
 

Voorstellen voor realisatie van het housing pilot project in
Gedaref, Sudan
Citation for published version (APA):
Franken, A. J. (editor) (1988). Voorstellen voor realisatie van het housing pilot project in Gedaref, Sudan.
Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1988

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/ccd4917d-3fc9-43e9-9ab5-7fbf03704e9a


SEK 
88 

voo 

M126249 

ut:.DAREF PLANNING STUDIES 

• 

. VOORSTELLEN VOOR REALISATIE VAN HET HOUSING PILOT PROJECT 

Werkgroep Gedaref 
:JULI '88 

University ot Technology E1ndhoven 

The Netherlands 



VOORSTELLEN VOOR REALISATIE VAN HET HOUSING PILOT PROJECT 

IN GEDAREF, SUDAN 

Werkgroep Gedaref 
Technische Universiteit Eindhoven 

(Toon Franken, red.) 



VOORSTELLEN VOOR REALISATIE VAN HET HOUSING PILOT PROJEKT 

VOORWOORO 

Af2elopen maanden is er door de Technische Universiteit 
Eindhoven - Wergroep Gedaref gestudeerd op de realisatie van 
het Housing Pilot Projekt . Aanleiding was de behoefte om de 
kennis en informatie van de verschillende studenten
onderzoekteams (OUT-teams) over huisvesting in Gedaref en 
het Housing Pilot Projekt eens bij elkaar te brengen en te 
bundelen. Oit ten behoeve van wetenschappelijke 
ondersteuning van de huidige uitvoering van het Housing 
Pilot Project in Gedaref door DUGAP. 
Bij het opstellen van dit rapport zijn de rapporten en 
berichten van de OUGAP-coordinator te velde verwerkt. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van de afstudeerstudies van 
Jolanda van Tooren en Toon Franken en de Gedaref Planning 
Studies. Oit rapport hoopt bij te dragen aan het overbrengen 
van de informatie uit de onderzoeken en studies naar de 
praktijk van de projekt-uitvoering. 

Dit rapport is als volgt tot stand gekomen. In mei '88 is er 
een eerste concept opgesteld(: 'Basisuitgangspunten voor het 
Housing Pilot Project'). In juni zijn de ideeen van dit stuk 
door de Werkgroep Gedaref besproken en uitgewerkt. Oit 
rapport is hiervan de neerslag. 
Hopenlijk kan dit rapport bijdragen aaan de realisatie van 
het Housing Pilot Projekt in Gedaref. 

Eindhoven, juli '88 
T.U.E.- Werkgroep Gedaref 
Toon Franken (red.) 

Bijgedragen aan dit rapport hebben: 

Pi et Beekman projectleider T.U.E.- Werkgroep Gedaref 
Toon Franken student OUT 2 (Dutch University Team , 86) 

Jolanda van Tooren student OUT 3 ( , 87) 

Job Jal ink student OUT 3 ( , 87) 

Erik van Beek student OUT 4 ( , 88) 

Solange Beekman student OUT 4 ( , 88) 

Bart Belterman student OUT 4 ( , 88) 
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1 . UITGANGSPUNTEN VAN HET HOUSING PILOT PROJECT 

1 .1. DOELSTELLING 

Het belangrijkste doel van het Housing Pilot Project 
(H.P.P.) is het realiseren van betaalbare kavels met een 
minimaal voorzieninaen nivo (d.w.z. in eerste instantie 
alleen publieke watertappunten) voor de loge 
inkomensgroepen. Het H.P.P. vormt tevens een experiment voor 
een nieuw plannings- en huisvestingsbeleid, aangepast aan de 
lokale situatie. Dit betreft o.a. experimenten met hogere 
dichtheden, kleinere kavels, lager voorzieningen-nivo en 
beheer van voorzieiningen door een wijkorganisatie. (Note on 
H.P.P. April '87). (Oit experiment ligt in de lijn van de 
voorstellen van de sudanese National Committee on Housing 
ter verbetering van het huisvestingsbeleid .) 

1.2. OMVANG 

Het H.P.P. omvat 2000 kavels (Workplan '88). Uitgaande van 
£emiddeld 1 huishouden per kavel en een huishoudengrootte 
van ? personen (OUT 2) zal het H.P.P. ongeveer 14.000 
inwoners tellen. Het H.P.P. is een onderdeel van een plan 
voor 5000 kavels, die in de toekomst zullen warden 
gerealiseerd. 

1 .3. DE DOELGROEP 

De doelgroep van het H.P.P. 
Gedaref. 

is de 'low income groups' in 

Doarnaast wordt 10 % von de kavels bestemd voor hogere 
inkomens ( zie Work plan '88). Dit heeft de volgende redenen: 
- het maakt 'cross subsidizing' mogelijk: de hogere 

inkomens betalen meer dan de werkelijke kavelprijs. De 
kavelprijs mee aan de aanleg-kosten van de overige kavels 
kan hierdoor omlaag, waardoor de betaalbaarheid van deze 
kavels beter wordt. 
het doorbreekt de sociaal-ekonomische segregatie: het is 
beter om wijken gemengd te maken, o.a. om gemeenschappelijke 
aanleg/financiering van voorzieningen door de wijkbewoners 
gemakkelijker te maken. 

- we denken dat ook aan duurdere kavels een grote behoefte 
bestaat (zie bijlage 1). Door hier ook aandacht aan te 
besteden wordt het plan beter haalbaar. 

De doelgroep van de overige 90 % is als volgt beschreven in 
de Note on H.P.P. April'87 : 

bewoners van ongeklassificeerde wijken en bewo~ers van 
derde en vierde klas wijken, die niet tussen januari '83 
en 31-12-'87 gerepland zijn. (Want alle bewoners van 
wijken onder replanning krijgen al elders een kavel. Zie 
uitgebreid bijlage 1.) 

- bovendien dient het maandelijks huishoud inkomen lager te 
zijn dan LS 400. (Dit omvatte 57 % van de bevolking van 
derde en vierde klas wijken, prijspeil dee. '86 (zie bij
lage2) .) 

- z~wel al ingeschreven hujshoudens als nieuwe gegadigden 
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kunnen zich inschrijven. 

Er bestaat de indruk dat media '88 het gemiddelde inkomen in 
derde en vierde klas wijken hoger is. Onderzoek van OUT 3 in 
december '87 stelde dathet gemiddelde huishoudinkomen in 
deze wijken rand LS 600 ligt. Het verschil in gegevens van 
OUT 2 en OUT 3· zou kunnen samenhangen met inkomens-stijging 
sinds '86 a.g.v. inflatie. (Het is onbekend of dit voor
komt.) Oaarnaast is het bekend dat in een enquete onderzoek 
(zeals van OUT 2) de opgegeven inkomens aan de lage kant 
zijn. 
Kortom: het is belangrijk dat in Gedaref de inkomens van de 
doelgroep warden gecheckt, omdat het werken met irrealis
tisch lage inkomensgrenzen fraude bij de selektie in de hand 
werkt. 

Gezien de huidige differentiatie in imkomens in derde en 
vierde klas wijken (zie onderzoek Out 2 in bijlage 2), menen 
we dat binnen de doelgroep (van 90 % van de kavels) een 
differentiatie naar twee inkomensgroepen wenselijk is. Hier
door wordt de toekomstige bevolking van het H.P.P. een 
betere afspiegeling van de gangbare sociaal ekonomische 
heterogeniteit. (Hetgeen geprefereerd wordt door de 
bevolking en betere kansen geeft voor ontwikkeling van de 
wijk.) Bovendien sluit dan het aanbod van kavels beter aan 
op de behoefte aan kavels, hetgeen mogelijk fraude bij de 
selektie kan beperken. 
OnderzoeJ.., in '86 (bijlage 2) gaf aan, dat 16 % van de huis
houdens van derde en vierde klas wijken meer dan LS 500 per 
maand verdiende. Analoog stellen we voor, om binnen de 90 % 
huishoudens uit derde en vierde klas wijken een tweedeling 
te maken in 75 % Lagere Inkomens Groep (L.I.G.) en 15 % lage 
inkomens. 

Voorstel afbakening ~de doelgroep: 
- 10 % hoge inkomens huishoudens; 
- 90 % lage inkomens huishoudens, afkomstig uit derde of vierde 

klas wijken, niet gerepland na '83 *). Oit valt uiteen in 
2 groepen: 
+ 15 % huishoudens met maandelijks inkomen tussen LS 500 en 

LS 800 ·:l-·~·) ( Prijspeil medic '88); 
+ 75 % L.I.G. met maandelijks inkomen lager dan LS 500 **) 

( prijspeil media '88) 

·:<) Opmerk i ng: 
In Note on H.P.P. is de datum van 31-12-'87 genoemd als 
einddatum. Echter het is logisch, dat ook de huishoudens, 
die in '88 hun wijk gerepland hebben gezien warden 
uitgesloten van de doelgroep. De grens van 31-12'87 is 
achterhaald, daarom wordt deze weggelaten. 

·:l-*) Opmerking 
Zeals hierboven al opgemerkt is, is er in Eindhoven weinig 
zekerheid te krijgen over het exacte huishoudinkomen. In 
Gedaref moet bekeken warden of de gestelde grenzen goed 
zijn. (Misschien is LS 600 i.p.v. LS 500 beter ( conform 
OUT 3). Misschien moet de grens van LS 800 wel naar boven 
verschoven warden.) 
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1 .4. DE KAVELTYPEN, VOORZIENINGEN-NIVO 
EN INDIKATIE VAN KAVELPRIJZEN 

Bij elk van de 3 genoemde kategorieen is een bepaald kavel-
type gekozen (d.w.z.: grootte/faciliteiten/prijs) 
Hierbij is rekening houden met het volgende: 
- het referentie-kader voor nieuwe kaveltypen is de bestaan

de woningmarkt en het klassificatie-systeem in 4 typen ka
vel s. 

- de waarschijnlijke voorkeur van de doelgroepen voor een 
bepaald kaveltype. Dit is gedeeltelijk af te leiden uit de 
bestaande woonsituatie. 
het risico van 'uitdrijving' van de doelgroep door 
financieel sterkere groepen. Een kleine, sobere kavel 
beperkt dit risico. 

Op basis van deze overwegingen komen we tot de 
kaveltypen: 

volgende 

TYPE A: de 10 % bestemd voor hoge inkomens die 
en tweede klas wijken wonen. Daarom wordt 
vergelijkbaar met bestaande tweede klas 
betreft faciliteiten en prijs. 

nu in eerste 
kaveltype A 

kavels, wat 

TYPE 8: dedoelgroep zijn de huishoudens uit 3e en 4e klas 
wijken (niet gerepland na '83), met inkomen tot LS 800 
/mnd. Dit zullen vooral huishoudens uit de 3e klas wijken 
zijn. Het type 8 wordt daarom vergelijkbaar met bestaande 
derde klas kavels. Dit betreft 15 % van de kavels. 

TYPE C: de doelgroep zijn de huishoudens uit 3e en 4e klas 
wijken (niet gerepland na '83) of uit informele wijken, 
met een inkomen tot LS 500 I mnd. Deze mensen kunnen maar 
weinig opbrengen: daarom moet dit kaveltype zo simpel 
mogelijk warden uitgevoerd. (Elke 'luxe' leidt tot 
uitdrijving.) Te denken valt aan zeer kleine kavels. 

De 8 en C kavels hebben zullen alleen de meest noodzakelijke 
voorzieningen krijgen publieke tappunten. Dit om de 
aanlegkosten voor overheid en bewoners laag te houden (cf 
NCH '85). De kavel-oppervlakken zijn flink kleiner dan 
gebruikelijk in Gedaref. Oat is echter noodzakelijk om 
hogere dichtheden te krijgen, waardoor de aanlegkosten per 
kavel lager warden. (cf NCH '85: zij bevelen aan kavels van 
200 tot 240 m2 voor derde en vierde klas wijken.) 

Indikaties van kavelprijzen 

Bij de genoemde 3 kaveltypen stellen we de volgende 
prijsindikaties voor (zie figuur). Deze zijn gebaseerd op de 
huidige kavelprijzen en de uit het inkomen berekende 
betaalbaarheid (zie uitgebreid BIJLAGE 2). In het kart 
gezegd is de motivatie als volgt: 
TYPE A: LS 3000 - LS ?ODO 

Deze prijs blijkt op de commerciele kavelmarkt goed op te 
brengen. (zie bijlage 2). Een vergelijkbare nieuwe kavel 
in de uitbreidingswijk New Banath South in Kassala kost LS 
3192 tot LS 6124 (DHV '86). Een voorzieningen nivo van 
prive wateraansluiting en elektriciteit maken waarschijn
lijk een prijs tot LS 7000 mogelijk. De verstrekking van 
deze faciliteiten aan alleen de A kavels doet het gevaar 
ontstaan van illegale aftapping naar andere kavels. Echter 
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in praktijk blijkt de Water Corporation hier een redelijke 
controle op te hebben. 

Type 8: LS 700 - LS 1000 
In de replanning in Gedaref is dit de prijsklasse van een 
derde klas kavel (in '86), en type 8 wordt vergelijkbaar 
met derde klas. In New Banath South kost een vergelijkbaar 
nieuwe kavel LS 745. 

TYPE C: LS 300 - LS 600 
Het vaststellen van een prijsindikatie voor deze kavels is 
moeilijk omdat er nauwelijk referentie is. Kavels voor 
L.I.G. in replanning in Port Sudan kostten LS 400. Dit 
betref de zgn '4 plus' klas: een 20 jarige lease en als 
enige voorzieing publieke watertappunten (8eeker'84;9). 
belangrijk kriterium voor de prijsindikatie zal de betaal
baarheid voor L.I.G. moeten zijn. We suggereren 
bovenstaande indikatie met enige voorzichtigheid. 

Fig. 1. Overzicht kaveltypen 

TYPE OOELGROEP FACILITEITEN KLAS SE INDIKATIE 
TYPERING KAVELPRIJS 

A -woningbehoefte uit 1e 
en 2e klas wijken 

-geeninkomensgrens 
-10 % van de kavels 

8 -woningbehoefte uit 3e 
en 4e klas wijken,niet 
gerepland na'83 

-h.h.inkomen tussen 
LS 500 - LS 800 /mnd 
(prijspeil media '88) 

-15 % van de kavels 

C -woningbehoefte uit 3e 
4e klas wijken, niet 
gerepland na '83 , 
en informele wijken 

-h.h.inkomen tot 
Ls 500 /mnd (medio'88) 

-totaal 75 % van de 
kavels 

-prive water-aansluiting '2e ' 
-prive electriciteit 
-ligging aan hoofdweg 
-evt. commerciel lease 
-kaveloppervlak 400 m2 

-public taps; geen mogelijk- '3e' 
heid prive water-aansluiting 

-geen prive electriciteit 
-kaveloppervlak 350 m2 

-public taps; geen mogelijk- '4+' 
heid prive water-aansluiting 

-geen prive electriciteit 

---C1: (45%) 
---C2: ( 30 %) 

kaveloppervlak 300 m2 
kaveloppervlak 250 m2 

Toelichting £.E_ verdeling van kavels naar grootte 

LS 3000 
- LS 7000 

LS 700 
- LS 1000 

LS 400 
- LS 600 

De verdeling van de kavels in 4 kategorieen van bepaalde 
omvang met een bepaalde kavelmaat is gebaseerd op het onder
zoek van OUT 3 en OUT 2 in derde en vierde klas wijken. OUT 
3 heeft onderzocht hoeveel bouwsels (guttiahs etc) er op 
kavels stonden en wat de noodzakelijke kavelgrootte is bij 
bepaalde hoeveelheid bouwsels. Zij kwamen tot de volgende 
kaveloppervlak-differentiatie voor het H.P.P.: 
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fig.2. Voorstel verdeling kavels noar oppervia~ 

Voorstel OUT 3 Voorstel Werkgroep: 
------------------------------ --------------------
15 % v.d.Kavels: 350 - 400 m2 TYPE A 1 0 % 400 m2 
55 % v.d.Kavels: 300 - 350 m2 TYPE 8 15 % 350 m2 

TYPE C1 45 % 300 m2 
30 % v.d.Kavels: 200 - 250 m2 TYPE C2 30 % 250 m2 
------------------------------ --------------------
De percentages C1 en C2 kavels zijn dus gebaseerd op het 
voorstel van OUT 3; d.w.z. op de huidige praktijk van kavel
gebruik in Gedaref. (Dit is conform het voorstel van OUT 2.) 

1.5. HET REVOLVING FUND 

Het Revolving Fund betreft een Nederlandse donatie van Fl 
145.000. (Tegen de officiele koers van media '88 is dit Ls 
290.000.) Dit fonds is bedoeld voor de L.I.G., d.w.z. de C1 
en C2 categorie (tesamen 75 % van de populatie van het 
H. p. p.) . 
Het fonds kan op twee verschillende wijzen warden besteed: 
- ter medefinanciering van de kavelkosten; 
- ter medefinanciering van de bouwkosten van de nieuwe wo-

ning. 
Wij bepleiten het laatste, om de volgende redenen: 
- de grootste kostenpost voor tokomstige H.P.P. bewoners 

zijn de bouwkosten. (Voor een schutting en 1 guttiah 
betaalt men ongeveer LS 2400; prijspeil december'87;v.Too
ren'88) In kassala en Gedaref blijkt dat het bouwen in 
site and services projecten grate problemen oplevert. 
Bijspringen in de bouwkosten lijkt daarom heel zinvol (cf 
NCH aanbevelingen). 

- indien de kavelkosten warden meegefinancierd, versterkt 
dit het 'kopen- maar-niet-bewonen': immers, het kopen van 
een kavel wordt gesubsidieerd. Daarentegen wordt door het 
meefinancieren van de bouw het bouwen-en-direct-bewonen 
gestimuleerd. 

De details van hoe in de bouwkosten kan warden bijgestaan, 
warden behandeld in sectie 2.5. 

Opmerkingen: 
Het belang van het Revolving Fund moet niet overschat warden. 
De bijdrage uit het fonds bedraagt Ls 193 per C kavel, 
slechts een klein dee! van de bouwkosten. 
De sterke inflatie in Sudan (ongeveer 40 % per jaar) heeft 
een enorme invloed op de grootte van het fonds. Dit houdt 
a.a. in dat indien alle ponden na een jaar zijn terugbetaald, 
het fonds toch 40 % minder waard is geworden. We stellen 
daarom voor om de looptijd van het fonds op ongeveer 1 jaar 
te houden en niet langer. Waarschijnlijk wordt het fonds, als 
het geretourneerd is, bestemd voor de tweede fase van het 
H.P.P. Indien deze tweede fase meer dan een jaar op zich 
laat wachten, is het noodzakelijk om h•t fonds om te zetten 
in harde valuta of in bouwmaterialen. 
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1 .6. DE KAVELPRIJZEN 

Een belangrijk uitgangspunt van het H.P.P. is dat de 
toekomstige bewoners de onkosten voor aanleg volledig zelf 
betalen. 
In het Workplan '88 wordt een 'provisional cost calculation' 
gegeven. Dit nemen we als uitgangspunt. De volgende 
kanttekeningen zijn erbij te maken: 
- het is jammer dat de bedragen niet gespecificeerd en 

gemotiveerd zijn; 
de peildatum van de diverse bedragen is onduidelijk (be
langrijk i.v.m. de hoge inflatie). 
het bedrag voor aanleg van het waternetwork lijkt erg 
hoog. Berekeningen van van Tooren ( '88;p.93) komen op een 
schatting van ongeveer LS ?00.000 (december'B?) Echter, 
we gaan in de berekening uit van de genoemde L 1.000.000 
als kosten per media '88. 
de aanleg van het electriciteits-netwerk zal geheel ten 
goede komen aan de A kavels. De onkosten warden daarom oak 
alleen toeberekend aan deze kavels. (LS 250.000 totaal 
LS 1.250 per A kavel.) 
de A kavels krijgen oak een prive wateraansluiting. De 
onkosten voor aanleg en aanschaf materialen (waaronder de 
watermeter) warden geraamd op LS 500 tot LS 1 .ODO (afhan
kelijk van de schaarste op de markt). Dit zijn dus extra 
kosten die bovenop de kavelprijs van de A kavels komt. 
'Beautification Tax' is geen kostenpost, maar een vorm van 
belasting (politiek vast te stellen). Het bedrag van LS 
200,- per kavel (zie Workplan '88) is echter onredelijk 
hoog voor L.I.G. We zouden graag zien dat alle C kavels 
verschoond blijven van 'Beautification tax'. In elk geval 
vinden we dat de hoogte ervan gerelateerd zou moeten zijn 
aan de hoogte van de kavelprijs van elk type 

Uitgangspunten voor berekening ~de kavelprijzen 

Startpunt voor de bereking vormt de kosten-calculatie van 
Workplan '88: LS 2.040.000 is toe te rekenen aan alle 
kavels. (Nl. LS 2.290.000 minus 250.000 voor aanleg 
electriciteitsnetwerk; dit wordt nl. alleen aan de A kavels 
toeberekend.) In de onderstaande berekening is het gestelde 
bedrag aan Beautification Tax (LS 400.000) direkt 
meeberekend met de andere kosten. 
Uitgangspunten voor de verdeling van de kosten over de 
kavels zijn als volgt: 
- de te berekenen kavelprijzen moeten binnen de gestelde 

indikaties blijven ( zie fig.1.). 
- de A kavels zijn van een heel ander type dan de andere 

kavels (ander voorzieningen-nivo) en hebben een heel 
andere doelgroep. De prijs hiervan kan dus warden 
vastgesteld min of meer onafhankelijk van de andere 
prijzen. 

- de b, C1 en C2 kavels lijken erg op elkaar: het verschil 
zit alleen in de kaveloppervlak. Dit is dus het enige 
harde kriterium om de kavelprijzen aan elkaar te 
relateren. 
We gaan uit 
oppervlak van 

van het principe, dat voor 
250 m2 een lage prijs per m2 
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extra m2 moet extra betaald warden (omdat dit 'luxe' is en 
tot duurdere infrastruktuur en voorzieninge1 ieidt: 
hiervoor moet men betalen). De m2-prijs is 'p~cgressief': 

d.w.z. voor de eerste 50 m2 extra (kavels tot 300 m2) 
wordt een bepaalde m2-prijs betaald, hoger dan de minimum 
prijs; voor de volgende 50 m2 (van 350 tot 400 m2) wordt 
een nog hogere m2-prijs betaald. (Dit is conform een 
voorstel van de National Committee on Housing in Sudan.) 
we nemen als uitgangspunt dat de minimumale oppervlak van 
250 m2 LS 400 kost. Dit is dus tevens de prijs van de C2 
kavels. Dit is gerelateerd aan de prijsindikatie van de C 
kavels. 

Berekening: 

Ervan uitgaande dat C2 kavels LS 400 kosten, blijkt uit 
berekeningen dat dat A kavels minimaal LS 4750 (exclusief 
prive water en elektriciteit), maar eerder LS SUUO (excl) 
moeten kosten, om de C1 en 8 kavels binnen de prijs
indikaties te houden. 
(Opmerking: we gaan hier uit van de basisprijs van de A 
kavels. Hierbij komt dan nag per kavel LS 1.250 voor 
electriciteitsnetwerk plus LS 1.000 voor prive
wateraansluiting = totaal LS 2.250 extra op de basisprijs. 
Deze kosten vallen buiten de berekening van de verdeling van 
de onkosten over alle kavels.) 

We berekenen beide varianten: allereerst A kavels met de 
basisprijs van LS 5000 (excl), daarna met A kavels met een 
basisprijs van LS 4750 (excl). 

Berekening 1 :prijs ~ kavel =LS 5000 (excl) 

Als A= LS 5000; 200 A kavels leveren op LS 1.000.000; 
dan kosten toe te rekenen aan 8, C1 en C2 = 

LS 2.040.000 -/- 1.000.000 =LS 1.040.000 
d. w. z.: 

300 * 8 + 900 * C1 + 600 * C2 =LS 1.040.000 

We rekenen met het systeem van 'progressief m2 tarief' (zie 
boven) : 
- de prijs van de eerste 250 m2 is gesteld op LS 400 

(d.w.z. 1,6 LS/m2) 
- de eerste extra 50 m2 kosten 'a' LS/m2; 
- de tweede extra 50 m2 kosten 'b' LS/m2; 
- er meet gelden dat extra m2 duurder zijn: b >A> LS 1,6 
Dan geldt: 
- C2 LS 400 
- C1 LS 400 + 50 * a 
- 8 LS 400 + 50 * a + 50 * b 
Dus: 
1 .040.000 

600 -i:- 400 + 900 * ( 400 + 50a) + 300 * ( 400 + SOa + 50b) 
is gelijk aan 
320.000 = 60.000 a + 15.000 b => 21,33 = 4a + b 

=> b = 21,33 - 4a 

Dan is de kavelprijs 
substitutie van b): 
8 LS 400 + 50a + 50b 
8 = LS 1467 - 150 a 

van 8 1 uit te drukken 

400 + 50a + 1067 -/- 200a 

10 
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Dan zijn de kavelprijzen te berekenen voor verschillende waarden 
van 'a'. ('a' = de m2-prijs voor de eerste extra 50 m2). 
Hierbij is dan de waarde van 'b' (m2 vrior de volgende extra 
50 m2) te berekenen. 

fig.3. 1. Kavelprijzen met A kavel =LS 5000 (excl) 

kavelprijs (LS) 

A = 500'.J ( e.<cl) 
B = 1467 - 150 a: 
C1= 400 + 50 a: 
C2= 400 

b (b= 21,33 -4a) 

a=2 

SOOD 
1167 
500 
400 

a=2,5 

5000 
1092 
525 
400 

13,33 1\,33 

Opmerkingen bij de figuur: 

a=3 

5000 
1017 
550 
400 

9,33 

a=3,5 

5000 
942 
575 
400 

7,33 

a=4 

5000 
867 
600 
400 

5,33 

a=4,5 

5000 
792 
625 
400 

3.33 

- er moest gelden b >a> 1,6; d.w.z. laatste kolom valt af. 
de indikatieprijzen waren als valgt: 
C1 lager dan LS 600: o.k. behalve laatste kolom, die valt af. 
B tussen LS 700 en 1000; geldt alleen voor a=3,5 en a=4. 
Deze twee kolommen geven dus mogelijke prijzen. 
De kalom a=3,5 is hiervan de beste variant, omdat de C1 prijs 
hiervan ruim onder de bovengrens van de indikatie ligt. 
Dan geldt: * eerste 250 m2 kost 1,6 LS/m2 

* eerste extra 50 m2 kost 3,5 LS/m2 
* tweede extra 50 m2 kost 7,33 LS/m2 

Oit is een redelijke verhouding: elke 50 m2 extra kost factor 2 
zoveel. 

Berekening g_:_ prijs ~ kavel :_LS 4750 ( excl) 

De berekening hiervan is analoog. 
Budget voor B, C1 en C2 = LS 1 .090.000 
Analoge berekening geeft: b = 24,7 - 4a 

Fig.3.2. Kavelprijzen met~ kavel =LS 4750 (excl) 

kavelprijs (LS) 

A = 4750 (excl): 
8 = 1634 - 150a: 
C1= 400 + 50a: 
C2= 400 

b ( b=24, 7 - 4a) 

a=2 

4750 
1334 
500 
400 

16,7 

Konklusie bij de figuur: 

a=2,5 

4750 
1259 
525 
400 

14,7 

a=3 

4750 
1184 
550 
400 

12,7 

a=3,5 

4750 
11 09 
575 
400 

10,7 

a=4 

4750 
1034 
600 
400 

8,? 

a=4,5 

4750 
959 
625 
400 

6,? 

In geen enkele kolom vallen zowel de prijs van de B als van 
de C1 kavels binnen de prijs-indikaties. O.w.z. dat het onmoge
lijk is om de A kavels LS 4750 (excl) te maken, omdat dan de B 
en/of C1 kavels te duur warden. 
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Slotkonklusie berekeningen: 
De meest gunstige variant van kavelprijzen bij genoemde 
uitgangspunten en berekeningsmethode is de volgende: 

*A kavel kost LS 5000 (excl) (=LS 7250 incl) 
* 8 kavel kost LS 942 
* C1 kavel kost LS 575 
* C2 kavel kost LS 400 

1 .7. FASERING VAN DE BETALlNC: ~~H DE KAVELKOSTEN 

Gezien de enorme inflatie, is het belangrijk dat betaling 
voor een bepaalde onkostenpost en het moment van uitgave zo 
dicht mogelijk bij elkaar liggen. (Immers, anders is het 
ingezamelde geld alweer ontwaard en onvoldoende geworden.) 
Dit pleit voor een gefaseerde betaling van de kavelprijs. 
Een ander voordeel van gefaseerde betaling is, dat de 
kavelprijs in gedeelten gemakkelijker is op te brengen. (Een 
gevaar van gespreide betaling is, dat tussentijds 
gefraudeerd kan warden met betalingsbewijzen. Door uitgifte 
op naam en controle kan dit echter verholpen warden. 

We stellen voor om de kavelprijs in 2 delen te laten 
betalen, omdat de aanleg van de wijk grofweg in 2 fasen 
uiteenvalt. We onderscheiden de volgende twee fasen, met de 
daarbij behorende aktiviteiten en onkosten. (De bedragen 
zijn gebaseerd op Workplan '88. De onkosten van 
van elektriciteitsnetwerk en de prive wateraansluitingen 
voor de A kavels zijn hier buiten gelaten.) 

.1....:.... De ontwerpfase 
aktiviteit kosten (LS) 

- land survey and demarcation 10.000 
- waternetwerk: ontwerp en aan-

schaf materialen (75 % *)) 750.000 
- design of layout (Town Plan-

ning Office) 100.000 
- Land Department: organisatie 

v.d. inschrijving (50% **)) 90.000 

TOTAAL 

£.:.. De aanlegfase 
aktiviteiten 

- demarcation of the plots 
(Survey Department) 

- site works 
- aanleg waternetwerk (25 %*)) 
- Land Department: uitgifte 

van de leaseholds (50% **)) 

TOTAAL 

12 

950.000 

kosten (LS) 

240.000 
70.000 

250.000 

90.000 

650.000 



Niet gebonden aan fase: 
- fee voor Town Council 
- Beautification Tax 

TO TAAL 

ad ·::-J : 

40.000 
440.000 

440.000 

De onkosten voor waternetwerk hebben we in twee fasen 
gesplitst. We veronderstellen dat in de Ontwerpfase de 
meeste kosten gedaan zullen warden, m.n. aan aanschaf 
materiaal. We schatten dit op 75 % van de totale kosten. In 
de Aanlegfase zijn er dan nag kosten voor klein materiaal, 
aanleg en arbeidskosten (25 %) . 
ad ·:l-*) : 

De onkosten voor het Land Department, betreft vergueding 
voor organisatie van de inschrijving en uitgifte van de 
leaseholds. Het ene gebeurt in de ontwerpfase, het andere in 
de aanlegfase. We hebben verondersteld dat de kosten 50/50% 
over beide fasen verdeeld zullen zijn. 

'Niet gebonden kosten': 
Beautification Tax en de belasting voor de Town Council zijn 
in het geheel niet gekopoeld aan een fase. Deze posten 
zouden in een derde afbetaalfase kunnen warden onderge
bracht. We willen deze kosten echter al in de eerste fase 
berekenen, want: 
- het lijkt organisatorisch beter en eenvoudiger om maar 
twee betalingsmomenten te hebben: 1 direkt na selektie en 
bij verk.rijgen van de tijdelijke lease ( zie 1 .8.). 
- het is voor de bewoners gunstig om in de eerste fase 
alvast een grater aandeel van de kosten te betalen, omdat 
111:~11 !1i:'.r·v:1:1r· g1~1·uime tijd kan sparen. Na het veck1'ijgen van 
de leose~old heert ~en alle ~iddelen nodig voor het bebouwen 
van de kavel. 

Als we deze twee niet-gebonden kosten in de eerste fase 
doorberekenen, komt het totale bedrag voor deze fase op 
LS 1.390.000, dat is 68 % van de totale onkosten (LS 
2.040.000, excl de voorzieningen van de A kavels). De 
fasering van de betaling van de kavelprijs gebeurt analoog: 
de eerste betaling is 68 % van het totaal. 
Vear de meest geschikte variant uit 1 .6. wordt de gefaseerde 
betaling als volgt: 

fig.4. Gefaseerde betaling van ~ kavelprijs 

type kavelprijs LS eerste betaling tweede beta ling 
totaal ( 1 . 6) ( 68 % ) (LS) ( 32 % ) (LS) 

----- -------------- --------------- ---------------
A ·::·) 5000 ( +2250) 3400 ( + 1690) 1600 ( + 560) 

= 7250 = 5090 = 1160 
B 942 640 302 

C1 575 390 185 

C2 400 272 128 
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ad *) : 
De kosten voor aanleg elektriciteit en prive water 
aansluiting vinden deels al in de eerste fase plaats 
(aanschaf materiaal) en deels in de tweede fase (de aanleg). 
We veronderstellen dat ?5 % van de kosten in de eerste fase 
betaald moet gaan warden. 

Slotopmerking: 
De betalingen voor de C2 kavels zijn goed op te brengen voor 
de meeste L.I.G. (Zie bijlage 2.) De eerste aanbetaling voor 
de C1 kavels is wellicht een hoog bedrag voor L.I.G. Even
tuele problemen bij betaling zouden kunnen warden opgevangen 
door nadere fasering of maandelijkse termijnen. 

1 . 8. TIJDSPLANNING 

In grove lijnen zit een tijdschema voor realisatie van het 
H.P.P. als volgt in elkaar (fig.5.). 

fig.5. Tijdschema voor realisatie H.P.P 

\ 

____________ J;::_~-~i~;!::~~~:~~:-~-~J;~:_:_~-f.;!::~~~:~~~---~~~:: I 
. , / I . 

HODFD- 1 ; . · 2. ·. . . 5. 

~~~~~~;~---=~:~:~~~:~---------:::j:I. -4. ----+------~--- ----- "f __ 
===.;,qntweq2f'., · 

BEWONERS u· h . 11 . 1

1' --...... ~ ~' ................. __ l"'bouwen:: 
i be ·won en----------+----+---

WI JKORGA- voorbe re.i d
1

e ni··-1 
NISATIE 

REV . FUND ------+----------+----

1.~ eerste betaling kavel (als definitieve selektie gedaan is) 
vorming wijkorganisatie; 

5. 

2.= tweede betaling en provisional lease (als kavels uitgezet 
zijn); bouwen kan beginnen; assistentie door wijkorganisatie; 
uitbetaling van fonds Revolving Fund t.b.v. de bouwkosten; 

3.= public taps zijn opgeleverd; waterbeheer door wijkorganisatie 
begint; wijk wordt nu bewoond; -

4.= controle op bewoning van 8 en C kavels; 
5.= definitieve lease (na twee bouwseizoenen); controle op be

woning van A kavels en controle op evt. bouwvoorschriften; 
Revolving Fund bedrag meet warden terugbetaald. 

Hierbij zijn we uitgegaan van het volgende: 
- de kavels warden betaald in 2 termijnen (conform 

i.t.t. Workplan '88). 
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- de eerste betaling vindt tijdens ( of aan het begin 
van) de ontwerpfase plaats. We verunJer&tc:l~n ~1. dat 
deze betaling nodig is voor Gemeentelijke 8iensten om 
onkosten te kunnen maken. (In het tijdschema va~ Workplan 
'88 vindt de betaling plaats na ae ontwerpfase. Oit is 
alleen mogelijk als de Gemeentelijke Diensten de te maken 
kosten kunnen voorschieten.) 

- de 'provisional leasehold' wordt gegeven als de kavel 
in het veld is uitgezet en kan warden aangewezen. (Dit 
i.t.t. het Workplan'88.) Dus de provisional lease is di
rekt en eenduidig gekoppeld aan een kavel in het veld. 
zodra de provisional lease is afgegeven, zijn de bewoners 
vrij om de kavel te gaan bebouwen. De aanle2 van water
taps is dan nog gaande, maar dat is geen probleem. 

- het Neighbourhood Committee wordt direkt gevormd na de 
definitieve selektie van de bewoners. (Oit i.t.t. het 
Workplan'88) Het kan zichdan al enige tijd zich voorberei
den op de toekomstige taken (zeals wat8rbeh~er ~tc.). 

INPASSEN VAN TIJDSCHEMA IN OE JAARLIJKSE CYCLUS IN GEDAREF 

Het jaar in Gedaref kent de volgende strukturering: 
- regentijd (mei - half oktober): in deze tijd kunnen geen 

'site works' (zoals aanleg van water en uitzetten van 
kavels) warden verricht en kan er niet warden gebouwd. Dok 
is het niet verstandig om site works vlak voor de regen
tijd uit te voeren, omdat de wijk pas na de regentijd 
bewoond zal gaan warden. Er is dan grate kans op vernie
ling en diefstal van materialen. Dok is het terrein dan 
niet te bewerken. 
de oogsttijd (oktober-november): in deze tijd wordt er 
m.n. door L.I.G. veel verdiend in de landbouw. O.w.z. dat 
in deze tijd gemakkelijker aanbetalingen kunnen warden ge
daan. 

- de bouwtijd (november-januari): dit is na de oogsttijd. 
Er zijn dan veel niet-permanente bouwmaterialen voorhan
den. Het is gunstig om de kavels vlak voor deze tijd op te 
leveren, zodat de bewoners direkt kunnen gaan bouwen. 

Hieruit volt als meest gunstig tijdschema (zie figuur 5): 
- aanlegfase net na de regentijd (oktober en verder); 
- zo snel mogelijk, mogelijk al tijdens de aanlegfase (als 

da kavels maar zijn uitgezet): oplevering van de kavels 
( novernber-december) .. Dan is het nag vroeg in het bouwsei
zoen, zodat de bewoners rneteen kunnen gaan bouwen.' 

Het tijdscherna van Work plan '88 (cf. OUT 2) gaat oak uit van 
een dergelijke fasering, met aanleg en opevering van de 
kavels in najaar '88. Oat is echter alleen rnogelijk indien 
de Dntwerpfase en de selektie in septernber '88 klaar zijn. 
Indien de tijdsplanning zodanig uitloopt dat de oplevering 
van de kavels na januari '89 valt, zullen er verrneodelijk 
problemen ontstaan met de bouw. (Omdat in die periode 
bouwrnaterialen schaars en duur zijn.) Het gevaar bestaat dan 
dat de wijk onbewoond blijft en dat daardoor de 
infrastruktuur in de regentijd van '89 zal vervallen. 
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2. ORGANISATIE VAN HET HOUSING PILOT PMG~ECT 

2. 1. SELEKTIE VAN TOEKOMSTIGE BEWONERS 

De selektie van de toekomstige bewoners dient met zorg te 
gebeuren, omdat hier de basis ligt voor het al dan niet 
bereiken van de doelgroep. Selektie en toewijzing moeten 
zoveel mogelijk gebeuren volgens de gangbare procedures in 
Soedan. Echter, het H.P.P. heeft enkele speciale aspekten: 
nl het kriterium van 'wijk van afkomst', en de keuzemoge
lijkheid tussen C1 en C2 kavels binnen 1 inkomensgroep. 
De gangbare selektie-kriteria zijn de volgende: 
- 'being Sudanese, being maried or having a family to 

support and hot having another plot'; 
- prioriteiten warden gegeven a.h.v. een pu11Lensysteem, 

waarbij per familielid per jaar in Gedaref 0,5 punten wordt 
gegeven. Beide kriteria lijken zinvol. Het is misschien 
nuttig om te checken of ze in praktijk goed blijken te 
funktioneren. 

Voor de A-kavels zijn deze kriteria afdoende. Een 
inkomenskriterium is niet nodig; alleen hoge inkomens zullen 
instaat zijn om deze kavels te leasen. 
Voor de 8 en C kavels geldt daarnaast een inkomenskriterium 
en het kriterium van wijk van afkomst. Het is belangrijk om 
dit laatste kriterium te verduidelijken als " wijk waar men 
al enige tijd (bv. 1/2 jaar) woont". Dit om te voorkomen dat 
bij het bekend warden van dit kriteriu iedereen plotseling 
in die wijken gaat 'wonen'. 
Het inkomenskriterium is een gangbaar kriterium. Wij vragen 
ans echter af hoe dit in praktijk funktioneert en of de 
gangbare methode wel betrouwbaar is. (Bv vooral bij L.I.G. 
is het inkomen 'informeel' en dus nauwelijks 'zwart op wit' 
te bewijzen.) Het kriterium van de wijk van afkomst is beter 
te toetsen. We stellen voor dat de inschrijving voor een 8 
of C kavel in de betreffende wijken wordt gehouden ( i.p.v. 
op het Gemeentehuis), waar men publiekelijk moet aangeven 
wat men verdient (of wat zijn beroep is) en of men uit deze 
wijk komt. Zo zou gebruik gemaakt kunnen warden van 'sociale 
kontrole'.(Dit verdient nag nadere bestudering.) 
Volgens de gangbare procedure wordt er door het Land Depart
ment een Committee gevormd om de selektie te verrichten. Dit 
zou dan kunnen bestaan uit vertegenwoordigers uit de betref
fende wijken. VOlgens de gangbare procedure controleerd dit 
Committee de data van de geselekteerde huishoudens. Ons 
inziens is het belangrijk dat de data van alle aanvragers 
warden gecontroleerd, omdat anders geselekteerd wordt op 
onjuiste gegevens. 

Aanvragers var de C kavels dienen hun voorkeur op te geven 
voor C1 of C2 kavel. Bij overmatige voorkeur voor 1 van de 
twee types moet er een kriterium zijn om de huishoudens te 
selekteren. Een zinvol kriterium lijkt 'family size'. 
(Grotere familites hebben meer prioriteit om op een grater 
C1 kavel te wonen.) Dit wordt toch al gevraagd in praktijk, 
en blijkt een werkbaar kriteriu te zijn. 
In tegenstelling tot de Note on H.P.P. '87, menen we dat het 
oude bestand van kavelzoekenden niet moet warden gebruikt. 
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Deze gegevens zijn verouderd: veel huishoudens zullen 
intussen al een kavel hebben in een gereplande wijk, de 
inkomens-opgave zal verouderd zijn, bovendien heeft het 
H.P.P. andere inkomenscategorieen en het 'wijk'-kriterium. 
Het is dus noodzakelijk om de bestaande lijst met aanvragen 
kritisch te evalueren. Zij die aan de kriteria van het 
H.P.P. voldoen, kunnen een extra prioriteit krijgen. 
Na bekend making van de definitieve lijst van toekomstige 
bewoners, is er in de gangbare procedure een mogelijkheid 
voor beroep bij de Regionale Overheid gedurende 1 maand. Dit 
meet dus in de planning warden opgenomen. 

2.2. MAATREGELEN TEA BEPERKING VAN DDDRVERKODP, VERHUUA 
EN SPEKULATIE 

In projekten als het H.P.P. is er veel gevaar voor 
doorverkoop, totale verhuur en spekulatie. Oaarom stellen we 
de volgende maatregelen voor: 

Maatregelen tegen doorverkoop 
Doorverkoop kan voorkomen warden door het herhaaldelijk 
controleren of degenen die de papieren bezitten de 
oorspronkelijke aanvragers zijn. Het betalingsbewijs van de 
eerste aanbetaling van de kavel dient op naam te warden 
afgegeven: dan is er een controle-mogelijkheid op 
doorverkoop bij de tweede betaling (tevens uitgifte van de 
provisional leasehold). Een tweede controle-mogelijkheid is 
bij uitgifte van de definitieve leasehold. 
Echter, het is redelijk gemakkelijk om de controles te 
'ontduiken' (de oude eigenaar komt even opdraven als er weer 
betaald moet warden). Onverwachte controles of controles met 
inschakeling de wijkorganisatie kunnen dit misschien 
beperken. 
Er dient in elk geval een wettelijke regeling te komen, die 
verkoop van de 8 en C kavels zonder toestemming van het 
Registration Office verbiedt (voor een periode van bv. 5 
jaar; cf. Note on H.P.P. '87). De kavel dient eerst aan de 
overheid te koop warden geboden. De overheid heeft dan de 
mogelijkheid om deze kavels weer beschikbaar te stellen aan 
L.I.G. Ongeregistreerde verkoop betekent voor de nieuwe 
eigenaar dat hij te allen tijde kan warden verwijderd van 
zijn kavel. (Naar van Tooren'88;82.) Natuurlijk werkt dit 
alleen als er oak gekontroleerd wordt. Op het moment is 
controle op doorverkoop door de gemeente in Gedaref echter 
gebrekkig: dus hier moet niet te veel van verwacht warden. 

Maatregelen tegen totale verhuur van ~ kavel 
Het meet verboden warden om de hele kavel (c.q. alle 
bouwsels op de kavel) te verhuren. Hierdoor zou nl. de 
doelgroep uit de wijk verdwijnen. (Geheel verhuren is 
eigenlijk gelijk aan verkopen van de kavel.) Een dergelijk 
verbod maakt de kavels tevens minder interessant voor spek
ulanten. 
Het moet wel mogelijk blijven om een deel van de kavel (c.q. 
bouwsels) te verhuren, ender voorwaarde dat de eigenaar zelf 
oak nag op de kavel woont. (Note on H.P.P.'87 noemt dat 
maximaal 30 % van de kavel mag warden verhuurd.) Verhuur is 
op zich positief, omdat het inkomsten opleverd voor de 
beoweners en omdat het huisvesting verschaft aan de 
allerarmsten. 
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Wat betreft het controleren van deze voorschriften geldt 
hetgeen hierboven gezegd is: het <:.al 
misschien 
controle'. 

werken onverwachte controles en 
zijn, 

'sociale 

Maatregelen tegen spekulatie 
Op basis van gegevens uit a.a. Kassala kunnen we aannemen 
dat in het H.P.P. spekulatie zal voorkomen ( :bezit van 1 of 
meer kavels niet voor eigen gebruik). Dit betreft vooral 
spekulatie op kleine schaal: families die een of enkele 
kavels alvast kopen voor als hun kinderen in de toekomst een 
eigen gezin krijgen. Het is heel bealngrijk om dit 'kopen
maar-niet-bewonen' te voorkomen: omdat er anders een 'lege 
wijk' zal ontstaan, waarin geen enkele ontwikkeling kan 
plaatsvinden, waar water-beheer niet werkt enz. 
Uit literatuur over site G services schemes blijkt dat 1 van 
de weinige effektieve maatregelen tegen spekulatie een 
'bewoningsplicht' is. N a het verkrijgen van d2 pruvisional 
lease dient men daadwerkelijk te gaan wonen op de kavel. 
Natuurlijk moet men de mogelijkheid krijgen om eerst een 
tijdelijke woning en tijdelijke schutting te bouwen. (De 
tijdelijke woning kan bv. een rakuba zijn: ongeveer Ls 300 
(dee. '8?), zelf te bouwen; een rakuba voldoet echter niet 
als het regent. van Tooren'88;42). Indien de oplevering van 
het kavel in een gunstige tijd plaatsvindt (net na de regen
tijd), kan men bewoning verplichten 1 of evt.2 maanden na 
verkrijgen van de provisional lease. 
Een dergelijke maatregel maakt spekulatie minder aantrekke
lijk, omdat dit betekent dat men op de kavel moet gaan 
bouwen en moet zorgen dot er iemond woont. Een derselijke 
'bewcnine;pli~ht' kon niet voorkomen dat de kavel in zijn 
geheel illegaal wordt verhuurd. (Echter, verhuur is in elk 
geval minder schadelijk voor de ontwikkeling van de wijk dan 
leegstand.) 
Voor de A-kovels is een 'bewoningsplicht' minder urgent, 
want dit betreft slechts een klein deel van de wijk, en deze 
bewoners hebben niets te maken met het watertappunt-beheer. 
Toch is oak hier belangrijk om spekulatie tegen te gaan. We 
denken dat een bewoningsplicht van bv. 1 jaar een redelijke 
termijn is voor de A kavels. 

2.3.BOUWREGULATIES EN BRANDPREVENTIE 

A-KAVELS: 
verplichting tot bouw in semipermanente of permanente 
materialen (cf. Note on H.P.P.) is niet noodzakelijk. 
Indien het wel toegepast wordt moet de periode lang genoeg 
zijn om de bouw van een (semi)permanent huis mo2elijk te 
maken ( 1 jaar ?) . 

B en C KAVELS: 
- i.v.m. de 'bewoningsplicht' (2.2.) dient er na 1 of 2 

maanden iets (wat dan oak ) te zijn gebouwd. Hieraan zijn 
geen eisen verbonden. 

- een verbod op bouw met semipermanenten of permanente 
materialen voor 5 jaar is zinvol om bezetting van deze 
kavels door 'welgesteldere' huishoudens te ontmoedigen. 
Uitzondering geldt voor sanitaire bouwsels en de keuken. 
(Dit is conform Note on H.P.P.'8?) 

18 



- ieder ander bouwvoorschrift verhoogd de benodigde investe
ringen, waardoor de kans dat L.I.G. warder. 'uitgEdreven' 
grater wordt en de problemen met de bouw toenemen. De 
bouwvoorschriften moeten dus zou eenvoudig mogelijk zijn. 
(Conform NCH'85) 

Minimale bouwvoorschriften voor 8 en C kavels, tesamen met 
de hoge dichtheid van de wijk, leiden tot een vergroot 
brandgevaar. We stellen de volgende maatregelen voor, om 
brandgevaar te reduceren, met minimale (bouw)kosten voor de 
bewoners van 8 en C kavels: 
- de afstand tussen guttiahs dient minimaal 4 m te zijn (zie 

OUT 3: dit is mogelijk op de geplande kavelmaten); 
- wanden van guttiahs dienen bij voorkeur te warden 

gepleisterd: pleister verhoogd de brandbestendigheid. 
- de wand van de keuken, die aan de schutting grenst, dient 

bij voorkeur te bestaan ·uit semi-permanent maeriaal (bv 
golfplaat) .(cf OUT 3, minder . strict dan Note on 
H.P. P. '87) . 

* Oaarnaast maatregelen tegen verspreiding van brand: 
- het instellen van een brandwacht in de wijk; 
- het aanleggen van een blus-reservoir (zeals die 

al bestaan in diverse wijken van Gedaref) 
- aanleg van brandwerende bomenrijen. 

2.4. ORGANISATIE VAN HET REVOLVING FUND -- -- ---
In I.4. is beargumenteerd dat het Revolving Fund het beste 
kan warden aangewend voor meefinanciering van de bouwkosten 
van de C kavels. (Fl 145.000 = Ls 193 per C-kavel.) 
Het fonds kan het beste verstrekt warden bij het verkrijgen 
van de provisional leasehold. Want op dat moment moeten de 
bewoners beginnen met het bouwen van (tenminste een tijde
lijke) woning. Bovendien is er in deze periode een piek in 
de onkosten: zowel de tweede betaling voor de kavel als de 
bouwkosten. (Zie figuur in 1 .8.) 
Volgens 1.5. dient terugbetaling van het fonds na ongeveer 1 
jaar te gebeuren (i.v.m. de sterke inflatie). Helaas is dit 
precies weer in de bouwtijd: de terugbetaling faat dus ten 
koste van uitgaven aan de bouw. Misschien kan terugbetaling 
daarom beter later plaatsvinden, na de bouwtijd. Nag be
studeerd moet warden of gefaseerde terugbetaling wenselijk 
is. 
Om een sanktie te hebben bij terugbetaling ,is het wenselijk 
om dit te koppelen aan het verkrijgen van een definitieve 
lease voor de C kavels. 

We hebben de suggestie om het Revolving Fund uit te keren 
'in natura': in bouwmaterialen. Oit heeft als voordelen, dat 
andere aanwending van het geld dan voor de bouw bemoeilijkt 
wordt. Ten tweede is het wellicht mogelijk om buiten 
Gedartef rechtstreeks bij de 'producent' (grate beer) 
massaal goedkoop de materialen in te slaan. Oat zou het geld 
meer materialen opleveren, en wordt niet de materialen-markt 
van Gedaref overbevraagd. Bij het verkrijgen van de 
provisional lease wordt in het veld de kavel aangewezen en 
wordt in de nieuwe wijk de materialen verstrekt. Dit zou de 
bouw zeer stimuleren. Ten derde kan deze toepassing van het 
fonds de vorming van een wijkorganisatie stimuleren. (Zie 
OHV'86 appendix V). 
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Het Revolving Fund-bedrag kan echter maar voorzien in een 
klein deel van de bouwkosten. Het zou ~oed 2i~n, dls de 
overige bouwmaterialen tegen betaling te verkri~g~n zouden 
zijn in de wijk bij dezelfde organisatie. De organisatie 
die hiervoor zou moeten zorgen, zou een corporatie kunnen 
zijn (analoog de bestaande corporatieve winkels in 
Gedaref)(zie DHV ibid). Naast DUGAP kan de nieuwe Neighbour
hood Committee hierin deelnemen. De vraag is dan wel of je 
je kunt beperken tot materiaal-verschaafing voor de C ka
ve ls. Immers, de N.c. !eden zullen veelal 8 kavel bewoners 
zijn. Dok dit pleit voor het verbreden van de opzet naar het 
verstrekken van materialen oak voor 8 kavel bezitters, tegen 
beta ling. 
Dit voorstel is nag niet voldoende uitgewerkt en er zitten 
allerlei haken en ogen aan. Het vergt een forse organisatie: 
om het materiaal aan te kopebn, te vervoeren, op te slaan en 
te distribueren. Vooral de controle op de distributie 
( 'alleen aan C kavel bewoners)zal moeilijk zijn. Er is 
gevaar voor het ontstaan van een illegale doorverkoop-markt 
van bouwmaterialen. Kortom: dit voorstel verdient neg 
studie. 

2.5. DE MOGELIJKE AOL VAN EEN WIJKORGANISATIE 

In de vorige paragrafen en in het tijdschema is al 
aangegeven dat een wijkorganisatie een belangrijke rel kan 
hebben bij de realisatie van het H.P.P. De ervaring bij 
huisvestingsprojekten in de Derde Wereld is dat assistentie 
an medewerking van de gemeenschap noodzakelijk is voor de 
overheid. Dit betreft allerlei aspekten, zoals (zie Franken 
'88;ch.6; DHV ibid): 
1. het beheer van publieke tappunten; 
2. het tot stand brengen van scholen, medische voorzienin

gen, moskeeen; 
3. organiseren van collectieve spaarsystemen in de wijk 

t.b.v. woningbouw of aanleg voorzieningen 
4. in het bouwproces: organiseren van gemeenschappelijke 

aanschaf en/of vervoer van materialen en wederzijdse hulp 
bij de bouw; 

5. communicatie met overheids-instellingen. 
In praktijk zijn er in Sudan en in Gedaref al allerlei 
wijkorganisaties die zich met dergelijke zaken bezighouden. 
Door het in gebreke blijven van de overheid zijn er veel 
partikuliere initiatieven in Sudan. Voorbeelden hiervan 
(Franken' 88) : 
ad 1.: in Kassala bestaat er watertappunt-beheer door de 

gemeenschap. 
ad 2: dit gebeurt al op grate schaal: 

in praktijk warden scholen en medische centra in wijken 
vaak door partikulieren gebouwd (door een rijk iemand 
geschonken of door ·de gemeenschap bij elkaar gespaard). 
De overheid zorgf dan voor personeel en voor materieel. 
assistentie van de Neighbourhood Organisation en Youth 
Committee bij 'garbage collection'. 
in Gedaref warden zelfs wegen verbeterd (verhard) door de 
gemeenschap (El Matar en El Safi). 

ad3: traditioneel bekend is het 'sanduk'-spaarsysteem door 
kleine groepen ( 10-20 huishoudens). Daarnaast warden er 
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wel gemeenschappelijke spaarakties gehouden in wijken 
t.b.v. aanleg van voorzieningen. 

ad 4: OHV noemt het traditionele systeem van wederzijdse 
hulp 'el Nafir'. 

ad 5: de Neighbourhood Committees hebben hierin hun 
voornaamste taak. Dit is onontbeerlijk voor de overheid, 
zoals blijkt uit de belangrijke rol van de Neighbourhood 
Committee in het replannings-proces: het N.C. informeert 
de bevolking, helpt de overheid met de controle van 
opgegeven data en helpt bij het beslechten van con
fl ikten. 

Er is dus een redelijke ervaring met cooperatie van overheid 
en allerlei wijkorganisaties. Bij de uitvoering van het 
H.P.P. kan hiervan geprofiteerd warden. Een potentieel 
risico van samenwerking met wijkorganisaties zoals het N.C. 
is de dominantie van de neighbourhood leader: deze oefent 
veelal een traditioneel autocratisch leider58hap uit. 
Belangrijk is het om hier rekening mee te houden en om te 
proberen om de hele wijkgemeenschap in de cooperatie te 
betrekken. 
De toekomstige bewoners van het H.P.P. kennen nag geen vorm 
van organisatie. Het is echter belangrijk dat er al in een 
vroeg stadium een wijkorganisatie wordt gevormd (zo mogelijk 
direkt na de definitieve selektie), zodat de organisatie 
zich voldoende kan voorbereiden om haar taken. (Zoals het 
water-beheer, dat direkt bij het betrekken van de wijk moet 
gaan beginnen.) 
Wellicht is het mogelijk dat per wijk, waaruit de 
toekomstige B en C kavel bewoners afkomstig zijn een of meer 
mensen warden gekozen als lid van de Wijkorganisatie. Keuze 
per wijk heeft het voordeel dat men daar elkaar kent en men 
dus een vertegenwoordiger kan kiezen. Zodoende kan de 
sociale struktuur van de wijken van herkomst warden gebruikt 
om zo vroeg mogelijk een wijkorganisatie voor de nieuwe wijk 
te vormen. 

21 



REFERENT I ES 

Beeker, C. ( '84) 
'Preferences for some alternatived for the spatial 
structure of new neighbourhoods in Port Sudan' 
Univeriteit van Amsterdam, Amsterdam 

OUT 1 ( '86) 
'Gedaref Planning Studies part 2: Sector Surveys' 
Technische Universiteit Eindhoven 

OUT 2 ( '8?) 
'Gedaref Planning Studies part 7: 
Outlines for a Housing Pilot Project' 
Technische Universiteit Eindhaven 

OUT 3 ( '88) 
'Housing Pilot Project' 
Technische Universiteit Eindhoven 

OHV Consultants( '86) 
'Kassala New Banath South: Reactivation of 
buildin£ activities in a rural town' 
OHV Amersfaart 

de Feber,A & J de Saet ( '86) 
'Huisvesting voar lagere inkomens graepen in Kassala' 
Verslag Veldanderzaek, Vrije Universiteit Amsterdam 

Franken, T ( '88) 
'Urban hausin£ policy in the Sudan' 
Afstudeerrapport Technische Universiteit Eindhaven 

de Kock, P ( '88) 
'Warkplan an Housing Pilat Project '88 ' 
OUGAP, Gedaref, Sudan 

National Committee an Housing ( '85) 
'Naar een natianale huisvestingspolitiek' 
(origineel in arabisch; beleids-studie van centrale 
overheid in Khartoum, Sudan 

van Toaren, J. ( '88) 
'Volkshuisvesting in Gedaref dl.III: Uitwerking 
van het Housing Pilat Project 
Afstudeerskriptie HTS Tilburg 

-!.<* ( '8?) 
'Note an Housing Pilot Project' 
nata, goedgekeurd door de Gedaref Town Council in 
April '8?. 
(Als appendix taegevaegd aan Gedaref Planning Studies 
part?.) 

22 

.. 



BIJLAGE WONINGZOEKENOEN IN GEDAREF 

Wie zijn ~ kavel-zoekenden in Gedaref ? 

De volgende groepen kavel-zoekenden, zijn te onderscheiden. 
1. Mensen die een 1e of 2e klas kavel zoeken. Dit zijn vnl. 
zonen van huidige 1e en 2e klas bewoners (de rijkere 
bevolkingsgroep), die een zelfstandig huishouden gaan 
beginnen. Daarnaast huidige 3e klas bewoners, die 
welgesteld zijn of hun zonen. Misschien oak enkele 
welgestelde inrnigranten. 
Deze groep is groat. (Alleen al de natuurlijke groei van de 
huidige 1e en 2e klas huishoudens is ongeveer 200 huishou
dens per jaar.) De produktie in deze klas was: El Sadaga 
( 900 1e en 2e kl as kavels),. El Safi en Gharnrnoria North, de 
laatste twee 2e klas overloop gebieden. Deze groep zijn de 
potentiele bewoners van de A kavels in het H.P.P. Oaar
naast zullen deze huishoudens zich misschien oak interesse
ren voor de 8 kavels.) 
2. Natuurlijke groei in 3e en 4e klas wijken, die lang 
geleden gerepland zijn c.q. nieuw aangelegd zijn (a.a.El 
Matar, Sowakin, Karari). Dit levert potentiele bewoners 
voor de 8 kavels en C kavels. 
3. Uit recentelijk gereplande wijken komt in principe geen 
vraag naar kavels: nieuw huishoudens ( 'zonen') en huurders 
krijgen een kavel in de overspill gebieden en hebben dus 
officieel geen recht op (nag) een kavel in het H.P.P. 
Echter in praktijk zullen zij wellicht proberen in aanmer
king te komen voor een kavel in H.P.P., omdat de overspills 
nag niet gerealiseerd zijn en omdat daar voorlopig geen 
water zal kornen. Hierover bestaat echter geen zekerheid. 
4. Bewoners van informele wijken zijn oak op zoek naar een 
legale kavel In het huidige beleid in Gedaref heeft deze 
groep een zeer lage prioriteit. Ons inziens kunnen we er 
niet omheen om oak aan deze groep woningzoekenden te denken 
in het H.P.P. (zie nota April '87). Oit zijn potentiele 
bewoners van de C klasse kavels 
5. Op het moment is 40 % van de huishoudens huurder. Een 
deel hiervan (hoeveel weten we niet) zal graag een kavel 
bezitten, indien betaalbaar. Dit zijn potentiele bewoners 
van de C2 klasse kavels. 
6. Oaarnaast is er een voortdurende stroom van migranten 
die naar de stad komen en oak een kavel zoeken (zie hier
onder) . 

Hoeveel kavel-zoekenden zijn er in Gedaref? 

Het aantal kavel-zoekenden in Gedaref is rnoelijk in te 
schatten. Het officiele aantal geregistreerde 
woningzoekenden is ongeveer 15.000. Dit is echter een oude 
lijst en dit betreft oak veel aanvragen van huishoudens, 
die in de replanning een kavel hebben toegewezen gekregen. 
Recente informatie uit Gedaref (OUGAP-coordinator 
rnaandrapport Juni '88) geeft aan dat de vraag naar kavels 
momenteel inderdaad kleiner is dan de officiele lijst. Maar 
de ornvang van de huidige vraag is niet bekend. 
We kunnen de jaarlijkse toename van de vraag naar kavels 
berekenen uit de jaarlijkse bevolkingsgroei. De bevolking 
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Gedaref is ongeveer 180.000 inwoners (in '86); bij een 
bevolkingsgroei van 7 a 8 % per jaar betekent oit elk jaar 
13.000 inwoners erbij. Bij een gemiddelde kave:bezetting 
van 7 tot 10 personen, betekent dit een jaarlijke toename 
van de vraag van tussen 1300 en 1900 kavels.m jaar erbij. 
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BIJLAGE 2 KAVELPRIJZEN EN BETAALBAARHEID 

Om de kavelprijzen van het H.P.P. vast te stellen, 
hebben we twee referentie-kaders. Ten eerste de gangbare 
kavelprijzen: deze geven aan wat blijkbaar betaalbaar is en 
deze geven aan hoe de 'grondmarkt' is, waarop de H.P.P. 
kavels straks terecht komen. Ten tweede de betaalbaarheid 
voor lagere inkomens groepen, af te leiden uit hun inkomen. 
Deze twee aspekten warden hieronder behandeld. 

Gangbare kavelprijzen 

In andere projekten komen we de volgende kavelprijzen te
gen. ( N. B. Onder belastingen ('fees') verstaan we hier 
alles, behalve de onkosten voor water en electriciteit. Dus 
voor deze vergelijking laten we 'essential charge' oak 
onder 'belasting' vallen.) 

fig. Kavelprijzen in huisvestingsprojekten in Soedan 
(bran: Toon Franken '88) 

WIJK EN PROJEKT 

Gedaref El Sadaga '78 
(waarvan belasting) 
Port Sudan replanning rand '75 
Gedaref 4e klas wijken 
Gedaref El Abarno replanning '86 
(waarvan belasting) 
Gedaref El Abarno overspill '86 
(waarvan belasting) 
Kassala Plan New Banath South '86 
Recommended prices 

Port Sudan replanning (plan '86) 
*'4 plus' klasse (4e klas + drinkwater) 

CONCLUSIES 

KAVEL-PRIJZEN 

1 e 2e 

1450 813 
-900 -530 
1800 1400 

3194- 1 1 1 3-
6124 1422 

IN Ls 

3e 

413 
-230 
400 

?14 
-300 
980 
-560 

?45 

4e 

20 
125 

*400 

T.a.v. de prijs van derde klas kavels is er enige lijn te 
ontdekken: in de 80tiger jaren is de prijs Ls 700 -1000 per 
plot; waarvan Ls 300 - 600 aan 'belastingen' (d.w.z. fees 
plus de essential charge). Dit geeft een richtlijn voor de 
prijs van 8 kavels in het H.P.P. 
T.a.v. de andere klassen zijn maar weinig gegevens bekend 
om daar een richtlijn uit te kunnen halen. 

Kavelprijzen Q.E. de commerciele markt in Gedaref 

Op de 'commerciel markt' d.w.z. bij doorverkoop van 
kavels, zijn de prijzen veel hoger. Een vierde klas kavel 
brent Ls 3000 op, 3e klas zonder faciliteiten Ls7000, met 
faciliteiten Ls 15000. (Oit is voor de kavel inclusief de 
bouwsels.) Voor een onbebouwd 3e klas kavel zonder facili-
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teiten in El Sadaga wordt Ls 7000 betaald. Blijkbaar zijn 
dergelijke bedragen te betalen voor bepaalde groepen. (We 
we ten niet voor welke groepen en welke problemen de 
betaling oplevert.) TOch geeft dit enige indikatie over hoe 
gangbare prijzen zijn. 

Betaalbaarheid ~ ~ kavel, beredeneerd 

Wat mensen kunnen betalen aan huisvesting en voor 
kavel, zou af te leiden moeten zijn van het inkomen. 
1. Gegevens over inkomen in 3e en 4e klas wijken: 
- onderzoek in Kassala in twee 3e klas wijken in '86 
een gemiddeld h.h. inkomen per maand van Ls 285 tot Ls 
Voor de groep huurders/inwonenden was dit tussen Ls285 
Ls310. 

hun 

gaf 
495. 

en 

- Onderzoek van OUT 1 in de arme wijk Salamt El Beih in '85 
gaf een gemiddeld h.h. inkomen van Ls 228. 
- onderzoek van OUT 2 in december '86 in 3 3e en 3e klas 
wijken in Gedaref gaf een gemiddeld inkomen van Ls 285. 

Verdeling: 
perc. van tot. perc. van respons 

tot Ls 200 /mnd: 10 % 1 1 % 
Ls200 tot Ls 400 /mnd: 47 % 53 % 
Ls400 tot Ls 500 /mnd: 17 % __ 75 % 19 % __ 83 % 
Ls500 tot Ls 600 /mnd: 5 % 6 % 
Ls 600 en me er /mnd: 9 % 10 % 
n.r. 1 1 % ------

100 % 
100 % 

*) Er is vrij veel 'non respons' hetgeen de percentages 
vertekend. In de tweede kolom is alleen naar de respon
derende antwoorden gekeken. 

-CONCLUSIE: 
Inkomensgegevens !open wat uiteen, maar het laatstgeneomde 
onderzoek geeft een redelijke indikatie van het 
huishoudinkomen van de doelgroep. 

2. In Kassala is onderzocht wat mensen in 1 keer kunnen 
aanbetalen voor hun kavel (in '86, in 3e klas wijken). Dit 
geeft een zekere indikatie voor betaalbaarheid. 

Be drag dat men in 1 keer als aanbetaling voor kavel kan 
doen. 

Ls 0 5 % 
Ls 0 - Ls 150: 25 % 
Ls 150- Ls 300: 20 % 
Ls 300- Ls 450: 5 % 
Ls 450- Ls 600: 20 % 
Ls 600- Ls 750: 5 % 
Ls 750 of meer: 12 % 
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