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Algemene situatieschets 

Naar aanleiding van de vraag welke mogelijkhe-

den er eigendomtechnisch gezien voor Bloem-

koolwijken zijn, hebben wij een Bloemkoolwijk 

in de gemeente Zoetermeer bezocht. We hebben 

voornamelijk de Django Reinhardtrode en om-

geving onderzocht. Al lopende door de wijk krijg 

je een gevoel van ruimte en rust. Brede, rustige 

straten met overal veel groen, open plekken en 

speeltuintjes. Een ideale wijk voor gezinnen met 

(jonge) kinderen. 

Er is veel ruimte en groen in de wijk. Dit varieert 

van pleintjes, bomen, grasveldjes tot struiken en 

plantenbakken. Het valt op dat veel groene stuk-

ken minder goed onderhouden zijn.  Er zijn  ook 

minder positieve plekken te vinden in de wijk. Bij 

sommige woningen is bijvoorbeeld de berging aan 

de voorzijde gesitueerd. Dit zorgt voor een geslo-

ten indruk van een straat. 

De wijk is vooral lopend en op de fiets goed te be-

zichtigen. Daarbij valt op dat je lopend of fietsend 

via veel verschillende routes de wijk in en uit kan. 

Met de auto ben je echter aan enkele hoofdwegen 

gebonden. Dit is voor criminelen een ideale situ-

atie; makkelijk de wijk in en uit en veel vluchtroutes. Ter-

wijl de politie vaak gebonden is aan de auto waarmee 

zij langzamer de wijk in- en uitkomen, kan de crimineel 

lopen of fietsend er snel vandoor.

In de wijk staan meerdere appartementencomplexen 

van woningcorporatie Vidomes. Deze complexen zijn 

door middel van een loopbrug met elkaar verbonden. 

Via deze loopbrug kun je het hele complex doorlopen, 

en daarmee dus de hele wijk doorkruisen zonder de 

‘normale’ wegen te bewandelen. Ook dit is voor crimi-

nelen ideaal.

Voor al deze situaties zijn oplossingen te bedenken. 

Hieronder zullen wij per situatie, in en rondom de Djan-

go Reinhardtrode, een mogelijke oplossing aandragen. 

Deze oplossingen kunnen in elke willekeurige bloem-

koolwijk toegepast worden. Er wordt specifiek vanuit 

het eigendomsperspectief gekeken naar de mogelijkhe-

den die een situatie biedt.
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Oplossing

Het groen lijkt matig onderhouden en verlaagt daar-

door het aanzien van de buurt. De achtertuinen hebben 

door dit groen tevens geen achteruitgang. Een ander 

nadeel is dat de bergingen zich hierdoor aan de voor-

zijde van de woning bevinden. Dit geeft een gesloten 

indruk van de wijk. 

Een mogelijkheid is om het openbaar groen, onder voor-

waarden, aan de eigenaar van de woningen te verkopen. 

Zij kunnen het openbaar groen verwijderen en de grond 

bij de achtertuin van de woningen betrekken. Een voor-

waarde hierbij kan zijn dat de schutting een groene haag 

is. Zo blijft de indruk van veel groen behouden, maar 

oogt de wijk netter. De bewoners zijn waarschijnlijk blij 

met extra grond. Een achteruitgang is nu mogelijk waar-

door ook de berging aan de voorzijde van de woning 

verwijderd/aangepast kan worden. De woningen kunnen 

eventueel uitgebouwd worden aan de achterzijde.

Situatieschets 1 - openbaar groen in de wijk

Openbaar groen voor de achtertuinen van woningen. Woningen 

hebben wel een achtertuin,  maar geen achteruitgang.

Openbaar groen toegevoegd aan perceel 2725. Aan de zijkant blijft 

bij de parkeerplaatsen een stukje groen aanwezig om het groene 

uiterlijk van de wijk te behouden.
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Oplossing

Tussen de flat en de eengezinswoningen ligt een klein 

stukje grasveld. Linksonder op de foto is beschadiging 

van het gras te zien, waarschijnlijk rijden auto’s over het 

gras de parkeergarage in.

De bergingen van de eengezinswoningen bevinden zich 

aan de voorzijde van de woning. Omdat er geen ramen 

in de bergingen zitten geeft dit een gesloten indruk van 

de wijk. Dit is jammer in een wijk die verder een open, 

ruimtelijke uitstraling heeft. 

Het is mogelijk om het grasveld bij de woningen te 

voegen. Het looppad wordt dan verplaatst naar links, 

richting de parkeergarage. Door dit groen bij de 

woningen te voegen krijgen de bewoners een grotere 

voortuin. De woning kan eventueel uitgebouwd worden. 

De berging kan dan verbouwd worden naar bijvoor-

beeld een slaapkamer of keuken. Er komen ramen in 

de berging waardoor de woning een meer open indruk 

achterlaat. Er kunnen ook ramen geplaatst worden in de 

zijmuur van de hoekwoningen. Aan de achterzijde van 

de woning kan eventueel een nieuwe berging gebouwd 

worden (situatieschets 1).

Situatieschets 2

Openbaar groen met beschadigde stukken gras. Aan de rechter-

zijde van de foto zijn bergingen te zien die zich aan de voorzijde 

van de woning bevinden.

/ / / wordt bij de woning gevoegd.

/ / / wordt het nieuwe looppad.
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Oplossing

In veel bloemkoolwijken zijn semi-gesloten pleintjes te 

vinden. Pleintjes omringd door woningen, bedoeld als 

ontmoetingsplek waar kinderen kunnen spelen. Een erg 

leuk idee, maar in de praktijk worden dergelijke gras-

veldjes hoofdzakelijk gebruikt als honden uitlaatvelden. 

De groenperken worden tevens matig onderhouden.

Het is duidelijk dat ook dit grasveldje niet veel gebruikt 

wordt.

 

Een oplossing kan zijn om het pleintje op te delen. Een 

aantal woningen krijgen er een stuk plein/grasveld bij, 

wat ze bij hun tuin kunnen voegen. Het looppad blijft 

behouden, maar wordt gedeeltelijk verlegd zodat de tui-

nen goed bereikbaar blijven. Daarnaast is het mogelijk 

om een aantal toegangspaden af te sluiten. Dit pleintje 

kent 4 verschillende toegangen. Eén, hooguit twee 

toegangspaden zijn voldoende voor de bewoners. Door 

het aantal toegangspaden te beperken, verhoog je ook 

de veiligheid.

Situatieschets 3

Openbare perken groen.

Een grasveldje dat in gebruik is als hondenuitlaatveld.

/ / /  wordt bij de woning gevoegd.

/ / /  wordt het nieuwe looppad.
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Oplossing

De parkeergarage is open aan alle kanten. Hierdoor kan 

iedereen, dus ook vreemden, makkelijk naar binnen en 

naar buiten. Voor criminelen is deze situatie ideaal. 

Ook met het oog op een mogelijke verkoop van ap-

partementen uit het complex is het handiger om de 

parkeergarage af te sluiten. De parkeergarage kan aan 

de buitenzijden dichtgemaakt worden met een hekwerk 

waar klimop op groeit.  Zo behoudt de wijk haar groene 

karakter, maar voelt het voor bewoners veiliger aan. 

Door het plaatsen van een (elektronische) garagedeur is 

de parkeergarage goed afgesloten en alleen toegankelijk 

voor bewoners van het complex. 

Dit heeft tot gevolg dat voortaan alleen bewoners daar 

parkeren en het voorkomt tevens dat auto’s via het gras 

de parkeergarage inrijden (situatieschets 2). De loopbrug 

heeft weinig toegevoegde waarde voor het complex. 

Ook zonder de loopbrug kom je gemakkelijk de wijk 

door. Door het verwijderen van de loopbrug verhoog je 

bovendien de veiligheid van het complex én de wijk.

Situatieschets 4

Een open parkeergarage, met in- en uitgangen aan alle kanten. 

Tevens een loopbrug die alle delen van het complex met elkaar 

verbindt. Voor criminelen een ideale situatie.

Oplossing

Voor bewoners en bezoekers is het noodzakelijk een 

duidelijk onderscheid te maken tussen openbaar en 

privé terrein. Het complex en de tuinen op de foto zijn 

in eigendom van woningcorporatie Vidomes. Op de 

foto lijken de tuinen bij het openbaar groen te horen. 

Men kan overleggen met Vidomes of het mogelijk is om 

een klein hekwerk te maken om de privé tuinen zodat 

duidelijk is dat dit geen openbare grond is. Wellicht dat 

Vidomes in samenspraak en samenwerking met haar 

huurders de tuinen kan opknappen. De openbare stukjes 

groen kunnen eventueel betegeld worden, en er kunnen 

plantenbakken op geplaatst worden. Dit vergt minder 

onderhoud, maar ziet er toch netjes en groen uit.

Situatieschets 5

Onduidelijk wat openbaar en wat privé bezit is. Zowel het open-

baar als privé groen zien er matig onderhouden uit.
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Oplossing

De tweede foto laat zien hoe het ook kan. Hoewel het 

stukje groen in eigendom van de gemeente is, wordt 

het door de bewoners onderhouden. Zij hebben planten 

en bloemen geplant en zorgen er zelf voor. Deze stukjes 

groen kunnen aan de bewoners gegeven worden. Zij ver-

groten hun eigendom en onderhouden het. De gemeente 

hoeft dit dan niet langer te onderhouden terwijl het 

groene uiterlijk van de wijk behouden blijft. 

Eventueel kan de straat versmald worden waardoor een 

deel van de grond aan de woningen toegevoegd kan 

worden. Als lijn kan bijvoorbeeld de berging achterin op 

de foto aangehouden worden. De bergingen kunnen dan 

bij de woningen gevoegd worden, en de woningen zelf 

kunnen uitgebouwd worden. In de achtertuinen kunnen 

nieuwe bergingen gemaakt worden.

Zie onderstaande schets voor een duidelijker beeld:

Situatieschets 6

Openbaar groen dat matig onderhouden is. Het is tevens ondui-

delijk of dit van de gemeente is of privé eigendom. (gezien de 

lantaarnpaal is dit in eigendom van de gemeente).

De lijn die aangehouden kan worden voor de hernieuwde schei-

ding tussen de woningen en de straat.

Zo kan het ook. Openbaar groen wat goed verzorgd wordt door 

bewoners (geen privé-eigendom).

/ / /   de huidige berging wordt bij de woning gevoegd

/ / /   er komt meer grond bij de woning waardoor er ruimte ont-

staat voor een nieuw stukje voortuin

/ / /   er komt meer grond bij de woning waardoor er een stukje 

uitgebouwd kan worden

/ / /   er kan in de achtertuin een nieuwe berging gerealiseerd worden
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Concluderend

De wijk ziet er prima uit. Het is een wijk die vooral aan-

trekkelijk is voor gezinnen met jonge kinderen. Er is veel 

ruimte en groen in de wijk en veel speelmogelijkheden 

voor kinderen. Niet alle ruimte wordt gebruikt, zo zijn 

er een aantal grasveldjes en andere groene stukjes die 

bijvoorbeeld in gebruik zijn als honden uitlaatveldjes. Er 

zijn genoeg mogelijkheden om deze plekken een nieuwe 

functie/bestemming te geven. Naast bovengenoemde 

besproken oplossingen zijn er nog veel meer mogelijk-

heden te bedenken. Dit hangt mede af van de locatie, 

omwonenden en andere betrokken partijen.


