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Dierbare gebouwen in kwetsbare wijken
De verbindende functie van ontmoetingsplekken
Gebouwen waar mensen van houden – omdat ze mooi, kenmerkend voor de buurt of een waardevolle ontmoetingsplek zijn – krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen. Soms moeten ze
wijken omdat de bouwtechnische kwaliteit tekortschiet, soms verliezen ze hun functie omdat de
subsidie afloopt of omdat ze worden verkocht. Juist in kwetsbare wijken, waar de openbare ruimte
vaak te wensen overlaat, is de betekenis van dergelijke geliefde plekken groot. Bij de energietransitie kunnen ze daarom een belangrijke rol vervullen.

Fysieke ontmoetingsplekken in een wijk kunnen een
grote positieve bijdrage leveren bij het bereiken van
bewoners in het kader van de energietransitie. Omdat
mensen er om uiteenlopende redenen komen, dus niet
alleen voor de energieopgave, kan een grotere groep
mensen bereikt worden. Veel van deze ontmoetingsplekken verdwenen de afgelopen jaren echter als gevolg van
bezuinigingen, en ook door de coronacrisis staan veel
buurthuizen en wijkverenigingen op omvallen. Door van
een ontmoetingsplek in de buurt tegelijkertijd een voorlichtingspunt over de energietransitie te maken, kunnen
twee vliegen in één klap geslagen worden.1 Begin dit jaar
opende in Rotterdam precies met dit doel de Woonkamer
Aardgasvrij Pendrecht.2
Vervangen in plaats van verdwijnen
Plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten zijn
vaak geliefd in een wijk. Veel van dergelijke plekken zijn
in de loop der jaren wegbezuinigd, maar wat ook geregeld gebeurt is dat ze verdwijnen doordat de gebouwen
waarin ze zich bevinden in slechte staat zijn of slechts
een tijdelijke bestemming hadden. Ook komt het voor
dat gebouwen bij herinrichting of wijkvernieuwing niet
meer als ‘passend’ worden beschouwd. Dit zien we terug
in de documentaire ‘Crème de la Crooswijk’ uit 20183. Als
gevolg van herstructurering is er in deze Rotterdamse
volkswijk door de jaren heen veel veranderd. Veel ‘oude’
Crooswijkers zien dit met lede ogen aan. Zij komen geregeld samen in ‘Zalencentrum Koos’, onder andere om
bingo te spelen. De documentaire benadrukt de waarde
van het zalencentrum voor deze bewoners en laat ook
het verdriet zien dat ontstaat wanneer het dreigt te verdwijnen. Het vinden van een vervangende plek lijkt geen
prioriteit te krijgen.
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niseerd, zoals ‘zondagmiddagateliers’ voor kinderen uit
de wijk en muzikale optredens.6 Deze buurtactiviteiten
kregen een nieuwe plek in de brede school die later in
Palenstein werd gerealiseerd.
De Tilburgse Abdij- en Torenbuurt kent een soortgelijk
voorbeeld. Daar misten bewoners een ontmoetingsplek
nadat het wijkcentrum werd gesloten. Woningcorporatie
Tiwos bouwde daarom een garagebox in een flat om tot
ontmoetingsruimte. Het bleek een succes: bewoners
gingen de ruimte zelf gingen beheren en organiseerden
er activiteiten. Ook de afdeling vastgoed van Tiwos zag de
meerwaarde, omdat groot onderhoud in de wijk gepland
stond en er spreekuren konden worden gehouden.
Daarom is voor de aankomende renovatie een tweede
garagebox omgebouwd tot ‘’t Abdijtje’.7

In Zoetermeer ging het anders. Toen flatbewoners in
de naoorlogse wijk Palenstein tijdens de renovatie hun
keukens niet konden gebruiken, zijn er containers in de
wijk geplaatst waarin men kon eten en samenkomen. De
containers werden door een kunstenaar beschilderd en
bewoners gaven ze de naam ‘Eetkeet’.4 Oorspronkelijk
was het de bedoeling dat de Eetkeet na een half jaar zou
verdwijnen. De bewoners waren echter zo enthousiast
over de ontmoetingsplek dat die uiteindelijk vier jaar is
blijven staan.5 In de containers werd niet alleen samen
gegeten, maar er werden ook andere activiteiten georga1.
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Geliefde gebouwen toegankelijk houden
Geregeld worden gebouwen die geliefd zijn onder bewoners verkocht aan particuliere instanties, waardoor ze
niet langer toegankelijk zijn. Dit werd in de Groningse wijk
Selwerd succesvol voorkomen: daar sloegen gemeente,
bewoners en bedrijven de handen ineen om in een oude
school een wijkbedrijf op te zetten.8 Ook in Het Oude
Westen in Rotterdam bleef een karakteristiek schoolgebouw voor de wijk bewaard. De voormalige school is nu
het zogenaamde ‘wijkplein’ van Aktiegroep het Oude
Westen, waar veel bewoners actief zijn en ook activiteiten
op het gebied van duurzaamheid worden ontwikkeld.
Samen met bewoners, experts en partners wordt bijvoorbeeld de wijk vergroend en energiebesparing gestimuleerd. Die activiteiten trekken ook weer nieuwe bewoners
naar het gebouw, waardoor de verbindende functie
verder versterkt wordt.9

Ook kerken zijn beeldbepalende gebouwen die in veel
wijken voorkomen. Omdat het aantal kerkbezoekers al
jaren terugloopt, hebben veel van deze kerken een herbestemming gekregen. In Kerkrade West is de voormalige
kerk Heilust in 2018 herbestemd tot buurtkamer10, waar
iedereen uit de wijk welkom is om mee te doen met de
aangeboden activiteiten of om deze zelf te bedenken en

organiseren. Zo werden er bloemstukken gemaakt, een
kinderkookclub georganiseerd en mindfulnessworkshops
gehouden. De belangstelling en waardering voor de
aangeboden activiteiten blijkt groot. In de kerkgebouwen die nog steeds een religieuze functie hebben, zijn
vaak ook nevenfuncties ontwikkeld die bijdragen aan
hun exploitatie, zoals exposities en concerten maar ook
kinderopvang, verhuur van vergaderruimten, enzovoort.
Mede daardoor vervullen veel kerken ook in de huidige
tijd nog een maatschappelijke functie: ze dienen als
ontmoetingsplek voor bewoners uit de omgeving, ook
voor niet-leden van de religieuze gemeenschap. Juist in
kwetsbare wijken hebben kerken en religieuze netwerken
een belangrijke sociaalmaatschappelijke functie, mede
omdat veel migranten er hulp en ondersteuning zoeken.11 En de waardering en belangstelling van overheden
voor deze maatschappelijke rol groeit. Aangezien voor
veel kerken duurzaamheid een belangrijk thema is12,
is het een voor de hand liggende gedachte ook deze
bijzondere gebouwen en hun gebruikers te betrekken bij
de energietransitie.
Cultureel herbestemmen
In een kwetsbare wijk kan het aantrekkelijk zijn als
beeldbepalende gebouwen een culturele bestemming
krijgen. Voorwaarde daarbij is wel dat dergelijke herbestemmingen samen met wijkbewoners tot stand komen.
Het Belvédèreblok in de Rotterdamse wijk Katendrecht in
Rotterdam Zuid vormt hiervan een mooi voorbeeld. Het
pand waarin nu het Verhalenhuis Rotterdam is gevestigd,
kent een roerige geschiedenis. Samen met vrijwilligers
is het gebouw door bewoners in talrijke klusweekeinden
opgeknapt. Er vonden vervolgens exposities plaats. Jaren
later presenteerden de gemeente en een woningcorporatie een herontwikkelingsplan dat niet paste bij de wensen van de bewoners. Het lukte de bewoners een stokje
voor dit plan te steken en, voortbordurend op de eerdere
exposities, slaagden ze er in 2010 in het Verhalenhuis
Rotterdam te realiseren in het gebouw. Naast exposities
vinden daar nu ook culturele bijeenkomsten en zaalverhuur plaats en de bewoners uit de wijk kunnen elkaar er
weer ontmoeten. De realisatie van het Verhalenhuis is
mede mogelijk gemaakt door financiering via obligaties:
dankzij de ANBI-status13, die vaak verbonden is aan culturele instellingen, was het mogelijk om het project fiscaal
voordelig te ondersteunen.14
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Anders genieten van gebouwen
Gebouwen hoeven niet altijd bezocht te kunnen worden
om ervan te genieten. Dat heeft de coronacrisis ons wel
geleerd. Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden in Den
Haag.15 In de monumentale Julianakerk bevindt zich de
creatieve werkplaats van de stichting Topaze: Kunstcentrum Transvaal. Hier organiseren kunstenaars activiteiten
voor alle leeftijden met als doel kunst en cultuur bereikbaar te maken voor iedereen in de wijk. Vanwege de pandemie worden deze activiteiten onder meer vervangen
door stadswandelingen die de stichting samen met de
Stadsgilde en het Haags Historisch Museum organiseert.
De wandelingen dragen bij aan de binding van de bewoners met hun wijk. Dit komt onder meer door de verhalen
die tijdens de stadswandelingen worden gedeeld bij de
gebouwen waarbij wordt stilgestaan. De gebouwen in de
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wijk dragen hierdoor bij aan het creëren van een band
tussen de bewoners. Niet alleen door het ophalen van
oude herinneringen, maar ook door het creëren van
gemeenschappelijke nieuwe herinneringen.
Dierbare gebouwen zijn voor bewoners van kwetsbare
wijken dus van groot belang. Daarbij is het goed om in het
oog te ouden dat niet alleen de schoonheid van die gebouwen hun waarde bepaalt. Uit de voorbeelden blijkt dat
uiteenlopende soorten gebouwen een rol van betekenis
kunnen spelen en er veel manieren zijn om geliefde plekken voor bewoners in kwetsbare wijken te behouden of
te creëren. En als het echt niet mogelijk blijkt een geliefd
gebouw toegankelijk te houden, is er nog altijd de optie
er met mooie verhalen bij stil te blijven staan.

Tips voor Nederlandse gemeenten die willen investeren in dierbare gebouwen
• Bekijk gebouwen door de ogen van de bewoners en sta open voor de waarde die ze voor bewoners kunnen
hebben, ook al zie je die zelf niet (bijvoorbeeld omdat de plek op het eerste gezicht onaantrekkelijk lijkt of
alleen maar als tijdelijke plek was bedoeld).
• Ga met bewoners in gesprek over wat zij waarderen aan een plek of wat voor een plek zij in hun wijk missen.
• Streef ernaar om gebouwen die voor bewoners vol herinneringen zijn, zoals oude schoolgebouwen of kerken,
te behouden en geef hun bij een nodige herbestemming bij voorkeur een (deels) publiek toegankelijke functie.
• Verwerk geliefde gebouwen in activiteiten voor de wijk, bijvoorbeeld door stadswandelingen over thema’s die
verbinden.
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Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken
In dit meerjarige programma werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met gemeenten aan een integrale,
sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Onze gezamenlijke ambitie? Integrale verbetering
van de wijken, mede gerealiseerd vanuit de grote investeringen die gemoeid zijn met de energietransitie. In deze reeks delen
we goede voorbeelden uit de praktijk.

