
Méér zicht op ooghoogte!
Met een frisse blik de wijk in. Dat levert al nieuwe inzichten op. 
“Zelf ken je de wijken binnen je gemeente al zolang, dat sommige 
zaken je niet meer opvallen. Dan helpt het als je wijken door andere 
ogen bekeken worden”. Aan het woord is wijkregisseur Marjanne 
van Reek. Samen met stedenbouwkundige Mark Scholten, beiden 
van de gemeente Zoetermeer, heeft zij recent de aanbevelingen 
van het observatieverslag ‘Meerzicht op ooghoogte’ in ontvangst 
genomen. Dit onderzoek is verricht door vier studenten van de 
Haagse Hogeschool. Het CCV leverde ook deskundigheid. Nu het 
onderzoek is afgerond, zijn we benieuwd wat Marjanne en Mark 
van de resultaten van het onderzoek vinden en wat hun vervolg
stappen zijn. Een interview was snel geregeld en ook adviseur 
Tobias Woldendorp, die namens het CCV een deel van het onder
zoek heeft begeleid, schoof aan. 

Over het onderzoek
De gemeente Zoetermeer werkt samen met diverse partners 

aan een gebiedsplan voor het verduurzamen van woningen, 

het verbeteren van het openbaar groen, het herstel van de 

sociale cohesie en het bieden van hulp aan gezinnen die dat 

nodig hebben. Dit en nog veel meer activiteiten vinden plaats 

in de wijk Meerzicht. Vier studenen van de Haagse Hogeschool 

hebben hebben om die reden het onderzoek ‘Meerzicht op 

ooghoogte’ uitgevoerd. Het CCV is door de gemeente 

Zoetermeer gevraagd deel te nemen aan de begeleidingsgroep. 

Doel is het verkrijgen van nieuwe inzichten om de sociale 

cohesie in de wijk te verbeteren. In dit geval door fysieke 

aanpassingen in de wijk aan te brengen, gericht op de 

gebouwen, verlichting, openbaar groen en het creëren van 

ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. Veel bewoners 

geven aan in de wijk te willen blijven wonen, maar ‘het elkaar 

kennen’ is in de loop van de jaren wel sterk afgenomen. 

Bewoners willen weer trots zijn op hun wijk en dragen zelf ook 

graag verbeterpunten aan. Het onderzoek bestond uit het 

combineren van theoretische inzichten en een praktijk

schouw. De ZETAmethode is ingezet, waarbij gekeken is naar 

de zichtbaarheid, de eenduidigheid, de toeganke lijk heid en de 

aantrekkelijkheid van de wijk. Naast de aan bevelingen van de 

studenten heeft Tobias daar nog een aantal aanbevelingen 

aan toegevoegd.

Mark begint direct te vertellen waarom de gemeente dit onderzoek 

wilde toepassen op de wijk Meerzicht. “Zoetermeer is vanaf de 

tekentafel opgebouwd en de oudste wijk was Palenstein, waar de 

eerste paal in 1966 de grond in ging.  Meerzicht volgde in 1969. In 2010 

zijn we gestart met de upgrade van de wijk Palenstein en daar vinden 

nu de laatste projecten plaats. Meerzicht is dan de meest logische 

volgende wijk om naar te kijken. In 2019 heeft daar een wijk

verkenning plaatsgevonden. We hebben toen gesproken met zo’n 

100 bewoners en met diverse wijkpartners, zoals politie en scholen. 

Iedereen kon meepraten. Daarbij vallen enkele zaken op. Er wordt veel 

gebruikgemaakt van wmo en jeugdzorg en er zijn naar verhouding 

veel goedkope woningen. De schooldirecteuren van scholen in de 

wijk uitten hun zorg over de hoge concentratie kinderen met een 

extra zorgbehoefte. De criminaliteitscijfers zijn laag. Toch hebben 

bewoners aangegeven dat het veiligheidsgevoel ‘een ding’ is. Ook zijn 

het winkelcentrum en de groenvoorzieningen verouderd. Veel 

bewoners in de laagbouw, die aan of in de buurt van de pleintjes 

wonen, willen graag in de wijk blijven wonen. Oudere bewoners 

willen best verhuizen naar iets passends in de wijk, maar dat is niet of 

te weinig voorhanden. Het college heeft in 2020 bepaald dat op basis 

van deze uitkomsten een gebiedsplan opgesteld moest worden. Met 

dit plan zijn we al ver en daarbij kunnen we de aanbevelingen uit dit 

onderzoek goed gebruiken. We moeten nog wel afwachten wat de 

komst van het nieuwe college voor ons betekent.” 

Route door Meerzicht

Het winkelcentrum in Meerzicht is verouderd



SPORTEN EN BEWEGEN IN DE OPENBARE RUIMTE

Integrale benadering

“We zijn voor een integrale benadering gegaan”, vult Marjanne aan. 

“Er ligt een analyse op basis van storytelling. Bewoners hebben hun 

verhaal verteld, zodat we de echte beleving en ervaring in de wijk 

hebben meegekregen. Op dit moment verkennen we ook hoe we het 

fysiek gaan aanpakken. Daarvoor is het belangrijk te weten waar de 

problemen spelen en hoe we kunnen bijdragen aan het oplossen van 

de problematiek. Daar kijken we dus samen met de ontwerpers en de 

woningcorporaties naar. Alleen met fysieke verbeteringen help je 

mensen niet. Het geheel aan problemen los je niet op met alleen 

extra woningen of lantaarnpalen. We moeten het combineren met 

sociale verbeteringen. Dat varieert van wmo ondersteuning  tot aan 

projecten, zoals een schoolontbijt. Dan neemt de leefbaarheid in een 

wijk toe. Dat gaat langzaam, maar als je het niet samen en niet 

integraal doet, dan verval je snel weer in het oude normaal.” 

“Alleen met fysieke verbeteringen help  
je mensen niet. We moeten het combineren  

met sociale verbeteringen.”

Anders kijken

Marjanne vond het leerzaam om voor de schouw met de studenten 

door de wijk te fietsen. “Ze laten je heel anders naar de wijk kijken, 

bijvoorbeeld naar de plint. Mij vallen een heleboel dingen al niet meer 

op. Zo wezen zij mij op plekken in de wijk waar ooit bankjes of 

speel toestellen hebben gestaan, maar die door ervaren overlast zijn 

weggehaald. Dat zijn nu plekken in de wijk waarvan de resten, zoals 

de verharde ondergrond, midden in een grasveld nog zichtbaar zijn. 

Dit bevestigde mij dat het onze grootste uitdaging is om jongeren 

zich thuis te laten voelen in de wijk, zonder dat we ze als een 

probleem zien. Want er zijn wel zaken uit de wijk weggehaald, maar 

er is niet iets voor teruggekomen. Ik zou hiervoor graag de adviezen 

van henzelf krijgen. Alleen zijn jongeren moeilijk te bereiken. Daarom 

zijn we in gesprek met jongerenwerkers om te kijken hoe dat nu na 

corona verder moet. De overlastmeldingen zijn de afgelopen periode 

toegenomen, dat zien we als een coronaeffect. Wij willen samen 

leuke dingen organiseren voor de jongeren en hen een plek in de wijk 

geven. Zij horen ook thuis in deze wijk.” 

Bij Tobias waren weer andere zaken opgevallen. “Ik had nog nooit 

meegemaakt dat alle verlichting ’s avonds tegelijkertijd aangaat in de 

wijk. Dat hebben de verschillende lichtbeheerders goed afgestemd en 

het verhoogt de veiligheidsbeleving. En de verlichting die wij tijdens 

de schouw tegenkwamen, deed het ook allemaal. Opvallend is ook het 

aantal gesloten plinten. Als je door de wijk loopt, kijk je op ooghoogte 

tegen heel veel steen aan. Tegelijkertijd zijn er weinig sociale ogen 

gericht op de begane grond.” Het was Mark tijdens de schouw ook 

duidelijk geworden dat op het gebied van zichtbaarheid nog veel 

stappen gezet kunnen worden. “Wij kijken nu uitdrukkelijk naar de 

mogelijkheden van de plinten, maar het is niet eenvoudig daar 

ingrepen te doen. Hiervoor is namelijk een akkoord nodig van de 

woningcorporatie voor de huurwoningen én van alle eigenaren van de 

koopwoningen. Om die flatgebouwen leefbaarder en sociaal veiliger te 

maken, is het bijvoorbeeld mogelijk dat bij de plinten aangebouwd 

wordt of dat glazen puien geplaatst worden. Dat is duur en hiervoor 

moeten we dus met veel mensen schakelen.”

“De studenten laten je heel anders naar  
de wijk kijken. Mij vallen een heleboel  

dingen al niet meer op.”

Tobias, Mark en Marjanne zijn het er alle drie over eens dat hoge

scholen en universiteiten hun studenten nog meer mogen uitdagen 

om innovatief te denken. Wat zijn de ideeën van toekomstige jonge 

ontwerpers, stedenbouwkundigen of OOV beleidsmedewerkers om de 

uitdagingen van deze naoorlogse wijken aan te pakken.

Werken aan voorkomen van anonimiteit

Er zit veel potentie in de openbare ruimte van Meerzicht. Het heeft 

een groen karakter en zeker bij de aanleg was de groenstructuur fraai. 

Op veel plekken is het groen nu laagwaardig en niet aantrekkelijk 

geworden. Daarom is herinrichting met een slim beheerplan nodig. 

“Om de anonimiteit van de wijk te verbeteren, kijken we naar de totale 

herinrichting van het groen”, legt Marjanne uit. Het moeten plekken 

worden waar iedereen graag verblijft.” Mark concludeert dan ook dat 

je zonder wat aan de gebouwen te veranderen met groen heel veel 

kunt doen. Als fysieke ingrepen in een gebouw niet haalbaar zijn door 

de eigendomssituatie of gebrek aan financiële middelen kun je 

bijvoorbeeld wel het talud/maaiveld meer tegen de flat optrekken. 

Dus dat je de ene kant de berging in gaat en aan de andere kant de 

openbare ruimte in. Dat geeft een minder anonieme uitstraling.  

“Er zijn dus wel wat mogelijkheden”, aldus Mark. “Zo kun je ook de 

verschillende groenlagen indelen en bepalen waar je hogere struiken 

zet en wat je open laat. 

Tobias oppert het idee om gemeentegroen (wintergroen) om te 

vormen en te laten adopteren door bewoners. “Een mooi voorbeeld 

hiervan zie je bij het tankstation op de Meerzichtlaan”, vertelt Tobias 

enthousiast. “Hier zie je een gemeenschappelijk stuk plantsoen, dat er 

nu heel gezellig uitziet met gebruiksgroen voorzien van bankjes e.d.” 

Marjanne vertelt dat de gemeente inderdaad veel doet aan adoptie

groen, maar zij ziet ook de keerzijde. “Mensen zijn vaak aan het over  

leven en staan nog niet open voor extra werk. Bij laagbouw lukt dat 

wel wat beter, maar als mensen ouder worden, dan geven ze hun taken 

terug. Het is dan vaak moeilijk vervanging te vinden. Bij hoog bouw is 

het nog lastiger en gaan we sowieso uit van een lange adem.”Opvallend is het aantal gesloten plinten in Meerzicht



Kom naar buiten 

Niet alle doelgroepen maken gebruik van alle (groen)voorzieningen in 

de wijk. Om mensen uit de flat te krijgen, organiseert de gemeente 

allerlei sociale activiteiten. Marjanne: “De buurtbarbecue is passé. 

Mensen hebben last van de rook en je kunt vraagtekens zetten bij de 

hoeveelheid vlees en vis. Daarom zijn we begonnen met het 

‘buurthapje’. Dit hebben we in het begin expres klein gehouden. 

Bewoners koken dan voor bewoners in de wijk. Dit is positief 

ontvangen door veel éénoudergezinnen en hun jonge kinderen. Het is 

leuk om zo iets extra’s voor de kinderen te doen. Voor dit soort 

dingen is een speciale subsidie ‘Wijk aanzet’. Hiermee kunnen 

wijk bewoners samen iets leuks doen, zoals een hapje eten, maar ook 

Halloween en Sinterklaas vieren.”

“Zonder wat aan de gebouwen te veranderen, 
kun je met groen heel veel doen.”

Combinatie fysiek en sociaal

Een belangrijk aspect om een wijk leefbaarder te maken, is de 

toegankelijkheid vergroten door sociale en technische verbeteringen 

samen te brengen. Hiervoor is volgens Marjanne maar één oplossing: 

Samenwerking. “Dat hebben de ervaringen in de upgrade van de wijk 

Palenstein ons wel geleerd. We hebben daar veel fysiek gedaan en dat 

onthoudt iedereen. Maar we hebben ook heel veel sociale activiteiten 

opgezet. Daar wordt alleen minder over gesproken, want dat gaat 

over (persoonlijke) problematiek. Wij hebben een team samengesteld 

van sociale partners en fysieke partners, zoals corporaties. Samen 

hebben we bepaald wat onze gemeenschappelijke uitgangspunten 

zijn om bewoners te helpen.” 

Mark heeft ook de ervaring dat fysiek en sociaal hand in hand 

moeten gaan om succesvol te zijn. Zijn belangrijkste tip hierbij is 

echt continu als afdeling en teams met elkaar in gesprek te blijven. 

“Je hebt allemaal een andere achtergrond, dus kijk je ook met andere 

ogen naar de problematiek. Dan is het belangrijk goed te luisteren 

naar wat anderen zeggen. Je moet proberen op één lijn te blijven.  

Het gaat om een gezamenlijke effort en gezamelijk proces.” Tobias 

merkt op dat het raadzaam is een gemeenschappelijke taal te 

ontwikkelen. Daarbij vindt hij het waardevol om samen een wijk of 

locatie te schouwen, want dan merk je of je allemaal hetzelfde 

bedoelt. Zijn advies is dan ook met mensen met verschillende 

achtergronden op pad te gaan. “Een goed voorbeeld van het 

samenbrengen van de twee domeinen fysiek en sociaal in dit 

onderzoek is samen een moestuin aanleggen. De gemeente 

faciliteert de inrichting van de openbare ruimte en de bewoners 

onderhouden de tuinen en krijgen uit de moestuin hun gezonde 

groenten en besparen geld”, licht Tobias toe. 

“Wij hebben een team samengesteld van sociale 
partners en fysieke partners, zoals corporaties. 

Samen hebben we bepaald wat onze 
gemeenschappelijke uitgangspunten zijn om 

bewoners te helpen”

Kennis sociaal veilig ontwerp en beheer nodig

Uit de aanbevelingen van de schouw ‘Meerzicht op ooghoogte” blijkt 

duidelijk dat om een wijk leefbaarder te maken goede kennis nodig is 

van sociaal veilig ontwerp en beheer (svob). “Jammer genoeg hebben 

wij bij de gemeente geen mensen in dienst met de expertise van 

Tobias”, geeft Mark aan. “We hebben wel architecten, maar daarmee 

Op de fiets de wijk Meerzicht schouwen



MÉÉR ZICHT OP OOGHOOGTE!

borgen we niet de svob-kennis. Daarom is het fijn dat Tobias bij ons 

een presentatie heeft gegeven voor het team ruimtelijk beleid.  

Dat was voor iedereen verhelderend. Samen met de verfrissende blik 

van de studenten bij de schouw kunnen wij daarmee nu prima uit de 

voeten.” Marjanne voegt tot slot nog toe dat het helder is dat 

Zoetermeer een omslag moet maken van een geplande stad naar een 

stad die zich moet transformeren. Wij zijn goed in nieuwe wijken 

bouwen, maar bestaande wijken herstructureren, daarin hebben wij 

nog wat te leren. Bij bouwen in bestaande wijken heb je te maken 

met bewoners die beelden en wensen hebben. Met hen moet je in 

gesprek. Dat is niet nieuw, maar wel steeds anders, omdat je de wijk 

verder wilt ontwikkelen.”

Interessante leestips
Tot slot hebben we Mark, Marjanne en Tobias gevraagd naar bronnen 

die helpen bij hun projecten. Zij geven de volgende tips. 

• How to Study Public Space  Jan Gehl 

• Life and Death of Great American Cities  Jane Jacobs

• Inspiratieboek: Opgaven Verbinden in de Wijk, Aan de slag met 

koppelkansen voor leefbaarheid en duurzaamheid  Platform 31

• Filmpjes: Social life of small urban spaces, The social life of the 

street. William H. Whyte 

• Prettige Plekken, Handboek Mens & Openbare ruimte, Kyra Kuitert 

en Rosemarie Maas 

• Serie van  vijf artikelen over uitdagingen voor sociaal  

veilig ontwerp het CCV

Colofon
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Belangrijkste aanbevelingen

• Samenwerken/integraal werken
• Gebruik elkaars bril en achtergrond
• Samen schouwen creëert een gemeenschappelijke  
 taal
• Nodig mensen die de wijk niet kennen uit om je wijk  
 te bekijken
• Inzet storystelling om bewoners te betrekken
• Betrek voldoende bewoners en sociale partners bij  
 de plannen
• Denk goed na over de communicatie tijdens de  
 herstructurering
• Ga uit van een lange adem bij herstructurering
• Verwerk wat je leert in de plannen van nieuwe  
 projecten
• Kom gelijktijdig met korte termijn maatregelen en  
 langere termijn maatregelen

https://www.citydealopenbareruimte.nl/default.aspx



