Stadsparken; gebruik en beleving van ontmoeting
Een onderzoek naar de mate waarin oudere volwassenen het park in hun
directe leefomgeving gebruiken en beleven als ontmoetingsplaats.

Masterthesis Stadsgeografie,
Universiteit Utrecht.
[Auteur] E.M. Snoeijs
[Docent] Dr. B.M. Doucet
[Datum] 06 juli 2012
[Versie] Definitief - 1 van 2

Stadsparken; gebruik en beleving van ontmoeting
Masterthesis Stadsgeografie - Evelyne Snoeijs [juli 2012]

2

Stadsparken; gebruik en beleving van ontmoeting.
Een onderzoek naar de mate waarin oudere volwassenen het park in hun directe leefomgeving
gebruiken en beleven als ontmoetingsplaats.

The best urban plazas are sociable places with a higher proportion of couples than you find in less-used places:
more people in groups, more people meeting people, or exchanging goodbyes.
(William H. Whyte, 1980, p. 17)

[Document]
[Auteur]
[Studentnummer]
[Contact]
[Docent]
[Datum]

Masterthesis – GEO4-3313
Evelyne Snoeijs
3684040
e.m.snoeijs@students.uu.nl
Dr. B.M. Doucet
06 juli 2012

Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen, Master
Stadsgeografie / Urban Geography 2011-2012
Stadsparken; gebruik en beleving van ontmoeting
Masterthesis Stadsgeografie - Evelyne Snoeijs [juli 2012]

3

Afbeeldingen
Omslag: 123rf.com
Vector afbeeldingen: shutterstock.com
Foto’s: eigen werk auteur, 01-07-2012.

Stadsparken; gebruik en beleving van ontmoeting
Masterthesis Stadsgeografie - Evelyne Snoeijs [juli 2012]

4

I. Voorwoord
Het is af. Het onderzoek waar ik de afgelopen vijf maanden aan gewerkt heb. Niet altijd met evenveel
succes, maar zeker wel met alle plezier en ambitie. Ik ben er trots op dat ik dit rapport nu aan u mag
tonen. Mijn onderzoek is niet het enige wat ik met dit rapport afsluit. Ook de master Urban
Geography te Universiteit Utrecht heb ik hiermee tot afronding gebracht. Wow, ik heb mijn master in
the pocket! Wederom iets om trots op te zijn. De master Urban Geography heeft mij opgeleverd
waar ik op hoopte en dit onderzoek maakt dat compleet. Het zelf gekozen onderwerp van dit
onderzoek was, en is, een onderwerp wat mij raakt, waar ik benieuwd naar was en waar ik ook in de
toekomst nog veel meer over te weten wil komen. Dat was dan ook wat mij er in de afgelopen vijf
maanden toe dreef om er alles uit te halen wat er in zat. Natuurlijk heb ik dat zelf gedaan, heb ik zelf
het onderzoek uitgevoerd en heb ik zelf de letters op papier gezet. Maar toch, zonder andere
personen was het niet geworden wat het nu is. Daarom wil ik bij dezen, voor het oog van iedere
lezer, de volgende mensen bedanken.
Evert Peereboom, mijn stagebegeleider namens de Gemeente Dordrecht. Mijn onderzoek was nooit
zo leuk geweest als ik dat niet in de praktijk had uit kunnen voeren. Door mijn onderzoek bij de
gemeente Dordrecht uit te voeren heb ik van een hoop werkvelden een graantje mee kunnen pikken,
waardoor ik enorm veel geleerd heb en nieuwe inzichten verkregen heb. Nou Evert, soms waren we
wat té ambitieus met mijn onderzoek bleek, maar daardoor is het er ook niet minder op geworden.
Bedankt voor de kansen en het vertrouwen dat je me gegeven hebt en ik vond het leuk om samen te
werken!
Brian Doucet, mijn onderzoeksbegeleider namens Universiteit Utrecht. U had ik nodig om mijn
onderzoek voldoende wetenschappelijke vorm en inhoud te geven. Ondanks dat het soms even
tegenviel wanneer ik feedback van u had ontvangen, heeft dat mijn onderzoek wel gemaakt tot wat
het nu is. Ik heb daarvan geleerd en zal dat dan ook in toekomst bij me blijven dragen. Ik wil u
daarvoor hartelijk bedanken!
Liefste familie en vrienden, gelukkig kon ik altijd op jullie terugvallen voor de nodige ontspanning en
power-talk. We gaan er op toasten dat dit onderzoek, en mijn master, zijn afgerond. Bedankt voor de
steun!
Goed, dat was het dan. Dit zijn de laatste zinnen die ik schrijf in dit rapport. Ik ben blij, opgelucht en
heb zin in de toekomst, waarin ik dit onderzoek altijd met me mee zal dragen.

Evelyne Snoeijs
03 juli 2012
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II. Samenvatting
Inleiding
-

-

-

-

-

Ondanks dat de groene openbare ruimte essentieel is voor de ontwikkeling van gezonde
steden, is er sprake van een dualisme omtrent het functioneren van deze ruimten (paragraaf
1.1).
o Ongewenst gebruik, angst voor onveiligheid en verval vormen de schaduwzijde, wat
het gewenst gebruik van de ruimte verhindert.
o Wanneer gewenst gebruik in de ruimte tot zijn recht komt, kan dit leiden tot een
versterkte sociale structuur onder gebruikers / bewoners (van de wijk) omdat
mensen elkaar ontmoeten.
 Er is overigens een academische discussie gaande over de mate waarin deze
ontmoetingen positieve gevolgen hebben voor de sociale samenhang in de
wijk.
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat onderling ontmoeten een gevolg is van
gezamenlijk gebruik. Er heerst echter nog veel onduidelijkheid over de vraag of het
ontmoeten van anderen ook daadwerkelijk een motivatie is om het park te bezoeken
(paragraaf 1.5).
De hoofdvraag waarop dit onderzoek antwoord zal gaan geven luidt als volgt (paragraaf 1.4):
In hoeverre beleven oudere volwassenen het park in hun wijk als ontmoetingsplaats en wat is
de relatie met de wijze van gebruik van het park en de veiligheidsperceptie daarvan?
Voor de doelgroep oudere volwassenen is in eerste instantie gekozen omdat er tot op heden
weinig onderzoek gedaan is naar hun gebruikspatroon van parken in relatie tot de
ontmoetingsfunctie van parken in vergelijking met andere bevolkingsgroepen, terwijl juist
deze sociale functie van parken een positieve rol kan spelen om de trend van sociaal
isolement tegen te gaan (paragraaf 4.2).
Dit onderzoek betreft een kwalitatieve case-study, uitgevoerd in Wielwijk te Dordrecht
(hoofdstuk 3).
Participanten voor dit onderzoek zijn doelgericht benaderd. Er is gezocht naar een redelijke
afspiegeling van de wijkbevolking op het gebied van leeftijd, geslacht en etniciteit (hoofdstuk
4).

Theorie
-

-

De functie van openbare ruimte, en openbare stadsparken, is primair de sociale functie
(paragraaf 2.3).
o Parken worden gebruikt door vele verschillende bevolkingsgroepen, voor zowel
recreatieve activiteiten als functionele activiteiten.
o Hierdoor spelen zich verschillende werelden af binnen een afgebakend gebied.
o Groepen die in de literatuur onderscheiden worden zijn ‘algemeen gebruiker’,
kinderen, jongeren, volwassenen, oudere volwassenen en allochtonen (paragraaf
2.4).
 Oudere volwassenen maken relatief weinig gebruik van parken.
Hoofdredenen hiervoor zijn immobiliteit en angst voor onveiligheid.
 Vrouwen blijken gevoeliger voor gevoelens van onveiligheid dan mannen.
De wijze waarop mensen een ruimte beleven is afhankelijk van achtereenvolgens de
waarneming, de ervaring, de waardering en het gedrag.
Ontmoetingen tussen personen kunnen zowel non-verbaal als verbaal zijn, gefocust of nietgefocust en bewust en onbewust. Een ontmoeting kan bestudeerd worden vanuit een
normatieve of relationele benadering (paragraaf 2.6).
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Verschillende aspecten bepalen of men een verbale dan wel non-verbale ontmoeting
aangaat met een ander. De aanwezigheid van een ontmoetingplaats speelt hierin
een rol, maar is niet leidend.
Zoals in de inleiding beschreven zijn er twee stromingen van wetenschappers die onderzoek
doen naar de gevolgen van ontmoetingen tussen wijkbewoners
o De eerste stroming van onderzoeken stelt dat ontmoetingen tussen wijkbewoners
gestimuleerd moeten worden om de sterke sociale banden tussen bewoners te
creëren, waarmee een bepaald niveau van sociale cohesie bereikt wordt (paragraaf
2.7).
o De tweede stroming van onderzoeken stelt dat de eerste stroming te hoge
verwachtingen heeft van ontmoetingen, en dat ontmoetingen geen middel moeten
zijn maar een doel op zich. Het thuis voelen in de wijk en het vertrouwen hebben in
de medebewoners zijn volgens deze stroming het maximaal bereikbare gevolg van
ontmoetingen (paragraaf 2.8).
Een controversieel onderwerp binnen de wetenschappelijke onderzoekswereld is de vraag of
de sociale of fysieke wijkstructuur de openbare ruimte veilig maken. De sociale wijkstructuur
lijkt hier echter meer invloed op te hebben (paragraaf 2.9).
Naar de onveiligheidsbeleving van parkgebruikers is meermaals onderzoek gedaan. Angst is
een gevolg van conflicterend of ongewenst gebruik van parken. Vrouwen blijken angstiger te
zijn dan mannen, en ouderen angstiger dan jongeren. Het inspelen op angstgevoelens zodat
men zich veiliger voelt is complex, omdat het uitsluiting van bepaalde gebruikers met zich
mee brengt (paragraaf 2.11 en 2.12).
De kern van het conceptueel model voor dit onderzoek is dat gebruik van parken leidt tot
ontmoetingen en dat de perceptie van veiligheid zowel invloed heeft op gebruik als op
ontmoetingen (paragraaf 2.13).
o

-

-

-

-

Empirie
-

-

-

-

-

De empirische onderzoeksresultaten zijn per kernthema geanalyseerd en gekoppeld aan de
literatuur (hoofdstukken 5, 6 en 7).
Participanten maken matig gebruik van het park. De hoofdredenen om te gaan zijn wandelen
en spelen met de kinderen. Hoofdredenen om niet te gaan zijn de weersomstandigheden, de
perceptie van onveiligheid en immobiliteit. Immobiliteit speelt vooral een rol bij
participanten boven de 60 à 70 jaar.
Alleen voor allochtone participanten blijkt het park een ontmoetingsfunctie te vervullen. Zij
maken hier gebruik van door middel van gezamenlijk eten en drinken in het park. Voor
participanten die vaak in het park komen is de natuurlijke functie het belangrijkste.
Participanten die weinig in het park komen noemen de functie als hondenuitlaatplaats en
kinderspeelplek als hoofdfuncties.
Het ontmoeten van anderen blijkt geen bewuste motivatie om gebruik te maken van het
park. Uitzondering hierop zijn allochtone parkbezoekers. Wel vinden alle participanten het
park een geschikte locatie om als ontmoetingsplaats te fungeren. Zij noemen dat het park
daarvoor wel veel meer gebruikt moet worden. Geen van de participanten bleek zich sociaal
geïsoleerd te voelen.
Participanten die zeggen zich nooit onveilig te voelen in het park en vertrouwen te hebben in
andere aanwezigen zijn degenen die vreemden aanspreken in het park (op ongewenst
gedrag). Het niet aanspreken van anderen komt met name doordat men bang is voor
ongewenste reacties. Wanneer men elkaar herkent van eerder parkbezoeken heeft dit op
den duur een ‘small-talk’ tot gevolg.
Vrouwelijke participanten bleken niet angstiger dan mannelijke, maar bezochten het park
minder vaak in de avonduren. De meerderheid van de participanten die het park nooit
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bezoeken doen dat niet vanwege de perceptie van onveiligheid. De sociale veiligheid blijkt
een grotere rol te spelen in het niet bezoeken van het park dan de fysieke veiligheid.
Aanwezige andere parkgebruikers en de fysieke inrichting hebben invloed op het
activiteitspatroon in het park van participanten.

Koppeling literatuur
- De empirische resultaten sluiten op de meeste aspecten aan bij de theoretische literatuur.
Participanten bleken het park wel meer te gebruiken dan verwacht. Daarnaast was spelen
met de kleinkinderen een hoofdreden van gebruik, terwijl deze activiteit in de literatuur niet
naar voren is gekomen. Het verschil in angst tussen mannen en vrouwen kon niet voldoende
onderbouwd worden in het empirisch onderzoek. Ook bleek er geen sprake van
participanten die zich geïsoleerd voelden van de sociale wijkstructuur. Dat de
ontmoetingsfunctie alleen voor allochtonen een motivatie van parkgebruik bleek te zijn is
niet geheel in lijn met de literatuur. Dit kan komen door het verschil in bewuste of
onbewuste gebruiksmotivaties en verschillen in onderzoeksomvang. Tegen de verwachting in
dat er meerdere participanten zouden aangeven zich geïsoleerd te voelen van de sociale
wijkstructuur, bleken geen van de participanten dit te doen. De theorie dat ouderen steeds
minder de buitenwereld opzoeken kon middels dit empirisch onderzoek niet worden
onderbouwd (hoofdstuk 8).

Conclusie
-

Gebruik van het park heeft ontmoetingen tot gevolg. Veiligheid heeft op zowel het gebruik
van het park als op het ontmoeten van anderen (vreemden) in het park een grote invloed. De
sociale veiligheid neemt hier een grotere rol in als de fysieke veiligheid. Het ontmoeten van
anderen heeft tot gevolg dat men vertrouwen heeft in de leefomgeving en zich gesteund
voelt in vervelende situaties. Dit komt de perceptie van veiligheid ten goede. Deze conclusie
is in lijn met de hoofdlijnen van het theoretisch conceptueel model (hoofdstuk 8).
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1. Inleiding
1.1 Parken in steden
Daar waar de begrippen natuur en de stad elkaar in eerste instantie lijken uit te sluiten, lijken zij in de
hedendaagse stad optimaal te integreren. Groen in de stad is een steeds essentiëler element voor de
ontwikkeling van fysiek en sociaal gezonde steden (Messelink, 2002). Doorgaans is groen in de stad
een vorm van openbare ruimte (Zannin e.a., 2006) in de vorm van groenstroken, plantsoenen,
bomenlanen en grasvelden (Messelink, 2002). Maar ook vormen van ruimere omvang nemen een
prominente plaats in binnen het drukke en chaotische leven van de stad: parken zijn een
toonaangevend voorbeeld van openbare ruimte (o.a. Ward Thompson, 2002). Stadsparken, om tot
rust te komen en de hectiek even te ontlopen. Whyte (1980) wijst echter op het ironische feit dat
ondanks dat openbare ruimten onder andere fungeren om aan de hectiek van de stad te ontlopen,
mensen toch altijd mensen op zoeken. Lege plaatsen waar niets te beleven is zullen geen bezoekers
hebben. Jacobs (2009 [1961]) benadrukt dat specifiek parken een succes of mislukking zijn door de
mate waarin men er gebruik van maakt. Zij noemt:
“Parken zijn veranderlijke plekken. Ze neigen ertoe extreem populair of onpopulair te worden. Hun
wijze van functioneren is verre van simpel” (Jacobs, 2009, p. 127).
Het functioneren van parken als vorm van openbare ruimte is tweeledig. Enerzijds komen
openbare ruimten in de Nederlandse media niet erg positief in het nieuws; overlast,
samenscholingsverboden, het plaatsen van mosquito’s en het afsluiten van dergelijke ruimten zijn
voorbeelden van de schaduwzijde van openbare ruimten, waar men steeds meer te maken mee lijkt
te hebben. Anderzijds hebben beleidsmakers een positief beeld over openbare ruimtes. Deze ruimtes
zouden kunnen worden ingezet vanuit de overtuiging dat openbare ruimte een vreedzame
uitwerking heeft op de samenleving van wijkbewoners (Boonstra & Hermens, 2009). Het zijn in dit
opzicht ruimtes waar bewoners elkaar tegen het lijf lopen, elkaar begroeten en elkaar leren kennen.
De ontmoetingsplaats dient dan wel voldoende gebruikt worden om deze functie tot zijn recht te
laten komen (Flap & Völker, 2005).
Verschillende bevolkingsgroepen gebruiken het park in hun woonwijk voor verschillende
doeleinden. Groepen die in de literatuur worden onderscheiden zijn bijvoorbeeld kinderen,
allochtonen, hondenbezitters en ouderen. Al deze bezoekers gebruiken het park en interacteren
daarbij met elkaar, zowel bewust als onbewust (Lieshout & Aarts, 2005), doordat paden elkaar
kruisen (Eijk & Schreuders, 2011). Juist dit is voor beleidsmakers dan ook vaak een reden om parken
te optimaliseren waardoor de gebruiksfrequentie stijgt en vervolgens de sociale interacties tussen
verschillende bevolkingsgroepen toenemen. Zwakke, wellicht non-verbale, relaties tussen
parkgebruikers kunnen een startpunt zijn voor sterkere sociale banden (Eijk & Schreuders, 2011).
Hierdoor ontstaat er onderling vertrouwen, het (her)kennen van elkaar en neemt eventueel sociaal
isolement af (Eijk & Schreuders, 2011). Herhaalde ontmoetingen met (cultureel) vreemden maakt
hen minder vreemd en daardoor mogelijk minder beangstigend (Eijk & Schreuders, 2011). Dat de
aanwezigheid van parken in de wijk of stad de sociale interacties bevordert, lijkt op basis van de
aanwezige wetenschappelijke literatuur onbetwist. Over de mate waarin dit leidt tot sociaal sterkere
wijken waarin bewoners duurzame relaties met elkaar opbouwen bestaat in de wetenschappelijke
literatuur een discussie. Zorgen ontmoetingen in de openbare ruimte inderdaad voor de graag
gebruikte term sociale cohesie, of is die verwachting te hoog en is het ‘thuis voelen’ van bewoners
het maximale? Jacobs (2009 [1961]) benadrukt dat het graag geziene gebruik door gewone mensen
niet uit de lucht komt vallen omdat professionals dit zo graag willen. Daarnaast hoeft het ontmoeten
van anderen lang niet altijd een positieve uitwerking te hebben, in welke mate dan ook.
Conflicterende activiteiten van de openbare ruimte door verschillende gebruikers kan leiden tot

Stadsparken; gebruik en beleving van ontmoeting
Masterthesis Stadsgeografie - Evelyne Snoeijs [juli 2012]

11

subjectieve, dan wel objectieve, onveiligheid wat vervolgens verminderd gebruik van de ruimte met
zich mee brengt. In dat geval vinden er ook steeds minder ontmoetingen plaats.
Perceptie van onveiligheid blijkt uit onderzoek de sterkste factor te zijn die parkgebruik negatief
beïnvloedt (Madge, 1997; Pain, 1997). De bevolkingsgroepen die hier het meest vatbaar voor zijn
blijken vrouwen en oudere volwassenen (Jorgensen & Anthopoulou, 2007; Madge, 1997; Pain, 1997).
Omdat oudere volwassenen de doelgroep zijn voor dit onderzoek (zie verderop) en omdat
subjectieve onveiligheid de sterkste beperker is voor parkgebruik (Pain, 2001), vormt de perceptie
van onveiligheid één van de drie kernthema’s binnen dit onderzoek (gebruik, ontmoeting &
veiligheid).
Bovenstaande uiteenzetting schetst de complexiteit van openbare ruimte en de complexiteit
van het ontmoeten. Feit blijft echter dat gebruikers van een zelfde ruimte elkaar, gewenst of
ongewenst, bewust of onbewust en verbaal of non-verbaal ontmoeten. Over de mate waarin deze
ontmoetingsfunctie beleeft wordt door zowel parkgebruikers als geen parkgebruikers is in de
hedendaagse literatuur weinig bekend.
Dit onderzoek richt zich op een specifieke doelgroep; oudere volwassenen. Voor deze groep
is in eerste instantie gekozen vanwege de bestaande literatuur, welke in paragraaf 2.4 wordt
beschreven. Onderzoeken naar het gebruik van parken zijn veelal gespecificeerd naar leeftijd, meer
als naar geslacht en etniciteit. Naar de groep oudere volwassenen vanaf 50 jaar is het minste
onderzoek gedaan wat betreft parkgebruik in relatie met de sociale functie van parken, zo is
gebleken tijdens de literatuuranalyse. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat oudere volwassenen vanaf
50 jaar relatief weinig gebruik maken van parken in verhouding tot overige leeftijdsgroepen.
Vanwege terugnemende mobiliteit en een sterkere perceptie van onveiligheid lopen zij risico om
steeds minder de buitenwereld op te zoeken (Jorgensen & Anthopoulou, 2007), deze factoren spelen
echter een steeds grotere rol naarmate de leeftijd toeneemt (Hung & Crompton, 2006). Een
vergelijking tussen verschillende leeftijden op dit gebied zal dan ook plaatsvinden in dit onderzoek.
Ondanks dat ouderen het weinig doen, is juist het bezoeken van parken, in beweging blijven en het
contact onderhouden met anderen iets wat hun fysieke- en mentale gezondheid verbeterd (Moore
e.a., 2010; Van den Berg e.a., 2007). Hiermee wordt het risico op sociaal isolement verkleind. Dat is
nodig omdat sociaal isolement een maatschappelijk probleem is wat steeds meer gaat spelen in de
toekomst vanwege het toenemend aantal ouderen (Nicolas & Nicholson, 2009). Het onderhouden
van voldoende sociale contacten verminderd de kans op sociaal isolement en een achteruitgang van
de gezondheid (Nicholson, 2009). Dit onderzoek poogt de rol van parken in de directe leefomgeving
van ouderen op het gebied van sociale activatie te onderzoeken.
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1.2 Doelstelling van onderzoek
Doel van dit onderzoek is het verschaffen van inzicht in de wijze waarop oudere wijkbewoners het
park in hun wijk beleven als ontmoetingsplaats, hoe ze daar gebruik van maken, en wat daarop de
invloed is van de perceptie van veiligheid.
Gebruiken de bewoners van de doelgroep het park niet (of in zeer mindere mate), dan is het van
essentieel belang dat dit onderzoek inzicht geeft in de beweegredenen van bewoners om het park
niet te bezoeken en te gebruiken als ontmoetingsplaats. De rol van onveiligheidsgevoelens wordt
hierin meegenomen omdat dit, zo blijkt uit de literatuur, een hoofdbeperker is voor het gebruik van
stadsparken (Madge, 1997; Pain, 1997) en het (daarmee) aangaan van contacten omdat het gebruik
van parken leidt tot onderlinge ontmoetingen (Cattell e.a., 2004; Peters e.a., 2010).
Dit onderzoek beoogd op theoretisch niveau uitspraken te doen over: ten eerste de mate
waarin bezoekers gebruik maken van het park om anderen daar te ontmoeten. Ten tweede over in
hoeverre deze motivatie om anderen te ontmoeten wordt beïnvloed door de wijze waarop men het
park gebruikt en de mate waarin men zich onveilig voelt in het park. Ten derde over de specifieke
bevolkingsgroep oudere volwassenen vanaf 50 jaar zoals aan het einde van paragraaf 1.1 is
beargumenteerd.
Bovenstaande wetenschap is van essentieel belang om aanbevelingen te doen voor de
(her)ontwikkeling van parken waarbij een ontmoetingsfunctie beoogd is, zoals het Wielwijkpark van
de case-study. Het doen van aanbevelingen voor de herontwikkeling van het Wielwijkpark is dan ook
mede een doelstelling is van dit onderzoek.

1.4 Onderzoeksvragen
De uitkomsten van dit onderzoek maken het onderzoek dermate relevant zoals bovenstaand is
omschreven. De hoofdvraag is opgesteld naar aanleiding van persoonlijke interesse, gesprekken met
de opdrachtgever over de ontwikkelingen van de case-study en de al dan niet bestaande literatuur
over dit onderwerp, en luidt als volgt:
Hoofdvraag:
In hoeverre beleven oudere volwassenen het park in hun wijk als ontmoetingsplaats en wat is de
relatie met de wijze van gebruik van het park en de veiligheidsperceptie daarvan?
1. Hoe wordt het park in de wijk gebruikt door oudere volwassen wijkbewoners en welke
functie kennen zij toe aan het park?
2. In hoeverre beschouwen oudere volwassen wijkbewoners het park in de wijk als
ontmoetingsplaats en welke rol heeft dit in de sociale contacten die zij in de wijk
onderhouden?
3. Hoe beleven oudere volwassenen de veiligheid in het park en wat is daarop de invloed van
andere parkgebruikers?
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1.5 Wetenschappelijke relevantie
In de wetenschappelijke literatuur is het een steeds verdergaande trend om de multifunctionaliteit
van de openbare en groene ruimte te onderzoeken (zie o.a. Sanesi & Chiarello, 2006). Recreatie,
ontspanning, duurzaamheid, fysieke en mentale gezondheid en de sociale component zijn functies
waarover meermaals onderzoek is gedaan, al dan niet gespecificeerd naar bepaalde
bevolkingsgroepen. Vast staat dat stadsbewoners groen in de eigen woonwijk waarderen en
belangrijk vinden. Desondanks kan er een verdiepingsslag gemaakt worden wat betreft de
optimalisatie van groene ruimten.
Dit onderzoek richt zich op de sociale functie van parken, met een specificatie naar gebruik
en de beleving van het park als ontmoetingsplaats. Gebruik van parken leidt tot sociale interacties en
relaties (o.a. Peters e.a., 2010). Op deze manier kunnen parken in de directe leefomgeving van
mensen fungeren als ontmoetingsplaats. Echter, deze ontmoetingsfunctie dient men niet te
overschatten, blijkt uit (veelal sociologisch) onderzoek naar de gevolgen van ontmoetingen (zie
Peters e.a., 2010; Blokland, 2008). Waar nog minimaal onderzoek naar is gedaan, is over de mate
waarop gebruikers het park zelf ervaren als ontmoetingsplek. Het is de vraag of mensen het park
bezoeken om individuele redenen, of dat zij het park werkelijk bezoeken om andere wijkbewoners te
ontmoeten en hoe ze dat dan doen. In andere woorden: ook al leidt de samenkomst van gebruikers
tot sociale relaties, het is niet duidelijk in hoeverre de gebruikers dit zelf ook zo ervaren en of hun dit
aanzet tot gebruik van het park. Dit is dan ook een ‘gat in de literatuur’ dat nog verder opgevuld
dient te worden. Voorliggend onderzoek is daar een aanzet toe met een specificatie naar oudere
volwassenen. Deze specificatie enerzijds om een optimale wetenschappelijke onderbouwing te
genereren, en anderzijds omdat onderzoek naar oudere volwassenen veelal gericht is op de relatie
tussen parkgebruik en lichamelijke gezondheid en niet op de relatie tussen parkgebruik en de sociale
gesteldheid terwijl deze sociale gesteldheid van groot belang is om sociale isolatie, wat een trend is
(Nicholson, 2009), te voorkomen.
Wanneer er enig inzicht is in de doelstelling van dit onderzoek, geeft dit handvaten voor de
wetenschap om verder onderzoek te doen naar de manier waarop mensen het park wensen te
gebruiken als ontmoetingsplek van de wijk. Er kunnen dan theorieën ontwikkeld worden over hoe
mensen aankijken tegen ontmoetingsplaatsen, wanneer ze daar wel of geen behoefte aan hebben,
welke activiteiten graag in gemeenschap worden ondernomen, welke waarde ze daar aan hechten en
wat de rol van veiligheid daarin is.

1.6 Maatschappelijke relevantie
Daar parken een dermate belangrijke rol innemen binnen de hedendaagse maatschappij en niet
meer puur functioneren als rustplek, maar ook meer en meer een sociale en recreatieve functie
hebben ingenomen, is het voor beleidsmakers essentieel om een visie te creëren op dergelijke
ruimtes (Németh, 2006). Het is daarbij belangrijk te weten welke rol een park speelt in haar
omgeving (in dit geval in de wijk), en in het leven van de wijkbewoners (Ward Thompson e.a., 2004).
Als een bepaalde bevolkingsgroep de natuur anders beleefd dan het beeld waarop beleid is
aangepast, sluit het beleid niet aan en spreken de ontwikkelingen de betreffende groep minder aan
wat ongewenst gebruik tot gevolg heeft (Buijs e.a., 2007). Wanneer de overheid (de gemeente)
precies weet wie het park wel of niet gebruiken, waarom dat zo is, en hoe dit gebruik beleeft wordt
kan het beleid hier op aangepast worden (Buijs e.a., 2007). In het kader van ‘Vitale steden’ en het
‘New Urbanism’ (Van den Berg e.a., 2007), zetten gemeentes zich in voor gezonde sociale wijken,
waar bewoners naar tevredenheid wonen en elkaar ontmoeten. Dit moet sociale uitsluiting tegen
gaan. De aanwezigheid van een park in de directe leefomgeving van bewoners draagt bij aan deze
factoren. Echter, het park dient dan wel optimaal gebruikt te worden, waardoor alle bewoners hier
hun voordeel uit kunnen halen; kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen van verschillende
etniciteiten en inkomensklassen. Omdat sommige groepen meer aangewezen zijn op het park, of het
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park intensiever gebruiken dan andere groepen, dienen beleidsmakers en/of parkmanagers zich er
van bewust te zijn dat deze verschillende mensen ook verschillende wensen en gedragingen hebben.
Hierop dient de vorm en invulling van een park aangepast te zijn, wil men het park optimaal laten
functioneren als versterker van de sociale wijk dimensie; een ontmoetingsplek.
Onderzoek naar de beeldvorming die bewoners hebben over het park in hun wijk, de wijze
waarop ze het park al dan niet gebruiken, en de mate waarin ze het park zelf beleven als
ontmoetingsplek, is van essentieel belang voor het ontwikkelen van sociaal stabiele wijken. Wanneer
blijkt dat bewoners het park niet in voldoende mate ervaren als ontmoetingsplek, zullen zij daar ook
minder sociale relaties aangaan en het park wellicht minder frequent gebruiken, terwijl juist een zo
frequent mogelijk gebruik gewenst is om de sociale structuur aan te moedigen.
De specificatie in dit onderzoek naar oudere volwassenen heeft ook een maatschappelijke
achtergrond. Mede omdat de mobiliteit van deze groep mensen vaak achterlicht ten opzichte van
jongere personen bestaat het risico op sociaal isolement. Sociaal isolement van ouderen is een trend
die doorzet in de toekomst; een toenemend aantal van oudere volwassenen wordt voorspeld. Dit
heeft negatieve gezondheidsrisico’s tot gevolg. Daarnaast blijken ouderen met een klein sociaal
netwerk een verhoogd risico te hebben op overlijden (Nicolas & Nicholson, 2009).
Ontmoetingsplaatsen dicht bij hun woning kunnen hier uitkomsten bieden. Echter, het
veiligheidsaspect speelt hierbij een ook een grote rol. De onveiligheidsgevoelens van ouderen, mede
veroorzaakt door een zwakke fysieke gesteldheid, kunnen van grote invloed zijn op het bezoeken van
ontmoetingsplaatsen. Om sociale exclusie van oudere volwassenen te voorkomen is het van
essentieel belang dat zij de buitenwereld op blijven zoeken.

1.7 Methoden
Het onderzoek zal op kwalitatieve wijze worden uitgevoerd omdat de hoofdthema’s (gebruik,
ontmoeting en veiligheid) zich beter laten uitdrukken in woorden dan in cijfers. Uit de geanalyseerde
literatuur blijkt dat bepaalde bevolkingsgroepen op verschillende wijzen gebruik maken van de
openbare ruimte / parken, of ‘ontmoeten’ en ‘veiligheid’ anders beleven dan overige groepen.
Oudere volwassenen (vanaf 50 jaar) zijn hierin kenmerkend zoals in paragraaf 1.1 aan bod kwam. Zij
vormen dan ook de doelgroep voor dit onderzoek. Zij worden bevraagd over de drie hoofdthema’s
van dit onderzoek (gebruik, ontmoeting en veiligheid) en de onderlinge relaties daartussen. Hiervoor
is een topiclijst opgesteld welke de rode draad vormt voor de interviews (bijlage 10.1). Participanten
zijn bewoners van Wielwijk. Zowel parkgebruikers als geen (of in mindere mate) parkgebruikers.
Analyse van de interviews gebeurd door middel van codering van de drie kernthema’s en
onderliggende subthema’s. Participanten zijn op doelgerichte wijze benaderd zodat zij voldeden aan
de leeftijdsgrens en een evenwicht werd bereikt tussen mannen en vrouwen en autochtoon en
allochtoon. De eerste slag van benaderingen vond plaats tijdens een wijkinformatiebijeenkomst waar
bezoekers van de bijeenkomst welke aan de criteria leken te voldoen mondeling benaderd zijn. De
tweede slag van benaderingen was nog doelgerichter als de eerste slag, omdat bepaalde
persoonskenmerken nog onvoldoende vertegenwoordigd bleken. Via de opbouwwerker van de wijk
is telefonisch contact gezocht met, met name, allochtone personen. Telefonisch is een afspraak met
hen gemaakt voor het interview.
Zoals al genoemd wordt het onderzoek uitgevoerd in de wijk Wielwijk te Dordrecht,
Nederland. In het zuiden van de wijk bevindt zich een park van circa 12 hectare waar momenteel
slechts matig gebruik van wordt gemaakt. Omdat Wielwijk een aandachtswijk is waar het
aanmoedigen van sociale interacties tussen bewoners een speerpunt is en omdat het park in de wijk
zal worden herontwikkeld om de ontmoetingsfunctie te versterken, is Wielwijk een relevante casestudy. In hoofdstuk 3 komt Wielwijk uitgebreider aan bod en in hoofdstuk 4 zal gedetailleerder in
worden gegaan op de wijze van onderzoek, kenmerken van de participanten en de behaalde respons.
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1.8 Rapportage overzicht
Voordat wordt overgegaan tot het daadwerkelijke onderzoek, zal eerst een overzicht van de
komende hoofdstukken gegeven worden.
In hoofdstuk 2 komt het theoretisch kader waarbinnen dit onderzoek is gedaan aan de orde. Hier
wordt bestaande literatuur over openbare ruimte, natuur en/of stadsparken in relatie met de
ontmoetingsfunctie en gebruik daarvan samengevat, geanalyseerd en bediscussieerd. Daarnaast
zullen de te toetsen variabelen in dit hoofdstuk gedefinieerd worden aan de hand van voorgaande
onderzoeken.
Zoals eerder beschreven is dit onderzoek een case-study. Om inzicht te verschaffen in de plaats van
onderzoek zal hoofdstuk 3 een informatief hoofdstuk zijn over de wijk Wielwijk te Dordrecht.
Demografische gegevens, alsmede lopende ontwikkelingen zullen aan bod komen, maar de focus ligt
op het huidige Wielwijkpark en de herontwikkeling daarvan. Ook zal aan bod komen waarom voor
een case-study is gekozen en waarom het Wielwijkpark als voorbeeldproject is gekozen voor dit
onderzoek.
Hoofdstuk 4 gaat gedetailleerd in op de wijze waarop onderzoek is gedaan. Er wordt verantwoord
waarom is gekozen voor een kwalitatief onderzoek om antwoord te geven op de onderzoeksvraag.
Hoofdstukken 5, 6 en 7 bevatten een analyse van de onderzoeksresultaten, aan de hand van de
deelvragen van dit onderzoek. Tot slot wordt in hoofdstuk 8 een beknopte samenvatting gegeven
van dit rapport, worden de resultaten bediscussieerd en wordt door middel van de conclusie
antwoord gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek. Afgesloten wordt met aanbevelingen voor
vervolgonderzoek. Hoofdstuk 9 en 10 vormen daaropvolgend de literatuurlijst en de bijlagen.
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2. Theoretisch kader
2.1 Introductie
Het empirische gedeelte van dit onderzoek dient gepositioneerd te zijn binnen een solide theoretisch
kader. Goed begrip van de thema’s die in dit onderzoek aan bod komen is niet alleen van belang voor
de auteur, maar voor iedereen die dit onderzoek ter kennis zal nemen. In dit hoofdstuk worden deze
thema’s dan ook behandeld. Er is literatuur geanalyseerd over de openbare ruimte en over openbare
parken als een vorm daarvan. Indien er (te) weinig bekend bleek te zijn over parken zijn onderzoeken
naar de openbare ruimte in het bredere zin geanalyseerd zodat alle relevante thema’s besproken
kunnen worden. Drie hoofdbegrippen uit de hoofdvraag van dit onderzoek staan centraal. Dat zijn
gebruik, ontmoeting en veiligheid. Rondom deze kernbegrippen zijn meerdere gerelateerde
onderwerpen van belang, zoals onder andere functies van openbare ruimte en parken, beleving van
de omgeving door gebruikers en specificaties naar specifieke bevolkingsgroepen. Dit hoofdstuk,
verdeeld in 13 paragrafen gaat in op zowel de kernthema’s als de gerelateerde onderwerpen. De
laatste paragraaf weergeeft een visualisatie van de besproken thema’s en de relaties daartussen. Op
dit conceptueel model kan de lezer continu terugvallen.

2.2 Wat de openbare ruimte is
Openbare ruimte. Wat is het, en waar dient het voor? Een eenduidige definiëring is in de literatuur
niet aanwezig. Daar waar de meeste onderzoekers publieke ruimte koppelen aan de fysieke of
sociale component, bezien weinigen de publieke ruimte als een ruimte waarin onderhandelingen
(negotiations) en strijd / conflicten plaatsvinden (Van Melik, 2008). Van Melik (2008, p. 18) stelt in
haar proefschrift een overzicht samen van verschillende definities die wetenschappers aan de
publieke ruimte geven. In dit onderzoek ligt de nadruk op de sociale dimensie van publieke ruimte;
een ruimte die openbaar toegankelijk is en waar de sociale structuur betekenis geeft aan de ruimte
zelf. De definitie van Brunt & Deben uit 2001 voorziet in een sterke sociale component:
“The urban public space is by definition accessible to everyone and usable for a number of activities.
The public domain consists of streets and squares, parks and inner courts, bridges and waterways.
Without asking permission, people can enter the public domain, use it as a passage, as a place to sit,
meet others, do business, observe. As often and as long as one wishes, day and night, summer and
winter, and it does not matter whether you are rich or poor, male of female, black or white” (Van
Melik, 2008, p. 18).
Low (1996) benadrukt alsmede de sociale component van publieke ruimte, maar voegt daaraan het
begrip ‘sociale constructie’ toe. Door middel van sociale constructie worden meningen, betekenissen
en beelden van een plaats in sociaal verband gevormd. In dit opzicht speelt de fysieke omgeving dus
een sterke ondergeschikte rol. Ook Ortiz e.a. (2004) en Jacobs (2009 [1961]) benadrukken dat
plaatsen pas specifiek worden wanneer er een betekenis aan wordt gegeven in relatie met de
handelingen van individuen en groepen op die plaats.
Daar waar publieke ruimte in eerste instantie inderdaad vrij toegankelijk is, is er ook sprake
van een dualisme. Enerzijds is de openbare ruimte inderdaad een plek voor ontmoeting, de
woonkamer van de omgeving, maar anderzijds zijn openbare ruimten vaak oplekken van overlast
waar verkeerde normen gelden en waar bepaalde bevolkingsgroepen uitgesloten worden (Boonstra
& Hermens, 2009). Dit dualisme onderzoeken Van Melik e.a. (2007) in het onderzoek Fear and
Fantasy in the Public Domain. Fear en Fantasy verwijzen naar de angstige en plezierige kant van de
openbare ruimte. Later in dit hoofdstuk wordt gedetailleerder ingegaan op zowel de positieve als
negatieve kant van de openbaarheid van publieke ruimten. Zijn deze wel zo openbaar?
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De sociale functie van de openbare ruimte kan tot uiting komen in zowel de doorgangs – als
verblijfsfunctie van de ruimte. Wanneer hier beide sprake van is ontstaan er Lively streets (Metha,
2007). De doorgangsfunctie kan omschreven worden als functioneel gebruik van de ruimte om van A
naar B te gaan. De verblijfsfunctie is een recreatieve functie. In dat geval is de openbare ruimte de
bestemming voor het ondernemen van activiteiten of het onderhouden / opbouwen van sociale
relaties (Lieshout & Aarts, 2005; Metha, 2007).

2.3 Wat parken doen
Dat parken een toonaangevend voorbeeld zijn van openbare ruimte in de stad, blijkt uit vele
onderzoeken waarin van openbare ruimte wordt gespecificeerd naar stadsparken, zoals Ward
Thompson, 2002; Ward Thompson e.a., 2004; Messelink, 2002 en L’aoustet & Griffet, 2004.
Academici richten zich daarbij enerzijds op het belang en de functies van stadsparken in steden, en
anderzijds op de wijze waarop parkbezoekers het park gebruiken en beleven. In deze paragraaf
wordt ingegaan op de functies van parken, vooral de sociale functie. De volgende paragraaf gaat in
op de wijze waarop stadsparken worden gebruikt door verschillende bevolkingsgroepen.
Voordat wordt overgegaan op de functies van stadsparken, eerst de benadrukking
dat ‘parken’ in dit onderzoek worden gedefinieerd als parken binnen de stedelijk gebouwde
omgeving. Dit kunnen zowel stads- als wijkparken zijn. Uit onderzoek (Peters e.a., 2010) blijkt dat de
omvang van een park niet leidend is voor de sociale interacties die er plaatsvinden, al is de omvang
van het park in een wijk wel determinerend voor het gebruik (Loukaitou-Sideris & Sideris, 2010). Wel
ontstaan uit sociale interacties die plaatsvinden in wijkparken, sneller sterkere sociale banden omdat
men elkaar kent vanuit de woonwijk (Peters e.a., 2010). Daar stads- en wijkparken veelal worden
onderscheiden op basis van de omvang (Peters e.a., 2010; Buijs e.a., 2007), wordt daar in dit
onderzoek bij analysering van de literatuur geen onderscheidt in gemaakt.
In de 19e eeuw werd het publieke park vooral gezien als een plek om even tot rust te komen
in het alledaagse chaotische en drukke leven van de omliggende stad (L’aoustet & Griffet, 2004). Het
toegang hebben tot een vorm van natuur is volgens Holland (2004) een fundamentele menselijke
behoefte, wat de levenskwaliteit verbeterd (Ward Thompson, 2002; Ward Thompson e.a., 2004).
Tegenwoordig worden parken steeds vaker ingezet, en gebruikt voor nieuwe doeleinden, er vindt
een verbreding van functies plaats (L’aoustet & Griffet, 2004); multifunctionaliteit (Sanesi &
Chiarello, 2006). In de geanalyseerde literatuur over de functies die stadsparken innemen komen
drie hoofdfuncties naar voren, onder te verdelen in ‘bevorderen ecologie’, ‘bevorderen fysieke
gesteldheid van de mens’ en ‘bevorderen sociale gesteldheid van de mens’, welke onafscheidelijk zijn
(Forsyth & Musacchio, 2006). De sociale gesteldheid zal in dit onderzoek centraal worden gesteld
omdat het kernthema ontmoeten hier onder valt, en het ‘aanmoedigen van sociale ontmoetingen’
het doel is van het park uit de case-study van dit onderzoek (het Wielwijkpark te Dordrecht). Op de
ontwikkelingen van het Wielwijkpark wordt in paragraaf 3.2 gedetailleerder ingegaan.
De ecologische functie van groen / stadsparken is onder andere onderzocht door Holland,
2004; Van den Berg e.a., 2007; Forsyth & Musacchio, 2006 en Messelink, 2002. Groen in steden kan
het klimaat in de stad reguleren, de luchtvervuiling terugdringen, de waterkwaliteit beschermen en
de biodiversiteit helpen toenemen (Messelink, 2002; Forsyth & Musacchio, 2006). Ook biedt groen
schuil- en woonplekken aan het ‘kleine wildleven’, zoals vogels, kikkers en vlinders (Forsyth &
Musacchio, 2006). Daar duurzame ontwikkeling een aanhoudende trend is bij de ontwikkeling van de
hedendaagse stad, speelt de ecologische functie van de natuur in steden een steeds belangrijkere rol
(Sanesi & Chiarello, 2006; Chiesura, 2004). Jacobs (2009 [1961]) stelt hier echter tegenover dat de
ecologische functie van stadsparken te verwaarlozen is vanwege het feit dat er veel meer groene
ruimtes nodig zijn om de uitstoot van steden te verevenen.
Meer onderzoek is al gedaan naar de verbetering van de (mentale) gezondheid van burgers
wanneer zij regelmatig een park bezoeken (zie o.a. Kaczynski, 2008; Cohen e.a., 2007; Jackson, 2003).
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Een bezoek brengen aan een park vraagt om een dergelijke fysieke inspanning, wat positieve
lichamelijke gevolgen met zich meebrengt (Messelink, 2002). Recreatieve sport en spel activiteiten,
waarvoor een park ruimte biedt, vragen om beweging en activering. Mede sociale activering, waar
later op teruggekomen wordt. Daarnaast is het in aanraking komen met groen, de buitenlucht en de
rust positief voor de geestelijke gesteldheid in het alledaagse drukke leven. Ouderen (55+) vormen
een specifieke doelgroep voor onderzoek naar de fysieke gesteldheid als gevolg van parkbezoeken
(Van den Berg e.a., 2007; Parra e.a., 2010). Maar ook een focus op kinderen, die spelen in het park,
heeft een prominente plaats binnen dit onderzoeksterrein (zie Coninck-Smith & Gutman, 2004; Buijs
e.a., 2007). Meest belangrijke factor voor het doen van parkbezoeken zijn onder andere de afstand
van de woning tot het park (loopafstand) en de toegankelijkheid van het park, de kwaliteit van het
park zelf maar ook de omliggende omgeving, zoals oversteekplaatsen (Ward Thompson e.a., 2004;
Parra e.a., 2010). In paragraaf 2.4 wordt hier verder op ingegaan.
De primaire functie van stadsparken is de sociale functie, in al zijn facetten (Messelink, 2002).
Gobster (1998), ontwikkelde de ‘Green Magnet Theory’ waarin het publieke park wordt gezien als
een actieve agent, bestemd voor het promoten van sociale relaties (L’aoustet & Griffet, 2004).
Stadsparken kunnen worden gezien als ‘inclusieve plaatsen’, dat wil zeggen, plaatsen waar mensen
met verschillende achtergronden hun vrije tijd besteden (Peters e.a., 2010). Dit in tegenstelling tot
groene gebieden buiten de stad, omdat die niet door zoveel verschillende bevolkingsgroepen
bezocht worden (Peters e.a., 2010). Het onderzoek van Gobster (1998) laat zien dat parken tussen
twee etnisch verschillende wijk- of stadsdelen kunnen fungeren als ontmoetingsplaats voor die
verschillende bevolkingsgroepen. Ook Ortiz e.a. (2004) halen de variëteit van gebruikers aan en
stellen dat deze variëteit van gebruikers en activiteiten kunnen bijdragen aan een
gemeenschappelijke identiteit. Omdat ieder gebruiksgroep in het park zijn eigen ‘plek’ inneemt,
spelen zich allemaal kleine wereldjes en sferen af in één ruimte (L’aoustet & Griffet, 2004). Dit kan
zowel positieve als negatieve gevolgen hebben.
Parken in steden hebben ongetwijfeld een invloed op de sociale ontwikkeling van
verschillende bevolkingsgroepen, en bevorderen de sociale interacties tussen gebruikers. Het is
echter een discussie die gevoerd wordt over in hoeverre de invloed van parken op de sociale
structuur in de wijk positief is. Daar wordt later in dit hoofdstuk op teruggekomen. Nu eerst meer
over het gebruik van stadsparken door verschillende bevolkingsgroepen.

2.4 Waar men parken voor bezoekt
Voorgaand is al duidelijk geworden dat parken plaatsen zijn waar stadsbewoners hun vrije tijd
doorbrengen. Stadsbewoners maken gretig gebruik van openbare groenvoorzieningen wanneer deze
in hun wijk aanwezig zijn (Van den Berg & De Vries, 2000). Naar deze recreatieve functie van parken
is meermalig onderzoek gedaan. Vaak zijn deze onderzoeken gericht op een bepaalde
bevolkingsgroep. Er is dan onderzocht op welke wijze een bepaalde bevolkingsgroep wel of geen
gebruikt maakt van het park in hun directe leefomgeving, en waarom dat zo is. Echter, volgens Van
den Berg e.a., 2007 is er nog te weinig bekend over verschillen tussen bevolkingsgroepen. Wel is
duidelijk dat leeftijd en etniciteit significant invloed hebben op de wijze van parkgebruik (Payne e.a.,
2002). Vaak wordt de recreatieve functie van parken
gekoppeld aan de fysieke inspanningen die de activiteiten
vragen, en daarmee aan de fysieke gesteldheid van de mens.
Ondanks dat ‘het bevorderen van de fysieke gesteldheid van
de mens’ niet de hoofdfunctie van parken is in dit rapport,
kunnen bedoelde onderzoeken wel relevant zijn om
activiteitenpatronen in parken te achterhalen.
Na analyse van de bestaande literatuur blijkt dat parkbezoek
veelal afhankelijk is van leeftijd, geslacht en etniciteit. In dit
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hoofdstuk wordt het gebruik van parken door verschillende groepen geanalyseerd en besproken,
maar eerst wordt ingegaan op de ‘algemene ’ parkgebruiker.

De ‘algemene’ parkgebruiker
Wat voor alle groepen geldt is dat percepties van de sociale leefomgeving, waaronder bestaande
relaties met naaste buren, determinerend zijn voor het gebruik van parken (Broyles e.a., 2011,
Moore e.a., 2010). Wanneer de perceptie van bewoners positief is, kent het park hogere
bezoekersaantallen dan wel een langere verblijfsduur van bezoekers (Broyles e.a., 2011). Men
bezoekt het liefst een park in gezelschap (Oguz, 2000), dat geldt vooral voor allochtonen (Peters e.a.,
2010). Voor puur individuele activiteiten gaat men liever naar een ruige grote natuurgebieden (Ho
e.a., 2005), die een minder sociale functie hebben (Peters e.a., 2010). De voorkeur voor
individualisme of collectivisme kunnen gekenmerkt worden als een representatie van cultuur
waardoor activiteitspatronen beïnvloedt worden (Ho e.a., 2005). Dat stadsparken de gezondheid
kunnen verbeteren en goed zijn voor de sociale gesteldheid beseft iedere etnische bevolkingsgroep
(Ho e.a., 2005).
Naast de perceptie van de leefomgeving zijn voor parkbezoek nog meer factoren van groot
belang. Vijf factoren zullen uiteengezet worden. Ten eerste het ontwerp van het park omdat design
activiteiten kan aanmoedigen of juist kan uitsluiten (Peters e.a., 2010). Zo kunnen heuvels hinderlijk
zijn om te lopen of fietsen, maar garanderen ze wel een mooi uitzicht (Peters e.a., 2010). Open
weiden daarentegen, moedigen sport en spel activiteiten aan (Peters e.a., 2010; L’aoustet & Griffet,
2004). Verschillende groepen reageren anders op bepaalde ontwerpen van de openbare ruimte
(Degen e.a., 2008). Ten tweede is de afstand vanaf de woning van groot belang. Wanneer men te
voet het park kan bezoeken, is de gebruiksfrequentie hoger (Ward Thompson e.a., 2004; Buijs e.a.,
2007; Parra e.a., 2010). Ten derde blijkt het wel of niet hebben van een private tuin bij de woning van
invloed op het parkgebruik (Peters e.a., 2010). Wanneer men geen eigen tuin heeft zoekt men de
buitenlucht in het openbaar op. Ten vierde speelt de perceptie van veiligheid, wat deels aansluit bij
de eerst genoemde perceptie, van de leefomgeving een cruciale rol (Madge, 1997; Jorgensen &
Anthopoulou, 2007; Parra e.a., 2010; Ward Thompson e.a., 2004; Peters e.a., 2010) waarover meer in
paragraaf 2.10, 2.11 en 2.12. Hoewel gedumpt afval en algemeen rommel men er niet altijd van
weerhoudt om het park te bezoeken, doen ontmoetingen met anderen die vandalisme plegen of
anti-sociaal gedrag vertonen dit (ten vijfde) wel (Ward Thompson e.a., 2004). De meeste mensen
bezoeken een stadspark in de directe leefomgeving minimaal eens per maand (Ward Thompson e.a.,
2004), waarbij wandelen de meest ondernomen activiteit is onder alle bevolkingsgroepen (Ward
Thompson e.a., 2004; Buijs e.a., 2007; Peters e.a., 2010). Voor bezoekers die minder vaak van het
park gebruik maken zijn fysieke omgevingskwaliteiten en informatievoorzieningen van groter belang
dan voor meer frequente bezoekers (Ward Thompson e.a., 2004). Mensen die zich meer kwetsbaar
voelen of bang zijn voor incidenten maken minder (individueel) gebruik van ‘urban woodlands’, zoals
Ward Thompson e.a. (2004) stadsparken omschrijven. Parken worden in zomerse maanden meer
frequent bezocht dan in de winter (Ward Thompson e.a., 2004). Allochtone bevolkingsgroepen zijn
hier gevoeliger voor, en autochtonen maken meer dagelijks gebruik van het park (Peters e.a., 2010).
Dit laatste vaak als gevolg van het bezitten van een hond (Peters
e.a., 2010). Verschillende gedragingen, belevingen en
gebruikspatronen dienen allemaal in acht worden genomen bij de
(her)ontwikkeling van parken (o.a. Ward Thompson e.a., 2004; Buijs
e.a., 2007; Ho e.a., 2005; Sasidharan e.a., 2005).
Verschillen in parkbezoek tussen mannen en vrouwen is
voornamelijk afhankelijk van onveiligheidsgevoelens (Madge, 1997;
Ho e.a., 2005). Vrouwen en meisjes maken minder gebruik van
parken dan mannen en jongens (Madge, 1997; Ward Thompson
e.a., 2004; Oguz, 2000; Loukaitou-Sideris & Sideris, 2010). Vrouwen
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blijken angstiger voor criminaliteit en misdaad, maar ook voor onveilige verkeerssituaties (Madge,
1997; Humpel e.a., 2004a). Vrouwen prefereren meer overzichtelijke gebieden omdat zij dan meer in
gaten kunnen houden wat er om hen heen gebeurd (Ho e.a., 2005). Ook deze preferentie kan
verklaard worden door geperceptioneerde veiligheidsgevoelens. Omdat onveiligheidsgevoelens in de
openbare ruimte en stadsparken later in dit hoofdstuk aan bod komen, zal daar op dit moment niet
dieper op worden ingegaan. Tussen de wijze waarop en waarvoor vrouwen en mannen van het park
gebruik maken zit overigens geen significant verschil volgens Ho e.a. (2005).

Kinderen
Parken vervullen voor kinderen (tot circa 16 jaar) een grote rol wanneer zij worden geleid door een
zoektocht naar plezier en spelen (L’aoustet & Griffet, 2004). Door het spelen met elkaar, en het
ontdekken van het landschap leren kinderen zowel gevaar ontdekken als het samen spelen
(Jorgensen & Anthopoulou, 2007). Zij leren doorgaans met elkaar leven, en interacteren met de
gehele populatie, ook al zijn ze zich daar niet van bewust (L’aoustet & Griffet, 2004), L’aoustet &
Griffet (2004) onderzochten de wijze waarop oudere kinderen, van circa 13 tot en met 16 jaar, een
park in Marseille gebruiken en daarbij interacteren met andere gebruikers. Vooral sport en spel
activiteiten vinden plaats, wat een verandering is ten opzichte van vorige eeuw omdat het park toen
vooral als rustplaats fungeerde. Ook Coninck-Smith & Gutman (2004) benadrukken het belang van
parken voor kinderen om ongerept te kunnen spelen. Hierbij sluit het onderzoek van Van den Berg
e.a. (2007) zich aan; hij benadrukt het belang van natuurlijke speelplaatsen voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen (Van den Berg e.a., 2007; Loukaitou-Sideris & Sideris, 2010).
Ook is het klimmen en klauteren in natuur- / parklandschap van belang om kinderen niet
‘geïnstitutionaliseerd’ te maken door de wereld van hun ouders (Coninck-Smith & Gutman, 2004).
Het aanmoedigen van creativiteit stellen Coninck-Smith & Gutman (2004) centraal en zij zijn dan ook
voorstander van concepten waarbij kinderen het park naar eigen zeggen mogen invullen.
Ondanks dat mensen open ruimtes prefereren om overzicht te houden, houden tieners ook
van plaatsen waar ze zich kunnen verstoppen en ‘weg van anderen’ te zijn (Ward Thompson e.a.,
2004). Daarnaast maken kinderen actiever gebruik van de ruimte dan volwassenen (Loukaitou-Sideris
& Sideris, 2010). Deze activiteit kan door ouders geremd worden wanneer zij zich zorgen maken over
veiligheid (Loukaitou-Sideris & Sideris, 2010).
Het aantrekken van kinderen naar parken is van essentieel belang. Wanneer het park een
alledaagse rol speelt in het leven, zal dit gedurende de levensloop ook zo blijven (Milligan & Bingley,
2007). Dit sluit aan bij het onderzoek van Payne e.a. (2002) waaruit blijkt dat leeftijd niet significant
bijdraagt aan recreatievoorkeuren. Gedurende de levensloop blijft de leefstijl normaliter
onveranderd (Payne e.a., 2002). Toch maakt circa 20% van de kinderen helemaal geen gebruik van
parken (Loukaitou-Sideris & Sideris, 2010). Redenen hiervoor zijn het tekort aan interesse, tekort aan
tijd (van ouders), en de zorgen over veiligheid (Loukaitou-Sideris & Sideris, 2010). Parkbezoek door
kinderen kan aangemoedigd worden door het organiseren van activiteiten, het verhogen van
comfort voor ouders en de aanwezigheid van ‘ruige’ natuurlijke elementen (Loukaitou-Sideris &
Sideris, 2010; Eijk & Schreuders, 2011).

Jongeren
Buijs e.a. (2007) en Lieshout & Aarts (2005) zijn een van de weinigen die een uitgebreid specifiek
onderzoek hebben gedaan naar jongeren en natuur- / openbare ruimtegebruik (circa 16-21 jaar).
Opvallend is dat de aanwezige onderzoeken naar deze specifieke doelgroep zich niet specifiek op
stadsparken richten en vrijwel allemaal van Nederlandse komaf zijn. Buijs e.a. (2007) definiëren
jongeren als personen tussen de 15 en 18 jaar. Lieshout & Aarts (2005) breiden dit uit tot 21 jaar. In
deze paragraaf wordt eerst het onderzoek van Lieshout & Aarts (2005) besproken dat zich richt op
jongeren en de openbare ruimte in het algemeen, en vervolgens het onderzoek van Buijs e.a. (2007)
dat zich richt op jongeren en natuur in het algemeen.
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De openbare ruimte is voor jongeren zeer belangrijk als ontmoetingsplaats. Zij begeven zich
op openbare plekken om anderen tegen te komen (Lieshout & Aarts, 2005). Hoewel dit in meerdere
mate voor allochtone groepen geldt, zoeken ook autochtone jongeren doelbewust de openbare
ruimte op. Daarvoor hoeven zij van te voren niet af gesproken te hebben; ze zien wel wie ze
tegenkomen en het is vrijblijvend (Lieshout & Aarts, 2005). In eerste instantie komen ze om
bekenden te ontmoeten, maar ook het ontmoeten van vreemden blijkt (al dan niet bewust) een
drijfveer te zijn. Juist voor jongeren is de openbare ruimte van belang omdat zij vaak geen eigen plek
hebben om onder elkaar te zijn (geen eigen woning) (Lieshout & Aarts, 2005). Volgens Noorda en
Veenbaas (2000) draagt het kleiner worden van de openbare ruimte niet bij aan de tolerantie voor
jongeren door andere bevolkingsgroepen. Vaak worden ze als angstaanjagend gezien, terwijl zij daar
juist op ‘hun’ plek zijn (Lieshout & Aarts, 2005). Het buiten rondhangen is voor jongeren een
bepaalde vlucht van de volwassen wereld, waar zij aldoor in de gaten worden gehouden. Bovendien
is het een zoektocht naar avontuur, net als bij kleine kinderen. In de openbare ruimte is altijd wel
‘iets’ te beleven (Lieshout & Aarts, 2005).
Wel zijn er verschillen in het gebruik van de openbare ruimte door jongens en meisjes.
Jongens zijn er veelal in de avond aanwezig, meisjes overdag. Ook bezoeken jongens de ruimte in
grotere groepen dan meisjes. De aanwezigheid van bankjes is voor beide groepen wel van groot
belang om de ruimte te gebruiken (Filius & Van Melik, 2011).
Buijs e.a., 2007 stellen de vraag in hoeverre jongeren zijn betrokken bij de natuur in de
hedendaagse maatschappij van elektronische spelcomputers. Volgens Loukaitou-Sideris & Sideris
(2010) worden parken ingezet als tegengif op deze maatschappelijke ontwikkeling.
Onder natuur worden zowel agrarisch- / natuurlijk landschap als recreatief
gebruikslandschap verstaan, waaronder parken in steden vallen (Buijs e.a., 2007). Voor jongeren
blijkt de natuur vooral van waarde te zijn om sporten uit te oefenen in de directe leefomgeving (Buijs
e.a., 2007). Voorgaand onderzoek sluit hierbij aan omdat daaruit naar voren kwam dat jongeren
wilde natuur prefereren boven parklandschap (Buijs e.a., 2007, zie bijvoorbeeld Milligan & Bingley,
2007). Toch staan stadsparken bovenaan de ranglijst wat betreft waardering, in het onderzoek van
Buijs e.a. (2007). Verklaring hiervoor kan de beeldvorming van jongeren bij bepaalde termen zijn.
Jongeren bezoeken stadsparken per jaar significant vaker dan volwassenen, namelijk ruim 59 keer
tegenover 50 keer (Buijs e.a., 2007). Dat is bijna een bezoek per maand meer.

Volwassenen
In bestaand wetenschappelijk onderzoek vormt de ‘normale’ volwassene doorgaans de
referentiecategorie ten opzichte van meer specifieke groepen als jongeren en ouderen. Onderzoeken
specifiek gericht op de volwassene van 21 tot 50 jaar bleek in deze literatuuranalyse niet aanwezig.
Wel is duidelijk dat ouders een bijzondere rol innemen in het bezoeken van parken. Omdat zij
dikwijls meegaan met hun kinderen vervult het park in hun dagelijks leven een prominente rol.
Parken moeten hier dan ook op aangepast zijn; het bieden van veiligheid voor kinderen,
overzichtelijkheid en comfort zijn dan kernpunten (Ward Thompson e.a., 2004; Eijk & Schreuders,
2011). Eijk & Schreuders (2011) noemen dan ook dat parken niet ‘kindvriendelijk’ dienen te zijn,
maar vooral ‘gezinsvriendelijk’.
De aanwezige voorzieningen voor kinderen bepalen de
gebruiksfrequentie door ouders (Ward Thompson e.a., 2004).
De gebruiksfrequentie van volwassenen hangt af van de gebruiksfrequentie die men als kind
had (Ward Thompson e.a., 2004). Wanneer iemand als kind veel gebruik heeft
gemaakt van stadsparken of –bossen, bezoekt diegene het park/bos ook vaker
als volwassene, en ook vaker individueel (Milligan & Bingley, 2007).
Volwassenen, personen van boven de 18 jaar oud, prefereren het bos boven het
stadspark (Buijs e.a., 2007). Wandelen is de favoriete activiteit van volwassenen,
in alle soorten natuurgebieden (Buijs e.a., 2007).
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Oudere volwassenen
Onderzoek gericht op parken in relatie tot oudere volwassenen (vanaf circa 50 jaar) is vooral
aanwezig op het gebied van parkgebruik en fysieke gesteldheid van ouderen. De fysieke gezondheid
speelt voor ouderen een belangrijke rol (Jorgensen & Anthopoulou, 2007). Oudere volwassenen, die
in onderzoeken gezien worden als personen vanaf 50 jaar, maken net als allochtonen relatief weinig
gebruik van parken (Moore e.a., 2010; Hung & Crompton, 2006; Jorgensen & Anthopoulou, 2007;
Parra e.a., 2010). De perceptie van veiligheid en voetgangersvriendelijkheid spelen hierin een grote
rol (Jorgensen & Anthopoulou, 2007; Parra e.a., 2010), evenals de lichamelijke gesteldheid
(Jorgensen & Anthopoulou, 2007). Onder veiligheid wordt niet alleen sociale veiligheid verstaan,
maar ook de fysieke veiligheid, zoals goed begaanbare straten die vrij zijn van zwerfvuil. Deze laatste
vorm is voor ouderen van groot belang voor het bezoeken van parken (Jorgensen & Anthopoulou,
2007; Parra e.a., 2010; Joseph & Zimring, 2007).
Hoofdredenen voor ouderen van 60 jaar en ouder om geen gebruik te maken van het park
zijn volgens het onderzoek van Hung & Crompton (2006) dat in Hong-Kong werd uitgevoerd, een
slechte gezondheid, onvoldoende mobiel, een tekort aan tijd, slecht parkmanagement en
onvoldoende hygiëne en sociaal gedrag van andere parkgebruikers. Ook heeft de leeftijdscompositie
van de leefomgeving van ouderen een invloed op parkgebruik door ouderen. Uit onderzoek in
Canada blijkt dat ouderen die leven in een wijk waar jonge mensen de overhand hebben gebruiken
het dichtstbijzijnde park minder bezoeken dan ouderen die wonen in wijken waar zij veel
leeftijdsgenoten hebben (Moore e.a., 2010). Als de ouderen het park bezoeken, beschouwen zij een
verbeterde gezondheid en meer sociale contacten als voordeel (Moore e.a., 2010; Hung & Crompton,
2006). Dit blijkt ook werkelijk zo te zijn, onderzochten onder andere Moore e.a. (2010): het bezoeken
van parken door ouderen verhoogt de sociale integratie en de fysieke gesteldheid. Ouderen zijn
sterker op het natuurlijke element in stadsparken gericht, in plaats van op de functie afleiding en rust
(Van den Berg & De Vries, 2000). Jorgensen & Anthopoulou (2007) concluderen dat ouderen de
kracht van de natuur waarderen, wat een rol speelt in hun voorbereidingen op het einde van het
leven. Daarnaast geeft de ruimte hun ook herinneringen aan vroeger wat het comfort verhoogd
(Cattell e.a., 2004). Ook richten ouderen zich vaker op enkele ‘kern’-activiteiten, zoals wandelen of
fietsen, terwijl jongeren een gevarieerder activiteitenpatroon hebben maar waarbij de
deelnamefrequentie per activiteit lager ligt (Van den Berg & De Vries, 2000).
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Allochtonen
Etniciteit heeft de grootste invloed op de gewenste wijze van recreatie in parken, en dus daarmee
een belangrijker factor als leeftijd op dat gebied (Payne e.a., 2002). Allochtonen (in enkele onderzoek
aangeduid als ‘immigranten’, waarbij alleen de 1e generatie allochtonen wordt bedoeld, terwijl dit
onderzoek zich richt op zowel 1e als 2e generatie allochtonen), gebruiken en beleven parken op een
significant andere manier dan autochtonen (Buijs e.a., 2007; De Boer, 2007; Lieshout & Aarts, 2005;
Ho e.a., 2005; Van den Berg & De Vries, 2000). Buijs e.a. (2007) richten zich op allochtonen van
Marokkaanse en Turkse afkomst, terwijl De Boer (2007) hier allochtonen van Surinaamse afkomst
aan toevoegt. Zij bezoeken parken in hun directe leefomgeving minder vaak dan autochtonen,
ondanks dat zij stadsparken eerder als functioneel dan romantisch zien (Buijs e.a., 2007). De lage
bezoekfrequentie van allochtonen is een gevolg van sociaal-economische, etnisch-culturele, en
situationele factoren (De Boer, 2007), alsmede de matige betrokkenheid bij het gebied en de lagere
waardering van het gebied in vergelijking met autochtonen (Buijs e.a., 2007; De Boer, 2007). Volgens
De Boer (2007) is het de verwachting dat de wensen en het gebruik omtrent natuur van allochtonen
en autochtonen naar elkaar toe zullen groeien. Zo maken de 2e en 3e generatie allochtonen al meer
gebruik van de natuur dan de 1e generatie. Dat blijkt ook uit het onderzoek van Peters e.a. (2010),
dat zich specifiek richt op stadsparken.
Voor allochtonen is het park in de directe leefomgeving een plek om vrienden en familie te
ontmoeten (Ho e.a., 2005; Buijs e.a., 2007; Lieshout & Aarts, 2005; Van den Berg & De Vries, 2000).
Mede vanwege het vaak lagere inkomen van deze bevolkingsgroep, zijn zij voor recreatieve
activiteiten sneller aangewezen op het park dan hogere inkomensgroepen (Buijs e.a., 2007; Oguz,
2000). De nabijheid van parken is voor allochtonen van bijzonder belang, omdat zij minder vaak dan
autochtonen kunnen terugvallen op de auto als transportmiddel. Parken in de directe leefomgeving
zijn dus van belang voor het bezoekingniveau (Buijs e.a., 2007). Mede daarom zijn stadsparken ook
van hogere waarde voor allochtonen dan natuurgebieden buiten de stad (De Boer, 2007). Peters e.a.
(2010) stellen daar echter tegenover dat het niet aan de toegankelijkheid van transportmiddelen ligt
dat allochtonen minder vaak een park bezoeken. Volgens hen wordt het verschil in parkbezoeken
tussen autochtonen en allochtonen (Marokkanen en Turken) verklaard doordat vooral Marokkanen
weinig gebruik maken van parken vanwege cultuurverschillen.
Naast de specifieke ontmoetingsfunctie die parken voor allochtonen hebben, verschilt de
invulling van deze ontmoeting ook. Allochtonen gebruiken de open publieke ruimte om samen te
picknicken of barbecueën (Buijs e.a., 2007; De Boer, 2007; Sasidharan e.a., 2005; Van den Berg & De
Vries, 2000; Peters e.a., 2010), en minder voor mobiele activiteiten als wandelen en fietsen (De Boer,
2007; Peters e.a., 2010). Zij zien dan ook graag voorzieningen die gericht zijn op stationaire
activiteiten, zoals zitplaatsen en openbare toiletten (De Boer, 2007). Wel blijken de motieven voor
een bezoek aan het park hetzelfde als die van autochtonen, namelijk ontspanning en rust (De Boer,
2007), al betekenen deze motieven voor ieder iets anders.
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2.5 Hoe men beleeft
Beleven is een concept wat in dit onderzoek aan twee van de drie kernthema’s gekoppeld is, namelijk
beleving van ontmoeting en beleving / perceptie van veiligheid. Zoals in paragraaf 2.1 naar voeren
kwam, krijgen openbare ruimtes pas betekenis door de wijze waarop men er gebruik van maakt en
door de betekenis die de ruimte heeft voor een individu en samenleving. Plekken worden op deze
manier constant door mensen gecreëerd en gerepresenteerd (Low, 1996). De subjectieve
waarderingen die mensen aan een ruimte geven maakt dus het functioneren van die ruimte. De term
‘beleving’ staat voor deze subjectieve waardering. Beleving is een begrip waar de laatste jaren steeds
meer onderzoek naar is gedaan omdat het een vaag en moeilijk meetbaar ‘iets’ is (Tilstra, 2011).
Volgens onderzoek van Buijs & van Kralingen (2003) is beleving een verzamelnaam van wisselende
factoren die samen bepalen hoe iemand denkt over een bepaalde ruimte. Daarbij legt het ene
onderzoek de nadruk op voorkeuren, dus een bepaalde plek prefereren boven een andere, en legt
het andere onderzoek de nadruk meer op ervaringen, dus dat men een plek waardeert op basis van
(voorgaande) ervaringen. Een definiëring van de term beleven omschrijven Buijs & van Kralingen
(2003, p. 20) als volgt: “De psychologische ervaringen wanneer een bepaalde omgeving wordt
waargenomen”.

Figuur 2.1: Beleven

RUIMTE
WAARNEMEN

ERVAREN
GEDRAG

WAARDEREN
Buijs & van Kralingen, 2003

Figuur 2.1 laat een schematische weergave zien van de relatie tussen de omgeving en de mens. De
ruimte is de fysiek waargenomen omgeving. In dit onderzoek is dat een park. Het proces van het
beleven van een ruimte start met de waarneming en eindigt met gedrag op basis van de
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waarneming, ervaring en waardering. Door middel van waarnemen worden bepaalde ervaringen
opgeroepen welke sterk afhankelijk zijn van de persoon en het landschap. Op basis daarvan vind een
subjectieve waardering plaats welke afhankelijk is van zowel ruimtelijke, psychologische en sociaal
culturele factoren. Hierbij maakt de persoon ook een afweging in voorkeuren. Het gedrag vervolgens,
mondt zich uit in bepaalde acties van de mens ten opzichte van de ruimte. Het intensief gebruiken
dan wel niet gebruiken, inclusief alle tussenliggende vormen, van de ruimte zijn het gevolg (Buijs &
van Kralingen, 2003).

2.6 Hoe ontmoeten in elkaar steekt
In deze paragraaf wordt aan het concept ‘ontmoeten’ betekenis gegeven. Een ontmoeting is een
sociale interactie die plaatsvindt (Gobster, 1998). Hoewel men bij de term ‘ontmoeten’ gelijk denkt
aan ‘praten’, vinden ontmoetingen ook, wellicht nog vaker, zonder verbale communicatie plaats
(Degen e.a., 2008). Ook het zien van anderen of het horen van anderen is een wijze van ontmoeten
(Eijk & Schreuders, 2011). In dit onderzoek wordt ‘ontmoeten’ dan ook gezien als zowel verbale als
non-verbale interacties tussen mensen. Want, zelfs deze ‘zwakke’ ontmoetingen, zoals elkaar alleen
maar zien, kunnen leiden tot het (her)kennen van elkaar wat mensen vertrouwen geeft, een gevoel
van veiligheid en controle (onder andere Peters e.a., 2010). Volgens Eijk & Schreuders (2011) en
Gobster (1998) zijn ontmoetingsplaatsen vooral van belang in gemengde buurten, om de familiariteit
met elkaar te vergroten. De keuze voor Wielwijk te Dordrecht als case-study (zie hoofdstuk 3) is op
basis daarvan dan ook gepast.
Echter, de vraag die heerst onder beleidsmakers en wetenschappers is wat de gevolgen zijn
van ontmoetingen tussen bewoners. Hoeveel zin heeft het om ontmoetingsplaatsen te faciliteren en
wat wordt hiermee bereikt? In de wetenschappelijke literatuur zijn twee stromen zichtbaar;
‘ontmoetingen leiden tot een sterkere sociale cohesie’ (zie paragraaf 2.7) en ‘van ontmoetingen
moet niet te veel verwacht worden’ (zie paragraaf 2.8). Onderstaand wordt eerst ingegaan op
ontmoetingen zelf om vervolgens de twee genoemde stromingen over de gevolgen van
ontmoetingen verder uit te diepen.
De sociale functie van de openbare ruimte en stadsparken komt tot stand door sociale relaties die in
die ruimten bestaan en ontstaan. Doordat de aanwezige mensen tegelijkertijd gebruik maken van
een zelfde ruimte, gaan er interacties over en weer. Meerdere wetenschappers onderzochten sociale
relaties en het mechanisme achter ontmoetingen tussen personen.
De Canadese socioloog Erving Goffman (1922-1982) heeft meerdere boeken geschreven over
sociale relaties en gedragingen die ontstaan in de publieke ruimte. In zijn boek Behavior in Public
Spaces (1963) pleit Goffman voor het belang van ‘afwezige’ relaties. Dit zijn relaties tussen
onbekenden, die door andere onderzoekers worden gezien als relaties zonder betekenis (Soenen,
2006). Goffman (1963) spreekt van een relatie tussen een vreemde die zich laat zien aan de
buitenwereld, en diegenen die een betreffende performance aanzien. Deze relatie kan volgens
Goffman ‘niet-gefocust’ of ‘gefocust’ zijn. Een ‘niet-gefocuste’ relatie is het geheel van gedragingen
van hoe een persoon zich toont in de openbare ruimte met vreemden. Door middel van lichaamstaal
(‘body idiom’, Goffman, 1963, p. 33) is er sprake van een interactie. De ‘gefocuste’ relatie duidt een
zwakke relatie aan die bewust gelegd wordt tussen vreemden, zoals een knik naar elkaar of opzij
voor elkaar gaan. Ook een begroeting of een kort praatje maken horen daarbij. In Relations in Public
onderscheidt Goffman (1971) ‘anchored relations’ (met bekenden) en ‘anonymous relations’ (met
onbekenden). Anchored relations kan men echter ook behandelen als anonymous, indien een
persoon niet voor een ander bekent wílt zijn. In dat geval zal diegene dit laten blijken door middel
van ‘tie-signs’ (zie Goffman, 1971, p. 194-195).
Daar waar Goffman (1963) beredeneert vanuit een normatief systeem (zoals wanneer ‘mag’
je iemand aanspreken vanuit de ongeschreven regels?) positioneert zijn wetenschappelijk studente
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Lyn Lofland sociale relaties juist binnen de relationele sfeer (Soenen, 2006). In de publiek-relationele
sfeer betreft het vreemden die samenkomen. Soenen (2006, p. 71) beschrijft de drie sociale relaties
die Lofland (1989) positioneert binnen de publiek-relationele sfeer:
- vermijdingsrelaties / kortstondige hulp (non-verbaal of noodzakelijke verbale interactie)
- vlottende relaties (kortstondige aangename relaties)
- conflictrelaties (onaangename relaties).
Flap & Völker (2005) hebben op grond van bestaande literatuur een viertal condities
genoemd die bijdragen aan het aangaan van relaties met medebuurtbewoners. De aanwezigheid van
ontmoetingsgelegenheden, de aantrekkelijkheid van een mede-bewoner als interactiepartner, het
bestaan van een onderlinge afhankelijkheid en het ontbreken van alternatieven buiten de buurt
leiden tot een grotere kans op verbale interacties tussen bewoners. De aanwezigheid van een
ontmoetingsplaats kan gefaciliteerd worden. Echter, deze plaats dient wel voldoende gebruikt te
worden wil de ontmoetingsfunctie tot zijn recht komen. Naast de aanwezigheid van
ontmoetingsplaatsen zijn volgens Flap & Völker (2005) ook de tijd die men doorbrengt in de
woonbuurt, de mate waarin men gebonden is aan de woonbuurt, de mate waarin buurtbewoners
gelijke dagritmes hebben en de stabiliteit van de buurt van invloed op de ontmoetingskans.
Hoewel volgens Eijk & Schreuders (2011) ontmoetingsplaatsen vooral van belang zijn in
‘gemixte’ buurten omdat de verschillende bevolkingsgroepen elkaar daar kunnen treffen ligt dit dus
niet in lijn met de conclusie van Flap & Völker (2005) dat er gelijke dagritmes nodig zijn om
ontmoetingen aan te moedigen. Verklaring hiervoor kan zijn dat Eijk & Schreuders (2011) doelen op
een mix qua etniciteit, terwijl dagritmes grotendeels afhankelijk zijn van inkomen en mobiliteit.

2.7 Ontmoeten voor sterke banden
Wanneer een ontmoeting wordt omschreven als een sociale interactie, zoals Gobster (1998) doet, en
wanneer vervolgens een sociale interactie als één van meerdere factoren wordt gezien die tezamen
‘sociale cohesie’ vormen, zoals Broyles e.a. (2011) en Peters e.a. (2010) doen, wordt verondersteld
dat ontmoetingen leiden tot een sterkere sociale cohesie. Dit is dan ook de wijze waarop vele
beleidsmakers ontmoetingen zien; als een manier om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen
(Blokland, 2008).
Sociale cohesie is breed begrip waar in de wetenschappelijke wereld meerdere definities
voor bestaan. Het is echter geen begrip dat in één zin te omschrijven is, maar het bestaat uit
meerdere factoren, die tezamen sociale cohesie vormen. Dekker & Bolt (2005, p. 2448) noemen vijf
dimensies van sociale cohesie:
1) “Social networks and social capital, based on a high degree of social interaction within
communities and families.
2) Common values and a civic culture, based in more common moral principles and codes of
behaviour.
3) Place attachment and an intertwining of personal and place identity.
4) Social order and social control, based in an absence of general conflicts between groups at
large.
5) Social solidarity and reductions in wealth disparities, based in
equal access to services and welfare benefits, redistribution of
public finances and opportunities, and ready acknowledgement of
social obligations.”
Op basis van de bovenstaande definitie van sociale cohesie, dragen
ontmoetingen tussen bewoners (sociale interacties) vooral bij aan de
eerste en vierde dimensie.
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Parkbezoek ook leidt in dit opzicht tot een sterkere sociale cohesie in de wijk. Dat is dan ook
vaak de reden waarom beleidsmakers ontmoetingsplaatsen, zoals parken, in de wijk faciliteren. Door
middel van de eerder genoemde opwaartse spiraal leidt meer gebruik van het park tot een sterkere
sociale binding onder parkgebruikers. Peters e.a. (2010) onderzocht het belang van de sociale
interacties die specifiek in parken plaatsvinden. Zij concludeert:
“Finally, using public spaces and, more specifically, having interactions can be a way of
creating social cohesion because interactions stimulate a feeling of being at home”
(Peters e.a., 2010, p. 4).
Doordat men samen aanwezig is in een park vinden, al dan niet bewuste, interacties plaats. De ene
persoon houdt graag een praatje, terwijl iemand anders puur even ‘onder de mensen’ wilt zijn
(Peters e.a., 2010, Eijk & Schreuders, 2011, Van den Berg & De Vries, 2000), of zelfs alleen wilt zijn
(Cattell e.a., 2004). Gesprekken tussen vreemden komen vaak op gang door middel van ‘triangulatie’,
zoals Lofland (1988) dat noemt (Peters e.a., 2010). Een voorbeeld kan het teruggeven van een bal
aan kinderen of het helpen van iemand met een kinderwagen bij het passeren van een trapje. Ook
het herhaaldelijk tegenkomen van elkaar, bijvoorbeeld bij het uitlaten van de hond, leidt tot het
aangaan van contact (Cattell e.a., 2004). Hoewel niet iedereen op een verbale manier contact met
elkaar maakt, vinden er altijd relationele non-verbale interacties plaats in deze publieke ruimten
(Degen e.a., 2008), doordat mensen elkaar passeren (Eijk & Schreuders, 2011). Hierdoor gaan
gebruikers onderling elkaar (her)kennen, wat naast sociale interacties en relaties ook een verhoogde
sociale controle tot gevolg heeft (L’aoustet & Griffet, 2004; Brown e.a., 2007).
De relatie tussen sociale cohesie en bezoek aan de publieke ruimten, kan ook andersom
beredeneerd worden. Volgens Moore e.a. (2010) en Broyles e.a. (2011) doet de perceptie van de
mate van sociale cohesie wijkbewoners overwegen om gebruik te maken van het park in hun wijk.
Parken in wijken met een hoger niveau van sociaal kapitaal (eerste dimensie van sociale cohesie
(Dekker & Bolt, 2005)) hebben hogere dagelijkse bezoekersaantallen (Broyles e.a., 2011). Hierbij
spelen percepties van veiligheid een grote rol, waarover later in dit hoofdstuk meer. Enkele
onderzoekers hebben sociale participatie als voorspeller voor parkgebruik onderzocht (Moore e.a.,
2010). Hieruit blijkt dat het individuele patroon van sociale participatie geassocieerd kan worden met
het gebruik van het park in de directe leefomgeving. Wanneer de mate van individuele sociale
participatie toeneemt, neemt ook de mate toe waarin men fysiek actief de vrije tijd invult.
Parkbezoek is hier een vorm van (Moore e.a., 2010). Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat
sociale participatie, of wel sociale interacties (ontmoetingen) een motivatie kunnen zijn om gebruik
te maken van het park. Deze beredenering wordt bevestigd door andere wetenschappers. Broyles
e.a. (2011) concluderen dat het op het park gebaseerde sociale kapitaal een collectief meetbare
functie van parken is. Hier vandaan kan een opwaartse spiraal plaatsvinden omdat georganiseerde,
dan wel ongeorganiseerde, parkactiviteiten bijdragen aan een sterker gevoel van sociale
betrokkenheid (Moore e.a., 2010; Broyles e.a., 2011). Peters e.a. (2010) laten ook zien dat de
ontmoetingsfunctie van parken een trigger is om het park te bezoeken, vooral voor bepaalde
bevolkingsgroepen als allochtonen. Autochtonen scoren een 0,5 op een schaal van 0 tot en met 2
wat betreft ‘het park bezoeken voor ontmoeting’. Dit cijfer ligt beduidend hoger voor de
Marokkaanse en Turkse etniciteit, namelijk 0,7 en 1,2 (Peters e.a., 2010). Dit resulteert in een
gemiddelde van een 0,8, welke score valt onder de categorie ‘soms’ (Peters e.a., 2010). Voor
allochtone bevolkingsgroepen hebben parken in de directe woonomgeving een sterkere functie als
ontmoetingsplaats, omdat zij vanwege lager inkomen vaak zijn aangewezen op het park als vorm van
recreatie (Buijs e.a., 2007; Lieshout & Aarts, 2005). Daarnaast is het ook de culturele achtergrond die
maakt dat allochtone bevolkingsgroepen veel waarde hechten aan de aanwezigheid van een park,
om elkaar te ontmoeten en er samen met familie en vrienden activiteiten te ondernemen (Buijs e.a.,
2007; Lieshout & Aarts, 2005). Ook kinderen zijn een specifieke groep die het park bezoeken om te
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spelen met anderen (l’aoustet & Griffet, 2004; Jorgensen & Anthopoulou, 2007; Loukaitou-Sideris &
Sideris, 2010).
Dat de eerder genoemde ‘zwakke’ ontmoetingen tussen vreemden een startpunt zijn voor
het ontstaan van sterke sociale relaties, of zelfs sociale cohesie, benadrukken meerdere
onderzoekers (Peters e.a., 2010; Lieshout & Aarts, 2005; Eijk & Schreuders, 2011; Moore e.a., 2010;
Broyles e.a., 2011; L’aoustet & Griffet, 2004; Engsbergen, 2002; Cattell e.a., 2004). Volgens andere
onderzoekers is bij deze veronderstelling enige terughoudendheid gepast. De vraag is namelijk
wanneer die sterke relaties tot bloei komen, en in hoeverre men daar voor open staat. Wat dat
betreft noemen Peters e.a. (2010) en Lieshout & Aarts (2005) zelf al dat niet iedereen er behoefte
aan heeft om een ‘praatje’ te maken met vreemden omdat zij puur uit individueel oogpunt gebruik
maken van het park, of juist met eigen vrienden of familie het park bezoeken. Ook culturele
gewoonten spelen hier een rol; het zomaar aanspraken van vreemden valt wellicht niet binnen de
gedragscode van diverse personen (Peters e.a., 2010). Men hoeft zich overigens niet altijd bewust te
zijn van het feit dat ze doorgaans interacteren met aanwezige anderen (Eijk & Schreuders, 2011;
L’aoustet & Griffet, 2004). En al alleen daarom zou het faciliteren van ontmoetingsplaatsen kansen
bieden. Ook gaat het volgens Peters e.a. (2010) niet alleen gaan om relaties tussen mensen, maar
ook de relatie tussen mens en plaats. Hierbij staat het betrokkenheidgevoel bij de ruimte, het park,
centraal (zie mede aspect nummer drie van sociale cohesie van Dekker & Bolt, 2005) Door het
gebruik van parken zouden mensen zich betrokken voelen bij het park en de andere parkgebruikers,
waardoor sociale cohesie kan ontstaan door het comfort vergroot wordt (Peters e.a., 2010, p. 96).
Ook Ward Thompson (2002) benadrukt dat publieke ruimten het beste werken als ze een directe
relatie tussen de ruimte en de mensen leggen. Burgers hechten dan ook veel waarde aan de
aanwezigheid van ontmoetingsplekken in hun directe omgeving (Scholte, 2006), ook, en zelfs juist, in
de hedendaagse maatschappij waarin virtuele contacten een steeds grotere rol spelen (Ward
Thompson, 2002; Lieshout & Aarts, 2005). Maar of deze ontmoetingsplekken ook direct de sociale
cohesie bevorderen is nog de vraag. Daarop gaat de volgende paragraaf in.

2.8 Ontmoeten om thuis te voelen
Andere onderzoekers stellen echter dat beleidsmakers meer voorzichtig om moeten gaan met de
gevolgen van het faciliteren van ontmoetingsplaatsen in de wijk. Dit is dus de tweede stroom van
wetenschappers, die in gaat tegen de eerste stroom uit paragraaf 2.7. Zij benadrukken dat de
ontmoeting zelf al een doel op zich zou moeten zijn in plaats van het focussen op gevolgen, zoals
sociale cohesie (Blokland, 2008). Of dat de huidige trend is dat ontmoetingen steeds vaker plaats
vinden in private sferen (Soenen, 2006). Onderstaand zullen verschillende onderzoeksresultaten
besproken worden op het gebied van ‘het kleine ontmoeten’.
De Duits-Nederlandse wetenschapper Talja Blokland (2008) stelt de vraag of ontmoetingen
leiden tot contact van meer duurzame aard, zodat mensen nieuwe netwerken vormen waarin ze
steun, informatie of andere hulpbronnen vinden, en zo ja, onder welke voorwaarden. De te vaak
gemaakte veronderstelling dat ontmoetingen leiden tot sociale cohesie is, ondanks enige kern van
waarheid, te sterk. Van een directe relatie is volgens Blokland sowieso geen sprake, van een indirecte
wellicht. Volgens haar dragen ontmoetingen in eerste instantie bij aan het ‘thuis zijn’ in de
woonomgeving. Omdat het gros van de ontmoetingen toevallig plaatsvindt, werkt het dwingen tot
ontmoeten door middel van zeer specifieke ontmoetingsplaatsen vaak averechts. Echter, als men
helemaal geen ruimte voor ontmoeting creëert, zullen er
sowieso geen ontmoetingen plaats vinden. Beleidsmakers zullen
hier dus een balans in moeten vinden. Ondanks dat
ontmoetingen vaak toevallig plaatsvinden, en wellicht
onbedoeld zijn, laten deze wel sporen na. Niet zozeer in termen
van ‘het aantal kennissen in de buurt’ of ‘trapjes op de cohesie-
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ladder’, maar wel op het gebied van het vermogen om om te gaan met diversiteit in de woonwijk,
wat vertrouwen wekt en wellicht ook familiariteit. Familiariteit is een term die staat voor het thuis
voelen van een persoon in zijn leefomgeving, en het vertrouwen hebben in andere personen binnen
die leefomgeving (Blokland, 2008). Sporadische ontmoetingen bieden mensen gelegenheid om zich
anoniem en kortstondig aan elkaar te verbinden. Wanneer hier herhaaldelijk sprake van is zal men
het vermogen hebben om de ander in te schatten wat bij draagt aan vertrouwen of wantrouwen.
Ook al heeft diegene een hekel aan de ander, wel is duidelijk wat die persoon aan de ander heeft. Zo
beoordelen bewoners die elkaar kennen, of puur weet van elkaar hebben, hun woonomgeving
veiliger dan anderen (Blokland, 2008). Sommige ontmoetingen waarbij publieke familiariteit ontstaat
bieden kansen op meer, maar verdere relaties komen meestal niet tot stand. Ook leiden stevige
buurtnetwerken volgens het onderzoek van Blokland (2008) niet tot sociale controle (wat
overeenkomt met het onderzoek van Flap & Völker, 2005) en blijken netwerken van wijkbewoners
toch vaker te bestaan uit ‘soortgelijken’ in plaats van een gemixte representatieve groep van
wijkbewoners. Daarnaast kunnen mensen elkaar jaar en dag wekelijks begroeten, zonder dat ze ooit
bij elkaar op de koffie gaan. Bescheiden ambities zijn volgens Blokland dus gepast, maar: waar alle
ontmoetingskansen ontbreken, kan in ieder geval geen netwerk ontstaan (Blokland, 2008, p. 23).
Terugkomend op de voorwaarden waaronder duurzame relaties opgebouwd kunnen
worden, stelt Blokland (2008) dat ontmoetingen herhaaldelijk en vanzelfsprekend moeten zijn, zich
bij voorkeur afspelen in multifunctionele omgevingen en georganiseerd dienen te zijn op basis van
overeenkomsten in plaats van verschillen. In een multifunctionele omgeving komen mensen voor
verschillende doelen, waardoor meerdere paden elkaar kruisen. Ook Boonstra & Hermens (2009)
noemen deze functionaliteit voor een breed publiek als voorwaarde voor het aanmoedigen van
sociale binding en sociaal vertrouwen. Wanneer er sprake is van een bepaalde overeenkomst biedt
dit onderwerpen tot gespreksvoering. Dit sluit aan bij het eerder genoemde concept van
‘triangulatie’ van Peters e.a. (2010). Ook Soenen (2006) noemt dat ‘small talk’ (korte anonieme
praatjes) eerder tot gang komt wanneer er iets onderling gedeeld wordt. Soenen beschrijft ‘small
talk’ als aangenaam plezierige praatjes wat een sfeer van behoren schept.
Soenen (2006) haalt in zijn onderzoek Reyndorp & Hajer aan, die in 2001 concludeerden dat
de betekenis van de publieke ruimte als ontmoetingsplaats gerelativeerd moet worden omdat men
elkaar steeds meer ontmoet in privaat beheerde plekken als verenigingen. Ondanks dat kunnen
privaat beheerde plekken ook publiek toegankelijk zijn, zoals winkelcentra (Van Melik, 2008).
Parochialisering, ook een concept waarbij sprake is van een publiek-privaat conflict is een ander
voorbeeld van het niet maximaal functioneren van de publieke ruimte. Later in dit hoofdstuk wordt
dit concept nader besproken.
Ook Flap & Völker (2005) weerleggen, net als Blokland (2008), de veronderstelling uit
paragraaf 2.7 dat ontmoetingsplaatsen zorgen voor sociale orde in de wijk. Indirect wel, maar daar is
meer voor nodig. Zij hebben de relaties weergeven als in figuur 2.2.
Figuur 2.2: Orde

ontmoetings
plaatsen

netwerken
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Informele
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Flap & Völker, 2005, p. 42

fysieke
orde
sociale
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Netwerken ontstaan volgens Flap & Völker (2005) wanneer men elkaar herkent op straat. Van een
gemeenschap is echter pas sprake wanneer personen meerdere van hun algemene doelen in
dezelfde groep mensen realiseren. De algemene doelen refereren naar de handelingstheorie, en
kunnen vertaald worden naar doelen in fysiek welzijn en sociaal welzijn (zie Flap & Völker, 2005).
Wanneer wijkbewoners dus in hun eigen wijk hun algemene levensdoelen kunnen bevredigen kan
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men spreken van een gemeenschap. Vervolgens leidt het bestaan van een gemeenschap tot
informele controle in de wijk. Hierdoor spreekt men elkaar aan op ongewenst gedrag, en heeft men
respect voor elkaar. Fysieke en sociale orde in de wijk zijn het gevolg. Wordt de fysieke en sociale
orde in de wijk dan alleen bepaalt door de sociale structuur in de wijk of heeft de fysieke omgeving
daar ook invloed op? Dat is waar de volgende paragraaf op in gaat.

2.9 Het maken van orde
De vraag of de sociale of fysieke omgeving leidend is voor een sociale en fysieke orde is een
controversieel onderwerp binnen de academische wetenschap. Enerzijds zijn er wetenschappers
zoals Flap & Völker (2005), Blokland (2008) en Soenen (2006) die concluderen dat de sociale
structuur in de leefomgeving leidend is voor de mate van zowel fysieke als sociale orde. Grondlegger
van deze theorie is Jane Jacobs (2009 [1961]). Zij benadrukt het belang van ‘ogen op straat’ op
leefbare en veilige leefgebieden te ontwikkelen. Anderzijds zijn er wetenschappers als Brown e.a.
(2007) en Metha (2007) die de fysieke omgeving als leidraad noemen voor de sociale orde. Zij sluiten
met hun theorie aan op de Defensible Space Theory van Oscar Newman (1972), welke later in deze
paragraaf aan bod komt. In deze paragraaf komen beide wetenschappelijke stromingen aan bod.
Wanneer ontmoetingsplaatsen optimaal functioneren, kan uit de vorige paragraaf afgeleid
worden dat wijkbewoners vertrouwen hebben in elkaar waardoor informele controle ontstaat.
Informele controle kan omschreven worden als ‘ogen op straat’; men houdt elkaar als het ware in de
gaten en weet andersom dat hij/zij zelf ook in de gaten wordt gehouden. Dit sluit aan bij het vierde
aspect van sociale cohesie zoals Dekker & Bolt (2005) hebben gedefinieerd. Versterkt vertrouwen
komt zowel de subjectieve als objectieve veiligheid, op zowel fysiek als sociaal gebied, ten goede
(Flap & Völker, 2005). Volgens Flap & Völker (2005), en onder anderen ook Blokland (2008) en
Soenen (2006), bepaalt de sociale structuur in de wijk dus de mate van fysieke en sociale orde.
Informele controle over medeburgers is een vorm van maatschappelijke betrokkenheid. Zoals Flap &
Völker (2005, p. 41) noemen: “Deze vorm van betrokkenheid is zo belangrijk omdat ze ervoor zorgt
dat mensen collectieve goederen onderhouden, heel laten en voorkomen dat collectieve kwaden
ontstaan”. Met collectieve goederen wordt de openbare ruimte bedoeld, met de daarbij behorende
inrichting. Hieruit kan dus worden opgemaakt dat de sociale verhoudingen de fysieke omgeving
beïnvloeden. Dit is in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zoals bijvoorbeeld de ‘brokenwindow theory’ die stelt dat een fysiek verloederde omgeving leidt tot meer verloedering op zowel
fysiek als sociaal gebied (Flap & Völker, 2005). De kracht van informele controle (met als basis een
gemeenschap) is dat buurtbewoners elkaar eerder ondersteunen wanneer ze iemand aanmanen in
de wijk op ongewenst gedrag en wederzijdse acceptatie.
Bovenstaande theorie zegt overigens niet dat de fysieke omgeving geen invloed heeft op
sociale verhoudingen. Meerdere wetenschappers hebben daar onderzoek naar gedaan. Metha
(2007) en Brown e.a. (2007) noemen de fysieke inrichting die leidend is voor de functionering van
een ruime op sociaal gebied. Het design van de ruimte is volgens hun onderzoek van essentieel
belang voor de mate waarin er sociale interacties plaatsvinden. Voetgangers georiënteerde straten
met mogelijkheden voor stationaire activiteiten, zoals de aanwezigheid van bankjes, natuurlijke
elementen en indrukwekkende bebouwing zijn nuttiger en betekenisvoller voor gebruikers (Brown
e.a., 2007; Metha, 2007). Deze activity-supported spaces moedigen zwakke sociale banden aan, die
zich vervolgens kunnen ontplooien tot sterke sociale relaties (Metha, 2007). De mate van comfort
van de omgeving speelt ook een rol in het bevorderen van sociale interacties (Eijk & Schreuders,
2011). Comfortabele publieke ruimten zijn plekken die goed worden beheerd en onderhouden. Het
comfort draagt bij aan de continuering van het aantrekken van gemengd publiek en het faciliteren
van ‘lichte’ ontmoetingen (Eijk & Schreuders, 2011). Overzichtelijkheid, diverse bebouwing,
laagbouw, comfort, schone en hele attributen en kunst- en waterelementen beïnvloeden de sociale
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interacties die plaatsvinden op positieve wijze. Hoewel de vormgeving van de ruimte kan bijdragen
aan het uitbreiden of beperken van bepaalde relaties, determineert deze niet volgens Lofland (1989)
(Soenen, 2006).
Soms zijn de fysieke en sociale componenten in de leefomgeving die de sociale interacties
beïnvloeden niet strikt te scheiden. Zo kan de fysieke inrichting, bijvoorbeeld hoogbouw, ervoor
zorgen dat meer bewoners zicht hebben op de straat. Hier sluit de ‘Defensible Space Theory’ van
Oscar Newman (1972) op aan. In zijn boek Defensible Space: People and Design in the Violent City
stelt hij dat er inderdaad bij hoogbouw meer zicht is op de straat door bewoners, maar dat bewoners
zich er minder verantwoordelijk voor voelen dan bij laagbouw het geval is. Newman noemt vier
factoren die een ruimte ‘defensible’ maken; territorialiteit, natuurlijke surveillance, uitstraling en
omgeving (zie Newman, 1972). Natuurlijke surveillance is eenzelfde term als informele controle.
Natuurlijke surveillance duidt echter puur op de aanwezigheid van anderen, terwijl informele
controle bestaat wanneer er ook sprake is van gemeenschapsvorming. Ook Jacobs (2009 [1961]) stelt
dat ‘ogen op straat’ noodzakelijk zijn voor de levendigheid en gevoelens van veiligheid in een gebied,
waardoor de gebruiksfunctie toeneemt. Ondanks dat Newman (1972) in zijn boek meer nadruk op
het design van de fysieke omgeving lijkt te leggen dan op sociale aspecten die een ruimte sociaal
veilig maken, zijn het volgens hem wel sociale aspecten die bepalen of iemand een ander aanspreekt
op ongewenst gedrag, namelijk:

-

“De mate waarin de observant een gevoel ontwikkeld om zichzelf persoonlijk te
verweren tegen anderen.
De mate waarin de geobserveerde activiteit zich afspeelt in een omgeving waar
de observant voelt dat hij invloed heeft.
De identificatie van de geobserveerde activiteit als abnormaal.
De identificatie van de observant met het slachtoffer van de geobserveerde
activiteit.
De mate waarin de observant denk dat hij/zij effectief kan handelen.”
(Newman, 1972, p. 78. Vrij vertaald vanuit het Engels)

Op basis van de geanalyseerde literatuur van onder meer klassieke wetenschappers als Goffman
(1963), Newman (1972) en hun volgers lijkt vooral de sociale structuur in de wijk de gebruiksfunctie
en ontmoetingsfunctie te bepalen doordat onveiligheidsgevoelens worden weggenomen. Het is dus
van groot belang dat de sociale wijkstructuur in balans is, wil men ontmoetingsplaatsen laten
functioneren. Maar, de fysieke omgeving heeft wel invloed op de mate waarin de sociale
wijkstructuur tot uiting kan komen in een ruimte.

2.10 Conflicterende werelden
Tot nu toe werd er in dit hoofdstuk vanuit gegaan dat publieke ruimtes
openbaar toegankelijk zijn, en dat deze gebruikt worden door alle verschillende
bevolkingsgroepen. Hier is echter niet altijd mogelijkheid toe. In de publieke
ruimte kunnen conflicterende activiteiten van verschillende gebruikers
plaatsvinden. Ook kan de aan- of juist afwezigheid van bepaalde groepen het
gebruik door anderen beïnvloeden. Eerder in dit hoofdstuk is de term
parochialisering al naar voren gekomen. Parochialisering is de situatie waarin de
publieke ruimte wordt ‘ingenomen’ door bepaalde bevolkingsgroepen waardoor
anderen zich daar niet meer welkom voelen (Van Melik, 2008). Een
veelvoorkomend voorbeeld hiervan in de literatuur is dat vrouwen zich niet
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welkom voelen in de openbare ruimte door de aanwezigheid van mannen die de bankjes in beslag
nemen (zie Ortiz e.a., 2004).
Hoewel parochialisering vaak wordt omschreven in termen als ‘uitsluiting’ en ‘privatisering’,
dus op een negatieve manier, kan parochialisering ook nieuwe ambiance brengen in de publieke
sfeer op relationeel gebied, zo stelt Soenen (2006, p. 71-76). Boonstra & Hermens (2009) noemen
dat parochialisering ook een begrijpelijke ontwikkeling is omdat jongeren en kinderen zich vanwege
zelf-identificering met mensen omgaan met wie zij zich identificeren.
Door de variëteit aan activiteiten die verschillende gebruikers uitvoeren in parken, ontstaat
er een bepaalde frictie. Activiteiten nemen hun eigen plaats in, en bewegen langs elkaar heen (Ward
Thompson e.a., 2004). Dit kan zich uitmonden in zowel tolerantie (Gobster, 1998; Cattell e.a., 2008)
als conflicten (Ward Thompson, 2002; Sanesi & Chiarello, 2006; Németh, 2006; Ward Thompson e.a.,
2004; Eijk & Schreuders, 2011). Volgens de literatuur zijn er bepaalde groepen die conflicten
onderling teweegbrengen. Hangjongeren en hondenbezitters worden het meest genoemd (Eijk &
Schreuders, 2011; Van den Berg & De Vries, 2000; Lojă e.a., 2011). Conflicten leiden tot verplaatsing
van personen / groepen doordat anderen betreffende plaatsen innemen (Gobster, 1998, Ward
Thompson e.a., 2004). Onveiligheidsgevoelens worden dan veroorzaakt doordat bepaalde personen /
groepen zich een ruimte toe-eigenen en tot op zekere hoogte bepalen wie daar mede aanwezig zijn
(Lieshout & Aarts, 2005). Overigens kunnen uitgesproken conflicten tussen mensen ook leiden tot
versterkte sociale banden, omdat er een wederzijds respect ontstaat (Peters e.a., 2010).
Hangjongeren worden vaak als stereotype vervelend en misdadig gezien (Laughlin &
Johnston, 2011), waardoor ze ontweken worden, en door parkmanagers geweerd worden (Lieshout
& Aarts, 2005). Echter, parken zijn voor iedereen, en zoals eerder omschreven zijn deze ruimten juist
voor jongeren van groot belang. Tegelijkertijd is het hangen door jongeren van alle tijden, en hebben
zij daar in zekere mate ook recht op (Lieshout & Aarts, 2005, Ward Thompson e.a., 2004). Daarnaast
is de openbare ruimte voor jongeren een plek waar ze hun identiteit ontwikkelen (Fulius & Van
Melik, 2011). Het is dus een balans die gevonden moet worden tussen ruimte bieden aan jongeren
en tegelijkertijd overige gebruikers voor een plezierig parkbezoek activeren.
Hoewel het hebben van een hond als huisdier voor de eigenaren een reden is om vaker dan
gemiddeld gebruik te maken van het park (Lojă e.a., 2011, Buijs e.a., 2007), zorgt de aanwezigheid
van deze dieren ook voor conflicten tussen de wel en niet hondenbezitters in het park (Lojă e.a.,
2011). Door de aanwezigheid van hun hond kunnen de eigenaren zich veiliger voelen in de ruimte,
maar brengt dit voor groepen als kinderen, ouderen en etnische minderheden juist
onveiligheidsgevoelens met zich mee (Ward Thompson e.a., 2004). Eventuele conflicten worden
vooral ervaren door niet-hondenbezitters (Lojă e.a., 2011). Parkmanagers staan dus voor een
uitdaging om het park zowel aantrekkelijk te houden voor hondenbezetters als niet-hondenbezitters.
Verschillende groepen dienen in een park samen te komen waarbij de verwachtingen van allen
geoptimaliseerd worden (Lojă e.a., 2011). Het optimaal verspreiden van informatie is daarvoor
noodzakelijk (Ward Thompson e.a., 2004).

2.11 Angst
Onveiligheidsgevoelens in de vorm van angsten zijn de primaire oorzaak voor beperkt parkgebruik,
gevold door weersomstandigheden (o.a. Madge, 1997; Pain, 1997). Vooral bepaalde
bevolkingsgroepen zijn hier gevoelig voor, zoals ouderen en vrouwen (o.a. Jorgensen & Anthopoulou,
2007; Madge, 1997; Pain, 2001). Omdat parken steeds belangrijker worden in de stedelijke omgeving
is het essentieel dat de lokale overheid zich bewust is van de ruimtelijke consequenties als gevolg van
de sociaal gedifferentieerde geografie van angst, wanneer het doel is om de gehele bevolking aan te
moedigen om gebruik te maken van publieke parken (Madge, 1997). Met name in wijken met veel
criminaliteit kan openbaar groen gevoelens van fysieke en sociale veiligheid oproepen (Van den Berg
& De Vries, 2000). Zowel objectieve als subjectieve niveaus van veiligheid hebben invloed op park
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bezoek (Loukaitou-Sideris & Sideris, 2010; Moore e.a., 2010; Wen e.a., 2006). Uit onderzoek van
Loukaitou-Sideris & Sideris (2010) blijkt dat de hoeveelheid geweld en misdaad die binnen een halve
mile vanaf de woning van de participant is waargenomen geassocieerd wordt met activiteiten in de
buitenlucht (vooral voor vrouwen / meisjes).
Madge deed in 1997 onderzoek naar (niet-)gebruikers van parken in Leicester, GrootBrittanië. Hij onderzocht angsten voor incidenten van verschillende bevolkingsgroepen. Hij
concludeert dat vrouwen vooral bang zijn voor seksuele aantasting en ouderen voor overvallen.
Vrouwen zijn in alle opzichten angstiger dan mannen (Madge, 1997). Deze groepen omzeilen het
park op bepaalde momenten, zoals in de avonduren. Echter, vanwege het niet-gebruiken
verwaarlozen de parken wat een negatieve spiraal met zich meebrengt. Parken zijn dan niet langer
een vredige plek van recreatie en vermaak van alle leden van de maatschappij, wat volgens Burgess
et al. (1988) er in resulteert dat mensen niet in staat zijn te genieten van het plezier van het
bezoeken van de stedelijke groene ruimte (Madge, 1997)
Meer actueel is het onderzoek van Pain (2001) naar de invloed van etniciteit, leeftijd en
geslacht op angst in steden. Pain doet veel onderzoek op dit gebied, eerder al in onder andere 1997
en 2000. Volgens haar leidt angst voor misdaad tot exclusie in het sociale leven en in bepaalde
urbane ruimten. Pain (2001) benadrukt dat de term ‘angst’ nog te vaak a-theoretisch benaderd
wordt, en geeft daarom een definitie van de term:
‘Fear is the wide range of emotional and practical responses to crime and disorder made by
individuals and communities’ (Pain, 2001, p. 901).
Deze definitie benadrukt dat het de impact is van menselijke zorgen over misdaad in het sociale
leven, in plaats van de niveaus en cijfers over misdaad welke conclusie zijn van onderzoeken (Pain,
2001). Zo blijkt dat oudere volwassenen en vrouwen angstiger zijn voor misdaad, terwijl zij daar
minder vaak het slachtoffer van zijn in verhouding met jongeren en mannen (Pain, 2001). Vrouwen
zijn volgens Pain (1997) doordrongen van angst voor fysisch en seksueel geweld. Vooral in de
publieke ruimte is de angst voor mannen groot. Deze angst is het grootste bij vrouwen van de
midden klasse en jonge vrouwen. Onder oudere vrouwen spelen het moederschap en immobiliteit
een grote rol bij het ontstaan van angsten. Geweldsmisdaad blijkt volgens het onderzoek van Pain
een hoofdbeperker voor ruimtelijk gedrag van vrouwen van alle sociale
groepen.
Gevaar, intimidatie en seksuele aantasting worden ook door
Jorgensen & Anthopoulou (2007) genoemd als de negatieve kant van
stadsparken, waardoor mensen niet alleen het park in durven. Jorgensen &
Anthopoulou (2007) benadrukken dat ouderen door hun beleefde
zwakheid, verlaagde mobiliteit en gevoel van kwetsbaarheid angstig voor
hun veiligheid zijn. Ook Ward Thompson e.a. (2004) concluderen dit.
Daarnaast is ook de fysieke veiligheid (bijvoorbeeld zwerfvuil, slechte
paden) vooral voor ouderen van belang. Een ander verschil tussen ouderen
en overige bevolkingsgroepen is dat respondenten van overige leeftijden in
het onderzoek van Jorgensen & Anthopoulou (2007) vooral bang waren
voor incidenten, terwijl ouderen zich vooral kwetsbaar voelen als het
incident al plaatsvindt.
Hoewel, zoals eerder aangehaald, de aanwezigheid van
(hang)jongeren tot conflicten kunnen leiden met andere parkgebruikers,
stellen Filius & Van Melik (2011) dat er tussen jongeren onderling ook
angsten en conflicten kunnen ontstaan. Uit hun onderzoek bleek dat ruim
tweederde van de scholieren bepaalde plekken mijden als er andere
jongeren zijn die bedreigend overkomen.
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Terugkomend op de sociale controle kan het volgende geconstateerd worden. Ondanks dat
stadsparken verschillende onveiligheidsgevoelens met zich meebrengen, benadrukken onder andere
Loukaitou-Sideris & Sideris (2010); Van den Berg & De Vries (2000) en Sanesi & Chiarello (2006) dat
stadsparken bevorderlijk zijn voor sociale inclusie, vertrouwen en veiligheidsgevoelens in de wijk. De
eerder beschreven sociale controle (ook wel ‘ogen op straat’) (o.a. Madge 1997; Jacobs 2009 [1961])
en het design van het park (Eijk & Schreuders, 2001) kunnen hiertoe leiden. Comfort in het park trekt
bezoekers en verlengt de verblijfsduur. Overzichtelijkheid verbreed de zichtlijnen en bevordert het
sociaal toezicht. Het hebben van overzicht van de omgeving waar men zich bevindt, activeert gebruik
en recreatie van en in het park (Eijk & Schreuders, 2011; Milligan & Bingley, 2007; Ward Thompson,
2004). Wat betreft faciliteiten zijn beperkte en verouderde speelvoorzieningen en te weinig
zitmogelijkheden voorbeelden van een slechte inrichting die zijn weerslag heeft op de veiligheid
(Boonstra & Hermens, 2009). Dicht beplantte en donkere gebieden hebben volgens onderzoek van
Milligan & Bingley (2007) een intimiderend karakter. Ouders van kinderen spelen hierbij een grote
rol, wanneer zij hun kinderen in de gaten houden maken zij deel uit van het sociaal toezicht in het
park (Boonstra & Hermens, 2009; Eijk & Schreuders, 2011). Dat is mede het geval bij alle overige
parkgebruikers, die anderen zien, horen of spreken. Het onderzoek van Eijk & Schreuders (2011)
noemt mede dat het schoon en heel houden van het park positieve reacties opwekt in de vorm van
gebruiksactivering van het park. Het wekt bij bewoners vertrouwen als het park er aantrekkelijk
uitziet, waardoor zij zich daar veiliger voelen. De aanwezigheid van sociale controle wordt beïnvloedt
door comfort en design van het park, maar bovenal zijn daar bezoekers voor nodig (Eijk &
Schreuders, 2011; Madge, 1997; Boonstra & Hermens, 2009).

2.12 Uitsluiten?
Om ongewenst gebruik van openbare ruimte te voorkomen kan door middel van de inrichting van de
ruimte daarop gestuurd worden. Boonstra & Hermens (2009) refereren in dit opzicht naar Whyte
(1980). Zij schrijven over de situatie waarbij uitsluiting van bepaalde gebruiksgroepen wordt ingezet
om conflict en ongewenst gebruik te voorkomen. Het weghalen van bankjes, spijlen op bloembakken
en het plaatsen van hekken voor de entree van parken worden hierbij ingezet. Gevolg was in deze
case echter dat er helemaal geen ‘gewone’ bezoekers meer kwamen maar dat het park een plek voor
drugsdealers werd. Conclusie die hieruit getrokken wordt is dat het ontwikkelen op basis van
wantrouwen en gevaar op de langere termijn onveilige en onaantrekkelijke plekken worden waar
bezoekers zich niet welkom voelen.
De bovenstaand omschreven situatie is een Amerikaans voorbeeld. Het is de vraag hoever
het Nederlands beleid hierin zal gaan. Het plaatsen van mosquito’s, het opleggen van straatverboden
en hekken rondom pleinen en parken zijn echter al in praktijk gebracht (Boonstra & Hermens, 2009).
Hierdoor lijkt, in navolging van de Verenigde Staten, de inrichting van pleinen steeds meer in het
teken te staan van het in controle houden van criminaliteit en onveiligheid. Volgens Boonstra &
Hermens (2009, p. 37) is deze nadruk op regulering en veiligheid een bedreiging voor spontane
ontmoetingen. Onveilige pleinen ontstaan volgens hen juist uit de angst voor sociale wanorde.
Evenals Flap & Völker (2005) stellen Boonstra & Hermens (2009) dat de sociale problemen een
sterkere rol spelen dan de fysieke problemen bij het niet bezoeken van openbare ruimte. Een
conclusie uit een onderzoek naar pleinen in Rotterdam is dat de aanwezigheid van andere groepen
voor mensen de hoofdreden is om gebruik te maken van een plein (Boonstra & Hermens, 2009).
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Oc & Tiesdell (1999) introduceren vier methoden omtrent het veilig maken van openbare ruimte:
-

bij de fortress approach worden pleinen voor bepaalde gebruikers onbereikbaar
gemaakt; hekken, muren en het ‘pesten’ van gebruik zijn hier voorbeelden van. Deze
methode sluit aan bij het voorbeeld van Whyte uit 1980.

-

bij de panoptic approach worden politie en camera’s ingezet. Surveillance dus, om
ongewenst gebruik te voorkomen, of indien nodig in te grijpen.

-

bij de management approach staat het managen, en dus beheersen van de publieke
ruimte centraal door middel van regels. Voorbeeld is dat bewoners gezamenlijk
gedragsregels opstellen voor de ruimte in hun buurt en deze zichtbaar ophangen.

-

bij de animation approach gaat het om stimuleren van het bezoeken van de openbare
ruimte, bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren.

De eerste twee benaderingen worden ingezet op basis van angst, en worden groepen uitgesloten.
Ook sluiten deze twee benaderingen, waarvan de eerste het meest, aan bij de stroming gebaseerd op
de theorie van Newman (1972), uit paragraaf 2.9. De benaderingen gaan er van uit dat door middel
van inrichting het sociaal gebruik bepaald kan worden. In eerste instantie bevordert dit wellicht de
veiligheid voor de overige gebruikers, maar creëert men wel het gevoel van uitsluiting en
onveiligheid van de uitgeslotenen. Wordt de ruimte hier inderdaad veiliger door? Dat is vraag
aangezien het een misvatting is om te denken dat publieke veiligheid primair geleverd kan worden
door de inzet van straatmeubilair en politie. Volgens Jacobs (2009 [1961]), wordt de publieke ruimte
vooral beheerd door een, bijna onbewust, netwerk van vrijwillige controles en standaarden door
mensen zelf, en uitgevoerd door mensen zelf. Sociale controle dus, dat is ook wat Flap & Völker
(2005) concludeerden in hun onderzoek (zie ook paragraaf 2.9). De management approach en de
animation approach gaan uit van de krachten van mensen zelf, en verdienen volgens Oc & Tiesdell
(1999) dan ook de voorkeur.
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2.13 Conceptueel model en toetsing
Figuur 2.3: Conceptueel model
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Figuur 2.3 laat een schematische weergave zien van de in dit hoofdstuk besproken thema’s en de
onderlinge relaties daartussen. De kaders aan de buitenkant weergeven de specificatie van openbare
ruimte, naar stadsparken, naar doelgroepen (bevolkingsgroepen). De kern- en subthema’s kunnen in
alle drie de schaalniveaus een andere betekenis hebben. De thema’s die in het model ingekaderd zijn
zullen onderstaand beknopt besproken worden.
Gebruik: Het gebruik van stadsparken kan uitgelegd worden in termen van het soort activiteiten die
er worden uitgevoerd, maar ook in termen van het doel van het gebruik. Namelijk functioneel of
recreatief. Doordat parken gebruikt worden vinden er in het park ontmoetingen tussen gebruikers
plaats.
Ontmoeten: de ontmoetingen die als dan niet doelgericht ontstaan in stadsparken ontstaan vanuit
verschillen contexten en hebben verschillende betekenissen. Het ontmoeten van anderen kan wel of
geen motivatie zijn om een bezoek te brengen aan een park. Ook kan ontmoeten wel of geen functie
zijn van een park. De context waarin de parkgebruiker zich bevindt is van belang om al dan niet te
ontmoeten. Hierbij zijn de inrichting van het park, persoonlijke kenmerken en de motivatie van
bezoek van belang. Al dan niet ontstane ontmoetingen hebben uiteenlopende gevolgen op sociaal
gebied. Volgens de literatuur is het gevolg te omschrijven in termen van netwerken, gemeenschap en
informele controle. De mate waarin ontmoetingen ontstaan heeft invloed op de veiligheid.
Veiligheid: Veiligheid is onder te verdelen in objectieve en subjectieve veiligheid. Dit onderzoek richt
zich op de subjectieve vorm. Daarnaast is er een onderscheidt in sociale en fysieke veiligheid, welke
voornamelijk een gevolg zijn van de sociale structuur in de wijk (ontmoetingen). De veiligheid op zich
is naast een afhankelijke variabele ook een onafhankelijke variabele, en heeft daarmee invloed op
het gebruik en op het ontmoeten. Wanneer de subjectieve veiligheid (zowel sociaal als fysiek)
onvoldoende gewaardeerd wordt, heeft dit een negatieve invloed op het gebruik en daarmee, maar
ook afzonderlijk, op de ontmoeting.

Te toetsen verwachtingen
Op basis van de geanalyseerde literatuur, wat beknopt in het conceptueel model is weergeven zijn er
bepaalde verwachtingen naar voren gekomen die aan de hand van het empirisch onderzoek zullen
worden getoetst. In de conclusie van hoofdstuk 8 zullen de daadwerkelijke uitkomsten aan bod
komen. De verwachting is dat uit het empirisch onderzoek zal blijken dat:
1. het merendeel van de onderzoeksgroep nauwelijks gebruik maakt van het park.
2. hoe ouder de participant is, hoe minder hij/zij gebruik maakt van het park hoe groter de
rol van (im)mobiliteit wordt. (kernthema gebruik)
3. participanten voornamelijk wandelen en/of fietsen in het park om op deze manier in de
natuur te zijn. (kernthema gebruik)
4. de hoofdredenen om geen gebruik te maken van het park de geperceptioneerde
onveiligheid en immobiliteit zijn en dat de geperceptioneerde veiligheid sterker is bij
vrouwen dan bij mannen. (kernthema gebruik)
5. allochtone participanten het park vaker gebruik om te eten en drinken met bekenden
dan dat autochtonen dat doen, en dat het park voor allochtonen een sterkere
ontmoetingsfunctie heeft dan voor autochtone participanten. (kernthema gebruik)
6. er meer ontmoetingen in het park zullen plaatsvinden wanneer daar meer mensen
aanwezig zijn, zowel non-verbaal als verbaal. (kernthema ontmoeting)
7. wanneer participanten zich verbonden/vertrouwd voelen met andere wijkbewoners
(netwerk, gemeenschap) wordt verwacht dat zij zich minder onveilig voelen en vaker
onbekenden aanspreken (op ongewenst gedrag) in het park dan wanneer participanten
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zich niet verbonden/vertrouwd voelen met andere wijkbewoners. (kernthema
ontmoeting)
8. er meer ontmoetingen plaatsvinden tussen parkgebruikers die zich met elkaar kunnen
identificeren dan wanneer zij dat niet kunnen. (kernthema ontmoeting)
9. dat enkele participanten aangeven meer sociale contacten in de wijk te willen
onderhouden en daarvoor mogelijkheden zien in het park. (kernthema ontmoeting)
10. dat zowel de fysieke inrichting van het park als de aanwezige personen het
activiteitenpatroon van de participant beïnvloeden. De rol van de aanwezige personen
wordt echter verwacht groter te zijn. (kernthema veiligheid)
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3. Onderzoeksplaats: Wielwijk te Dordrecht
Zoals eerder in paragraaf 1.7 is beschreven betreft dit onderzoek een case-study. Hiervoor is gekozen
omdat het kwalitatief onderzoek op deze manier een scherpe focus krijgt en omdat op deze manier
over één case verschillende invalshoeken van participanten vergeleken kunnen worden. Gekozen is
voor de wijk Wielwijk te Dordrecht. Motivatie daartoe is dat deze wijk sterk in ontwikkeling is op
zowel fysiek als sociaal gebied. De herontwikkeling van het park in de wijk is in eerste opzicht een
fysieke opgave, maar wordt echter uitgevoerd om bepaalde sociale doelen te bereiken. Belangrijkste
doel is het aanmoedigen van ontmoetingen tussen wijkbewoners. Vanwege deze context en dit doel
is Wielwijk een relevante voorbeeldwijk waar de wetenschappelijke literatuur op los gelaten kan
worden.
In dit hoofdstuk worden de kenmerken van Wielwijken geschetst en wordt de plan voor
herontwikkeling van het park beschreven. De laatste paragraaf (maar zeker niet de onbelangrijkste)
geeft een uiteenzetting over waarom Wielwijk een relevante wijk is voor dit onderzoek als verlengde
van de bestaande wetenschappelijke literatuur.

3.1 Introductie over Wielwijk
Wielwijk is een naoorlogse woonwijk in het westen van Dordrecht (figuur 3.1), opgebouwd vanaf de
jaren ’50 vanwege woningnood. De kenmerkt zich door de van oorsprong vele portiekflatwoningen.
In de wijk is een duidelijke functiescheiding zichtbaar; het centrale Admiraalsplein vormt het centrum
met voorzieningen als detailhandel en horeca. Daaromheen zijn vier buurten gebouwd, met elk hun
eigen sfeer, maar allen met rechte hoge, middelhoge of lage woonblokken (Wielwijk, 2012). In het
zuiden van de wijk ligt het Wielwijkpark. De ligging van het park in de wijk is niet optimaal; het is
slecht toegankelijk, biedt weinig mogelijkheden en er wordt dan ook maar ‘matig’ gebruik van
gemaakt (Gemeente Dordrecht, 2005). Op het Wielwijkpark wordt in paragraaf 3.2 dieper ingegaan.

Figuur 3.1: Ligging Wielwijk in Dordrecht.

Bron: Wikipedia.nl, februari2012

Wielwijk telt in 2011 ruim 5600 inwoners, dat is circa 5% van de totale Dordrechtse bevolking. De
leeftijdsgroepen van de bevolking van Wielwijk zijn redelijk gelijkmatig verdeeld. De
bevolkingsopbouw is weergeven in tabel 3.1. Hieruit blijkt dat de groep vanaf 50 jaar, de doelgroep
van dit onderzoek, 33,6% van de hele wijkbevolking beslaat. Tabel 3.2 splitst deze groep verder uit in
absoluten. Daaruit blijkt dat er beduidend meer autochtone 50-plussers in de wijk wonen dan
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allochtone. Daarnaast wonen er ook meer vrouwen als mannen van boven de 50 jaar in de wijk.
Vergeleken met heel Dordrecht telt Wielwijk in 2009 beduidend minder autochtonen, namelijk 57%
tegenover 73% (Drechtsteden in cijfers, 2012).
Het inkomen in de wijk is grotendeels laag, en lager dan het gemiddelde van Dordrecht. 61% van de
huishoudens in Wielwijk valt in de lage inkomensklasse, tegenover 29% in de middenklasse en 10% in
de hoge klasse in 2008 (Drechtsteden in cijfers, 2012). Meer actuele aantallen zijn niet bekend. Ook
geven deze cijfers over inkomensklassen een wat vertekend beeld doordat het niet mogelijk bleek
om de welvarende buurt Dordts Hout, gelegen ten zuiden van het onderzoeksgebied in Wielwijk, uit
de analyse te filteren.
Wielwijk telt in 2009 ruim 3000 wooneenheden, waarvan slechts 800 koopwoningen. Hier ligt dan
ook een grote ontwikkelingsopgave voor de wijk, waarover meer in paragraaf 3.2.
Ondanks het magere imago dat Wielwijk heeft binnen Dordrecht (een beoordeling van een 5,5 door
bewoners van Dordrecht, OCD, 2010a), liggen de cijfers rondom leefbaarheid en veiligheid dicht bij
het gemiddelde van de hele stad. Het percentage bewoners van Wielwijk dat zich onveilig voelt in de
eigen buurt ligt op 24% tegenover 22% in Dordrecht. En het percentage slachtoffers van
vermogensdelicten en geweld ligt in Wielwijk op 36%, tegenover 34% in Dordrecht in 2009
(Drechtsteden in cijfers, 2012). Echter is ook voor de leefbaarheidcijfers sprake van de kanttekening
als gemaakt bij de cijfers over inkomensklassen.
Tabel 3.1: Bevolkingsopbouw Wielwijk per 5 jaar, 2011
Leeftijd in 0510- 15- 20- 25jaren
4
9
14
19
24
29
Percentage
6.7 5.8 5.3 5.0 8.2 9.1
Wielwijk
Percentage
5.5 5.8 6.0 6.0 6.2 6.6
Dordrecht
Drechtsteden in cijfers, 2012

3034
7.3

3539
6.2

4044
6.7

4549
6.1

5054
6.9

5559
5.6

6064
5.6

6569
4.0

7074
3.4

7579
3.2

8084
2.6

8589
1.6

90
e.o
0.7

6.2

6.7

7.9

7.8

7.1

6.3

6.6

4.4

3.6

2.9

2.2

1.4

0.6

Tabel 3.2: Bewoners vanaf 50 jaar in Wielwijk, 2012

Autochtoon
Allochtoon 1e generatie
Allochtoon 2e generatie
Totaal

Man
479
168
24
671

Vrouw
635
182
29
846

Totaal
1114
350
53
1517

Onderzoekscentrum Drechtsteden, 2012

3.2 Wielwijk, haar ontwikkelingen en het Wielwijkpark
Wielwijk, een wijk die zich profileert als divers, eigen, zelfstandig, weerbaar en anders.
Karakteristieken die sterk overkomen en positiviteit uitstralen. En dat is ook precies wat Wielwijk
nodig heeft, en waarmee Wielwijk flink aan de weg timmert.
Sinds de benoeming van Wielwijk tot ‘krachtwijk’ in 2007, als gevolg van het
krachtwijkenbeleid van voormalig minister Ella Vogelaar, zijn vele partners gezamenlijk bezig om
Wielwijk te positioneren als een vitale en sociale woonwijk voor jong- en oud, met een gezonde mix
van lage- en middeninkomens. Hoewel de investeringen vanuit het Rijk, maar ook vanuit de
gemeentes zijn stopgezet of aanzienlijk verminderen als gevolg van budgettekorten, gaat Wielwijk
door. Op meer creatieve wijze, en door bewoners meer zelf de touwtjes in handen te geven zullen in
Wielwijk de komende jaren nog altijd grote ontwikkelingen plaatsvinden om gestelde doelen te
bereiken.
Als leidraad voor bovenstaande is de visie Wielwijk 2025 en uitvoeringsprogramma 20062015 vastgesteld, met als titel ‘Wielwijk Sterk en Weerbaar’ (Gemeente Dordrecht & Woonbron,
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2007). In deze paragraaf zal beknopt worden ingegaan op de algemene sociale en fysieke
ontwikkelingen in de wijk, om vervolgens specifiek te beschrijven wat de huidige en toekomstige
visie is op het Wielwijkpark.

Sociale ontwikkelingen
De sociaal- economische omstandigheden in Wielwijk zijn niet optimaal (Gemeente Dordrecht &
Woonbron, 2007). Er is veel werkloosheid en onder bewoners bestaan problemen op het gebied
samenleven, integratie en isolement (Gemeente Dordrecht & Woonbron, 2007). Het algemene
rapportcijfer dat de bewoners van Wielwijk hun eigen buurt in 2005 geven is een 6,2 tegenover een
7,6 gemiddeld in Dordrecht. Ook de matige sociale samenhang komt naar voren in de cijfers; een 5,3
in 2005 (Gemeente Dordrecht & Woonbron, 2007). Echter, het feit dat deze cijfers gedateerd zijn en
gezien de sociale projecten die afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, is de verwachting dat
actuele cijfers hoger zouden uitvallen. Wel is uit voorgaande gesprekken met bewoners is gebleken
dat zij zich machteloos voelen bij het leggen van onderlinge contacten in de buurt (Gemeente
Dordrecht & Woonbron, 2007). Er wordt dan ook ieder jaar een sociaal-economisch programma
opgezet om de bewoners op sociaal en economisch gebied te activeren. Voor de jaren 2010 tot en
met 2012 waren/zijn de programma’s opgesteld aan de hand van vier ‘ladders voor sociale stijging’,
namelijk: wonen, werken, leren en vrije tijd.
Op bepaalde buurten in de wijk ligt een sterkere focus dan op andere buurten, omdat deze vragen
om meer aandacht. Het wijkcentrum van Wielwijk organiseert een diversiteit aan activiteiten die
deels plaatsvinden in het Wielwijkpark. Dat deze projecten hun vruchten afwerpen blijkt wel aan de
mate van bewonersbetrokkenheid, die in 2009 op 22% lag en in 2011 op 25% (Wielwijk, 2010).

Fysieke ontwikkelingen
De aanpak van de gebouwde omgeving in Wielwijk wordt grotendeels gecoördineerd en uitgevoerd
door woningcorporatie Woonbron, en de aanpak van openbare ruimte door de gemeente Dordrecht.
Dit alles in gedetailleerde afstemming met elkaar. Op het gebied van openbare ruimte is de
herontwikkeling van het Wielwijkpark toonaangevend, wat mede het terrein is voor dit onderzoek.
Later in deze paragraaf wordt daar uitgebreid op teruggekomen. Eerste grote fysieke ontwikkeling in
Wielwijk is de aanpak van de woningvoorraad. Het woningaanbod van Wielwijk (ruim 3.000
wooneenheden in 2009) bestaat voor circa tweederde uit meergezinswoningen in de huursector. De
woningvoorraad in de wijk is vanaf 2000-2005 sterk in beweging. Er zijn doelen opgesteld tot het jaar
2025. Er wordt gestreefd naar het handhaven van de zogenaamde nullijn wat betreft het aantal
inwoners waardoor het draagvlak voor de commerciële voorzieningen van voldoende omvang blijft
(Gemeente Dordrecht & Woonbron, 2007). Doordat de portieketage woningen in de wijk grotendeel
vervangen zullen worden door grondgebonden eengezinswoningen met een hogere bezettingsgraad,
daalt het aantal woningen in de wijk. De verhouding tussen huur en koopwoningen zal hiermee
eveneens op ongeveer ‘fifty-fifty’ neerkomen. Door deze variatie in de nieuwe woningvoorraad
wordt verwacht dat midden- en hoge inkomens naar de wijk getrokken worden (Gemeente
Dordrecht & Woonbron, 2007).
Tweede grote fysieke ontwikkeling in Wielwijk is het ‘upgraden’ van het hart van de wijk; het
winkelgebied Admiraalsplein. Vanaf 2005 zijn ingrijpende veranderingen doorgevoerd en is er
nieuwbouw rondom het plein ontwikkeld, met in de plint commerciële activiteiten. Verder heeft de
wijk een nieuw wijkcentrum gekregen in 2010 en is het aanbod voor gezondheidszorg uitgebreid
(Wielwijk, 2012).
Derde fysieke transformatie in de wijk betreft de verlegging van de doorgaande weg in de wijk, in
combinatie met de (her)ontwikkeling van het Wielwijkpark.
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Het Wielwijkpark en het Parklint
Het huidige Wielwijkpark
Het Wielwijkpark, gelegen in het zuiden van Wielwijk, is aangelegd in 1987 en heeft een oppervlakte
van circa 12 hectare (figuur 3.2). Het park fungeerde als tijdelijke invulling voor een gebied waar een
weg zou komen, maar deze is nooit meer aangelegd. De ligging van het park in de wijk is daarom niet
optimaal; het is slecht toegankelijk, biedt weinig mogelijkheden en er wordt dan ook maar ‘matig’
gebruik van gemaakt (Gemeente Dordrecht, 2005). Het park kent open grasvelden, veelal omgeven
door bomen en waterpartijen langs de buitenkanten. Er zijn voorzieningen als een trapveldje, enkele
speeltoestellen en een hondenspeelterrein. Onlangs is er een picknickterras geplaatst. In 2005 heeft
de gemeente Dordrecht onderzoek gedaan naar de wijze waarop parken in Dordrecht werden
gebruikt en gewaardeerd worden door de bewoners (Gemeente Dordrecht, 2005). De resultaten
voor het Wielwijkpark bieden een startpunt voor dit onderzoek, alsmede de resultaten van het
gemeente brede onderzoek naar het groen in de stad (OCD, 2010b). Sterke punten van het huidige
Wielwijkpark zijn dat het een ruimtelijk open park is, het veel waterpartijen heeft en dat de
speelvoorzieningen goed gebruikt worden. Echter, de onbekendheid, tekort aan voorzieningen, zeer
matige bezoekersaantallen (een daling in van 66% in 2010 ten opzichte van 71% in 2007 (OCD,
2010b)) en de eerder omschreven slechte toegankelijkheid lijken de overhand te hebben (Gemeente
Figuur 3.2: Wielwijk en het Wielwijkpark
Dordrecht, 2005). Ook het onveilig
imago speelt een steeds sterkere rol; 44% van de
Dortenaren is ontevreden over het veiligheidsgevoel
van het Wielwijkpark (Gemeente Dordrecht, 2005).
Gebruikers die het meest het Wielwijkpark bezoeken
waarderen het park in 2010 met een 6,9 (onder het
gemiddelde van alle parken in Dordrecht, wat op een
7,2 ligt), tegenover een 7,2 in 2007 (Gemeente
Dordrecht, 2005). Voor parken in heel Dordrecht is de
hoofdreden om geen park te bezoeken ‘geen tijd’
(43%), gevolgd door ‘onveilig’ (27%). Overige redenen
zijn ‘verwaarlozing van parken’, ‘te veel honden die
uitgelaten worden’, ‘slecht ter been’ en ‘liever naar
het bos’. Deze motivaties komen overeen met de
literatuur uit hoofdstuk 2. De parkfunctie
‘ontmoeting’ is niet meegenomen in aanwezige
onderzoeken.
De allochtone bezoekers van het Wielwijkpark
bezoeken het park in grotere groepen dan
autochtonen. De groep bezoekers van 65 jaar en
ouder bezoeken het park minder dan gemiddeld,
terwijl gezinnen met kinderen dat juist vaker dan
gemiddeld doen (Gemeente Dordrecht, 2005).
Volgens het onderzoek van de gemeente Dordrecht
(2005) hebben de bewoners van Wielwijk behoefte Bron: Google Maps, maart 2012
aan waterkranen, barbecues, voorzieningen, sport en spel
en meer planten en bomen in het Wielwijkpark.
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Het te ontwikkelen Parklint
Zoals bovenstaand is beschreven functioneert het huidige Wielwijkpark niet optimaal. Daarnaast
blijkt uit onderzoek onder de bewoners van Wielwijk blijkt dat zij de hoofdweg die het oosten en het
westen van de wijk als ‘muur’ ervaren die contacten tussen bewoners beperkt. Daarom zijn er door
de gemeente Dordrecht plannen ontwikkeld voor het zogenaamde Parklint (figuur 3.3).
Onderstaande informatie is voortgekomen uit de wijkvisie Wielwijk (Gemeente Dordrecht &
Woonbron, 2007), en uit persoonlijke gesprekken met betrokken professionals. In hoofdlijnen is het
plan dat een deel van het huidige park, de meest zuidelijke rand, plaats zal maken voor woningbouw.
Hierdoor wordt de sociale controle in het park vergroot, en worden mede opbrengsten gegenereerd
om de nieuwe plannen te bekostigen. Daarnaast zal de hoofdweg van de wijk, die de bewoners als
‘muur’ ervaren verlegd worden naar de westelijke buitenkant van de wijk, parallel aan de snelweg.
De ruimte die daardoor in het midden van de wijk vrijkomt wordt ontwikkeld als park / groene
ruimte. Hierdoor krijgt het huidige Wielwijkpark een verlenging in noordelijke richting, tot aan het
centrum van de wijk. Overigens zal ten noorden van het centrum het park verder doorlopen tot aan
de wijkgrens. Dit nieuwe parkgeheel wordt het Parklint genoemd; het is een groen lint dat dwars
door de gehele wijk loopt. Het doel van dit te ontwikkelen Parklint is dat bewoners elkaar hier
kunnen ontmoeten. Voor zowel de bewoners van het oosten als westen van de wijk, alsmede het
zuiden en noorden, is het park op geringe loopafstand bereikbaar. Hiervoor hoeft men geen drukke
wegen over te steken. Deze situatie is vergelijkbaar met het onderzoek van Gobster (1998) waarbij
het park tussen twee wijken fungeert als ‘green magnet’, waardoor de contacten tussen bewoners
toenemen. De precieze invulling van het park is nog niet bekend, daarvoor biedt dit onderzoek naar
het huidige park dan ook een startpunt. Het park dient alle bewoners in de wijk te activeren om naar
buiten te komen (mede voor gezondheidsredenen) en om zich onder andere bewoners te bevinden
wat sociale relaties kan activeren. Het park zal daarom ontwikkeld worden voor iedere
bevolkingsgroep. De bewoners zullen op hoog niveau betrokken worden in het ontwikkelingsproces.
Zij zullen als het ware gaan bepalen hoe ‘hun’ park er uit zal komen te zien. Hierdoor wordt de
betrokkenheid met de ruimte vergroot, wat het gebruik en de sociale relaties bevorderd (Peters e.a.,
2010; Holland, 2004). Tot slot is het de bedoeling dat bewoners, wanneer het park eenmaal
gerealiseerd is, ook een rol spelen in het beheer van het park, waardoor het park ‘van de bewoners’
blijft. Momenteel is de gemeente Dordrecht bezig met het invulling geven aan deze complexe
plannen.
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Figuur 3.3: Het nieuw te ontwikkelen parklint

Wijkvisie Wielwijk, Gemeente Dordrecht & Woonbron, 2007
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3.3 Wielwijk en haar relevantie
Volgens (Eijk & Schreuders, 2011) is het juist in gemengde wijken van belang dat verschillende
mensen en culturen elkaar tegenkomen. Vanwege de diversiteit aan etniciteiten in betreffende
wijken, maakt het tegenkomen van ‘anderen’ men minder vreemd en mogelijk minder beangstigend
of bedreigend. Veranderingen in de woningvoorraad, waar ook in Wielwijk sprake van is, hebben tot
gevolg dat er ook meer diversiteit in inkomensgroepen en leefstijlen in de wijk ontstaat. Dit kan
vervreemding en sociale fragmentatie als gevolg hebben (Eijk & Schreuders, 2011). Wanneer beleid
en management erop gericht zijn om de verschillende routes en routines van verschillende
bevolkingsgroepen te laten doorkruisen en overlappen, worden sociale interacties aangemoedigd
(Eijk & Schreuders, 2011). Dit is ook precies waar het beleid voor Wielwijk op gericht is, en dat maakt
deze wijk relevant voor dit onderzoek. Daarnaast is de situatie in Wielwijk dat er sprake is van een
huidig, matig functionerend, park en dat er plannen zijn voor herontwikkeling van dat park. Dit geeft
twee handvatten om onderzoek te doen naar het gebruik en beleving van ontmoeting in het park. Dit
onderzoek focust zich op het huidige park, maar kan van daaruit eveneens aanbevelingen doen voor
de herontwikkeling van het park. Ook is Wielwijk geen unieke wijk wat betreft de samenstelling van
de woningen, bevolking en de sociaal-economische toestand. Daarom kan dit onderzoek mede
richtinggevend zijn voor beleid in andere ‘aandachtswijken’ waar parken, of de algemene openbare
ruimte, (nog) niet optimaal gebruikt worden als ontmoetingsplaats.
Niet alleen is Wielwijk als case-study relevant voor de ‘buitenwereld’, ook de wijk zelf heeft behoefte
aan een bevordering van de sociale structuur in de wijk. Zoals in paragraaf 3.1 naar voren kwam,
voelen de bewoners van Wielwijk zich machteloos bij het leggen van sociale contacten. Ook ervaren
zij de huidige doorgaande weg die dwars door de wijk loopt als barrière om contacten te leggen met
bewoners die aan de overkant wonen en hebben ze behoefte aan meer ontmoetingsruimte (zie
paragraaf 3.2). Thema’s als sociaal isolement, integratie en samenleven keren continu terug in
gesprekken die de Gemeente Dordrecht en woningcorporatie Woonbron voeren met bewoners
(Gemeente Dordrecht & Woonbron, 2007). Vanwege deze gefragmenteerde contacten in de wijk
lopen oudere volwassenen vanwege toenemende immobiliteit het risico zich thuis op te sluiten, wat
de fysieke en sociale gesteldheid niet ten goede komt. De geplande herontwikkeling van het
Wielwijkpark (zie paragraaf 3.2) heeft als doel genoemde problemen aan te pakken. Dit onderzoek is
een aanzet tot het verschaffen van inzicht in de wijze waarop de bewoners vanaf 50 jaar het park al
dan niet gebruiken, en in hoeverre zij het park gebruiken als ontmoetingsplaats. Voor deze groep is
gekozen omdat het sociaal isolement ten opzichte van andere bevolkingsgroepen hoog is. Daarnaast
is ervoor gekozen dit onderzoek zo specifiek mogelijk te maken om de wetenschappelijke relevantie
en onderbouwing te optimaliseren. De grens van 50 jaar is onder andere gekozen omdat deze leeftijd
aansluit bij de wetenschappelijke literatuur (zie paragraaf 4.2). Resultaten bieden handvatten voor
de ontwikkeling van het nieuwe park; welke activiteiten leiden tot de beleving van het park als
ontmoetingsplaats? Welke rol kan het park in de wijk spelen binnen de sociale contacten die ouderen
al dan niet in de wijk onderhouden? En waaraan hebben oudere bewoners behoefte als zij anderen
willen ontmoeten in het park? Dit onderzoek beoogt, naast het hoofddoel zoals omschreven in
paragraaf 1.3, antwoord te geven op deze vragen, gespecificeerd naar de leeftijdsgroep vanaf 50 jaar
en gespecificeerd voor de gemeente Dordrecht.
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4. Onderzoeksaanpak
4.1 Onderzoeksstrategie, ontwerp en methode
De onderzoeksvragen die voor dit onderzoek gesteld zijn (zie hoofdstuk 1), worden beantwoord door
middel van kwalitatief onderzoek. Voor deze strategie is gekozen omdat de centrale begrippen van
dit onderzoek, namelijk ‘gebruik’ en met name ‘beleving van ontmoeting’ en ‘subjectieve veiligheid’
zich beter laten uitdrukken in woorden dan in cijfers (Bryman, 2008). Daarnaast is het voor dit
onderzoek van belang om als onderzoeker dicht bij de participanten te staan, om zo gedetailleerd en
eerlijk mogelijke antwoorden te verkrijgen die binnen een bepaalde context gepositioneerd kunnen
worden.
Het ontwerp (design) van het onderzoek is dat van een case-study, zoals deze is beschreven
in het voorgaande hoofdstuk. Voor een case-study is gekozen omdat dit een specifieke geografische
locatie betekend waar een specifieke groep mensen wordt onderzocht (bewoners van de wijk vanaf
50 jaar). Dit leidt tot een gedetailleerde en intensieve analyse (Bryman, 2008, p. 52). Daarnaast
kunnen verschillende invalshoeken van participanten vergeleken worden omdat zij het allen over
dezelfde case hebben. De case-study van dit onderzoek kan het beste getypeerd worden als
‘exemplifying case’, zoals Bryman (2008) dit noemt, omdat de gekozen wijk (zoals ook beschreven in
hoofdstuk 3) op het gebied van bevolkingssamenstelling en fysieke- en sociale ontwikkelingen
vergelijkbaar is met andere ‘aandachtswijken’.
De onderzoeksmethode die in dit onderzoek toegepast zal worden zijn semi-gestructureerde
interviews. Semi-gestructureerd omdat de context waarin participanten zich bevinden verschillend
kan zijn en om de mogelijkheid te hebben om door te vragen op specifieke onderwerpen waardoor
onderliggende beweegredenen naar voren komen. Een bepaalde structuur wordt echter
geprefereerd om er voor de zorgen dat een zo structureel mogelijke analyse van de data achteraf
mogelijk is en om de focus te houden op het onderzoeksonderwerp.

4.2 Onderzoeksdoelgroep
De participanten voor de interviews waren bewoners van Wielwijk die de leeftijd van 50 jaar al
hadden bereikt. Er is niet gekozen om puur parkgebruikers te interviewen, omdat het ook van belang
is om van niet (of in mindere mate)-parkgebruikers te weten wat hier de achterliggende
beweegredenen voor zijn. Ondanks dat het Wielwijkpark in het zuidelijk deel van de wijk ligt, en
grenst aan een andere wijk (Crabbehof), werd Crabbehof niet meegenomen in het onderzoek. Reden
is dat uit gemeentebreed onderzoek is gebleken dat bewoners van Crabbehof het Wielwijkpark
nauwelijks (kunnen) gebruiken vanwege de slechte toegankelijkheid (OCD, 2010b).
Na analyse van de aanwezige literatuur in hoofdstuk 2 is gebleken dat bepaalde bevolkingsgroepen
op specifieke wijze gebruik maken van het park in hun directe leefomgeving of in specifieke mate
ontmoeting en veiligheid perceptioneren. Dit zijn kinderen, jongeren, vrouwen, oud volwassenen en
allochtonen. Dit zijn groepen geselecteerd op basis van leeftijd, geslacht en etniciteit. Zowel in
onderzoeken naar gebruik van stadsparken als onderzoeken naar de perceptie van veiligheid, worden
mensen op deze drie demografische kenmerken onderscheiden.
Om de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek te optimaliseren, is ervoor gekozen
om naar één groep onderzoek te doen. Dit zijn de oudere volwassenen (vanaf 50 jaar). De grens van
50 jaar is gekozen aan de hand van geanalyseerde literatuur. Er zullen echter verschillen in
parkgebruik zijn tussen mensen van 50 en bijvoorbeeld 75 jaar. Hier zal in het empirisch onderzoek
rekening mee worden gehouden.
Een tweede reden waarom voor deze groep gekozen is, is dat er naar deze groep vooral
onderzoeken zijn gedaan naar de relatie tussen parkgebruik en gezondheid, en niet tussen
parkgebruik en ontmoeting terwijl juist deze sociale context van belang is om de trend van sociaal
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isolement tegen te gaan (Nicholson, 2009). Ontmoetingsplaatsen in de directe leefomgeving kunnen
sociaal isolement van ouderen tegengaan. Het onderhouden van sociale contacten en het in
beweging blijven in de buitenlucht is van positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van
deze groep (Moore e.a., 2010; Van den Berg e.a., 2007). In paragraaf 2.4 bleek dat deze groep relatief
weinig gebruik maakt van parken. Meer inzicht in het ‘waarom’-aspect is daarom op zijn plaats.
Een derde reden voor de keuze is dat deze groep gekenmerkt wordt door leeftijd, en niet
door etniciteit of geslacht. Omdat drie van de vijf specifieke bevolkingsgroepen uit de literatuur
leeftijdsafhankelijk zijn, en omdat de factor leeftijd het beste aansluit bij de ontwikkelingen uit de
case-study, zal leeftijd van participanten hoofdcriterium zijn. Binnen de gekozen leeftijdsgroep zal
gezocht worden naar een gelijke vertegenwoordiging van mannen versus vrouwen en van
allochtonen versus autochtonen omdat deze proporties een weerspiegeling zijn van de
bevolkingssamenstelling van Wielwijk.

4.3 Aanpak van de interviews
De interviews hebben tussen eind april en begin juni 2012 plaatsgevonden. Voor ieder interview
werd een half uur tot drie kwartier gerekend, wat een uitwerktijd van circa 3 à 4 uur met zich
meebracht.
Participanten zijn doelgericht benaderd (‘purposive sampling’, Bryman, 2008) omdat er
gezocht wordt naar bepaalde leeftijden en omdat beoogd werd om een evenwicht in geslacht en
etniciteit te creëren. Deze benadering was zoverre doelgericht, dat een eventuele participant aan de
hand van leeftijd werd geselecteerd en gevraagd werd deel te nemen aan een interview. De
interviews hebben in principe één-op-één plaats gevonden, waarop één uitzondering is geweest. Dit
uitzonderlijke interview is als één interview uitgewerkt omdat één van de twee participanten vrijwel
geen respons gaf.
Het eerste moment waarop bewoners benaderd zijn was tijdens een wijkinformatie
bijeenkomst van Wielwijk begin april 2012. Bezoeker van deze bijeenkomst die de leeftijd van 50
leken te hebben bereikt is, na een korte introductie over mijn onderzoek, gevraagd of zij ook
daadwerkelijk boven de 50 jaar waren. Zo niet dan kwam er geen gevolg. In dit geval werd de
betreffende persoon niet als non-respons meegerekend. Indien de persoon wel boven de 50 jaar was
is of zij een afspraak wilde maken voor het interview. Indien zij dit niet wilden is dit als non-respons
gerekend. Indien de persoon akkoord ging is de afspraak ter plekke ingepland of is er enkele dagen
later telefonisch contact geweest om de afspraak in te plannen. Uiteindelijk is aan 25 bewoners
gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. 17 bewoners hebben toegestemd en daarmee is een
interview ingepland. Één persoon kwam meermaals niet opdagen en bleek niet meer mee te willen
doen, waardoor er 16 interviews hebben plaatsgevonden in de ‘eerste ronde’. Onder deze groep
bevonden zich zowel parkgebruikers als geen-parkgebruikers.
Na de eerste werving van participanten voor de interviews bleek dat er niet de beoogde
balans tussen participanten was bereikt. Er was een ondervertegenwoordiging van allochtonen en
mensen van boven de 70. Daarom is in samenwerking met de
wijkopbouwwerker telefonisch contact gezocht met bewoners uit
het werkbestand van de opbouwwerker en die voldeden aan de
criteria. Op die manier is telefonisch aan 12 bewoners gevraagd
deel te nemen aan het onderzoek. 7 bewoners hebben
toegestemd en meegewerkt aan een interview. Paragraaf 4.5
beschrijft de totale respons en participantkenmerken.
De locatie van de interviews zal het wijkcentrum De
Admiraal zijn. Dit is een ontmoetingsplaats van de wijk, waar de
bewoners affiniteit mee hebben en waar sociale controle is. Er is
bewust niet voor gekozen om de interviews plaats te laten vinden
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op het stadskantoor van de gemeente, omdat dit voor de bewoners geen neutraal terrein is. Ook is
er niet voor gekozen om de interviews bij mensen thuis af te nemen. Dit vanwege het gebrek aan
sociale controle voor de onderzoeker en om ervoor te zorgen dat de onderzoeker het heft in eigen
hand kan houden. Er zijn twee uitzonderingen gemaakt op deze locatie, omdat twee participanten
niet voldoende mobiel waren om naar De Admiraal te komen. Zij zijn dan ook geïnterviewd op hun
woonlocatie (zorgwoningen).
Participanten worden bevraagd over de drie hoofdthema’s van dit onderzoek (gebruik,
ontmoeting en veiligheid) en de onderlinge relaties daartussen. Hiervoor is een topiclijst opgesteld
welke de rode draad vormt voor de interviews (bijlage 10.1). De volgorde van de onderwerpen kan
per interview verschillen. Dit is afhankelijk van de antwoorden van de participant. Tijdens het
interview zal de participant ruimte worden geboden om op bepaalde onderwerpen langer en dieper
in te gaan, indien daar behoefte aan is. De vragen zullen niet-suggestief zijn, en het stellen van open
vragen verdient de voorkeur om de participant zo veel mogelijk ruimte te bieden voor zijn of haar
antwoord. Het ‘waarom’-aspect zal hierin wel een prominente rol spelen.

4.4 Analyse van de interviews
De interviews zijn opgenomen met een recorder (indien de participant daar toestemming voor heeft
gegeven) en zijn achteraf zo snel mogelijk schriftelijk uitgewerkt waardoor er zo min mogelijk sprake
is van informatieverlies. Voor de analyse van kwalitatieve interviews bestaan er binnen de
wetenschap geen vaste richtlijnen, zoals dat met kwantitatief materiaal wel het geval is. Wel zijn er
verschillende methoden om de verzamelde informatie te ontleden en te analyseren (Bryman, 2008).
De uitgeschreven interviews zullen gecodeerd worden, waarbij de hoofdcodes ‘gebruik’,
‘ontmoeting’ en ‘veiligheid’ zullen zijn omdat dit de kernthema’s van dit onderzoek zijn. De
opsplitsing van de drie kernthema’s in subthema’s is te vinden in bijlage 10.2, de codeboom.
Vervolgens zal ieder subthema (soms zijn meerdere samengevoegd) een aparte paragraaf vormen
binnen hoofdstuk 5, 6 en 7. Per verschillend subthema wordt beschreven wat de participanten
hebben vermeld over betreffend thema, wat wordt gekoppeld aan de literatuur uit hoofdstuk 2.

4.5 Respons en participanten
In totaal is er voor dit onderzoek aan 37 wijkbewoners gevraagd deel te namen aan de interviews.
Hiervan hebben er 23 toegezegd, wat tot een respons leidt van 62%. Na circa driekwart van de
gehouden interviews bleek steeds meer sprake van theoretische verzadiging (theoretical saturation,
zie Bryman, 2010, p. 459 / 462).
Van de 23 participanten die hebben meegewerkt aan dit onderzoek waren er 10 man en 13 vrouw.
Tabel 4.1 weergeeft een verdere uitsplitsing van de participanten. Door deze verdelingen is er enige
weerspiegeling van de oudere bevolking van Wielwijk gecreëerd (zie verhoudingen in tabel 3.2,
paragraaf 3.1), al bestaat het besef dat er geen sprake is van representativiteit. Dat werd overigens
ook niet beoogd met dit kwalitatieve onderzoek. Zie bijlage 10.4 voor het volledige overzicht van
kernkenmerken van de participanten.
Tabel 4.1: Kenmerken participanten
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5. Onderzoeksresultaten Gebruik
In komende drie hoofdstukken worden de onderzoeksresultaten die voortvloeien uit de gehouden
semi-gestructureerde interviews beschreven, met een koppeling naar de literatuur uit hoofdstuk 2.
Ieder hoofdstuk bevat zijn eigen kernthema uit het onderzoek: Gebruik, Ontmoeting en Veiligheid.
De resultaten voor ieder thema zijn een uitwerking op basis van meerdere gelieerde vragen die in de
interviews aan bod zijn gekomen. Bijlage 10.3 geeft een overzicht weer van deze zogenoemde
onderzoekspiramide, die mede is opgesteld aan de hand van de codeboom (bijlage 10.2) waarmee de
interviews zijn gecodeerd. Ieder hoofdstuk bevat een korte introductie en een deelconclusie.
Participanten worden gekenmerkt met het nummer van het plaatsgevonden interview (1 t/m 23).
Achter ieder nummer wordt middels een [m] (man) of een [v] (vrouw) het geslacht van de participant
weergeven. De afkomst en leeftijd worden genoemd waar dat relevant is. Het volledige overzicht
met kernkenmerken van de participanten is te vinden in bijlage 10.4.
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten die antwoord geven op de eerste deelvraag van dit
onderzoek weergeven. Het hoofdthema van deze deelvraag is gebruik van het park in de wijk door
wijkbewoners vanaf 50 jaar. De deelvraag zoals deze in hoofdstuk 1 van dit rapport is vastgesteld
luidt als volgt:
Hoe wordt het park in de wijk gebruikt door oudere volwassene wijkbewoners en welke functie
kennen zij toe aan het park?
De codes uit de codeboom welke antwoord geven op deze vraag zijn voornamelijk nummers 2 tot en
met 9 en nummer 30 (zie bijlage 10.3). Hieruit blijkt dat in dit onderzoek onder gebruik wordt
verstaan de activiteiten, de frequentie en de samenstelling van bezoekers. Activiteiten kunnen zowel
recreatief als functioneel zijn. Aan de hand van het gebruik vervult het park een bepaalde functie
voor gebruikers. Dit kan een ontmoetingsfunctie zijn, maar wat blijkt is dat andere functies sterker
beleefd worden.

5.1 Activiteiten
In het Wielwijkpark worden diverse activiteiten uitgevoerd. Deze sluiten aan bij de literatuur uit
paragraaf 2.4, andere als de daar genoemde activiteiten kwamen in het empirisch onderzoek niet
naar voren. Activiteiten die ter sprake gekomen zijn tijdens de gesprekken zijn de hond uitlaten,
spelen met de (klein)kinderen, wandelen / fietsen (zowel functioneel als recreatief), op een bankje
zitten, picknicken en zonnen. De ene activiteit is echter vaker genoemd als anderen. Picknicken en
zonnen worden onder de onderzoeksgroep het minst vaak gedaan in het park. Wandelen en
(tegelijkertijd) gebruik van de speelvoorzieningen voor de kleinkinderen werden het meest genoemd
door de participanten. Wel is hierin een sterk onderscheid duidelijk tussen de Nederlandse en nietNederlandse participanten. De niet-Nederlandse participanten zijn de enigen die eten en drinken in
het park als activiteit noemen. Ook de Nederlandse participanten vertellen dat zij vaak Marokkaanse
of Turkse gezinnen op kleedjes in het park zien picknicken. De motivatie van allochtone participanten
om het park te gebruiken als picknickplaats is de gezelligheid en het buiten zijn wat belangrijk wordt
gevonden. Het weg zijn uit de woning waar men gestoord kan worden door een telefoon, deurbel of
rondrennende spelende kinderen is een tweede motivatie om het park op te zoeken om elkaar te
ontmoeten. Dat allochtonen parken gebruiken als ontmoetingsplaats in de vorm van gezamenlijk
picknicken, sluit aan bij het onderzoek van onder anderen Buijs e.a. (2007) en De Boer (2007).
Daar waar het park voor het spelen met de kleinkinderen vaak een eindbestemming is, is het
voor wandelen en fietsen ook wel eens onderdeel van een grotere ronde. Participant 1[m] gebruikt
het Wielwijkpark voor meerdere van de eerder genoemde activiteiten:
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“(…) loop ik er heel graag heen met de hond en regelmatig met de kleinkinderen die dan nog eventjes
in het speeltuintje spelen. (…) Eventjes lekker met de hond en dan ga je toch op het grasveld even
liggen of op het bankje zitten weet je wel. (…) Als we er zijn met de kinderen dan gaan we uiteindelijk
om te spelen. Daar kom ik niet omheen ook. Elk toestel moet gebruikt worden”(Participant 1[m]).
Het park bezoeken zodat kleinkinderen daar kunnen spelen (zie dergelijke kinderspeelplek afbeelding
5.1) is een activiteit die in de literatuur van paragraaf 2.4 niet naar voren kwam. Toch noemen negen
van de 23 participanten dit als activiteit.
“Er zijn niet veel kinderen bij ons in de straat. Dusja, dan zeg ik ‘kom we gaan even naar het park’. ‘Oh
nou dat is goed’. Met fietsje of de step of wat er bij ons staat..en dan loop ik en dan gaat ze in het
klimrek en ik zit op het bankje of ga ik ook mee doen op de schommel ofzo” (Participant 10[v]).
Afbeelding 5.1: Kinderspeelplekken

Ondanks dat wandelen en fietsen de hoofdactiviteiten zijn in het park, en als belangrijk worden
gezien om in beweging te blijven, noemen sommige participanten ook dat het steeds moeizamer
gaat. Immobiliteit en ouderdom zijn hier de oorzaak van. Participant 4[m] verwoord dit als volgt:
“Ja, dan ga ik met mijn vrouw een rondje lopen, is een stukje beweging. Zij is slecht ter been maar
beweging is belangrijk en het park is toch het leukste deel van de wijk daarvoor dan” (Participant
4[m]).
Participanten die contacten hebben in de wijk Sterrenburg gebruiken het Wielwijkpark als
functionele route om doorheen te fietsen van en naar Sterrenburg, omdat dat het snelste is. Veel
oog voor de omgeving is er dan overigens niet; het vlug vervolgen van de route is dan de prioriteit.
Een activiteit waar twee participanten naar refereren is de dierenweide die vroeger in het park was.
Deze wordt gemist door de kinderen, wat het gebruik van het park verminderd, zo verteld participant
11[v].
Opvallend is dat vrijwel iedere participant het Zomerparkfeest noemt als activiteit in het park. Dit
feest wordt een maal per jaar gehouden en wordt druk bezocht. De participanten die vertellen nooit
in het park te komen zijn er wel met het feest. Refererend aan de wetenschappelijke literatuur van
Loukaitou-Sideris & Sideris, 2010 (paragraaf 2.4) en Moore et al., 2010 (paragraaf 2.7) blijkt hieruit
dat georganiseerde activiteiten parkbezoekers trekt. ‘Dat moeten ze vaker doen’ is een uitspraak die
in ieder interview wel in een al dan niet andere vorm naar voren komt. Onderstaande citaten
benadrukken de rol van georganiseerde activiteiten.
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“Nee nee, nooit echt het doel..alleen als het parkfeest natuurlijk is eh. Dat is schitterend en dan is het
gezellig druk” (Participant 10[v]).
“Twee keer per jaar; als het Zomerparkfeest is of als er wat anders georganiseerd wordt” (Participant
15[v]).

5.2 Frequentie
De frequentie waarin de participanten het Wielwijkpark bezoeken is erg divers gebleken. Daar waar
participant 3[m], 10[v], 12[m] en 18[m] er dagelijks zeggen te komen, komen participant 2[v], 6[v], 9[m],
15[v], 21[m] en 22[m] er nooit (het Zomerparkfeest buiten beschouwing gelaten). De hoofdbeperker
voor parkbezoek is volgens de participanten slecht weer:
“Ja als het droog is loop ik er bijna elke dag doorheen (…)Als het goed weer is komen meer mensen
naar het park wel, en vooral bij de speelplekken voor de kinderen is het dan drukker. En als het gras
nat is ga je er ook niet lekker op zitten” (participant 12[m]).
Dat de weersomstandigheden parkgebruik stimuleert of afremt is in lijn met het onderzoek van
Madge (1997), wat in paragraaf 2.11 aan bod is gekomen.
Onveiligheidsgevoelens blijken op basis van het empirisch onderzoek een tweede grote beperker
voor het bezoeken van het Wielwijkpark. Dit bepaald dus mede de frequentie, zoals voor participant
6[v]. Participanten die het Wielwijkpark het vaakst bezoeken en eventueel ook in de avonduren
blijken de participanten die zich het minst onveilig voelen en het beste beeld hebben in de
medebewoners van de wijk op het gebied van vertrouwen en op het gemak voelen. Deze relatie sluit
aan bij de literatuur van Moore e.a. (2010) en Broyles e.a. (2010) uit paragraaf 2.7. Daar wordt
gesteld dat de perceptie van de mate van sociale cohesie wijkbewoners overweegt om gebruik te
maken van het park. Zoals in dezelfde paragraaf beschreven bestaat sociale cohesie volgens Dekker
& Bolt (2005) uit meer dan gevoel van veiligheid en hebben van vertrouwen in de medewijkbewoners. Wel zijn dit indicatoren voor de mate van sociale cohesie. Het onderwerp veiligheid
zal echt gedetailleerder aan bod komen in hoofdstuk 7.
De frequentie van parkbezoek hangt ten derde af van het wel of niet hebben van (klein)kinderen
onder de participanten. Zo wordt de woensdagmiddag vaak ingevuld met het park als de
participanten op dat moment de kleinkinderen, of vroeger de kinderen, bij zich hebben. Participant
11[v] kwam vroeger iedere woensdagmiddag in het park, terwijl zij daar tegenwoordig heel weinig
zegt te komen.
Er zit, ten vierde, verschil in de frequentie van parkbezoek tussen functioneel en recreatief gebruik.
Functioneel gebruik is constanter. Zo komt participant 1[m] sowieso eens per week in het park omdat
hij dan gaat klaverjassen. Deze frequentie vult hij op recreatieve wijze aan als het lekker weer is en
de hond wilt uitlaten of met de kleinkinderen daar gaat spelen.
Participanten die over een eigen balkon beschikken bij hun woning zeggen minder vaak in het park te
komen omdat ze hun eigen balkon als beter alternatief ervaren wanneer er sprake is van
immobiliteit, dit is het vijfde aspect wat de bezoekersfrequentie beïnvloedt. Afbeelding 5.2 laat
overigens zien dat het immobiel zijn niet altijd een belemmering hoeft te zijn om gebruik te maken
van het park. Peters e.a. (2010) noemen in paragraaf 2.4 ook het aspect van het wel of geen private
tuin hebben. Het niet hebben van een eigen buitenruimte leidt tot het meer gebruik maken van
openbare buitenruimte, blijkt uit het onderzoek. Participant 9[m], 21[v] en 22[m] (allen boven de 70
jaar) spreken betreffende immobiliteit in combinatie met de eigen buitenruimte uit:
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“Ik heb een vrouw die is gebrekkig daar moet ik voor zorgen. Ben ik mantelzorger voor (...)
Als het zo zou zijn dat ik met haar op stap gaat, dan zou ik daar [park, red.] naar toe wandelen. Maar
wij hebben een heel mooi open balkon aan de zuidwestkant van het gebouw en daar kunnen wij
heerlijk met zijn tweetjes zitten..” (participant 9[m]).
Participant 15[v] vertelt echter dat zij het belangrijk vind om ondanks haar balkon, wel de echte
buitenlucht op te blijven zoeken om te voorkomen dat ze ‘opgesloten’ raakt en omdat beweging
belangrijk is. Die beweging zoekt zij echter niet in het park, dat is te ver weg noemt zij. De af te
leggen afstand is overigens niet alleen voor deze participant een reden om niet naar het park te
gaan. Voor bewoners van het noorden van Wielwijk is de afstand naar het park wat helemaal in het
zuiden ligt te groot, zoals voor participant 2[v], 9[m] en 13[m]. Participant 19[v] denkt echter niet dat de
afstand vanaf de woning van bewoners in het noorden van de wijk tot het park te groot is; het is
volgens haar goed aan te lopen en sowieso te fietsen. Zelf is zij echter nog zeer mobiel, dus wellicht is
het moeilijk in te beelden hoe groot de afstand is wanneer iemand minder mobiel is.
De verwachting die in paragraaf 2.13 geschetst werd, dat de immobiliteit toeneemt naarmate
de participant ouder wordt lijkt op basis van het empirisch onderzoek zo te zijn. Participanten van
boven de circa 70 jaar bezoeken het park minder frequent en noemen als reden daarvoor het
moeilijk ter been zijn.
Het zesde aspect wat de frequentie voor de participanten beïnvloedt is dat er weinig te doen is in het
park. Zowel voor henzelf als voor hun (klein)kinderen. Het Wielwijkpark wordt in dat opzicht saai
genoemd, mede omdat er verder ook weinig mensen aanwezig zijn. Vanwege dit matige gebruik van
het park, wat ook naar voren kwam in voorgaande onderzoeken naar het Wielwijkpark (zie hoofdstuk
3), wordt het gebruik steeds minder. Dit sluit aan bij de literatuur van Madge (1997) uit paragraaf
2.11. Ook als de kinderen ouder worden of er spelen al te veel andere kinderen op de toestellen, is er
voor hen niets meer te doen in het park, en blijven zij daar met hun (groot)ouders weg. Participant
16[v] zegt hier het volgende over;
“Nou..voor de grotere kinderen is het een beetje moeilijk. De kleintjes gaat wel maar voor de grote is
er weinig, saai. (…)Nou ik zeg meer activiteiten, iets van sport of iets van ..toestellen dat je een beetje
kan oefenen weet je wel. Oudere mensen en jonge ook. Dat jong en oud het kan gebruiken. Met
kinderen bij elkaar ook. Dat zou wel leuk zijn. Want het is een heel groot grasveld maar ja, je kan er
niks. Behalve de honden. Eigenlijk echt te weinig gebruikt het park” (Participant 16[v]).
Participant 10[v] en 14[v] zijn de enigen die vinden dat er genoeg speelgelegenheden zijn in het park.
Zelf hebben zij kleinkinderen van 6 tot en met 9 jaar, die ook regelmatig in het park spelen.
De zevende en laatste factor welke de bezoekersfrequentie bepaalt is de tijd die men er voor
heeft ( en neemt). Het druk hebben met werk en andere activiteiten in de wijk, zoals in het buurthuis
De Admiraal, maakt dat men niet de mogelijk ziet om naar het park te gaan, zoals participant 2[v],
11[v] en 15[v].
Participant 19[v] noemde een achtste cruciaal punt waardoor zij in verminderde mate gebruik
maakt van het park. Dat bleek namelijk de informatievoorziening over de regels die gelden in het
park:
“Maar soms weet je niet wat mag in een park (…) Ja je mag het park gebruiken, maar hoe, zodat je de
regels niet overtreed? Het is niet duidelijk en het staat ook nergens geschreven dat je iets niet mag of
wel mag. Dat vind ik wel een beetje lastig”. Zou u vaker in het park willen komen? “Ja zeker, als ik
beter weet wat de regels zijn en hoe je iets moet doen daar” (Participant 19[v]).
De zienswijze van participant 19[v] kwam ook in paragraaf 2.4 al naar voren. Toch was participant 19[v]
de enige participant die hier iets over zei.
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Afbeelding 5.2: Immobiliteit

5.3 Samenstelling van bezoek
De samenstelling waarin men het park bezoekt hangt af van de gezinssituatie en beleving van
onveiligheid, zo blijkt uit het empirisch onderzoek. Opvallend is wel dat als participanten met
anderen naar het park gaan, dat dit mensen zijn binnen de familiesfeer, en geen buren, kennissen of
vrienden. Honden, (klein)kinderen en partners zijn diegenen die mee gaan wanneer de participant
niet alleen het park bezoekt. Uitzondering hierop zijn de allochtone participanten, die vertellen dat
zij met zowel familie als vrienden het park bezoeken om elkaar te ontmoeten. Dit benadrukken
participanten 11[v], 20[m] en 23[v]. Zo verteld participant 11[v]:
“Mijn kinderen zijn groot geworden..toen ze nog klein waren vond ik wel leuk, toen met een
vriendinnetje van mij, de buren die allemaal kinderen hebben, kunnen daar allemaal elkaar
ontmoeten. (…) Ik ben iemand die van natuur houdt. Maar niet alleen. Altijd met een vriendinnetje
van mij of iemand..als ik bezoek krijg..dan ga ik altijd bijvoorbeeld wandelen of met kinderen of
zonder kinderen een wandeltje doen. ‘T is een heel leuk park”
(Participant 11[v]).
Het alleen bezoeken van het park doen meer mannen dan vrouwen die geparticipeerd hebben aan
de interviews. De saaiheid en onveiligheid van het alleen zijn worden door beide geslachten als
redenen genoemd. Zo stel participant 16[v]: “Ja dat is saai, zou niet weten waarom ik dat zou gaan
doen”. En participant 2[v]: “Nee, want ik ben altijd bang dus wat dat betreft…”. Slechts zes van de 23
participanten bezoeken het park wel eens alleen.

5.4 Functie van het park
De vraag aan participanten over welke functie zij vinden dat het park vervult in Wielwijk bracht na
verloop van tijd meermaals dezelfde antwoorden op. De participanten die regelmatig het park
bezoeken noemen de natuurlijke en groene functie als essentieel voor de stadswijk. De rust, het één
zijn met de natuur en het milieu zijn hiervoor kenmerkend. Zo vertelde participant 1[m]:
“En het is juist belangrijk in de natuur..het wordt steeds minder..we moeten wel minder co2 uitstoot
en minder stoken en dit en dat..maar we halen veel te veel groen weg..(…) juist investeren in groen en
groenvoorzieningen!” (participant 1[m]).
Bijna de helft van de participanten noemt een functie die in het kader ligt van natuur en rust. Door
de participanten worden natuur en rust als eenzelfde functie gezien, zij noemen deze twee functies
in combinatie met elkaar en door elkaar. Volgens onderzoek van Van den Berg & De Vries (2000) zou
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de natuurfunctie voor oudere volwassenen sterker zijn dan de rustfunctie. Dit onderscheidt kon in
het empirisch onderzoek niet gemaakt worden. Wel was er één meneer, participant 4[m] die vertelde
dat hij niet meer naar rust hoefde te zoeken tijdens zijn pensioen, dus dat de natuur in het park voor
hem het belangrijkst was.
Participanten die het Wielwijkpark niet vaak bezoeken (minder dan eens per week / twee weken)
noemen andere functies, namelijk: hondenspeelplaats en spelen voor de kinderen.
“Hond uitlaten, meer niet” (Participant 17[m]).
Opvallend was de functie die participant 5[v] gaf aan het park. Namelijk dat het haar herinnerde aan
vroeger. Dit bleek ook uit het onderzoek van Cattell e.a. (2004) (zie paragraaf 2.4).
“(…) voetballen en spelen, dat is een functie van het park. En ook ontmoeting. Of daar veel gebruik
van wordt gemaakt weet ik eigenlijk niet. Maar ik hoop van wel”
(participant 15[v]).
“Even lekker alles van je kunnen afzetten..de gedachten enzo. Dat is voor mij en ik denk vooral voor
anderen dat het meer het sociale contact is wat mee speelt..”
(participant 12[m]).
De sociale functie wordt door slechts twee participanten uit zichzelf genoemd, al betrekken
zij die functie niet op zich zelf, zo laten de twee bovenstaande citaten zien. Dat doet alleen
participant 11[v], wie van Marokkaanse afkomst is (zie voorgaand citaat bij samenstelling van bezoek).
Wel valt uit voorgaande citaten op te maken dat de sociale functie wel als belangrijk wordt gezien. In
paragraaf 5.2 komt de sociale functie van het Wielwijkpark gedetailleerder aan bod.
Echter, niet voor iedereen vervult het park een bepaalde functie. Participant 16[v] noemt ‘een dooie
functie’ en participant 14[v] vindt dat het park geen rol speelt in de wijk.

5.5 Deelconclusie gebruik
Hoe wordt het park in de wijk gebruikt door oudere volwassene wijkbewoners en welke functie
kennen zij toe aan het park?
Het Wielwijkpark wordt voor zowel functioneel als recreatieve doeleinden gebruikt. Wandelen en
spelen met de kleinkinderen zijn de meest voorkomende activiteiten op basis van dit onderzoek.
Spelen met de kleinkinderen kwam niet eerder in de literatuur naar voren. Het eten en drinken in het
park is voor allochtonen de meest uitgevoerde activiteit / genoemde functie in en van het park. Voor
de doelgroep van dit onderzoekt blijkt dat immobiliteit een steeds grotere rol speelt naarmate de
participant ouder is, mede door de afgelegen locatie van het Wielwijkpark in de wijk. Het eenmaal
per jaar georganiseerde evenement trekt grote getale bezoekers. Dit blijkt dan ook het enige
moment waarop het druk is in het park.
Participanten komen óf enkele keren per jaar in het park, of meerdere malen per week / maand. Dit
is sterk afhankelijk van het weer, de beleving van onveiligheid, het hebben van een hond of
kleinkinderen, (im)mobiliteit en aanwezige faciliteiten. Men bezoekt het park met gezinsleden of
alleen. Er bleek geen verschil in het alleen bezoeken van het park tussen mannen en vrouwen. Wel
bezoeken meer mannen het park in de avonduren. De meest genoemde functie van het park is
natuur en rust. Dit geld voor de participanten die het park regelmatig bezoeken. Participanten die
minder vaak in het park komen noemen uitlaatplaats en kinderspeelplaats als functies. De
ontmoetingsfunctie blijkt alleen bewust gebruikt te worden door de niet-Nederlandse participant.
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6. Onderzoeksresultaten Ontmoeting
In dit tweede hoofdstuk van onderzoeksresultaten wordt het thema van de tweede deelvraag van dit
onderzoek behandeld, namelijk de beleving van het park in de wijk als ontmoetingsplaats. De
deelvraag waar de onderzoeksresultaten antwoord op zullen geven, en die in hoofdstuk 1 is
vastgesteld, luidt als volgt:
In hoeverre beschouwen oudere volwassene wijkbewoners het park in de wijk als
ontmoetingsplaats en welke rol heeft dit in de sociale contacten die zij in de wijk onderhouden?
De codes uit de codeboom (bijlage 10.2) welke antwoord geven op deze vraag zijn voornamelijk
codenummers 11 tot en met 18 (zie bijlage 10.3). hierin blijkt dat onder het thema ontmoeting in dit
onderzoek de volgende subthema’s vallen: aanspreken bekenden, aanspreken onbekenden, als
motivatie om te gaan, beschouwing park als ontmoetingsplaats en de sociale contacten in de wijk
met de rol van het park daar in.

6.1 Aanspreken bekenden
Logischerwijs spreken de participanten eerder bekende mensen aan als onbekenden. Dit zowel in het
Wielwijkpark als op andere plaatsen in de wijk. Het herkennen van gezichten is veelal al voldoende
om gedag te zeggen en eventueel een ‘small-talk’ te houden. Of het tot een betreffende ‘small-talk’
komt of dat het blijft bij een knik, begroeting of niets hangt volgens onderzoek van Goffman
(1963/1971) af van het ‘body idiom’ of de ‘tie-signs’ (zie paragraaf 2.6). Op basis daarvan zullen al
dan niet gefocuste interacties plaatsvinden. De bekende personen die participanten in het park
tegenkomen kent men veelal van overige buurtactiviteiten, de directe woonomgeving of soms van
eerdere parkbezoeken:
“Ja dat wel ze herkennen me dan en dan is het ook goedenavond enzo..omdat je elkaar daar op een
vaste tijd toch tegenkomt..en dan valt het ook wel eens op van ‘hee, die is er vanavond niet’ ”
(Participant 12[m]).
De situatie die bovenstaand citaat beschrijft komt voor bij de participanten die op regelmatige vaste
tijden wandelen door het park, vaak in gezelschap van hun hond.
Contact met bekenden in het park wordt niet vermeden, maar het is voor participanten geen
motivatie om naar het park te gaan om daar ter plekke bekenden tegen te komen (zal ook blijken in
paragraaf 6.3). Hier zijn alle participanten het over eens. Zo verteld participant 5[v] dat zij naar het
park gaat om juist even geen bekenden tegen te komen omdat zij die op andere plekken in de wijk al
genoeg tegenkomt. Het park biedt voor haar de rust en ruimte om even op zichzelf te zijn.

6.2 Aanspreken onbekenden
Het zomaar aanspreken van onbekenden is iets wat door veel participanten als ongewoon wordt
gezien. Dit past binnen het normatief systeem waar Goffman (1963) over schrijft (zie paragraaf 2.6);
de ongeschreven regels over situaties waarin je onbekenden aanspreekt. Het is tevens een cultuur
van individualisme wat invloed heeft op het aangaan van contacten. Zo vertellen onder anderen
participanten 11[v], 12[m], 13[m] en 22[m] dat de mensen in de huidige maatschappij erg op zichzelf
leven, meer dan vroeger. Onderzoek wat in paragraaf 2.4 en 2.7 naar voren kwam van Ho e.a. (2005)
en Peters e.a. (2010) laat zien dat cultuur inderdaad activiteitenpatronen en aanspreekgedrag
beïnvloedt. Een derde punt wat bepaald of een participant gemakkelijk anderen aanspreekt is de
persoonlijke houding. Dit komt ook naar voren in paragraaf 5.3. Zo is een participant 10[v] van mening
dat het niet meer dan normaal is om iedereen gedag te zeggen. Dat is zij ook in haar vroegere
woondorp gewend.
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Het aanspreken van onbekenden kan vanuit positieve of negatieve overtuiging gebeuren. Zo
spreken participanten anderen aan uit vriendelijkheid en een behoefte om contact te hebben, maar
het kan ook zijn dat participanten anderen aanspreken op onaanvaardbaar gedrag. De
onderzoeksresultaten van beide situaties worden onderstaand beschreven.
Het vanuit positieve overtuiging aanspreken van onbekende mensen is niet iets wat zomaar op gang
komt. Zoals het concept van ‘triangulatie’ van Lofland (1988) in paragraaf 2.7 omschrijft, is er vaak
een derde nodig om een gesprek op gang te brengen. Dit noemen meerdere participanten ook:
“Kijk dat is net als met een hond. Ik bedoel als je een hondenuitlaat..dan kom je die tegen en die
tegen, en dan is het van..hoe laat ben jij er enzo..dus dan heb je een ezelsbruggetje om ..ja een reden
om contact te leggen” (Participant 12[m]).
Dat honden het middel zijn wat een gesprek op gang brengt noemen ook Cattell e.a. (2004, zie
paragraaf 2.7). De hond is in deze situatie de overeenkomst tussen twee personen die gedeeld
wordt. Wanneer er iets gedeeld wordt tussen personen vindt er eerder een gesprekje plaats dan
wanneer dat niet het geval is (Soenen, 2006). Evenzo noemen Cattell e.a. (2004) het herhaaldelijk
tegenkomen van dezelfde personen. Ook dit noemen meerdere participanten van het empirisch
onderzoek. Andere middelen die participanten noemen als gespreksonderwerp spelende kinderen,
het weer, gebeurtenissen in de wijk en de activiteit van de andere persoon:
“(…) er zijn wel eens die aan het vissen zijn ofzo, kijk dan maak je er een praatje van. Of jongens, een
groepje jongeren die aan het voetballen zijn, dan kijk je er even naar. (…) zo van ‘jongens willen ze
een beetje bijten?’ dat soort dingen. Of ‘jongens geef de bal een goede trap eh, je moet wel je best
doen’ en dat de jongens dan wel iets terugroepen van dit of dat” (Participant 5[v]).
De ontmoeting die in bovenstaand citaat wordt beschreven kan gekenmerkt worden als een
vlottende relatie zoals Lofland deze in 1989 geïntroduceerd heeft (Soenen, 2006)(zie paragraaf 2.6).
Het merendeel van de participanten echter, spreekt geen anderen uit zichzelf aan. Redenen hiervoor
zijn zoals deze aan het begin van deze sub-paragraaf zijn genoemd. Zij praten terug wanneer iemand
hen aanspreekt of spreken eerder iemand aan in de eigen woonstraat of winkels als op straat of in
het park. Participant 12[m] zei daar het volgende over:
“Nee maar ik denk dat je..niet zo gauw op wildvreemde afstapt en ..ik denk dat dat ook de tijd is,want
de mentaliteit van vroeger was heel anders..en makkelijker. Ik denk dat als je nou iemand aan zou
spreken van; ha mevrouw wat zie je er leuk uit, dat je een paraplu op je hoofd kan krijgen.”
(Participant 12[m]).
Angst voor het oproepen van negatieve reacties blijkt dus ook een reden om iemand niet vanuit
positieve overtuiging aan te spreken. Daarnaast hebben sommigen geen behoefte aan praatjes
omdat zij al met iemand anders het park bezoeken, zoals
participant 4[m] dat altijd doet met zijn vrouw.
Het Zomerparkfeest blijkt voor iedere
participant die het feest bezoekt een uitzondering op de
normale gewoonte van het niet zomaar aanspreken van
vreemden. Tijdens dit evenement spreken alle bezoekers elkaar
aan en maken kennis met elkaar. Participanten beschouwen dit
als zeer gezellig en leuk. Het organiseren van activiteiten in het
park trekt honderden bezoekers en op dat moment worden
vele sociale contacten aangegaan.

Stadsparken; gebruik en beleving van ontmoeting
Masterthesis Stadsgeografie - Evelyne Snoeijs [juli 2012]

57

Het aanspreken van vreemden op onaanvaardbaar gedrag gebeurd door dezelfde participanten als
die zeggen zich nooit onveilig te voelen in de wijk, dan wel in het park. Blijkbaar is er bij hen sprake
van één of meerdere aspecten die Newman (1972) noemt wat betreft het aanspreken van anderen
op ongewenst gedrag (zie paragraaf 2.9). Zij zeggen allen dat het aanspreken op onaanvaardbaar
gedrag op een positieve manier moet gebeuren omdat het anders negatieve reacties oproept.
Participant 1[m] noemt als voorbeeldkreet: “hee jongens kijk uit eh, er lopen ouwe mensen”. En een
mevrouw verteld als volgt als haar wordt gevraagd of ze mensen aanspreekt op onaanvaardbaar
gedrag:
“Oh ja jawel. Met de honden wel. En als kinderen ofzo dingen neergooien zeg ik het ook. Zo van ‘gooi
eens in de prullenbak’. Nee mijn mond houden doe ik niet hoor” . En over de reactie van diegenen: “ja
dan krijg je alle ziektes bij elkaar natuurlijk eh. Daar reageer ik niet meer op. Dan fiets of loop ik
gewoon door ”. En of ze eerder wel reageerde: “Ja, maar dat heeft geen zin joh, maak je het erger
mee. Maar vind wel belangrijk dat ik er iets van zeg”. (Participant 16[v]).
Andere participanten vermijden deze situaties liever en spreken daarom niemand aan. Participant
4[m] doet het niet meer als gevolg van eerdere ervaringen en zegt te moeten leren zijn mond te
houden voor zijn eigen veiligheid terwijl dat haaks tegen zijn principes in is. In lijn met het
theoretisch schema dat het concept beleving weergeeft in paragraaf 2.5 beïnvloeden de ervaringen
van participant 4[m] de wijze waarop hij zijn leefomgeving beleeft.
Ook het passeren van aanwezige parkgebruikers waarvoor men zich angstig voelt kan beter in
combinatie met begroeting dan met niks zeggen, zijn meerdere participanten van mening: “Gedag
zeggen in plaats van je mond dicht houden want dan zeggen ze nou..lelijke woorden” (Participant
14[v]).
Dat het ook makkelijker is om iemand aan te spreken op onaanvaardbaar gedrag wanneer men niet
alleen is komt mede naar voren in paragraaf 7.3. Wederom refererend naar de theorie van Newman
(1972), is hierop zijn vijfde genoemde aspect van toepassing; namelijk de mate waarin de observant
denkt dat hij/zij effectief kan handelen. Dit wordt voor bijvoorbeeld participant 15 [v] verhoogd
wanneer zij door anderen wordt bijgestaan. Deze mevrouw zegt daarover:
“Nou het is makkelijker met zn 2-en. Alleen moet je het zeker niet doen. En op een heel vriendelijke
manier moet je dat doen. Met een grauw en een snauw bereik je helemaal niks. Netjes vragen, maar
meestal lukt het niet. Want soms sta je in de bushalte en gooien ze een blikje neer, en dan staat de
prullenbak er naast. En dan zeg je ‘joh zou je dat niet in de prullenbak willen doe?’. Ja de ene keer
pakt iemand het op en doet het er wel in maar de andere keer krijg je een grauw en een snauw ”
(Participant 15[v]).
Uit deze subparagraaf blijkt dat het aanspraken van onbekenden complex in elkaar steekt. tien van
de 23 participanten zegt concreet in het park wel eens onbekende mensen aan te spreken. De
perceptie van onveiligheid blijkt het voornaamste aspect om het niet te doen, daaropvolgend de
gewoonte / cultuur.

6.3 Als motivatie om te gaan
Voor geen van de gesproken participanten is het ontmoeten van anderen een motivatie om naar het
Wielwijkpark te gaan. Dit gaat in tegen de literatuur uit paragraaf 2.7 waarin resultaten van het
onderzoek van Peters e.a.(2010) beschreven worden. Daarin zijn echter veel ruimere
bevolkingsgroepen onderzocht dat in voorliggende case-study. Toch heeft niet één autochtone
participant uit dit onderzoek aangegeven het park te bezoeken vanwege de ontmoetingsfunctie. De
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allochtone participanten zijn hier een uitzondering op. Dit is niet geheel in lijn met de literatuur
omdat onderzoek van Peters e.a. (2010) liet zien dat ook autochtonen parken bezoeken voor
ontmoeting. Allochtonen scoren in het onderzoek van Peters e.a. (2010) ook hoger dan autochtonen.
Zij gaan dan echter wel bewust voor het ontmoeten van bekenden, en niet onbekenden. Dit is geheel
in lijn met het onderzoek van o.a. Buijs e.a. (2007) en Lieshout & Aarts (2005). Ondanks dat
ontmoeten veelal geen motivatie blijkt om naar het park te gaan, wordt het ontmoeten wel
beschouwd als een plezierige bijkomstigheid die gewaardeerd wordt.
De motivatie waarvoor participanten een bezoek brengen aan het Wielwijkpark zijn rust, beweging,
de hond uitlaten, spelen voor de kinderen, functionele verplaatsing en de natuur. Het park heeft
daarvoor wel een dusdanig belangrijke rol dat drie à vier gesproken participanten regelmatig
omlopen of omfietsen zodat zijn in het park komen. Daar waar de rust enerzijds een motivatie is om
het park te bezoeken (zoals voor participanten 1[m], 5[v] en 12[m]), is de rust anderzijds een oorzaak
van het niet ontstaan van ontmoetingen. Hierbij is een referentie naar het Zomerparkfeest op zijn
plaats, omdat participanten daar wel naar toe gaan om anderen te ontmoeten. Onderstaand enkele
citaten die laten zien dat ontmoeting geen motivatie is om het Wielwijkpark te bezoeken:
“Ik heb nooit doelbewust dat ik ergens naar toe gaat om contact te hebben. (…) het komt op je af of
het komt niet op je af (…), maar ik ontwijk het ook niet.” (Participant 1[m]).
“Nee, want ik loop met mijn vrouw. Geen praatjes geen contact nee..Zoek ik ook niet denk ik”
(Participant 4[m]).
“Het moet wat drukker zijn. Dan heb je wel een praatje natuurlijk” (Participant 8[v]).
“Neuh..nee je gaat er doorheen en wandelen, gewoon de beweging. En kom je iemand tegen nou dan
maak he een kletspraatje..want je gaat niemand dwingen om daar naar dat park toe te gaan. Is
vrijblijvend” (Participant 10[v]).
“Ja dat wel want allemaal activiteiten en daardoor maak je praatje” (Participant 16[v]).
Dat ontmoetingen en contacten veelal ontstaan vanuit toeval noemde ook Blokland (2008) in
paragraaf 2.8. Wanneer participanten gefocust op zoek zijn naar contacten en ontmoetingen zoeken
zij andere plaatsen in de wijk op. De winkels en het buurthuis zijn de twee plekken die betreffende
participanten noemen. Dit zijn plekken waar altijd mensen zijn waarmee men in contact wilt komen:
“Daar heb ik het buurthuis voor. Dus echt behoefte…nee” (Participant 5[v]).
“Daar bij de Albert Heijn is altijd beetje de ontmoetingsplaats (…)” (Participant 10[v]).
Dat mensen elkaar steeds meer ontmoeten in privaat beheerde plekken als verenigingen blijkt uit
onderzoek van Van Melik (2008). De ontmoetingsfunctie van publieke ruimten zou daarom
gerelativeerd moeten worden. In hoofdstuk 2 is beschreven dat ontmoeten van anderen zowel een
bewuste als onbewuste motivatie kan zijn. Het onbewust ontmoeten bleek niet voldoende meetbaar
in dit onderzoek omdat mensen zich van onbewuste zaken ook niet bewust zijn. Op basis van deze
onderzoeksresultaten kunnen dus alleen uitspraken worden gedaan over het bewust al dan niet
willen ontmoeten van anderen. Desondanks zal in paragraaf 7.2 en 7.3 blijken dat zij het als zeer
belangrijk ervaren dat er andere mensen aanwezig zijn wanneer zij het park bezoeken. Hieruit kan
voorzichtig worden opgemaakt dat men onbewust altijd andere mensen opzoekt (zie paragraaf 7.2).
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6.4 Beschouwing park als ontmoetingsplek
Over dat de sociale functie van parken een belangrijke functie is zijn meerdere participanten het
eens. Ondanks dat deze functie volgens de participanten momenteel niet tot zijn recht komt, wordt
deze wel heel belangrijk gevonden:
“Dat vind ik heel belangrijk. Maar het park moet als het ware een zuigend effect hebben op de
mensen. Ze moeten er graag naar toe komen. En dat is belangrijk” (Participant 9[m]).
De tien participanten die het Wielwijkpark een cijfer hebben gegeven wat betreft het functioneren
van het park als ontmoetingsplaats kwamen gemiddeld uit op een 6,3 waarin één uitschieter van een
8 en één van een 5 is meegenomen. De participanten die het park een 6 gaven noemde dit ‘niet zo
hoog’ of een ‘zesje’ waaruit blijkt dat zij een 6 niet voldoende genoeg vinden. Om het park meer te
laten functioneren als ontmoetingsplaats voor ouderen zou het gebruik er van moeten toenemen en
zouden er meer faciliteiten als bankjes aanwezig moeten zijn. Deze veronderstelling die participanten
maken sluit naadloos aan op de literatuur uit hoofdstuk 2. Volgens participanten zou er in het park
meer te doen moeten zijn voor verschillende doelgroepen. Het organiseren van activiteiten speelt
hierin een grote rol. Maar ook meer standaard faciliteiten trekken gebruikers. Voorbeelden die
genoemd worden zijn muziek, extra speeltoestellen en sportfaciliteiten, een barbecueplaats, meer
banken om op te zitten en met elkaar te kletsen (gezinsvriendelijkheid, zie Eijk & Schreuders (2011),
paragraaf 2.4), en het kunnen kopen van iets te eten en drinken. De barbecueplaats en het kunnen
kopen van eten en drinken worden aangedragen door allochtone participanten. Dit zijn
voorzieningen gericht op stationaire activiteiten, welke De Boer (2007) (zie paragraaf 2.4) noemt als
voorzieningen in het park waar allochtonen behoefte aan hebben.
Door een toenemend gebruik verbeterd ook de sociale controle waardoor ook mensen naar
het park toetrekken die dat nu niet durven.
Naast dat participanten de sociale functie van het park belangrijk vinden, vinden zij ook dat het
Wielwijkpark er voor geschikt is om als ontmoetingsplek te kunnen fungeren:
“Nou ik denk het wel dat het een functie is. Misschien als er wat meer mogelijkheden zijn voor
mensen. Dus eh ja, ik vind wel dat dat een functie kan hebben ja” (Participant 7[v]).
Participant 11[v], een niet-Nederlandse mevrouw is de enige die van mening is dat het park echt een
ontmoetingsplaats is:
“Jawel, als het mooi weer is..heel veel. Ehm, als het nou bijvoorbeeld..we willen elkaar zien,
ontmoeten in het park beter..(…) En in het park..met elkaar spelen enzo..en dan vrouwen bij elkaar
babbelen, praten enzo. (…) en dan lekker de natuur, lekker praten en ontspannen. Als je thuis bent
moet je koffie zetten, heen en weer, en kinderen ..de telefoon, iemand aan de deur..dan wordt je
afgeleid” (Particpant 11[v]).
“Tuurlijk, en dan voor een praatje, dat is toch heerlijk? Dat lijkt mij ook heerlijk” (Participant 21[v]).
Meerdere autochtone participanten noemen dat andere culturen dan de Nederlandse meer gebruik
maken van het park om samen te zijn. Deze situatie sluit aan bij de literatuur uit hoofdstuk 2 van
onder anderen Buijs e.a. (2007), welke beschrijft dat allochtonen het park met meerdere bezoeken,
vaker bezoeken en er vooral eten en drinken om samen te zijn.
Zoals al eerder in deze paragraaf naar voren is gekomen houden sommige participanten juist van de
rust in het park, juist om alle contacten te ontvluchten of om te genieten van de natuur. Voor hen is
het park geen ontmoetingsplaats, en dat hoeft het ook niet te worden. Een meneer verteld waarom:
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“Ja bij die voetbalkooi wordt wel eens brand gesticht enzo, dat is een minder prettige plek eigenlijk.
Daar hebben ze contact met elkaar maar apen ze na, dat wordt er dan niet beter op. Brandjes
stichten..dan krijg je gewoon te veel contacten” (Participant 3[m]).

6.5 Sociale contacten in wijk en de rol van het park
Tijdens het empirisch onderzoek zijn de participanten ook vragen gesteld over sociale contacten in de
wijk in het algemeen en hoe deze ervaren worden. Uit paragraaf 2.8 bleek dat het vertrouwen
hebben in de mede-bewoners en het thuis voelen in de wijk een eerste aanzet zijn tot het ontstaan
van duurzame relaties (Blokland, 2008; Flap & Völker, 2005). De rol die het park speelt binnen de
sociale contacten die participanten in de wijk hebben is, op het Zomerparkfeest na, nihil. Alle
gesproken participanten hebben naar eigen mening voldoende sociale contacten binnen de wijk.
Deze worden dus ontplooid op andere plaatsen dan het park. Het centrum van de wijk en het
buurthuis zijn deze andere plaatsen. Er was slechts één participant, participant 21 [v], die helemaal
niet meer buiten durfde te komen vanwege haar angst voor onveiligheid. Dit was de enige
participant aan wie de term sociaal isolement gerelateerd kon worden. Deze participant bleek echter
zo slecht aanspreekbaar en onvoldoende van begrip waardoor aan de inhoud van dit interview niet
te veel waarde gehecht kan worden.
Ondanks dat de rol van het park nihil is binnen de sociale contacten van participanten, ziet
participant 1[m] ziet er overigens wel mogelijkheden voor dat die rol van vergroot:
“Ik vind elk park daar juist geschikt voor. Dat is een stukje natuur, groen..dat geeft een stukje rust.
Geeft ontspanning en automatisch kom je dan makkelijk in contact” (Participant 1[m]).
De algehele sociale contacten in Wielwijk blijken op basis van het empirisch onderzoek vrij
gefragmenteerd. De verschillende bevolkingsgroepen in de wijk leven vooral per groep samen.
Tussen de groepen vind weinig contact plaats, al zeggen zowel de autochtone als allochtone
participanten dit graag anders te zien. Deze situatie sluit aan bij het onderzoek van Blokland (2008)
waarin naar voren komt dat het netwerk van mensen zich met name bevindt onder gelijkgestemden.
Een mevrouw verteld over deze ‘gesplitste’ groepen:
“Ja ieder groepje is eigenlijk op zichzelf. Soms dan is er wel eens wat, een activiteit ofzo, maar
iedereen zoekt toch zijn eigen mensen op. (…) en het lukt eigenlijk nooit om dat meer te mixen”
(Participant 15[v]).
De contacten die plaatsvinden in de wijk en in het park, zowel tussen bekenden als tussen
onbekenden geven het merendeel van de participanten een gevoel van
vertrouwen in de mede-bewoners. Volgens het stroomschema van Flap &
Völker (2005) (paragraaf 2.8) leiden ontmoetingsplaatsen tot netwerken en
vervolgens tot gemeenschappen. Van netwerken is sprake wanneer men
elkaar herkent. Een mevrouw vertelde:
“Ja, meestal dezelfde mensen die er lopen. Dat voelt wel goed vind ik wel.
Beter als dat je ergens bent waar je helemaal niet bekend bent ofzo”
(Participant 7[v]).
Participant 7[v] blijkt eveneens het vertrouwen in wijkbewoners te hebben dat
zij haar steunen. Een andere mevrouw verteld over een situatie waarin sterk
naar voren komt dat zij zich bevindt in een gemeenschap (zie paragraaf 2.8):
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“Nee niet bij elkaar koffie drinken enzo, maar als wij elkaar nodig hebben dan bellen we. Als zij moet
weg gaan en haar dochter slaapt, dan geeft ze mij de babyfoon, en dan sleutel en telefoonnummer,
dan kan ik haar bellen” (Participant 11[v]).
Onder de participanten bestaat enige twijfel over de vraag of zij het idee hebben gesteund te worden
door andere wijkbewoners. Op het gebied van het aanspreken van onbekenden op onaanvaardbaar
gedrag bleek al dat velen dat niet doen als zij alleen zijn. Hieruit blijkt dat zij steun ervaren als er ook
anderen aanwezig zijn. Participant 12 uit echter zijn twijfel als hem wordt gevraagd of hij het
vertrouwen heeft geholpen te worden als er iets gebeurd op straat. Hij, en ook participanten 13[m] en
14[v], vinden dat mensen te weinig behulpzaam zijn. Anderen hebben wel het vertrouwen in de
mede-bewoners dat zij elkaar helpen, al durven zij dat niet met zekerheid te zeggen:
“Nou dat geloof ik wel inderdaad. Misschien bij sommige groepen minder als bij andere maar dat
mag ik toch wel hopen ja. Maar ja je kan toch mensen aanspreken. De buren ofzo” (Participant 16[v]).
Een derde groep erkent dat dit concept van ‘gemeenschap’ en ‘informele controle’ vooral bestaat
binnen de verschillende bewonersgroepen:
“Ehm, de mensen die elkaar kennen meer denk ik. Anders niet zo, meer op zichzelf ieder” (Participant
15[v]).
Wat bleek uit onderzoek van Broyles e.a. (2011) (zie paragraaf 2.4) was dat bewoners die een
positieve perceptie hebben van de sociale leefomgeving vaker en langer het park in hun wijk
bezoeken. Dit bleek ook zo te zijn in voorliggend onderzoek.

6.6 Deelconclusie ontmoeting
In hoeverre beschouwen oudere volwassene wijkbewoners het park in de wijk als
ontmoetingsplaats en welke rol heeft dit in de sociale contacten die zij in de wijk onderhouden?
De beleving van het Wielwijkpark als ontmoetingsplek in de wijk blijkt twee kanten te hebben.
Enerzijds is ontmoeting geen motivatie om het park te bezoeken. Anderzijds vinden participanten die
regelmatig het park bezoeken wel dat het park een voldoende scoort wat betreft de
ontmoetingsfunctie. Ook vinden participanten het park een geschikte plek om als ontmoetingsplaats
te fungeren en hecht het merendeel er waarde aan als er tijdens hun parkbezoek ook andere
aanwezigen in het park zijn. Het matige gebruik van het park weerhoudt anderen er van om het park
te bezoeken. Ondanks dat het niet direct meetbaar bleek of de ontmoetingsfunctie onbewust een
motivatie bleek om het park te bezoeken, blijkt uit bovenstaande wel dat de aanwezigheid van
anderen meer bezoekers trekt. Dit sluit tevens aan bij het onderzoek van Boonstra & Hermen (2009)
uit paragraaf 2.11.
Het aanspreken van andere parkgebruikers gebeurt ten alle tijden wanneer men diegene kent. Ook
het in mindere mate kennen van de ander, zoals door herkenning op basis van eerdere parkbezoeken
(non-verbaal) is een reden om op den duur een ‘small-talk’ te houden. Voor het aangaan van een
‘small-talk’ met vreemden blijkt een ‘derde’ nodig, zoals het uitlaten van hond of spelen met de
kinderen. De persoonlijke houding speelt een grote rol in het wel of niet aangaan van een praatje of
het begroeten van vreemden. De angst voor ongewenste reacties bleek echter de voornaamste
reden om het niet te doen, ook bij het aanspreken op onaanvaardbaar gedrag. Participanten die in
hoofdstuk 7 zeggen zich nooit onveilig te voelen, zijn degenen die het meest onbekenden aanspreken
(op ongewenst gedrag).
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Al met al hebben de contacten die plaatsvinden in het Wielwijkpark maar een zeer klein aandeel in
de totale sociale contacten die men in de wijk onderhoudt. Geen van de participanten gaf echter aan
zich sociaal geïsoleerd te voelen. Wel geven participanten voorbeelden waaruit blijkt dat de
bewoners van Wielwijk een netwerk, dan wel gemeenschap vormen. Van een gemeenschap blijkt
vooral sprake binnen bepaalde groepen met bewoners welke zich met elkaar identificeren. Op basis
daarvan kan geconcludeerd worden dat het Wielwijkpark wel een toekomst heeft wat betreft
informele controle, wanneer er meer gebruik zou worden gemaakt van het Wielwijkpark.

Stadsparken; gebruik en beleving van ontmoeting
Masterthesis Stadsgeografie - Evelyne Snoeijs [juli 2012]

63

7. Onderzoeksresultaten Veiligheid
Het derde thema dat voortvloeit uit de hoofdvraag van dit onderzoek is veiligheid. In dit hoofdstuk
worden de onderzoeksresultaten van dit thema behandeld. Deze zullen de derde deelvraag van dit
onderzoek beantwoorden, welke als volgt in hoofdstuk 1 is vastgesteld:
Hoe beleven oudere volwassenen de veiligheid in het park en wat is de invloed daarop van
andere parkgebruikers?
De codes uit de codeboom (bijlage 10.2) welke antwoord geven op deze vraag zijn voornamelijk
nummers 24 tot en met 29 (zie bijlage 10.3). Hieruit blijkt dat in onderzoek onder het thema
veiligheid de volgende subthema’s vallen: Bang voor anderen en ontwijken, belang sociale controle,
invloed aanwezigheid anderen, invloed afwezigheid anderen en fysieke veiligheid. De resultaten
worden onderstaand per subthema beschreven. Afgesloten wordt met een deelconclusie.

7.1 Bang voor anderen en ontwijken
Het nooit onveilig voelen omdat men geen onveilige situaties opzoekt is een meermaals gehoord
statement tijdens de interviews. Werkelijk voelen deze participanten zich dus niet altijd veilig. Ze
beseffen daadwerkelijk wel dat er onveilige situaties kunnen voorkomen. De avonduren spelen hierin
een grote rol. In het park zijn na schemering wordt veelal vermeden, alsmede het passeren van
groepen jeugd. Wat betreft dit laatst genoemde bestaan grote verschillen, waarover later meer.
Participant 1[m] zegt wel in de avonduren het park te bezoeken en daar nooit iets naars te hebben
meegemaakt. Ook participant 12[m] komt iedere avond in het park al kan hij zich indenken dat
mensen dat eng vinden. Hij blijft wel op de verlichte paden. Participanten die in de avonduren het
park bezoeken zijn allen mannelijk. Dit sluit aan bij de wetenschappelijke literatuur van onder andere
Madge (1997) waaruit blijkt dat vrouwen zich onveiliger voelen dan mannen. Ook zouden volgens dit
onderzoek van Madge (1997) vrouwen in het algemeen bang zijn voor voornamelijk seksuele
aantasting en zouden oudere volwassenen voornamelijk bang zijn voor overvallen. Dit onderscheidt
kon door middel van het empirisch onderzoek niet zeer sterk onderbouwd worden. Wel was het
opvallend dat participant 11[v] en participant 18[m], beide Marokkaans, verwezen naar seksuele
misdrijven in het park waarover ze hadden gehoord en daarom het park in de avonduren volledig
ontwijken. Participant 16[v] vertelde bang te zijn dat haar tasje gestolen wordt. Desondanks waren
alle overige participanten niet in staat concreet aan te geven waarvoor ze precies bang waren in het
park. ‘Voor vreemde figuren’ is het meest gehoorde antwoord.
De mate waarin het park (zowel dag als nacht) ontweken wordt door participanten is te
verdelen in drie niveaus. Er zijn participanten die helemaal niet in het park komen omdat ze het
onveilig vinden (zie literatuur paragraaf 2.12). Wat betreft het park is er dan sprake van sociale
exclusie, omdat deze personen er niet durven te komen (Pain, 2001). De tweede groep wordt
gevormd door participanten die wel in het park komen maar daar extra alert zijn als zij bepaalde
personen treffen. En er zijn participanten die wel in het park komen en nergens bang voor zeggen te
zijn. De tweede groep is op basis van het empirisch onderzoek het grootst, namelijk zeven van de 17
participanten. Wanneer specifiek het bezoeken van het park in de avonduren hierin wordt
meegenomen zijn er slechts twee participanten die zeggen daar geen probleem mee te hebben.
De beleving van veiligheid is duidelijk van invloed op het bezoeken van parken. De participanten die
zich niet veilig zeggen te voelen vermijden het park en de participanten die zeggen zich nooit onveilig
te voelen komen regelmatig in het park, en waarderen het park ook meer. De persoonlijke houding
naar andere parkgebruikers die wel eens onveiligheidsgevoelens kunnen oproepen bij anderen blijkt
hierin een grote rol te spelen. Het open staan voor die groepen en ze begroeten heeft een positieve
uitwerking op de reactie van die groepen. Zo vertellen participanten:
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“Kijk als je sympathiek toon naar die jongeren dan kan je ook sympathie terugverwachten en niet
gelijk als ns toevallig een bal naar je en je gaat gelijk schelden ofzo, dat niet, dan schop je die bal
terug of probeer je een geintje te maken” (Participant 1[m]).
“Ik denk dat het met een bepaalde instelling te maken heeft. Sommige mensen laten zich gewoon
bang maken. Daar heb ik nooit last van gehad” (Participant 15[v]).
Participant 3[m] en 10[v] delen deze mening. Een andere participant die zich angstig voelt voor
groepen jongeren ontwijkt deze liever:
“Nouja en daar zie je weer veel van die jongere figuren met een flesje bier daar zitten, nou ik ga dat
niet opzoeken” (Participant 6[v]).
Ook blijkt dat ervaringen uit het verleden invloed hebben op de houding van participanten tegenover
bepaalde personen of plekken. Dit sluit aan bij de matrix die in paragraaf 2.5 is weergeven over het
concept beleving. Zo ontwijkt participant 12[m] (vooral in het donker) de plek waar honden mogen
loslopen voortaan omdat hij daar in het verleden agressief is aangesproken en achtervolgd. De rol
van media en ‘horen van anderen’ blijkt onder sommige participanten ook een rol te spelen om weg
te blijven uit het park. Dit aspect is niet naar voren gekomen in de literatuuranalyse uit hoofdstuk 2,
maar blijkt echter wel invloed te hebben op parkgebruik. Participanten 2[v], 11[v], 18[m] en 23[v]
refereren naar verhalen die ze gehoord of gelezen hebben over schietpartijen en seksuele misdrijven
in het park, en bezoeken het park daardoor amper. Het ‘driehoekige huisje’ wat als hangplek
fungeert wordt door meerdere participanten ontweken (zie afbeelding 7.1). Het is dan niet het
‘driehoekige huisje’ wat afschrikt maar de hangjongeren. Zo verteld een mevrouw:
“Ja ik voel me niet gauw onveilig, maar je hebt wel eens dat je denkt die figuren die je kent uit de wijk
die veel drinken of..enzo..dat ik denk nou..daar hoef ik niet zo nodig zo vlak langs. Dat ik denk ik ga
maar zo (gebaart omweg)” (Participant 7[v]).
De literatuur uit paragraaf 2.4 liet zien dat ontmoetingen in parken met anderen die vandalisme of
anti-sociaal gedrag vertonen men er van weerhoudt het park te bezoeken (Peters e.a., 2010). Deze
conclusie kan ook uit voorliggende case-study getrokken worden. Vier van de 6 participanten die
nooit in het park komen bezoeken het park nooit (niet overdag en niet ‘s avonds) vanwege de angst
voor ongewenste ontmoetingen (het Zomerparkfeest buiten beschouwing gelaten). Plekken die
ontweken worden zijn te typeren als bankjes en/of hangplekken waar jongeren of verslaafden hun
tijd invullen. Wel vinden drie participanten dat deze groep er ook recht op heeft om in het park te
zijn en dat het er bij hoort, evenals dat een park in de avonduren gewoonweg een plek is waar men
niet durft te komen, zie onderstaande citaten. Een dergelijke visie is niet aan bod gekomen in de
geanalyseerde literatuur.
“ik ben nog nooit bang geweest. Nu ga ik er ’s avonds niet doorheen, in het donker, maarja..dan ga je
nergens doorheen, geen enkel park” (Participant 8[v]).
“Dan gaan ze het sociaal veilig maken en vervolgens hou je geen park meer over (…) heeft het park
ook recht om onveilig te zijn, alhoewel ik dat niet zo ervaren heb” (Participant 3[m]).
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Afbeelding 7.1: ‘driehoekige huisje’

7.2 Belang sociale controle
Voor veel participanten is de sociale controle in het park belangrijk. Wanneer zij dit als onvoldoende
ervaren voelen ze zich onveiliger, dan wel minder gesteund door overige aanwezigen. Het eerder
durven aanspreken van anderen op onaanvaardbaar gedrag is een voorbeeld dat meermaals wordt
genoemd:
“Jaja, dat is heel belangrijk. Ja. Weet je wat het is, als je een beetje sociale controle hebt, dan kun je
ook veel makkelijker iemand aanspreken op asociaal gedrag. Dan heb je ook veel meer steun in de
rug als je zegt van ; jongen waarom doe je dat nou. Gooi dat ding niet hier want er staat een
prullenmand. Nou dat soort dingen..dat doe je niet als je in je eentje bent ..maar als je in een
omgeving bent met meerdere doe je dat veel eerder” (Participant 9[m]).
“Dan heb je iets van er lopen meer mensen; als er iets gebeurd kan ik die aanspreken. Als je weinig
mensen ziet, krabbelen er een hoop zich toch achter de oren…” (Participant 12[m]).
“Maar als er meerdere mensen zijn voel je je veiliger (…) dus dan denk ik: ‘als er iets gebeurd wat
moet ik dan?’” (Participant 19[v]).

Het geeft participanten een prettig gevoel als zij niet helemaal alleen zijn. Voor sommigen in de vorm
van veiligheid (zoals participant 2[v], 7[v], 9[m], 11[v], 12[m] en 19[v]) en voor anderen in de vorm van
gezelligheid (participant 3[m], 10[v], 13[m], 15[v] en ook 19[v]). Zo vind participant 10[v] dat je altijd naar
plekken toe trekt waar veel mensen zijn. Deze insteek sluit aan bij het ironisch feit wat Whyte (1980)
in zijn boek beschrijft: ondanks dat openbare ruimtes onder andere worden gebruikt om aan de
drukte van de stad te ontkomen, maar dat men toch altijd andere mensen op zoekt. Ook participant
15[v] vind het gezellig maar heeft deze aanwezigheid van anderen niet nodig om zich veiliger te
voelen. Bij de twee volgende subthema’s wordt gedetailleerder ingegaan op de invloed van de aanen afwezigheid van anderen.

7.3 Invloed aanwezigheid anderen
De invloed van de aanwezigheid van andere parkbezoekers is voorgaand al deels besproken. Echter,
hierbij zijn nog niet alle aspecten naar voren gekomen die wel bleken uit het empirisch onderzoek.
De aanwezigheid van andere parkbezoekers kan bij een participant zowel een positieve als negatieve
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uitwerking hebben. Positief in de zin van zich gesteund voelen, gezelligheid en sociaal contact.
Negatief in de zin van irritatie en angst. Ondanks dat participanten sociale controle, en dus de
aanwezigheid van anderen, belangrijk vinden geldt dat niet voor alle andere aanwezigen. Zo worden
bepaalde personen of groepen liever ontweken en kunnen er irritaties ontstaan tussen niethondenuitlaters en hondenuitbaters. Hieruit kan voorzichtig worden opgemaakt dat steun in de vorm
van sociale controle wordt gezocht bij aanwezigen met wie men zich kan identificeren. Dit is in lijn
met het concept van parochialisering (Van Melik, 2008; Soenen, 2006) uit paragraaf 2.10, waar wordt
beschreven dat het redelijkerwijs logisch is dat ‘dezelfde’ mensen elkaar opzoeken. Ook sluit dit aan
bij onderzoek van Flap & Völker (2005) waarin wordt geconcludeerd dat de aantrekkelijkheid van de
ander als interactiepartner van invloed is op ontmoetingen (zie paragraaf 2.6).
Ook komt in paragraaf 2.10 naar voren dat het uitlaten van honden een veelvoorkomend
punt van conflict is in parken (zie onderzoek van Lojă e.a., 2011). Dit conflict speelt ook sterk in het
Wielwijkpark. Op basis van het empirisch onderzoek kan gesteld worden dat het uitlaten van honden
punt van discussie is in het Wielwijkpark. Enerzijds is het volgens sommige participanten een functie
van het park, anderzijds zijn participanten bang voor honden (zoals participanten 16[v], 19[v] en 23[v])
of vinden zij de hondenpoep vervelend (vrijwel alle participanten). Hierover zegt een participant die
zelf vaak zijn hond uitlaat in het park het volgende, hij is zich er overigens wel van bewust dat
anderen dat als vervelend kunnen ervaren:
“Mensen van een andere cultuur die leven met honden heel anders, die zijn angstig voor honden. Er
lopen wel tuurlijk mensen met honden want het is een hele mooie uitlaatplek, ze kunnen loslopen,
mensen gaan er veel met de hond heen..en dat kan voor zulke mensen een schrik zijn om van het park
af te blijven, maar ik zou niet zeggen dat die honden niet in het park mogen komen want dat is juist
een functie, dat is mijn doel ook altijd..daardoor maak je juist contacten. En dat ligt aan de mensen
zelf want dan zijn ze gauw bang. Als die bijvoorbeeld iemand met een hond zien lopen dan zie je ze
gauw een ander pad in gaan, dan gaan ze een zijpad bijvoorbeeld in” (Participant 1[m]).
Wel zijn alle participanten het er over eens dat de honden alleen in een specifiek daarvoor bestemd
deel mogen los lopen (zie afbeelding 7.2), maar verder niet in het park hun behoeftes mogen doen
zodat spelende kinderen en mensen die in het gras willen zitten (zoals participanten 11[v] en 18[m])
daar geen last van hebben.
Er zijn ook participanten die zich niet laten beïnvloeden door de aan- of afwezigheid van
andere parkgebruikers. Participant 1[m], 3[m], 4[m], 5[v], 8[v] en 14[v] zijn daar voorbeelden van. Een
mevrouw beschrijft dit als volgt:
“Nee, ik laat me eigen niet beïnvloeden door andere mensen om me heen of wat ze aan het doen zijn.
Net wat ik zeg we blijven wel eens kijken wat diegene aan het doen is maar niet dat we bewust een
rondje er om heen maken of er naar toe gaan om contact te maken..we kijken gewoon en beetje op
een afstandje..”(Participant 5[v]).
Ondanks bovenstaand citaat blijkt de invloed van andere aanwezigen eerder negatief als positief uit
te pakken onder de participanten van dit onderzoek. Dit is vermoedelijk te wijten aan de situatie dat
er doorgaans sowieso weinig parkgebruikers aanwezig zijn, en dat men zich met de weinige
aanwezige moeilijk kan identificeren. De situatie in de avonduren is in bovenstaande buiten
beschouwing gelaten omdat er dan sprake is van een andere situatie: ruim 90% van de participanten
komt nooit ’s avonds in het park vanwege de dagindeling en percepties van onveiligheid.
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Afbeelding 7.2: Hondenterrein

7.4 Invloed afwezigheid anderen
Als logisch gevolg op de bevindingen wat betreft het belang van sociale controle blijkt dat het
merendeel van de participanten het niet prettig vindt om alleen te zijn in het park. Zo vertellen
participanten over het alleen zijn in het park:
“Doet zo ongezellig aan..en ook wel rare figuren daar wel eens. Dan blijf ik toch liever thuis”
(Participant 14[v]).
“Ja want als het stil is daar hou ik niet van. Dan buk ik zo gauw mogelijk” (Participant 6[v]).
“Nee dat kan niet, te onveilig daar” (Participant 23[v]).
Bovenstaande citaten zijn niet per toeval allemaal door een vrouw gedaan. Ondanks dat er evenveel
mannen als vrouwen wel eens alleen het park bezoeken, uiten vrouwen angst als beweegreden het
niet te doen sterker dan mannen. Vrouwen zeggen het letterlijk eng te vinden, mannen zeggen geen
onveilige situaties op te zoeken of sowieso altijd in gezelschap van anderen te zijn en daarom niet
alleen het park bezoeken.
Toch vinden anderen het juist fijn en rustig om alleen in het park te zijn. Zij blijken dezelfde
participanten te zijn als diegene die zich nooit onveilig zeggen te voelen en ook gemakkelijk
overlastgevende mensen aanspreken.
“Doet me niks (…) hard gillen kan ik nou niet met m’n stem maar dan mep ik wel (…) nee hoor, dat
heb ik nooit gehad eigenlijk”(Participant 8[v]).
“Lekker als je ergens helemaal alleen zit. Dan word je één met de natuur (…) het mooiste wat er is”
(Participant 1[m]).
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“Lekker rustig. Niet angstig. Nee dat doet me niks (…) Nooit ook bij stilgestaan eigenlijk…”
(Participant 3[m]).

7.5 Fysieke veiligheid
De veiligheid die tot nu toe in deze paragraaf besproken is was de veiligheid op sociaal gebied.
Echter, in de literatuur uit paragraaf 2.4 kwam ook naar voren dat, vooral voor oudere volwassenen,
de fysieke veiligheid van parken van invloed is op het gebruik van parken. De resultaten wat betreft
dit onderwerp zijn positief gebleken. Vanwege de positieve mening van participanten over de fysieke
veiligheid laten zij zich hier vrijwel niet door beïnvloeden bij het bezoeken van parken. De literatuur
over dit onderwerp sluit dus niet aan op de deze empirische case-study omdat er in de case-study
vrijwel geen sprake blijkt te zijn van fysieke onveiligheid in de vorm van onbegaanbare straten en
zwerfvuil. Het park wordt door iedereen als redelijk schoon en netjes bevonden, zonder kans op
ongelukken. De paden zijn goed begaanbaar en de attributen als bankjes en lantaarnpalen zijn heel.
Over de gesteldheid van de straatverlichting is niet veel duidelijk geworden omdat het merendeel
van de gesproken participanten niet in de avonduren het park bezoekt. Wel gebruiken de
participanten die wel in de avonduren in het park komen bewust de verlichte paden. Op dit alles
bleek participant 18[m] een uitgezonderde mening te hebben. Hij vertelde dat de paden en velden
slecht begaanbaar zijn vanwege kuilen, al dan niet veroorzaakt door paarden. Het risico op het
verzwikken van zijn enkels, of die van zijn kinderen, was te groot om gebruik te maken van het
voetbalveld.
Inrichting is een punt waarover discussie bestaat tussen gebruikersgroepen. Dit kwam tijdens
de interviews naar voren bij het onderwerp ‘overzichtelijkheid’. De meeste van de participanten
waarderen de openheid van het grootste deel van het Wielwijkpark en vinden plekken waar ze niet
kunnen zien of er iemand achter de bosjes staat angstig. De anderen vinden het Wielwijkpark geen
park omdat het juist zo open is, en zouden liever in de wilde natuur lopen. Onderstaande citaten
onderbouwen deze resultaten, dit zijn er echter maar enkele van vele mogelijke citaten die dit
onderbouwen.
“Ja nou sommige stukjes daar zijn wel hoge bosjes. (…) Nee nee dan zie je niet wat er achter aan
komt. Je hebt zo een brug en dan zie je nooit wat er aan de andere kant komt. Dan zouden ze eigenlijk
die bosjes lager moeten houden. Want dan altijd zegt m’n man kijk uit, en dan komt er een scooter
aan ofzo, die kan je niet zien. Dat is een beetje onveilig”
(Participant 16[v])(zie afbeelding 7.3).
“Ja..bosjes moeten gewoon..beetje klein maken. Dat is veilig..als er nou kinderen achter gaan…kan je
niet zien. Overzicht is belangrijk ja..” (Participant 11[v]).
“Ik vind het geen park. (…) en waar ik ook in het Wielwijkpark staat, ik zie overal huizen (…) Het is heel
overzichtelijk, je kijkt er dwars doorheen” (Participant 4[m]).
“En als je gaat scheppen of kappen want ander gebeurd er wat..dan leg je een park overhoop (…) dan
gaan ze het sociaal veilig maken en vervolgens hou je geen park over, nou maak er dan gelijk een
parkeerplaats van” (Participant 3[m]).
Participant 3[m] refereert in het laatste citaat naar de sociale veiligheid, terwijl deze paragraaf gaat
over de fysieke veiligheid. De overzichtelijk van het park heeft volgens dit empirisch onderzoek met
beiden te maken. Het eerste en laatste citaat van hierboven maken dat duidelijk, alsmede het
interview met participant 19[v].
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De dubbele zijde van de fysieke inrichting van parken kwam ook in paragraaf 2.4 aan bod.
Peters e.a. (2010) noemen daar het voorbeeld van open weiden die sport- en spelactiviteiten
aanmoedigen maar anderzijds en minder mooi uitzicht garanderen. De fysieke inrichting heeft dus
daadwerkelijk invloed op het gebruik, blijkt ook uit dit empirisch onderzoek: sommigen zoeken de
dicht beboste delen op vanwege het natuurlijke aspect, anderen komen naar de open weide om te
recreëren. De keuze voor dan wel het beboste of het open deel bleek in dit onderzoek afhankelijk
van de perceptie van onveiligheid of zowel fysiek als sociaal gebied. Het niet uit kunnen voeren van
bepaalde activiteiten in bijvoorbeeld het beboste deel kwam niet ter sprake tijdens de interviews.
Afbeelding 7.3: Fysieke onveiligheid

7.6 Deelconslusie veiligheid
Hoe beleven oudere volwassenen de veiligheid in het park en wat is daarop de invloed van
andere parkgebruikers?
De mate van perceptie van (on)veiligheid verdeeld de participanten in maten van gebruik van het
park en de wijze van het ontmoeten van anderen. Gevoelens van veiligheid vertalen zich door in het
gemakkelijk aanspreken van anderen (ook op onaanvaardbaar gedrag), het niet ontwijken van
anderen en een beperkte invloed van al dan niet aanwezige anderen. Gevoelens van onveiligheid
hebben een doorslag op de angst voor anderen en het daarom ontwijken van anderen, het niet
aanspreken van anderen en het aanpassen van het activiteitenpatroon vanwege al dan niet
aanwezige anderen.
Onveiligheidsgevoelens blijken in de avonduren het sterkst. Dit wordt door de participanten echter
niet als hinderlijk gezien, omdat dat een algemeen kenmerk is van parken. Plaatsen in het park die
omzeild worden zijn plaatsen waar groepen jongeren en/of verslaafden hun tijd invullen.
Participanten die daar niet bang voor zijn benadrukken het belang van het vriendelijk aanspreken van
de groep of persoon zodat er ook sympathie van hen terug komt. De oorzaken van een perceptie van
onveiligheid op het gebeid van imago en beeldvorming worden in dit onderzoek niet onderzocht.
Wel is naar voren gekomen dat de media en verhalen van anderen een rol in spelen bij het gebruik
van parken. Een verschil in de beleving van onveiligheid tussen mannen en vrouwen kon niet
geconstateerd worden, wel wanneer het bezoeken van het park tijdens avonduren in acht wordt
genomen. Mannen hebben daar minder problemen mee.
De fysieke veiligheid in het Wielwijkpark is wat betreft rondzwervend vuil, verkeerssituatie en de
begaanbaarheid van de wegen volgens alle participanten goed. Over de overzichtelijkheid zijn de
meningen verdeeld. De meerderheid prefereert een overzichtelijk park om de kleinkinderen altijd te
kunnen zien, tegenliggers te kunnen zien en om ongewenste personen te signaleren. Daar tegenover
wordt gesteld dat een te overzichtelijk park geen park meer is, wat de natuurlijke functie belemmert.
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8. Conclusie
Op basis van het uitgevoerde empirisch onderzoek en de daaruit voortgevloeide
onderzoeksresultaten zal in dit hoofdstuk de conclusie beschreven worden. Deze conclusie bestaat
uit het beantwoorden van de hoofdvraag van dit onderzoek met referenties naar de
wetenschappelijke literatuur uit hoofdstuk 2 en tevens worden er aanbevelingen gedaan voor
toekomstig onderzoek en beleid. Afgesloten wordt met een persoonlijke visie van de auteur op de
onderzochte thema’s.

8.1 Beantwoording van de onderzoeksvraag met een koppeling naar de literatuur
In paragraaf 2.13 zijn op basis van de geanalyseerde literatuur een tiental te verwachten resultaten
opgesteld voor het empirisch onderzoek. In deze paragraaf zal beschreven worden of deze
verwachtingen zijn uit gekomen en of het empirisch onderzoek wellicht iets heeft toegevoegd aan de
literatuur.
De pijlen uit het conceptueel model tussen de drie kernthema’s van dit onderzoek blijken mede
toepasselijk op de empirische case-study: gebruik heeft invloed op de mate van ontmoeting en
ontmoeting heeft invloed op de perceptie van veiligheid. Dit bleek echter ook andersom het geval:
de perceptie van veiligheid heeft ook invloed op ontmoeting en ook op gebruik van het park. Deze
conclusie is in lijn met het conceptueel model uit paragraaf 2.13.
De tien verwachtingen die in paragraaf 2.13 gedaan werden zijn grotendeels uitgekomen in het
empirisch onderzoek. Onderstaand de uitkomsten, gevold door de beantwoording van de
hoofdvraag.
Omdat uit onderzoek blijkt dat oudere volwassenen relatief weinig gebruik van parken maken (o.a.
Moore e.a., 2010; Para e.a., 2010), werd verondersteld dat de participanten van dit onderzoek
nauwelijks gebruik zouden maken van het park. Één vierde van de participanten bleek het park nooit
te bezoeken, behalve tijdens de jaarlijkse georganiseerde activiteit. Het park in de case-study werd
daarom meer bezocht dan de literatuur vooraf impliceerde. Wel bleken participanten boven de 6070 jaar het park minder vaak de te bezoeken dan participanten van net 50 jaar. Angst voor
onveiligheid en immobiliteit bleken de twee hoofdredenen daarvoor, waarvan angst voor
onveiligheid het meest genoemd werd. Dit sluit aan bij de verwachting die gesteld was op basis van
onderzoek van Hung & Crompton (2006). In de beleefde veiligheidsperceptie overdag bleek geen
verschil te zijn tussen mannen en vrouwen, terwijl onderzoek van o.a. Pain (2001) dat wel aantoont.
Dit is waarschijnlijk te wijten aan de meer geringe omvang en specifieke leeftijdscategorie van dit
empirisch onderzoek. Uit de literatuur van onder andere Pain (1997 / 2001) blijkt dat vrouwen en
ouderen angstiger zijn dan andere groepen. Of er in de groep ouderen nog een verschil zit tussen
mannen en vrouwen is in het onderzoek van Pain (1997 / 2001) onduidelijk, maar bleek in dit
empirisch onderzoek niet het geval.
De verwachting dat wandelen en fietsen de kernactiviteiten zouden zijn in het park bleek
gedeeltelijk te kloppen. Fietsen werd alleen gedaan wanneer er sprake was van functioneel
parkgebruik. Wandelen bleek wel de meest genoemde activiteit, al deed men dit veelal om met de
kleinkinderen te gaan spelen in het park. Spelen met de kleinkinderen bleek de tweede vaakst
genoemde activiteit terwijl dit niet eerder in de literatuur naar voren kwam. Op basis van dit
onderzoek kan geconcludeerd worden dat kleinkinderen een dermate grote rol spelen in het leven
van oudere volwassenen dat de ouderen hun activiteitenpatroon daarop aanpassen. Dit heeft een
positieve uitwerking op het ‘opzoeken van de buitenwereld’. Tegelijkertijd bewegen de ouderen en
ontmoeten zij wellicht andere parkgebruikers, wat zowel de fysieke als sociale activering ten goede
komt. Conflicterend gebruik van het park bleek, in lijn met literatuur van Lojă e.a. (2011) en Lieshout
& Aarts (2005), te bestaan rondom de aanwezigheid van honden en van hangjongeren. Wel vinden
alle participanten dat ‘die anderen’ ook in het park mogen zijn, maar hier zou in het geval van de
honden een meer afgebakend gebied voor moeten zijn.
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De natuurlijke functie van parken bleek, in lijn met de conclusie van Ward Thompson (2004),
de hoofdfunctie van het park voor ouderen. Dit gold voor de participanten die het park vaak
bezoeken. Anderen vinden de functie als speelplek en hondenuitlaatplaats sterker. De
ontmoetingsfunctie werd alleen door de allochtone participanten op zichzelf betrokken en door hen
dan ook belangrijk gevonden. Zij brengen dit in praktijk door gezamenlijk te eten en drinken in het
park, wat ook blijkt uit het onderzoek van Peters e.a. (2010), De Boer (2007) en Van den Berg & De
Vries (2000).
Het hoofdaspect wat ontmoetingen beïnvloedt bleek de aanwezigheid van andere gebruikers, zoals
ook Flap & Völker (2005) stellen. Wat in dit empirisch onderzoek mede naar voren kwam is dat men
zich wel moet kunnen identificeren met de andere gebruikers, wil een verbale ontmoeting op gang
komen. De literatuur (o.a. Soenen, 2006) concludeerde ook al dat de aantrekkelijkheid van de ander
als interactiepartner van groot belang is voor ontmoetingen. Naast deze identificatie bleek in het
empirisch onderzoek de persoonlijke houding van de participant tegenover andere aanwezigheden
bepalend voor het aangaan van contact, zowel vanuit positieve als negatieve overtuiging.
Participanten die gemakkelijk anderen aanspreken, ook op negatief gedrag, bleken dezelfde als
degenen die zich nooit angstig zeiden te voelen en het park minimaal wekelijks bezoeken. Dit sluit
aan bij het onderzoek van Flap & Völker (2005) (netwerk > gemeenschap > informele controle >
sociale en fysieke orde) en Eijk & Schreuders (2011). Negatieve ervaringen hiermee kunnen echter
wel leiden tot het anders handelen in de toekomst, was de ervaring van enkele participanten. Dit
sluit aan op het stroomschema over het concept beleving van Buijs & Van Kralingen (2003).
Het ontmoeten van anderen bleek voor autochtone parkbezoekers geen bewuste motivatie
om gebruik te maken van het park, al gaven vrijwel alle participanten aan het fijn te vinden als er ook
anderen daar aanwezig zijn in het kader van sociale controle. Hieruit kan voorzichtig worden
opgemaakt dat men ook onbewust plaatsen opzoekt waar mensen zijn, zoals Whyte in 1980 al
concludeerde. Vermoedelijk door dit onderscheidt in bewuste dan wel onbewuste motivatie om het
park te bezoeken voor ontmoeting sluiten de resultaten van deze case-study niet geheel aan met het
onderzoek van Peters e.a. (2010) waarin wordt gesteld dat ook autochtone parkgebruikers het park
bezoeken voor ontmoeting, hoewel dat in zeer mindere mate is dan allochtone parkgebruikers. Dat
allochtone parkgebruikers het park in hogere mate bezoeken voor ontmoeting dan autochtonen
bleek wel uit het empirisch onderzoek.
Ondanks dat ontmoeting geen motivatie bleek om het park te bezoeken vindt 99% van de
participanten het park geschikt als ontmoetingsplaats indien er meer gebruik van wordt gemaakt.
Momenteel echter, bleek de rol die het park inneemt binnen de sociale contacten die participanten
in de wijk onderhouden nihil. Sociale contacten in de wijk vinden vooral gefragmenteerd plaats, per
bevolkingsgroep, maar binnen die groepen zijn er wel tekenen van het bestaan van een netwerk, dan
wel gemeenschap. Wanneer het gebruik van het park zou toenemen zou daarom ook informele
controle (Flap & Völker, 2005) in het parkbereikt kunnen worden.
Tegen de verwachting in dat er meerdere participanten zouden aangeven zich geïsoleerd te
voelen van de sociale wijkstructuur (op basis van onderzoek van Nicholson, 2009), bleken geen van
de participanten dit te doen. De theorie van Jorgensen & Anthopoulou (2007) dat ouderen steeds
minder de buitenwereld opzoeken kon middels dit empirisch onderzoek niet worden onderbouwd.
Dit kan komen door de wijze van onderzoek (zie paragraaf 8.2) en de onmogelijkheid in dit onderzoek
om het gedrag van ouderen te vergelijken met jongeren. Wanneer ouderen echter voldoende mobiel
zijn geven zij aan het park wel zeer geschikt te vinden als ontmoetingsplaats van de wijk indien daar
voldoende andere bezoekers zijn en voldoende faciliteiten als bankjes.
Het ontmoetingsgedrag en perceptie van veiligheid van de participanten bleken hoofdzakelijk
bepaald te worden door sociale aspecten, zoals de aan- en afwezigheid van anderen. Dit sluit aan bij
de conclusie van onderzoekers die gebaseerd zijn op de klassieke theorie van Jacobs (2009 [1961]).
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‘Ogen op straat’ maken volgens haar een ruimte levendig en veilig. Toch kwamen in de case-study
ook aspecten naar voren die aansluiten bij de Defensible Space Theory van Newman (1972), ook wel
het secured by design concept genoemd. Wat in het empirisch onderzoek bleek is dat het merendeel
van de participanten de dichtbeboste delen van het park omzeilen omdat ze daar geen veilig gevoel
bij hebben. Zij hebben graag het overzicht zodat ze zien wie zich achter de bosjes bevindt. Het
verwijderen van de beboste inrichting zou echter ook tot weerstand leiden van een kleinere groep
participanten omdat zij vinden dat er geen park overblijft wanneer men alles sociaal veilig wilt
inrichten. De natuurlijke functie van parken neemt hiermee af. De fysieke veiligheid weerhield men
er echter niet van het park te bezoeken, terwijl de sociale veiligheid dat wel deed. In lijn met de
geanalyseerde literatuur (o.a. Ward Thompson e.a., 2004) kan daarom geconcludeerd worden dat de
sociale structuur van de wijk meer invloed heeft op parkgebruik dan de fysieke structuur, maar dat
de fysieke inrichting wel het activiteitenpatroon binnen het park beïnvloedt. Opvallend was dat
enkele participanten noemden dat het een algemeen kenmerk van parken is dat het er op bepaalde
momenten onveilig is en men er dus niet durft te komen. Dit werd geaccepteerd, en niet als
hinderlijk ervaren. Deze visie kwam in de geanalyseerde literatuur niet eerder naar voren.
Na bovenstaande conclusies kan de hoofdvraag zoals die in hoofdstuk 1 van dit rapport gesteld is, als
volgt beantwoord worden:
In hoeverre beleven oudere volwassenen het park in hun wijk als ontmoetingsplaats en wat is de
relatie met de wijze van gebruik van het park en de veiligheidsperceptie daarvan?
Gebruik van het park heeft ontmoetingen tot gevolg. Veiligheid heeft op zowel het gebruik van het
park als op het ontmoeten van anderen (vreemden) in het park een grote invloed. De sociale
veiligheid neemt hier een grote rol in als de fysieke veiligheid. Het ontmoeten van anderen heeft tot
gevolg dat men vertrouwen heeft in de leefomgeving en zich gesteund voelt in vervelende situaties.
Dit komt de perceptie van veiligheid ten goede.

8.2 Kritische blik en aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Een kritische blik op dit onderzoek is gepast omdat resultaten wellicht zijn beïnvloedt door de wijze
van waarop dit onderzoek is uitgevoerd. Er zijn twee aspecten waarvan de auteur zich bewust is op
dit gebeid. Eerste punt is de wijze waarop participanten benaderd zijn. Omdat zij benaderd zijn
tijdens een wijkinformatie bijeenkomst en via het bestand van de wijkmedewerkers zijn of voelen de
participanten zich op enige wijze betrokken bij de wijk. Wellicht hebben zij daardoor een andere
zienswijze over de sociale structuur in de wijk en heeft het invloed gehad op de hoeveelheid sociale
contacten die zij in de wijk onderhouden. Ook waren de participanten die in de eerste ‘ronde’
benaderd zijn voldoende mobiel om naar de interviewlocatie te komen. Slechts twee participanten
zijn geïnterviewd op hun woonlocatie. Voor hen bleek het park ook te ver weg omdat zij niet mobiel
genoeg waren. Toch was de wijze waarop participanten benaderd zijn het meest passend binnen het
praktisch kader waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd.
Een tweede aspect wat de onderzoeksresultaten heeft beïnvloedt is de leeftijdsgrens die, met volle
overtuiging, vastgesteld is. Er bleek vrij veel verschil te zitten tussen participanten van 50 jaar en
bijvoorbeeld 80 jaar. Dat was de verwachting, maar daardoor zijn de resultaten per deelgroep
minder omvangrijk. Wel is het op deze manier mogelijk gebleken om resultaten te vergelijken, wat
ook gedaan is. Dat was voor de auteur een waardevol aspect binnen het onderzoek.
Aanbeveling voor de wetenschap is om vervolgonderzoek te doen naar het onbewust opzoeken van
mensen door mensen. Ondanks dat in dit onderzoek naar voren kwam dat men veel waarde hecht
aan sociale controle en dus liever geen plaatsten op zoekt waar men alleen is, is dat niet voldoende
om te concluderen dat men altijd onbewust er naar neigt anderen te ontmoeten.
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Een tweede aanbeveling voor vervolgonderzoek is het doen van een grootschalig kwalitatief
onderzoek naar meerdere bevolkingsgroepen zodat verschillen tussen groepen tegen elkaar kunnen
worden afgezet en tegelijkertijd de omvang van de data voldoende is. Hierdoor kan men nog
gerichter openbare ruimte, dan wel parken, ontwikkelen welke op bepaalde beoogde wijze fungeren.
Een derde aanbeveling voor vervolgonderzoek is het nader onderzoeken van de oorsprong
van percepties van onveiligheid in het kader van imago van parken. Zoals de term al zegt gaat het om
percepties, en wellicht niet om de werkelijkheid. In dit onderzoek kwam naar voren dat de rol van de
media en verhalen van anderen hierin meespelen. Een verdiept inzicht in de wijze waardoor het
imago van parken en andere openbare ruimten wordt gevormd kan mogelijkheden bieden voor het
minimaliseren van ‘imagoproblemen’ waardoor het gebruik van de ruimten, de beleving van de
ruimten en daarmee de ontmoetingsfunctie van de ruimten, toeneemt / versterkt.

8.3 Aanbevelingen voor beleidsmakers
Op basis van bovenstaande conclusie kunnen enkele aanbevelingen gedaan worden. Op het gebied
van beleid is het een eerste aanbeveling om niet ontmoetingen tussen wijkbewoners te stimuleren
maar om het gebruik van de openbare ruimte te stimuleren. Daar waar het ontmoeten van anderen
geen reden blijkt om in de openbare ruimte aanwezig te zijn, is het uitvoeren van activiteiten dat
wel. Ontmoetingen vinden vervolgens toevallig en ongedwongen plaats (Blokland, 2008), wat positief
gewaardeerd wordt.
De tweede aanbeveling voor beleidsmakers ligt in lijn met de eerste aanbeveling, namelijk
het regelmatig organiseren van activiteiten in de openbare ruimte. Uit dit onderzoek blijkt dat
evenementen mensen trekken, en dat mensen daar ook naar vragen. Tijdens betreffende
evenementen wordt bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van de openbare ruimte en
ontmoet men elkaar.
Derde en laatste aanbeveling is om de openbare ruimte niet te willen ‘afsluiten’ voor
ongewenste bezoekers. Wanneer er namelijk genoeg andere mensen aanwezig zijn in de ruimte die
zich met elkaar identificeren voelen zij zich gesteund door elkaar waardoor zij zich niet, dan wel
minder, laten beïnvloeden door de ongewenste gebruikers. Enige vorm van ongewenst gebruik van
parken is ten eerste een kenmerk van parken, en ten tweede hebben deze groepen ook ruimte
nodig. Deze aanbeveling sluit aan bij de animation approach, geïntroduceerd door Oc & Tiesdell
(1999) (zie paragraaf 2.12).

8.4 Visie auteur
Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met verschillende personen die zich
in de praktijk bezighouden met thema’s binnen de stadsontwikkeling. Middels deze gesprekken, in
combinatie met de interviews die ik heb gehouden met de participanten van dit onderzoek, heb ik
gaande weg mijn eigen visie ontwikkeld omtrent de ontwikkeling van ontmoetingsplaatsen. Deze is
overigens niet specifiek gericht aan gemeente Dordrecht of aan Wielwijk. Het is puur een
gedachtegang over ontmoetingsplaatsen. Ontmoetingsplaatsen. De term op zich impliceert al dat er
ontmoeting moet plaatsvinden, want voor iets anders is de plaats niet bedoeld. Waarom is dat
eigenlijk? Is niet ontmoeten niet goed? Is het zo erg als een dakloze het park een fijne slaapplek
vindt? Is het verkeerd om een plaats te bezoeken om juist even niet met anderen in contact te zijn?
Dat is wat ik mij gedurende mijn onderzoek ben gaan afvragen. Dat mensen die nu eenmaal van
elkaar verschillen er geen behoefte aan hebben om gezamenlijk iets op te bouwen is mijn inziens
geen trend die als ‘verkeerd’ moet worden gezien. Mensen kunnen prima samen leven zonder dat zij
elkaar wekelijks spreken en zich toch tegelijkertijd thuis voelen. Wanneer dat de sociale structuur
van de wijk is, maak daar dan een sterk punt van. Blijf er voor zorgen dat die manier van samen leven
positief blijft waardoor de bewoners zich er op hun gemak blijven voelen, zonder het idee te hebben
dat zij iets met elkaar ‘moeten’. Maar inderdaad, wanneer deze manier van samen leven niet positief
uitpakt, dan dient daar iets aan gedaan te worden. Door de bewoners, niet door de overheid. De
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overheid dient hier een puur faciliterende rol bij in te nemen, en het de bewoners zelf laten doen.
Dus het faciliteren van openbare ruimten met voldoende voorzieningen, dat is het enige wat de
overheid kan doen. Dit wel op de goede plek, op plekken waar er vraag naar is. Anders zal de ruimte
onvoldoende gebruikt worden wat een negatieve spiraal met zich mee brengt. Het is toch ook
eigenlijk best logisch dat bewoners van zeer gemengde wijken onderling weinig met elkaar delen?
Het is een te hoge verwachting dat iedere niet-nederlander gefocust contact zoekt met zijn
Nederlandse overbuurman. Of dat iedere zakenman contact zoekt met de dakloze parkbezoeker om
hem te helpen. Want dat is soms wel wat men lijkt te willen bereiken. Uitgaan van de kracht van
iedere bewoner, hoe klein die kracht ook is in vergelijking met wellicht zijn/haar minder sterke
kenmerken. En toekomen aan hun wensen, vooral wanneer het gaat om de openbare ruimte, want
die kan in dat geval alleen maar meer kansen bieden voor de bewoners. Dat is wat bewoners
vertrouwen geeft in hun leefomgeving.
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10. Bijlagen
10.1 Topiclijst semi-gestructureerde interviews
Interview Wielwijkpark, bewoners vanaf 50 jaar, De Admiraal, Wielwijk.
Interviewnummer:……………………………………………….
Participant:………………………………………………………….
Geslacht:…………………………………………………………….
Leeftijd:………………………………………………………………
Nationaliteit:……………………………………………………….
Kinderen, leeftijd:………………………………………………..
Bewoner Wielwijk sinds:………………………………………
Datum:………………………………………………………………..
Tijd:…………………………………………………………………….
Introductie geven van de bedoeling, de tijd, wat ontmoeten is, wat met interview gedaan wordt, opname
toestemming
Frequentie bezoek Wielwijkpark
- Hoe vaak
- Wanneer
- Met wie meestal
Gebruik Wielwijkpark
- functioneel of recreatief
- welke activiteiten (lopen, fietsen, spelen kinderen, relaxen, zonnen, eten)
- doel daarvan (samenzijn, alleen zijn, onder de mensen zijn, contacten maken)
- nu en toekomstwens
- wanneer vaker bezoeken (meer mensen, minder mensen, inrichting, faciliteiten, veiligheidgevoel)
Ontmoeting in het Wielwijkpark
- motivatie voor bezoek
o is ontmoeting een motivatie om het park te bezoeken
o beschouwd u het park als ontmoetingsplaats van de wijk
o kunt u het park een waardering van 0 tot 10 geven voor de ontmoetingsfunctie?
o wie wilt u ontmoeten daar
o spreekt u wel eens onbekenden aan in het park
o wie
o waarover
o geeft dit een gevoel van vertrouwen
o waar bestaan ontmoeting uit (gedag zeggen, small talk,..)
- sociale contacten in de wijk
o vindt u dat u voldoende sociale contacten in de wijk heeft
o wat is daarin de rol van het park
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kan deze rol vergroten, is het park daar geschikt voor
vindt u het park belangrijk in de wijk wat betreft het ontmoeten van anderen
heeft u het gevoel dat u door mede bewoners wordt gesteund, het vertrouwen dat u
geholpen wordt, of bij hen terecht kunt.
functie van het park
o wat is volgens u de functie van het park
o is ontmoeting of het ‘onder de mensen zijn’ ook een functie
gevolg van gebruik
o wekken parkbezoeken en/of ontmoetingen vertrouwen bij u op
o een gevoel van veiligheid
o een gevoel van gemeenschap
context van gebruik
o heeft u interesse in ontmoetingen
o biedt het park kansen voor ontmoetingen qua inrichting en faciliteiten
o
o
o

-

-

-

Veiligheidsgevoel in het Wielwijkpark
- fysieke veiligheid
o wat vindt u van rommel, vuil en vandalisme in het park
o wat vind u van de inrichting van het park, overzichtelijkheid, routing
o beïnvloedt dit uw bezoekersfrequentie of de lengte daarvan
- sociale veiligheid
o bent u in het park wel een bang dat u iets naars gebeurd
o waardoor komt dat
o bent u wel eens bang voor andere parkgebruikers
o beïnvloedt de aanwezigheid van andere gebruikers uw eigen parkbezoek (frequentie en
lengte) (honden, jongeren..)
o beïnvloedt de afwezigheid van andere gebruikers uw eigen parkbezoek (frequentie en
lengte)
Heeft u verder nog aanbevelingen, opmerkingen of een mening over het Wielwijkpark?
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10.2 Codeboom met codenummers
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10.3 Onderzoekspiramide

10.4 Overzicht participanten
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