
tips & tricks voor super aantrekkelijke openbare ruimtes

Placemaking in de stad





De ideale stad heeft een ongekende aantrekkingskracht. Om in te wonen, 
te werken, te studeren en in te verblijven. Een ideale stad biedt haar stede-
lingen kansen, vertier en haalt het beste in hen naar boven. Dit is niet een 
vanzelfsprekendheid. Een verleidelijke stad moet er continue aan werken 
om in conditie te blijven. Om op haar aantrekelijkst te zijn en haar stede-
lingen het hof te maken. 

HUNC heeft als missie steden zo verleidelijk mogelijk te maken. Het bureau 
richt zich op het vlak van stedelijke interventies en architectuur. De ontwer-
pen van het bureau dragen bij aan een positieve ervaring in steden. Daar-
naast wil het bureau een zo groot mogelijk publiek inspireren om op basis 
van de ontwerpen en inzichten van HUNC zelf ook de stad aantrekkelijk te 
maken. Daarbij doorbreken we vastgeroeste patronen, creëren we een nieu-
we kijk op de bestaande omgeving en scheppen we ruimte voor persoonlij-
ke invulllingen in het stedelijke gebied.

We streven naar steden om verliefd op te worden. 

Een aantrekkelijke stad heeft de volgende eigenschappen. 
Vitaal en gezond, de stad is nooit statisch en geeft ruimte aan nieuwe 
ontwikkelingen.

• onweerstaanbaar, de stad trekt mensen naar zich toe.

• stoer, de stad durft avontuurlijk te zijn.

• uitdagend, de stad prikkelt de stedelingen om creatief te zijn.

• karakter, de stad is uniek en heeft zijn eigen uitgesproken identiteit.

• intelligent, de stad is een magneet voor de kenniseconomie

• humor, de stad laat je ontspannen en lachen.

• speels, de stad houdt je jong.

• lekker, de ideale stad is om te smullen.

Een stad 
om verliefd op 
te worden

Steden veranderen continue. Dit zijn de punten 
waarop ze veranderen.

• Er gaan steeds meer mensen in steden wonen
• Stedelingen volgen niet meer het werk om zich 

in een stad te vestigen, maar het werk volgt de 
stedelingen

• Er komen meer gezinnen in steden wonen
• Sterkere bewustwording van het stedelijke 
    milieu

Om verleidelijk te blijven, moeten steden hiermee 
aan de slag
• Met een toenemend inwoneraantal wordt de 

druk op de openbare ruimte groter. Onderzoek 
naar de wensen van stedelingen heeft aange-
toond dat juist de kwaliteit van de openbare 
ruimte belangrijk is voor hun woongeluk.

• voor de ontwikkeling van kinderen is het 
belangrijk dat ze buitenspelen. Ze hebben hun 
eigen behoeften qua ruimte. Goede steden 
spelen hier op in.

• Tegenwoordig is een groot deel van de bevol-
king bezig met gezonde leefgewoontes. Het 
is dan bizar dat het inademen van de lucht 
in de Nederlandse steden gelijk staat aan het 
roken van 6 sigaretten per dag en dat we dit 
accepteren. 

• Als steden grote bedrijven willen aantrekken 
moeten ze zorgen dat de stad aantrekkelijk is 
voor de bewoners. Want het zijn niet meer de 
stedelingen die de bedrijven volgen in hun 
keuze om ergens te gaan wonen. Het zijn de 

bedrijven die volgen waar de stedelingen 
gaan wonen. In steden die niet aantrekkelijk 
zijn hebben bedrijven moeite om personeel te 
vinden.

Toekomst
Voor de nabije toekomst zien we een ontwikke-
ling op het gebied van automobiliteit en artificial 
intelligence/smart cities. Onze voorspelling is dat 
met de komst van de zelfrijdende auto je niet 
meer een auto koopt, maar een abonnement 
neemt op autorijden. De auto komt voorrijden op 
het moment dat je hem nodig hebt. Heb je hem 
niet meer nodig, dan rijdt deze weg om iemand 
anders vervoer aan te bieden. Dit houdt in dat de 

geparkeerde auto grotendeels uit het straatbeeld 
zal verdwijnen. Wat gaan we met deze ruimte 
doen. Volleggen met 30x30 stoeptegels, of grijpen 
we deze kans om de stoepen te verbeteren. Wij 
kiezen voor de laatste optie en willen nu al na-
denken over hoe de stoepen te vergroenen en er 
meer speel- en verblijfsplekken te creëren. 

Artificial intelligence zal een nog veel bredere 
invloed hebben op de stad. Dit een invloed die 
vooral achter de schermen plaats vindt en ervoor 
zorgt dat allerlei processen in de stad op elkaar 
worden afgestemd. Op straatniveau zal het een 
invloed hebben op hoe en met welke snelheid 
mensen door de stad bewegen.



       
       
       
       
       
       
      

We hebben liefde nodig. We zijn geen goudvis-
sen die solitair in een vissenkom kunnen rond-
dobberen en waar het dan prima mee gaat. 
Zonder liefde verpieteren we. 
In een liefdevolle omgeving floreren we het 
beste. Liefde zorgt voor een warm gevoel van 
geborgenheid, daarnaast heeft het een paar 
extra voordelen als bonus. We zijn dan geluk-
kiger en gezonder. Het hebben van een goede 
relatie brengt financiële voordelen met zich mee. 
Bovendien weten 2 mensen meer dan 1, samen 
ben je slimmer. Problemen kunnen dan makke-
lijker worden opgelost of worden voorkomen.  De 
versterkende liefdevolle wisselwerking tussen 
mensen vindt ook plaats tussen steden en stede-
lingen. 

Een goede stad versterkt haar inwoners zoals een 
goede partner. En wederzijds behandelen de in-
woners de stad met zorg.  Een stad kan het beste 
uit de mensen halen. Dit is een actief proces, ste-
den moeten continue een emotionele band met 
de stedelingen  onderhouden.
En daarom pleiten we voor verleidelijke steden. 
Steden die zo aantrekkelijk zijn dat het onmogelijk 
wordt om er niet verliefd op te worden. 

Bij een relatie moet je zorgen dat deze spannend 
blijft, zo moet de relatie tussen de stad en de 
stedelingen continue liefdevol verzorgd worden. 
En als dat goed gaat, dan biedt de stad je een 
geweldige leven. Er zijn diverse redenen waarom 
een relatie met een stad goed voor ons is. Hier-

onder zal ik de belangrijkste zes beschrijven. De 
eerste drie zijn van invloed op de carrières van 
stedelingen, de laatste drie op het persoonlijke 
welzijn.

#1 Carrière maken
Carrière maken is belangrijk. Hierdoor kunnen 
mensen groeien en zichzelf blijven ontwikkelen. 
In een dorp is het aantal banen beperkt en dus 
ook de doorgroei mogelijkheden. Bovendien kan 
je als starter op de arbeidsmarkt in een dorp min-
der gemakkelijk verschillende banen uitproberen 
totdat je het werk hebt gevonden dat het beste 
bij je past. In de stad kan dat wel. Daar kan je 
van baan verwisselen totdat je de ideale positie 
gevonden hebt en vervolgens kan je binnen dat 
werkgebied verder groeien. 

#2 Hoger inkomen
Geld maakt niet gelukkig, maar geldzorgen ma-
ken je wel ongelukkig. Voor ons levensgeluk zijn 
we op zoek naar financiële zekerheid. De kans die 
te vinden is het grootst in de stad. Op het eerste 
oog lijkt de stad juist een kostenbron. De wonin-
gen zijn er bijvoorbeeld duurder en parkeren is 
er vaak niet gratis. Maar wereldwijd liggen de 
lonen in de stad een stuk hoger dan daarbuiten. 
Dit verschil is zo groot dat het ondanks de hogere 
kosten lucratiever is om in de stad te werken.

#3 concentratie van intelligentie
Stel je hebt een plan. Je hebt een product be-

Verliefd worden,
en waarom 
steden fantastisch 
zijn

dacht dat je op de markt wilt brengen. Door-
gaans heb je niet alle expertise in huis om dat in 
je eentje voor elkaar te krijgen. Daar heb je an-
deren met de juiste kennis bij nodig. De kans dat 
je die vindt in een grote groep mensen ligt hoger 
dan in een kleine groep. Dus trekken onderne-
mende mensen naar de stad. Waardoor de kans 
dat ze de juiste zakelijke partners tegenkomen 
nog verder toeneemt. 

#4 Huwelijksmarkt
Op ieder potje past een deksel, maar dan moet je 
die deksel wel vinden. De meeste deksels zijn te 
vinden in de stad. Bovendien kan je in de stad, 
nog eens een deksel uitproberen. Zodat je precies 
leert waar jouw ideale deksel aan moet voldoen.
Daarnaast is het evolutionair bepaald dat vrou-
wen onbewust geneigd zijn om de meest succes-
volle man uit te zoeken als huwelijksmateriaal. 
Omdat de carrièrekansen in de stad een stuk 
hoger liggen zijn die succesvolle partners eerder 
in de stad te vinden. Het percentage vrijgezelle 
vrouwelijke twintigers is dan ook in de stad aan-
zienlijk hoger dan daarbuiten.

#5 Gezonder leven
Wonen in de stad is gezonder. Want stedelingen 
lopen en fietsen veel meer. Buiten de stad wordt 
veel sneller de auto gepakt, waardoor de mensen 
daar gemiddeld minder bewegen. 
En mocht het een keer mis gaan en je hebt acuut 
medische hulp nodig dan is de kans dat je die op 

tijd krijgt een stuk groter in de stad. Een stad heeft 
minstens één ziekenhuis en hoe groter de stad des 
te meer gespecialiseerde zorg binnen handbereik 
ligt.

#6 Beter voor het milieu
Het effect van ons handelen op het milieu wordt 
ook wel uitgedrukt in onze ecologische footprint. 
Hoe groter de footprint hoe destructiever het is 
voor het milieu.  De footprint van stedelingen is 
over het algemeen kleiner dan die van mensen 
die buiten de stad wonen. Stedelingen maken 
veel minder gebruik van de auto en ze stoten 
dan ook minder uitlaatgassen uit. Stedelingen 

wonen in kleinere huizen die meestal ingeklemd 
zitten  tussen andere huizen. Hierdoor verbruiken 
ze minder energie om hun huizen te verwarmen. 
En stedelingen nemen veel minder ruimte in, 
hierdoor blijft er buiten de steden meer ruimte over 
voor de natuur.
Dus de mensheid en het milieu zijn er bij gebaat 
dat we geconcentreerd bij elkaar wonen.
 
Dat we liefde nodig hebben is duidelijk. De lief-
devolle band versterkt ons. Dus laten we eraan 
werken om zowel de band met onze geliefden als 
die met onze stad te versterken om zo tot een fan-
tastische samenleving te komen.



verleidelijke pleinen

tips and tricks

Zorg ervoor dat een plein waar 
de markt en/of evenementen op 
plaats vindt, eveneens aantrek-
kelijk is op de dagen dat er geen 
evenementen zijn.
Dit realiseer je met prettige zitplek-
ken, iets voor het oog om naar te 
kijken, schone ruimte om te spelen 
en vergroening. 
Door verplaatsbare elementen op 
het plein te zetten blijft het plein 
multifunctioneel inzetbaar. 

- zijn levendig
Een plein is de plek in de stad waar men-
sen samenkomen. Een goed plein is vol 
met mensen.

- zijn uitnodigend 
Iedereen voelt zich er welkom. De open-
bare ruimte is er voor iedereen.

- zorgen voor verrassingen 
Er is altijd wat te beleven. Dit kunnen eve-
nementen zijn, maar ook andere mensen 
om naar te kijken. Het is een plek van 
zien en gezien worden.

- hebben een speelse uitstraling 
Een stad is altijd in beweging. De dyna-
miek van de stad is te herkennen op een 
goed plein. Om deze dynamiek ruimte te 
geven, moeten pleinen speels zijn.
     
- zorgen voor community building 
Ze versterken de band van de bevolking 
met de stad, ze zijn plekken voor officiele 
gelegenheden, maar ook om samen te 
komen bij bijzondere gebeurtenissen zoals 
herdenkingen of bekerfinales

- sluiten goed aan op het stedelijke weef-
sel
Vanuit de stad is er een natuurlijke over-
gang naar het plein toe. je kan gemakke-
lijk op het plein komen. Er is geen drukke 
weg rondom het plein en het plein is ook 
niet verhoogd. 

- hebben een actieve rand
Direct aan het plein zitten restaurants, ca-
fé’s en winkels. Deze rand zorgt ervoor dat 
het plein extra levendig is en dat er een 
natuurlijke overgang is vanuit de straten 
naar het plein toe.

- hebben een identiteit
Elke stad heeft een eigen karakter. Voor 
pleinen geldt dat ze ook een eigen identi-
teit moeten hebben. Het moet een duide-
lijke plek zijn om op af te komen.

- laat stedelingen een eigen invulling 
geven aan de ruimte
Veel stedelingen wonen klein. Daarom 
zijn pleinen (en ook parken) een verleng-
de van de huiskamer. Stedelingen kun-
nen er afspreken, een dans instuderen of 
een verjaardag vieren.

- hebben de basis op orde
Ze zijn schoon en verzorgd. Zeker als op 
het plein een markt wordt gehouden, is 
het belangrijk dat op de andere dagen 
het er fris is. Het oppervlak van het plein 
moet egaal en niet te glad zijn. Mensen 
kunnen er veilig overheen lopen.
Het gevoel van veiligheid wordt ook ver-
groot door de juiste schaal. Pleinen die te 
ruim zijn opgezet voelen bedreigend aan. 
Het beste is om visuele middelen in te zet-
ten om het plein beschutter aan te laten 
voelen.



Giant Flying Grass Carpet
 
team: HUNC & Studio ID Eddy

Rotterdam 2017, 3500m2
opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
in samenwerking met: Vereniging Verenigd 
Schouwburgplein 

Op het Schouwburgplein ligt werelds grootste 
pop up park. 

In opdracht van wethouder Joost Eerdmans is 
een Giant Flying Grass Carpet gemaakt. Het 
doel van dit Carpet is om te zien wat het effect 
is van vergroening, verzachting, kleur en schaal-
verkleining op het Schouwburgplein. 
In The Giant zijn allerlei Rotterdamse architecto-
nische iconen verwerkt tot een patchwork van 
tapijten.



Bleiland
Plein 40-45 Amsterdam, 2021 
team: HUNC, bewoners, NINOK en de gemeente Amsterdam

zit, hang, en speelplek
De gemeente Amsterdam wilde testen of 
en zo ja hoe er van plein 40-45 een kind-
vriendelijk en uitnodigend plein gemaakt 
kon worden. In samenspraak met de be-
woners, kinderen en de gemeente Amster-
dam is een verplaatsbaar vlonder eiland 
ontworpen.
Het vlonder eiland is gemaakt van lokaal 
hout. Elke vlonder heeft een afmeting van 
1,8m x1,8m en zijn in verschillende confi-
guraties aan elkaar te zetten. De komende 
jaren zal hiermee getest gaan worden hoe 
en waar precies deze speel/zit vlonders het 
beste tot hun recht komen.



Pleinvrees
Het beeld dat ik krijg bij het woord plein is van een plek waar het stedelijke leven om heen draait. 
Waar gezellig keuvelende oude mannetjes op een bankje zitten. Petje op, de kromme benen iets uit 
elkaar en een wandelstok ertussen. Er worden sterke verhalen uitgewisseld, gelachen en nog steeds 
ondeugend rond gekeken. Kinderen spelen tikkertje en rennen rond. In een hoek van het plein staan 
de hangjongeren nonchalant stoer te wezen. Een verliefd stelletje staat innig bij de fontein. Ze hebben 
alleen oog voor elkaar. Buurvrouwen komen elkaar midden op het plein tegen, stoppen en wisselen 
de laatste weetjes met elkaar uit. In mijn verbeelding is het een plek van spontane ontmoetingen, van 
kijken en gezien worden. Het is er ook altijd mooi weer. Want ik zie zo’n plein voor me in een Zuid Euro-
pees land. Denk ik aan een Nederlands plein dan denk ik aan een lege, grijze, stenige vlakte.

pleinmensen
Waarom hebben Nederlandse pleinen niet dezelf-
de stedelijke rol als de Zuid Europese. Waar komt 
dat door en zouden we Nederlandse pleinen even-
eens een zuidelijk joie de vivre kunnen geven.
Altijd gedacht dat het een klimaat dingetje was. 
Als het weer hier net zo heerlijk zou zijn, dan zou-
den we ook zulke levendige pleinen hebben. Toch 
als hier het kwik boven de 20 graden reikt en  ie-
dereen meteen te voorschijn komt, dan lopen de 
straten vol, puilen de terrassen uit, maar blijven de 
pleinen leeg. Waar komt dit verschil door? Is het 
cultureel bepaald? Zijn Noorderlingen geen plein-
mensen? Of hebben pleinen een andere functie in 
de beleving van mensen. Of worden pleinen hier 
op een zo’n andere manier ontworpen dat ze ook 
anders gebruikt worden?

Lege vlaktes
In Nederland hebben pleinen een andere func-
tie. In plaats van plekken waar het volk samen-
komt zijn het praktische ruimtes. Het zijn leegtes in 
de stad waar de markt en de kermis gehouden 
kan worden. Nederlandse pleinen zijn leger dan 
Zuid-Europese. Maar mensen houden niet van 
lege vlaktes. Dat komt door een nog prehistorisch 
overblijfsel in onze hersenen. Op een lege vlakte 
voelen we ons onbeschut; we zouden besprongen 
kunnen worden en er is geen plek om dekking te 
zoeken. Intuïtief vinden we het niet prettig om over 
een leeg plein te lopen, laat staan er gezellig te 
gaan zitten en spontaan een praatje met iemand 
aan te knopen.

Volksaard
Pragmatisme zit in onze volksaard. Een Neder-
lands plein is no-nonsense, zonder franjes. 
Dat maakt dat Nederlanders zich niet emotioneel 
verbonden voelen met een plein. Zuid-Europe-
se pleinen daarentegen zorgen wel voor die ver-
binding omdat de gezamenlijke geschiedenis er 
wordt herdacht. Op menig plein staat een stand-
beeld van een vroegere held. Een heroïsch figuur 
waarvan iedereen weet wat voor heldendaden 
die heeft verricht. In Nederland staat ook wel eens 
een bronzen paard met ruiter op een plein te pron-
ken. Maar ik durf te wedden dat 99% van de Ne-
derlanders, mijzelf incluis, geen flauw idee heeft 
wie er afgebeeld wordt. In Zuid Europa zijn pleinen 
ook plekken voor traditionele feesten. Feesten die 
alleen in die stad of regio gehouden worden. Hier-
door krijgt de plek eveneens een diepere betekenis 
voor de bevolking.

Oude mannetjes
Pragmatisme is goed. Problemen worden opgelost, 
zaken verlopen soepel en het gaat verspilling te-
gen. Maar pragmatisme heeft ook een tegenhan-
ger nodig. Want het leven is niet compleet zonder 
gevoel, aandacht en een vleugje romantiek. Zo is 
het ook met pleinen. Nu zijn te veel Nederlandse 
pleinen leeg en gaten in het stedelijke bestaan. Je 
krijgt er acuut pleinvrees. Voor deze pleinen is er 
een bindende identiteit nodig. Een vormgeving die 
een beschut gevoel geeft en die uitnodigt om er te 
verblijven. 

Er zijn een aantal pleinen in Nederland die een 
stap zetten in de goede richting. Dit zijn de plei-
nen met terrasjes. Alleen is het verblijven op deze 
pleinen gekoppeld aan een commerciële activiteit, 
het nuttigen van een hapje en drankje. Ze zijn nog 
niet uitnodigend voor iedereen. 

Dat zouden ze wel moeten worden. Want zodra het 
zonnetje schijnt, wil ik dat er op Nederlandse plei-
nen ondeugende mannetjes zitten, die elkaar aan-
stoten en opscheppend sterke verhalen vertellen.



Verleidelijke 
winkelcentra
. 

tips and tricks

Bij 80% van alle aankopen heeft de 
vrouw de doorslaggevende stem. 
Het is van belang om het winkelge-
bied vooral aantrekkelijk te maken 
voor vrouwen. 
De elementen die je hiervoor kunt 
inzetten zijn:
- toepassen van zachte kleuren 
- grijze tinten minimaliseren
- vergroening    
- vriendelijk ogende bankjes
- goede verlichting   
- openbaar toillet waar ook kinde    
  ren verschoond kunnen worden

- zorgen ervoor dat de ondernemers een 
gezonde omzet kunnen draaien. 
De uitstraling van een winkelcentrum 
heeft een invloed op het koopgedrag van 
de klanten. Leegstand in een winkelstraat 
heeft bijvoorbeeld een negatief effect op 
de omzet van de overgebleven onderne-
mers.

- zijn ook uitnodigend voor iedereen die 
geen aankopen wil doen. 
De openbare ruimte is er voor iedereen, 
ook in winkelcentra. Zonder geld uit te 
geven moet je je er welkom voelen.

- Het is een plek om elkaar te ontmoeten 
en te flaneren. 
Voor veel mensen is het winkelcentrum 
de plek om anderen tegen te komen, om 
een praatje te maken en naar mensen 
te kijken. Een openbare ruimte is goed 
als je er prettig kan lopen en er fijne zitjes 
zijn. Het is belangrijk de juiste plek uit te 

zoeken voor de zitplekken. Niet te veel in 
de loop, maar wel met zicht op flanerende 
voorbijgangers.
   
- De kwaliteit van de ruimte is ook goed 
op de momenten dat de winkels gesloten 
zijn.    
Zeker omdat er steeds meer mensen in 
de binnenstad willen wonen, wordt de 
openbare ruimte ook gebruikt buiten de 
winkeltijden om. Het is niet fijn thuis-
komen of uitgaan als de openbare ruimte
gekaderd is met grijze rolluiken en 
schaars wordt verlicht. 

- hebben de basis op orde
Ze zien er verzorgd en schoon uit. Er is een 
goede verlichting en een duidelijk aan-
gegeven bewegwijzering. Ze zijn goed 
bereikbaar; met de fiets, openbaar ver-
voer en de auto. Bij voorkeur zijn er gratis 
parkeerplekken. Bezoekers kunnen er 
naar het toillet. Met een volle blaas win-

Mini Carpet
Korte Hoogstraat, Rotterdam 2016-2017
team: HUNC & Studio ID Eddy

Ondanks een goed en interessant winkelaanbod had deze straat proble-
men met het aantrekken van genoeg klanten. De Korte Hoogstraat is een 
zijstraat van de Beurstraverse en de Hoogstraat, twee hoofdwinkelstraten in 
het centrum. Deze twee straten hebben een dusdanig sterke aantrekkende 
werking dat het winkelende publiek een blinde vlek heeft voor de Korte 
Hoogstraat. 
Daarnaast heeft de Korte Hoogstraat een hard modern uiterlijk dat er niet 
uitnodigend uitziet. The Flying Grass Carpet loper zorgt ervoor dat het 
publiek geattendeerd wordt op deze gevarieerde winkelstraat en dat ze 
verleid worden om de straat in te lopen.

kelt niemand lekker. De straten zijn niet te 
breed. Bij te brede straten voelen mensen 
zich er verloren. Ze zijn ook niet te smal 
zodat er geen goede doorstroom is.



Winkelcentrum Foreest
Delft, 2021 
team: HUNC 

opdrachtgever gemeente Delft

Stippen op het Foreestplein

Het Foreestplein en het winkelgebied De Foreest 
hebben een opknapbeurt nodig. De gemeente 
Delft heeft er voor gekozen om met een tijdelijk 
ontwerp van HUNC te onderzoeken wat de beste 
manier is om het gebied te activeren. Deze ma-
nier van testen, proberen en leren wordt tactical 
urbanism genoemd. Samen met de ondernemers 
in het gebied is gekozen voor dit stippenontwerp. 
Het project is gebaseerd op bewoners- en onder-
nemersparticipatie.



Silvery 
delights 
Aert van Nesstraat 
Rotterdam, 2012
De Aart van Nesstraat, een verbindingsstraat 
tussen de Coolsingel en de Lijnbaan, voelde aan 
als een vergeten stuk straat. Om de plint aan-
trekkelijker te maken, heeft HUNK-design Silvery 
Delights geplaatst in het entreegebied van de 
Rotterdam bldg. Deze objecten doorbraken het 
sombere beeld van de entree, waren uitnodi-
gend om op te zitten en een leuke, speelse uitda-
ging voor kinderen.

Studie 
Leyweg 
Den Haag, 2017

Team: HUNC & MOVE urban architecture

Winkelcentrum Leyweg in Den Haag staat op een kantel-
punt. Er is een toenemende leegstand en het begint een 
vervallen uitstraling te krijgen. Het is nodig om de nega-
tieve tendens te doorbreken.

Tegelijkertijd is het een winkelcentrum met potentie. Wij 
hebben geanalyseerd waar de sterke punten liggen van de 
Leyweg en waarin deze verder ontwikkeld moeten worden 
om voor een positieve kentering te zorgen. Daarnaast heb-
ben we in kaart gebracht waar nu nog onbenutte kansen 
liggen. Deze analyse biedt alle aanknopingspunten om te 
beginnen met een frisse identiteit voor de Leyweg.



Wie kent het beeld niet? Een groepje meisjes speelt buiten. Ze 
kletsen en hebben de grootste lol om elkaars grapjes. Er komt 
een paar jongens van dezelfde leeftijd aan. Lekker uitbundig 
dollend proberen ze elkaar onderuit te halen. De jongens zijn 
totaal niet geïnteresseerd in de meiden. De meiden niet in de 
jongens. Toch zie je de meiden een stukje inschikken. De jongens 
zijn wild bezig; wat als ze tegen hen opbotsen? De jongens eisen 
onbewust hun ruimte op. Uiteindelijk zoeken de meiden hun heil 
ergens anders. Er is geen ruzie geweest, eigenlijk is er niks ge-
beurd, maar toch gaan de meiden de jongens uit de weg.

Ruimte voor meiden
Omdat de dynamiek tussen meiden en jongens verschilt, krij-
gen meiden vaak niet op gelijkwaardige wijze de ruimte. Bui-
tenspelen is voor alle kinderen belangrijk, maar meiden mis-
sen speelplekken die voldoen aan hun behoeften. In dit artikel 
bespreken we de oorzaak hiervan, hoe speelplekken verbeterd 
kunnen worden en of meiden een eigen plek nodig hebben. 
We begrijpen dat niet alle jongens hetzelfde zijn, en ook meiden 
verschillen natuurlijk van elkaar. Toch gaan we voor dit arti-
kel bewust uit van de stereotypen, simpelweg omdat we vanuit 
een praktische oogpunt moeten uitgaan van de gemiddelden 
én omdat deze aansluiten bij wat we waarnemen. We zien dat 
meisjes anders buitenspelen en kansen missen. We vinden dat 
hierop ingespeeld moet worden.

klein en groot
Jonge kinderen spelen anders dan oudere. De ukkies balance-
ren dapper aan de hand van papa of mama over een randje. 
De oudere kinderen maken er een flinke sprong overheen en ren-
nen naar het klimrek. We zien een fysieke ontwikkeling, maar 
ook een sociale. Peuters spelen voornamelijk op zichzelf. Vaak 
naast elkaar, maar elk verdiept in het stapelen van hun eigen 
blokken. Later wordt spelen meer associatief. Ze spelen dan sa-
men, maar vertellen elkaar niet wat de bedoeling is. Pas later, 
wanneer kinderen coöperatief leren spelen, gaan ze zich samen 
organiseren en geven elkaar rollen om te spelen. De een speelt 
de boef en de ander de politieagent. Bijzonder is dat alle kinde-
ren deze sociale ontwikkeling doormaken, maar dat er tussen 
jongens en meisjes een verschil zit in tempo. 

Ontwikkelingsverschillen
Peutermeisjes spelen eerder sociaal en gestructureerd dan de 
dan nog solitaire jongens. Tussen vier en vijf jaar gebeurt er iets 
interessants. De jongens halen de meisjes in qua associatief spel, 
maar de meiden lopen tegelijkertijd weer voor op het coöperatie-
ve spel. In de leeftijdstijdgroep 5-6 halen de jongens de meiden 
weer in met hun coöperatieve spelgedrag en lopen de meisjes 
voor op sociale interactie. Op het sociale vlak blijven de meiden 
in hun hele ontwikkeling voorlopen.  Dit verschil in spelontwik-
keling is duidelijk zichtbaar op speelplekken. Het laat ook zien 
waarom jongens en meisjes elkaar minder goed vinden tijdens 
het buitenspelen; ze zijn met totaal andere dingen bezig.

Ongelijkheid
Door de stad heen zie je voetbalveldjes, basketbalveldjes en ska-
teparken. Typische ‘jongensplekken’, waar je geen meisjes zult 
vinden. Nergens krijgen de meiden evenveel aandacht. Tijdens 
het inrichten van speelplekken wordt wel rekening gehouden 
met leeftijdsverschillen, maar verschillen in behoeften tussen 
jongens en meisjes worden uit het oog verloren. De oorzaken? 
Jongens zijn veelal uitbundiger in hun spel en kunnen overlast 
veroorzaken als ze zich vervelen. De rustigere meiden worden 
daardoor onbedoeld vergeten. Daarbij zijn de meeste stedelijke 
ontwerpers mannen, die ontwerpen vanuit hun eigen perspec-
tief. Het is niet verwonderlijk dat zij zich laten inspireren door wat 
ze zelf als jochie leuk hadden gevonden. Ze hebben een blinde 
vlek voor de wensen van meisjes. En dus blijven de meisjes weg.

een eigen plek
Buitenspelen is ontzettend belangrijk voor alle kinderen. Spelend 
leren is cruciaal voor hun ontwikkeling en lol maken moet dan 
ook een recht zijn voor ieder kind. Het is daarom belangrijk dat 
meiden net zoveel plezier kunnen maken als jongens. Ze heb-
ben hier eigen plekken voor nodig. Plekken waar ze samen met 
vriendinnen kunnen zijn en de jongens hen niet wegjagen. Een 
plek om met elkaar te kletsen, maar ook met interessante fysieke 
bezigheden. En meiden zijn gevoelig voor sfeer. De plek moet er 
sfeervol uitzien met vrolijke kleuren en een goede verlichting.

We mogen meisjes niet over het hoofd blijven zien. Momenteel 
is er nog te weinig studie gedaan en vooral in de praktijk is er 
amper getest met plekken speciaal voor meisjes. Er ligt hier nog 
een geheel onontgonnen gebied om te veroveren.

Meiden, geef hun de ruimte
Nadine Roos & Nikki Daniëls
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Verleidelijke parken

tips and tricks

Creëer in de stad pocketparks. Dit 
zijn kleine miniparkjes op voorheen 
stenige plekken. Maak er een bij-
zondere plek van. Dus een plek voor 
ouderen in de wijk die met elkaar in 
het zonnetje kunnen zitten kletsen. 
Of een plek om tijdens de lunch een 
broodje te eten. Of een kruidentuin 
die de buurt gezamelijk kan gebrui-
ken. Of een plek speciaal voor meis-
jes. Waar ze kunnen spelen zonder 
lastig gevallen te worden door jon-
gens

- zijn een oase in de stad
Steden zijn druk. De energie van de stad 
is aanstekelijk, maar af en toe wil je die 
even vergeten. Parken zijn dan de plek 
om naar toe te gaan. Ze zijn gemakkelijk 
toegankelijk en dichtbij.

- brengen de schoonheid van de natuur 
in de stad
In de natuur komt een ongekende 
schoonheid voor. Het is heerlijk om van 
deze schoonheid te genieten en parken 
brengen die schoonheid naar de stad.

- dragen bij aan de gezondheid
Onderzoek heeft aangetoond dat planten 
een positief effect hebben op ons gestel. 
Met planten om ons heen voelen we ons 
beter en zijn we opgewekter. Maar dit ef-
fect gaat verder. Groen heeft een positief 
effect op het genezingsproces. 
Daarnaast zuiveren planten de lucht en 
parken dragen bij aan een verbetering 
van de luchtkwaliteit in steden.

- hebben een zowel strak aangelegde als 
wildere natuurlijkere delen
Een park onderscheidt zich van een bos 
doordat het kleiner is, maar ook doordat 
het strakker is aangelegd. De planten 
groeien op aangewezen plekken. Een 
verleidelijk park heeft naast strakke ook 
wilde plekken. Plekken waar kinderen 
leuke avonturen kunnen beleven.

- hebben grasvelden 
Stedelingen hebben plekken nodig waar 
ze in het zonnetje kunnen liggen, samen 
met vrienden kunnen picknicken en 
waar ze kunnen vliegeren en voetballen.

- hebben goede zitplekken, 
zowel in de schaduw als in de zon. Voor 
ouders zijn er zitplekken om hun  spelende 
kinderen goed in de gaten kunnen hou-
den, ze zelf prettig zitten en een praatje 
kunnen aanknopen met iemand.

- hebben iets speciaals, 
zoals een bijzondere speeltuin, een kunst-
werk, een avontuurlijk wandelpad of een 
bootcamp circuit

Meisjes
speeltuin 
Rotterdam,
2011

Verscholen in de Rotterdamse Provenierswijk ligt nu een 
lieflijk speeltuintje vol met planten en de pink peddled Silvery 
Delights om heerlijk in weg te kruipen  Langs de tuin staat 
een hek waarlangs geurige lavendel groeit en je komt de 
tuin binnen onder een rozenboog. In de tuin groeien heerlijk 
ruikende vlinderstruiken, seringen en staan er vrolijke buxus-
bollen. Meisjes kletsen en giechelen samen en ouders kunnen 
er hun kleintjes rustig laten spelen.

Dit project is ontstaan vanuit een initiatief van de direct omwo-
nenden van de Vriendschapsplein; hun tuinen grenzen aan 
het pleintje. Zij ervaarden overlast van voetballende kinderen 
die balletje trapten tegen hun inmiddels vervallen schuttin-
gen, het pleintje zag er troosteloos uit en er was in de wijk nog 
niet een plek voor kinderen die juist behoefte hebben aan een 
rustige plek om te spelen en te kletsen. Voor de omwonenden 
zijn de schuttingen weer opgeknapt en hun tuinen grenzen nu 
aan een beschutte speeltuin die door de nieuwe inrichting ook 
anders gebruikt wordt.

- hebben hun basis op orde. Ze zijn 
schoon, goed onderhouden en veilig. Er 
zijn speciale plekken waar honden uitge-
laten kunnen worden. zodat zij de ruimte 
hebben maar tegelijkertijd geen overlast 
veroorzaken. In de parken waar veel 
mensen picknicken zijn er toilletten en 
speciale afvalcontainers voor gloeiende 
BBQ kooltjes.

opdrachgever: gemeente Rotterdam en Havensteder
team HUNC & Eric Douma landschapsarchitectuur



The Flying 
Grass 
Carpet
team: HUNC & Studio ID Eddy

The Flying Grass Carpet is een uniek, tijdelijk kunstpark dat overal uitge-
rold kan worden. Het heeft het uiterlijk van een gigantisch Persisch tapijt 
waarbij het patroon is gemaakt van verschillende soorten en kleuren 
kunstgras. Het Tapijt brengt mensen samen en nodigt iedereen uit om erop 
te relaxen, te spelen, te picknicken en diverse evenementen te organise-
ren. Het Tapijt bestaat uit verschillende delen, waardoor het aan te passen 
is aan de locatie waar het komt te liggen. Net zoals in sprookjes reist The 
Flying Grass Carpet van de ene plaats naar de andere. Zo legt het Tapijt 
een verbinding tussen mensen en wordt een wereldwijde connectie gecre-
eerd.

Als The Flying Grass Carpet geland is dan is het ideaal voor allerlei evene-
menten. Net zoals in gewone parken kan erop geluierd worden of met een 
paar vrienden gevoetbald worden. Maar door zijn aantrekkelijke uiterlijk is 
het helemaal perfect voor speciale gelegenheden. Je kan er bijvoorbeeld 
een geweldige gezamelijke picknick, muziekoptredens, kunstperformances 
en shows op organiseren.



Djakartaterras 
Amsterdam, 2020

Djakartaterras , herinrichting binnentuin 1500m2 Amsterdam
team: HUNC & Eric Douma Landschapsarchitectuur
in opdracht van: Betonrestore BV
hoofdopdrachtgever: Eigen Haard.

De bewoners van het Djakartaterras hebben een nieuwe geza-
menlijke binnentuin gekregen. Ze wonen op een uitzonderlijke 
plek; bovenop een supermarkt. Het dak van de supermarkt is 
het terras van de bewoners.

Het groen staat dus in bakken. Centraal op het terras staan 2 
grote groenbakken. De bakken hebben een rand van gegla-
zuurde diepblauwe bakstenen. In de bakken staan blauwe 
sculpturen waarlangs klimplanten groeien.

De verharding bestaat uit lichte en donkere stroken. De be-
woners aan het terras hebben een eigen terrasje. Deze wordt 
omzoomd door een rij plantenbakken. 

SumatrakadeSumatrakade , herinrichting groenstrook 2500m2 Amsterdam

team: HUNC en Eric Douma Landschapsarchitectuur
in opdracht van: Betonrestore BV
hoofdopdrachtgever: Eigen Haard.
hovenier: van der Tol

Vanwege onderhoud aan het parkeergaragedak moesten de groen-
strook en de terrassen voor een deel van de Sumatrakade heringe-
richt worden. De woningen hebben een terras gekregen met een 
ingestrooide gietasfalt. Tussen de woningen is een erfafscheiding van 
cortenstaal geplaatst, waar planten doorheen kunnen groeien. Aan-
sluitend aan de terrassen staan groenbakken. Ze hebben een corten 
stalen rand. De warme oranje bruine tint kleurt bij het kleurenpalet 
van de woningen.

In de groenbakken staan cortenstalen staven. Deze zijn gevuld met 
vogel/ en vleermuisnestkasten en instectenhotels. Om ervoor te zor-
gen dat de dieren er prettig kunnen wonen zijn er in de groenbakken 
planten gepland met een aansluitende bloei. Er is dus dichtbij altijd 
voedsel te vinden.



Verleidelijke buurten

tips and tricks

Zorg ervoor dat er een overgangszo-
ne is tussen het prive van de woning 
en het publieke van de stad. Bewo-
ners vinden het fijn als ze hier zelf 
een invulling aan kunnen geven. 
Een stad kan hierin fasciliteren door 
een strook te creëren waar een 
bewoner zelf invulling aan mag 
geven. Heeft de bewoner daar geen 
behoefte aan, prima, dan zie je al-
leen de strook. 
De bewoners die wel de strook 
gebruiken, zorgen ervoor dat het 
straatbeeld afwisselender en interes-
santer wordt.

- zorgen ervoor dat verschillende leefstij-
len een plek hebben. 
Gezinnen hebben andere woonwensen 
dan alleenstaande jonge carrieretijgers. 
In een verleidelijke buurt is er ruimte 
voor een mix van woonwensen. 

- zorgen voor een betrokkenheid bij de 
buurt. 
Bewoners die trots zijn op hun wijk voe-
len zich gelukkiger en zullen ook (geza-
melijk) goed voor de buurt zorgen. De 
buurt heeft plekken nodig waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en kin-    
deren kunnen spelen. 

- staan vol met bomen. 
Deze zorgen voor frisse lucht en een pret-
tige uitstraling. Bomen geven ook een 
indicatie hoe oud de wijk is. Straten met 
hoge, oude bomen geven een gevoel 
van stabiliteit, van wijken waar mensen 
al lang wonen en het veilig is.

- hebben een eigen karakter. 
Buurten worden gevormd door fysieke 
elementen zoals straten, gebouwen en 
open plekken. Daarnaast spelen de 
geschiedenis van de wijk en de mensen 
die er wonen een grote rol in het karak-
ter van de buurt. 

- maken deel uit van een groter geheel. 
Goede buurten vormen samen een 
goede stad.  Ze staan op zichzelf en zijn 
tegelijkertijd met de stad verbonden.

- hebben goede looproutes
Binnen de buurt is alles goed en veilig 
lopend te bereiken. Er zijn brede stoepen 
waar ook op gespeeld worden. Er zijn 
looproutes om gemakkelijk van de ene 
bestemming naar de andere komen. En 
er zijn routes om een aangenaam wan-
delingetje door de buurt te maken.

- hebben plekken waar je kan samenko-
men
Dit zijn de plekken waar de kinderen 
kunnen spelen en ouders met elkaar een 
praatje kunnen maken. Maar het zijn 
ook de plekken waar in de zomer een 
buurt BBQ gehouden kan worden.

- zijn levendig
In een buurt waarin alleen gewoond 
kan worden slaat de saaiheid toe. Denk 
maar aan de slaapsteden. In een buurt 
zijn bijvoorbeeld winkels nodig. Door 
naast wonen ook ruimte te bieden aan 
andere functies zorg je ervoor dat buurt-
bewoners elkaar tegenkomen en de 
sociale cohesie in de wijk groter wordt. 
Bovendien hoeven de bewoners niet 
voor alles in hun auto te stapen. Dit is be-
ter voor het milieu en de gezondheid.

Fuculogo’sStop, neem een pauze, kom en ga zitten op de 
Fuguloco’s. Aan elkaar gekoppeld in fantas-
tische patronen kunnen de Fuguloco’s overal 
geplaatst worden; in een lange sliert in een 
straat, esthetisch als een kantwerk op een plein 
of speels in een veld. Ze zijn perfect voor pop up 
placemaking.

De Fuguloco’s zijn gemaakt van stuwage zakken. 
Ze zijn veerkrachtig, ontspannend en bovenal 
ontzettend leuk. Zowel kinderen als volwassenen 
hebben lol met ze. Modulair en flexibel, deze in-
stallatie kan in oneindig veel verschillende mooie 
patronen samengesteld worden.

- hebben de basis op orde
Ze zijn schoon, heel en veilig. Als er iets 
kapot gaat wordt dit snel verholpen. Er 
zijn goede scholen, winkels en restau-
rants, er is medische zorg dichtbij, er is 
openbaar vervoer en er zijn voorzienin-
gen zoals bibliotheken.



Boomkensdiep
Capelle a/d IJssel, 2014, 5500m2
Team HUNC & Eric Douma 
opdrachgever: Havensteder

Vanwege zijn vreemde ligging, boven een win-
kelcentrum, is Boomkensdiep een hechte woon-
wijk. Een aantal bewoners wonen er al vanaf het 
begin, zo’n 40 jaar geleden. Maar ondanks dit 
was door slecht onderhoud de wijk sterk achter-
uit gegaan.

Voor de herinrichting van Boomkensdiep hebben 
we ervoor gekozen om zoveel mogelijk planten 
in de stenige omgeving te plaatsen, want groen 
draagt bij aan een gevoel van geluk en is een 
zeer belangrijke factor in de waardering voor een 

plek. Aangezien de woningen op een dak staan 
kunnen ze geen echte tuinen krijgen. Om toch 
een volle groen ervaring te creëren hebben we 
groen sculpturen en hekken ontworpen.
De betrokkenheid van de bewoners wordt ver-
groot door de vloertegels die in twee tinten rood 
zijn neergelegd. Direct voor de huizen hebben de 
tegels een warmere roodtint en de bewoners wor-
den op deze subtiele manier uitgenodigd om deze 
strook zelf te gebruiken en een identiteit te geven. 
Hier kunnen de bewoners met plantepotten en 
bankjes hun wijk gezellig maken.

oude situatie nieuwe situatie 



Place-making/testing
De efficiënte stad
Sneller, sneller, sneller. Alles moet efficiënter. We 
verwachten dat alles steeds vlugger gaat. Hier 
zit een interessant zichzelf versterkend fenomeen 
achter. Uitvindingen veranderen ons gedrag. 
Hierdoor willen we dat opvolgende uitvindingen 
nog doeltreffender zijn. Totdat we ons niet meer 
kunnen voorstellen hoe het eerst was. Dan ont-
dekken we dat we iets missen. Dat we plekken 
missen in de stad.

Sinds de paardentram zijn we niet meer afhan-
kelijk van onze eigen benenwagen. We gaan 
steeds sneller van de ene plek naar de andere. 
Deze versnelling voedt de wens om nog sneller 
door de stad heen te kunnen. De elektrische trams 
volgden de paardentrams op, auto´s vervingen 
koetsen. Stedenbouwers ontwierpen vervolgens 
steden die voortdurend effectiever werden, weg 
met de smalle straatjes en maak ruimte voor de 
auto. 

Hoe sneller je gaat, hoe kleiner het contact met de 
omgeving is. Sterker nog, stedenbouwers ontwier-
pen openbare ruimtes die voor zo min mogelijk 
contact zorgden. Je gaat er snel doorheen, want 
ja, anders houd je de boel alleen maar op. Snel er-
gens kunnen komen is geen zaligmakende kwali-
teit. We hebben ook behoefte aan goede plekken 
om te verblijven. Door de stedenbouw van de af-
gelopen 150 jaar missen we plekken om elkaar te 
ontmoeten en waar sociale cohesie ontstaat. Pla-
ce-making maakt van ruimtes weer plekken. Het 
herstelt de band tussen stedelingen en hun stad.

Plek versus ruimte
Geleidelijk aan veranderde een groot deel van de 
stad in een doorgangsruimte. Auto’s domineren 
de straten en gebouwen hebben gladde gevels 
waar je alleen langs kan snellen. Vroegere ste-
denbouwers verwachtten niet dat dit problemen 
zou opleveren. Ze waren immers bezig met de 
stad in hun ogen te perfectioneren. Alleen voelt 
niemand zich betrokken bij doorgangsruimtes. 
Verloedering en een gevoel van onveiligheid lig-
gen dan op de loer. De cohesie van een stad ont-
rafelt.

Waar de stad puur is ingericht op een goede cir-
culatie voelt het aan als ‘ruimte’ en waar ze is 
ingericht om te verblijven als ‘plek’. Het zijn de 
plekken die zorgen voor de identiteit van de stad. 
Door op bepaalde punten in de stad weer de ge-
legenheid te geven om meer te slenteren, gekke 
dingen tegen te komen en een praatje aan te 
knopen met andere voorbijgangers, ontstaan er 
plekken en wordt de stad aangenamer. Mensen 
voelen zich er betrokken en gaan zorgvuldig met 
hun stad om.

Plekken creëren
In de jaren 70 van de vorige eeuw escaleerde het 
efficiëntie denken in een voorstel voor een snel-
weg in Manhattan, New York, dwars door de wijk 
Greenwich Village. Journaliste en buurtbewoner 
Jane Jacobs kwam hier succesvol tegen in actie. 
Samen met haar buren wist ze de snelweg tegen 
te houden en begon ze het belang van plekken 
in de stad te promoten. Vanuit deze hernieuwde 
interesse in plekken is Place-making ontstaan en 

bleek het een perfect middel om de betrokken-
heid in een buurt op te bouwen. De term komt 
van het New Yorkse bureau PPS. In het kort gaat 
het over het creëren van plekken. Dit wordt ge-
daan vanuit de buurt, van onderaf. Buurtbewo-
ners zijn de ervaringsdeskundigen van de wijk. Zij 
weten het beste welke stukken van de wijk waar-
devol zijn. Ze weten waar je prettig in het zonne-
tje kan zitten en een praatje kan aanknopen met 
een buur. Ze weten waar kinderen graag spelen, 
maar dat er bijvoorbeeld nog een bankje nodig is 
voor de ouders. Ze weten welke plekken nu niet 
prettig aanvoelen en die met planten of vrolijke 
muurschilderingen meteen opknappen. De buurt-
bewoners komen met voorstellen voor verbeterin-
gen. Het voordeel hiervan is dat de ingrepen door 
de buurt worden omarmt. Een ander voordeel is 
dat het niet door een bureaucratische mallemo-
len heen hoeft. Ideeën kunnen snel worden uit-
gewerkt. Het enthousiasme bij de buurtbewoners 
blijft levendig. Verbeteringen vanuit de overheid 
duren soms jaren, tegen de tijd dat iets gereali-
seerd wordt, zijn vaak veel bewoners al verhuisd. 
Dus het enthousiasme voor en geloof in het project 
zijn dan weggeëbd. Door bewoners zelf invloed 
op hun wijk te geven, komen verbeteringen eer-
der. Place-making kent nog een voordeel. De in-
grepen kunnen tijdelijk zijn. Dat betekent dat de 
ingrepen aanpasbaar zijn en verbetering voort-
durend mogelijk is. Het zithoekje kan binnen een 
week gezelliger worden gemaakt door een tafel-
tje en wat plantenpotten erbij te zetten. Als het 
vanuit de gemeente moet komen, kan je soms 40 
jaar wachten totdat dat stadsdeel weer aan de 
beurt is. En dan zal de focus nog steeds voorna-
melijk op efficiëntie en hufterproof liggen.

Voordelen van Place-making
- zorgt voor gevoel van bij de wijk horen
- verbetert het leefklimaat van de bewoners
- zorgt voor vriendschappen onder buren
- is snel toepasbaar
- is veranderbaar
- met kleine middelen een groot resultaat
- tijdelijk 

Voordelen van Place-testing
- alle bovenstaande punten
- toepasbaar als bewoners niet het vermogen     
  hebben om samen aan place-making te doen
- toepasbaar op plekken, zoals pleinen, waar     
  meer mensen komen dan de directe buren. 
- geeft buurtbewoners snel een positieve beleving  
  in hun wijk
- brengt buurtbewoners bij elkaar, die anders niet  
  de energie hiervoor zouden hebben
- geeft gemeentes en woningbouwvereningen de  
  gelegenheid om snel projecten op te zetten
- is meetbaar, en de resultaten kunnen gebruikt  
  worden voor gerichte aanpassingen in de test
- verkleint de afstand tussen tekentafel en wijk
- ligt niet voor de aankomende 40 jaar vast, maar  
  is flexibel, zodat het optimaal aan de wijk aan-  
  gepast kan worden
- kan snel een verbetering opleveren voor de  
  speelmogelijkheden van kinderen
- zorgt ervoor dat er positieve belevenissen zijn in  
  de wijk, waardoor mensen gelukkiger worden

Nieuwe identiteit
Het is belangrijk dat mensen zich betrokken voe-
len bij hun stad, dat de stad een identiteit heeft en 
dat er plekken zijn waar mensen het karakter van 
de stad kunnen ervaren. Door maatschappelijke 
verschuivingen veranderen wijken van samen-
stelling. Zowel immigratie als gentrificatie zorgen 
ervoor dat nieuwe bewoners een band moeten op-
bouwen met de wijk en elkaar. Ook zijn er nieuw-
bouwwijken waar iedereen nieuw is. De buurtbe-
woners kennen elkaar in het begin nog niet, ze 
voelen een afstand tot elkaar. Place-making helpt 
om contact te leggen en een betrokkenheid met 
hun wijk op te bouwen. Buurtlunches, volkomen 
onbegrijpelijke kunst(performances) en gezamen-
lijke moestuinen geven de gelegenheid om een 
spontaan praatje met elkaar aan te knopen. Te-
gelijkertijd verlevendigen ze de buurt.

Drempel
Er zijn bewoners die door onmacht en overmacht 
zich niet betrokken voelen bij de wijk. Ze  zijn bij-
voorbeeld door de woningnood in deze wijk be-
land. Het gewenste huis staat ergens anders, maar 
noodgedwongen wonen ze hier. Zij zullen snel on-
verschillig tegenover hun woonomgeving staan. 
Anderen hebben zulke problemen, financieel of 
emotioneel, dat ze letterlijk niet de energie heb-
ben om contact te leggen met buurtbewoners en 
zich voor de wijk in te zetten. De drempel om aan 
place-making te doen is voor hen te hoog. Wijken 
waar relatief veel mensen wonen met deze pro-
blemen, moeten we niet aan hun lot overlaten. 
Hier moet de stad zelf de technieken van place-
making toepassen. Want juist hier is het belangrijk 
dat ze zich betrokken voelen bij de wijk, omdat 
verloedering snel in zo’n wijk toeslaat en zich als 
een olievlek verspreidt. Als je al problemen hebt 
en je leefomgeving straalt ook nog eens negativi-
teit uit, dan wordt het gevoel van uitzichtloosheid 
snel overweldigend. Hier werkt place-making niet 
meer, maar moet je overstappen op place-testing.

Place-testing
Bij place-testing nemen niet meer de bewoners 
het initiatief, maar de gemeente, een woning-
bouwvereniging of een andere betrokken partij. 
Bewoners worden uitgenodigd om mee te doen, 
maar het initiatief gaat ook gewoon door als ze 
zich niet inzetten. In de wijk worden tijdelijke 
bankjes, planten of kunstwerken neergezet. Er zijn 
performances door kunstenaars, optredens door 
muzikanten en tal van andere evenementen. De 
place-making technieken worden ingezet om de 
buurt levendiger te maken. Verschil met place-
making is dat er met place-testing van alles uitge-
probeerd kan worden in de wijk, met als doel om 
in de toekomst permanente veranderingen door 
te voeren. Het is een zichzelf versterkend systeem. 
Het laat zien wat werkt. Wat niet werkt kan net 
zo lang aangepast worden totdat het wel werkt. 
Voor veel buurtbewoners is het moeilijk om te be-
denken wat er allemaal mogelijk is in hun wijk, 
ze zijn geen doorgewinterde ontwerpers die snel 
hun ideeën kunnen omzetten in beelden. Place-
testing geeft bewoners een groter begrip van wat 
er mogelijk is hun wijk. Ook verlaagt het de drem-
pel voor buurtbewoners om mee te doen. Daar 
vanuit kan, als daar behoefte aan is, de overstap 
gemaakt worden naar place-making.

De vertraagde sociale stad
Het doel is om steden te creëren waar mensen 
liefdevol vertragen. Ze reageren op hun stad en 
op elkaar. Ze komen samen, dat kan zijn om een 
praatje met elkaar te maken of om gezamenlijk 
de buurt te verbeteren. Ze voelen zich verbonden 
met hun stad en zullen hun stad omarmen. Dus 
niet meer alleen maar snel, snel, snel. In een veer-
krachtige stad kunnen mensen met verschillende 
snelheden bewegen. Om snel op een afspraak te 
komen of om lekker door de stad te slenteren. In 
een vertraagde sociale stad worden zaken doel-
treffend geregeld, maar is het ook mogelijk om 
een band op te bouwen met je buurt. 



Visserij
plein
Rotterdam, 2017

Laag voor laag wordt het grauwe Rotterdamse Visserijplein veranderd in een prettig plein voor de buurt. 
Frisse Vis, een initiatief van Mirjam Ippel, bundelt de krachten uit de buurt om gezamenlijk het plein 
aangenaam te maken. Geinspireerd op de naam en geschiedenis van het plein, heeft HUNC een ontwerp 
gemaakt voor een continue veranderend schilderij.

Twee keer per week, na de markt, komen kleine wagentjes met roterende staalborstels het plein reinigen. 
Deze borstels zullen ook geleidelijk aan de verf van het Visserijplein verwijderen. En dat is precies wat we 
willen.
Als de eerste laag begint te vervagen zal een nieuwe laag aangebracht worden. En als die vervaagt komt 
er weer een laag bij.
Daarnaast zijn er verplaatsbare grote dobbers op het plein geplaatst, waar buurtbewoners gezellig op kun-
nen zitten. Zo is het Visserijplein veranderd in een bewegend waterschilderij.

Noordplein
Rotterdam, 2017
Noordplein was in de zomer van 2017 een echt familieplein voor ouders en 
kinderen. Het doel van het project was om Rotterdamse gezinnen gebruik 
te laten maken van het Noordplein. Hiervoor werden er tijdelijke kunstzinni-
ge speelobjecten en zitplekken gecreëerd die zorgden voor sociale plekken 
voor zowel de kinderen als de ouders. Deze elementen hadden als kwaliteit 
dat ze uitdaagden tot spelen en sociaal gedrag. Tegelijkertijd moesten ze 
ouders verleiden om er te willen verblijven en met vrienden af te spreken.



Heel 
mooi, 
maar 

in 
deze

buurt?

Dinsdagochtend, eind mei. Een achterstandswijk 
in Rotterdam. Het is nog wat koud en het grijze 
weer maakt het plein nog grauwer dan normaal. 
Het is een spannende ochtend. We zijn in een ini-
tiatief gestapt om dit plein aantrekkelijk te ma-
ken voor de buurtbewoners. De eerste verflaag 
van ons tijdelijke ontwerp wordt aangebracht. 
Dit moment is altijd speciaal. Een idee dat eerst 
in je hoofd zat, op de computer is uitgewerkt, is 
realiteit geworden. Je kan door en over je eigen 
ontwerp heen lopen. Het is tastbaar geworden.

In de loop van de ochtend komt er wat meer volk 
op het plein. Mensen kijken nieuwsgierig naar de 
knalblauwe lijnen die net zijn aangebracht. Het is 
intussen wat warmer geworden. Voorbijgangers 
knopen een praatje met me aan. Enthousiast over 
het resultaat raak ik met allerlei buurtbewoners 
in gesprek. Tijdens één van deze gesprekjes komt 
er een opmerking voorbij die me erg verbaast 
en me vervolgens dagen aan het denken zet. 
Een buurtbewoner zegt namelijk: “Heel erg mooi, 
maar wel duur hè.” 

Het is niet de eerste keer dat ik zo’n opmerking 
hoor. Bij een eerder project kwam ik een soortge-
lijke reactie tegen. Buurtbewoners hadden, in een 
eveneens minder welgestelde wijk, het initiatief 
genomen om meiden uit de wijk een eigen plek 
te geven. Samen met een landschapsarchitect 
was ons bureau gevraagd een ontwerp te ma-
ken. Eén buurtbewoonster had de taak op zich 
genomen om uit verschillende potjes geld bij 

elkaar te sprokkelen. Op een gegeven moment 
was nog 4.000 euro nodig voor een extra toevoe-
ging. Voor projecten in de openbare ruimte een 
klein bedrag. Alleen de buurtbewoonster wei-
gerde dit bedrag aan te vragen. Omdat er zulke 
arme mensen in de buurt wonen, gezinnen voor 
wie 4.000 euro een enorm bedrag is, had ze het 
gevoel dat ze dit geld niet aan de buurtbewoners 
kon verantwoorden.

Deze reacties zijn begrijpelijk en absoluut sympa-
tiek bedoeld. Maar tegelijkertijd zijn ze gevaarlijk 
giftig. Want wat nou als we deze gedachtengang 
zouden omdraaien. Dat zou betekenen dat alleen 
in buurten met veel rijke bewoners met ruime 
budgetten gewerkt mag worden. Stel je eens 
voor als dat de praktijk zou zijn. Het signaal naar 
mensen en vooral kinderen in de armere wijken 
wordt dan: Jullie zijn het niet waard om te wonen 
in een goede, prettige en gezonde wijk.

Het is belangrijk juist in de wijken waar mensen 
het zwaar hebben te investeren in een goede 
openbare ruimte. Want hoe uitzichtloos wordt 
anders je leven als je bovenop je zorgen ook nog 
eens in een grauwe omgeving leeft.

Ik twijfel er niet aan dat de meeste gemeenteme-
dewerkers en ontwerpers volkomen doordrongen 
zijn van het nut van een goede openbare ruimte. 
Maar hoe zorg je ervoor dat buurtbewoners ook 
voelen dat ze het waard zijn om in een fijne wijk 
te wonen. Natuurlijk door in gesprek te gaan en 

aantrekkelijke ontwerpen te blijven maken. Toch 
ben ik er nog niet helemaal uit. Het sentiment 
zit namelijk zo diep, dat ik vermoed dat er meer 
nodig is.  

Gelukkig hoorden we die dag ook nog een ande-
re spontane reactie die ons deed smelten.
Terwijl we later op de middag foto’s van het plein 
aan het maken waren vanaf de 8ste verdieping 
van een naastgelegen flat hoorde we een klein 
meisje enthousiast tegen haar vader zeggen: Kijk 
papa, vanaf hier ziet het er nog mooier uit!”. Het 
is zo waardevol dat dit meisje weet en voelt dat 
schoonheid er ook voor haar is.

Dit artikel is verschenen op 
www.childinthecity.org



#1 Zie er verleidelijk uit 
Om sexy te zijn, heb je een eigen verleidelijke stijl 
nodig, maar geef jezelf niet helemaal prijs. Laat 
iets over aan de fantasie.
Verleidelijke steden zien er verbluffend goed uit. 
De gebouwen zijn fotogeniek, de pleinen hebben 
allure en de straten nodigen uit om te flaneren. 
Maar een stad is niet in een oogopslag te van-
gen, dwalend door de straatjes is er achter elke 
straathoek iets nieuws te ontdekken. 

#2 Leef gezond 
Zorg goed voor jezelf. Als je gezond bent, straal je 
kracht uit. 
Een gezonde stad is in balans. Ze is veerkrachtig 
en staat niet stil. Tegelijkertijd zorgt een stad voor 
de gezondheid van haar stedelingen. Gezond 
leven doe je op meerdere vlakken, bijvoorbeeld 
door veel te bewegen en je te beschermen tegen 
schadelijke zaken. Vooral steden waar je gemak-
kelijk kan wandelen en fietsen houden je gezond. 
Schone straten houden ziektes op afstand. En 
overal in de stad moet de lucht fris zijn. Om een 
verleidelijke stad te zijn hebben nog veel steden 
werk te verrichten.

#3 Wees speels
Versier de ander met impulsieve, creatieve en 
gekke verrassingen. Laat zien dat je van het 
leven geniet. Een aanlokkende stad zit vol onver-
wachte gebeurtenissen. Een middag in de stad 
kan zomaar een andere wending krijgen door 
een spontane ontmoeting. Straatartiesten laten 

Hoe wordt je 
aantrekkelijk?
Tien tips voor 
verleidelijke 
steden

je even stil staan en verrassen je. De stad is een 
podium voor ieders creativiteit.

#4 Sta rechtop 
Om een goede indruk te maken is je houding 
belangrijk. Sta je rechtop dan kom je zelfverze-
kerd over. Steden reiken de lucht in. Hoe hoger de 
gebouwen hoe imponerender de stad. De skyline 
is al van grote afstand te zien en lokt de mensen 
naar haar toe. De architectuur maakt indruk en 
vertelt wat je van de stad kan verwachten.

#5 Houd het spannend 
Om de ander te veroveren is het van belang im-
pulsief te zijn. Niks zo saai als voorspelbaarheid. 
Een stad die je verliefd laat worden, laat je telkens 

een nieuwe kant van zichzelf ontdekken. Ze blijft 
verrassend en verandert met haar tijd mee. Ze is 
avontuurlijk en een beetje ondeugend. 

#6 Dans
Ga helemaal los en maak elkaar het hof door 
samen te dansen. Zwoel van uit de heupen of 
romantisch dicht tegen elkaar. In de stad die je 
verovert, kan je dansen op alle soorten muziek. 
Het ritme neemt je tot in de kleine uurtjes mee 
naar clubs. Laat je alles vergeten tijdens festivals. 
Of neemt je spontaan in de armen in een park of 
op een plein.  

#7 Afrodisiac
In het spel van de verleiding horen in chocolade 

gedoopte aardbeien, tinkelende champagne en 
avontuurlijke oesters. De verleidelijke stad biedt 
deze lekkernijen aan. Ga zitten op haar terrasjes 
of duik in een van de restaurants. Zalig om je af 
en toe helemaal over te geven aan gulzige ver-
wennerij.  

#8 Schop je schoenen uit 
en ontspan samen
Heerlijk samen uitrusten en niks doen. Verleidelijk 
genieten op een lome middag in het park. Spreid 
een kleed uit, schop je schoenen uit en laat het 
gras onder je voeten kietelen. Geef elkaar een 
ontspannende massage. Steden maken je het hof 
met hun parken. 
 
#9 Jezelf zijn
Wees authentiek, Zorg ervoor dat je niet opgaat in 
de massa, maar dat je herkenbaar bent. Steden 
hebben een eigen stijl nodig. Geen twee steden 
zouden hetzelfde horen te zijn. Een goede stad is 
niet alleen zelf heel eigen, ze biedt tegelijkertijd 
plek aan de paradijsvogels, de kleurrijke types en 
de bon vivants.
 
#10 Flirt en knipoog
In een verleidelijke stad is er ook ruimte voor een 
snelle flirt. Een zwoele blik en een korte streling. 
Een stad flirt met haar toeristen. Lachend gaan ze 
samen op de foto, maken ze lange wandelingen 
samen en feesten tot diep in de nacht. Maar na 
dit korte avontuur worden de koffers gepakt en 
gaat de toerist terug naar zijn eigen stad.



Aanbevolen playlist

`Adelaide´ door John Cale

`A town like Alice´ door Ted Egan

`Ballarat´ door The Lemeonheads

`Vienna´ door Ultravox

`Aalst´ door Raymond van het Groenewoud

`Bruxelles´ door Jacques Brel

`Waterloo´ door ABBA

`Miss Sarajevo´ door Bono

`Valparaiso´ door Sting

`9 million bicycles in Beijing´ door Katie Melua

`Havana´ door Kenny G

`Fire in Cairo´ door The Cure

`Montpellier´ door Johny Hallyday

`Nice in Nice´ door The Stranglers

`Road to Rouen´ door Supergrass

`San Tropez´ door Pink Floyd

`Toulouse´ door Nicky Romero

`Hong Kong´ door Gorillaz

`Budapest´ door Gearge Ezra
 
`Kingston town´ door UB40

`Alone in Kyoto´ door AIR

`Fun in Acapulco´ door Elvis Presley

J̀uarez´ door Tori Amos

`Welcome to Tijuana´ door Manu Chao

`Katmandu´ door Cat Stevens

`Amsterdam´ door Nothing but thieves

`O o Den Haag´ door Harry Klorkestein

`Eindhoven´ door Kempi

`Ben je in Rotterdam geboren´ door Gerard Cox

`Pyongyang´ door Blur

`Leninngrad´ door Billy Joel

`Durban skies´ door Bastille

`Barcelona d́oor Freddy Mercury

`Cordoba´ door Brian Eno & John Cale

`Odessa´ door Bee Gees

`Belfast child´ door Simple Minds

`You’re not from Brighton´ door Fat Boy Slim

`Sheffield, Sex city´ door PULP

`Alburquerque´ door Neil Young

`Arlandria´ door Foo Fighters

`Streets of Philadelphia´ door Bruce Springsteen

`Houston´ door R.E.M.

`Kansas Rock City´ door Kiss

`Knoxville girĺ  door Nick Cave

`Leaving Las  Vegas´ door Sheryl Crow

`Malibu´ door Miley Cyrus

`Memphis´ door PJ Harvey

`Omaha´ door Counting Crows

`I’m in Pittsburgh́   door The Outcast
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