
Nieuwbouw groeit niet mee met bevolking 

Pubers verpieteren in Vinex
door Anna Mees
en Vera van Winkelen

YPENBURG • Bij de op-
richting van de Vinex-
woonwijken in 1995
werden ze een Walhalla
voor gezinnen met
jonge kinderen ge-
noemd. Maar die kin-
deren zijn pubers ge-
worden. Voor hen zijn
er nauwelijks voorzie-
ningen. En dat leidt
volgens socioloog Frits
Spangenberg „zo goed
als zeker tot proble-
men.”

Kijk naar het strandje in
Nesselande, een Vinex-wijk
bij Rotterdam. Daar zet de
politie deze zomer extra
mankracht in om overlast te
voorkomen. Dronken jonge-
ren intimideerden andere
strandbezoekers en zorg-
den voor geluidsoverlast.
Vorig jaar liep het zó uit de
hand dat winkeliers hun
deuren sloten.

Vandalisme
Spangenberg: „Als jonge-

ren, en vooral jongens, zich
sterk vervelen en geen
ruimte hebben om zich uit
te leven of te sporten, dan is
er bijna een aanleiding om
vandaliserend en criminali-
serend door de wijk trek-
ken. Als je niets doet, kan
vandalisme zich versterken.
Zeker in Vinexwijken waar
overdag weinig sociale con-
trole is omdat ouders aan
het werk zijn en er weinig
bejaarden zijn.”

Vinex-wijken werden
eind jaren negentig inge-
richt op jonge gezinnen met
kleine kinderen. Met de ja-
ren veranderde de samen-
stelling van de wijken. „Als
je halverwege de jaren ne-
gentig aan een nest wilde
beginnen, settelde je in een
Vinexwijk”, zegt Arjen Har-
bers, stedenbouwkundige
bij het Planbureau voor de
Leefomgeving. 

„De jonge kinderen zijn
meegegroeid met de wijk.
Het zijn pubers geworden.”

Maar de speeltuinen bleven
hetzelfde. 

En dat terwijl pubers al-
om vertegenwoordigd zijn
in Vinexwijken: 10 procent
is er tussen de 15 en 25 jaar
oud, blijkt uit nieuwe cijfers
van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). 

Volgens Spangenberg
hoeft een oplossing voor
overlast veroorzakende jon-
geren niet ingewikkeld en
duur te zijn. „In overleg met
bewoners moeten er voor-
zieningen komen. Jongeren
hebben de ruimte nodig om
zich te vermaken. Dat zijn
vaak hele informele trap-

veldjes en theehuizen.” 
Maar ook het inrichten

van speciale hangplekken
voor jongeren zijn geen on-
verdeeld succes. Floris Al-
dewereld: „Bij ons in het
buurthuis in Ypenburg ko-
men alleen kinderen van
elf”. In Amsterdam IJburg
werd een voetbalveld geslo-
ten. Omwonenden hadden
last van het lawaai en het ge-
drag van jongeren die er tot
in de late uurtjes te vinden
waren. Het veld werd juist
geopend om hangjongeren
bezig te houden.

De speeltuin achter het
winkelcentrum van de
Haagse Vinexwijk Ypen-
burg ligt er verlaten bij. De
bezoekers waar het klimrek
ooit voor is gebouwd, han-
gen al lang niet meer in de
touwen. Floris Aldewereld
(15) zit op een bankje. De tie-
ner woont nu zo’n vijftien
jaar in de wijk. Zijn ouders
keken uit naar een groter
huis, omdat zijn zusje op
komst was.
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Steef Buijs, die begin ja-
ren negentig adviseerde

over de Vinexwijken, staat
nog steeds achter zijn gees-
teskind. „Het feit dat jonge-
ren er weinig te doen heb-
ben, ligt aan het jeugdbeleid
van de gemeenten.” 

Jeugd nu te
groot voor
speeltuin 

Floris zit met Tess en Sanne op
een bankje waar ze vroeger
speelden. Er is niks meer te
doen, klagen ze. „In het buurt-
huis komen alleen kinderen.” 
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