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Dankwoord 

 

Deze masterproef is het mooie resultaat van een vijfjarig traject. Onderweg maakte ik enkele 

bepalende beslissingen die ervoor hebben gezorgd dat ik nu ben waar ik ben. In februari 

2011 startte ik mijn eerste bachelorjaar Criminologie aan de UGent, na eerst een semester 

Rechten geprobeerd te hebben. Van de keuze die ik toen maakte, heb ik nog nooit spijt 

gehad. Criminologie was de studie die ik vanaf het begin had moeten volgen.  Na mijn derde 

bachelorjaar besloot ik mijn masterjaar in Brussel te volgen. Hierdoor ben ik erachter 

gekomen wat me werkelijk aanspreekt binnen het vakgebied van de criminologie. Een mix 

van criminologie, architectuur en stedenbouw is precies waar ik mee verder wil en dit had ik 

niet beseft als ik niet naar de VUB was gekomen. Deze masterproef is voor mij het teken dat 

alles is gegaan zoals het moest gaan.  

Het is onmogelijk om een eindwerk van dit kaliber op je eentje te schrijven. Een dankwoord 

is daarom op zijn plaats.  

Om te beginnen had ik graag mijn promotor, professor Margo De Koster, bedankt voor haar 

steun, hulp, ideeën en feedback tijdens het volledige traject. Met dank aan haar positieve 

ingesteldheid vond ik telkens weer de moed om verder te gaan en er mijn plezier in te vinden.  

Daarnaast lijkt het me ook gepast om mijn respondenten te bedanken: Laurent Bruck van het 

‘Département de l’Urbanisme de Liège’, Marc Pinte van de dienst Stedenbouw en 

Ruimtelijke Planning Gent, Koen Timmerman van de Preventiedienst Brugge, Reinhilde 

Schmit van de dienst Ontwerp en Uitvoering Publieke Ruimte Antwerpen, Werner van Herle 

van de Preventiedienst Mechelen, Jacques Voncke van Eurostation en  Evi Meirsman, 

Hanne-Lore van Hulle en Joke de Maet van Corporate Security Service. Ook bedankt aan 

alle contactpersonen uit het burgemeesterskabinet van Den Haag, Mattijs van Ruijven van 

de stadsafdeling Ruimte en Wonen Rotterdam en Chris van der Nat van het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Dankzij jullie bereidwilligheid tot samenwerken 

heb ik deze masterproef kunnen uitwerken tot wat hij is. 

Tot slot, maar zeker niet minder gemeend, wil ik graag mijn vrienden en familie, met in het 

bijzonder mijn ouders en zussen, bedanken. De eindeloze curiositeit heeft zijn vruchten 

afgeworpen. 
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Samenvatting 

Sleutelwoorden: criminaliteitspreventie, stedelijk design, Vlaanderen (België) 

Criminaliteitspreventie bij stedenbouwkundige projecten. Het is een link die nog niet vaak 

wordt gelegd en waar velen zelfs nog nooit van hebben gehoord. Nochtans wordt ze door de 

groei van steden steeds belangrijker. Met deze verhandeling wordt duidelijkheid geschept 

over de manier waarop men in de vier Vlaamse steden Gent, Antwerpen, Brugge en 

Mechelen omgaat met deze thematiek, met in het bijzonder de CPTED-benadering (Crime 

Prevention through Environmental Design). Is er aandacht voor? Hoe uit zich dat in de 

praktijk? Wat zijn de effecten? Hoe ziet men de toekomst? Is men tevreden met deze aanpak 

of hoopt men dat de toekomst er rooskleuriger uitziet? Uit de interviews met de 

respondenten (resultaten vanaf pg. 21) uit de vier steden is gebleken dat CPTED in de strikte 

zin van de theorie, niet wordt gevolgd. Daarentegen is het wel een alomgekende term waar 

andere initiatieven soms op gebaseerd worden. Daarnaast zijn ook overal projecten lopend 

die op hun manier bezig zijn met het koppelen van veiligheidskwesties aan 

stedenbouwkundige projecten. Rekening houdend met de financiële kant van het verhaal, de 

beperkte tijdspanne waarin werken verwezenlijkt moeten worden en andere drempels, 

probeert men steeds het mogelijke te doen. In de toekomst hoopt de meerderheid dat wat 

meer aandacht naar de thematiek uitgaat. Die moet niet per se ingevuld worden door een 

strikte toepassing van CPTED, maar eerder door een integraal plan, waar projecten 

afhankelijk van de context op maat uitgewerkt kunnen worden. Criminaliteitspreventieve 

maatregelen zouden hier volgens hen zeker een belangrijk deel van moeten uitmaken. 

Daarnaast wordt ingezoomd op aanpak van de stationsomgeving (vanaf pg. 40). Aangezien 

de inbreng van betrokken stadsdiensten hier vaak miniem is, was het hiervoor noodzakelijk 

ons te richten tot ontwerpers bij Eurostation en preventiewerkers bij de NMBS. Op die manier 

werd de contradictie tussen de gedachtegang van ontwerpers en preventiewerkers heel 

duidelijk en kan dit meteen ook als een van de redenen gezien worden waarom het thema 

nog zo onderbelicht is. Ontwerpers of architecten focussen heel vaak op het esthetische, 

waardoor de rest (waaronder dus ook veiligheid) niet grondig wordt behandeld.  

Tot slot wordt ook Nederland kort onder de loep genomen (pg. 47). Het grootste verschil 

tussen Nederland en België is de aanwezigheid van een centrale nationale organisatie 

(Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, of CCV) die gemeenten aanzet rekening 

te houden met deze aspecten en hierbij hulp krijgt van de overheid. Dit zorgt er namelijk 

automatisch voor dat er betere en uitgebreidere kennis beschikbaar is over de 

mogelijkheden en effecten van de criminaliteitspreventieve interventies. 
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Abstract 

Key words: crime prevention, urban design, Flandres (Belgium) 

Crime prevention and urban development projects. This is a connection that has not often 

been made and of which many have never heard. However, this connection is becoming 

increasingly important, due to the expansion of cities. 

This dissertation sheds light on how four Flemish cities (Ghent, Antwerp, Bruges and Mechlin) 

deal with this issue, in particular with the CPTED-approach (Crime Prevention through 

Environmental Design). Do they pay attention to this approach? How does it show practically? 

What are the effects? How do they see the future? Are they satisfied with this approach, or 

do they hope for a brighter future? The interviews with the respondents (results from page 21 

onwards) of these four cities show that the CPTED-approach, in its strict sense, has not been 

adopted. It is, on the other hand, a well-known term on which other projects are based. 

Furthermore, there are developed projects everywhere that combine security issues to urban 

development projects in their own, specific way. They try to do their best, bearing the 

financial aspect, the short time span in which the projects have to be realized and other 

obstacles in mind. The majority hopes that more attention will be paid to this issue in the 

future. A strict use of CPTED is not necessarily required, but an integral plan, where projects 

can be developed to full extent, dependent on their context, would be a possibility. Crime 

prevention measures would play a significant role in this, according to the respondents. 

In addition to this, we zoom in on the way to deal with the station neighbourhood (see page 

40). Since the input of the concerned municipal services is small, it was necessary to 

address the designers of Eurostation and the prevention staff members of the NMBS. This 

approach made the contradiction between the way of thought of designers and prevention 

staff members very clearly. This contraction can be regarded as one of the reasons why this 

issue gains so little attention. Designers or architects often focus on aesthetics, but as a 

result, the rest (including safety) is not covered thoroughly. 

Finally, we briefly examine the situation in the Netherlands as well (page 47). The biggest 

difference between the Netherlands and Belgium is the presence of a central national 

organization (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, or CCV) which encourages 

local authorities to take these aspects into account and which is assisted by the government. 

This automatically results in a better and extended knowledge available on the possibilities 

and effects of crime prevention interventions. 
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Inleiding: opzet en probleemstelling 
 

De omvang van de stad wordt steeds groter. Binnen 15 jaar woont 80 procent van de 

wereldbevolking in een stadsomgeving (Corijn, 2006). Naast de stadsbewoners heb je 

natuurlijk nog de duizenden pendelaars van wie de stad de vertrouwde werkbasis is. De stad 

is met andere woorden een omgeving waar veel verschillende activiteiten plaatsvinden en 

vervult op die manier veel uiteenlopende functies. Elke dag is er sprake van een immense 

volksverplaatsing van, naar en binnen de stad. In het kader van de groeiende urbanisatie 

wordt het idee van de duurzame en veilige stad zeer belangrijk (Block, 2011). Daaronder kan 

verstaan worden dat een stad veilig, aangenaam, sociaal, groen, etc. moet zijn. De vraag is 

alleen maar hoe dit kan worden bereikt.  

Het proces dat men doorgaat om te komen tot een duurzame stad trekt veel verschillende 

belanghebbenden aan. In een stad wordt de samenleving namelijk met meerdere 

uitdagingen tegelijkertijd geconfronteerd, waaronder demografische, ecologische, 

economische en sociale uitdagingen. De bedoeling van de duurzame stad is dus dat de 

problemen en vraagstukken die zich in dit kader voordoen, door middel van een 

geïntegreerde aanpak op een uniforme manier kunnen worden opgelost (Block, 2011).  

Als sinds het ontstaan van grote metropolen bestaat de overtuiging dat ingrepen in de 

stedelijke ruimte kunnen leiden tot een betere sociale stad (de Koster, 2012). Het hoeft dan 

ook niet te verwonderen dat criminaliteitsfenomenen ook de aandacht gingen trekken van 

stadsplanners en –vernieuwers (Stevenson, 2003). Met deze masterproef ga ik in op een 

van de vele ruimtelijke strategieën die men als effectief beschouwt bij het voorkomen van 

criminaliteit. Concreet gaat het om de link tussen criminaliteitspreventie en stedelijk design, 

of nog: de betrachting om via het aanpassen van de stadsinfrastructuur en –inrichting 

aanleiding te geven tot een criminaliteitsdaling of –preventie.  

Deze vorm van criminaliteitspreventie is internationaal bekend en krijgt de naam Crime 

Prevention Through Environmental Design of CPTED (septed uitgesproken) toegewezen. Ze 

maakte de voorbije decennia een enorme opmars. De term werd voor het eerst gebruikt door 

Ray Jeffery in zijn gelijknamig boek, waarbij hij zich inspireerde op onder andere Jane 

Jacobs met haar baanbrekende ‘Life and Death of Great American Cities’ (Schneider, 2005; 

Newman, 1973). Jeffery geloofde dat de fysieke omgeving een belangrijke invloed speelde 

op het gedrag van de aanwezige personen. Bijgevolg was hij er ook van overtuigd dat 

experts op het vlak van design en architectuur ervoor kunnen zorgen dat de opportuniteit om 

criminaliteit te plegen zou dalen (Scheider, 2005). 
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Ook werden de laatste tien jaar meerdere dergelijke maatregelen en initiatieven ondernomen 

op Europees niveau1. Ook in Nederland kan het op veel aanhang rekenen2. Wat België 

betreft zijn nog geen systematische studies voorhanden die de toepassing van CPTED 

onderzoeken, en dit terwijl men kan veronderstellen dat ideeën ook hier zouden doorsijpelen, 

daar we in België zowel te maken krijgen met grootstedelijke problematieken als met 

kwesties van veiligheid en preventie in het maatschappelijk debat. 

De masterproef heeft concreet tot doel na te gaan of en hoe CPTED en vergelijkbare 

theorieën precies ingang vinden in de praktijk van stadsplanning in België, welke concrete 

initiatieven en maatregelen men hieraan verbindt, wat daar de werkelijke effectiviteit van is, 

wat zoal de redenen zijn om het al dan niet toe te passen en welk zicht men uiteindelijk heeft 

op de toekomst. 

Het eerste grote deel van de masterproef zal bestaan uit een literatuurstudie, die tot doel 

heeft de CPTED-benadering en haar uitgangspunten te kaderen in een langere traditie van 

sociaal-wetenschappelijke theorievorming over de relatie tussen ruimte enerzijds en 

veiligheid, sociale controle en criminaliteit anderzijds. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit 

naar de raakvlakken van het criminologisch denken met de stadssociologie en urban studies. 

Achtereenvolgens behandelen we de Chicago School, de urban studies en ten slotte ook de 

CPTED-gerelateerde ideeën.  

In het tweede deel van de masterproef presenteren we de resultaten van het empirisch 

onderzoek dat we voerden naar de concrete toepassing van de CPTED-benadering in België, 

in een poging de eerder geformuleerde onderzoeksvagen te beantwoorden. We kozen voor 

een kwalitatieve methode, waarbij we in de eerste plaats interviews afnamen van 

sleutelfiguren in de stedenbouwkundige praktijk in de steden Gent, Antwerpen, Brugge en 

Mechelen. Deze vier Vlaamse steden werden nader onderzocht, zodat een duidelijker beeld 

kon worden gevormd van de Vlaamse visie en praktijken ten aanzien van deze 

                                                           
1
 Er werden eerder al enkele maatregelen getroffen op Europees niveau. Zo heb je bijvoorbeeld de 

standaarden rond CPTED ( ENV 14383-2) van CEN, de Europese koepelorganisatie voor 

Normalisatie (CEN; van Soomeren, 2007). Verder is er COST (European Cooperation in Science and 

Technology) dat de Action TU 1203, een netwerk van 25 Europese landen rond transport en stedelijke 

ontwikkeling, ontwikkelde en later werd opgepikt door de Europese Unie. In 2012 werd hieromtrent 

ook een Memorandum of Understanding betreffende ondertekend the implementation of European 

Concerted Research Action designated as COST Action TU1203: Crime Prevention through Urban 

Design and Planning (COST, 2013). Tot slot werd in 2001 E-DOCA opgericht. Het staat voor 

European Designing Out Crime Association en heeft de verspreiding van kennis en ervaringen m.b.t. 

criminaliteitspreventie via stedelijk design tot doel (E-DOCA & SVOB, 2002; van Soomeren, 2001). 

 
2
 In Nederland werd het SVOB (Stichting Veilig Ontwerp en Beheer) opgericht. Zij hebben dezelfde 

doelstelling als E-DOCA, maar dan vooral gericht op Nederland. Veel publicaties vind je op hun site, 

http://www.veilig-ontwerp-beheer.nl/netwerk/stichting-veilig-ontwerp-en-beheer-svob. 

http://www.veilig-ontwerp-beheer.nl/netwerk/stichting-veilig-ontwerp-en-beheer-svob
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criminaliteitspreventie in het kader van stedenbouwkundige projecten. Bij de aanvang van de 

masterproef had ik er eerst voor gekozen mij te focussen op Gent en Luik. Omwille van 

meerdere redenen ging dit niet door en werd de focus verbreed naar de vier voornoemde 

Vlaamse steden. 

Aangezien de literatuur over Nederland suggereert dat er grote verschillen waarneembaar 

zijn met België, achtte ik het ook wenselijk om op basis van een interview in Nederland een 

korte vergelijking te maken van CPTED-aanpakken. Zowel de burgemeester van Den Haag, 

die o.a. bevoegd is voor Openbare Orde en Veiligheid, als dhr. Van Ruijven van de dienst 

Wonen en Ruimte binnen de afdeling Stadsontwikkeling van Rotterdam waren bereid om via 

mail enkele vragen te beantwoorden. Jammer genoeg was er voor de Haagse burgemeester 

uiteindelijk geen tijd om dit in te plannen en verwezen ze me door naar het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Daar waren ze meteen bereid mee te werken 

aan het onderzoek. 

In het derde en laatste deel van dit eindwerk wordt uiteindelijk een conclusie verwoord. Kent 

men CPTED of soortgelijke theorieën? In welke mate wordt het toegepast? Boekt men 

resultaat met de manier van werken of kan het beter? Zo ja, hoe moet het beter? Op deze 

vragen wordt op het eind van deze thesis aldus een antwoord geformuleerd. 
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Literatuurstudie: ruimte, plaats en criminaliteit in het 

criminologische denken 
 

De bedoeling van dit eerste theoretische deel is aan te geven hoe men in de sociale 

wetenschappen, criminologie in het bijzonder, de relatie tussen ruimte, misdaad en preventie 

in kaart brengt.  

De stad wordt al altijd met problemen en onveiligheid geassocieerd, maar desondanks 

bestaat er weinig expliciete theorievorming rond (de Koster, 2012). Ook de link tussen 

criminaliteitspreventie en stedelijk design wordt nog niet gemakkelijk gelegd en kan dus 

beschouwd worden als onontgonnen terrein. Hier wordt een inleiding gegeven op hoe dit 

thema in relatie staat tot de stedelijke context en publieke ruimte. Eerst en vooral gaan we in 

op het eerste denken over de relatie tussen criminaliteit en de stad. 

1. Chicago School of Criminology 

De universiteit van Chicago is sinds het begin van de 20e eeuw sterk aanwezig geweest 

binnen het criminologische veld. Ondanks het feit dat het betrokken departement bekend 

stond onder de naam Department of Sociology, genoot het vooral naambekendheid naar 

aanleiding van verschillende empirische onderzoeken naar hoe sociale fenomenen, 

waaronder criminaliteit en delinquentie, varieerden naargelang de buurt in de stad. Daarbij 

werd toen nog vooral gefocust op Chicago (Pauwels, Weerman, Bernasco, & Volker, 2012; 

Tibbetts & Hemmens, 2010). 

De interesse in deze fenomenen ontstond in de 19e eeuw. Chicago was toen een van de 

snelst groeiende steden van de Verenigde Staten. Een reden daarvoor was de geografische 

ligging van de stad. Voor 1852 werd deze nog ingesloten door land, maar in dat jaar werd 

het Illinois & Michigan Canal aangelegd, waardoor de bereikbaarheid steeds groter werd en 

de migratie ook een grote stijging onderging (Tibbetts & Hemmens, 2010). Drie jaar later 

werd de Baltimore and Ohio Railroad aangelegd, gevolgd door de Transcontinental Railroad 

in 1969. De grote migratiestroom die hierop volgde, hield mede in dat veel mensen met 

verschillende afkomst en achtergrond samen kwamen te leven. Toen was nog geen sprake 

van sociale instellingen die zich met dergelijke sociale problemen bezig hielden, zodat de 

zorg en bemiddeling bij potentiële problemen volledig op de schouders van de stad en haar 

bewoners kwam te liggen. Volgens sommigen, waaronder bijvoorbeeld Durkheim3, ontstond 

                                                           
3
 In zijn boek ‘Suicide’ (1897) heeft Durkheim het over de oorzaken van het grote aantal zelfmoorden in die 

periode. De verstedelijking en daaruit voortvloeiende toename aan chaos en verandering hebben daar volgens 
hem een belangrijke rol in gespeeld (Jones, 1986). 
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er doorheen de hele stad een staat van chaos en anomie, wat aanleiding gaf tot het plegen 

van delinquentie en het vormen van bendes of gangs. Men begon zich zorgen te maken om 

de grote toename van criminaliteit in Chicago, waardoor het aanpakken van die problematiek 

voor velen een prioriteit werd (Tibbetts & Hemmens, 2010). In deze context zag de Chicago 

School het licht, een groep sociologen die ervan uitging dat er nood was aan theoretische 

begeleiding om in eerste instantie de sociale problemen te kaderen en daarna ook op te 

lossen. Criminaliteit en deviatie werden tot die sociale problemen gerekend en voortaan 

onderzocht in de stedelijke context. Op die manier kreeg het criminologische thema een 

duidelijke en rechtstreekse link met de stad en haar structuren.  

Robert Park was ervan overtuigd dat de principes van de plantkundige en dierlijke ecologie – 

de studie die zich richt op de relatie tussen plant of dier en diens natuurlijk omgeving – ook 

konden worden toegepast op de stad, haar inwoners en groei (Pauwels, 2012; Tibbetts & 

Hemmens, 2010). De stad werd door hem omschreven als een complex organisme met een 

gevoel van eenheid dat was samengesteld door de relaties tussen de inwoners en 

stadsgroepen. Deze laatste konden volgens Park ook als natural areas omschreven worden, 

wat inhield dat het allemaal verschillende buurten waren, elk met een unieke identiteit. Ook 

haalt hij het fenomeen aan waarbij bepaalde buurten andere buurten op een bepaald 

moment gaan overnemen, waardoor de voormalige dominante buurt verdwijnt. Het 

verschijnen van winkelcentra en industrie in een residentiële buurt kan als voorbeeld dienen. 

Door een dergelijke overname ontstaat vaak chaos en instabiliteit, waardoor ook de 

informele sociale controle te wensen overlaat. Mensen voelen zich niet langer thuis in de 

buurt en verlaten deze op den duur zelfs (Tibbetts & Hemmens, 2010).  

Burgess, ook onderzoeker aan de universiteit van Chicago, geloofde dat steden niet puur 

aan de grenzen uitbreidden, maar eerder van binnenuit begonnen uitzetten. Zelf had 

Burgess het over the growth of the city (Park, Burgess, & McKenzie, 1925). Niettemin maakt 

de term die door Tibbetts & Hemmens (2010) wordt aangehaald de evolutie van het proces 

enigszins duidelijker. Zij hebben het namelijk over the growth of the inner city. Het is namelijk 

vanuit het hartje van de stad dat druk wordt uitgeoefend op de aangrenzende wijk, waardoor 

ook in deze laatste druk zal ontstaan. Burgess onderscheidt vijf verschillende zones binnen 

de stad. Van binnen naar buiten vind je achtereenvolgens het centrale zakendistrict (zone I), 

de transitiezone (zone II), de arbeiderszone (zone III), de residentiële wijken (zone IV) en de 

pendelaarszone (zone V) (Pauwels, 2012). Elke zone zal de volgende als het ware in zich 

opnemen, waardoor een verschuiving van zones kan worden waargenomen. Op die manier 

wordt vaak een aanzienlijke groei waargenomen. Dit fenomeen kan ook vergeleken worden 

met het waterdruppel – of domino-effect (Tibbetts & Hemmens, 2010). Burgess omschrijft het 

in zijn boek als volgt: 
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“This chart (zie figuur) brings out clearly the main fact of expansion, namely, the 

tendency of each inner zone to extend its area by the invasion of the next outer zone.” 

(Park et al., 1925), pg. 50) 

 

(Park et al., 1925) 

Wanneer we the growth of the city naast Parks ecologische benadering van de menselijke 

gemeenschap plaatsen, kunnen we deze twee zeker aan elkaar linken. Meer bepaald met 

betrekking tot asociaal gedrag kan de wisselwerking tussen Zone I als centraal zakendistrict 

en Zone II als transitiezone als voorbeeld worden aangehaald. De transitiezone is, zoals 

gezegd en ook zichtbaar is op de bovenstaande figuur, de buurt die zich rond het centraal 

zakendistrict bevindt. Bij een groei van deze laatste zal de transitiezone worden ingenomen 

en de meeste bewoners zullen er bijgevolg verdwijnen. Dit fenomeen creëert een staat van 

leegstand in deze transitiezone. De gebouwen staan leeg en zijn ook geregeld bouwvallig. In 

tegenstelling tot dit fenomeen van verloedering behoudt de transitiezone een zekere 

marktwaarde, aangezien de zone zeer gewild is bij bedrijven en zakenpartners, die deze 

gronden opkopen met een uitbreiding van het centrale zakendistrict tot gevolg (Park et al., 

1925). In de periode die voorafgaat aan de groei is er dus sprake van leegstand, weinig 

leven, etc. Mensen die enigszins welstellend zijn, trekken weg van zodra de buurt wat 

onguur wordt, waardoor een staat van sociale organisatie binnen de buurt of wijk altijd zeer 

veraf lijkt.  

Binnen de Chicago School was ook de nodige aandacht voor deliquente jeugdbendes en 

gangs. Zo heb je Frederic M. Thrasher die in de jaren 20 de jeugdbendes in Chicago 

observeerde en een theorie ontwikkelde rond hoe deze gangs zich vormden. Zijn 
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bevindingen verzamelde hij zijn boek The Gang (Thrasher, 1927). Deze leidden tot de 

conclusie dat jeugdbendes pas een delinquent karakter kregen wanneer de leden zich niet 

kunnen conformeren met de waarden en normen in de buurt. Thrasher (1927) is er dus ook 

van overtuigd dat de verloederde staat van de transitiezone (Park et al., 1925) een rol speelt 

in het ontstaan van deze delinquente bendes (Pauwels, 2012). Later, in de jaren 50 werd 

Delinquent Boys: The Culture of the Gang van Albert K. Cohen (1956) uitgebracht, waarin hij 

het ook over de oorzaken van delinquente jongerenbendes en subculturen in de stad heeft. 

Cohen focust hierbij op de relatie tussen jongeren en een maatschappij die gedomineerd 

wordt door waarden en normen van de middenklasse (A. K. Cohen, 1956). Jongeren met 

een lagere sociale status worden in een dergelijke situatie voor een bepaalde keuze 

geplaatst (Thompson & Bynum, 2012). De college boy zal zoveel mogelijk proberen om via 

studies en opleidingen op te klimmen en het middenklassesysteem dus aanvaarden. De 

corner boy kiest status quo en blijft plakken in de arbeidsklasse, waar iedereen 

gemeenschappelijke normen en waarden heeft die echter niet conformeren met die van de 

middenklasse. De derde keuze is die van de delinquent subculture. Wanneer jongeren zich 

niet capabel genoeg voelen om ooit te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de 

middenklasse, beslist men om volledig het omgekeerde te doen, wat het ontstaan van 

delinquente jeugdbendes in de hand lijkt te werken. Op straat ontmoeten deze jongeren 

elkaar en vormen samen een groep waarbinnen ze uiteindelijk wel aan hun eigen 

verwachtingen voldoen. Desondanks worden ze door het overgrote deel van de samenleving 

als non-conformisten beschouwd (A. K. Cohen, 1956; Thompson & Bynum, 2012). Hoe deze 

benadering concreet met de stad geassocieerd kan worden, blijkt uit volgende theorie van 

Shaw en McKay (1969). 

De zonale theorie die ontsproot uit de onderzoeken van Park en Burgess werd voor het eerst 

empirisch bewezen in het onderzoek van Shaw et al. (1969). Zij deden dit aan de hand van 

statistieken die de concentratie van delinquente jongeren in de overgangszone aantoonden. 

Ook het vermoeden dat de hoeveelheid delinquentie het grootst was in de transitiezone en 

tevens afnam naarmate men zich meer verwijderde van het stadscentrum, werd door hen op 

basis van de analyse van deze statistieken als waar aangenomen. Zij zorgden er met andere 

woorden voor dat niet enkel de gedetermineerde biologische en psychologische 

persoonskenmerken als enige oorzaak van criminaliteit werden gezien, maar dat ook aan de 

link tussen de plaats van de misdaad en de misdaad zelf de nodige aandacht werd gegeven 

(Tibbetts & Hemmens, 2010). 

Cortese (1995) stelt dat de Chicago School of Sociology zich vooral richtte op de meest 

vernieuwende en stimulerende perspectieven van die periode en had mede daardoor veel 

invloed op de verdere theorievorming binnen de criminologie. De school stelde een 
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‘wetenschappelijke’ aanpak voorop door de sociale problemen van die tijd aan te pakken, 

wat vele bezorgde sociale hervormers uit elites en middengroepen aansprak (Cortese, 1995). 

Desalniettemin werden ook hier verschillende kritieken en beperkingen geuit. Zo stelde men 

dat de onderzoekers binnen de Chicago School het natuurlijke proces waarmee de stad 

werd geassocieerd te weinig in vraag stelden. Administratieve buurtgrenzen vallen niet per 

definitie samen met de leefgemeenschappen, wat dus een vertekend beeld kan produceren 

(Stevenson, 2003). Ook op het duidelijke vermoeden van o.a. Shaw & McKay dat vooral de 

transitiezone delinquentie oproept, wordt weerlegd. Als je hen moet geloven, gaat iedereen 

die in een dergelijke buurt opgroeit het verkeerde pad op. Door het gebrek aan nuances kan 

gesproken worden over een zekere stereotypering en determinisme uitgaand van de 

Chicago School, wat verwijst naar hun eigen middenklasse achtergrond die voor een nogal 

moraliserend karakter zorgde (Pauwels, 2012).  

2. Environmental theories en crime science 

De theorieën die zich enigszins meer focussen op de criminele daad dan op de dader zelf 

zijn te situeren binnenin de omgevingscriminologie en de crime science. De environmental 

theories kenden hun beginjaren met de Situational Crime Prevention theorie die rond de 

jaren ’70 door het ‘British Home Office’ van de Britse regering werd ontwikkeld (Clarke, 1997). 

Ze focust zich niet op het architecturale design of de bouwomgeving, maar is eerder een 

algemene theoretische benadering die zich bezighield met het reduceren van alle vormen 

van criminaliteit door de opportuniteit tot het overgaan naar criminaliteit in te perken (Clarke; 

Schneider, 2005). Desalniettemin was de fysieke omgeving volgens de situationele 

benadering van een niet te onderschatten waarde wat betreft het inperken van 

opportuniteiten die kunnen leiden tot criminaliteit (Schneider, 2005). Twee theorieën die uit 

deze benadering zijn voortgekomen, zijn de rationele keuzetheorie van Cornish & Clarke 

(1986) en de routine activiteitentheorie van Cohen & Felson (1979).  

 Rationele keuzetheorie  

Volgens Pauwels (2012) stelt deze benadering – geen afgewerkte theorie – dat wie een 

keuze moet maken tussen gedragsalternatieven, zijn keuze laat vallen op dat alternatief 

waarvan de verwachte opbrengst het hoogste is. Er is met andere woorden sprake van een 

soort van self-interest. Cornish & Clarke (1986) zijn verder van mening dat wanneer 

personen om een bepaalde reden genoeg gemotiveerd zijn om een delict te plegen, er 

sprake is van bepaalde factoren die ervoor zorgen dat er effectief wordt overgegaan tot 

criminaliteit. Deze factoren kunnen zich vertalen in bepaalde voordelen, nadelen en 

omgevingsfactoren. 
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 De routine activiteitentheorie  

De routine activities approach werd door Cohen & Felson uitgewerkt, waarbij werd 

voortgebouwd op de rationele keuzetheorie (Pauwels, 2012). 

Marcus Felson (1994) focust op zes centrale factoren in zijn theorie. Ten eerste heb je de (1) 

intimate handlers – invloedrijke personen in het leven van (2) de potentiële dader (bv. ouders 

bij minderjarigen of levenspartners bij volwassenen). Verder zijn er de (3) guardians, die (4) 

potentiële slachtoffers of doelwitten moeten beschermen tegen delicten (bv. politie als 

formele guardian of vrienden, buren, etc. als informele guardians). Ten slotte worden (5) 

plaatsen met hun (6) place manager – de eigenaar van een plaats (bv. winkel) die controle 

uitoefent op zijn of haar eigendom – genoemd. De kans op criminaliteit is volgens de routine 

activities theory het grootst bij afwezigheid van zowel de intimate handlers, de guardians als 

de place managers (Pauwels, 2012). Binnen deze theorie is ook het concept van de crime 

triangle gegroeid.  

 

(Clarke & Eck, 2005) 

Als deze drie soorten individuen afwezig zijn in een bepaalde situatie, hangt de beslissing 

om over te gaan tot criminaliteit enkel nog af van de doelwitten. Deze hebben volgens Cohen 

en Felson (1979) vier kenmerken: value (waarde), inertia (moeilijkheidsgraad), visibility 

(zichtbaarheid) en access (toegankelijkheid) (L. E. Cohen & Felson, 1979; Pauwels, 2012). 

Ook hier wordt dus de nodige aandacht besteed aan de omgeving en diens invloed op het 

crimineel gedrag van potentiële daders.  

Ondanks de grote populariteit van bovenstaande theorieën moeten de kritieken, namelijk dat 

het ‘geloof’ in rationele keuze grotendeels fictie is en tevens geen aandacht heeft voor 

maatschappelijke structurele oorzaken indachtig gehouden worden (Boudon, 1998). 
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3. Crime Prevention Through Environmental Design 

a. Definitie 

Crime Prevention Through Environmental Design (verder ook vaak beschreven als CPTED) 

is een theorie die binnen de situationele benadering van de criminologische etiologie kan 

worden gesitueerd (Pauwels, 2012).  Deze plaatsgebaseerde criminaliteitspreventieve 

benadering is uiteindelijk uitgegroeid tot een zelfstandige en volwaardige theorie die tot 

heden zowel voor- als tegenstanders kent (Cozens, Saville, & Hillier, 2005). Omdat de 

theorie zelf wat vaag blijkt te zijn, is het moeilijk om een eenduidige definitie te geven. In The 

Criminology of Criminal Law worden verschillende omschrijvingen aangehaald, zoals deze 

van Hough et al. (1980) waarin CPTED wordt beschouwd als: 

“Het management, design of de manipulatie van de onmiddellijke omgeving waar 

criminaliteit op een systematische en permanente wijze voorkomt.” (Robinson, 1999) 

Net zoals de volledige naam doet vermoeden, gaat men er bij deze theorie vanuit dat 

bepaalde omgevingen meer tot criminaliteit oproepen dan andere en er bijgevolg meer 

aandacht moet worden besteed aan het design van de gebouwde ruimte. Daar preventie 

centraal staat, hecht men veel belang aan sociale controle bij het bestrijden en vermijden 

van ongewenste praktijken. 

b. Ontstaan 

Lieven Pauwels (2012) omschrijft de omgevingscriminologie als de term voor het geheel van 

theorieën dat oog heeft voor de pleegplaats van een delict en verklaringen tracht te 

formuleren die hoge concentraties van criminaliteit op specifieke plaatsen verklaren. Deze 

criminologische benadering zag het licht in de Verenigde Staten en kreeg een eerste impuls 

in 1961 met The Death and Life of Great American Cities van Jane Jacobs (Pauwels, 2012). 

Jacobs (2009) ging er in haar boek vanuit dat stedelijk-residentiële criminaliteit vermeden 

kon worden door de graad van anonimiteit en isolatie in de stad te doen dalen. Haar vier 

principes van diversiteit – functiemenging, kleine bouwblokken, de mix van oude en nieuwe 

gebouwen en concentratie – zijn nog onveranderd actueel in de hedendaagse stedelijke 

ontwikkeling. Volgens C. Ray Jeffery (1996) is Jacobs diegene die de interesse voor de 

wederkerende relatie tussen criminaliteit en omgeving nieuw leven heeft ingeblazen. 

(Robinson, 1999) Geïnspireerd door Jacobs werk, wat ze waarschijnlijk zelf niet gewild zou 

hebben, beslissen verschillende geïnteresseerden om er dieper op in te gaan. Oscar 

Newman en C. Ray Jeffery zijn er twee van. 

De term Crime Prevention Through Environmental Design werd voor het eerst door C. Ray 

Jeffery (1971) in zijn gelijknamige werk vermeld, hoewel meerdere auteurs of aanhangers 
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aandeel hebben in de invulling ervan. In zijn werk gaat Jeffery ervan uit dat de fysieke 

omgeving een belangrijke rol speelt in het voorkomen (in beide betekenissen van het woord) 

van criminaliteit (Schneider, 2005). Daarmee wordt net zoals we ook bij de Chicago School 

en omgevingstheorieën zagen, de klemtoon gelegd op de dichte relatie tussen de omgeving, 

de persoon en het gedrag van deze laatste, waardoor de gehele omgeving kan worden 

gemanipuleerd zodat ze minder criminaliteit produceren.  

Een van de grootste kritieken die toentertijd op zijn werk werden geuit, was dat Jeffery geen 

rekening hield met potentiële biologische en fysieke verklaringen voor het gedrag van de 

dader. Hij ging ervan uit dat de omgeving de grootste invloed had op het al dan niet plegen 

van criminaliteit en zag daarbij de hersenen en geest van de dader volledig over het hoofd 

(Robinson, 1999). In 1977 werd een tweede editie van Jeffery’s werk uitgegeven, waarin hij 

zijn tekortkoming rechtzette door zowel de fysieke externe omgeving van de plaats als de 

fysieke interne omgeving van de dader als persoon te betrekken in zijn publicatie (Robinson, 

1999). Dit werd uiteindelijk nog beter uitgewerkt in Jeffery’s Criminology: An Interdisciplinary 

Approach van 1990. De CPTED-benadering wordt hierin als volgt omschreven:   

“The response of the individual organism to the physical environment is a product of 

the brain; the brain in turn is a product of genetics and the environment. The 

environment never influences behaviour directly, but only through the brain. Any model 

of crime prevention must include both the brain and physical environment.” (Jeffery, 

1990; Robinson, 1999) 

Na Jacobs en Jeffery heeft ook Oscar Newman zijn steentje bijgedragen tot de ontwikkeling 

van CPTED als de zelfstandige theorie die ze nu is. Newman werd bekend door zijn 

baanbrekende Defensible space in 1972. Newman omschrijft zijn theorie als een middel om 

een buurt weer veilig en controleerbaar te maken, niet door de aanwezigheid van politie, 

maar door de cohesie tussen de bewoners (Newman, 1972). Buurten met een lage graad 

aan defensible space worden vaker met criminaliteit geconfronteerd dan deze met een hoge 

graad aan defensible space (Robinson, 1999). In deze context is hij ervan overtuigd dat 

criminaliteit kan worden aangepakt door netwerken van sociale controle in stand te houden. 

Vier centrale elementen die hiervoor kunnen zorgen, zijn territorialiteit, surveillance, image 

en milieu (Mayhew, 1979). 
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c. Inhoud  

EERSTE GENERATIE 

Doorheen de jaren werden meerdere vormen aangenomen. De eerste versie van CPTED 

wordt ook wel de eerste generatie genoemd, waarbij enkel werd uitgegaan van de fysieke 

omgeving (Cozens et al., 2005; Veld, 2009). Moffat (1983) gaf de zes principes schematisch 

weer: 

 

(1) Territorialiteit: Territorialiteit wordt beschouwd als het overkoepelende basisconcept voor de 

andere vijf CPTED-principes (Cozens et al., 2005). Dit houdt in dat eigenaars en bewoners 

van een bepaalde buurt gesterkt worden in hun gevoel van eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid door de duidelijk aanwezige scheiding tussen publiek en privaat. Deze 

kan zowel symbolisch als materieel zijn (Cozens et al., 2005; Ekblom, 2011). Zo worden 

ongewenste personen en activiteiten sneller opgemerkt en vermeden (Cozens et al., 2005). 

Casteel & Peek-Asa (2000) geven als voorbeeld de locatie van een winkel in een buurt, de 

activiteit en het verkeer rondom de winkel en uiterlijke factoren die ervoor zorgen dat de 

werknemers controle kunnen behouden over de klanten.  

 

(2) Surveillance: Surveillance is de term die staat voor de aanwezigheid van controle en 

bewakingsinitiatieven in en rond de buurt. Als mensen ervan uitgaan dat ze worden 

geobserveerd, zullen ze minder snel overgaan tot crimineel gedrag (Cozens et al., 2005). 

 

(3) Access control: Access control is de mate waarin een bepaalde plaats toegankelijk is voor 

het publiek. Op die manier worden personen die potentieel crimineel gedrag zouden kunnen 

vertonen niet meteen toegelaten, wat de risicobeleving voor de potentiële crimineel doet 
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verhogen (Cozens et al., 2005). Hieronder kan het aantal ingangen, het type deur, etc. van 

een ruimte begrepen worden (Casteel & Peek-Asa, 2000). 

 

(4) Target hardening: Hierdoor wordt de uitvoering van de criminele daad voor potentiële 

daders moeilijker gemaakt door hun einddoel moeilijker bereikbaar te maken. Het is een van 

de meest traditionele benaderingen binnen de criminaliteitspreventie (Cozens et al., 2005). 

Er is bijvoorbeeld bewijs om aan te nemen dat inbraak minder frequent voorkomt bij 

aanwezigheid van een hond of wanneer ramen en deuren gesloten zijn (Veld, 2009). 

 

(5) Imago en onderhoud: De uitstraling en het imago van de omgeving hebben een grote 

invloed op het onveiligheidsgevoel en het voorkomen van criminaliteit. Zo werd bijvoorbeeld 

door Spelman (1993) bewezen dat leegstaande gebouwen verschillende vormen van 

criminaliteit aantrekken (Cozens et al., 2005).  

 

(6) Activity support: Activity support is het promoten en aanmoedigen van de juiste functie van 

een bepaalde plaats in de stad of omgeving (Cozens et al., 2005). Crowe (2000) heeft het in 

zijn werk over hoe veilige buurten een goed onderdak bieden aan onveilige activiteiten zoals 

geld afhalen. Veilige omgevingen trekken namelijk meer mensen en beweging aan, 

waardoor potentiële daders mogelijk zullen afzien van hun beslissing een criminele daad te 

begaan (Casteel & Peek-Asa, 2000; Cozens et al., 2005; Crowe, 2000).  

TWEEDE GENERATIE 

Na aanhoudende kritiek over het ontbreken van sociale factoren in de theorie werden door 

Savilla & Cleveland (1998) nog vier belangrijke factoren aan de theorie toegevoegd. Ze 

houden voornamelijk rekening met de culturele en sociale dynamiek kenmerkend voor elke 

specifieke buurt (Atlas, 2008; Fisher, 2009). Die vier centrale factoren, ook wel de vier C’s 

genoemd, moeten aanwezig zijn in de buurt opdat criminaliteitspreventie enige invloed zou 

kunnen hebben (Atlas, 2008). 

(7) Sociale cohesie: Een hoge sociale cohesie blijkt bevorderlijk voor de onderlinge relaties en 

verhoudingen tussen de inwoners binnen eenzelfde buurt (Atlas, 2008). Dit kan bereikt 

worden door o.a. het organiseren van activiteiten. 

 

(8) Connectiviteit: Sociale cohesie in de gemeenschap is, zoals hierboven vermeld, van groot 

belang, maar mag niet leiden tot isolatie van de gemeenschap ten aanzien van andere  

externe buurten of diensten. Ook met deze laatste moet een relatie onderhouden worden 

(Atlas, 2008).  
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(9) Cultuur binnen de gemeenschap: De cultuur die binnen de gemeenschap heerst, moet er 

een zijn van solidariteit. Buurtbewoners moeten in die mate met elkaar inzitten, opdat ze 

zouden reageren als een van hen slachtoffer blijkt te zijn van een criminele daad. Dit werd 

door Jane Jacobs (2009) het eyes on the street principe genoemd, al moet de klemtoon hier 

vooral liggen op de onderlinge relaties van de bewoners. Mensen zullen sneller ingrijpen 

wanneer er sprake is van een sterke band met het slachtoffer dan wanneer de straat beter 

zichtbaar is (Atlas, 2008).  

 

(10) Threshold capacity: Dit principe houdt in dat men het niveau van stabiliserende factoren in 

de buurt tracht hoog te houden. Destabiliserende elementen, zoals leegstaande panden, 

hebben een compleet andere uitstraling die gewoonlijk vaker criminaliteit aantrekt. 

Voorbeelden hiervan zijn gemeenschappelijke tuinen, toegang tot sociale en economische 

middelen, etc. (Atlas, 2008). 

 

d. Wat is de effectiviteit van CPTED? 

Als we naar de evolutie van verschillende criminologische theorieën kijken, is het 

kenmerkend dat steeds sprake is van kritische opmerkingen, die vaak ook weer tot nieuwe 

afgeleide benaderingen leiden. De wisselwerking van voor– en tegenspraak zorgt er vaak 

voor dat vernieuwende inzichten op de voorgrond verschijnen. Uit de evolutie van de eerste 

naar de tweede generatie, blijkt dat dit ook opgaat voor Crime Prevention through 

Environmental Design. Maar deze aanpassing zorgde er niet voor dat de toenmalige 

tegenstanders over de streep werden getrokken.  

In de Verenigde Staten, waar de roots van de theorie liggen, en Canada werden reeds veel 

onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van CPTED en het effect van design en de 

inrichting van openbare ruimte op de reductie van criminaliteit (Cozens et al., 2005). Een 

groot aandeel van deze studies wijst op het feit dat er wel degelijk een negatieve correlatie 

bestaat tussen de uitstraling van de omgeving en de criminaliteitsgraad.  

Het eerste grootschalig onderzoek naar de impact van CPTED op stadsplanning op 

buurtniveau was The Hartford Neigborhood Crime Prevention Program of Hartford Anti-

Crime Project (Gardiner, 1978). Daarvoor werd door het US Department of Justice 

stadsplanner Richard Gardiner aangesteld. Hij stelde onder andere vast dat: 

 “utilization of environmental security design concepts in the planning of a 

comprehensive crime prevention program can be effective in reducing the opportunity 

for crimes.”  (Gardiner, 1978) 
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De resultaten van o.a. zijn onderzoek in de wijk Hartford, Connecticut hebben geleid tot de 

wereldwijde bekendheid en verspreiding van CPTED in de Verenigde Staten.  

Een ander voorbeeld is the Five Oaks Project in Ohio (Schneider & Kitchen, 2002). Volgens 

Scheider & Kitchen is dit een van de best gedocumenteerde projecten rond CPTED. 

Resultaten wezen op een daling van 26 procent van de geregistreerde criminaliteit nadat 

enkele CPTED-interventies4 waren voltrokken.  

Casteel & Peek-Asa (2000) onderzochten in hun artikel wat de effectiviteit was van enkele 

CPTED-principes, zoals natural surveillance, toegangscontrole, territorialiteit en activity 

support bij het voorkomen van diefstallen en ongevallen op de werkvloer. Terwijl ze 

meerdere studies uit het verleden naast elkaar legden, merkten ze wel degelijk een daling 

van het aantal diefstallen en ongevallen op. Zo waren in Florida verschillende dalingen 

zichtbaar die varieerden van -34% tot -92% en in sommige winkels werden zelfs geen 

diefstallen meer geregistreerd. Wel vonden ze het belangrijk om op te merken dat deze 

maatregelen niet per se in elke situatie even goed kunnen toegepast worden. Alles hangt af 

van de specifieke winkel en diens context (Casteel & Peek-Asa, 2000). In 2012 werd een 

Maleisisch onderzoek gepubliceerd waarin de link tussen CPTED en de socio-economische 

status van een residentiële wijk moest worden aangetoond (Hedayati Marzbali, Abdullah, 

Razak, & Maghsoodi Tilaki, 2012). Uit de resultaten bleek dat het toepassen van de CPTED-

principes ervoor zorgt dat inwoners minder slachtoffer zijn van criminele ervaringen. 

Daarnaast werd ook de invloed van het type huis onderzocht. Zo bleek dat alleenstaande 

huizen het meest voldeden aan de CPTED-principes en het minst slachtoffer waren geweest 

van criminele daden (Hedayati Marzbali et al., 2012).  

Het is dus duidelijk dat CPTED vaak een positieve uitkomst kent. De vraag is alleen maar of 

deze principes zomaar in elke buurt kunnen worden toegepast. Vaak is het naargelang de 

situatie niet mogelijk of wenselijk om de totale omgeving een facelift te geven.  

Ook Cozens et al. (2005) concludeerden dat CPTED over het algemeen een positieve 

invloed had op de daling van criminaliteit, maar het tegelijkertijd wel zeer onduidelijk was 

welke component welke invloed had en waar deze invloed het grootst was. Ook werd door 

Hedayati Marzbali et al. (2012) duidelijk aangebracht dat het onderzoek doorging in een 

woonwijk waar weinig criminaliteit voorkwam en de CPTED-principes zelfs daar vooral 

aanwezig waren bij de huishoudens met het hoogste inkomen. De armere families konden 

                                                           
4
 Het Neighborhood Stabilization Plan in Five Oaks hield het sluiten van 35 straten in, zodat de buurt 

in meerdere mini-buurten werd verdeeld. 26 steegjes werden afgesloten met de bedoeling de 
verkeersveranderingen te versterken en gerichte leningen ter verbetering van de buitenkant van 
eigendommen werden in het kader van een programma van de stad aangegaan om zo verloedering 
tegen te gaan (Feins, Epstein, & Widom, 1997). 
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minder goed instaan voor hun territorialiteit en toegangscontrole dan deze die er het geld wel 

voor hadden, wat ertoe leidde dat zij ook vaker slachtoffer werden van inbraak en andere 

vormen van criminaliteit. Het verschil is dus vaak niet de beschikbaarheid van de CPTED- 

maatregelen, maar de sociaaleconomische positie en het sociaal kapitaal van huishoudens. 

Ook Cozens et al. (2005) botsten in hun onderzoek op enkele negatieve punten van de 

theorie. Zo wordt volgens hen geen rekening gehouden met daders die op het moment van 

de daad onder invloed zijn van alcohol of drugs. De CPTED-principes hebben volgens hem 

namelijk geen effect op daders in irrationele toestand en andere meer subjectieve 

componenten van deviant gedrag (bijvoorbeeld feestende jongeren). Verder heeft hij het ook 

over het fenomeen van ‘verplaatsing’ (Cozens et al., 2005). Maatregelen als deze die uit 

CPTED voortvloeien, zouden volgens hem geen criminaliteit vermijden, maar doen 

verplaatsen naar andere en minder goed beschermde buurten. Rene Hesseling (1994) zag 

dit anders. Hesseling onderzocht 55 studies. Bij 22 van deze studies is in het geheel geen 

sprake geweest van verplaatsing. In de andere 33 studies werd minimaal bewijs van 

verplaatsing gevonden, maar zelfs dan was de hoeveelheid ingeperkte criminaliteit nog 

steeds groter dan de hoeveelheid verplaatste criminaliteit (Hesseling, 1994). 

Ook andere fenomenen dreigen de effectiviteit van CPTED in de war te sturen. Wanneer het 

tipping point  van een bepaalde buurt wordt bereikt, wanneer de buurt zijn capaciteit qua 

activiteiten en functies heeft overschreden, dreigen de inwoners de buurt te verlaten naar 

aanleiding van blijvende achteruitgang. Het lijkt Cozens onwaarschijnlijk dat CPTED dit kan 

tegengaan. Ten slotte heeft CPTED ook geen vat op de mate van participatie van de 

inwoners. Bij te weinig deelname bestaat de kans dat de inwoners zich terugtrekken tussen 

hun eigen vier muren. Deze fortress mentality gaat recht in tegen de principes van CPTED 

(eyes on the street, etc.) (Cozens et al., 2005). 

Paul Ekblom, professor Design Against Crime aan de University of the Arts in London, 

schreef enkele artikelen en papers over CPTED. In de ongepubliceerde paper Redesigning 

the Language and Concepts of Crime Prevention Through Environmental Design legt hij de 

focus op de beperkingen van de theorie (Ekblom, 2009). Volgens hem zijn er duidelijke 

tegenstrijdigheden tussen de principes onderling. Territorialiteit kan in de praktijk zo omgezet 

worden dat het in de weg komt te staan van het eyes on the street-principe (Ekblom, 2009). 

Het onderscheid tussen publiek en privaat kan zo duidelijk worden, dat de voeling met de 

buitenwereld steeds groter wordt waardoor mensen het niet langer als dat van hen zullen 

aanvoelen. Hij pleit verder ook voor meer voeling met het grotere plaatje. Niet enkel het 

fysieke aspect telt mee, ook het sociale moet voldoende in rekening gebracht worden. De 

interventies moeten aangepast worden aan de situatie, aan de omgeving, aan de buurt en 
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mogen niet altijd even strikt toegepast worden. Er moet meer vanuit het ‘think thief’ 

standpunt gewerkt worden, wat in elke buurt een andere uitkomst geeft (Ekblom, 2009). 

We kunnen dus concluderen dat CPTED een omstreden benadering is met veel 

verschillende – soms tegenstrijdige – principes waar niet meteen enige consensus rond 

bestaat. Wat in het volgende deel van deze masterproef zal worden onderzocht, is hoe het in 

Vlaanderen ontvangen werd. Wat neemt men over uit de lange waslijst aan principes en zien 

ze enige beperkingen betreffende de toepassing ervan? Kortom, hoe en waar focust de 

Vlaamse expert op? 
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Methodologie en bronnen 
 

1. Kwalitatieve analyse 

Aangezien dit onderzoek tot doel had zicht te krijgen op de concrete  praktijken en 

ervaringen met criminaliteitspreventie van actoren uit het domein van de stadsplanning en -

vernieuwing, koos ik voor een kwalitatieve methode steunend op semi-gestructureerde 

interviews met sleutelfiguren. De aldus verzamelde gegevens werden vervolgens aangevuld 

met diverse gepubliceerde bronnen en documenten van de betreffende actoren uit het 

werkveld, zoals diverse beleidsdocumenten en richtlijnen, achtergrondinformatie over 

concrete stedenbouwkundige projecten, etc. Voor de selectie van sleutelfiguren zijn we in de 

eerste plaats op zoek gegaan naar medewerkers van stedenbouwkundige diensten, 

projectleiders en ontwerpers, en preventiemedewerkers. We namen in totaal zes diepte-

interviews af, die kwalitatief werden geanalyseerd. De vragenlijsten en transcripties bevinden 

zich in bijlage.  

Wat betreft de geografische focus van het empirisch onderzoek en de daarmee 

samenhangende selectie van cases, hebben we in de loop van dit onderzoek enkele 

veranderingen doorgevoerd. De logica die daarbij werd gevolgd en de uiteindelijk 

geselecteerde cases / steden en type van stedenbouwkundige projecten worden hieronder 

toegelicht. 

2. Selectie van de cases: enkele Vlaamse steden en hun stationsomgevingen 

Initieel was het de bedoeling om enkel Gent en Luik onder de loep te nemen en daar enkele 

betrokken personen te interviewen om zo de lopende projecten met aandacht voor veiligheid 

en criminaliteitspreventie te bestuderen. Na beide afspraken ben ik echter van dat idee 

afgestapt. Hiervoor waren meerdere redenen. Eerst en vooral had ik na het interview in Gent 

verschillende nieuwe insteken gevonden, waardoor het me relevanter leek me niet op heel 

België, maar enkel op Vlaanderen te focussen. En dat leidt me direct naar mijn tweede reden 

voor de omschakeling. Het onderzoek leek me namelijk relevanter als het zou focussen op 

Vlaanderen als beperkter geografisch gebied dan op volledig België. Het initiële doel (of de 

initiële hoop, zo u wilt) was om nadien in zekere mate conclusies te trekken betreffende het 

nationale niveau van de stand van zaken van het fenomeen: m.a.w. de klassieke betrachting 

om de resultaten in verband met de casussen zoveel als mogelijk te kunnen veralgemenen. 

Ik besefte dat de focus op enkel Luik en Gent wat slapjes zou zijn en helemaal niet 

veralgemeend zou kunnen worden. Bijgevolg leek het me dus beter om me te beperken tot 

drie Vlaamse steden, Gent, Antwerpen en Brugge zijnde. Op die manier kan uiteindelijk toch 
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een scherper beeld gevormd worden van de manier waarop criminaliteitspreventie bij 

stedenbouwkundige projecten wordt uitgedacht en aangepakt in Vlaanderen. Ten slotte was 

ik van mening dat Luik en Gent moeilijk met elkaar zouden kunnen vergelijken, aangezien er 

naast mentaliteitsverschillen tegenwoordig meer dan ooit ook sprake is van communautaire, 

politieke, etc. verschillen.  

Na overleg met mijn promotor hakte ik de knoop door en werd Vlaanderen het doelwit. Na in 

Gent het interview afgenomen te hebben, contacteerde ik dus ook Antwerpen en Brugge. In 

Brugge gaven ze me nog een tip om ook Mechelen in deze kwestie zeker te contacteren, 

aangezien zij daar zeer mee bezig waren. Via zulke tips en doorverwijzingen zijn op die 

manier uiteindelijk sleutelfiguren van de steden Gent, Antwerpen, Brugge en Mechelen 

bevraagd naar hun ideeën en praktijken betreffende criminaliteitspreventie in het kader van 

stedelijk design. De resultaten van deze interviews worden hierna uitgebreid besproken.  

Naast de interviews in de vier voornoemde steden, was het ook de bedoeling even dieper in 

te zoomen op de aanpak van criminaliteitspreventie in en rond stations, als een specifiek 

type van stedelijke ruimte en problematieken die dan nader zou kunnen worden vergeleken 

voor de geselecteerde steden. Tijdens het interview in Gent kreeg ik de contactgegevens 

van de ontwerper van zowel het nieuwe station van Gent-Sint-Pieters, waar ze aan bezig zijn, 

en Antwerpen-Centraal. Ongetwijfeld de twee Vlaamse stations die per dag het meest 

bezoekers over de vloer krijgen. Ter aanvulling van het interview met ontwerper Jacques 

Voncke nam ik tevens nog contact op met CSS, Corporate Security Service. Deze dienst 

bestaat nu ongeveer 10 jaar en houdt zich bezig met alle vormen van veiligheid binnen de 

Belgische stations.  

Aangezien de focus bij de vier steden en de interviews betreffende de stations varieerde van 

meer algemene vragen in verband met aandacht voor criminaliteit(spreventie) tot heel 

specifieke projecten en ingrepen in de stationsomgeving, behandel ik deze in het volgende 

deel hoofdzakelijk apart. Het gaat namelijk om andere contexten die niet altijd te vergelijken 

zijn. Wanneer ze wel door elkaar worden aangehaald, wordt dit duidelijk vermeld. 

Voor de duidelijkheid wil ik nu ook meegeven dat ik telkens expliciet naar de bekendheid en 

het gebruik van CPTED heb gevraagd. Dit was echter niet de hoofdprioriteit van de 

interviews omdat dit zeer zelden in de zeer strikte zin wordt toegepast. Onze interesse ging 

vooral uit naar het voorkomen van “CPTED-achtige” logica’s en ingrepen, waardoor de focus 

op alle vormen van criminaliteitspreventie binnen stedenbouwkundige projecten en de 

inrichting van de openbare ruimte kwam te liggen.  
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Naast de Vlaamse steden en de stationomgevingen in deze steden te hebben besproken, 

wordt in een laatste luik van de empirische analyse ook nog kort ingegaan op enkele steden 

in Nederland. Het gaat meer bepaald om de steden Rotterdam en Den Haag, waar 

respectievelijk de dienst Ruimte en Wonen van de afdeling Stadsontwikkeling en de 

burgemeester 5  bereid waren enkele vragen te beantwoorden of meer informatie te 

verschaffen over de toepassing van CPTED in specifieke projecten. De burgemeester van 

Den Haag had het uiteindelijk toch te druk, maar men verwees me door naar het CCV, het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, dat ook bereid was om mee te werken 

aan het onderzoek. Op die manier kan een korte vergelijking in praktijk gemaakt worden 

tussen Vlaanderen en Nederland. 

 

 

  

                                                           
5
 De burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, is onder andere bevoegd voor de portefeuille 

Openbare Orde en Veiligheid. 
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Criminaliteitspreventie en stedelijk design: resultaten  
 

1. Ideeën en praktijken in de Vlaamse steden Gent, Brugge, Antwerpen en 

Mechelen. 

Wat ik met deze masterproef het meest ambieer, is een overzicht te geven van hoe Vlaamse 

steden tegenwoordig kijken naar criminaliteit. Wordt de link tussen criminaliteitspreventie en 

ingrepen in de stedelijke ruimte gelegd? Waarop focust men daarbij? Hoe wordt het in 

praktijk omgezet? Waar bevinden zich volgens hen de valkuilen en wat kan of moet 

verbeterd worden met zicht op de toekomst?  

KENNIS EN GEBRUIK VAN CPTED 

Crime Prevention through Environmental Design lijkt wel een alom bekende theorie te zijn. 

Iedereen heeft er reeds van gehoord, weet ongeveer wel waarvoor het staat, maar dat is 

duidelijk geen garantie voor het gebruik ervan.  

“Nou, ik ken het wel, maar het is niet euh ja, we hebben daar… ’t Is niet … ’t Wordt niet 

gebruikt.”  (R. Schmit, persoonlijke mededeling, 27maart, 2015) 

“Wij zijn daar minder systematisch mee bezig, maar ik denk dat wij eigenlijk al een 

beetje met gezond verstand een aantal van die principes toepassen.”  (K. Timmerman, 

persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

Wat hieruit niet mag afgeleid worden, is dat men dan helemaal niet bezig is met criminaliteit, 

veiligheid en dergelijke. Niets is minder waar. CPTED is een zeer concrete aanpak die niet 

zo gemakkelijk volledig geïntegreerd wordt. Het heeft ook zijn nadelen, waardoor de 

implementatie zelfs niet altijd gewenst is. In de volgende punten gaan we verder in op de 

alternatieven en de visies van de huidige betrokkenen in Vlaanderen.  

CRIMINALITEITSPREVENTIE IN STEDENBOUW? 

De mate waarin de aandacht naar criminaliteit en veiligheid gaat, is sterk afhankelijk per stad. 

Vaak heeft dit te maken met de manier waarop de stadsdiensten onderling georganiseerd 

zijn, hoe de communicatie en samenwerking functioneren. Daarom wordt elke stad apart 

besproken aangaande de volgende twee met elkaar gerelateerde punten. 

Gent 

In Gent werd ik ontvangen door Marc Pinte van de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke 

Planning. Zij zijn betrokken bij alle stappen van het ontwerpproces, met inbegrip van 
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veiligheid en criminaliteitspreventie. Het is door hen dat het onderwerp wordt aangehaald 

rond de tafel en er bijgevolg ook rekening mee wordt gehouden. 

“Wel, er wordt naar Stedenbouw gekeken, natuurlijk, we zijn ook wat verantwoordelijk 

voor de concept vorming van de publieke ruimte. Dus dan zitten we eigenlijk op de 

eerste laag, dus het is ook al belangrijk dat je het daar meeneemt. Dus meestal komt het 

vanuit Stedenbouw.” (M. Pinte, persoonlijke mededeling, 5 maart, 2009) 

Meneer Pinte vertelde me dat ze zich hierbij niet baseerden op de principes van CPTED, 

maar ze wel sterk waren ingelezen in het Nederlandse handboek ‘Veilig Ontwerp en Beheer’ 

van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) (persoonlijke mededeling, 5 maart, 2015). 

In het handboek probeert het SVOB duidelijk te maken hoe je sociale veiligheid in ontwerp 

en beheer in praktijk verwezenlijkt, daarbij steunend op CPTED. Veel principes, zoals 

bijvoorbeeld zichtbaarheid, komen dus overeen.  

“We hebben ook een handboek ‘Veilig Ontwerp en Beheer’. Er zitten daar ook wel wat 

principes in verstopt. Bijvoorbeeld het ZETA-principe, dat is wel iets dat we in ons 

achterhoofd houden, dus ZETA, ‘k weet niet of dat je het kent. Zichtbaarheid, 

Eenduidigheid, Toegankelijkheid en Attractiviteit van objecten of van de publieke ruimte 

in zijn geheel.” (M. Pinte, persoonlijke mededeling, 5 maart, 2009) 

Daarnaast zijn ze ook bekend met de Europese CEN standaarden  rond 

criminaliteitspreventie en stedelijk design door het Technical Committee CEN/TC 3256. Deze 

werden ongeveer twee jaar geleden door het departementshoofd rondgestuurd en sindsdien 

wordt zo vaak als mogelijk rekening gehouden met alle vormen van veiligheid en 

criminaliteitspreventie. Dit gebeurt echter eerder ad hoc en intuïtief dan systematisch.  

“Ik denk dat we die norm een jaar of twee geleden, dat dat hier voor het eerst is 

doorgestuurd naar de verschillende stadsdiensten. Dat was door het departementshoofd. 

Dan is het verspreid geweest dat de mensen die bezig zijn met het ontwerp van de 

publieke ruimte… (dat die daarmee rekening moeten houden?) Eum. In de mate van het 

mogelijke, ja. (…) Die hebben we dan eens nagelezen en gekeken van “wat kan?”” (M. 

Pinte, persoonlijke mededeling, 5 maart, 2009) 

“Ik denk dat het niet systematisch wordt toegepast, maar dat het eerder gevoelsmatig 

wordt toegepast, met ervaring.” (M. Pinte, persoonlijke mededeling, 5 maart, 2009) 

                                                           
6
 Er werden eerder al enkele maatregelen getroffen op Europees niveau. Zo heb je bijvoorbeeld de 

standaarden rond CPTED ( ENV 14383-2) van CEN, de Europese koepelorganisatie voor 
Normalisatie (CEN; van Soomeren, 2007). 
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“Dus ’t is ook wel zeer sterk verweven met ervaring, maar ik denk dat het doorsturen van 

de norm door het departementshoofd ervoor gezorgd heeft dat het voor eerst, dat we 

wel alert zijn naar gans die thematiek.” (M. Pinte, persoonlijke mededeling, 5 maart, 

2009) 

Antwerpen  

In Antwerpen gaat het er iets anders aan toe. Ik had er een afspraak gemaakt met Reinhilde 

Schmit, van de dienst Ontwerp & Uitvoering binnen de afdeling Stadsontwikkelingen. Toen ik 

haar vroeg of men in Antwerpen bezig is met preventie rond criminaliteit, volgde resoluut een 

ontkennend antwoord. Tijdens het tekenen en ontwerpen van de ruimte gaat veel aandacht 

naar veel verschillende aspecten van het proces, waarvan veiligheid blijkbaar geen deel 

uitmaakt. Door het geregeld overslaan van het veiligheidsaspect moet achteraf vaak 

opgelapt worden. 

“Dus er zijn heel veel dingen waarmee we rekening houden. Heel veel vaste dingen. Er 

wordt wel heel veel gedaan naar verkeersveiligheid en kindvriendelijkheid, specifiek 

jeugdraad in betrokken wordt, specifieke seniorenraad. Dus vanuit veel verschillende 

doelgroepen wordt naar het ontwerp gekeken. Maar vooraf in ieder geval wordt het 

veiligheidsaspect vaak overgeslagen. Dat als gevolg heeft dat eigenlijk vaak in later 

stadium aanpassingen worden gedaan aan het ontwerp.” (R. Schmit, persoonlijke 

mededeling, 27 maart, 2015) 

 

Volgens mevrouw Schmit is een van de redenen het feit dat vaak niet goed wordt 

samengewerkt tussen ontwerpers en veldwerkers (persoonlijke mededeling, 27 maart, 2015). 

Mensen die de buurt kennen, weten wat wel en niet kan aanslaan en zou de ontwerper 

hierbij kunnen helpen. Momenteel is dit echter nog niet het geval.  

Hieruit mag echter niet meteen worden afgeleid dat men in Antwerpen geen aandacht heeft 

voor enige vorm van veiligheid en criminaliteit. Niets is minder waar. Er is sprake van een 

zeer uitgebreid traject dat elk project doorloopt. Veel verschillende diensten kunnen hun 

zeg doen, waardoor vanuit verschillende invalshoeken input komt. Los van het feit dat geen 

enkele van deze diensten puur rond veiligheid en preventie handelt, is het wel zeker het 

geval dat ze in Antwerpen oog hebben voor het bredere plaatje, waar veiligheid 

onlosmakelijk ook een deel van uitmaakt.  

“Dan volgt een heel traject, beginnend met het opmaken met de projectdefinitie. Dat is 

het moment dat er heel veel input wordt gevraagd. Dus dat is bij allerlei verschillende 

diensten. Mobiliteit, de groendienst, ook wel (), bewoners, brandweer… Allerlei zaken, 
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jeugd. (…) Dat is er altijd.(…) Uiteindelijk wordt dan een ontwerp gemaakt. Dat wordt 

ook nog goedgekeurd door de commissie openbaar domein. In deze commissie zit 

afvaardiging van elke dienst. Dus erfgoed, mobiliteit, verkeerspolitie, ontwerp, groen… 

(…) En dan wordt de projectdefinitie goedgekeurd door, in dit geval, het districtscollege. 

(…) Als die projectdefinitie goedgekeurd is, dan wordt die afgetoetst met de bewoners, 

die daar ook nog eens input kunnen doen. Dan gaat dat naar voorontwerp, dan 

doorloopt dat weer heel het traject van alle diensten. Dan gaat het weer terug naar de 

bewoners. Dan worden weer aanpassingen gedaan en dan pas wordt het definitief 

ontwerp gemaakt.” (R. Schmit, persoonlijke mededeling, 27 maart, 2015) 

Ook de basismaatregelen in het kader van criminaliteitspreventie worden ondertussen, net 

zoals in Gent, genomen. 

“Maar inderdaad, die dingen worden al wel gedaan. Als er nu bijvoorbeeld, ze zijn nu 

bezig met het project Statiestraat/Breydelstraat, daar komt een kunstwerk, met een… En  

dat is daar ten midden van de horeca rond het station. Dan zijn we bezig met het 

ontwerp, en dan wordt er al direct dan wel rekening mee gehouden dat dat kunstwerk, 

dat dat iets moet zijn waar je niet ’s nachts ook op kan blijven slapen. Dus dat hebben 

we wel gedaan.” (R. Schmit, persoonlijke mededeling, 27 maart, 2015) 

De basis is dus wel degelijk aanwezig en wordt uit ervaring en automatisme ook zo vaak 

als mogelijk aangebracht en toegepast. 

Brugge  

In Brugge werd ik ontvangen door Koen Timmerman van de Preventiedienst. Het is niet zo 

dat de diensten Stedenbouw of Ontwerp zich bij het tekenen van de ontwerpen ook 

specifiek focussen op veiligheid en criminaliteitspreventie. De projecten en ontwerpen 

worden naar de preventieambtenaren doorgestuurd, opdat zij er een advies over zouden 

kunnen vormen. Of dat werkelijk altijd gebeurt, is een andere vraag. Naast hun 

adviesfunctie ten aanzien van de stadsontwerpers staat de preventiedienst ook in voor de 

strategische veiligheids –en preventieplannen, waarin o.a. aandacht uitgaat naar sociale 

overlast. 

Ook met principes als CPTED zijn ze in Brugge bezig, hoewel deze toch niet vast 

geïntegreerd worden. Bij het toepassen van bepaalde basisprincipes beroepen ze zich 

vooral op gezond verstand en ervaring.  
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“Wij zijn daar minder systematisch mee bezig, maar ik denk dat wij eigenlijk al een 

beetje met gezond verstand een aantal van die principes toe te passen.” (K. Timmerman, 

persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

Er wordt dus zeker geen gebruik gemaakt van enige vormen van checklisten. Het 

toepassen zelf probeert men zo systematisch mogelijk te doen, al eindigt het vaak in een 

compromis tussen ontwerper en werkgroep.  

“Specifiek, een checklist die we overlopen, die hebben zij bij manier van spreken in hun 

hoofd zitten.” (K. Timmerman, persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

 “Wij hebben geprobeerd een aantal principes zond reinheid, rond transparantie, rond 

gebruik, rond inplanting. Die proberen we beetje in ons achterhoofd te houden. Maar dan 

is er altijd het debat tussen de ontwerper en de werkgroep om te komen tot de beste 

oplossing. Maar door het iets systematischer te bevragen, lukt het wel om een en ander 

te voorkomen. Omdat je altijd een beetje een discussie hebt, zoals ik daarstraks al 

aangaf, verschillende functionaliteiten zijn niet altijd verenigbaar.” (K. Timmerman, 

persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

Vanuit de stad is momenteel ook een toenemende interesse voor het advies van de 

preventiedienst bij verkavelingaanvragen (K. Timmerman, persoonlijke mededeling, 18 

maart, 2015). In het kader daarvan is het vaak moeilijk om de adviezen tot uitvoering te 

laten komen, aangezien deze vaak ingaan tegen de visie van de verkavelaar. Deze laatste 

heeft namelijk maar één doel, en dat is het verkopen van zoveel mogelijk woningen, zonder 

daarbij rekening te houden met mogelijk gevolgen van een te hoge densiteit. De 

preventiedienst staat in dat geval in voor het vinden van een oplossing, waardoor ook de 

veiligheid gegarandeerd blijft.  

“Als u daar 20 woningen kunt zetten in plaats van 17, dan zult u er proberen 20 te zetten, 

dan kunt u er namelijk 3 meer verkopen. Wat zien we vaak, dat er een hele grote 

densiteit gecreëerd wordt op een relatief beperkte oppervlakte. (…) Maar dat heeft vaak 

als consequentie dat je mensen dichter op elkaar zet. Dat je met andere woorden meer 

aanleiding geeft tot irritatie, ergernis, tot overlast. En dat je dus wel heel verstandig die 

indeling moet maken. En dat is niet altijd zo gemakkelijk natuurlijk met een verkavelaar 

om daar ook die bekommernissen te verwezenlijken.(…) Dat zijn allemaal overwegingen 

die (…) we soms alleen maar als wijs kunnen meegeven en waarvan we hopen dat ze 

ze opnemen. (K. Timmerman, persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

Het is duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is dat de adviezen die hierbij worden gegeven, 

ook opgevolgd worden. Vaak worden slechts details overgenomen en moeten zaken 
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achteraf toch nog aangepast worden door het optreden van problemen (K. Timmerman, 

persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015). De preventiedienst wordt daarnaast ook niet 

systematisch om advies gevraagd, al gaat het wel in positieve lijn.  

“Ja, ondertussen wel. In die zin dat we ongeveer elke verkavelingvraag wel krijgen en 

ons gedacht daarover kunnen zeggen. Wordt dat consequent doorgevoerd en in de 

praktijk gezet, dat is dan nog iets anders eh.” (K. Timmerman, persoonlijke mededeling, 

18 maart, 2015) 

Niet enkel het werk van de preventiedienst wordt meer en meer gewaardeerd, maar men  

merkt ook een verandering in de houding van de ontwerpers en stedenbouwkundigen 

tegenover de integratie van veiligheid en criminaliteitspreventie in projecten. 

“Maar laat ons zeggen dat dat de laatste 10 jaar toch al sterk geëvolueerd is, ook bij 

ruimtelijk ordeners en bij ontwerpers van zowel architecten als ontwerpers van openbaar 

domein, om die bezorgdheden mee op te nemen.” (K. Timmerman, persoonlijke 

mededeling, 18 maart, 2015) 

Mechelen 

Ook in Mechelen werd ik doorverwezen naar de Preventiedienst, met name naar Werner 

ven Herle. Net zoals in de andere drie steden is het redelijk onduidelijk of men nu wel of 

niet rekening houdt met veiligheid – in de ruime zin van het woord. Het staat vast dat de 

kennis betreffende criminaliteitspreventieve maatregelen en technieken hier het meest 

uitgebreid is, waar onder andere CPTED een voorbeeld van is. Toch blijft dhr. van Herle 

bescheiden. 

In het land der blinden is eenoog koning, of hoe noemen ze dat? We zijn daar inderdaad 

mee bezig. Voor een deel. (W. van Herle, persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

Misschien is het zo onterecht nog niet. Blijkbaar is een grote kennis van het onderwerp niet 

genoeg om het ook effectief toe te passen. De wil is er zeker, maar de integratie van het 

veiligheidsaspect loopt ook hier niet van een leien dakje. Redenen als geld– en tijdtekort 

zijn zeer populair. Een positieve evolutie is merkbaar, al zal het nog niet voor meteen zijn.  

 “Er is wel een bewustwording aan het komen, meer en meer. Als pleinen, parken, 

straten heraangelegd worden, mogen wij nu wel mee aanschuiven aan de tafel om toch 

een aantal inspraakmomenten mee te doen en toch een beetje te kijken vanuit veiligheid, 

sociale veiligheid naar bepaalde plannen.” (W. van Herle, persoonlijke mededeling, 1 

april, 2015) 
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“Dat gebeurt niet consequent. Voor bepaalde projecten gebeurt dat wel.” (W. van Herle, 

persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

“Dus je wordt daar van het begin niet als partner bij betrokken.” (W. van Herle, 

persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

Wanneer de preventiedienst aangesproken wordt om advies te geven over bepaalde 

projecten, weten ze op welke dingen vooral gelet moet worden. Ze baseren zich daarbij niet 

officieel op literatuur of wetenschappelijke bronnen, maar eerder op gezond verstand 

gecombineerd met enkele basisprincipes. 

“Vanuit een aanvoelen, vanuit gezond verstand dat je redeneert. Weliswaar op basis van 

enkele principes die je meeneemt.(…) Je hebt de zichtbaarheid (…) doorwaadbaarheid 

(…) de oriëntatiemogelijkheden (…) naar verlichting (…) voldoende mogelijkheden om 

de regels die er zijn te kunnen naleven.” (W. van Herle, persoonlijke mededeling, 1 april, 

2015) 

Het feit dat de preventiedienst wordt aangesproken om te helpen denken bij dergelijke 

projecten is een mooie stap, maar vaak gaat het nog steeds niet zoals het zou moeten.  

“Maar dat gebeurt niet volgens de regels van de kunst.” (W. van Herle, persoonlijke 

mededeling, 1 april, 2015) 

Als voorbeeld worden de CEN-standaarden aangehaald. Deze focussen zich niet strikt op 

de meest voorkomende basisprincipes als territorialiteit en eyes on the street. Het gaat om 

een integrale aanpak, waarbij de aandacht ook uitgaat naar de lokale omgeving. Het enige 

probleem is dat deze niet bindend zijn, waardoor niemand de drang voelt om deze ook 

daadwerkelijk in te voeren (W. van Herle, persoonlijke mededeling, 1 april, 2015). Dus zelfs 

wanneer de preventiedienst wordt aangesproken om mee te denken over projecten, 

gebeurt dit niet zoals in se zou moeten. 

“Je hebt daar de Europese standaardregels… kwaliteitsnormen, waarbij dat uiteindelijk 

die kwaliteitsnormen heel sterk de focus leggen op een projectwerking. Op een heel 

planmatige aanpak, waarbij dat je eerst gaat analyseren van wie zit daar allemaal, de 

samenstelling van de bevolking. (…) Maar heel dat project, dus die Europese normen, 

die zijn ook niet bindend, dat is maar een richtlijn, niemand kent dat trouwens (…). “Laat 

staan dat  men daar rekening mee houdt. Laat staan dat men daar rekening mee wilt 

houden.” (W. van Herle, persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

Wat dus geconcludeerd kan worden is dat het veiligheid– en criminaliteitsaspect in 

Mechelen, net zoals in de andere steden, nog niet op en top is geïntegreerd. Wanneer de 
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preventiedienst voor bepaalde projecten gevraagd wordt om mee aan tafel te zitten, is hun 

inbreng niet bijster groot, maar gaat het vaak wel om belangrijke details.  

“Ja, maar dat zijn dan echt wel een aantal details. Maar die we echt toch wel belangrijk 

vinden.” (W. van Herle, persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

De interesse en de kennis zijn er met andere woorden, maar vaak zijn deze afkomstig van 

individuen binnen de dienst zelf. Het wordt niet als beleidsprioriteit gezien. 

“Ja, op eigen initiatief. ’t Is nu niet dat dat de beleidsprioriteit is om daar op zijn minst, 

kennis rond op te bouwen. Nee. Dat is niet dat dat een beleidsprioriteit is om daarmee 

bezig te zijn.(…) Maar dat maakt dat dat jammer genoeg een beetje op een laag pitje 

staat van daarmee bezig te zijn.” (W. van Herle, persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

PRIORITEITEN EN STRATEGIEËN 

Verdergaand op het vorige deel worden nu de projecten/strategieën besproken die de 

steden hanteren betreffende criminaliteitspreventie, veiligheid en stedelijk design. 

Gent  

Het is uit voorgaande situering duidelijk dat de interesse voor de techniek en de 

aanwezigheid van aangepaste literatuur nog niet wordt vertaald in systematische, globale 

plannen en toepassingen. Het gebeurt eerder vanuit praktische ervaringen van de 

stedenbouwkundigen zelf en het feit dat ze eerder al met problematieken van veiligheid en 

preventie in aanraking kwamen. Daarnaast is er toch ook een zekere aansturing van 

hogerhand, zijnde de leiding van de dienst stedenbouw, waardoor hier ook steeds vaker 

aandacht voor is. Een checklist wordt niet gevolgd, maar tezelfdertijd is men zich wel 

bewust van enkele basisprincipes, die zo vaak als mogelijk worden geïntegreerd.  

“Maar wat dat wel is, stedenbouwkundig heb je sowieso een paar basis principes, 

bijvoorbeeld het ‘doorwaadbaarheidsprincipe’. (…) De ‘ogen van de stad’ is ook zo’n 

belangrijk principe. (…) Dat verlichting niet altijd criminaliteit tegengaat, maar dat het 

soms beter is om de publieke ruimte niet te verlichten, zeker in parken.” (M. Pinte, 

persoonlijke mededeling, 5 maart, 2015) 

Naast de aangehaalde principes uit de stedenbouwkundige literatuur, zijn ze in Gent zelf 

ook bezig met het integraal inrichten van de publieke ruimte. In 2006 stelden ze hun eerste 

‘Integraal Plan Openbaar Domein’ (kortweg IPOD) op (X, 2014). Op die manier wilden ze 

alles vanaf de eerste fase in het ontwerp betrekken. Momenteel zijn ze bezig aan IPOD 3. 
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Zoals dhr. Pinte ook zei, omvatten de IPOD’s vooral de pure inrichting van de publieke 

ruimte en staat dit los van de bevolkingsgroep waarmee men te maken heeft. 

“Voor de publieke ruimte (…) hebben we verschillende algemene richtlijnen, dat zijn de 

IPOD. IPOD 1 hebben we ons gebaseerd op de ondergrond, dus alles wat met 

verhardingsmaterialen te maken heeft. IPOD 2 hebben we ons gericht op alles dat te 

maken heeft met de dimensies van de publieke ruimte, de breedte van de rijbanen, de 

breedte van een voetpad, van een fietspad en nu zijn we juist gestart met IPOD 3 en dat 

heeft te maken met alle objecten die dan op de ondergrond staan. (…) Maar dat is 

natuurlijk wel de sece inrichting van de publieke ruimte, naar materialisatie, naar 

dimensionering en naar de objecten in de publieke ruimte toe.” (M. Pinte, persoonlijke 

mededeling, 5 maart, 2015) 

Los daarvan werd bij de wegendienst ook een trottoiractieplan opgericht.  

“En een belangrijk punt waar men nu ook aan werkt bij de wegendienst is het 

trottoiractieplan. (…) En dat zorgt er onmiddellijk weer voor, als u trottoirs weer goed 

liggen, dat allemaal wat netjes is. (…) Soms zijn dat die kleine zaakjes, die er wel voor 

zorgen van, dat mensen vlotter… terug de frustratie wegneemt van mensen in de 

publieke ruimte, kan toch al veel doen.” (M. Pinte, persoonlijke mededeling, 5 maart, 

2015) 

Wat Gent betreft kan geconcludeerd worden dat wel degelijk aandacht uitgaat naar 

veiligheid en criminaliteit. Er werd reeds veel rond gelezen, waardoor men vaak weet wat 

potentiële gevolgen zijn van een bepaalde actie. Daarnaast worden ook eigen documenten 

en maatregelen ontwikkeld, waarmee rekening wordt gehouden bij het ontwerpen, tekenen 

en aanleggen van een publieke ruimte. Men probeert vanaf het begin oog te hebben voor 

alle lagen, al is die reflex er nog niet altijd.  

“Ik denk, we zijn sterk bezig met het integraal ontwerpen van de publieke ruimte, 

waardoor dat wij eigenlijk geen enkele laag willen mislopen.” (M. Pinte, persoonlijke 

mededeling, 5 maart, 2015) 

“Maar ik denk, de moeilijkheid in die problematiek, er moet wel iemand zijn die het 

bewust op tafel legt. Dat wel. Als we ergens de fout maken, is dat omdat het niet bewust 

genoeg op de agenda geplaatst geweest is.” (M. Pinte, persoonlijke mededeling, 5 maart, 

2015) 
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Antwerpen 

Deels ter compensatie voor het gebrek aan aandacht uitgaand naar veiligheid en 

criminaliteit, werken ze in Antwerpen momenteel aan een conceptstudie naar ruimtelijke 

veiligheid. 

“Dat is een van de redenen waarom wij nu bezig zijn met deze conceptstudie naar 

veiligheid, is dat op dit moment eigenlijk helemaal geen, ja, niet specifiek met veiligheid, 

met ruimtelijk veiligheid rekening wordt gehouden in het ontwerp.” (R. Schmit, 

persoonlijke mededeling, 27 maart, 2015) 

 

Er werden zes delen van de stad uitgekozen en daar gaat men na hoe men deze het best 

aanpakt, rekening houdend met het type bevolking en haar noden en behoeften, het aantal 

culturen, het type huizen, de functionaliteit e.d. Het gaat hen om meer dan het juiste 

meubilair plaatsen. Er moet met het volledige plaatje rekening gehouden worden. Vaak 

verschillen buurten zo duidelijk, dat ze met een geheel andere aanpak benaderd moeten 

worden om een positief resultaat te kunnen verwezenlijken. Wat in een welstellende buurt 

werkt, werkt niet per definitie in een arbeiderswijk.  

 

“Het is dus eigenlijk een beetje een stapje terug te doen van het ontwerp en te kijken, 

wat gaat er eigenlijk aan vooraf? Dus het is een beetje een studie naar inzicht. Dus we 

proberen eigenlijk met deze studie om verschillende cases te bekijken en vooral die 

vraag van, wat is ruimtelijke veiligheid en onveiligheid, om die, om daar meer vat op te 

krijgen.” (R. Schmit, persoonlijke mededeling, 27 maart, 2015) 

Het wordt vooral gezien als een leertraject gezien voor de stad. De bedoeling is dat men in 

de toekomst beter weet hoe men aan bouwprojecten moet beginnen, rekening houdend 

met het karakter van de buurt. Projecten moeten op maat worden gemaakt om resultaat te 

kunnen voortbrengen. 

“Het moeten echt voorbeeldcases zijn die ons in de toekomst hopelijk nog meer zullen 

helpen. En vooral als leertraject voor de stad.” (R. Schmit, persoonlijke mededeling, 27 

maart, 2015) 

Daarnaast zijn ze ook in het bezit van verschillende draaiboeken rond het inrichten van 

openbare ruimte. Ze kunnen vergeleken worden met de IPOD’s in Gent, aangezien het 

meestal om de sece en concrete uitvoering gaat, zonder aandacht te besteden aan het 

sociale aspect van de plaats.  
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“Nou, eigenlijk, we hebben geen behoefte aan nog een draaiboek, daar zijn er al heel 

veel van. Welk straatmeubilair je kan en mag gebruiken, welke maatvoering, een 

draaiboek naar groen, een draaiboek naar van alles eigenlijk, beeldkwaliteit, 

materiaalgebruik. Dus het is niet de bedoeling van nog een heel handboek te maken, 

maar het gaat wel om eigenlijk dat ontwerpers of projectleiders de reflex kunnen maken 

van wanneer moeten we hier nu verder de diepte in gaan.” (R. Schmit, persoonlijke 

mededeling, 27 maart, 2015) 

Rekening houdend met het bovenstaande en hetgeen eerder reeds werd aangehaald m.b.t. 

Antwerpen, kan de vraag worden gesteld waarom mevrouw Schmit dan onmiddellijk ‘nee’ 

antwoordde wanneer gevraagd werd of er enige aandacht is voor criminaliteitspreventie? 

Het antwoord zit hierboven al in enkele citaten verscholen. De manier waarop ze in 

Antwerpen naar veiligheid binnen een buurt kijken, strookt niet met het verrichten van 

concrete handelingen met concrete gevolgen. Veiligheid is volgens hen het begrijpen van 

de buurt, waardoor het duidelijk wordt op welke manier je deze kan verbeteren. Domweg 

banken wel of niet gaan plaatsen, kan in theorie wel goede gevolgen hebben, maar dat 

betekent niet dat dit zomaar in elke wijk hetzelfde effect zal hebben. Een manier om deze 

diversiteit aan te pakken, is er nog niet en is hiermee het hoofddoel. 

Brugge 

De aandacht die in Brugge uitgaat naar criminaliteitspreventie via stedelijk design blijkt uit de 

oprichting van enkele projecten waarmee men hoopt proactiever te kunnen optreden. Het 

draait hierbij vaak rond jongeren en hun omgeving. 

“Naast die sociale overlast hebben we ook bijzondere aandacht voor (…) ‘goed gebruik 

openbaar domein’ (…). Dat gaat over heel direct contact, ‘straathoekwerkachtige’ 

aanpak met gebruikers, vaak jongeren. Maar we proberen ook een beetje structureel 

actief te werken, proactief te werken. Door een zogenaamde werkgroep ‘parken en 

pleinen’. Waarbij we dus multidisciplinair vanuit de stad gaan samen zitten rond hoe 

gebruiken we parken en pleinen.” (K. Timmerman, persoonlijke mededeling, 18 maart, 

2015) 

Met deze werkgroep ‘parken en pleinen’ is het enerzijds de bedoeling om bestaande 

problemen aan te pakken zodat deze niet meer terugkomen. Anderzijds is het de bedoeling 

dat potentiële problemen worden opgespoord, waardoor deze vermeden kunnen worden 

alvorens de situatie zijn hoogtepunt bereikt.  
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“Binnen die werkgroep ‘parken en pleinen’ (…) proberen wij in eerste instantie reactief 

(…) iets te doen. Maar dus in tweede instantie preventief (…).”(K. Timmerman, 

persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

De ontwerpers die instaan voor het tekenen van de parken en pleinen horen binnen de cel 

Ontwerp van de Groendienst. Zijzelf hebben enkele standaarden die ze steeds proberen 

toe te passen. Zo letten ze er bijvoorbeeld steeds op dat bankjes op een hoge en ruime 

verharde ondergrond worden geplaatst.  

“Als je een bank zet, is het goed dat de verharding eronder een zeker volume heeft. Om 

te vermijden dat, als je moet vegen, dat je te snel in het groen zit. Men gaat een zeker 

oppervlakte daaronder verharden en we gaan ook zorgen dat de begroeiing open 

transparant is, zodanig dat vuilnis niet gaat samen hopen en dat je dat kunt samen 

harken. ’t Klinkt triviaal, maar dat kan wel interessant zijn omdat je op die manier het 

wegwerpen van vuilnis en het vervuilen van een hoekje eigenlijk tegengaat.” (K. 

Timmerman, persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

Dergelijke standaarden worden ook hier eerder gevormd door ervaring, gewenning en 

automatisme, dan door het gebruik van checklisten.  

Het lijkt er dus op dat Brugge het belang van de discussie erkent en bereid is om hieraan 

meer aandacht te besteden, maar het toch een duwtje in de rug nodig heeft om er in de 

toekomst degelijk werk van te maken. 

“Maar eerlijk gezegd, het is wel, buiten in die werkgroep parken en pleinen, het is wel al 

wat ondergesneeuwd hoor, als actieve aandachtspunt voor de collega’s.” (K. 

Timmerman, persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

Mechelen 

Ondanks de moeite waarmee alles aan de man moet worden gebracht, werd het project 

aan de Donder Lei in Mechelen uitgewerkt op de manier die dhr. van Herle aanhaalde in 

het kader van de CEN standaarden. Hij heeft het over een integraal project waarbij de 

kwaliteitsnormen sterk focussen op een projectwerking. Al verloopt het ook dan nog niet 

helemaal volgens wens. Vaak wordt de vraag naar hulp vanwege de preventiedienst te laat 

gesteld, waardoor enkel kleine zaken nog aangepast kunnen worden. 

“Gaandeweg heeft men wel gaandeweg vastgesteld dat die mogelijkheid alleen op 

sociale controle te creëren niet voldoende is als je op voorhand daar geen mensen bij 

betrekt. (…) Het idee van buurtinformatienetwerken is heel goed. Ja, we hebben dat 

gedaan op de Donker Lei hier in Mechelen. (…) Dat is niet volgens de regels van de 
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Europese norm. Het is niet dat wij daar van bij het begin bij betrokken geweest zijn. Nee. 

Als men daar de dingen ging aanleggen, zijn we daarbij betrokken geweest. We hebben 

nog juist het voetbalveld van richting kunnen doen veranderen.” (W. van Herle, 

persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

Een ander project is de Tinelsite in Mechelen. Het gaat om een groot gebied in de stad 

waar een verwaarloosd gebouw op te vinden is. Daarin plant men een bibliotheek te 

bouwen. In de oude Rijkswachtkazerne komt een jeugdhuis, met aan de overkant de 

Dossin kazerne. Op dezelfde site werd tevens een nieuw museum gebouwd en wilt men 

daar nu nog een luxueus woningencomplex aan toevoegen (W. van Herle, persoonlijke 

mededeling, 1 april, 2015). Het is duidelijk dat dit een intens project is waar veel aandacht 

naartoe gaat. Daarom besloot de preventiedienst om hierbij samen te werken met de 

studenten van Sint-Lukas. 

“We hebben hier in dat verband, hier in Mechelen, wel de Tinelsite. Dat we 

samengewerkt hebben met Sint-Lukas. Dus ze hebben daar gezet, als we nu met die 

mensen van Sint Lucas eens een project aangaan en we vragen dat zij, los van 

budgetten en termijnen, plan van eisen of hoe noemt dat allemaal, gewoon nadenken 

van hoe zouden zij dat doen, met die bril van CPTED en vanuit sociale controle. Hoe 

zouden zij dat doen. Dat hebben we dan wel gedaan om daar proberen wat lering uit te 

trekken. Hoe kijken jonge mensen naar heel dat verhaal. En dat was eigenlijk wel echt 

heel boeiend om dat te doen.” (W. van Herle, persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

Het uitgewerkte project van de studenten werd voorgelegd aan de betrokken stadsdiensten, 

die er verschillende interessante ideeën uitpikten en meenamen naar de definitieve 

uitwerking (W. van Herle, persoonlijke mededeling, 1 april, 2015). Desalniettemin moet 

toegegeven worden dat men hierbij realistisch moest zijn, en uitsluitend enkele details heeft 

gebruikt.  

“De ideeën die ze daar opdoen, worden meegenomen naar de echt projectgroep. Om 

bepaalde dingen op te lossen. Maar het is niet zo dat dat echt heel… het zijn maar heel 

kleine details die men daarvan meeneemt.” (W. van Herle, persoonlijke mededeling, 1 

april, 2015) 

In samenwerking met een student Maatschappelijke Veiligheid aan de Katholieke 

Hogeschool van Kortrijk werd vervolgens ook een onderzoek op poten gezet naar de crime 

triangle. 

“Dat was een stageopdracht van iemand van de katholieke hogeschool in Kortrijk. 

Maatschappelijk veiligheid. Die hadden we als opdracht meegegeven om een soort van 
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checklist te maken rond risico’s op het plegen van… (…). We hebben eigenlijk gezegd, 

we maken een checklist en we sturen onze gemeenschapswachten op pad als een 

gemotiveerde dader. Dat zij eigenlijk in kaart brengen op bepaalde plaatsen in Mechelen, 

als ik nu de bedoeling had om inbraak in een auto te plegen. Hoeveel lap tops had ik 

dan gestolen gehad vandaag, nu, op dit moment. Op verschillende momenten enzo 

gemeten. Dat was wel interessant. Het idee daarachter was, kunnen we daar geen 

methode rond ontwikkelen.” (W. van Herle, persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

De bedoeling was om via die methode de gemeenschapswachten anders te laten kijken 

naar de stad en alerter te maken voor potentiële criminaliteit. Ook wilden ze daarmee meer 

inzetten op het proactieve optreden in plaats van achteraf steeds problemen te moeten 

oplappen.  

“Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je van vooraf meer risico’s kan inschatten en 

voorkomen dat, eh. Dat was wat het achterliggende idee. Dat was heel boeiend. 

Gemeenschapswachten hebben daar veel aan gehad, trouwens.” (W. van Herle, 

persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

Er zijn dus zeker proefprojecten genoeg om aan te tonen dat de kennis en interesse reeds 

aanwezig is. Redenen waarom deze manier van denken dan niet permanent kan worden 

ingevoerd, volgen onder het volgende puntje.  

EFFECTIVITEIT: PERCEPTIES EN REALITEITEN 

De vraag of de maatregelen die worden ingevoerd enig effect hebben op de omgeving 

en bewoners, wordt met moeite beantwoord. De reden daarvoor is dat het effect van 

dergelijke interventies vaak moeilijk valt op te merken. Vaak gaat het niet om concrete 

gevolgen waarmee je anderen kunt overtuigen de maatregelen ook in te voeren. Het 

gaat eerder om vage consequenties die op lange termijn hun werk laten zien.  

 “Denk dat dat heel moeilijk is om te detecteren, wat effectief de resultaten zijn. (…) 

Natuurlijk, wat dat er altijd leuk is, is van als je 1 op 1 gegevens hebt van ‘als je dit doet, 

krijg je dit als resultaat’, maar ‘k weet dat het bijzonder moeilijk is, dat dat niet zo evident 

is.”  (M. Pinte, persoonlijke mededeling, 5 maart, 2015)  

“Maar spontaan vanuit eh, dat zijn zeker geen argumenten die als eerste naar voor 

komen. Maar ’t is ook, ik denk dat het ook, ’t is allemaal zeer vaag eh, ’t is zeer moeilijk 

te definiëren, van wat als je A doet, kom je dan automatisch B uit. Zo werkt het ook niet 

eh.”  (M. Pinte, persoonlijke mededeling, 5 maart, 2015) 
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“Dat vonden zij een beetje lastig, want ze zeggen, alles is een beetje maatwerk. Je kunt 

niet zeggen je moet altijd zus en je moet altijd zo.” (K. Timmerman, persoonlijke 

mededeling, 18 maart, 2015) 

Wat het ook moeilijker maakt om eventuele effecten te detecteren, is het feit dat buurten 

veranderen. Mensen vertrekken en komen terug. De sfeer en dynamiek veranderen vaak, 

waardoor maatregelen niet altijd het verhoopte effect blijken te hebben. 

“Het is ook niet altijd definitief eh, je problematiek. Dat kan zijn dat er binnen een 

bepaalde periode mensen daar aanwezig zijn en andere periodes dan weer niet. Dat is 

ook zeer dynamisch. Het kan ook afhangen van bewoners.” (M. Pinte, persoonlijke 

mededeling, 5 maart, 2015) 

Bijgevolg is het vanzelfsprekend ook een van de redenen waarom vanwege ontwerpers 

en architecten zo weinig interesse is voor de inburgering van veiligheidsaspecten met 

betrekking tot bouwkundige projecten in hun ontwerpen. Het is geen logische stap, 

waarvan al zeker geen overtuigende statistieken te verkrijgen zijn.  

 “We vinden dat heel belangrijk, maar we kunnen aan beleidsmakers niet precies 

uitleggen wat dat precies doet en hoe dat dat werkt, wat de meerwaarde is. Ze zijn 

al niet geneigd om het te doen, waarom zouden ze het dan wel doen? ” (W. van 

Herle, persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

Het zit er ook niet in dat architecten en dergelijke gemakkelijk overtuigd zullen worden 

door de voorstanders van die vage criminaliteitspreventieve interventies. Er is te weinig 

kennis over het onderwerp en over de meerwaarde ervan om het op een duidelijke en 

overtuigende manier over te brengen. Het is een proces van lange adem waar niemand 

enige interesse in lijkt te tonen, zolang er geen concrete resultaten aangehaald kunnen 

worden en zolang ze het gevoel niet hebben dat anderen er misschien wat meer 

expertise in hebben.  

“Wij zijn experts die dagdagelijks niet anders doen dan zo’n plannen screenen. (…) 

Maar dat maakt natuurlijk wel, dat als je met professionele planners bezig bent, dat 

je daar wel als onervaren persoon tussen zit. (…) Dat is een soort van inmenging 

door een niet deskundige in hun beleidsdomein.” (W. van Herle, persoonlijke 

mededeling, 1 april, 2015) 

Een andere grote en vaak aangehaalde reden waarom veiligheid geen voorrang krijgt, is 

dat het vaak niet strookt met de esthetische component van ruimtes. Architecten, 

ontwerpers, etc. hebben een visie op ontwerpen en projecten die zeer uiteenlopend is 
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met deze van preventiewerkers. Een techniek als CPTED heeft het nooit over de 

schoonheid van een plaats, maar eerder over de functionaliteit. Dat zorgt ervoor dat de 

verantwoordelijke ontwerpers vaak niet staan te springen om daarmee rekening te 

houden. Bovendien is het vaak zo dat er tout court niet aan wordt gedacht.  

“De ontwerper zit aan z’n bureau en die hanteert een heel aantal principes, onder 

andere uit ons draaiboek openbaar domein, rond afstanden, rond maatvoering, ook 

naar het esthetische natuurlijk. Maar die informatie, de veldwerkinformatie en de 

ontwerpersinformatie, dat zit nog niet helemaal bij elkaar.” (R. Schmit, persoonlijke 

mededeling, 27 maart, 2015) 

“Men vindt dan vaak dat je spijkers op laag water zoekt, of dat je overdrijft, of dat je 

dat nu ook niet precies moet inrichten als een soort van hyperfunctionele zone, 

omdat daar ook enkele speelse, frivole kanten aan mogen zijn. ” (K. Timmerman, 

persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

Discussies tussen ontwerpers en preventiewerkers zijn echter van groot belang om op 

die manier tot compromissen te komen, waarin ook een plaats aan veiligheid en 

criminaliteitspreventie wordt gegeven.  

“Het is dus wel een beetje compromis tussen die verschillende functies. Vanuit dat 

compromis proberen we dan te komen tot voldoende aandacht voor veiligheid, 

zonder daarin te overdrijven.” (K. Timmerman, persoonlijke mededeling, 18 maart, 

2015) 

“Dan is er altijd het debat tussen de ontwerper en de werkgroep om te komen tot de 

beste oplossing.” (K. Timmerman, persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

Niet alleen het esthetische staat soms in de weg van de integratie van 

veiligheidsaspecten. Vaak zijn er nog andere werkgroepen of stadsdiensten die eerst 

hun zeg mogen doen, waardoor soms ingeperkt moet worden bij de veiligheid en 

criminaliteitspreventie.  

“Ge botst daar natuurlijk op een aantal belangen die men wilt verenigen in een 

geheel. Heel vaak esthetische problemen, maar ook andere zaken die vanuit groen, 

vanuit economisch oogpunt, weet ik veel wat allemaal, dat altijd wel wat 

compromissen vraagt op vlak van sociale veiligheid of toch sociale controle.” (W. 

van Herle, persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

“Dan volgt een heel traject, beginnend met het opmaken met de projectdefinitie. Dat 

is het moment dat er heel veel input wordt gevraagd. Dus dat is bij allerlei 
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verschillende diensten. Mobiliteit, de groendienst, (…) bewoners, brandweer… 

Allerlei zaken, jeugd. (…) Dus ’t is zeker wel zo dat er in een project nog veel ruimte 

is, maar dat wordt geen specifiek onderzoek gedaan naar ruimtelijke veiligheid.” (R. 

Schmit, persoonlijke mededeling, 27 maart, 2015) 

In de gevallen dat de partners bij de projecten wel enthousiast zijn om verder te werken 

rond ruimtelijke veiligheid, is dit vaak niet mogelijk omdat er een gebrek aan zowel geld 

als tijd is. Om bouwprojecten op die manier aan te kunnen pakken dat alle lagen en 

spelers in rekening worden gebracht, moet al een hele periode uitgerekend worden. Er 

is bijgevolg geen tijd om elk project tot in het detail te gaan uitwerken. 

“Net omdat dat zo krap getimed is en gepland wordt. Alles wat daar nog tussen zou 

komen, van extra werk, van extra tijd vooral, misschien van extra investeringen, 

extra geld, maakt dat dat niet gebeurt.” (W. van Herle, persoonlijke mededeling, 1 

april, 2015) 

Specifiek in Mechelen werd ook het probleem genoemd dat elke legislatuur enkel zes 

jaar duurt. Dat zorgt ervoor dat de verantwoordelijke voor elk project wilt dat de werken 

afgerond worden voor het einde van de legislatuur, opdat het volledig op diens naam 

zou komen te staan.  

Samen met gebrek aan tijd, is ook het financiële plaatje een belangrijk heikel punt. In 

tijden van besparingen heeft men het er niet voor over om het geld dat er wel is, te 

besteden aan nieuwe maatregelen waarvan de effectiviteit niet verzekerd is.  

“Wordt dat consequent doorgevoerd en in de praktijk gezet, dat is dan nog iets 

anders eh. Tussen wens en werkelijk staat daar dan nog wel een stukje soms 

realiteit of andere besparingen.” (K. Timmerman, persoonlijke mededeling, 18 maart, 

2015) 

“Het maffe van heel die story is, als dat dan uiteindelijk in een definitieve versie 

komt, blijkt dat op heel dat binnengebied geen enkele vuilbak voorzien of getekend 

was. Dat was niet voorzien. Dat je zegt, daar moeten mensen toch minstens 4-5 

vuilbakken komen. Ja allez, “maar wie gaat dat betalen?”.” (W. van Herle, 

persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

Al zouden die in totaal vaak minder kunnen kosten dan alle oplapmaatregelen samen.  

“In plaats van hier twee goals en een klein plein te maken, hebben ze dat hier 

gedaan. Of door dat plein in twee te doen. Allez. Maar daar moet dan eerst echt 

ambras van komen. In heel die buurt.(…) En dat kost dan geld eh. Eerst die goals, 
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dan moet ge die daar terug uithalen en daar gaan zetten. Allez.” (W. van Herle, 

persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

Wanneer in Gent geen rekening werd gehouden met preventieve maatregelen, was dit 

meestal omdat er niet bewust aan werd gedacht.  

“Maar ik denk, de moeilijkheid in die problematiek, er moet wel iemand zijn die het 

bewust op tafel legt. Dat wel. Als we ergens de fout maken, is dat omdat het niet bewust 

genoeg op de agenda geplaatst geweest is.” (M. Pinte, persoonlijke mededeling, 5 maart, 

2015) 

Het is duidelijk dat er heel wat redenen worden gegeven waarom dergelijke maatregelen niet 

worden doorgevoerd. Naargelang de stad en de visie die men erop nahoudt, zijn er 

verschillende gebreken te bemerken. Gent heeft het vooral over een gebrek aan aandacht, 

Mechelen over één aan tijd en geld. Antwerpen heeft het dan weer voornamelijk over de 

communicatie en samenwerking tussen ontwerper en veldwerker die nog niet gesmeerd 

lopen. In Brugge werd geen specifieke drempel genoemd, maar werd wel aangetoond dat 

door onderhandelingen tussen ontwerper en werkgroep ‘parken en pleinen’ tot 

compromissen gekomen werd, waar men altijd rekening diende te houden met realiteit en 

budget. Wat dus inhoudt dat deze twee laatste wel eens roet in het eten dreigen te gooien. 

DE TOEKOMST: WENSEN EN VERWACHTINGEN 

Wat de toekomst brengt, is voor niemand duidelijk. Dit betekent echter niet dat er geen 

wensen en meningen over gevormd kunnen worden. Er werd de vier respondenten 

gevraagd hoe zij de volgende stap zien en uit hun antwoorden blijkt dat ze er een 

gelijkaardige visie op na houden. 

Wanneer stadsontwerpers bij bepaalde projecten samenwerken met externe partners en 

studiebureaus valt het op dat meestal weinig aandacht uitgaat naar veiligheid. Het 

esthetische krijgt ook bij deze externe partners veel aandacht, daar het ook bij hen als 

een prioriteit wordt beschouwd. Naar de toekomst toe mag daar dus zeker wel wat 

verandering in komen. 

“Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat daar dan veel meer aandacht voor is. Want 

uiteindelijk is het toch de stad die de opdracht geeft, dus die is ook degene die 

programmawijze bepaalt.” (R. Schmit, persoonlijke mededeling, 27 maart, 2015) 

“Denk dat ze daar best nog een beetje in mogen gestimuleerd worden. Zoals ik al 

zei, vaak wordt de esthetische functionele component, heeft dat inderdaad de 
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bovenhand en wordt daar het meeste aandacht aan gegeven.” (K. Timmerman, 

persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

Ondanks het feit dat niet steeds genoeg aandacht uitgaat naar deze aspecten van 

projecten, kan wel gesteld worden dat het afhangt van welk studiebureau je voor welk 

project vraagt. Zowel in Brugge als in Antwerpen werkt men momenteel samen met 

studiebureaus die het wel de nodige aandacht geven. Overigens is men ervan overtuigd 

dat een algemene bewustwording gaandeweg in de maak is.  

Ondanks de nood aan dergelijke bewustwording bij studiebureaus, ligt de prioriteit niet 

daar. Vaak worden projecten volledig uitgewerkt door de stadsontwerpers en komen 

externe bureaus er niet bij aan te pas. Zoals hierboven aangegeven, is er vooral een 

groot tekort aan kennis en expertise. Volgens hen is het noodzakelijk dat met initiatieven 

zoals studiebezoeken, voorstellingen van goede praktijkvoorbeelden, etc. een basis 

wordt gelegd voor verdere toekomstige plannen. 

“Het zou ook meer gefaciliteerd moeten worden misschien vanuit de federale 

overheid, om toch wat kennis, knowhow, studiebezoeken, projectbezoeken, goeie 

voorbeelden uit het buitenland… een keer te presenteren al. Dat bestaat niet eh. 

Dat is nog nooit geweest.” (W. van Herle, persoonlijke mededeling, 1 april, 2015) 

“En vandaar zou ik eens een themacongres heel specifiek van, om dat een keer 

onder de aandacht te brengen, denk ik is niet slecht. (…) Wat dat er dan leuk is, om 

een keer de specialisten in Nederland keer te laten praten, om dan keer te luisteren 

van waar zit de kennis, van wat hebben zij al allemaal bijgeleerd.” (M. Pinte, 

persoonlijke mededeling, 5 maart, 2015) 

“Denk dat het belangrijk is dat de ontwerpers van de publieke ruimte misschien eens 

gevoed worden met die materie.(…) Eigenlijk heb je mooie praktijkvoorbeelden eh. 

Mooie referentievoorbeelden, keer vergelijkend onderzoek van waar heeft men het 

nu toegepast en wat is de meerwaarde, wat zijn de voordelen?” (M. Pinte, 

persoonlijke mededeling, 5 maart, 2015) 

“Ik denk dat een goede praktijk het best is eh. Tonen waar het werkt. ” (K. 

Timmerman, persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

Het hoeft hierbij niet te gaan om de grootschalige ontwerpen. Kleine projecten met 

kleine interventies die niet veel kosten, kunnen het effect en de praktijk van preventieve 

maatregelen minstens even goed in kaart brengen. Door ervaringen met elkaar te delen, 
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wordt het steeds duidelijker wat wel en wat niet moet worden gedaan om resultaat te 

boeken.  

Naast voormelde infomomenten ter bevordering van de kennis en expertise rond het 

onderwerp is volgens hen ook werkelijk nood aan een kader waarrond men systematisch 

kan werken. Bij niemand werd de focus gelegd op het strikt volgen van een checklist, 

maar eerder bij het uitwerken van integrale plannen waarbij elke laag wordt besproken, 

uitgewerkt en geïntegreerd. Zeker voor langdurige projecten met veel impact op de 

omgeving en haar bewoners moet dit overwogen worden. Zowel de onderlinge 

communicatie tussen ontwerpers en andere betrokkenen, als de communicatie naar de 

bevolking toe is zeer belangrijk en niet te onderschatten.  

“Dus al die dingen, dat is net een integraal verhaal,  moeten eigenlijk samen gaan.  

(…) In functie daarvan ook gaan ontwerpen, van wat is de bedoeling van die plaats. 

Dat je dan wel kunt komen tot een spontane vorm van dingen in ’t oog houden, meer 

zorg dragen voor plaatsen… Niet allemaal apart.” (W. van Herle, persoonlijke 

mededeling, 1 april, 2015) 

“Dus het is niet de bedoeling van nog een heel handboek te maken, maar het gaat 

wel om eigenlijk dat ontwerpers of projectleiders de reflex kunnen maken van 

wanneer moeten we hier nu verder de diepte in gaan. (…) Dat mensen de reflex 

beginnen maken, hier zouden we misschien toch iets meer onderzoek moeten doen 

naar de beleving of naar het gebruik, of naar… of de politie meer bij het ontwerp 

betrekken. Dus een beetje die koppeling proberen te maken.” (R. Schmit, 

persoonlijke mededeling, 27 maart, 2015) 

Mevrouw Schmit had het ook over verschillende soorten onveiligheid. Bij het ontwerpen 

van bouwprojecten mag niet enkel afgegaan worden op cijfers en statistieken. Vaak 

komen deze niet overeen met hoe de inwoners zich daadwerkelijk voelen. Er is een 

groot verschil tussen deze feitelijke en subjectieve onveiligheid, wat betekent dat ze niet 

over dezelfde kam kunnen worden geschoren en men met beide rekening dient te 

houden. Algemeen kan gesteld worden dat strikte regels of richtlijnen zoals deze binnen 

CPTED niet meteen worden toegejuicht, hoewel men er wel naar streeft deze ooit in een 

groter geheel te kunnen integreren. Een groter geheel waarbij men vertrekt vanuit de 

omgeving en haar inwoners en karakter.  

2. Criminaliteitspreventie in een specifieke stedelijke site: de stationsomgeving 

Stationsomgevingen worden algemeen beschouwd als gure buurten waar je liever niet 

doorheen komt ’s avonds laat of ’s ochtends vroeg. Naar aanleiding van de heraanleg 
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van zowel het station Antwerpen-Centraal als Gent-Sint-Pieters vroeg ik me af of dan 

ook extra aandacht gaat naar veiligheid en criminaliteitspreventie. Ik sprak er mijn 

respondenten uit de vier Vlaamse steden over aan, die me nadien ook doorverwezen 

naar zowel Jacques Voncke, architect van beide voornoemde stations, als naar de 

Corporate Security Service (CSS), de preventiedienst binnen de NMBS. 

Stationsprojecten zijn steeds samenwerkingsprojecten tussen veel verschillende spelers. 

Dat zorgt ervoor dat de stad wel betrokken wordt bij de werken, maar vaak niet de 

grootste inspraak krijgt. 

“Zijn jullie daarbij betrokken geweest? Bij het station zelf en de omgeving?  

- Jawel, jawel, jawel, maar ook te weinig hoor, eerlijk gezegd. Wat heb je daar 

bijvoorbeeld. En dat is soms echt duw en trekwerk. De stad geraakt daar ook niet 

altijd tussen.” (K. Timmerman, persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

In Brugge worden ze nu geconfronteerd met enkele problemen die men met gemak had 

kunnen voorkomen, als er wat meer was bij stilgestaan en als de preventiedienst van 

stad Brugge misschien wat meer inspraak had gehad. Zo werden enkel openbare 

toiletten voorzien tijdens de spitsuren, omdat deze anders niet rendabel zouden zijn. 

Aangezien er niet voorzien is geweest in andere toiletgelegenheden gebeurt het nu dat 

mannen tegen de gevel van het station urineren.  

“Ze hebben het niet altijd zo goed overlegd. En dan krijg je nu de discussie, hoe ga 

je dat oplossen.” (K. Timmerman, persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

Wat nu bijvoorbeeld wel gebeurt ter bevordering van de veiligheidsbeleving in de 

stationsomgeving, is een samenwerking tussen de stad en het CSS.  

“Dus we hebben ook in Brugge zo’n samenwerkingsovereenkomst om de veiligheid in 

de stationsomgeving te versterken. Daar focussen we ons vooral op gouddiefstal en 

fietsdiefstal. Maar dan komen dat soort punten aan bod. Maar dat verloopt daar vlot 

hoor.” (K. Timmerman, persoonlijke mededeling, 18 maart, 2015) 

In Gent werd de stadsdienst van het begin af aan betrokken bij het opstellen van de 

nieuwe plannen. Ze begeleidden voornamelijk de inrichting van de hellende tuin, de 

Clementinalaan, de Fabiolalaan en het algemene concept. Ook werd bij het rond de tafel 

zitten, bepleit om het veiligheidsgevoel zo sterk mogelijk te maken.  

“En dat wordt nu echt wel bewust meegenomen hoor, de veiligheidsbeleving, 

gewoon de vraag resoluut bij vergaderingen op tafel smijten, één voor één aflopen. 
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De veiligheidsbeleving, is dat oké? Hebben we alles wel goed onder controle? (…) 

Dat komt meestal wel van ons hoor, dat komt van stedenbouw.” (M. Pinte, 

persoonlijke mededeling, 5 maart, 2015)  

“Hier is er duidelijk veel meer samenwerking geweest. Niet in de zin dat ze u het 

leven gemakkelijk maken. Dat moet ge nu niet denken. Stad Gent is eerder zeer 

kritisch op vlak van de kwaliteit van de openbare ruimte.” (J. Voncke, persoonlijke 

mededeling, 17 maart, 2015) 

Jacques Voncke vertelde me dat toentertijd (we spreken over 1996) weinig werd 

samengewerkt met de stad. Een van de grootste redenen daarvoor was dat niet 

iedereen overtuigd leek te zijn van het concept een gigantisch station te bouwen in het 

centrum van de stad.  

“De aanzet om zo’n station te maken in Antwerpen was eigenlijk de 

hogesnelheidstrein van Parijs naar Amsterdam. En die moest door België en die 

kwam van Brussel, komt dan aan Antwerpen en dan was er een mening die zei, we 

moeten dat rond Antwerpen, we gaan niet in het centrum van Antwerpen beginnen, 

we gaan dat rond Antwerpen sturen. En een ander. Het bestaand gebouw, dat is 

een geklasseerd monument, we gaan daar afblijven, want we gaan daar schade 

veroorzaken.” (J. Voncke, persoonlijke mededeling, 17 maart, 2015) 

De steden zelf waren steeds partner bij het project, maar waren niet diegenen die alles 

in goede banen dienden te leiden. Wat dus al snel duidelijk werd, is dat voor meer 

details over de grote stationsprojecten in contact getreden moest worden met personen 

en organisaties die er dichter bij betrokken werden. Concreet contacteerde ik het CSS 

en Jacques Voncke, als architect en ontwerper binnen Eurostation. Het leek me 

interessant om de visie van een architect te vergelijken met deze van preventiewerkers, 

in dit geval ook criminologen. 

Dhr. Voncke kent CPTED niet. Hij las reeds veel internationale literatuur en dergelijke, 

maar CPTED zelf kwam hij nooit tegen, of het is althans niet blijven hangen. Maar dit 

wilt niet zeggen dat de principes niet worden nageleefd. Doorheen heel het interview 

blijkt duidelijk dat vertrokken wordt vanuit de visie dat de veiligheidsbeleving van de 

reiziger ten allen tijde positief moet zijn. Natuurlijk hangen de interventies daarbij af van 

het soort station.  

“Dus, eum, Antwerpen is diep onder de grond (…) Dus het begint reeds met het 

veiligheidsgevoel dat je aan de mensen kunt geven. Van, gaan we hier snel aan de 

oppervlakte zijn enzo. Dus dat heeft in Antwerpen gespeeld om het daglicht en het 
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overzicht van beneden uit tot boven onmiddellijk aanwezig te laten zijn bij het 

uitstappen of het betreden van de trein. Hier in Gent is het een volledige andere 

aanpak.(…) Ik vind dat in Gent de relatie tussen stedelijk openbaar vervoer en het 

andere vervoer, (…), dat die relatie veel inniger is. En dat heeft ook indirect te 

maken met het veiligheidsgevoel, als je die zaken allemaal veel beter kunt 

combineren, dat je geen afgescheiden zones, maar dat je ineen lopende wereld 

krijgt van die verschillende vervoersmiddelen.” (J. Voncke, persoonlijke mededeling, 

17 maart, 2015) 

Wat in Antwerpen dus zeer belangrijk was, is niet per se hetgeen waar men in Gent ook 

het meest op let, hoewel de aspecten waarop wordt gefocust wel onder eenzelfde 

noemer geplaatst kunnen worden. Vaak gaat het om het gevoel dat de reiziger dient te 

hebben bij het betreden en gebruiken van het station. Men moet bijvoorbeeld rap 

kunnen weten waar de sporen, de uitgangen, de infopunten, etc. zich bevinden. 

Onrechtstreeks spelen volgens dhr. Voncke al deze zaken mee om een veilige 

omgeving te creëren. In zowel Antwerpen als Gent werd daar dan ook sterk op ingezet. 

In Antwerpen verliep dit iets moeilijker, aangezien het station zich in de diepte bevindt 

en dat zeer beperkend werkt bij het overzichtelijk en duidelijk maken van de ruimte.  

“Ja, in Antwerpen is dat anders uitgespeeld. (…) We hebben daar tal van middelen 

uitgezocht om welke nummers gaan we geven aan die sporen. Dat leek ons het 

meest begrijpelijke. (…) En dan denk ik geeft ook een soort zekerheid dat er hier 

niet verloren loopt in het station. Het draagt dus bij tot de veiligheid, niet in de zin, ik 

zal hier niet aangevallen worden, maar een gevoel van, ’t is  hier overzichtelijk, 

geordend.” (J. Voncke, persoonlijke mededeling, 17 maart, 2015) 

Naast talloze ingrepen die het subjectieve veiligheidsgevoel van de reiziger moeten 

bevorderen, wordt bij het ontwerpen van de ruimte ook rekening gehouden met het 

inplannen van camera’s. Anders dan bij voornoemde ingrepen, worden hier wel regels 

gevolgd, die ervoor moeten zorgen dat de camera’s op de juiste plaats terecht komen. 

Dit kan tevens zeker als een vorm van preventie beschouwd worden, aangezien hiermee 

vanaf het uittekenen van de plannen rekening mee wordt gehouden.  

“U moet ook in de architectuur bijvoorbeeld zo’n camera, moet ga al in die 

architectuur opnemen, waar gaan we dat dan bevestigen. Als je een grote lege 

ruimte hebt, om dan speciaal een paal te stellen waarop dat die camera dan hangt, 

dat is meestal vijgen na Pasen eh.” (J. Voncke, persoonlijke mededeling, 17 maart, 

2015) 
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Met betrekking tot Gent-Sint-Pieters kan zeker geconcludeerd worden dat men er alles 

aan heeft gedaan om het volledige complex in elkaar te doen overlopen, zodat overal 

activiteit is. Deze activiteit moet voor sociale controle zorgen, die er dan weer voor zorgt 

dat mensen zich ten eerste veiliger voelen en ten tweede ook effectief veiliger zijn.  

“En dat is dus allemaal in elkaar verstrengeld of aan elkaar gelinkt. En er ontstaan 

geen afzonderlijk zones meer, waar je zo afgescheiden naartoe moet. Maar het 

vormt dus een doorzichtig geheel.” (J. Voncke, persoonlijke mededeling, 17 maart, 

2015) 

“(…) die ondergrond, ge zou kunnen zeggen, ’t is een kelder, ge zit wat verdoken, ’t 

is wat onveilig, ‘t is onder de grond, minder daglicht enzovoort. Wel, we hebben dat 

zoveel als mogelijk gelinkt met het gelijkvloers en dat ziet u al hier en hier is een 

grote helling.” (J. Voncke, persoonlijke mededeling, 17 maart, 2015) 

Er kan dus wel gesteld worden dat een minimale aandacht voor veiligheid en 

criminaliteitspreventie aanwezig is geweest, al wordt die vaak enkel vertaald naar het 

inspelen op het veiligheidsgevoel van de reiziger. Dat is een zeer belangrijk aspect van 

een ontwerp, maar er komt natuurlijk meer bij kijken. Zuiver het feit dat reizigers zich op 

hun gemak voelen in een ruimte, zorgt er niet voor dat anderen stoppen met stelen, 

vandalisme, etc. Voor de ontwerper en architect is het echter ook niet zo simpel. Naast 

deze eerder sociale aspecten van een project, dienen ze tegelijkertijd rekening te 

houden met ingenieursaspecten. Een plan moet steeds uitvoerbaar blijven, wat er soms 

voor zorgt dat compromissen sluiten de manier van werken is. 

In het kader van de vernieuwing van het Sint-Pieters station werd wel samengewerkt en 

samen gezeten met de Corporate Security Service, de veiligheidsdienst binnen de 

NMBS. Het lijkt me interessant om hun visie tegenover deze van dhr. Voncke te 

plaatsen.  

Vooral met betrekking tot de fietsenstalling is het CSS zeer actief geweest en streefde 

men naar meer beveiliging. Het open karakter van de fietsenstalling strookte volgens 

hen niet met het idee dat fietsdiefstallen zo goed mogelijk moeten worden voorkomen.   

“Dat is dus niet controleerbaar. Ge moet die fietsers, gebruikers allemaal 

kanaliseren door een of twee punten. Met wanden enzovoort. En zodanig dat we 

daar dan een camera stellen en dan kunnen we iedere fietser of persoon 

identificeren die daar buiten loopt met een fiets.” (J. Voncke, persoonlijke 

mededeling, 17 maart, 2015) 
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Na overleg is uiteindelijk een compromis gevonden om doorzichtige glazen wanden te 

plaatsen, die laag genoeg waren om er nog overheen te kunnen kijken.  Op die manier 

behoudt het zijn open karakter en ruimtegevoel, terwijl de fietsers via de wanden 

tegelijkertijd ook door een beperkt aantal in– en uitgangen worden geleid. Uit het 

interview met drie werkzame criminologen uit het CSS blijkt dat dergelijke compromissen 

wel vaker moeten gemaakt worden en het dus niet altijd even simpel is om hun punt 

duidelijk aan de man te brengen. 

De Corporate Security Service is opgedeeld in verschillende cellen, die zich respectievelijk 

bezig houden met de aanwezigheid van mensen op het terrein, de hulp van technologische 

middelen op bepaalde sites en preventieprojecten en samenwerkingsverbanden met steden 

en gemeenten. Mijn drie respondenten, mevrouw Joke de Maet, mevrouw Hanne-Lore Van 

Hulle en mevrouw Evi Meirsman, behoren tot de cel die instaat voor de samenwerking met 

steden en gemeenten, meer bepaald de cel ‘integrale veiligheid’.  

“Het gaat hier niet alleen over de mannen in het rood, maar we hebben zo wel van elk 

keten in de veiligheidsketen, van elke schakel binnen de veiligheidsketen een stukje in 

onze dienst aandacht aan besteed.” (J. de Maet, persoonlijke mededeling, 31 maart, 

2015) 

Concreet werden reeds verschillende projecten opgesteld, telkens gericht op specifieke 

doelgroepen en fenomenen waarmee de spoorwegen het meest mee geconfronteerd worden. 

Daklozen, fiets –en koperdiefstal, vandalisme, graffiti, etc.  

Bovendien proberen ze telkens te werken rond zowel subjectieve als objectieve veiligheid, 

respectievelijk het veiligheidsgevoel van de reiziger en de cijfers. De bedoeling is om steeds 

tot een compromis tussen beide te komen, wat soms zeer moeilijk is en tevens de reden is 

waarom men soms tot een conflict komt tussen ontwerper en veiligheidsdienst. Specifiek in 

Gent gebeurde dit inderdaad bij het uittekenen van de fietsstalling. Ook voor hen is het 

uiteraard belangrijk dat reizigers zich veilig voelen, maar de creatie van het veiligheidsgevoel 

moet realiseerbaar zijn in combinatie met het plaatsen van camerabewaking, alarmsystemen, 

etc.  

“Bijvoorbeeld in Gent zit je nu ook met daklozen, die het station ook zien als 

ontmoetingsplaats. En hoe groter dat station wordt, hoe opener ook en hoe meer 

plaatsen er zijn die interessant worden voor groepen die niet reizen met de trein, of die 

niet als klant in het station zijn.” (H. van Hulle, persoonlijke mededeling, 31 maart, 2015) 

Natuurlijk gaat dit niet op voor alle stations. Om te bepalen waar de prioriteit telkens ligt, 

baseert men zich op een soort van risicoanalyse matrix (H. van Hulle, persoonlijke 
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mededeling, 31 maart, 2015). Dit houdt in dat op basis van de objectieve cijfers afgewogen 

wordt wat als eerste aangepakt moet worden.  

“Er wordt gekeken bijvoorbeeld naar beveiliging en bewaking. Waar ligt het station in de 

stad, wat zijn de twee delen van de stad. (…) Ze gaan kijken van waar ligt het station in 

de omgeving. En aan de hand daarvan worden dan ook de objectieve cijfers erbij 

genomen. Welke vormen van criminaliteit hebben we in dat station.” (H. van Hulle, 

persoonlijke mededeling, 31 maart, 2015) 

Jammer genoeg worden de resultaten niet steeds gevolgd. Enerzijds omdat de visie van de 

veiligheidsdienst en deze van de architect ver uiteen liggen. Anderzijds wegens budgettaire 

beperkingen. Desondanks lijkt men in zekere mate toch altijd tot een oplossing te komen.  

Wat betreft CPTED kan geconcludeerd worden dat het zeker en vast gekend is. De baas 

binnen de cel ‘integrale veiligheid’ gaf er onlangs nog een presentatie over, dus het is zeker 

zo dat er enige aandacht naartoe gaat. CPTED wordt echter niet gebruikt als vertrekpunt bij 

de projecten. Als alle principes worden overlopen, blijkt dat – ondanks alle compromissen – 

aan bijna alles ruim voldaan wordt, maar het wordt niet als basis gebruikt om de projecten op 

te baseren. 

“Het is niet dat we gezegd hebben, we gaan uit die theorie vertrekken en wat moeten we 

allemaal hebben. Maar als je hem gaat aftoetsen, ga je wel zien dat we alles hebben.” (E. 

Meirsman, persoonlijke mededeling, 31 maart, 2015) 

Een van de redenen hiervoor is waarschijnlijk dat wel concreet gewerkt wordt met de 

veiligheidsketen: proactie, preparatie, preventie, reactie, repressie en curatief. Wanneer deze 

fases in het project in rekening worden gebracht, is het zeer plausibel dat ook aan alle 

CPTED principes een antwoord wordt geboden. 

“Dus ik denk dat, als je al die schakels mee hebt, dat ook wel samenvalt met de theorie. 

En dat is wel iets waar dat wij heel sterk op werken. Op de veiligheidsketen.” (H. van 

Hulle, persoonlijke mededeling, 31 maart, 2015) 

De laatste jaren wordt het CSS steeds meer op voorhand betrokken bij de projecten, zodanig 

dat ze hun advies vanaf het begin kunnen geven. Een positieve evolutie valt hieruit waar te 

nemen, hoewel dat zeker nog wel wat mag aandikken. Vaak worden ze nog eenzijdig 

aangesproken, in die zin dat ze enkel betreffende beveiliging en bewaking hun ding mogen 

doen. Ook bij het sociale aspect van de ontwerpen zouden zij goed werk kunnen leveren en 

zaken kunnen vermijden, maar zo ver staat het nog niet. 
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“We hebben de rondgang gedaan, ik denk twee weken geleden. En je merkt dat, dan 

zeg je ook van, oké ja. In de fietsenstalling. Je hebt de grote fietsenstalling met zicht 

overal, behalve rechts achteraan is er nog een hoek die volledig weggestoken is. En 

daar gaan ze gaan urineren. Dan hebben wij ook zoiets van, ja oke, maak hier een 

afsluiting, zorg dat daar geen fietsenstalling meer is, dat daar niemand meer kan komen.” 

(J. de Maet, persoonlijke mededeling, 31 maart, 2015) 

Het zou dus zeker niet overbodig zijn, moest er nog wat meer aandacht naar de 

problematiek gaan. Wat wel duidelijk voelbaar is, is dat steden en gemeenten zelf steeds 

meer interesse hebben in het station (H. van Hulle, persoonlijke mededeling, 31 maart, 2015). 

Het wordt hoe langer hoe meer aanzien als de toegangspoort tot de stad en die moet 

bijgevolg aantrekkelijk zijn. Op die manier wordt het CSS ook steeds meer aangesproken om 

verschillende kleine projecten te begeleiden. Een klein nadeel hierbij is wel nog steeds de 

financiële kant van het verhaal. 

“Maar ik denk gezien de budgettaire beperkingen, dat we geen ommezwaai op korte 

termijn gaan hebben. Omdat dat ook iets is dat moeilijk meetbaar is, veiligheidsgevoel.” 

(E. Meirsman, persoonlijke mededeling, 31 maart, 2015) 

3. Nederland 

Vooraleer ik de situatie in Nederland bespreek, wil ik graag meedelen dat deze interviews 

anders zijn verlopen dan deze in Vlaanderen. Een combinatie van het tijdrovende karakter 

van kwalitatieve interviews met de langere afstand naar Nederland heeft ervoor gezorgd dat 

de vragen hen via e-mail werden toegestuurd. Vanzelfsprekend levert dit niet dezelfde 

hoeveelheid aan informatie op als een persoonlijk gesprek, wat wilt zeggen dat dit laatste 

deel van deze masterproef kort wordt gehouden. Het kan eerder beschouwd worden als een 

bevestiging van wat hiervoor eerder al omschreven werd. 

Door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) te contacteren, werd het 

al snel duidelijk dat de volledige kwestie van criminaliteitspreventie bij stedenbouwkundige 

projecten veel grondiger is ingebed in Nederland dan in België. Het Centrum is operatief 

sinds 2005 en is voornamelijk bevoegd voor het opstellen, beheren en verder ontwikkelen 

van kwaliteitslabels (C. van der Nat, persoonlijke mededeling, 1 mei, 2015). Concreet kan 

het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) als voorbeeld genomen worden. Daarnaast 

ondersteunt en onderzoekt het veiligheidsvraagstukken. Een eerste groot verschil met België 

is alvast het bestaan van een dergelijke centrale organisatie.  

Een tweede verschil is het feit dat het CCV wordt ondersteund vanuit het ministerie 

Veiligheid en Justitie en het ministerie Binnenlandse zaken en er tevens sprake is van een 
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samenwerking inhoudt tussen diezelfde ministeries, politie, justitie en gemeenten. Alle 

Nederlandse gemeenten worden door de voorgenoemde ministeries aangemoedigd om 

bepaalde richtlijnen en maatregelen in rekening te nemen bij het uitvoeren van 

bouwprojecten. Daarna is het aan hen om alles om te zetten in praktijk. Volgens het CCV 

wordt dit wel vaker gedaan, al is het natuurlijk afhankelijk van gemeente tot gemeente. 

“Uit onderzoek is gebleken dat het risico op criminaliteit beduidend wordt verlaagd. Dit 

betreft dan niet alleen inbraken in woningen maar ook andere vormen van criminaliteit in 

de openbare ruimte zoals vernielingen, diefstal van fietsen, auto’s, inbraken in auto’s.” 

(C. van der Nat, persoonlijke mededeling, 1 mei, 2015) 

Deze kwaliteitslabels zijn niet exclusief gebaseerd op CPTED of gelijkaardige principes. Wel 

wordt samengewerkt met de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer, die de CPTED-principes in 

Nederland verspreidt en aan de man brengt (onder andere door het reeds genoemde 

handboek ‘Veilig ontwerp en beheer’). Daarnaast werd ook literatuur als Defensible Space 

van Newman en het begrip social eyes van Jacobs gebruikt om de labels verder te staven en 

uit te werken (C. van der Nat, persoonlijke mededeling, 1 mei, 2015).  

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen werd ondertussen als vast onderdeel in het programma 

van het ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van de aanpak van woninginbraken 

opgenomen (C. van der Nat, persoonlijke mededeling, 1 mei, 2015). Concreet gaat het om 

een combinatie van zowel preventieve als repressieve maatregelen. 

“Er zal altijd gewerkt moeten worden aan een balans tussen preventie en repressie. 

Daarnaast is duidelijk dat ook repressie en het nemen van technische preventieve 

maatregelen (in de breedste zin, van macro naar micro, van een stedenbouwkundig 

ontwerp tot en met het beveiligen van objecten) onvoldoende is. Daarom is het ook 

belangrijk dat niet alleen gemeenten gestimuleerd blijven worden om de juiste 

preventieve maatregelen te nemen en Politie en Justitie de repressieve maatregelen.” (C. 

van der Nat, persoonlijke mededeling, 1 mei, 2015) 

Tot slot pleit men voor het betrekken van inwoners en gebruikers van een bepaald gebied 

bij de projecten, daar dit een positief effect blijkt te hebben op de veiligheidsbeleving. Dit 

wordt mooi omschreven in volgende aanbeveling:  

“Een tip is om vanuit centraal niveau (lees ministerie) criminaliteitspreventie te 

stimuleren bij de betreffende gemeenten en nauw samen te werken met organisaties als 

politie en justitie. Daarnaast is de rol van de woningcorporaties en projectontwikkelaars 

belangrijk. En zeker zal ook geïnvesteerd moeten worden op de betrokkenheid en het 
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gedrag van de bewoners en ondernemers.” (C. van der Nat, persoonlijke mededeling, 1 

mei, 2015) 

De antwoorden van het CCV komen voor een groot deel overeen met de antwoorden die 

werden doorgestuurd vanuit Rotterdam. Via e-mail lieten ze mij reeds weten niet op de 

hoogte te zijn van de CPTED principes, maar wel andere zaken in praktijk omzetten om 

aan veiligheid en criminaliteitspreventie tegemoet te komen (M. van Ruijven, persoonlijke 

mededeling, 15 april, 2015). Ook zij verwijzen naar het ‘landelijke Politie Keurmerk Veilig’ 

bij stedenbouwkundige plannen, wat inhoudt dat ze oog hebben voor het vermijden van 

opportuniteiten voor inbrekers, misdadigers, etc. Daarnaast wordt bij elk inrichtingsplan van 

publieke ruimte overleg gepleegd met zowel politie als brandweer en worden vaak ook 

camera’s geplaatst, specifiek met het doel criminaliteit in te perken. Deze aanpak wordt in 

de mate van het mogelijke consequent toegepast, al staan sommige plekken wel hoger op 

de prioriteitenlijst daar de budgetten niet steeds elk project toelaten (M. van Ruijven, 

persoonlijke mededeling, 15 april, 2015). 

Ook in Rotterdam vindt men het belangrijk dat criminaliteitspreventie verder wordt 

gepromoot en gesteund. Vooral een integrale aanpak is zeer belangrijk. Niet enkel in die 

zin dat politie en buurtwerkers, maar ook sociaal maatschappelijke problematieken worden 

betrokken. 

“Schooluitval onder jongeren voorkomen is bijvoorbeeld ook een vorm van 

criminaliteitspreventie. Omdat jongeren die niet naar school gaan op straat hangen en 

een grote kans hebben de verkeerde dingen te doen, die weer overlast geven, etc. (…) 

Dat is super essentieel. De inrichting van de buitenruimte is een belangrijke tool om 

e.e.a. te voorkomen. Maar het gaat toch zeker ook om een gedragsverandering bij veel 

mensen.” (M. van Ruijven, persoonlijke mededeling, 15 april, 2015) 

Wat dus zeer duidelijk naar voor komt en de Vlaamse visie alleen maar bevestigt, is dat 

men een integrale aanpak wenselijk acht. Het gaat om de impact van de interventies op de 

inwoners en gebruikers van de plaats en over de sfeer die daarmee wordt gecreëerd. 
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Conclusie 
 

Net zoals het moeilijk is een overzicht te geven van wat in België reeds bestaat rond de 

relatie tussen criminaliteit, veiligheid en stedelijk design, is het ook moeilijk om een 

eenduidige conclusie te trekken uit bovenstaande resultaten. Het blijft een onderbelicht 

thema, waar nog veel onderzoek naar zal moeten gevoerd worden vooraleer een helder 

beeld kan worden geschetst.  

Dat praktisch iedereen vertrouwd is met de term Crime Prevention through Envrironmental 

Design, wil niet per se zeggen dat men de achterliggende theorie ook toepast. Dit blijkt 

duidelijk uit bovenstaande resultaten. Maar hoe wordt de aandacht voor criminaliteit en 

veiligheid in de stad dan wel geïntegreerd in stedenbouwkundige ontwerpen? 

Uit de interviews blijkt dat er grote onderlinge verschillen bestaan tussen de Vlaamse 

gemeenten. Zo worden de stadsdiensten om te beginnen al op een compleet andere 

manier georganiseerd. In Brugge en Mechelen zijn de preventiediensten bevoegd voor 

criminaliteitspreventie, terwijl dit in Gent en Antwerpen door de diensten Stedenbouw wordt 

afgehandeld. Het was dan ook niet verbazingwekkend om vast te stellen dat een uniforme 

wijze om deze problematiek aan te pakken in België niet bestaat,  laat staan in Vlaanderen. 

Elke stad vult deze thematiek volledig naar eigen aanvoelen in. 

De dienst Stedenbouw in Gent baseert zich in dit kader op zowel de CEN-standaarden als 

het Nederlandse handboek ‘Veilig Ontwerp en Beheer’, die zelf de CTPED-principes als 

inspiratiebron namen. De principes die daaruit voortvloeien worden niet concreet en 

systematisch toegepast, al probeert men er bij zoveel mogelijk ontwerpen toch in zekere 

mate rekening mee te houden. Zelf ontwikkelde Stad Gent enkele draaiboeken met 

richtlijnen voor ontwerpers van projecten in de publieke ruimte. Dit zijn de IPOD’s, afgekort 

voor Integraal Plan Openbaar Domein. Het gaat hem in deze IPOD’s eerder over de ruwe 

inrichting van deze publieke ruimte. Zo handelt IPOD 1 over het gebruik van materialen en 

IPOD 2 over de gewenste afmetingen. Ook met het trottoiractieplan toont Stad Gent aan 

wel degelijk bezig te zijn met het zo veilig en aangenaam mogelijk van haar stad, wat 

automatisch een positieve invloed heeft op het voorkomen van criminaliteit. In Gent 

probeert men de focus zo vaak mogelijk op het integrale beleid te leggen. Men probeert alle 

lagen van een project in die mate te belichten dat daar achteraf weinig problemen komen 

opdagen. 

Ook bij Stad Antwerpen staan de ontwerpers zelf in voor het integreren van het 

veiligheidsaspect. Momenteel staan ze daar nog niet ver in, maar doorloopt het project wel 
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telkens een uitgebreid traject. Zo wordt om de mening van de bewoners, de jeugd, de 

groendienst, etc. gevraagd, met de bedoeling het ontwerp aan zoveel mogelijk 

verschillende doelgroepen aan te passen. Criminaliteitspreventie en veiligheid zijn nog 

geen vaste componenten van dit traject, al is men daar ondertussen wel mee bezig. De 

conceptstudie ‘ruimtelijke veiligheid’ werd in dit kader opgericht en heeft tot doel te 

onderzoeken hoe buurten van elkaar verschillen en in welke mate daarmee rekening moet 

worden gehouden bij projecten. Het is duidelijk dat men de focus in Antwerpen niet op 

individuele acties legt, maar eerder het brede plaatje als prioritair ziet.  

In Brugge gaat het er iets anders aan toe en staat de preventiedienst in voor het invullen 

van het preventiekader bij stedenbouwkundige projecten. Specifieke literatuur waarop ze 

zich daarbij consequent baseren, is er niet, al is bijvoorbeeld CPTED wel gekend en 

proberen ze soortgelijke principes toe te passen in hun ontwerpen. In de praktijk vertaalt 

zich dat in verschillende projecten en werkgroepen. De werkgroep ‘Parken en Pleinen’ 

heeft bijvoorbeeld tot doel om zowel reactief als proactief problemen in de publieke ruimte 

op te lossen. De projecten binnen deze werkgroep worden door de cel Ontwerp van de 

Groendienst uitgetekend. Hierbij baseren ze zich wel op enkele basisprincipes die 

bijvoorbeeld onder CPTED kunnen worden gerekend, maar gebeurt het verder op basis 

van logisch verstand en ervaring. 

Qua kennis van en interesse in criminaliteitspreventie en stedelijk design is Mechelen een 

van de voorlopers, hoewel de stad dit niet te danken heeft aan concrete uitvoeringen van 

dergelijke interventies. Ook hier wordt het niet gezien als een beleidsprioriteit, om die reden 

dat er geen tijd en geld voor is. Desondanks is een positieve evolutie merkbaar: de 

preventiedienst wordt steeds meer gevraagd om advies te geven bij de aanleg van 

bijvoorbeeld parken en pleinen. Ondanks het feit dat deze thematiek niet standaard wordt 

behandeld, zijn er wel enkele (proef)projecten waaruit de groeiende interesse blijkt. Bij het 

project in de Donker Lei werd met de focus op een projectwerking gebaseerd op de CEN-

standaarden. Bij de Tinel Site aan de studenten van Sint-Lukas gevraagd om specifiek 

vanuit de CPTED-benadering naar de site te kijken. Een student Maatschappelijke 

Veiligheid werd vervolgens de opdracht gegeven zich te verdiepen in de crime triangle, om 

de Mechelse buurtwachters op die manier risico’s te leren inschatten en opmerken. Zo is 

Mechelen zeker een voorbeeld voor vele andere steden. Maar waarom kan deze interesse 

niet in de praktijk worden omgezet? 

Tijdens de interviews werden op deze vraag vaak dezelfde antwoorden gegeven. Er is 

geen geld voor dergelijke ingrepen, alles moet binnen een bepaalde tijdspanne uitgevoerd 

worden, het esthetische wordt nog te prioritair aanzien, etc. Wat verder ook opvalt, is dat 
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niet tot verdere opname of implementatie van het principe wordt overgegaan wegens een 

tekort aan kennis over de aanpak en effecten. De theorie blijft dus zeer vaag in Vlaanderen.  

Dit laatste is ook de reden waarom de effectiviteit van de theorie niet als troef kan worden 

uitgespeeld. Wanneer maatregelen genomen worden, is het zeer moeilijk om korte tijd 

daarna resultaat waar te nemen. Dergelijke interventies boeken vooral resultaat op lange 

termijn, wat ervoor zorgt dat men niet meteen happig is om er verder in te investeren.  

Wat voorlopig geconcludeerd kan worden, is dat de interesse vanuit de Vlaamse 

gemeenten om misschien iets verder te gaan in de ontwikkeling van 

criminaliteitspreventieve maatregelen in het kader van stedenbouwkundige projecten zeker 

aanwezig is. Of die interesse zich enkel toespitst op de CPTED-benadering, is een andere 

vraag. Een vraag die op basis van het onderzoek negatief beantwoord kan worden.  

De interesse voor een integraal beleid is overal aanwezig. Men is van oordeel dat niet enkel 

concrete aanpassingen aan de ruimtelijke inrichting van een plaats invloed hebben op het 

(on)veiligheidsgevoel en de hoeveelheid criminaliteit. Het plaatsen van een verlichtingspaal 

in de straat zal er bijvoorbeeld niet meteen voor zorgen dat de buurt op slag veilig is. Ook 

een analyse van en een heldere communicatie met de bevolking is nodig. Enkel inwoners 

en gebruikers van een ruimte kunnen omschrijven hoe zij zich ter plekke voelen. Als men 

daar meer rekening mee zou houden, creëert dit een sfeer van steun, betrokkenheid en 

sociale cohesie. Daarnaast is ook samenwerking met politie, brandweer en andere 

hulpverlenende diensten aan te raden. Zo kan elk project op punt worden gebracht en 

zullen achterna veel minder problemen opgelapt moeten worden.  

Maar laten we het kind niet met het badwater wegsmijten. De CPTED-principes zijn zeker 

interessant om mee verder te gaan in de toekomst. Alleen is iedereen het unaniem eens 

om deze in een bredere context in te bedden en ze naargelang de situatie en omgeving in 

gepaste mate te integreren.  

Bij het inzoomen op de aanpak van de stationsomgevingen was het door de minieme 

inbreng van stadsdiensten bij deze projecten, aangewezen om ons te richten tot ontwerpers 

bij Eurostation en preventiewerkers bij de NMBS. Door met beiden te spreken, werd de 

contradictie tussen de gedachtegang van ontwerpers en preventiewerkers heel duidelijk en 

kan dit meteen ook als een van de redenen gezien worden waarom het thema nog zo 

onderbelicht is. Ontwerpers of architecten focussen heel vaak op het esthetische, waardoor 

de rest (waaronder dus ook veiligheid) niet grondig wordt behandeld. Desondanks gaat door 

het CSS dat de laatste 8 jaar op de uitkijk staat, automatisch al meer aandacht uit naar deze 
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thematiek en probeert men zo vaak als mogelijk compromissen te sluiten waar de nood het 

hoogst lijkt te zijn. 

Tot slot werd ook Nederland kort onder de loep genomen. Het grootste verschil tussen 

Nederland en België is de aanwezigheid van een centrale nationale organisatie (Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, of CCV) die gemeenten aanzet rekening te houden 

met deze aspecten en hierbij hulp krijgt van de overheid. Dit zorgt er namelijk automatisch 

voor dat er betere en uitgebreidere kennis beschikbaar is over de mogelijkheden en effecten 

van de criminaliteitspreventieve interventies. Los van de vraag of CTPED al dan niet strikt 

toegepast dient te worden, is het  duidelijk dat de uit- en verspreiding van heldere informatie 

hieromtrent beter georganiseerd kan worden in België. Nederland vormt hiervoor een 

uitstekende inspiratiebron. 
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