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Opzoomeren in Rotterdam Delfshaven
Tien kerstbomen op Mathenesserweg
Ftans SchermeÍ, Anne van Veenen

Opzoomeren is een kÍachtig middel vooÍ sanenlevingsopbouw. Het kan ook weÍken in een

stÍaat net anoniniteit en oveÍlast zoals blijkt uit de case'Tien kerctbomen op de

MathenesseÍwe g'. Deze 1pzooneÍ a(tie speelde zich aÍ temidden van de striid tegen

drugsoverlast in 1997 in de wijk Spangen in Rotterdan.
FÍans Scherner, sinds 1995 opbouwweÍker in Spangen van Delphi 0pbouwweÍk, maakt een

rcconstructie van het initiatieÍ. Hii plaatst het opzoomeren binnen de context van ontwik-
kelingen in de wijk en pÍobeert aan te geven wat de werkzane elementen ziin. Kern van

de nethodiek van opzooneÍen: als je sanen iets leuks doet gebeurt eÍ wat en leeÍ ie
elkaar kennen. Zo kunnen de sociàle netwerkjes ontstaan die onmisbaar zijn vooÍ een vei'
Iige en aangenane straat oÍ buurt'.
Hiercnder volgt het verhaal van Frcns Scherner, genoteerd door Anne van Veenen.

De stedelijke 0pzoomercampagnes stimule-
ren mensen om actief te worden, en het

biedt opbouwwerkers daarvoor handige

hulpmiddelen in de vorm een activiteiten-
menu en premies, Dat geeft je wat in han-

den als je aan de slag wilt in een straat, in
de loop van de iaren is een breed aanbod

ontwikkeld. zowel voor straatatties en als

voor verschitlende groepen (ouderen. jor-
geren, kinderen).
Doel van opzoomeren is mensen bij etkaar

te brenges. Dat kan op verschillende
manieren, via een onlbijt, een straatdiner,
een geveltuintie oÍ iets Ieestelijks op

straat. Wat wordt gekozen is minder
belangrijk. Waar het om gaat is dat mensen

in een straat iets samen doen. Door samen

iets te doen leer je elkaar kennen,

Soms komen mensen bij het opbouwwerk
omdat ze iets leuks willen doen in de

siraat, en soms komen 7e met een ergernis
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1 Zie voor de Írethodiek en progràmma'5 van het opzoomerer veÍder de web§ite van 0pzoomer Mee www.opzoo_

mermee.nl- De sit€ bevat ook een electroris(he biblioiheek met projectbes(hrijvingen en e v a I u à 1 i e 5 t u d i e § . voor

het opbouwwerk ir Rolterdam Delkhaven zie www.delphiopbou\rwerk.nl

De context
We werkten als opbouwwerkers in de peri-
ode van de stadsvernieuwing wijkgericht en

waren gekoppeld aan de centrale bewoners

organisatie. In 1994 ging deze bewonersor-
ganisatie in Spangen ten onder. Devies

werd toen: terug naar de straat. We waren

de bindiflg met de bewoners kwijt geraakt,

afgezien van het gr0epje kaderleden van de

bewo nersorga nisatie.
Het jaar 1994 was toevallig ook het iaar
van de eerste stedelijke
0pzoomercampagne. Het werken op straat
en opzoomeren zijn vanal dat moment

steeds sa men gegaan.
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rijd nodig om iets te bereiken
ijk iets leuks doen geeÍt weer een

energie. Als opbouwwerker weet je
00 k dat er enige groepsvormifg en een

beetje onderlinge binding nodig is voor
succes, zeker in een wijk met 90 nationa-
liteiten en met grote verschillen.
0pzoomeren biedt mogelijkheden om die
sociale netwerkjes te ontwikkelen.

In 1994 hebben we ons als doel gesteld om

in alle vijÍtig straten in Spangen een

groepie mensen te krijgen die met iets
bezig is. De meeste straten hebben wel
eens iets gedaan in de afgelopen iaren,
maar het is altijd een golfbeweging. Soms

doet een straat een keer u/at en dan stort
het weer in. Soms levert het niet meer op

dan een aantal contactpersonen in een

straat omdat mensen zeggen: ik vind het
niet nodig om nog verder te gaan met

opzoomeren. Voor het opbouwwerk is het
dan in elk gevat handig dat je die contacten
hebt.
0p het moment is er in zo'n twintig a vijf-
entwintig straten een groepje dat at meer-
dere jaren bezig is. Ze hebben het ook in
de vingers om elk jaar iets te organiseren.

zelÍ vaak mee: kunnen we ook iets anders
doen. Door een stoepÍeestje of een ontbijt
te organiseren voorkom je dat mensen

aileen maar geÍocust zijn op overlast en

a rti e.

De Mathenesserweg
Plaats van handeling van de case is de

Mathenesserweg, een sladsweg met mooie
en duurdere woningen aan de rand van

Spangen. Winkels, vriendelijk, grote hui-
zen, mensen met een goed inkomen. In de
jaren twintig was de straat het gouden

randje waar de doctoren woonden. Zeker

tot begin jaren tachtig was er niets aan de

hand met de straat. Als je terug kijkt zou je

wel zien dat het heel langzaam veranderde.
In de omringende buurten zag je het ver-
val.0ude huizen en verkÍotting, het vertrek
van mensen naar buitenwijken, al Voordat
de stadsvernieuwing begint, en de komst

van migranten.0p de I.4 a t h e n es s er w eg
gebeurde dat allemaal niet.

De situatie verergerde door de verandering
van de drugsscene, In de jaren tachtig was

het overzichtelijk, met wat junks, een dea-
ler en een paar slooppanden. Nu werd je
ge(onfronleerd Íet een hàÍde georgani
seerde business. Dealers met meerdere
panden, caIés en kolÍiehuizen, drugsrun-
ners en internationaal drugstoerisme. Daar

en ls er

In Spangen is onveiligheid is een groot
probleem. De wijk staat onderaan in
Rotterdamse veiligheidsind ex, vooral door
de drugsoverlast. 0nlang5 werd daartegen
nog Seprotesteerd met een demonstratie op

de C0olsingel. 0ok in wÍjken met overlast is
opzoomeren een belangrijke methodiek. 0m
twee redenen. Het geeÍt een veiliger gevoel

als mensen elkaar kennen en weten wie hun

buren zijn. Via opzoomeren kun je dat
bevorderen. Tweede aspect is binding en

groepsvolming. Als mensen gezamenlijk iets
willen doen tegen drugsoveÍlast is het goed

om momenten in te lassen waarop leuke
dingen gebeuren. plensen komen daar ook

[4edio jaren negentig komt de grote klap,
do0r het oprukken van de drugsoverlast en

de verandering van de drugsscene. De

meeste dealers en junks waren door de
renovatie verdwenen uit de omringende
buurten, De Annie Verdoold's en de Nettie
Smit's wisten ze ook te verdrijven uit de
resterende particuliere pandjes in Spangen

en Ïussendijken; overigens wel met opvang
van de'ej€en junks'. Nieuwe concentratie-
purt werd toen de 14athenesserweg.



kwam bij dat de gebruikers verpaupeÍden.
0ok de heroïne prostitutie op de aanpalen'
de Keiieweg zorgde voor overlast.
Naar aanleiding van een schietincident
organiseerden de bewoners van de omiig-
gende buurten een demonslratie de kop van

de 14alhenesserweg. [4aar de mensen die op

de l.4athenesserweg woonden deden niet
mee, ondanks alle ellende die ze over zich
heen kregen.Ze bleven thuis en trokken zich
terug achter de voordeur. Ze vonden geen

aansluiting bij het protest. Hun reartie op
de overlast was vertrekken, ol je terugtrek-
ken achter de voordeur.

Iets leuks doen
Dat was de situatie. Ineens was er, in korte
tijd, verval en angst in de straat. Dat de

bewoners van de straat niet mee deden aan

hel protest kwam ook omdat ze niet geori-
ënteerd waren op de buurt. Ze waren het
type'grote stadsbewoner'. Sommige men-

sen kenden elkaar misschien, via persoon-
Iijke contarten, maar er bestonden geen

straatnetwer ke n.

Wii kenden als opbouwwerkers ook niq,rland
in de straat, Het waren merendeels beter
gesilueerden die doorgaans goed voor zich
zelÍ kunnen zorgen.

De vraag waar we voor stonden was hoe we

in contart konden komen. Insteek was om

iets leuks te doen, als tegenwicht tegen
alle ellende. En als opbouwwerkers wisten
we natuurlijk ook dat er wat gebeurt als je
samen iets le!ks doet, en dat dan contarten
ontstaan.
Mijn cotlega Rieks Westrik had toen een

ingeving. "We gaan tien kerstbomen neer
zetten op de f4athenesserweg."
Een kerstboom is in het 0pzoomer gebeuren

eigenlijk een beloning voor de activiteiten
die een straat heeft georganiseerd. Ze krij
gen dan een lerstboom in de straat die ze

zelf versieren, met een budget voor een

straatfeestje bij de boom.

De bewoners van 14athenesserweg hadden
geen activiteiten ontplooid in de straat en

de meesten hadden ook helemaal niets mel
opzoomeren. [4aar we wislen toch bij
0pzoomer 14ee tien kerstbomen te regelen.
Vervolgens leverde de deelgemeente, uit
het veiligheidsbudgel, tien maal 200 gul-
den voor feesties rond de kerstbomen.
Toen hadden we bomen en we hadden getd.
14aar we hadden nog geen contacten in de

straat. Het was november en het moment

naderde dat al die bomen zouden komen,
We ziin toen op een avond samen de straai
op gegaan en hebben Bewoon hier en daar
aangebeld. We keken oÍ er licht brandde,
en oi het er een beetje netjes uitzag.
Woningen met lappen voor de ramen iloe-
gen we over-
We belden aan en zeiden: we zijn van het
opbouwwerk. We begonnen met een praatje
over de straat en vielen vervolgens met de
deur in huis: is het niet leuk als hier voor
uw huis een kerstboom koml, en wilt u daar
voor zoÍgen. De meeste mensen keken wat
vreemd, of gingen lachen.
We zijn ook bii mensen binnen geweest. We

kwàmen ook bij iemand die net jarig was

en zijn hele familie op bezoek had.

Soms was het alsol de mensen er op hadden
zitten wa-chten, Ze vonden het leuk. Reactie
was: wat houdt dat in, en wat moet il
doen. Het is natuurlijk gek als er iemànd
aan de deur staat met zo'n vraag. [4aaÍ het
zijn gewone mensen. Ze zijn waarschijnlijk
net zo so(iaa1 als iedereen, maar ze hadden
alleen geen (onlact gezocht met elkaar. Als

daar dan mensen komen met een verhaal
over een boom, en ze zien er niet ai te gek

uit, dan werkt dat. Het heeÍt ook met het
type bewoners te maken.0ver het aigemeen
waren heI Nederlanders, die al jaren in de

straat woonden. Ik kreeg soms het idee dat
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ze er 0p

den he

adden zitten te wachten. Ze von -

elemaal niet zo'n gek idee. Er

natuurlijk ook mensen die het niet
egrepen, oÍ niet wilden. le hebt snel door

oÍ je mensen hebt die het leuk vinden, en

die in staat zijn anderen er bij te betrek-
ken. Sommigen hadden ook contact met

anderen op de trap. Winketiers zeiden

direct ja. Dat waren wel allorhtonen. Ze

wilden graag dat er iets gebeurde in de

straat.
Het ging eigenlijk boven verwachting. In
twee avonden hadden we het voor elkaar.
De mensen moesten zeiÍ zorgen voor het

versieren van de boom. Wij leverden de

lampje5. Er noesten natuurliik lampjes in
de bomen, want dat was het eifect dat we

voor ogen hadden: tien bomen met lichties
in de straat. Wat de bewoners wel zelf
moesten regelen was de elektriciteil voor
de lampies. Dat ziin hindernissen die pro-
du(tief zijn omdat mensen zo een con(rete
bijdrage kunnen leveren.
De bewoners moesten ook zelÍ hun buren

betrekken bij het versieren van de boom.

Wie hun buren waren bepaalden ze zelf.
Soms zijn je buren aileen de mensen bene-

den, soms zijn het mensen van vijÍ huizen

verder. Wie ie buren zijn ligt niet vast, hel
zijn mensen met wie ie een bepaald contact
hebt.
Ze moesten ook zelÍ bedenken hoe ze het

[eestje organiseerden. We deden een sug-
gestie over chocolademelk, en dan kwamen

er vanzelÍ ideeen, 14ensen hebben allemaal

wel een beeld bii iets rond de kerstboom.
0p die beelden doe je ook een beroep'.
Belaneriik element in het gebeuren is dat
het buiten plaats vindt, op straat. Het is
openbaar en uitnodigend voor anderen.
De vraag aan de mensen waarmee we kwa-

men was duidelijk. 14aar waarschijnlijk
wisten ze niet goed waar ze aan begonnen.
En dat is natuurlijk ook de truc. Dat maakt

het s pann e nd.

We bemoeiden 0ns als opbouwwerkers niet
met de uitvoering, maar we lieten wel ons

telefoonnummer achter.

Enkele resultaten
Het lukte om tien groepjes te vormen bij de

kerstbomen. Het aantal mensen dat mee

deed aan het vetsieren van de bomen en

aan het Íeestje varieerde van vijf tot vijÍ
tien bewoners en kinderen.
Het was een mooi gezicht toen al die ver-
lichte bomen in de straat stonden.
Achteraf bleek het een keerpunt. Zo wordt
er nu nog door de mensen over gepraat,
Het was voor het eerst dat er iets posiliels
gebeurde in de straat. En het was een

gebeurtenis waarin de bewoners zelÍ de

belangrijkste rol speelden.
Een kerstboomfeestje is ook eigenliik een

artiviteit die niet kan misiukken.0ok al
komen er maar vijÍ van de twintig buren
die zijn uitgenodigd dan is dat winst want

die vijf mensen zijn nog nooit bij elkaar
geweest. Enige risico is dat te hoge ver-
wachtingen bestaan, maar dat was op de

l\4athenesserweg niet het geval.

Voor het opbouwwerk leverde de attie op

dat we een veel concreter beeld kregen van

de situatie. Door langs te gaan, uit te zoe-

ken waar je wel oÍ niet moet aanbellen, een

praalje te maken, kriig ie inzichl in de

situatie. Via de feestjes krijg je ook een

beeld van de mensen.

Tegeliikertijd weet je op dat moment als

opbouwwerker ook dat de overheid bezig is
plannen te maken en dat er wat moet
gebeuren met de winkels, de huizen, de

2 0e .aÍnpagne 0 Denneboom is inmiddelr aangevutd mei 0 SuikerÍeest
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d ealers, onderverhuur, huizenbezitters enz.
En je weet ook dat niemand nog contact
heeÍt met de bewoners. Als opbouwwerk
hadden gepleit een inÍormatiepunt in een

pandje aan de f4athenesserweg, om de com-
municatie tussen plannenmakels en bewo-
ners te organiselen.

We nodigden de mensen uit om rnee te doen
met een straat-diner. De bijeenkomst vond
plaats in het inÍormatiepunt op de
Mathenesserweg dat inmiddels geopend
was, Er kwamen vijf mensen die het een

leuk idee vonden om een diner op de straat
te organiseren. 14aar het werd al snel dui-

delijk was dat daarvoor meer mensen nodig
zijn. Die ziin ze gaan optrommelen en zo

ziin we van vijÍ naar twaalÍ en van twaalÍ
naar twintig initiatieÍnemers gegaan. Dat

waren niet allemaal mensen die kwamen

vergaderen. SommiBen wilden alleen koken

of spelletjes voor de kinderen organiseren.
[4ensen durfden elkaar wel aan te spreken
met dit soort concrete vragen. "lk heb een

Kaapverdiaanse buurvrouw, die kan ik wel
vragen om iets te koken."
Als opbouwwerker doe je eigenlijk hetzelf-
de. 0m een zinvol contact le kunnen leggen
moet ie een concrete vraag hebben, Het
moet ergens over gaan, Een vraag om te
koken voor een feestje is zoiets.
De groep werd ook diverser, A1s je samen
wilt eten is er a1 snel iemand die zegt dat
je er verschillende culturen bij moet halen.

Zo ontstond een groepje dat midden op de

14athenesserweg een diner hield.over dat
diner hebben ze achieraÍ nog heel erg zit
ten lachten omdat het gepaard ging met
veel gedoe met kinderen. Maar ze vonden
het toch een groot succes omdat ze elkaar
hadden leren kennen- Het vervolg is een

succesverhaal omdat de mensen zich gingen

organiseren in een bewonersvereniging,
Bewonersorganisatie lqathenesserweg BoM,
die overal aan de weg timmert en voor de

belangen van de bewoners op komt.0Í het
nu gaat over drugsoverlast, aanpak van de
woningen, de vervuiling. En nog sleeds
organiseren ze een ol twee keer per iaar
een stoepfeestje. Gewoon voor de deur, met
spelletjes voor de kinderen. Ze maken wat
eten klaar en iedereen wordt uitgenodigd.

De keuze waarvoor we stonden bij het ver-
volg was: halen u/e de mensen bij elkaar om

te gaan vergaderen over de plannen oÍ
gaan we voorlopig door met opzoomer-
acties.
We kozen er voor om de mensen die hadden
meegedaan aan de kerstboomÍeesties met

elkaar in contact te brengen, door een

0pzoomer diner te organiseren op straat,
De vers(hillende groepjes van de kerstbo-
men hadden geen contact gezocht met

elkaar. Ze hadden hooguit vriendelijk naar
elkaar geknikt. Daar bleeÍ het bij. De

[4athenesserweg is geen volksbuurt waar de
mensen elkaar makkelijk aanspreken. De

mensen bleven sterk op zirhzelÍ. Als je ze

bij elkaar zou brengen zou het nog heel
lang duren voordat ze een groep zouden

worden. Het was ook onduidelijk oÍ ze

dezelÍde belangen hadden. Daar kwam bij
dat de ptannen nog vaag waren met het
risico van heen en weer gepraat waardoor
de mensen teleurgesteld zouden w0rden.
Beste strategie op dar moment was eigen-
lijk actie te voeren voor een goed plan,

maar dat was niet de stijl van de mensen.
Als ze dat hadden gewild waren daarvoor al
aanleidingen genoeg geweest.
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