
1 
 

Update PR_PZ - Schilderswijk   
Oktober 2013 
 

 

Collectieve domeinen  
Een van de drie onderzoeken in het project ‘Publieke Ruimte – 

Publieke Zaak’ (PR_PZ) richt zich op de Schilderswijk. Trancity 

onderzoekt hoe in de publieke ruimte de publieke zaak kan 

worden versterkt. De Schilderswijk stelt ons de vraag of ook in 

een ‘aandachtswijk’ versterking van het publiek domein kan 

leiden tot versterking van de wijk en zijn bewoners. Is de aanpak van sociaal-maatschappelijke 

problemen gediend met ‘achter de voordeur’ beleid, of leveren juist interventies in publieke 

ruimte daar een bijdrage aan?  

     Onze insteek zijn de collectieve domeinen. Dat zijn sleutelplekken waar bewoners en gebruikers 

zich mee kunnen identificeren en waarvoor zij zich verantwoordelijk kunnen voelen. Vanouds ook 

het domein van emancipatie waarbij het interessant is te kijken of dat nog steeds zo functioneert. 

‘Placemaking’, niet gedefinieerd door de plek maar door het gebruik, kan leiden tot initiatief, 

participatie en inclusiviteit, tot ontmoeting, tot veerkracht, tot een beter imago, tot meer 

economische bedrijvigheid en een natuurlijke wijkontwikkeling. 

     Het collectieve domein vinden we in de binnentuinen maar ook in min of meer (symbolisch) 

afgebakende plekken met een specifieke functie op pleinen en in parken. Het is de moestuin, de 

speelplaats, de schooltuin, de kinderboerderij, het sportveldje. Maar we vinden het ook in publiek 

vastgoed, gebouwen die door hun mix van functies een (semi-)publiek karakter hebben. 

Collectieve domeinen zijn plekken waar een groep zich mee identificeert, maar waar ook altijd 

uitwisseling tussen groepen tot stand kan komen, doordat verschillende groepen zich daar op hun 

manier manifesteren. 

 

Onderzoek 
In ons onderzoek in de Schilderswijk hebben we vooral gezocht naar plekken die nu al collectief 

domein zijn of dat kunnen worden en naar mensen die de trekkers zijn van zo’n plek.  ‘Dwalend’ in 

de wijk ontmoetten we moeders met spelende kinderen, dronken we koffie in het Marokkaanse 

koffiehuis of lunchten we bij een Turkse pizzatent. Tienermeiden wezen ons de weg in de wijk. We 

ontdekten een binnentuin achter een openstaand hek, maakten een praatje met 

onderhoudsmensen en trapten een balletje met de jongens op een veldje. Zo kom je op plekken 

en ontmoet je mensen die je niet tegen zult komen via de geïnstitutionaliseerde kanalen; we 

maken onze eigen kaart van de wijk. Dit najaar beginnen we met een serie bijeenkomsten waarin 

we met direct actief betrokkenen en deskundigen van binnen en van buiten de wijk onze 

ervaringen bespreken.  We gebruiken daarbij concrete plekken in de wijk als aanleiding voor het 

gesprek. We proberen vanuit de werkateliers ook concreet nieuw collectief domein te realiseren 

in de wijk. 
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Werkatelier over collectieve domeinen 
Collectieve domeinen zijn meer dan een parochiale plek. Het verschil is dat mensen er niet alleen 

gebruik van maken, maar dat ze er ook daadwerkelijk en collectief georganiseerd 

verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting en het beheer van die ruimten.  

     Welke (ook digitale) plekken faciliteren welke functies? Wie gebruikt het, wie zijn actief, wie 

organiseert wat. Hoe zit dat met betrokkenheid, uitwisseling, verantwoordelijkheid nemen en toe-

eigening. En wat brengt het gebruik van zo’n plek te weeg in de publieke zaak? Vanouds is het 

collectieve domein ook de plek voor emancipatie; werkt dat nog altijd zo onder nu heel andere 

omstandigheden? Kan je hard maken dat het zorgt voor meer participatie van bewoners, voor 

versterking van de veerkracht van de wijk. 

 

Werkatelier binnenterreinen en buitenruimten 
Na de stadsvernieuwing hebben in de Schilderswijk veel huizenblokken een al dan niet openbaar 

binnenterrein. Vaak zijn deze terreinen verwaarloosd, al is er bijvoorbeeld een pareltje aan het 

Jacob van Campenplein, waar bewoners op hun eigen kaveltje groente en fruit verbouwen. Ook de 

vele pleinen met royaal groen zijn een product van de stadsvernieuwing. Daar vind je nu al 

collectieve domeinen in beheer bij maatschappelijke organisaties of een groep bewoners.  

     We gebruiken de kennis uit het eerste werkatelier om plannen te maken voor een specifieke 

Schilderswijk-aanpak. Kunnen we die binnenterreinen niet meer functies geven en tot onderdeel 

maken van de publieke ruimte; kunnen we buitenruimten op de pleinen wat minder openbaar 

maken en meer toe-eigening door groepen bewoners toestaan. Hoe organiseer je beheer, 

onderhoud en financiën? Gaat dat alleen bottom-up, of kan je het als gemeente of corporatie ook 

in gang zetten? Hoe geef je de ruimtes vorm, hoe ent je ze op de rest van de wijk?  

 

Werkatelier publiek vastgoed 
Overal komt door beleidswijzigingen en bezuinigingen maatschappelijk vastgoed leeg te staan. 

Denk aan buurthuizen en bibliotheken. Los van de exploitatieproblemen voor de eigenaren is dit 

een groot probleem voor de wijk. Publieke functies verdwijnen uit het stadsbeeld en gebouwen 

worden verwaarloosd.  Zijn er andere vormen van gebruik, beheer en exploitatie mogelijk, waarbij 

economisch en sociaal rendement gelijk opgaan, waarbij omgevingswaarde en inspiratievermogen 

tellen.  We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn waarbij voor ons voorop staat dat de 

gebouwen (ook) een publieke functie hebben en een vorm van collectief domein kunnen zijn. We 
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bespreken of in één formule kleinschalige bedrijvigheid en ruimte voor activiteiten van en voor 

verschillende groepen, gecombineerd kan worden met publieke functies waardoor directe 

betrokkenheid vanuit het gebouw met de omgeving zichtbaar wordt. Hoe ziet zo’n formule eruit, 

is daar een exploitatie en organisatievorm voor te vinden?  Het meer publiek maken van de ruimte 

in gebouwen gaat gelijk op met meer collectief beheer van plekken in de openbare ruimte. Deze 

ontwikkelingen zijn complementair en leiden misschien tot een nieuw integraal beheersregime.  

 

Beeldvorming 
De wijk staat slecht bekend en de statistieken wijzen ook op veel problemen. De bewoners zelf zijn 

vaak opmerkelijk positief over hun eigen wijk. Onze inzet is die twee verhalen aan elkaar te 

verbinden, en er nog meer verhalen - van bezoekers, toeristen, studenten bijvoorbeeld - aan toe 

te voegen. Daarbij is versterking van de publieke ruimte en de collectieve domeinen vanuit de al 

aanwezige kwaliteiten een sleutel voor een beter imago van de wijk. Juist kleine interventies en de 

wijze waarop die actief naar buien worden gebracht zijn bepalend in de beeldvorming. Het imago 

is een resultaat van een verhaal over de Schilderswijk dat steeds wordt herhaald en ook telkens 

bevestiging lijkt te vinden in de ervaring van het publieke domein.  Die ervaring willen we 

beïnvloeden, zowel in de fysieke ruimte als in de virtuele ruimte.  Dat laatste in samenwerking met 

een ander deelproject van PR_PZ onder leiding van The Mobile City. 

Beeldvorming speelt zich af in het publiek domein. En een positieve beeldvorming heeft effect op 

de kwaliteit van het publieke domein. Proefondervindelijk willen we uitzoeken hoe dat werkt.  

     Om de wisselwerking van beeldvorming in het publieke domein te illustreren ondernemen we 

zelf ook initiatieven: Trancity organiseert studiedagen in de H.H.kerk van het MOC. We ontvangen 

studenten stedenbouw in koffiehuis Taza voor een college over ‘de sociale blik op de wijk’. We 

schrijven regelmaat een blog over onze ontmoetingen in de wijk (op de site van Trancity en van de 

Schilderswijk).  I.s.m. het Stagehuis organiseren we een citytour met meiden die een groep 

stedenbouwkundigen, beleidsmakers, politici, journalisten, communicatie-experts hún wijk laten 

zien. We zijn op stap met Jan Rothuizen voor een Volkskrant-tekening. En er is meer op komst! 

 

 

PR_PZ – Schilderswijk is een project van Trancity, uitgevoerd door Simon Franke, Lenneke 

Overmaat en Arnold Reijndorp. Ondersteund door de Gemeente Den Haag  en het 

 - www.trancity.nl 

http://www.trancity.nl/weblog.html

