
42    43 

brand/veiligheid

Stedebouw & arChiteCtuur | nr. 3 | juni 2017

horEn, ziEn, ruikEn
veiligheidsverleiding beweegt mensen op een 

positieve manier tot gewenst gedrag en geeft 

hen een veilig gevoel. bewust en onbewust, via 

de zintuigen. voor de openbare ruimte zijn er 

met name kansen als het gaat om zien, horen én 

ruiken. denk aan geuren die iets prettigs oproe-

pen, kleuren die ons waarschuwen en verlichting 

om een prettige sfeer te creëren. door openbare 

plaatsen op een slimme manier in te richten en 

goed te beheren, kan de beleving van veiligheid 

verbeteren en de neiging tot overlastgevend of 

crimineel gedrag fors verminderen.

DE aaiBarE tunnEl 
wie zich vroeg in de ochtend door een metro van 

de ret laat vervoeren, hoort natuurgeluiden in de 

metrohallen. in de ochtendspits klinkt er klassieke 

muziek. in de avond klinkt er rustige muziek en 

in de late uren zorgt de muziek voor een meer 

intieme sfeer. muziek maakt het wachten aan-

genamer en daardoor gevoelsmatig korter. ook 

ruiken de reizigers citrus en groene geurtonen. 

de citrus doet schoon en fris aan, de geurtonen 

geven het geborgen gevoel van thuis zijn. en 

wat blijkt: uit het reizigersonderzoek komt naar 

voren dat ‘aangenaam wachten op het station’ is 

gestegen van een 7 naar een 7,8. 

in tilburg spreken ze liever over een passage dan 

over een tunnel. een tunnel is donker en onveilig. 

de nieuwe stationspassage ter hoogte van de 

willem ii-straat in tilburg voelt juist prettig aan. 

deze heeft een wand van lichtdoorlatende glazen 

bouwstenen. deze stenen kunnen afzonderlijk 

worden verlicht. Ze vormen een interactieve 

wand die reageert op voorbijgangers, in de 

ochtend anders dan ’s avonds. het kleurenpallet 

varieert, afhankelijk van weer, voorbijgangers of 

evenement. de wanden van glas en roestvrijstaal 

nodigen uit om aan te raken. de wand heeft 

rondingen, geen geschikt canvas voor graffiti. 

bovendien is glas gemakkelijk schoon te maken 

en een kapotte bouwsteen kan eenvoudig wor-

den vervangen. hufterproof dus, maar met een 

delicate uitstraling. 

succEsfactorEn
laten we tot slot nog even naar de eerder 

geschetste casus van het winkelcentrum kijken. 

hoe had dit winkelcentrum een prettige plek 

kunnen zijn voor het winkelend publiek, de 

ondernemers én de jongeren met de inzet van 

veiligheidsverleiding? analyseer vooraf wat bij de 

situatie past. tot welk gedrag wilt u de bezoekers 

verleiden? neem belevingsaspecten mee vanaf de 

start van het ontwerpproces. Zet experts in die 

een integraal concept kunnen maken. denk daar-

bij bijvoorbeeld ook aan een stedenbouwkundige. 

naast de inzet van experts is een goede nulme-

ting van belang. bepaal aan de hand daarvan of 

verleidingselementen toegevoegde waarde heb-

ben, want inzet van veiligheidsverleiding is met 

name geschikt als aanvulling op en ter ondersteu-

ning van andere maatregelen.

tot slot: ga niet over één nacht ijs. het implemen-

teren van succesvolle interventies op het gebied 

van licht, kleur, geluid, geur en dergelijke luistert 

in de praktijk nauw. effecten zijn sterk afhanke-

lijk van doel, doelgroep en context. wat op de 

ene plek werkt, kan elders anders uitpakken. er 

is bovendien een sterke noodzaak tot evenwicht 

van prikkels: de gebruikte prikkels moeten dus 

passen bij doel, doelgroep, setting en elkaar. ook 

de intensiteit van de prikkels moet daarop zijn 

afgestemd om een optimaal effect te bereiken.

Een bekend probleem: na de bouw van een 

nieuw winkelcentrum klagen ondernemers 

al snel over jeugdoverlast. het winkelcen-

trum is niet alleen ideaal voor winkelend publiek, 

jongeren vinden er ook een mooi plekje uit het 

zicht waar ze alcohol drinken, joints roken en 

naar muziek luisteren. in het ontwerp van het 

winkelcentrum is er dan te weinig naar sociale 

veiligheid gekeken en dat komt vaker voor. daar 

ligt dus een uitdaging. 

in amerika wordt in de jaren ’60 van de vorige 

eeuw al geëxperimenteerd in het ontwerp-

proces met aspecten rondom sociale veiligheid. 

aan het begin van de jaren ’70 wordt daar de 

term Crime Prevention through environmental 

design (CPted) geïntroduceerd. in nederland 

noemen we dat enkele jaren later veilig ontwerp 

en beheer. doel van veilig ontwerp en beheer 

is om via een multidisciplinaire aanpak crimi-

naliteit en onveiligheid te bestrijden. denk aan 

omgevingsgerichte maatregelen, zoals zichtlijnen 

aanbrengen voor meer toezicht. tegenwoordig 

zien we daarin steeds meer creativiteit ontstaan 

in de vorm van maatregelen die mensen onbe-

wust verleiden tot gewenst gedrag. bij het CCv 

noemen we dat ‘veiligheidsverleiding’. 

stEn mEiJEr, het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en veiligheid 

(CCv)

een interaCtieve, aaibare tunnel of een metroStation waar je onbewuSt 
wordt geëntertaind. je moet er maar oPkomen. reCent PubliCeerde het Cen-
trum voor CriminaliteitSPreventie en veiligheid (CCv) het boek ‘veiligheidS-
verleiding’. in dit boek Staan ruim 50 voorbeelden van hoe menSen door 
een andere inriChting van de omgeving verleid kunnen worden tot gewenSt 
gedrag. de foCuS van het CCv lag daarbij oP voorbeelden die bijdragen aan 
de veiligheidSbeleving en het verminderen van overlaStgevend of Crimineel 
gedrag.

mEEr wEtEn

het boek ‘veiligheidsverleiding’ 

is gratis te downloaden via de 

website van het CCv: hetccv.nl/

zintuigbeinvloeding. wilt u meer 

weten, of heeft u een voorbeeld 

gemist? neem contact op met 

Sten meijer, adviseur bij het CCv, 

via: sten.meijer@hetccv.nl of 06 

13 304 813.
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