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WOORD VOORAF 

In veel Rotterdamse stadsvernieuwingswijken heeft het 
motto "een gewone wijk voor gewone mensen" een 
belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het 
stadsvernieuwingsbeleid. 
Dit motto kan gezien worden als een uitdrukking van het 
principe Bouwen voor de Buurt. Hiermee wordt aangegeven 
dat de stadsvernieuwing ten goede moet komen aan de 
bewoners van de oude buurten. 
Met "een gewone wijk" wordt tevens -zij het niet altijd 
expliciet- de voorkeur uitgesproken voor "gewone mensen". 
Groepen die in het spraakgebruik als "bijzonder" te boek 
staan (zoals buitenlandse gezinnen en jonge alleen
staanden) genieten eerder een "tweede voorkeur". 

In de afgelopen jaren is in 
in spanning op het gebied 
geleverd. Voor en tijdens dit 
verhouding tussen "gewoon" 

Crooswijk een grote 
van de stadsvernieuwing 

proces is de spannings
en "bijzonder" zichtbaar 

geweest. 
In het voor U liggende verslag wordt op deze verhouding 
ingegaan. 

Dit onderzoek is tot stand gekomen door een samenwerking 
tussen de vakgroep Realisatie en Beheer (sectie 
Stadsvernieuwing) van de faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven (Vincent Smit) en de 
Projekt Organisatie Stadsvernieuwing van de Dienst Ruim
telijke Ordening en Stadsvernieuwin van de gemeente 
Rotterdam (Kees Noort). 
Bijdragen en ondersteuning werden gegeven door het 
projektburo Crooswijk en de dienst Woonruimtezaken van de 
gemeente Rotterdam. 
De grondslag voor dit onderzoek werd gelegd in 
besprekingen van de werkgroep "Stadsvernieuwing als 
sociaal proces", een werkgroep die zich in het kader van 
tien jaar stadsvernieuwing in Rotterdam (1984) bezig 
hield met de sociale kant van tien jaar stadsvernieuwing. 
Aan enkele partijen die betrokken zijn bij de Crooswijkse 
stadsvernieuwing is om een reaktie op het concept-rapport 
gevraagd. Met de woningstichting Patrimonium z1Jn twee 
gesprekken gevoerd. Van het Wijkorgaan ontvingen we een 
brief, waarin meegedeeld werd dat geen medewerking zou 
worden verleend (zie bijlage). 



Onze dank gaat uit vele mensen die op verschillende 
wiJzen hun bijdrage geleverd hebben. In alfabetische 
volgorde: Jacqueline van de Bout, Edith Davelaar, Peter 
Gerrits, Winnie de Jong, Jan Kraak, Arie van der Kragt, 
Carl Lissendorp, Ans Peereboom, Arnold Reijndorp, Johan 
Westra en Ineke de Wit. 

Wij hopen dat dit rapport zijn weg in het Crooswijkse en 
het stedelijke beleid zal weten te vinden. 

de samenstellers 

LEESWIJZER 

In een korte inleiding wordt de vraagstelling en de op
bouw van het onderzoeksverslag uiteengezet. 

Vervolgens komen in zeven 
stadsvernieuwingsbeleid, 
bevolkingssamenstelling op 
vragen ten aanzien van 
renovatie aan de orde. 

hoofdstukken het Crooswijkse 
de ontwikkelingen in de 

wijkniveau en de onderzoeks
nieuwbouw, sloop , oudbouw en 

Al deze hoofdstukken word en besloten met een 
slotparagraaf , waarin de belangrijkste conclusies worden 
weergegeven. 

In hoofdstuk 8 warden de conclusies uit de voorgaande 
hoofdstukken bijeen gebracht. Tevens warden er op basis 
van de onderzoeksresultaten enige meer globale lijnen 
geschetst over de ontwikkelingen in de stadsvernieuwing. 
In de slotparagraaf van hoofdstuk 8 is de algemene 
conclusie van dit onderzoek opgenomen. 
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INLEIDING 

In de jaren zeventig en tachtig neemt de aandacht voor de 
stadsvernieuwingsproblematiek sterk toe. In veel steden 
worden bestuurlijke en financiele voorwaarden gecreeerd, 
worden woningen gesloopt of gerenoveerd en worden - in 
veel gevallen voor het eerst in 80 tot 100 jaar - nieuwe 
woningen in oude wijken gebouwd. De stadsvernieuwings
problematiek is niet bepaald eenduidig te noemen. Zo 
wordt in Rotterdam de situatie aanvankelijk gekenmerkt 
door een zeer grote particuliere 19e eeuwse 
woningvoorraad, terwijl in andere steden de oudste 
woningen uit de jaren twintig stammen. 
In dit onderzoeksverslag zal uitsluitend naar de 
stadsvernieuwing in de Rotterdamse kontekst gekeken 
worden. Dit betekent dat bepaalde beleidslijnen die vanaf 
1974 (algemeen beschouwd als de start van de 
georganiseerde Rotterdamse stadsvernieuwing) het stede
lijk beleid gedomineerd hebben (aankoopaktie, bouwen voor 
de buurt, 85-15-verdeling bij woningtoewijzing) als 
"vanzelfsprekende" grootheden in dit onderzoek naar de 
bevolkingspolitieke effekten van stadsvernieuwing 
verweven zitten. 

Dit onderzoeksverslag, geinteresseerd in de sociale kant 
van ruim 10 jaar stadsvernieuwing, is tot stand gekomen 
dankzij een samenwerking tussen de vakgroep Realisatie en 
Beheer van de Technische Universiteit Eindhoven en de 
Projektorganisatie Stadsvernieuwing van de gemeente 
Rotterdam. In de onderzoeksperiode (1983-1985) is zowel 
het stedelijk beleid als het beleid in enkele 
stadsvernieuwingswijken onderzocht op de relatie tussen 
stadsvernieuwingsaanpak (de technische faktoren) en de 
bevolkingspolitieke effekten daarvan (de sociale 
faktoren). 
Het voor u liggende rapport sluit aan bij het eerder 
verschenen rapport 'Buitenstaanders, een rapport over de 
deelname van Turken, Marokkanen, Surinamers en 
Antillianen aan de stadsvernieuwing in Rotterdam' van 
Stef Fleischeuer (1984). Dit laatste rapport is stedelijk 
georienteerd en werkt de sociale zijde van het 
stadsvernieuwingsproces uit naar de positie en moge
lijkheden van buitenlanders. 
De voor u liggende studie is minder op stedelijk niveau 
georienteerd, maar des te meer op wijkniveau. De wijk 
Crooswijk heeft als voorbeeld gediend voor de vraag of 
(en hoe) er een relatie is tussen de harde kant van de 
stadsvernieuwing (produktie, planning) en de zachte kant 
(bevolkingssamenstelling, toegankelijkheid). 
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De laatste jaren ziJn er verschillende onderzoeks
rapporten over de sociale kant van de Rotterdamse 
stadsvernieuwing verschenen (1). Dit rapport kan daarom 
gezien worden als een bijdrage aan een reeds lopende 
diskussie. 
Een nadrukkelijke vergelijking van de Crooswijkse 
onderzoeksresultaten met de reeds verschenen rapporten is 
echter niet opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar een 
nog te verschijnen publikatie (2). 

Probleemstelling 

De stadsvernieuwing in Crooswijk heeft een aanzienlijke 
gedaanteverandering van de wijk teweeg gebracht . Aan het 
einde van 1985 zijn er bijna 3400 nieuwbouwwoningen en 
bijna 1100 renovatiewoningen opgeleverd sinds de eerste 
nieuwbouwgolf van 1976. 
Bij de start van de stadsvernieuwing begin jaren zeventig 
leeft bij velen in Crooswijk de gedachte dat de wijk niet 
alleen in bouwtechnische zin maar ook in sociale zin 
"opgekrikt" moet worden. Dit betekent een beter woon- en 
leefmilieu voor alle wijkbewoners , geen gedwongen 
verhuizing van Crooswijkse gezinnen met kinderen de wijk 
uit, meer "evenwicht " in de samenstelling van de 
bevolking naar leeftijd, burgerlijke staat en 
nationaliteit. De wijk verandert: voor 1974 bestaat deze 
uit een grote hoeveelheid oudbouwwoningen waaronder een 
groot aantal slooprijpe woningen en veel open gaten , in 
1985 uit een dicht bebouwde wijk met nieuwbouwprojekten 
op voormalige bedrijfsterreinen en slooplokaties , 
renovatieblokken, oudbouwwoningen met enige toekomst 
(kleine beurt) en sloopwoningen. De grotere variatie in 
woonkwaliteit en prijs maakt de vraag welke groepen van 
de bevolking toegang hadden tot (welke) gedeelten van het 
woningbestand in de wijk van groot belang. We spreken 
daarom niet alleen over Crooswijk als geheel , maar over 
de nieuwbouw in Rubroek,de oudbouwwoningen in Nieuw 
Crooswijk, de nieuwbouw en renovatie in Oud Crooswijk. 

Met het gevarieerder worden van het woningbestand lijkt 
ook de bevolking gevarieerder te zijn geworden. Al mag je 
je afvragen of voor de start van de stadsvernieuwing de 
wijkbevolking wel zo homogeen was , duidelijk is wel dat 
dit homogene karakter - met terugwerkende kracht als 
zodanig wordt ervaren. Vroeger woonden er autochtonen, 
gezinnen met kinderen, bejaarden, mensen met een laag 
inkomen, familie in de straat. Inmiddels zijn er meer 
jongeren, alleenstaanden, buitenlandse gezinnen met 
kinderen en relatief veel eenoudergezinnen in de wijk. 

Onze vraag is wat stadsvernieuwing met deze veranderingen 
in bevolkingssamenstelling te maken heeft. Heeft het 
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stadsvernieuwingsproces de divergentie in bevolkings
sarnenstelling vergroot? Zijn de algernene rnaatschappelijke 
ontwikkelingen verantwoordelijk voor de veranderingen in 
de bevolkingsstruktuur van Crooswijk? Een eenduidig 
antwoord op deze vragen is in dit rapport niet te 
verwachten. Wel valt op te rnerken dat de stadsvernieuwing 
in Crooswijk doelstellingen kent op verschillende 
niveaus. 
1. Bouwen voor de buurt: het verbeteren van woning en 

woonorngeving voor Crooswijkers; 
2. Een verandering van bevolkingssarnenstelling: rneer 

gezinnen, minder alleenstaanden, minder buiten
landers. 

Botsingen tussen deze twee doelstellingen zijn welhaast 
onverrnijdelijk. Deze botsingen kunnen voor Crooswijk 
onderzocht warden door op twee aspekten in te gaan: 
1. De toegankelijkheid: betekent bouwen voor de buurt 

dat alle bevolkingsgroepen profiteren van de 
stadsvernieuwing? 

2. De bevolkingssarnenstelling: hoe verandert de wijk, 
een gedeelte van de wijk, een blok woningen in de 
sociale sarnenstelling? 

In dit onderzoeksverslag willen we voor beide punten in 
evaluatieve zin nagaan of ruirn 10 jaar stadsvernieuwing 
deze doelstellingen dichterbij heeft gebracht. Gezien de 
gespannen verhouding tussen deze twee doelstellingen 
moeten we een relatie leggen tussen de specifieke 
Crooswijkse stadsvernieuwingsaanpak en de opgetreden 
sociale effekten - zowel naar de toegankelijkheidskant 
als naar de kant van de bevolkingssarnenstelling. 

Orn op deze vragen in te kunnen gaan bekijken we de 
bevolkingsontwikkelingen op het niveau van de gehele wijk 
en van de buurten Rubroek, Oud Crooswijk en Nieuw 
Crooswijk. Verder is een vierdeling op basis van de 
kwaliteit van het woningbestand van belang. We willen 
rneer weten over bevolkingsverschuivingen naar of in een 
blok oudbouwwoningen, sloopwoningen, nieuwbouwwoningen en 
renovatiewoningen. Dit zijn de vier typen van woningen 
die in Crooswijk nu aanwezig zijn. Van in totaal 850 
huishoudens die in een van deze vier typen woningen 
zitten of zaten, hebben we onderzocht hoe hun 
sarnenstelling is en welke herkornst en besternrning zij bij 
een gebleken verhuizing hadden. 
De gegevens zijn gehaald uit aktuele en historische 
uitdraaien van woningen van de Dienst Woonruirntezaken 
(zie bijlage A). 
Orn de relatie met het 
Crooswijk te kunnen leggen, 
uitgebreide dokurnentatie 
projektgroep. 

stadsvernieuwingsproces in 
hebben we gebruik gernaakt van 
in het archief van de 
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Dit geheel resulteert in de volgende hoofdstukindeling. 

Hoofdstukindeling 

In hoofdstuk 1 wordt in grote lijnen op het 
stadsvernieuwingsproces in Crooswijk ingegaan. Aan de 
orde komen de aanpak en de doelstellingen uit het 
beleids- en bestemmingsplan. Veel gewicht wordt toegekend 
aan de stadsvernieuwingsprodukti e en de geschiedenis 
rondom het sociale proces (spreidingsbeleid, adoptie, 
woningtoewijzing). 
In hoofdstuk 2 beschrijven we de bevolkingsontwikkelingen 
in de wijk vanaf 1971. 
We beschrijven de veranderingen in bevolkingsopbouw ten 
aanzien van nationaliteit, huishoudensamenstelling, 
huishoudengrootte en leeftijd van de bewoners . Ook 
vermelden we de belangrijkste vertrek- e n vestigings 
stromen tussen de Crooswijkse buurten onderling en van 
Crooswijk als geheel ten opzichte van andere Rotterdamse 
wijken. 
De enorme aandacht op de nieuwbouwproduktie in he t 
Crooswijkse stadsvernieuwingsproces betekent grote 
belangstelling voor de toewijzingsregels van de 
nieuwbouw. De geschiedenis hiervan wordt in hoofdstuk 3 
aan de orde gesteld. 
De bevolkingssamenstelling van de nieuwbouw en de 
uitvoering van de toewijzingsregels komt in hoofdstuk 4 
ter sprake. 
Nieuwbouw en sloop zijn veelal twee zijden van een 
medai lle. In hoofdstuk 5 bezien we d e sloopzijde door in 
te gaan op de bewoners van sloopwoningen, hun kenmerken 
en hun bestemming na de herhuisvesting. 
Maar ook nieuwbouw en oudbouw staan in relatie tot 
e lkaar. 
Veranderingen in een oudbouwblok kunnen bevorderd ziJn 
door de zuigkracht van dichtbij ge legen nieuwbouw. Aan de 
hand van een onderzoek in een oudbouwblok in Nieuw 
Crooswijk (hoofdstuk 6) krijgen we meer inzicht in de 
snelheid en de wijze van verandering van bevolkings
samenstelling in een oudbouwblok dat (voorlopig) niet 
ges loopt of gerenoveerd wordt. 
In hoofdstuk 7 beschrijven we het proces en de 
uite indelijke bevo lkingsverschuivingen in enkele r e no
vatieblokken in de wijk. 
Bij een analyse van de bevolkingsverschuivingen in een 
lokatie (sloop, oudbouw, renovatie, nieuwbouw) zullen we 
- waar mogelijk - onderscheid maken tussen blijvers/ 
meedoeners, vertrekkers e n vestigers. 
In hoofdstuk 8 volgt de afsluiting. Hierin wordt de 
informati e uit de voorgaande hoofdstukken gebundeld 
(paragraaf 8.1-8.2): welke mogelijkheden heeft de 
Crooswijkse stadsvernieuwing voor de onderscheiden 



5 

bevolkingsgroepen geboden? 
In een slotbeschouwing (paragraaf 8.3) wordt de relatie 
gelegd tussen het stadsvernieuwingsproces en de 
bevolkingsontwikkelingen op verschillende niveaus. 

NOTEN. 

(1) - Anderiesen G. en G. Lebbink, Stadsvernieuwing en 
bewoners. De resultaten van bouwen voor de buurt in 
Feijenoord-Noordereiland. Interuniversitair Instituut 
Normen en Waarden Rotterdam 1983. 
- de Kleijn, G., De staat van de stadsvernieuwing. 
Amsterdam 1985. 
- van der Pennen T. en K. Wuertz, Bouwen voor de 
kleurrijke buurt. Leiden 1985. 
- Projektgroep het Oude Westen, Gewoon, een buurt. 
Beleidsplan Het Oude Westen 1985-1995. Rotterdam 
1985. 

Dienst Volkshuisvesting gemeente 
Evalutie SV-nieuwbouw en vernieuwbouw I 
(1983). 

Rotterdam, 
(1981), II 

(2) - V. Smit, Stadsvernieuwing, eigendomsverhoudingen en 
bevolkingsstruktuur. Eindhoven 1987 (dissertatie). 
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HOOFDSTUK 1 

HET STADSVERNIEUWINGSPROCES IN CROOSWIJK 

In dit hoofdstuk zu]len we ingaan op de belangrijkste 
elementen van het stadsvernieuwingsproces zoals dat in 
Crooswijk ruim 10 jaar aan de orde is. 
Na een kennismaking met de wijk beschrijven we de 
resultaten van de stadsvernieuwing anno 1985 - gemeten in 
aantallen woningen (par. 1.1.) 
Gewapend met deze kennis leiden we de lezer door een 
beknopte historie van de wijk (par. 1.2.), vervolgens 
door een beschrijving van de specifieke 
stadsvernieuwingsaanpak (par. 1.3.) en de 
ontwikkeling zoals die zich manifesteert 
beleidsplan, het ontwerp- bestemmingsplan 
huisvestingsbeleid (par. 1.4.). 

1.1 De wijk Crooswijk 

beleids
in het 
en het 

Crooswijk ligt op de noordelijke Maasoever, tussen 
Kralingen en het Oude Noorden. De Rotte vormt de 
westgrens, terwijl de Boezem de noord- en oostgrens 
vormt. De Goudsesingel is de zuidgrens. (zie figuur 1) 
Crooswijk bestaat uit 3 CBS-buurten t.w. Rubroek, Oud 
Crooswijk en Nieuw Crooswijk. De verdeling van woningen 
en inwoners is op 1-1-85 als volgt (volgens GBOS, 
demografische gegevens) 

Rubroek 
Oud Croo swijk 
Nieuw Crooswijk 
totaal Crooswijk 

3690 woningen, 
3744 woningen, 
2308 woningen, 
9742 woningen, 

7286 inwoners 
7156 inwoners 
4419 inwoners 

18.861 inwoners 

De wijk wordt bij aanvang van de stadsvernieuwing in 1973 
gekenmerkt door vele, dicht op elkaar gebouwde kleine 
oude woningen, bedrijfs- terreinen (al of niet in 
functie), het Schuttersveld (voormalig exercitieterrein) 
en twee begraafplaatsen. De braakliggende of vrijkomende 
bedrijfsterreinen hebben een belangrijke rol gespeeld in 
de stadsvernieuwing, omdat er nieuwbouw kon komen zonder 
eerst sloopaktiviteiten uit te voeren. 
Het oude woningbestand van Rubroek en Oud Crooswijk 
dateert uit de negentiende eeuw. Dit houdt tevens in dat 
in het verdere verleden nooit sociale woningbouw is 
gerealiseerd in deze buurten. Nieuw Crooswijk daarentegen 
is later gebouwd. Deze buurt dateert uit de periode 
tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog, en is deels 
door de Gemeentelijke Woningstichting, deels door 
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partikulieren gerealiseerd. 
Een gedeelte van de wijk bestaat uit naoorlogse herbouw. 
Deze is te vinden in het zuidelijke gedeelte van Rubroek 
(Wereldhaven/van Alkemadekwartier). Het woningbestand van 
dit gedeelte - in handen van partikuliere instellingen
is nog niet aan een ingreep toe. Dit relatief betere deel 
van de wijk is buiten het aktiegebied van de projektgroep 
gehouden. De projektgroep heeft dus maar een zijdelingse 
bemoeienis met dit stukje Crooswijk. 
De wijk is dus weliswaar een verzameling van oude tot 
zeer oude woningen, maar is niet te beschouwen als een 
groot stadsvernieuwingsgebied. Daarvoor zijn de 
verschillen tussen Rubroek en Ni e uw Crooswijk te groot. 
De nadruk bij de stadsvernieuwing ligt aanvankelijk 
geheel op de 19e eeuwse, vroeg 20e eeuwse, partikuliere 
woningen in Rubroek en Oud Crooswijk . Nieuw Crooswijk 
wordt late r (1978) bij het stadsvernieuwingsgebied 
betrokke n. 
In 1973 is van deze woningen nog geen 10% in e igendom van 
de gemeente. Bij de aankoopaktie van 1975 en 1976 gaan de 
woningen voor een groot deel in gemeentehanden over. 
Begin 1985 is ongeveer 90% van het woningbestand in 
Crooswijk (exclusief Wereldhaven e n het van Alkemade
kwartier) in handen van gemeente e n Patrimonium. In Nieuw 
Crooswijk is nog het meeste partikuliere bezit te vinden 
(ongeveer 15 %). 

Een typering van de wijk naar bevolkingssamenste lling 
wordt in hoofdstuk 2 uitgebreid gegeven . 
Voorlopig stellen we vast dat Crooswijk aan het begin van 
de jare n zeventig relatief veel alleenstaanden e n 
buitenlanders en kleinere huishoudens herbergt . 
Het inkomen is laag. De werkloosheid is hoge r dan het 
stedelijk gemiddelde . In 1978 en 1982 is dit laatste ook 
het geval (zie tabel Bl.l). Bij Crooswijkers van 
buitenlandse komaf ligt de werkloosheid hoger dan bij 
autochtone Crooswijkers. 

1 . 2. De resultaten van de Crooswijkse stadsvernieuwing 

tot 1985 

Tot 1 januari 1985 is 45 % van de woningen uit het totale 
Crooswijkse woningbestand door stadsvernieuwing gerea
liseerd of verbeterd . Het grootste deel hiervan bestaat 
uit nieuwbouwwoningen. In figuur 2 zien we dat in Rubroek 
en Oud Crooswijk een grote hoeveelheid nieuwbouw heeft 
plaatsgevonden en dat de onverbeterde oudbouw nog in Oud 
en Nieuw Crooswijk te vinden is. 
In afgeronde cijfers ziet het beeld er als volgt uit (zie 
verder tabel B 1.2. in de bijlage): 
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Nieuwbouw 
Hoog nivo renovatie 
Kleine beurt/ 

2700 (toevoeging '85/'86: 900 won.) 
900 (toevoeging '85/'86: 220 won.) 

Kleine beurt plus 400 
Bejaardenservicewoningen 
en H.V.A.T. 560 
Naoorlogse herbouw 1470 
Onverbeterd.oudbouw 3780 

(toevoeging '85/'86:225 won.) 

Totaal ongeveer 9800 woningen 

nieuwbouw 

De nieuwbouw 
golven". Omdat 
wordt door een 
in hoofdstuk 3 

renovatie 

is gerealiseerd in diverse "nieuwbouw
de Crooswijkse stadsvernieuwing gekenmerkt 
grote nieuwbouwgerichtheid zullen we daar 
allereerst op ingaan. 

De renovatie mag dan kwantitatief wel minder z1Jn dan de 
nieuwbouw, het belang ervan is niet gering, zeker niet in 
Nieuw Crooswijk. Het betreft renovatie op hoog nivo: 
volledige interne kaalslag zodat alleen het kasko 
overblijft. De woningdifferentiatie kan na de renovatie 
aanzienlijk afwijken van de differentiatie voor de 
renovatie. De renovatie wordt uitgebreid besproken in 
hoofdstuk 7. 

kleine beurt/kleine beurt plus 

Vooral in de periode 1979-1982 is de kleine beurt een 
woningverbetering geweest met het doel om leegstaande 
woningen voor een korte tijd (5-10 jaar) verhuurbaar te 
maken. Na afloop van deze periode zou dan een definitieve 
ingreep (renovatie of sloop) moeten plaatsvinden. Zo'n 
180 woningen in Crooswijk kregen volgens deze opzet een 
zgn. passieve kleine beurt. Deze woningen krijgen 
derhalve nog een definitieve ingreep. 
In 1983 is ook de kleine beurt een eind-ingreep geworden 
met een handhavingstermijn van 20 jaar. De kleine beurt 
wordt wel uitgebreid met extra voorzieningen (isolatie) 
en heet dan "kleine beurt plus". De aanpak is aktief en 
complex-gewijs. Sinds 1983 is in Crooswijk bij 250 
woningen een "kleine beurt plus" uitgevoerd. Deze ingreep 
is verspreid over Oud- en Nieuw Crooswijk uitgevoerd. 

nieuwbouw voor bejaarden en jongeren 

Op initiatief van een aantal stichtingen en particuliere 
instellingen zijn sinds 1974 in Crooswijk een aantal 
woongebouwen ten behoeve van studenten/jongeren en 
bejaarden gerealiseerd. Deze projekten zijn: 
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FIGUUR 2: 

WON INGBESTAND IN CROOSW IJ K, l - 1- '85 . 
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buurt 

Rubroek 

Oud Crooswijk 
Oud Crooswijk 

Oud Crooswijk 

in uitvoering: 
Rubroek 
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naam 

bejaardenservicewoningen 
Goudseplein 
Studentenhuis Boezemsingel 
bejaardenhuis Hoppesteyn 

+ uitbreiding. 
jongerenhuisvesting 
Poortgebouw 

totaal 

jongerenhuisvesting 
Verlosserkerk 

na-oorlogse herbouw 

aantal won. / 
jaar van 
op levering 

215 :1976 
148 :1983 

174 :1974,1984 

18 : 1984 
557 

225 :1985 

In Rubroek-Zuid staan 1470 woningen, in handen van 
particuliere beleggers of eigenaarbewoners (van 
Alkemade/ Wereldhavenkwartier). Bij de start van de stads
vernieuwing is vastgelegd dat dit gebied niet tot het 
aandachtsgebied van de stadsvernieuwing behoort. In de 
laatste jaren heeft de woonomgeving een face-lift 
gekregen. 

onverbeterde oudbouw 

Ook na de grote stadsvernieuwingsinspanningen van de 
laatste jaren is nog 40 % van het woningbestand (bijna 
3800 woningen) onverbeterde oudbouw. Van deze onver
beterde woningen zijn per 1-1-85 in het aktiegebied nog 
ong. 400 in particuliere handen. Mogelijk zullen hiervan 
nog zo'n 200 woningen worden aangekocht. Voor ruim 3600 
woningen zal nog een "definitieve" ingreep moeten volgen. 
Een aantal van deze 3600 woningen is voorbestemd tot 
sloop. In 1985 rustte er op ongeveer 300 woningen een 
sloopbesluit dat nog niet uitgevoerd is (voor het 
grootste deel leegstand). In de komende vijf jaar zal nog 
voor ongeveer 800 woningen een sloopbesluit moeten worden 
genomen. Verder zitten er nog zo'n 350 woningen in een 
renovatiestroom en 150 woningen met een kleine beurt. Al 
met al betekent dit dat voor zo'n 2000 woningen de aanpak 
nog onbestemd is, varierend van groot onderhoud, kleine 
beurt plus, renovatie ... of tech nog sloop. Crooswijk is 
dus nog lang niet "af", wat dat ook z1Jn moge. Het 
grootste deel van de onverbeterde oudbouw is in Nieuw 
Crooswijk te vinden. 
De stadsvernieuwingsproduktie vertoont 'pieken' en 
'dalen'. In figuur 3 (cijfers in tabel B1.3.) zien we de 
sloop-, renovatie- en nieuwbouwproduktie van 1974 tot 
1986 aangegeven. Opvallend is dat in 1976 er veel 
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FIGUUR 3: 

STADSVERNIEUWINGSPRODUKTIE IN CROOSWIJK, 1974-1986 
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woningen zijn met een sloopbesluit, evenals in 1979 en in 
1982 (in het jaar erna steeds een veel lager aantal). 
De nieuwbouwpieken (1978 en 1982) lijken op enige afstand 
de slooppieken van 1976 en 1979 te volgen. Ook het hoge 
aantal sloopbesluiten in 1982 en de grote nieuwbouw
produktie in 1985 lijken met elkaar in verband te staan. 
Het beeld van vraag en aanbod moet zich dus ieder jaar 
gewijzigd hebben, omdat het woningbestand sterk in 
beweging is. 

1.3. Geschiedenis van de wijk 

Op 20 juni 1832 wordt de eerste dode ter aarde besteld op 
de nieuwe begraafplaats die buiten de stad Rotterdam in 
Crooswijk is aangelegd. De begraafplaats vormt het 
startpunt voor het graven van singels en -later - voor 
Oud-Crooswijk (1860-1900). Ook vestigen zich bedrijven en 
markten: Veemarkt en Slachthuis (1867), Heineken 
Brouwerij (1873). Door van Veldhuizen wordt de toenmalige 
wijkbevolking als volgt getypeerd (1): 

enkele fabrikanten en personeel; 
geschoolde immigranten als onderwijzers, ambtenaren 
en politie- agenten; 
ongeschoolde immigranten uit het Roomse Brabant en de 
Protestantse eilandgebieden: slepers, polderjongens, 
havenarbeiders, bootwerkers, losse arbeiders en 
dienstbodes. 

Van oudsher is Crooswijk dus een arbeiderswijk met 
immigranten van buiten de stad Rotterdam. 
Rond de Eerste Wereldoorlog trekken de huiseigenaren en 
geschoolde arbeiders naar de nieuwgebouwde woningen in 
Nieuw Crooswijk, die daar volgens de Woningwet zijn 
gerealiseerd. 
De bevolking van Crooswijk wordt rond 1925 dan vooral 
bepaald door bejaarden "die wel bereid zijn om in de 
kleine, lage vorige-eeuwse woninkjes te kruipen". Door de 
leegstand gaan de huiseigenaren over tot slopen en het 
bouwen van hoge panden "waarvoor men betere bewoners 
tracht te vinden".Volgens van Veldhuizen slaagden deze er 
niet in om bewoners van buiten Crooswijk aan te trekken. 
De groeiende strijdbaarheid van de bevolking kwam in de 
jaren dertig naar voren. Na de speeltuinaktie van 1932 
(werklozen leggen tot driemaal toe een speeltuin aan, na 
twee keer door de gemeente verdreven te zijn ) volgde de 
huurstaking van 1934. Deze staking werd door een 
militaire bezetting van de wijk gebroken. In de jaren 
voor de Tweede Wereldoorlog, trokken gezinnen naar 
tuinsteden in Rotterdam-Zuid terwijl bejaarde bewoners 
een grote honkvastheid vertoonden. 
In het bombardement van 14 mei 1940 worden grote delen 
van Rotterdam verwoest. Ook in Crooswijk vallen er bommen 
(Rubroek). Het overige gedeelte van de wijk blijft 
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gespaard. 2000 dakloze gezinnen vestigen zich in de wijk; 
het inwoneraantal verdubbelt bijna, de wijk is overvol. 

Na de oorlog vinden er 
wederom verhuizingen 
Overschi e , Schiebroek: 
zonder huis, voor 
opgroeiende kinderen. 

(in de jaren vijftig en zestig) 
plaats naar wijken als Pendrecht, 
voor een deel door d e inwone nden 

een deel ook de gezinnen met 

De aandacht van de gemeentelijke autoriteiten ligt 
volledig bij de opbouw van haven en city , terwijl de 
woningen in Crooswijk door de eigenaren verwaarloosd 
warden. Men spekuleert op kaalslag en herbouw in het 
kader van city-funkties en woongelegenheid voor 
goedbetaalde n van buiten de wijk. 
Zo ver is het niet gekomen, niet in de laatste plaats 
door het verzet hiertegen van de bewoners. Twee plannen 
in de periode voor 197 3 zijn een belangrijke opstap 
geweest voor mobilisatie van wijkbevolking en als 
referentiepunt (ze lieten zien hoe het niet moet) : 
1. het Ratte-trace 
2. planvorming Rubroek-west 

In 1969 komt het Rotte-trace-plan in de publiciteit: een 
autoweg langs de Ratte om een ontsluiting naar het 
noorden te realiseren. Veel woongeb ied in Rubroe k-west en 
het Oude Noorden zal ten offer vallen aan deze 
verkeersweg. De wijkorganen van het Oude Noorden en 
Crooswijk voeren aktie tegen dit plan, naar later bleek 
met succes. 
Het plan voor Rubroek-west, eind jaren zestig, bevat een 
sloopplan, en een herbouwplan in 12 tot 18 bouwlagen. 
Verder is er ruimte voor city-winkels, kantoorruimte en 
duurdere vrije sektor en premie woningen. Uitspraken over 
woningwetwoningen warden niet gedaan. Duidelijk is dat 
dit city-uitbreidingsplan niet in het belang is van de 
bewoners van Crooswijk. Er volgt een lange periode van 
touwtrekken tussen diverse g e meente lijke instanties en 
bewonersgroepen. 

In 1972 besluiten B & W af te zien van het Rotte-trace. 
Bovendien gaan ZlJ in zee met een inmiddels opgerichte 
stuurgroep Rubroek-west voor de ontwikkeling en 
uitvoering van plannen in Rubroek-west. In deze stuur
groep hebbe n naast enkele gemeentelijke diensten, de 
stichting Troostwijk en enkele andere partijen ook het 
voorlopig erkende wijkorgaan Crooswijk zitting. 
De bewoners hebben nu via het wijkorgaan Crooswijk een 
voet tussen de deur bij de uitwerking van de plannen voor 
Rubroek-west. 

Ook na de start van de stadsvernieuwing blijven vertrek
en vestigingsstromen een bepalende faktor in de 
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bevolkingssamenstelling van de wijk. 
De bewoners - derde of vierde generatie van Zeeuwse of 
Brabantse immigranten- zien zich gekonfronteerd met een 
eerste generatie Mediterrane immigranten. 
Uit het voorgaande valt op te maken dat de tegenstelling 
autochtoon-allochtoon, die veel discussies over 
bevolkingssamenstelling beheerst, niet zo absoluut is als 
deze wel lijkt. Iedereen is immigrant, al wil de 
vestigingsperiode en de afstand waarover gemigreerd wordt 
nog wel eens behoorlijk uiteenlopen. 

1.4 De stadsvernieuwingsaanpak 

In 1973 is in Crooswijk een projektgroep gevormd, door 
ambtenaren van verschillende gemeentelijke diensten, 
bewoners en een aantal deskundigen van buiten om plannen 
voor de stadsvernieuwing in Crooswijk uit te stippelen. 
Pas later, na de nieuwe politieke lijn ingezet door de 
verkiezingswinst van de PvdA in 1974, kan deze 
projektgroep bestuurlijke status krijgen volgens de VOS, 
Verordening Organisatie Stadsvernieuwing. Daarom moet 
wellicht in deze periode gesproken warden van een pre
projektgroep. 
Voordat het echter zover is, 
stadsvernieuwing in Crooswijk 
Buurt zou er nog heel wat water 

en er uitzicht is op 
volgens Bouwen voor de 

door de Ratte stromen. 

De Crooswijkse stadsvernieuwing heeft zich altijd voor 
een belangrijk deel kunnen richten op het gebruik van 
vrijgekomen bedrijfsterreinen (Heineken, Jamin, Slacht
huis, Veemarkt ). 
Het beschikbaar komen van deze bedrijfsterreinen is 
eerder aanleiding dan gevolg van de grootschalige 
stadsvernieuwing in Crooswijk. 
Een groat deel van de nieuwbouw vindt hier plaats. Bij 
deze nieuwbouw zijn geen sloopaktiviteiten van woningen 
en is geen herhuisvesting van bewoners noodzakelijk om 
ruimte te krijgen. Hierdoor kan gemakkelijker gekozen 
warden voor een beleid waarin grate groepen van de 
wijkbevolking kunnen meedingen naar een woning. Omdat er 
dus voor velen perspektieven op een nieuwbouwwoning zijn, 
vormen de toewijzingsregels van de nieuwbouw sinds jaar 
en dag een belangrijk agendapunt van de projektgroep. 

De projektgroep is het belangrijkste beleidsbepalende 
orgaan bij de aanpak van de stadsvernieuwing. Hier hebben 
zitting namens de bewoners het wijkorgaan Crooswijk 
(WOC), het projektburo en gemandateerde ambtenaren van 
een aantal gemeentelijke diensten (zoals de dienst Volks
huisvesting, dienst Woonruimtezaken).In de projektgroep 
vormt het wijkorgaan de meerderheid. 
Het projektburo is een belangrijke schakel, belangrijk 
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omdat de medewerkers in de wijk werken en de eerst 
aangewezen personen z1Jn om de stadsvernieuwing in de 
wijk op de rails te zetten resp. te houden. 
Zij zullen dus proberen om -in het belang van de 
voortgang- alle partijen (van bewoners tot gemeentelijke 
diensten) te verleiden tot medewerking aan de 
stadsvernieuwing. 
Onder de projektgroep ressorteren nog andere 
organen. Zo bestaan er deelprojektgroepen die 
houden met Rubroek, Oud Crooswijk-oost, Oud 
west en Nieuw Crooswijk. 

overleg
zich bezig 
Crooswijk-

Er bestaan tal van planteams, waarin plannen voor 
nieuwbouw en/of r e novatie gemaakt worden. De inspraak bij 
de nieuwbouw- en renovatieplannen wordt begeleid door de 
bewonersorganisatie of door een van de buurthuizen. 
Ook de subgroep herhuisvesting, een overlegorgaan dat 
zich buigt over de regels ten aanzien van huisvesting en 
herhuisvesting, valt onder de projektgroep. Tijdens de 
besprekingen van d e subgroep h e rhuisvesting worden geen 
konkrete t oewi jzingen verricht. Deeln emers aan dit 
overleg zijn de dienst Woonruimtezaken, het Projektburo, 
het wijkorgaan en de e igenaar-beheerders Patrimonium 
Woningstichting (PWS) e n het Gemeentelijk Woningbedrijf 
Rotterdam (GWR). 

het De konkrete woningtoewijzing v indt plaats in 
He rhuisvestingste am, tegenwoordig in Crooswijk evenals in 
ande re wijken ook wel Toewijzingscornrnissie genoemd. 

De samenstelling van het herhuisvestingsteam is in veel 
discussies aan de orde gesteld. Het gaat daarbij om de 
vraag of de bewonersorganisatie mee mag beslissen over d e 
feitelijke woningtoewijzing. 
De verhoudingen tussen de partijen z1Jn zodanig dat tot 
1984 het Wijkorgaan voluit deelneemt aan de 
beraadslagingen en de beslissingen hieromtre nt. 
Onder druk van de we ns tot eff i cient i e stelt het 
Projektburo in dat jaar voor om het herhuisvestingsteam 
slechts te laten bestaan uit de twee eigenaar-beheerders 
(PWS en GWR) en Woonruimtezaken. Een inbreng van het 
algemeen maats chappelijk werk, het buurthuiswerk en het 
wijkorgaan zou dan via een "vragenhalfuurtje" 
gegarandeerd zijn. 
Het Wijkorgaan is tegenstander van deze verandering en 
schort de werkzaamheden in dit verband op (in de hoop het 
voorstel zo van tafel te krijgen). De verandering wordt 
echter door het projektburo doorgezet en na drie maanden 
neemt het Wijkorgaan dee l aan het "vragenhalfuurtje". 

Het stedelijk kader waarbinnen gewerkt wordt, wordt 
gevormd door de VOS, de Verordening Organisatie 
Stadsvernieuwing. Deze regelt de samenstelling van de 
projektgroepen en de afbakening van verantwoor-
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delijkheden. Scheidsrechter bij conflikten is de zgn. 
Stuurgroep Stadsvernieuwing, de raadscommissie voor 
Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting onder 
voorzitterschap van de wethouder. 

Belangrijk is verder nog de stedelijke 85-15 regel. 
Volgens deze regel wordt 85% van de beschikbare woningen 
aan wijkbewoners toegewezen en 15% aan stedelijke urgent
woningzoekenden door Woonruimtezaken (2). 
In andere rapporten (3) is meer te lezen over het kader 
waarbinnen de stadsvernieuwing in de diverse wijken 
aangepakt wordt. 
De stadsvernieuwingsaanpak laat zich het best illustreren 
door de volgende rij van stappen die gezet wordt bij een 
nieuwbouwprojekt. 

l.open inschrijving 

2.vaststelling woning
diffentiatie en 
overige 
beslissingen; 

3.vaststelling 
toewijzingsregels 

4.voorlopige toewijzing 
5.start van participatie 

van a.s. bewoners 

6.eerste paal 
7.oplevering 
8.definitieve toewijzing 

door urgente en niet-urgente 
Crooswijkers; 
op basis van lijst van 
ingeschrevenen; 

door subgroep herhuisvesting, 
gemeenteraadscommissie, B&W; 

vooral niet-urgente Crooswijkers 
participeren, daar urgenten niet 
zo lang kunnen wachten en veelal 
elders een woning betrekken; 

Een van de effekten van deze aanpak is dat de 
uiteindelijke toewijzing gebaseerd is op de toewijzings
regels die gemiddeld drie jaar eerder zijn goedgekeurd 
door B&W. 
Over de participatie valt te melden dat de 
woningbouwvereniging PWS een aparte konvenant (afspraak) 
heeft gemaakt met de bewonersorganisatie over de 
beslissingsbevoegdheid van bewoners in renovatie en 
nieuwbouwprojekten. Praktijk in Crooswijk is dat bewoners 
in principe over alles in een plan beslissen. De aandacht 
vanuit de bewonersorganisatie voor de inspraak in de 
stadsvernieuwing is zeer groot. 

Bij de start van de stadsvernieuwing ligt, zoals gezegd 
het accent volledig op Rubroek. 
De pre-projektgroep kan later ook Oud Crooswijk bij het 
gebied betrekken. Nieuw Crooswijk wordt tot 1978 buiten 
beschouwing gelaten. 
In tegenstelling tot een wijk als het Oude Westen waar 
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Fig.4: Muurschildering jongerencentrum Wipp-in 
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vanaf de start tot vandaag gewerkt is binnen een 
vastgesteld gebied (ongeveer 2800 woningen), is in 
Crooswijk in verschillende stappen een groot stads
vernieuwingsgebied van ongeveer 9000 woningen ontstaan 
(aantal woningen in 1973). Dat zo'n groot gebied niet 
homogeen is, spreekt vanzelf. 
In de Crooswijkse praktijk is de rol van de buurthuizen 
mede daarom van belang. Rubroek, Oud Crooswijk Oost, Oud 
Crooswijk West en Nieuw Crooswijk kennen ieder een eigen 
buurthuis. Voor de eerste drie geldt dat zij in de eerste 
jaren van de stadsvernieuwing beschikten over eigen 
extern deskundigen en sociaal begeleiders. Deze richten 
zich uiteraard op de stadsvernieuwingsproblematiek in het 
betreffende deelgebied. 
In de naamgeving van enkele nieuwbouwprojekten uit de 
derde golf kan de rol van de buurthuizen afgeleid worden 
(kluster Buurthuis, kluster Branding en kluster Arend 
Zeemeeuw). Geleidelijk komt de beschikbare personele 
ondersteuning meer onder verantwoordelijkheid van het 
Wijkorgaan te vallen. Hiermee wordt de rol van de 
buurthuizen geringer ten koste van de rol van het 
Wijkorgaan. De gerichtheid op het eigen deelgebied stond 
overigens ook gaandeweg steeds meer onder druk, omdat 
tegenstellingen tussen Rubroek en Oud Crooswijk het 
stadsvernieuwingsproces. dreigden te vertragen. Het 
Wijkorgaan kon daardoor de rol van pleitbezorger voor 
geheel Crooswijk op zich nemen. 
De gerichtheid op deelgebieden leidde overigens al snel 
tot het installeren van deelprojektgroepen. Deze 
overlegorganen bestaan nu ook nog, ZlJ het dat hun 
vergaderfrequentie sterk is teruggebracht. 

1.5. De beleidsontwikkeling 

Van de ontwikkeling van het Crooswijkse stads
vernieuwingsbeleid is niet snel een eenduidig beeld te 
krijgen. Het beleid is af te lezen aan enerzijds het 
beleidsplan en het ontwerp-bestemmingsplan en anderzijds 
aan het gevoerde huisvestingsbeleid zoals dat in de 
talloze besprekingen in projektgroep en subgroep gestalte 
heeft gekregen. 
We bespreken nu eerst het beleidsplan en het ontwerp
bestemmingsplan, vervolgens het gevoerde huisvestings
beleid. 

1.5.1 het beleidsplan Crooswijk 

Het beleidsplan is opgesteld in 1977-1978. Dit geeft aan 
dat een beleidsdiscussie pas prioriteit kreeg toen de 
eerste nieuwbouwgolf al gerealiseerd was. Een formule 
"geen woorden, maar daden" was lange tijd veel 
aantrekkelijker. Algemene doelstellingen hebben in de 
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eerste jaren van de stadsvernieuwing een beperkte 
invloed. 
Van het beleidsplan bespreken we slechts die gedeelten 
die betrekking hebben op de bevolkingssamenstelling (4). 
Twee elementen staan hierbij centraal: 

het tegengaan van de terugloop van de bevolking 
het streven naar een evenwichtigere 
bevolkingssamenstelling en behoud c.q. versterking 
van de sociale samenhang. 

De terugloop meet tot staan gebracht warden door een 
woningproduktie. Het betekent ook een pleidooi voor hoge 
woningdichtheid. Het streven naar een grotere sociale 
samenhang, stabiliteit (minder verhuizingen) en een 
evenwichtinge bevolkingssamenstelling roept de vraag op 
wat daaronder verstaan wordt. 
Het beleidsplan noemt hierbij het volgende: (beleidsplan, 
pag. V.19-V.20) 
a. behoud van bewonersgroepen met een zekere binding aan 

de wijk (lange woonduur, sociale kontakten in de 
wijk, gebruik makend van de aanwezige voorzieningen). 
Verder meet er gelegenheid aan ex-Crooswijkers tot 
terugkeer gegeven warden. 

b. geen verdere toename van groepen "die weinig binding 
aan de wijk hebben en door hun verschillende 
levensgewoonten problemen oproepen" (jonge werkende 
alleenstaanden, studenten, jonge gezinnen die de wijk 
als tijdelijk doorgangshuis gebruiken, buitenlandse 
gastarbeiders, rijksgenoten e.d.) Op den duur dient 
hun aandeel in de bevolking te verminderen. (In het 
concept-beleidsplan werd gesproken van een maximum 
van 10% buitenlanders op de wijkbevolking.Dit 
percentage is in het definitieve beleidsplan 
verdwenen). 

c. stimulering van het aandeel gezinnen met kinderen, 
waarvan verwacht mag warden dat z1J een zekere 
binding aan de wijk zullen ontwikkelen. Meer oudere 
gezinnen met een paar kinderen is van groot belang 
voor de voorzieningen en de continuiteit van de 
plaatselijke samenleving. 

d. Hoewel Crooswijk een wijk meet blijven van gewone 
mensen, meet gedurende de planperiode (10 tot 15 
jaar) getracht warden om ook kwa beroepsnivo een iets 
evenwichtiger samenstelling van de bevolking te 
krijgen. "Dit streven mag nimmer ten koste gaan van 
de thans in Crooswijk gehuisveste oorspronkelijke 
bewoners". (pag. V.20) 

Als middelen om deze doelstellingen te verwezenlijken 
warden genoemd: 

verbetering van het woningbestand (kwaliteit, bouwen 
van ruimere woningen) 
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verbetering van de woonomgeving en het voorzieningen
apparaat 
toewijzingsbeleid van de nieuwe en overige woningen 

Hieraan wordt toegevoegd: "Hoewel via de verbeteringen 
van het woningbestand en vooral via de toewijzing van 
woningen, het aandeel van de bijzondere groepen 
verminderd kan worden en het percentage gezinnen kan 
worden opgevoerd, dient niet vergeten te worden dat het 
eerste ook afhankelijk is van het feit of elders in 
Rotterdam en Rijnmond op positieve w1Jze plaats wordt 
gemaakt voor deze bijzondere bevolkingsgroepen". 
(beleidsplan, pag. V.22) 
In het beleidsplan komt het streven naar evenwichtigere 
verhoudingen in de wijk ook terug bij de doelstellingen 
ten aanzien van verbetering van het woningbestand (5). 
Zo wordt "een evenwichtiger woningbestand kwa grootte" 
nagestreefd. Dit betekent een uitbreiding van het aantal 
grotere woningen (oppervlakte en kamertal) ten koste van 
de kleinere woningen. Het accent ligt hierbij op de 
aanvullende nieuwbouw (overlooplokaties, 4-5 kamer
woningen). Verder streeft men ook naar samenvoeging ( van 
1-2 kamerwoningen naar 3-4 kamerwoningen). Groepen met 
bijzondere eisen met betrekking tot hun woonsituatie 
(bejaarden, invaliden) moeten geschikte woonruimte kunnen 
verkrijgen. 

Uit een woonwensenonderzoek van 1973 blijkt dat 50% van 
de Crooswijkers een eengezinswoning wenst. In de stads
vernieuwing lijkt deze wens op grote schaal niet te 
verwezenlijken. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat 
deze 50 % naar een buitenwijk verhuist. Teneinde de 
woningen in de stadsvernieuwingsgebieden te laten 
konkurreren dienen deze ruim van opzet te zijn, met veel 
kamers. 
Hoeveel grote en hoeveel kleine woningen er dan moeten 
komen wordt vastgelegd in de woningdifferentiatie. 
Bij de vaststelling van de woningdifferentiatie heeft 
Crooswijk rekening te houden met de randvoorwaarden van 
het door de gemeenteraad vastgestelde Struktuurplan 
binnen de Ruit (1978). In dit Struktuurplan werd de 
volgende woningdifferentiatie (tot 1981) vastgesteld voor 
de nieuwbouw in stadsvernieuwingsgebieden: 

3-kamerwoningen 
4-kamerwoningen 
5-kamerwoningen 

50 % 
20 % 
30 % 

Het beleidsplan heeft onder enige nadere voorwaarden geen 
bezwaar tegen deze differentiatie, maar vraagt wel om de 
toepassing van marges bij de woningdifferentiatie: 



2-3 kamerwoningen 
4 kamerwoningen 
5 en meer kamerwoningen 
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40-60 % 
10-30 % 
10-40 % 

In het beleidsplan wordt de verwachting uitgesproken dat 
een toename van het aantal grate woningen het vertrek van 
gezinnen met kinderen zal verhinderen. Oak ve rwacht men 
een daling van het aantal verhuizingen: meer stabiliteit 
omdat het percentage zeer mobiele groepen in de 
Crooswijkse bevolking (allee ns taanden , buitenlanders 
e.d.) zal afnemen . Beklemtoond wordt dat het streven 
uitgaat naar een goede woonruimte voor de huidige 
bevolking, maar oak naar een evenwichtiger bevolkings 
opbouw. 
De gekozen differentiatie gaat uit van diegenen die 
belangstelling hebben voor de nieuwbouw. Onder diegenen 
zijn allee nstaande n ondervert egenwoordigd en gezinnen me t 
kinderen oververtegenwoordigd . Behalve ee n hoog 
percentage grate woninge n in de ni e uwbouw wordt een ke uze 
gedaan om bij renovatie meer he t accent te l eggen op 
kleinere en middelgrote woningen. De conclusie is dat het 
beleidsplan a fstevent op ee n relatief hoog aantal grate 
woningen. Di t wordt vera ntwoord me t de c ombinatie van d e 
behoefte van de (belangs t e lle nde) bewoners en me t het 
evenwichti ger maken van de bevolkingsopbouw . 

1.5.2 Het ontwerp- bestemmingsplan 

In het ontwerp-bestemmingsplan van 1980 
doelstellingen met betrekking tot 
samenstelling vrijwel ongewijzigd te rug. 

( 6) 

de 
komen de 

bevolkings-

In een ove rzicht van de ontwikkelingen na 1969 in 
Crooswijk wordt gewezen op de daling van het aantal 
inwoners, de onevenwichtige leef tijdsopbouw van de 
bevolking, het rela tief hoge aandeel van alleenstaanden , 
het gestegen aantal buiten landers en voormalige 
Rijksgenoten, de hoge mobili teit (vooral bij buiten
landers e n Nede rlande rs tot 35 jaar) en het grate aandee l 
arbeiders en lage inkomens in de wijk en de grate 
familiebinding in de wijk. 
Bij de uitwerking hiervan wordt de nadruk gelegd op de 
" specifieke p roblemen " die het grate aantal niet
Nederlande rs met zich meebrengt (taal, onderwijs , 
cultuurverschillen). De projektgroep stelt vast dat de 
migrante n die l egaa l in de wijk wonen "deze lfde rechten 
en pli c hten behoren te h e bben als de Ne derlandse 
wijkbewoners ". "De s ondanks is het voor iedereen duidelijk 
da t de c once ntra t i e v an migranten veel te hoog is in 
Crooswijk"(7). 
De projektgroep wil me t de 
samenleving bevorderen e n 
samenste lling verkrijgen . 

stadsvernieuwing de sociale 
een evenwichtiger bevolkings

Onder evenwichtig wordt 
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verstaan: "niet te veel afwijkend van het stads-
gemiddelde".(pg. 41) 
"Er zullen vergaande maatregelen nodig zijn om 
laatstgenoemd doel te bereiken. In concrete betekent dit 
bijvoorbeeld dat in Oud Crooswijk ernaar gestreefd moet 
warden het huidige percentage buitenlanders plus 
voormalige Rijkgenoten (38% van het inwonertal) terug te 
brengen in de richting van het huidige stadsgemiddelde 
(11,5%)". (pg. 41) 
Vervolgens warden de doelstellingen behandeld en 
uitgewerkt zeals die in het beleidsplan zijn beschreven. 
Opvallend hierbij is dat de bepaling om te trachten ook 
kwa beroepsnivo een iets evenwichtiger samenstelling van 
de bevolking te krijgen in het ontwerp-bestemmingsplan 
geschrapt is. 
Het evenwichtiger maken van de bevolking spitst zich toe 
op de nationaliteit, de leeftijd en de burgerlijke staat. 
In het ontwerp-bestemmingsplan wordt de nadruk op grotere 
woningen afgezwakt. Er hebben zich nl. in een tijdbestek 
van een klein aantal jaren grate verschillen voorgedaan 
in de huishoudengrootte van de ingeschrevenen voor de 
nieuwbouw. 
Aangezien de volgorde in Crooswijk uitgaat van eerst 
inschrijven en dan woningdifferentiatie vaststellen, 
heeft een daling van grotere huishoudens bij de 
nieuwbouwbelangstellenden direkt konsekwenties voor de 
differentiatie. In het ontwerp-bestemmingsplan wordt 
daarom tevens opgemerkt dat de woningdifferentiatie van 
ruime marges voorzien moet z1Jn om soepel te kunnen 
inspelen op een steeds wisselende vraag van de 
ingeschrevenen per nieuwbouwprojekt. Bij de start van een 
nieuwbouwprojekt wordt daarna steeds gewerkt met de 
volgende ruim gestelde differentiatie uit de nota 
woningdifferentiatie 1979 van B & W 

2 en 3 kamerwoningen 
4 en 5 kamerwoningen 
marge (vrij in te vullen) 

40 % 
40 % 
20 % te 
afhankelijk 
woningmarkt 
technische 
heden. 

besteden 
van 
en 

gegeven-

Men verwacht dat hierdoor de diffe rentiatie op de vraag 
afgestemd kan warden en dat het tevens een gunstige 
invloed heeft op de bevolkingsopbouw in het plangebied. 
Kennelijk is er naar het oordeel van de projektgroep 
sprake van een harmonieus samengaan ~ van deze doel
stellingen. 
Tot slot wordt er 
"het veranderen 
eenvoudige zaak 

in het bestemmingsplan op gewezen 
van de bevolkingssamenstelling 

is met de middelen waarover 

dat 
geen 

de 
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Fig .5: Woningen met het etiket renovatie 
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projektgroep Crooswijk beschikt. Een duidelijk stedelijk 
beleid is dan ook onontbeerlijk om enig effekt te kunnen 
verwachten".(pg. 44) 
Ook wijst men er nog op, dat de bevolkingsdoelstelling 
geen discriminerende bepaling inhoudt met betrekking tot 
bijzondere bevolkingsgroepen. Alle bewoners met een 
woonvergunning krijgen in principe een woning in 
Crooswijk toegewezen. "Voor nieuwe woningen gelden echter 
beperkende bepalingen. Hiervoor komen namelijk in eerste 
instantie die bewoners in aanmerking die reeds een aantal 
jaren in Crooswijk woonachtig zijn. Zij immers hebben het 
langst de lasten van een verwaarloosde wijk moeten 
dragen. Ook hier echter wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen een Nederlands gezinshoofd een voormalige 
rijksgenoot enz."(8) 

Zowel het beleidsplan als het bestemmingsplan hebben dus 
veel bredere doelstellingen bij de stadsvernieuwing dan 
alleen het verbeteren van woning en woonomgeving. De 
"sociale" kant ervan krijgt in beide documenten zeer veel 
aandacht waarbij gebalanceerd wordt tussen de gedachte 
dat de woon- en leefsituatie voor iedereen in de wijk 
verbeterd moet warden en het streven om de samenstelling 
van de bevolking te wijzigen. Blijkens publikaties van de 
gemeente spelen soortgelijke doelstellingen ook op het 
nivo van de gehele stad (leegloop en toeloopnota's, 1979-
1980). Op dit punt zijn er geen grate verschillen van 
inzicht aan te wijzen tussen gemeente en de projektgroep. 
Of e n hoe deze doelstellingen uitgewerkt kunnen warden, 
en wat daar van terecht komt is uiteraard een ander 
verhaal. De geschiedenis van het spreidingsbeleid van 
Rotterdam is beschreven door S. Fleischeuer (1984). Op de 
Crooswijkse versie komen we verderop nog terug. 

1.5.3 het huisvestingsbeleid 

Hieronder zullen we ingaan op enkele hoofdlijnen in de 
discussie over de veranderende bevolkingssamenstelling 
(zoals die de laatste jaren gevoerd is) en de relatie met 
het huisvestingsbeleid. 
Het jaar 1980 zal veel aandacht krijgen, omdat er toen de 
gespannen verhouding tussen denkbeelden over Bouwen voor 
de buurt en evenwichtige (later: gevarieerde) 
bevolkingssamenstelling naar voren kwam. 

De discussies over de bevolkingssamenstelling blijken in 
negen van de tien gevallen te gaan over de instroom en 
overconcentratie van buitenlanders in de wijk, soms in 
verband gebracht met de instroom van jongeren en de 
uitstroom van gezinnen met kinderen. 
In de tweede helft van de jaren zeventig blijkt dat een 
van de doelstellingen uit het beleidsplan t.w. de 
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terugdringing van het aantal bijzondere e.g. buitenlandse 
groepen en bewoners, niet geeffektueerd wordt. Met name 
in de door nieuwbouw vrijgekomen oudbouwwoningen vestigen 
zich (herenigde) buitenlandse gezinnen en jongeren. 
Gaandeweg komen ook onder de sloopurgenten veel meer 
buitenlandse huishoudens voor die geherhuisvest moeten 
warden, binnen of buiten de wijk. De oudbouwvoorraad in 
Nieuw Crooswijk blijkt in dit verband het belangrijkste 
alternatief. 
In oktober 1980 ontstaat er een breuk in de projektgroep. 
Bewoners van Nieuw Crooswijk, daarin gesteund door het 
Wijkorgaan, eisen dat het aandeel buitenlanders in de 
gerenoveerde woningen in Nieuw Crooswijk niet boven het 
stedelijk percentage van 11% komt. De ambtelijke leden 
van de projektgroep kunnen dit standpunt niet voor hun 
rekening nemen. Het Wijkorgaan schort haar werkzaamheden 
in de projektgroep op en de kwestie wordt voorgelegd aan 
de Stuurgroep Stadsvernieuwing. De ambtelijke leden van 
de projektgroep ondersteunen de eis van het Wijkorgaan 
niet, omdat zij vrezen voor een "nog verdere stagnatie 
van de herhuisvesting (en dus van de vernieuwing) van Oud 
Crooswijk". Expliciet erke nnen zij wel de wenselijkheid 
van een afname van het aandeel buitenlanders en 
rijksgenoten. 

Langs drie kanten wordt de Stuurgroep van vragen en 
opmerkingen voorzien: het Wijkorgaan, Patrimonium en het 
projektburo. (GWR en WZ houden zich in dit stadium 
kennelijk afzijdig). 

1. het Wijkorgaan 

In brieven van 29-9-80, 6-10-80, 31-10-80, 12-11-80, 
9-12-80, legt het Wijkorgaan de Crooswijkse situatie 
voor aan de Stuurgroep. De instroom van buitenlanders 
in Oud Crooswijk in de jaren ervoor heeft de sociale 
struktuur en de leefbaarheid sterk aangetast. 
Nederlandse bewoners zijn steeds meer weggetrokken, 
op scholen komen zoveel buitenlandse kinderen dat 
integratie niet meer mogelijk is. Het ontbreken van 
een spreidingsbeleid is fataal: nederlanders en 
buitenlanders zijn hiervan de dupe. In Nieuw 
Crooswijk neemt de onrust toe. Bewoners die 
meevochten voor de renovatie vertrokken naar elders, 
bang voor hetzelfde isolement, waarin veel Oud 
Crooswijkbewoners nu zitten. Is voor Oud Crooswijk de 
slag verloren, voor andere delen van de wijk mag de 
geschiedenis zich niet herhalen. In nieuwbouw en in 
gerenoveerde woningen moet er dus een zeer omzichtig 
toewijzingsbeleid gevolgd warden. Zander het stellen 
van een percentage het stedelijk gemiddelde is 
acceptabel - zijn de vernieuwde delen onleefbaar. Een 
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en ander wordt nader gekonkretiseerd in een elftal 
vragen aan de Stuurgroep. 

2. Patrimonium 

Patrimonium accepteert het stellen van een percentage 
bij de toewijzing van etnische minderheden. In een 
stuk van 30-10-80 wordt vastgesteld dat het 
huisvestingsbeleid ten aanzien van nieuwbouw en 
renovatie beheersbaar is, in tegenstelling tot de 
oudbouw die veel moeilijker beheersbaar is. 
Patrimonium stelt voor om bij nieuwbouw van twee 
maximum percentages uit te gaan, nl. 5% in die 
gebieden waar reeds een grote concentratie migranten 
in de oudbouw is en 17 % in die gebieden waar geen 
sprake is van hoge concentraties. Over de 15 % door 
Woonruimtezaken voorgedragen (stedelijke) woning
zoekenden stelt PWS zich op het standpunt dater bij 
deze stroom geen plaatsing in de nieuwbouw van 
etnische minderheden voor mag komen. Pas nadat er 
reele successen zijn behaald bij de uitplaatsing naar 
buitenwijken van etnische minderheden kan de 15% van 
Woonruimtezaken ook weer toegankelijk worden voor 
etnische minderheden. Bij de renovatie geldt het 
recht van de zittende bewoner en bij oudbouw meet 
zorgvuldig omgesprongen worden met bijhuringen. Met 
dit laatste doelt Patrimonium op de situatie dat het 
vaak buitenlandse huishoudens z1Jn die een 
leeggekomen woning naast of boven hun woning willen 
"bijhuren". Onder "zorgvuldig omspringen" mag in dit 
verband verstaan worden dat PWS niet iedere aanvraag 
zal goedkeuren. 

3. het projektburo 

In een stuk van 28-10-80 (ter voorbereiding van het 
gesprek van 6-11-80 tussen de projektgroep en de 
Stuurgroep Stadsvernieuwing) worden de ontwikkelingen 
in Crooswijk nog eens op een rijtje gezet. 
Vastgesteld wordt dat een komplex van maatregelen is 
vereist ten einde te voorkomen dat ongewenste, te 
hoge concentraties van etnische minderheden zullen 
optreden en teneinde een verder vertraging van het 
stadsvernieuwingsproces te voorkomen. Aan de 
Stuurgroep worden een aantal vragen voorgelegd, 
waaronder 
- moeten hoge concentraties van etnische minderheden 

in Crooswijk middels woningtoewijzing voorkomen 
worden? 

- Zo ja, moet dit dan gebeuren via verandering van de 
toewijzingsregels of gericht plaatsingsbeleid? De 
projektgroep stelt voor om bij de 15 % door 
Woonruimtezaken voor te dragen urgent woning
zoekenden geen buitenlanders toe te laten. 

Ten aanzien van de herhuisvesting buiten Crooswijk 
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vraagt het projektburo veelvuldigere rapportages van 
eigenaar-beheerders en de opstelling van een 
drempellijst van urgente buitenlandse huishoudens , 
die in een bepaalde periode buiten Crooswijk moet 
worden afgewerkt. Verder wordt om meer menskracht 
voor voorlichting en begeleiding gevraagd (tolken). 

De Stuurgroep spreekt op 6-11-80 en 18 - 12 - 80 over deze 
problematiek. In een schrijven van 22 - 1-81 aan het 
Wijkorgaan gaan B & Win op de gestelde vragen. B&W en 
het Wijkorgaan willen voorkomen dat in Nieuw Crooswijk 
een te grote concentratie van migranten zal ontstaan. 
Daarbij wordt niet gedacht aan een verbod van vestiging, 
maar een bevordering van de huisvesting van migranten in 
die delen van de stad, waar betaalbare huren te vinden 
zijn . 
Woonruimtezaken mag wel - binnen de 15 % toewijzing 
migrante n plaatsen in de nieuwbouw. Verder wordt gewezen 
op de aktiviteiten van de commissie spreiding (zie ook S. 
Fleischeuer,pg 91) die moet samenwerken met de 
wijkgebonden herhuisvestingscommissies. Hierbij wordt 
gestreefd, zo schrijven B & W, naar een zo gunstig 
mogelijke spreiding e n een zo zorgvuldig mogelijk 
plaatsingsbeleid. 

op de vragen van het 
gesteld. De subgroep 

(mondel ing) een 
van de stuurgroep. 
zoals die op de 

Het schriftelijke antwoord van B & W 
wijkorgaan is vrij algemeen en vaag 
herhuisvesting daarentegen meent 
duidelijk antwoord gekregen te hebbe n 
Dit is af te lezen aan de antwoorden 
subgroepvergadering van 13-1-81 gemeld worden. 

vraag wijkorgaan 

l.Het opnieuw verhuren van gereno
veerde woningen mag niet leiden 
tot concentraties van migranten 
boven het stedelijk gemiddelde. 

2 . Projektgroep en GWR moeten een 
zorgvuldig plaatsingsbeleid voor 
de gerenoveerde woningen in 
Nieuw Crooswijk hanteren. 

3 . Ook in de nieuwbouw moet de 
plaatsing van migranten zorg
vuldig zijn 

4.Woonruimtezaken mag geen 
migranten van buiten de wijk 
voor de nieuwbouw voordragen 
(behoudens uitzonderingen) 

5.Bij plaatsing van migranten in 
de nieuwbouw rekening houden 
met concentratie migranten 
in omringende oudbouw 

antwoord Stuurgroep 

a ccoord, er mag geen sprake 
zijn van dwang, slechts 
"bewegen tot" 

accoord, er moeten wel 
criteria vastgesteld worden 

accoord 

niet accoord 
later gewijzigd in: 
per lokatie bekijken. 

minimaal 10 % van de nieuwbouw 
is voor de migranten, 
wel zorgvuldige plaatsing 
nodig. 
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De overige 6 punten betreffen een uitbreiding van 
menskracht en (financiele) middelen, de rol van 
Woonruimtezaken en de Federatie van woningbouwcorporaties 
en de commissie spreiding. 
De Stuurgroep gaat ten slotte akkoord volgens de 
interpretatie van de subgroepleden - met het opzetten van 
een spreidingsplan, mits er geen dwang uitgeoefend wordt 
en de commissie spreiding er bij betrokken wordt. 

De subgroep zet zich in de eerste helft van 1981 aan een 
spreidingsplan. Tevens wordt door GWR en PWS een 
"stippenkaart" vervaardigd, waarmee de concentratie van 
buitenlanders per blok en per straat wordt aangegeven. 
Vervolgens stelt de projektgroep - waaraan het wijkorgaan 
na de gesprekken met de Stuurgroep wederom is gaan 
deelnemen - nadere richtlijnen vast met betrekking tot de 
herhuisvesting van migranten in Crooswijk. 
Deze richtlijnen gelden voor het Herhuisvestingsteam bij 
de woningtoewijzing aan migranten in Crooswijk. Ze worden 
- zonder overleg - aan de commissie spreiding ter kennis 
gebracht. De richtlijnen vallen in drie gedeelten uiteen. 

a. inventarisatie herhuisvestingen. Deze gaan in op de 
rol van de beide woningbeheerders en Woonruimtezaken. 

b. herhuisvesting buiten Crooswijk. Corporaties, door de 
commissie spreiding aangewezen, dienen een lijst van 
urgenten af te werken, die vanuit Crooswijk 
aangeleverd wordt. Deze lijst bevat enerzijds 
huishoudens met een woonwens buiten Crooswijk, 
anderzijds huishoudens met een onduidelijke woonwens. 
Deze laatsten zullen nog aktief benaderd moeten 
warden (het zgn. "bewegen tot"). 

c. herhuisvesting binnen Crooswijk 

Ten aanzien van dit laatste herhuisvesting binnen 
Crooswijk- ziJn er vijf richtlijnen opgesteld. Deze 
volgen na het uitspreken van de intentie dat de hoge 
concentratie van migranten in de wijk verminderd dienen 
te warden en tegengegaan. 
1. Spreiding, ook in Nieuw Crooswijk. Een percentage is 

een middel, geen doel. "Bij de werkzaamheden van het 
herhuisvestingsteam zal als richtlijn worden 
gehanteerd het stedelijk gemiddelde, zijnde 15% van 
de woningen". Woningtoewijzing speelt een belangrijke 
rol. Dit betekent wel dat de leeggekomen woningen 
toegewezen kunnen worden aan Nederlandse urgent 
woningzoekenden. Dit kan betekenen dat er meer 
huishoudens van buiten de wijk in Crooswijk 
komen,wellicht boven de nu geldende 15 %. 
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2. Voor Oud Crooswijk is het terugbrengen van de 
concentratie van migranten een zaak van lange adem. 
Dit is alleen mogelijk via de verhuur van de 
vrijkomende oudbouwwoningen en de overblijvende 
woningen na renovatie (zittende bewoner ook de 
buitenlander - heeft recht van terugkeer). 

3. Geen al te hoge concentraties migranten in de 
nieuwbouw. In gerealiseerde nieuwbouw met een laag 
percentage migranten zullen leegkomende woningen bij 
voorkeur worden verhuurd aan migranten. 

4. Ook bij de voordrachten van Woonruimtezaken (15 %) 
letten op migranten. In die complexen waar het 
aandeel buitenlanders in de 85 % al hoog is, 
"terughoudend" z1Jn, in andere gevallen is de 
voordracht van migranten binnen de 15 % zonder meer 
mogelijk. 

5. Bij de 50 % regeling voor particuliere woningen zal 
Woonruimtezaken zo veel mogelijk rekening houden met 
het tegengaan van te hoge concentraties migranten. 

Met deze (vertrouwelijke) richtlijnen komt er een 
voorlopig einde aan de discussie over herhuisvesting van 
migranten. De breuk binnen de projektgroep tussen de 
ambtelijke leden en de bewonersdelegatie is geheeld. 

In de zomer van 1981 publiceren een aantal 
clubhuiswerkers een rapport, waarin z1J stelling nemen 
tegen het gevoerde huisvestings- e n spreidingsbeleid van 
migranten. Het rapport "Met het schaamrood op de kaken" 
krijgt grote aandacht. In het rapport worden een aantal 
gedetailleerde voorbeelden gegeven van het plaatsings
beleid, het werken met stippenkaarten, en de schadelijke 
en discriminerende effekten voor de buitenlanders. De 
verontwaardiging in Crooswijk van een groot deel van de 
bewonersorganisatie is groot. Deze gaat echter niet over 
de inhoud van het rapport, maar over het feit dat gebruik 
is gemaakt van notulen die als vertrouwelijk bestempeld 
worden. 
Een van de effekten van dit rapport is een gesprek 
geweest tussen de projektgroep en de commissie Spreiding. 
Daarnaast heeft dit rapport zeker de bestaande twijfel in 
brede kring versterkt aan de vrijwilligheid van het 
spreidingsbeleid (zgn. "bewegen tot", niet dwingen) en 
aan de rechtmatigheid om buurten en wijken af te sluiten. 
Volgens Fleischeuer (1984:67) is het spreidingsbeleid ook 
om andere redenen niet goed van de grond gekomen: 
- corporaties in derde en vierde ring werken niet hard 

mee; 
buitenlanders willen in de wijk blijven; 
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de adoptie 

Eind 1981 wordt vervolgens de "adoptiegedachte" 
gelanceerd. Voor Crooswijk betekent dit dat woning
stichting Onze Woning (SOW) haar bestand voor Crooswijkse 
urgenten openstelt en lid wordt van het 
herhuisvestingsteam en van de subgroep herhuisvesting. 
Uiteraard past het adoptiebeleid in het spreidingsbeleid. 
Patrimonium is in dezelfde periode bezig met een beleid 
ten aanzien van (buitenlandse) Crooswijkse urgenten voor 
plaatsing in Schiebroek. 
Anderhalf jaar later al is de adoptie op sterven na dood. 
In juli 1983 stelt de subgroep herhuisvesting vast dat 
Onze Woning nauwelijks Crooswijkse urgenten heeft 
geplaatst. Als redenen voor mislukking van de adoptie 
worden genoemd: 
- de "sociale" plaatsingsnormen van Onze Woning; 

de bezettingsproblemen (men wil geen 7 personen in een 
vierkamerwoning, terwijl zo'n huishouden nu in een 
voor-tussen-achterwoning zit); 

- Onze Woning was vaak afwezig bij de subgroep en het 
herhuisvestingsteam; 

- de redenen van niet-plaatsing zijn niet te controleren 
daar er geen verhuuroverzichten gepland zijn. 

Na de adoptie wordt overgeschakeld op zgn. uitstralings
gebieden. De stadsvernieuwingsgebieden in Rotterdam-Oost 
worden gekoppeld aan de buitenwijken in het oostelijk 
deel van de stad. Het idee voor gebundelde deconcentratie 
is hiermee tevens van de baan (Turken naar 
Alexanderpolder en Schiebroek, Surinamers naar IJssel
monde etc.) 

het verdere verloop 

Bij de bespreking van het herhuisvestingsplan 1982 (mei 
1982) wordt de herhuisvestingsstroom van buitenlandse 
huishoudens uit Oud Crooswijk naar Nieuw Crooswijk 
opnieuw aan de orde gesteld. De subgroep onderkent dat de 
belangen van Oud Crooswijk en Nieuw Crooswijk moeilijk 
verenigbaar z1Jn. Het stoppen of vertragen van de 
stadsvernieuwing in Oud Crooswijk zou de woon- en 
leefsituatie aldaar verslechteren. De herhuisvesting 
buiten de wijk moet daarom gestimuleerd worden, de 
woonwens is hierbij niet te negeren. Er wordt bij de 
herhuisvesting niet gesproken over een percentage 
(migranten), maar er wordt gewerkt met de methode van 
"zorgvuldige plaatsing". 
In oktober 1982 komt op de subgroepvergadering de 
herhuisvesting in de oudbouw van Nieuw Crooswijk aan de 
orde. Bewoners en wijkorgaan eisen van het GWR meer 
personele inzet bij het woonmaatschappelijk werk, omdat 
de "zorgvuldige plaatsing" de mist in gaat. Anderzijds 
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wordt door het GWR een deel van de leegstand in Nieuw 
Crooswijk toegeschreven aan het zorgvuldig plaatsings
beleid (liever leeg dan een buitenlander erin). Ook zit 
de uitplaatsing van het renovatieprojekt MIC (Oud 
Crooswijk) vast op negen buitenlandse gezinnen die door 
het plaatsingsbeleid in Nieuw Crooswijk weinig 
alternatief hebben. Het GWR durft nl. niet tot verhuur 
over te gaan, omdat ze vreest door bewoners teruggefloten 
te worden. 
Enige tijd later (april 1983) stagneert ook de 
herhuisvesting van het renovatieprojekt Rubroekstraat op 
acht moeilijk te herhuisvesten gezinnen. 
Men verwacht dat deze naar Nieuw Crooswijk willen, 
hetgeen lastig te realiseren is bij het 'zorgvuldig 
plaatsingsbeleid'. Overwogen wordt zelfs om deze 
buitenlanders in een deel van het renovatieblok te 
concentreren en vervolgens bij renovatie over te slaan. 
Hiermee kan het projektburo niet instemme n. 
In september 1983 besluit de Subgroep een nieuwe poging 
te onderneme n om deze huishoudens met de renovatie te 
laten meedoen. Moet er toch tot herhuisvesting worden 
overgegaan, dan moe t ook Nieuw Crooswijk een alternatief 
zijn, mits de plaatsingen zorgvuldig en verspreid 
plaatsvinden. Met deze beslissing heeft het wijkorgaan 
grote moeite. Later (oktober 1983) blijkt bovendien dat 
het Herhuisvestingsteam (waaronder het GWR) deze 
beslissing van de Subgroep niet heeft wille n uitvoeren. 
In dezelfde maand schort het Wijkorgaaan haar medewe rking 
aan de Subgroep herhuisvesting op: "er wordt meer aan 
stedelijke dan aan Crooswijkse problemen gewerkt". 
Na een gesprek met de wethouder (10-4-84) neemt het 
Wijkorgaan weer deel aan de subgroep. De subgroep werkt 
tot heden voltallig verder en bespreekt sloopbesluiten, 
toewijzingsregels en huisvestingsrapportages. 
De reeds genoemde verandering in de samenstelling van het 
Herhuisvestingsteam (wijkorgaan en buurthuizen maken geen 
deel meer uit van dit overleg) in 1984 betekent dat 
plaatsen van buitenlanders in Nieuw Crooswijk soepeler 
verloopt. Tussen 1981 en 1984 was dit niet bepaald het 
geval. 

1. 6 Slot 

Crooswijk wordt eind jaren zestig bedreigd door een 
aantal herstruktureringsplannen (Rubroek-West, Rotte
trace) die gemeen hebben dat de oorspronkelijke 
Crooswijkse bewoners zich uit de voeten moeten maken. Het 
verzet tegen de planne n wordt gevoed door de stellingname 
dat Crooswijk er voor de Crooswijkers is. De individuele 
reaktie op de verpaupering van de wijk (vertrek) wordt 
vervangen door een kollektieve reaktie (wij blijven).(9) 
Twee symptomen voor naderend "onheil" worden dan ook 
gesignaleerd: plannen tot afbraak, leegstand, geen 



33 

onderhoud etc. en het binnentreden van 'nieuwe' bewoners 
zoals jongeren en buitenlanders (in pensions). Voor de 
aanwezige bewoners zijn deze twee symptomen twee zijden 
van een medaille. 

In de strijd die voor een stadsvernieuwing naar het model 
van Bouwen voor de Buurt gevoerd wordt zijn daarom oak 
meerdere doelstellingen te onderkennen: 

een goede woonsituatie voor alle Crooswijkers (- met 
een woonvergunning - wordt hi e r aan toegevoegd); 
een verbetering van de bevolkingsopbouw in de wijk 
(meer gezinnen, minder jongeren en buitenlanders). 

De aanwezigheid van open terreinen (bomkrater in Rubroek, 
bedrijfsterreinen in Rubroek en Oud Crooswijk) bevordert 
een grote nieuwbouwgerichtheid. Daar moet het gebeuren. 
Het wijkorgaan zet daarom in het beginstadium veel van de 
energie in de nieuwbouwprojekten en in het organiseren 
van de inspraak daarbij. Diskussies over beheer van de 
oude voorraad worden niet gevoerd. Stadsvernieuwing is 
iets "nieuws", en is materieel af te lezen van de eerste 
paal, aan inspraakbijeenkomsten met de architekt. 
Qua produktie zijn de resultaten duidelijk zichtbaar. Met 
de verwachtingen ten aanzien van de "sociale kant" van de 
medaille ligt het wat anders. In 1980 schrijft het 
Wijkorgaan in een brief aan de Stuurgroep dat de 
stadsvernieuwing in Oud Crooswijk mislukt is. Dit gevoel 
is ontstaan door de groei van de buitenlandse bevolking, 
van de jongeren en alleenstaanden waardoor de wijk niet 
meer van de "echte Crooswijkers" is. In het beleidsplan 
en het ontwerp-bestemmingsplan zijn over de bevolkings
samenstelling duidelijke doelstellingen opgenomen. Bouwen 
voor de Buurt is een evenwichtige bevolkingsopbouw 
realiseren (nationaliteit, huishoudenssamenstelling, 
leeftijd). Zoals er conflikten ziJn geweest over de 
'technische' kant van de zaak (hoeveel woningen wanneer 
slopen, nieuwbouwprijs en woningdifferentiatie), zo zijn 
er oak conflikten geweest over de sociale kant ervan. In 
het voorgaande zijn een aantal momenten van dit laatste 
type beschreven. Geen conflikt over "wel of geen 
buitenlanders in de wijk", maar over de vraag hoe bouwen 
voor de oorspronkelijke bewoners samen kan gaan met het 
bouwen voor nieuwe, huidige bewoners. 
Illustratief is hoe de Stuurgroep en de andere partijen 
(projektbureau, Patrimonium, GWR) met deze gevoelige 
materie omspringen. De Stuurgroep doet liever vage dan 
konkrete uitspraken, maar dat verhindert niet dat vage 
uitspraken ook heel konkreet uitgelegd kunnen worden. 
Patrimonium accepteert het vaststellen van percentages en 
stelt zich over het algemeen volgend op. Door interne 
diskussie was het beleid in deze niet eenduidig. 
Enerzijds waren er wel stippenkaarten, anderzijds is er -
zo wordt thans beweerd (10)- nooit mee gewerkt. 
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Het projektburo is zeer huiverig om een maximum 
percentage buitenlanders te noemen en te hanteren, toch 
kan door het (door iedereen in projekt- en subgroep 
ondersteunde) begrip "zorgvuldige plaatsing" de breuk 
gelijmd warden. Nauwkeurige richtlijnen ten aanzien van 
de herhuisvesting van migranten-huishoudens binnen en 
buiten de wijk warden opgesteld. 
Veel wordt verwacht van een spreidingsbeleid buiten de 
wijk (migranten "bewegen tot" verlaten van Crooswijk) en 
binnen de wijk (spreiding over oudbouw, geen grate 
aantallen in de nieuwbouw toelaten). 
Het rapport Schaamrood op de kaken veroorzaakte wel 
commotie toen hierover uit de school werd geklapt, maar 
anderzijds kan niet beweerd warden dat door organisaties 
als eigenaar-beheerders, projektburo en wijkorgaan 
publiekelijk afstand genomen werd van spreidingsaktivi
teiten. 
Dit gebeurde pas later (1984) door de gemeente en 
migrantenorganisaties. (zie Fleischeuer,1984). Op het 
niveau van de wijk Crooswijk wordt door de grootste 
verhuurder - Patrimonium - oak vandaag een spreiding van 
migranten-huishoudens over de gehele wijk voorgestaan. 

NOTEN 

(1) G. van Veldhuizen. Een eeuw Rotterdamse volkswijk, 
Bosch en Keuning Baarn, z j. 

(2) In 1979 is in de nota herhuisvesting in 
Stadsvernieuwingsgebieden voorgesteld om de 85 -15 
regeling te wijzigen in 70-15-15, waarbij 70% voor de 
bewoners van de wijk is, 15 % voor stadsvernieuwings
urgenten uit de overige stadsvernieuwingsgebieden en 
15% voor medisch en sociaal urgenten uit de rest van 
de stad. Dit voorstel van B & W heeft het niet 
gehaald. 

(3) S. Fleischeuer, Buitenstaanders? een rapport over de 
deelname van Turken, Marokkanen, Surinamers en 
Antillianen aan de stadsvernieuwing in Rotterdam. 
gemeente Rotterdam , afdeling inspraakbegeleiding 
(BIB), dienst Volkhuisvesting 1984. 
H. Priemus, Stadsvernieuwing , problemen en per
spektieven. Analyse van de Rotterdamse aanpak. Alphen 
aan de Rijn: Samson 1978. 
L. de Klerk (red.), Stadsvernieuwing in Rotterdam. 
Rotterdam 1982. 



35 

(4) Projektgroep Crooswijk, Crooswijk, bouwstenen voor de 
vernieuwing. Beleidsplan Rubroek/Crooswijk, juli 
1978, pg V.l - V.23. 

(5) Beleidsplan pg Vl.l - Vl.39. 
(6) Bestemmingsplan Crooswijk 1980, pg 31-43. 
(7) Bestemmingsplan Crooswijk pg 39. 
(8) Bestemmingsplan Crooswijk pg 45. 
(9) A. Reijndorp, lezing "Rommelen aan de marge, over de 

grenzen van de stadsvernieuwing" Rotterdam, 1-11-84. 
(lO)Mondelinge toelichting door Patrimonium, april 1986. 
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HOOFDSTUK 2 

BEVOLKINGSONTWIKKELINGEN IN CROOSWIJK 

Tussen 1967 en 1985 zijn er grote verschuivingen geweest 
in de omvang en samenstelling van de bevolking in 
Crooswijk. Dit verschijnsel beperkt zich niet tot 
Crooswijk. Ook in andere stadsvernieuwingswijken komen 
deze veranderingen voor. 
We zullen in onderstaand overzicht de verschuivingen in 
Crooswijk afzetten tegen de veranderingen (zoals groei 
van het aantal alleenstaande n, verhuizingen naar 
randgemeenten, vergrijzing van de gehele bevolking), die 
in de stad Rotterdam als geheel voorkomen. Een kompleks 
van faktoren heeft invloed op de omvang en de 
samenstelling van de bevolking in Crooswijk. 
In dit hoofdstuk wordt volstaan met een beschrijving van 
de ontwikkelingen in Crooswijk tussen 1971 en 1985. In 
2.1 komt de bevolkingsomvang en in 2.2. de bevolkings
samenstelling aan de orde. In par. 2.3 zullen we vertrek 
en vestiging bespreken. 

2.1 Ontwikkelingen in de omvang van de bevolking in 

Crooswijk 

De wijk Crooswijk kent al vele jaren een terugloop van de 
bevolking. Zo woonden er in 1967 ruim 28.000 mensen in de 
wijk en in 1985 nog bijna 19.000 mens e n. Het grote 
bevolkingsverlies in de drie Crooswijkse buurten, 
manifesteert zich niet in alle buurten t e gelijkertijd en 
in dezelfde mate. 
In Rubroek en in Oud Crooswijk heeft de stadsvernieuwing 
en de nieuwbouw het inwoneraantal weer opgeschroefd. In 
Nieuw Crooswijk is d e bevolking na 1983 min of me e r 
stabiel gebleven. (zie tabel B 2.1) 
In figuur 6 is de bevolkingsontwikkeling weergegeven voor 
elke buurt in Crooswijk. We zien de steile lijn omlaag 
bij Rubroek en Oud Crooswijk in de periode 1967 tot 1976. 
Zo verliest Rubroek van 1967 tot 1975 meer dan eenderde 
deel van haar bevolking (39%), terwijl Oud Crooswijk een 
verlies lijdt van 42 % tussen 1967 en 1979. Voor Rubroek 
is 1976-1978 de periode waarin het keerpunt in de 
bevolkingsomvang bereikt wordt, voor Oud Crooswijk is dit 
1979. 
In Nieuw Crooswijk is de ontwikkeling anders geweest. De 
bevolkingsnafname is minder scherp geweest in de periode 
196 7-1977 dan in de andere Crooswijkse buurten. Van 1977 
tot 1983 echter verliest Nieuw Crooswijk - onder invloed 
van de geree dgekomen nieuwbouw in Rubroek en Oud 
Crooswijk en de opstart van de renovatie- een kwart van 
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FIGUUR 6: rubroek 
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haar bewoners. Na 1983 
kingsaantal. In tabel 
hierorntrent weergegeven. 

stabiliseert 
2.1 zie n we 

zich het bevol
nog enige cijfe rs 

Tabel 2.1 Re la ti eve bevolkingsafnarne/ toenarne in Crooswijk, 
--------- ------------------------ ----------

le en 2e ring en Rotterdarn(l) 
---- -- ------------

Rubroek Oud Nieuw le ring 2e ring Rotter 
Croos- Croos- darn 
wijk wijk 

1967-1971 -17,6 -14,6 - 7,8 
1971-1974 -21,4 -16,0 - 6,3 -11,1 - 8,8 - 6,4 
1974-1977 - 7,5 - 7,5 - 8,1 - 7,7 - 6,3 - 5,5 
1977-1980 +15,7 - 4,4 -18,0 - 2,2 - 3,4 - 3,6 
1980-1983 + 8,2 - 3,1 - 7,5 - 6,9 - 7,9 - 3,5 
1983-1985 - 1,8 + 5,7 + 0,9 - 0,7 - 8,3 - 0, 8 ( 2) 

(1) inclusief Hoppensteijncorrectie (zie figuur 6). De 
bevolkingstoenarne/afnarne is steeds berekend ten 
opzichte van het eerstgenoernde jaar van de perioden. 

(2) de bevolkingstoenarne door grenswijzigingen (15.800 
personen) is buiten beschouwing gelaten. 

Bron: GBOS, dernografische ge gevens 

2.2 de sarnenstelling van de wijkbevolking 

Een van de doelstellingen van het beleids- en het 
besternrningsplan is het evenwichtiger rnaken van de 
wijkbevolking. Met het ac cent op kenrnerken als 
nationaliteit van de bewoner, de leeftijdsver deling, de 
huishoudensarnensarnenstelling en de huishoudengrootte werd 
de doe lstelling uitgesproken om de sarnenstelling in de 
richting van het stedelijk gerniddelde te sturen . In deze 
paragraaf onderzoeken we de ontwikkelingen in de 
Crooswijkse bevolkingssarnenstelling op de kenrnerke n 
nationaliteit (2.2.1), huishoudensarnenstelling (2. 2 . 2) , 
huishoude ngrootte (2.2.3) en leeftijd (2 . 2 . 4). Tot slot 
gaan we nog na of Ge afstand in sarnenstelling tussen 
Crooswijk als geheel en Rotterdam veranderd is (2.2.5). 

2.2.1. de bevolkingsopbouw naar nationaliteit 

Het aantal wijkbewoners van buitenlandse kornaf is in 
Crooswijk flink gestegen. Dit geldt zowel voor bewoners 
di e niet de Nederlandse nationaliteit hebben (bijv. 
Marokkanen, Turken, Spanjaarden) als voor Nederlanders 
van Surinaarnse of Antilliaanse afkornst. De laatste groep 
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FIGUUR 8: 

HUISHOUDENSAMENSTELLING IN CROOSWIJK EN ROTTERDAM: 1975-1985 
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maakte in 1984 bijna 5% uit van de Crooswijkse bevolking 
(zie ook tabel B 2.2). 
De eerste groep - dus de niet-Nederlanders - is vooral in 
Oud Crooswijk en (later) ook in Nieuw Crooswijk te 
vinden. Het aandeel in Rubroek is laag. We zien dit in 
figuur 7 (de cijfers zijn te vinden in tabel B 2.3). 
Voordat de georganiseerde stadsvernieuwing van start ging 
(1973) heeft Oud Crooswijk al een bijzonder hoog aandeel 
buitenlanders. Rubroek en Nieuw Crooswijk hebben op dat 
moment lage tot zeer lage percentages. Na 1980 daalt het 
aandeel in Oud Crooswijk, in Nieuw Crooswijk stijgt het 
na 1977 sterk. Rubroek vertoont alle jaren onveranderd 
een laag aandeel. Er zijn dus grate verschillen binnen 
Crooswijk wat de ontwikkeling van het aandeel 
buitenlanders betreft. Geen stijging altijd en overal, 
maar perioden van stijging, van stabilisatie en van 
daling in verschillende delen van de wijk. 
Na 1980 is het aandeel buitenlanders in Crooswijk als 
geheel constant gebleven: ongeveer 16%. 

De toename van allochtone huishoudens is niet alleen toe 
te schrijven aan de vestigingsfaktor. Zeker zo belangrijk 
is het feit dat veel Nederlandse huishoudens de wijk 
verlaten (zie par. 1), waardoor de buitenlanders een 
grater gewicht in de kleinere wijkbevolking kunnen 
krijgen. 
Zo stijgt het relatieve aandeel van de buitenlanders op 
de wijkbevolking van 6,8 % in 1971 tot 16,4 % in 1985. 
Dit is een stijging met een faktor 2,4. Het aantal 
huishoudens van buitenlandse afkomst stijgt in deze 
periode van 511 tot 863, een stijging met een faktor 1,7. 

2.2.2 de bevolkingsopbouw naar huishoudensamenstelling 

In het Crooswijkse beleidsplan wordt de bezorgheid 
uitgesproken over de toename van de alleenstaanden en de 
afname van de gezinshuishoudens in de wijk. 
Gezinshuishoudens zijn onder te verdelen in een-ouder
gezinnen, echtparen zonder kind en twee-ouder-gezinnen 
met kinderen. Van al deze kategorien zullen we de 
ontwikkeling bekijken. Bij de alleenstaanden beperken we 
ons tot de niet-inwonende alleenstaande als aandeel van 
het totaal aantal huishoudens. 

In figuur 8 en tabel 2.2 zijn de vier typen huishoudens 
uitgezet voor de jaren 1975 en 1985. (De statistieken van 
GBOS maakten deze vierdeling alleen mogelijk vanaf 1975). 

Het aandeel alleenstaanden is in Crooswijk gestegen. Wat 
echter opvalt is dat deze stijging (vooral in Nieuw 
Crooswijk) niet uniek is voor Crooswijk. In de gehele 
stad stijgt het aandeel alleenstaanden van 27% naar 42%! 
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FIGUUR 9: 

AANDEEL NEDERLANDSE 2 OUDERGEZINNEN MET KINDEREN OP HET TOTAAL AANTAL 
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Het aantal 1-oudergezinnen is in Oud- en Nieuw Crooswijk 
relatief hoger dan in geheel Rotterdam. In heel Crooswijk 
is de stijging sterk aan de dag getreden. 
Het aantal 2-oudergezinnen met kind is in 1985 maar 
weinig lager dan het Rotterdamse gemiddelde. In 1975 was 
de kloof grater. In vergelijking met Rotterdam is in 
Crooswijk het aandeel echtparen zonder kind relatief 
laag. De daling voor Rotterdam wordt overtroffen door de 
daling in Crooswijk. 

We kunnen dus stellen dater een oververtegenwoordiging 
is van alleenstaanden in Crooswijk, maar tevens dat de 
sterke groei correspondeert met een algemene ontwikkeling 
over heel Rotterdam. 
De ondervertegenwoordiging van gezinshuishoudens in 
Crooswijk anno 1985 is voornamelijk toe te schrijven aan 
de categorie echtpaar zonder kind. De 1- en 2-
oudergezinnen zijn meer dan evenredig of iets minder dan 
evenredig vertegenwoordigd. 

Tabel 2.2. ontwikkeling huishoudenssamenstelling in 

Crooswijk en Rotterdam: 1975, 1985 

Rubroek Oud- Nieuw- Rotterdam 
Crooswijk Crooswijk 

1975 1985 1975 1985 1975 1985 1975 1985 

alleenstaand 37,3 46,7 38,3 49,1 27,5 48,6 27,4 41,9 
1-oudergezin 6,1 9,9 8,4 12,7 8,6 12,1 7,0 9,6 
echtp. zonder kind 33,4 24,3 23,2 14,3 30,4 16,5 28,9 23,1 
2-ouderg. met kind 23,2 19,1 30,1 23,9 33,5 22,8 36,7 25,4 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 
Abs. huishoudens 2709 3482 3034 3005 2477 2033 233971 249971 

(1) 

Bron: bewerking GBOS, demografische gegevens 
(1) grenscorrectie per 1-1-1985 

Voor Oud Crooswijk hebben we anno 1985 onderzocht of deze 
vier typen van huishoudens vaker in bepaalde 
leeftijdsgroepen vallen en welke verdeling van 
nationaliteit er in voorkomt (zie tabel B 2.4). 
De alleenstaande huishoudens z1Jn hoofdzakelijk 
Nederlanders met het accent op de leeftijdsgroep 20-34 
jaar en 65 jaar en ouder. 
De 1-oudergezinnen z1Jn ook hoofdzakelijk Nederlandse 
huishoudens (wellicht ook van Surinaamse afkomst) in de 
leeftijdsgroep 20-64 jaar. De echtparen zonder kind zijn 
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FIGUUR 10: 

ONTWIKKEllNG HUISHOUDENGROOTTE IN CROOSWIJK: 1971-1985 
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hoofdzakelijk Nederlanders van hogere leeftijd (35-64, 
maar relatief veel 65 jaar en ouder). 
De 2-oudergezinnen met kinderen in Oud Crooswijk zijn van 
Nederlandse (59%) of van buitenlandse (41 %) komaf. Het 
gezinshoofd is over het algemeen 35 tot 64 jaar. 

Omdat in het beleidsplan en het bestemmingsplan gestreefd 
wordt naar een verlaging van het aantal buitenlanders en 
een verhoging van het aantal gezinnen met kinderen, 
bezien we hieronder nauwkeuriger de ontwikkelingen in 
Crooswijk van de Nederlandse 2-oudergezinnen met 
kinderen. 
In figuur 9 en tabel B 2.5 is af te lezen dat het aandeel 
van Nederlandse 2-oudergezinnen met kind in alle 
Crooswijkse buurten daalt en in Rotterdam daalt. 
Opvallend is de betrekkelijk geringe daling in Rubroek en 
Oud Crooswijk (5 en 7 %) en de grote daling in Nieuw 
Crooswijk en Rotterdam (16 en 13%). 

2.2.3 de bevolkingsopbouw naar huishoudengrootte 

In 1971 ligt het aandeel huishoudens van 1 of 2 personen 
in Crooswijk hoger dan het gemiddelde in Rotterdam, in 
1985 is dit veranderd. Oat zien we in tabel 2.3 en figuur 
10. 

tabel 2.3 ontwikkeling van huishoudengrootte in Crooswijk 

en Rotterdam 1971-1985 

Rubroek 

1971 

1-2 personen 66,4 
3-4 personen 27,5 
5 en meer personen 6,1 

Totaal 
abs. huish. 

100 
3309 

1985 

76,6 
20,2 
2,9 

100 
3482 

Oud-
Crooswijk 
1971 

62,6 
29,7 
7,7 

100 
3598 

1985 

70,7 
22,7 
6,6 

100 
3005 

Nieuw-
Crooswijk 
1971 

60,1 
32,1 
7,8 

100 
2574 

1985 

72, 7 
23,4 
4,0 

100 
2033 

Rotterdam 

1971 

54,8 
34,3 
10,9 

100 
235522 

1985 

71,0 
24,6 
4,4 

100 
249971 

Bron: bewerking GBOS, demografische gegevens. 

In Rubroek ligt het aandeel huishoudens van 1-2 personen 
in 1985 nog wel enige procenten hoger dan in Rotterdam, 
maar in Oud en Nieuw Crooswijk is geen sprake meer van 
een afwijking van het stedelijk gemiddelde. Dit is toe te 
schrijven aan de grote stijging van kleine huishoudens in 
de gehele stad. 
Huishoudens van 3 en 4 personen komen in Crooswijk en in 
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FIGUUR 11: 

ONTWIKKELING LEEFTIJDSOPBOUW IN CROOSWIJK EN ROTTERDAM;(personen) 1975-1985 
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Rotterdam anno 1985 veel minder voor dan in 1971. 
Bij de grote huishoudens (5 en meer personen) wordt het 
aandeel in de stad meer dan gehalveerd, een terugloop die 
we ook in Rubroek en Nieuw Crooswijk zien. In Oud 
Crooswijk heeft juist een toename van het aantal grote 
huishoudens tot 1980 plaatsgevonden (tot 9,4 %). Na 1980 
daalt het weer tot 6,6%. 
Deze laatste ontwikkeling heeft veel te 
aanwezige buitenlandse huishoudens 
wijk.Illustratief in dit verband is de 

maken met de 
in Oud Croos

volgende tabel: 

tabel 2.4 huishoudengrootte en nationaliteit van de 

hoofdbewoner in Oud-Crooswijk op 1-1-'85 

aantal buitenlandse huishoudens 
op totaal aantal huishoudens 
bij huishoudens van 1-2 personen 

3-4 personen 

15,1 % 
7,4 % 

24,8 % 
68,2 % 5 en meer pers. 

gemidd.huishoudengrootte nederlanders: 
buitenlanders: 

2,1 personen 
3,8 personen 

2.2.4 de bevolkingsopbouw naar leeftijd van de bevolking 

Tabel 2.5 . ontwikkeling in de leeftijdsopbouw (personen) 

Crooswijk en Rotterdam, 1975-1985. 

Rubroek OUd- Nieuw- Rotterdam 
Crooswijk Crooswijk 

1975 1985 1975 1985 1975 1985 1975 1985 

0-14 jaar 3,7 12,5 20,7 20,2 18,6 18,3 19,l 15,4 
15-34 jaar 7,5 26,8 38,1 36,7 29,0 39,l 30,1 32,6 
35-64 jaar 36,3 34,l 28,6 29,2 32,9 30,4 35,2 34,8 
65 jaar en ouder 22,6 26,3 12,8 14,0 19,6 12,2 15,5 17,2 

'Ibtaal 100 100 100 100 100 100 100 100 
abs. personen 6035 7286 7451 7156 6115 4419 620869 571116 

Bron: bewerking GBOS, demografische gegevens 

Zoals ook uit figuur 11 blijkt, vindt van 1975 tot 1985 
in Rotterdam een verder vergr1Jz1ng van de bevolking 
plaats. Door nieuwbouw en het belang van de woonduur bij 
de toewijzingsregels (zie verder hoofdstuk 3) neemt het 
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aandeel van personen van 65 jaar en ouder in Rubroek toe. 
In Nieuw Crooswijk daarentegen daalt het aandeel ouderen 
aanzienlijk, terwijl het in Oud Crooswijk toeneemt 
(bejaardenhuis Hoppesteijn). 

Tussen 1975 en 1985 daalde het aandeel jongeren (0-14 
jaar) niet in Oud en Nieuw Crooswijk. In de gehele stad 
en in mindere mate ook in Rubroek was daarentegen wel een 
daling te bespeuren. Het aandeel jongeren is hierdoor in 
geheel Crooswijk hoger dan het gemiddelde van Rotterdam. 

De leeftijdsgroep 15-34 jaar vertoont een gevarieerd 
beeld per buurt: 

in Rubroek was in 1975 het aandeel op Rotterdams 
nivo. Geleidelijk komt het tot 1985 onder dat nivo. 
in Oud Crooswijk lag het aandeel in 1975 ver boven 
het stedelijk gemiddelde, in 1985 is de afstand 
tussen Oud Crooswijk en Rotterdam sterk verkleind. 
in Nieuw Crooswijk lag de groep 15-34 in 1975 op het 
Rotterdams nivo, nu in 1985 steekt het daar ver boven 
uit. 

De verschillen die in ti e n jaar opgetreden zijn in het 
aandeel 35-64 jarigen zijn erg klein. 

Het verhaal over de leeftijdsopbouw van de Crooswijkse 
bevolking zou onvolledig zijn als we niet zouden melden 
dat de komst van buitenlandse bewoners een sterk 
verjongend effekt gehad heeft. Anno 1985 is de 
leeftijdsopbouw van Nederlandse en buitenlandse bewoners 
van Oud Crooswijk sterk verschillend. 
In vergelijking met Nederlandse Crooswijkers ziJn er 
onder de buitenlanders in Crooswijk veel meer jongeren en 
veel minder ouderen. 
Zo is bv. in Oud Crooswijk bij de buitenlanders 38% onder 
de 15 jaar oud, bij de Nederlanders 14%. Anderzijds is 
bij Nederlanders in Oud-Crooswijk 18 % 65 jaar en ouder, 
bij buitenlanders 0,3 % (zie tabel B 2.6 voor de 
leeftijdsopbouw van Nederlandse en buitenlandse bewoners 
in iedere Crooswijkse buurt in 1985). 

2.2.5 Crooswijk als geheel ten opzichte van Rotterdam 

In 1971 kent Crooswijk een bevolkingssamenstelling die 
afwijkt van Rotterdam. Zoals blijkt uit tabel B 2.7 
(hierin zijn de bevolkingssamenstelling van Crooswijk en 
Rotterdam op het niveau van het huishouden vergeleken van 
1971 en 1985), komen de verschillen voor Crooswijk neer 
op het volgende: 

meer bewoners van buitenlandse herkomst; 
meer alleenstaanden, 1- en 2-persoonshuishoudens; 
meer jongere en oudere huishoudens; 
minder gezinnen, 3-5-persoonshuishoudens, huishoudens 



49 

van 35-64 jaar. 

In 1985 zijn er ook nog verschillen te melden tussen de 
bevolkingssamenstelling van Crooswijk en Rotterdam, zij 
het dat de verschillen veel kleiner zijn: 

meer buitenlanders; 
meer alleenstaanden, maar ook meer 1-oudergezinnen; 
meer jongere huishoudens. 

Belangrijker echter dan de onder- of oververtegen
woordiging van bepaalde groepen is de trend die tussen 
1971 en 1985 waarneembaar is: 

de oververtegenwoordiging van buitenlanders, alleen
staanden neemt af; 
aandeel 1-2-persoonshuishoudens, jongeren en be
jaarden neemt af in Crooswijk; 
de ondervertegenwoordiging van grote huishoudens in 
Crooswijk (5 en meer personen) is verdwenen; 
ontstaan is een oververtegenwoordiging van 1-
oudergezinnen in Crooswijk; 
het aandeel echterparen zonder kind is sterk onder
vertegenwoordigd; 
de lichte ondervertegenwoordiging van gezinnen, 
huishoudens van 3-4 personen en 35-64 jaar is in 
Crooswijk gehandhaafd. 

Dit betekent dat de kloof in bevolkingssamenstelling 
zoals die in 1971 tussen Crooswijk en Rotterdam er was, 
verkleind is. 
Zo kunnen we stellen dat in Crooswijk het aandeel 
buitenlandse huishoudens toenam, maar in Rotterdam was de 
stijging relatief scherper. Het aandeel alleenstaanden in 
Crooswijk nam sterk toe - in Rotterdam relatief sterker. 
Ook voor 1-2-persoonshuishoudens en 20-34-jarigen geldt 
dit. Andersom geldt dat in Crooswijk het aandeel grote 
huishoudens afnam, maar voor Rotterdam was deze daling 
relatief forser. Alleen bij 1-ouder gezinnen zien we dat 
de stedelijke stijging overtroffen wordt door de 
Crooswijkse stijging. 
Zo mogen we wellicht stellen dat Rotterdam aan het 
"Vercrooswijken" is, eerder dan dat Crooswijk aan het 
"Verrotterdarnrnen" is. 
De veranderingen in de stedelijke bevolkingssamenstelling 
(demografische verandering, vertrek naar randgemeenten) 
zijn van 1971 tot 1985 aanzienlijk geweest. Het wordt 
hiermee des te duidelijker dat de doelstelling uit het 
beleids- en besternrningsplan inzake een verandering van 
bevolkingsstruktuur zich weliswaar laat operationaliseren 
als 'aansluiting bij het stedelijk gemiddelde', maar dat 
ook bij gebleken aansluiting nog niets gezegd is over 
zogenaamde zwakke en sterke punten in de Crooswijkse 
bevolkingsopbouw, behalve dat deze 'lijkt' op de 
Rotterdamse. 



FIGUUR 12: 

VESTIGINGSOVERSCHOT 1971-1983 
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2.3 vertrek en vestiging. 

2.3.1 algemeen: de vestigingsoverschotten. 

Er hebben zich in Crooswijk zowel vergr1Jzingsprocessen 
als verjongingsprocessen voorgedaan. De veranderingen in 
de samenstelling van de bevolking zijn niet alleen 
veroorzaakt door demografische faktoren als geboorte, 
veroudering, sterfte, ook faktoren als vertrek en 
vestiging spelen een rol. 
Om een beeld van vertrek en vestiging te geven bespreken 
we van iedere Crooswijkse buurt het vestigingsoverschot : 
een positief getal als meer personen zich vestigen dan er 
vertrekken, een negatief getal bij de omgekeerde 
situatie. Vertrek en vestiging kan zich afspelen 
binnenstedelijk (het vertrek uit Crooswijk betreft een 
andere Rotterdamse wijk) of buitenstedelijk. 
We bekijken nu eerst het binnenstedelijk en 
buitenstedelijk vestigingsoverschot van Rubroek, Oud 
Crooswijk en Nieuw Crooswijk (een verhuizing van Oud naar 
Nieuw Crooswijk wordt in dit verband als vertrek uit de 
wijk Oud Crooswijk gerekend). De gegevens hebben 
betrekking op het gehele jaar dat is aangegeven (zie ook 
tabel B 2.7). 
Uit figuur 12 valt op te maken dat Rubroek tot 1975 veel 
inwoners verliest. Deze vertrekken naar andere wijken van 
Rotterdam (w.o. Oud en Nieuw Crooswijk) en naar gemeenten 
buiten Rotterdam. Na 1975 is er tot en met 1979 een groot 
vestigingsoverschot van mensen uit andere wijken van 
Rotterdam. 
In 1981, 1982 en 1983 is dit ook het geval. De nieuwbouw 
van Rubroek heeft geen funktie gehad voor het onderdak 
brengen van mensen van buiten Rotterdam. 
Oud Crooswijk heeft tot 1979 een hoog binnenstedelijk 
vertrek- overschot. Buitenstedelijk is er juist een 
vestigingsoverschot, vooral in 1975. In dat jaar vestigen 
zich veel niet-Nederlanders. Ook was het het jaar van de 
Surinaamse onafhankelijkheid, waardoor het waarschijnlijk 
is dat dit ook de vestiging beinvloed heeft. In 1979 en 
1982 is er nauwelijks sprake van bevolkingsverlies ten 
gevolge van vertrek. 
Nieuw Crooswijk vertoont een ander beeld. Vanaf 1977 
neemt het vertrekoverschot (binnenstedelijk) fors toe. In 
1980 is er een buitenstedelijk vestigingsoverschot, een 
jaar waarin vele buitenlanders zich in Nieuw Crooswijk 
vestigden. 

2.3.2 vestigingsoverschotten van buitenlanders. 

Uit het bovenstaande valt op te maken dat de 
vestigingsoverschotten in Crooswijk beinvloed kunnen zijn 
door de in- en uitstroom van buitenlanders. 
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FIGUUR 13: 

VESr lGING 'EN VERTREK VAN NIET~NEDERLANDERS, 1971-1983 
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Daarom bekijken we de vestiging, vertrek en het hieruit 
resulterende saldo ook voor de buitenlandse Crooswijkers 
afzonderlijk. In figuur 13 is dit uitgezet. De 
binnenstedelijke en buitenstedelijke gegevens zijn in dit 
geval tezamen genomen (zie ook tabel B2.8) 
In Rubroek staat tegenover vestiging zoveel vertrek van 
buitenlanders, dat het vestigingssaldo laag is (behalve 
1979). Over de periode 1971-1983 gerekend bedraagt het 
slechts 10 personen, terwijl de werkelijke toename (132 
personen) hoger is. Reden te meer om de (geringe) toename 
van het aandeel buitenlanders in Rubroek toe te schrijven 
aan de faktor geboorte en niet zozeer aan de faktor van 
een voortdurende vestiging. 
In Oud Crooswijk is sprake van een hoge vestiging en een 
hoog vertrek. Tot 1976 resulteert dit in een 
vestigingsoverschot van buitenlanders. Vanaf 1976 is er 
een laag vestigingsoverschot en vanaf 1981 is er zelfs 
een vertrekoverschot. Ook in deze buurt is de toename van 
het aandeel buitenlanders niet alleen aan blijvende 
vestiging toe te schrijven . Het feit dater over 13 jaar 
gerekend (1971 tot en met 1983) een vestigingsoverschot 
van 195 buitenlanders is, terwijl de werkelijke toename 
646 personen bedraagt, geeft ons reden om ook op de 
faktor van geboorte te wijzen . 
Nieuw Crooswijk zag van 1978 tot en met 1981 een hoog 
vestigings- overschot van buitenlanders . 

2.3.3 herkomst en bestemming van vestigers en vertrekkers 

Herkomst en bestemming van de verhuisbewegingen in en 
buiten Crooswijk zijn verder zichtbaar te maken door de 
relaties van de drie Crooswijkse wijken ten opzichte van 
elkaar aan te geven. In tabel 2.6 staan de 
vestigingssaldi van Crooswijkse wijken ten opzichte van 
elkaar in een peiljaar, 1981. 

Tabel 2.6 Vestigingsoverschotten van Rubroek, Oud en Nieuw 

Crooswijk ten opzichte van elkaar, le en 2e ring, 

overig Rotterdam en buiten Rotterdam.(personen) 

Rub- Oud Nieuw rest 'lbtaal overig totaal buiten 
broek Croos- Croos- le le -2e R'dam R'dam R'dam 

wijk wijk ring ring 

Rubroek 0 120 118 111 349 23 - 35 337 -76 
Oud Croosw. -120 0 -95 39 -176 45 -183 -404 -54 
Nw Croosw. -118 95 0 24 1 -16 -105 -122 -65 
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Zowel uit Oud als uit Nieuw Crooswijk rekruteert Rubroek 
(per saldo) zijn nieuwe bewoners, evenals uit andere le 
ringswijken. Dit is in zeer geringe mate voor de bewoners 
uit de tweede ring het geval.Ten opzichte van andere 
gedeelten van Rotterdam en buiten verliest Rubroek zelfs 
bewoners. Oud Crooswijk verliest bewoners niet alleen aan 
Rubroek, maar ook aan Nieuw Crooswijk. Het verliest ook 
ten opzichte van overig Rotterdam en buiten, maar boekt 
winst ten opzichte van andere le ringsgebieden en 2e 
ringsgebieden. 
Nieuw Crooswijk krijgt (per saldo) bewoners uit Oud 
Crooswijk en overige le ringsgebieden binnen, en verliest 
ten opzichte van Rubroek, twee de ring, ove rig Rotterdam 
en buiten. 

2.4 Slot 

Grote delen van de wijk Crooswijk Rubroek en Oud 
Crooswijk ) kennen na jarenlange teruggang in de bevolking 
weer een bevolkingstoename. Van de Crooswijkse bevolking 
z1Jn sinds 1971 de buitenlanders een groter deel gaan 
uitmaken: door het vertrek van Nederlanderse inwoners, 
door demografische ontwikkelingen (jonge buitenlandse 
huishoudens, gezinshe reniging) en door vestiging steeg 
hun aandeel in Oud Crooswijk (tot 1980) en in Nieuw 
Crooswijk. 
De laatste jare n daalt het aandeel bui tenlande rs in Oud 
Crooswijk. Het aandeel alleenstaanden is zowel in 
Crooswijk als in gehee l Rotterdam ste rk gestegen. De 
ondervertegenwoordiging van gezinshuishoudens in Croos
wijk - een van de zgn. zwakke punten in de bevolkings
opbouw van de wijk blijkt bij nader inzien alleen 
betrekking te hebben op de categorie echtparen zonder 
kind. 
Een en twe e oudergezinnen (nederlandse en buitenlandse 
gezinnen) z1Jn in Crooswijk evenredig of rneer dan dat 
vertegenwoordigd. 
De kloof tussen Crooswijk enerzijds en Rotterdam 
anderzijds in bevolkingssamenstelling bleek verkleind te 
z1Jn. Niet zozeer omdat de Crooswijkse bevolkings
struktuur "evenwichtiger" is geworden: imrners, de 
bevolkingsgroei van wat "bijzondere" bevolkingsgroepen 
worden genoemd (buitenlanders, 1-ouder-gezinnen, jonge
ren) was groot. 

Veeleer speelde het gegeven dat de samenstelling van 
Rotterdam ook sterk veranderde. Hierdoor werd duidelijk 
dat de bevolkingsstruktuur zich niet zo gemakkelijk laat 
leiden door "beleid" op stedelijk niveau en op 
wijkniveau. De groei van de buitenlandse bevolking laat 
zich niet alleen verklaren door een grotere vestiging dan 
vertrek. De buitenlandse bevolking nam ook toe door 
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gezinsvorming en geboorte. Alleen al het feit dat de 
Nederlandse bevolking in omvang afnam, leidde tot een 
grater gewicht (in percentage) van de buitenlanders op de 
wijkbevolking. 
Aan deze twee kanttekeningen is bij alle diskussies 
weinig of geen aandacht besteed. 

Na deze beschouwing van geheel Crooswijk en van de drie 
delen daarvan, gaan we in de volgende hoofdstukken meer 
per lokatie te werk: de nieuwbouw, (toewijzingsregels en 
bevolkingssamenstelling), de verschuivingen in een 
oudbouwblok, de sloopwoningen en de herhuisvesting en 
tenslotte de verschuivingen ten gevolge van renovatie. 
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HOOFDSTUK 3 

DE TOEWIJZINGSREGELS VAN DE NIEUWBOUW 

De Crooswijkse stadsvernieuwing is sterk nieuwbouw
gericht. In hoofdstuk l lezen we dat inmiddels ongeveer 
eenderde van de woningvoorraad uit nieuwbouwwoningen van 
na 1976 bestaat. Deze nieuwbouwwoningen moesten ten goede 
komen aan de bewoners uit de wijk. Ons interesseert hier 
in eerste instantie welke toewijzingsregels gehanteerd 
zijn bij de verde ling van deze 3500 nieuwgebouwde 
woningen. In tweede instantie willen we dan weten welke 
bevolkingsgroepen in de nieuwbouw getrokken zijn. In 
hoofdstuk 3 zullen we eerst ingaan op de 
nieuwbouwproduktie en de woningdifferentiatie van de 
eerste tot en met de zesde golf (3.1). 
In paragraaf 3.2 bespreken we de toewijzingsregels. De 
overige punten komen in hoofdstuk 4 aan de orde. 

3.1 De nieuwbouwprodukti e 

Tot en met de zesde ni e uwbouwgolf zulle n er bijna 3600 
nieuwbouwwoningen in Crooswijk warde n gebouwd (1727 in 
Rubroek, 1825 in Oud Crooswijk waarvan 827 op het 
Slachthuisterrein - e n 32 in Ni e uw Crooswijk). In figuur 
14 is de nieuwbouwproduktie in de tijd uitgezet. In 
schema 3.1 en figuur 15 zijn de 25 nieuwbouwprojekten 
afzonderlijk weergegeven. 
De helft van de nieuwbouwwoningen is gebouwd op terreinen 
die als overlooplokaties of bedrijfsterreinen te typeren 
zijn. In schema 3.1 zijn alle 25 ni e uwbouwprojekten onder 
elkaar gezet. 
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FIGUUR 15 

NIEUWBOUW IN CROOSWIJK PER NIEUWBOUWGOLF, 1976-1986 ,NAAR OPLEVERING (•) PER KWARTAAL 
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Schema 3.1. Nieuwbouw gerealiseerd in Crooswijk. 

Golf Buurt 

l* Rubroek 
1 Rubroek 
l* Oud Crooswijk 

totaal le Golf 

2* Rubroek 
2 Rubroek 
2 Oud Crooswijk 

totaal 2e Golf 

3* Rubroek 
3 Rubroek 
3* Oud Crooswijk 
3 Oud Crooswijk 
3 Rubroek 
3 Rubroek 

totaal 3e Golf 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

Rubroek 
Rubroek 
Oud Crooswijk 
Nw. Crooswijk 
Oud Crooswijk 
Oud Crooswijk 

totaal 4e Golf 

5* Oud Crooswijk 
5* Oud Crooswijk 
5 Oud Crooswijk 
5* Oud Crooswijk 
5 Rubroek 

totaal Se Golf 

6 
6 

Oud Crooswijk 
Rubroek 

totaal 6e Golf 

Naam 

De 206 
81 Goudse wijk 
37 v Reynstraat 

117 L. Rottekade 
Veemarkt 
Heineken 

Kluster Branding 
Arend Zeemeeuw I 
Kluster Branding 
Kluster Buurthuis 
Rubroek West 
Arend Zeemeeuw II 

Jamin I 
Jamin II 
Oud en Nieuw I 
Oud en Nieuw I 
Oud en Nieuw II 
Slachthuis 1 + 2 

Slachthuis 4 
Slachthuis 3 
Crooswijkseweg 
Boezemstraat 
Goudse wijk I 

Houtskeletbouw 
Goudse wi jk II 

totaal nieuwbouw le t/m 6e Golf 

(*) woningen met lift 

aantal 
woningen 

206 
81 
37 

324 

117 
332 
270 

719 

40 
215 
141 
125 

87 
47 

655 

353 
38 

129 
32 
34 

400 

986 

90 
337 
123 
127 
148 

825 

12 
63 

75 

gem.ople-
verdatum 3 

mrt. '77 
mrt. '77 
juni '76 

sept.' 78 
aug. '78 
sept.' 78 

mrt. '81 
febr.'81 
mrt. '81 
okt. '80 
febr.'82 
juni '82 

juli I 82 
juli '8 2 
jan. '8 3 
sept.' 82 
sept.' 83 
juli I 82 

jan. '85 
april'85 
juni '86 
dee. '85 
maart'86 

nov. '85 
juni '87 

3584 woningen 
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FIGUUR 16: 

WONINGDIFFERENTIATIE IN CROOSWIJK PER NIEUWBOUWGOLF, IN PROCENTEN 
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(
3

) de gemidde lde opleveringsdatum is slechts een 
indicatie. Tus sen de eerste en de laatste woning kan 
een lange periode liggen. In figuur 14 is daarom de 
oplevering weergegeven, volgens een schatting van de 
oplevering (zie tabel Bl.2.) 

Van groot belang voor de rol van de nieuwbouw voor de 
Crooswijkse bevolking is de huur en de woningdifferen
tiatie van de woningen. 

Over de huur van de nieuwbouwwoningen is veel te doen 
geweest en nog is het een zeer heet hangijzer. In dit 
onderzoek wordt deze kwestie niet uitgediept. We 
verwijzen hiervoor naar eerder verricht onderzoek (2). 
Anno 1985 kost een nieuwbouwwoning (3-4 kamers) f. 410,
tot f. 440,- aan kale huur (exclusief ong. f. 40,- per 
maand service- en andere bijkomende kosten). 
Veel bewoners zijn afhankelijk van Individuele 
Huursubsidie. Huurachterstanden en inhoudingsakties 
wisselen elkaar af. De lijn van projektgroep en 
bewonersorganisatie is altijd geweest dat de nieuwbouw
huren betaalbaar moeten zijn en blijven voor de 
Crooswijkers. 

We zullen wel op de woningdifferentiatie nader ingaan. 
Zoals uit paragraaf 1.4.2. bijkt is in de periode 1975-
1985 rond 1980 een omslagpunt te signaleren: er wordt 
minder belang gehecht aan grote woningen in de nieuwbouw. 
We bekijken nu de uitvoering van de woningdifferentiatie 
in de nieuwbouw en relateren dit aan de normen uit het 
beleidsplan en het bestemmingsplan. 
Bij de woningdifferentiatie is vanaf de derde 
nieuwbouwgolf een zwaarder accent op kleine woningen 
gekomen. In tabel 3.1 en figuur 16 zien we dit duidelijk. 
(zie voor een volledige differentiatie tabel B 3.1). 

Tabel 3.1 gemiddelde kamertal per nieuwbouwgolf 
----- --- ---------- -------- -------------
golf 1 (324 w.) 3, 70 
golf 2 (719 w.) 3 , 83 
golf 3 (655 w.) 3,46 
golf 4 (986 w.) 3,48 
golf 5 (825 w.) 3,06 
golf 6 ( 75 w.) 3,53 

totaal (3584 w.) 3,57 

Het aantal drie-kamerwoningen is van de tweede tot en met 
de vijfde golf sterk toegenomen; de grote woningen (5 
kamers) komen in de eerste en tweede golf wel voor, maar 
in de latere nieuwbouwprojekten veel minder. 
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De eerste en tweede nieuwbouwgolf is niet geheel volgens 
de differentiatie uit het beleidsplan ontwikkeld. Het 
aandeel kleine woningen (2-3 kamers) is ongeveer 38 % en 
daarmee lager dan de norm van 40 tot 60 %. Verder is het 
aandeel 4-kamerwoningen in de eerste golf (50 %) veel 
hoger dan de norm uit het beleidsplan (10-30 %). Dit is 
ook bij de tweede golf het geval. Bij de woningen met 
vijf en meer kamers is er geen afwijking met de norm in 
het beleidsplan. 

Vanaf de derde golf kunnen bij de woningdifferentiatie 
marges gehanteerd warden volgens het bestemmingsplan (40% 
klein, 40% groat, 20% marge). De marges blijken 
achtereenvolgens in steeds grotere mate voor kleine 
woningen (2-3 kamers) gebruikt te zijn. Zo wordt in de 
vijfde golf de gehele marge van 20 % voor deze woningen 
gebruikt! In de (kleine) zesde golf zijn weer een grater 
aandeel 4-kamerwoningen voorzien. 

In de loop der tijd ziJn de pretenties voor grate 
nieuwbouwwoningen danig teruggeschroefd. Dit kan te maken 
hebben met de woonlasten e n me t het in absolute zin 
steeds geringer aandeel gezinnen met kinderen die moeten 
bijdragen aan een "evenwichtiger bevolkingsopbouw". 

De enige categorie die nog voor d e grate woningen in de 
rij zou kunnen staan, z iJn de grate buitenlandse 
huishoudens met kinderen. Hebben deze geen belangstelling 
- te duur, andere woonwensen - of komt bij een afstemming 
van de nieuwbouw op hen een andere doelstelling uit het 
beleidsplan in de knel: te weten het terugbrengen van het 
aantal buitenlandse huishoudens? Het lijkt niet zo 
eenvoudig te ziJn om via grate woningen in de stads
vernieuwingsnieuwbouw grate Nederlandse gezinnen in de 
wijk te houden (c.q. terug te krijgen). Ze bestaan niet 
(meer) of verblijven elders. 

3.2 de toewijzingsregels van de nieuwbouw 

Voor ieder van de ze s nie uwbouwgolven die van 1976 tot en 
met 1985 in Crooswijk zijn gerealiseerd, bestaan aparte 
toewijzingsre gels. In dit gedeelte bespreken we de regels 
en de toepassing voor iedere golf afzonderlijk. 
Bij ieder van deze projekten is gewerkt met open 
inschrijving voor Crooswijkers. Belangstellenden zijn 
onder te verdelen in verschillende kategorieen. De 
Crooswijkse kategorieen (stadsvernieuwingsurgenten, 
overige urgenten en niet urgente Crooswijkers) moeten 
zich eerst inschrijven voor een nieuwbouwwoning. Deze 
inschrijving is uiteraard beperkt in de tijd en vindt in 
de regel plaats op het kantoor van Patrimonium. 
De toewijzingsregels warden door de subgroep herhuis-
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vesting en de projektgroep tijdens de periode van 
inschrijving en planvorming vastgesteld en ter 
goedkeuring aan B&W voorgelegd. 
De toewijzingsregels warden in een vroeg stadium 
opgesteld om na voorlopige toewijzingen aan nieuwbouw
gegadigden de participatie van het projekt (inspraak) te 
kunnen starten. Dit betekent dus dat de toewijzingsregels 
jaren voor de feitelijke verhuur bekend moeten zijn (1 
jaar bouwtijd, 1 tot 1,5 jaar planvorming, tesamen 2 tot 
2,5 jaar). Duidelijk is dat urgenten niet zo lang kunnen 
wachten. 
De voorlopige toewijzingen 
regels betekenen dan ook in 
in de participatie stappen, 
snelle toewijzing wachten. 

op basis van goedgekeurde 
de praktijk dat niet-urgenten 
terwijl de urgenten op een 

3.2.1 de eerste nieuwbouwgolf 

De eerste nieuwbouwgolf (324 woningen, opgeleverd 1976-
1977) heeft een belangrijke rel gespeeld voor de 
herhuisvesting van bewoners uit sloopwoningen. Een aktie 
van bewoners uit de Laanzichtstraat draagt hieraan bij. 
Bij de wethouder wordt met succes een kollektieve 
herhuisvesting afgedwongen naar de nieuwbouwlokatie 
Goudse Rijweg. 
Voor de overige (ongeveer 280) woningen warden de 
bewoners van Crooswijk opgeroepen zich in te schrijven. 
In de subgroep herhuisvesting, projektgroep en B&W 
bestaat overeensternrning over de volgende toewijzings
regels: 
groep A: 80 % van de woningen heeft betrekking op de 
huidige Crooswijkse bewoners 
In afnemende lijn wordt toegewezen aan: 
1. bewoners van sloopwoningen 
2. bewoners van woningen met aanwijzing tot 

woningverbe tering 
3. bewoners in de "bemiddelingsgroep" van de Dienst 

Volkshuisvesting. aanvullende eis: in Crooswijk 
wonend voor 1-1-70. 

4. bewoners van woningen met hoge bezettingsgraad, 
medische verklaring, slechte bouwtechnische 
kwaliteit, woonduur langer dan tien jaar. aanvullende 
eis: in Crooswijk wonend voor 1-1-70. 

Groep B: 20 % van de woningen. Hee ft betrekking op e x
Crooswijkers en niet Crooswijkers. 
In afnemende lijn: 
1. bewoners die na 1-1-72 Rubroek verlaten hebben, omdat 

hun woning werd gesloopt 
2. ex-Crooswijkers die in de bemiddelingsgroep van de 

Dienst Volkshuisvesting zitten 
3. niet Crooswijkers die in de bemiddelingsgroep van de 

Dienst Volkshuisvesting zitten. 
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3.2.2. de tweede nieuwbouwgolf. 

Naar aanleiding van de toewijzing van de eerste 
nieuwbouwgolf brandt een uitgebreide wijkdiscussie los 
over de toewijzingsregels van de tweede nieuwbouwgolf. 
Velen waren van mening dat het niet terecht was om 
Crooswijkers die toevallig in een sloopwoning zaten 
voorrang te geven. 
Inmiddels is op stedelijk niveau de 85-15 regel 
vastgelegd (85 % van de nieuwbouw is voor wijkbewoners, 
15 % is voor stedelijke urgenten). De projektgroep kan nu 
voorstellen doen met betrekking tot de verdeling van die 
85% tussen stadsvernieuwingsurgente , technisch en medisch 
urgente en niet urgente Crooswijkers. 
De tweede nieuwbouwgolf - zo is de algemene opvatting 
moet recht doen aan de reeds lang in Crooswijk wonende 
bewoners, die niet "urgent" zijn in de zin van 
stadsvernieuwingsurgent. Het achterliggende idee is dat 
alle Crooswijkers urgent zijn omdat ze allemaal jarenlang 
de ellende van slechte woningen en woonomgeving hebben 
moeten dragen. 
Als iedereen urgent is, hoe dan een prioriteit vast te 
stellen? Er worden vaste segmenten van de nieuwbouw voor 
bepaalde groepen gereserveerd, waarbinnen woonduur in de 
wijk de doorslag geeft. In schema 3 . 2 zijn de 
goedgekeurde regels vermeld. 

Schema 3 .2 toewijzingsregels van de tweede nieuwbouwgolf 

(goedgekeurd februari 19 77) 

Crooswijkers 

kategorie 

l.sloop/renov. 
urgenten 

2.sociaal/med. 
urgenten 

3.niet-urgenten 

Stedelijke urgenten 
TOTAAL 

woonduur-eis omvang 

tenminste sinds 
1-1-72 10 % 

tenmi n. sinds 1-1-72 15 % 
tenmin. sinds 1-1-70 60 % 

85% 
15% 
100% 

Bij alle kategorieen Crooswijkers wordt het aantal 
woonjaren in Crooswijk vastgeste ld. Al s de vraag groter 
is dan het aanbod, is het aantal woonjaren beslissend. 
Als kanttekening wordt hierbij nog gemaakt dat voor 
bewoners van Nieuw Crooswijk van het aantal woonjaren in 
Crooswijk 15 jaar afgetrokken wordt, "voorzover ZlJ 
inderdaad in relatief betere omstandigheden verkeren". 
Het wijkorgaan en de overige leden van de subgroep 
herhuisvesting kunnen het aanvankelijk niet eens worden 
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voorstel van het Wijkorgaan gaat met 
van de subgroep naar de gemeente
stadsvernieuwing (Stuurgroep Stads-

Als B&W in februari 1977 de regels goedkeurt zijn er door 
de Stuurgroep Stadsvernieuwing enkele scherpe kantjes 
afgeslepen, maar is in grote lijnen het voorstel 
overgenomen. 

De wijzigingen op het oorspronkelijke 
wijkorgaan betreffen: 

De woonduur-eis van niet urgente 
niet op 1-1-68 gesteld (voorstel 
1-1-70. 

voorstel van het 

Crooswijkers wordt 
wijkorgaan), maar op 

Ook urgent woningzoekenden uit Wereldhaven en van 
Alkemadekwartier moeten in bepaalde gevallen geholpen 
worden (deze waren in het voorstel uitgesloten). 
Het voorstel dat over de toewijzing aan (stedelijke) 
urgenten verantwoording afgelegd moet worden aan een 
bewonerscomrnissie haalt het niet. 

Deze regels leveren een sterke instroom van oudere, 
autochtone bewoners in de nieuwbouw op. De belangstelling 
is groot en de vraag is voor een deel afkomstig van 
Crooswijkers die lang tot zeer lang in Crooswijk wonen. 
De regels maken mogelijk dat bv.: bewoners van Nieuw 
Crooswijk die sinds het begin van de jaren vijftig in 
Crooswijk wonen, hoger op de lijst komen dan bewoners die 
sinds 1969 in een slechte woning in Rubroek wonen. 
De woonduur-eis geldt, volgens de stukken, ook voor de 
stadsvernieuwingsurgenten. Feitelijk betekent dit dat 
bewoners van sloopwoningen met een korte woonduur (tot 5 
jaar) geen recht hebben op de nieuwbouw. 
De ex-Crooswijker is in deze regels nog niet terug te 
vinden. De verwachte grote vraag van de wijkbewoners is 
hier waarschijnlijk debet aan. 
Pas in het beleidsplan (opgesteld na de tweede 
nieuwbouwgolf) wordt deze categorie geintroduceerd. 

Deze regels zijn gehanteerd voor de nieuwbouwprojekten 
uit de tweede golf (Veemarkt, Heineken, Linker 
Rottekade). Bovendien zijn ze gebruikt als voorlopige 
regels voor een aantal projekten daarna, tesamen Open 
Gaten genoemd (kluster Arend, Buurthuis, Branding). 
Omdat er nog geen goedgekeurde regels voor de derde 
nieuwbouwgolf liggen en de voorlopige toewijzingen voor 
"Open Gaten" de deur uit moeten (de participatie moet 
starten) grijpt men terug op de regels van de tweede 
golf. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat het verloop 
tussen voorlopige en definitieve toewijzing het mogelijk 
maakt om later de zaak nog "recht te trekken". 
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Eind 1977 blijkt dat na de goedkeuring van de regels in 
februari 1977 en de insc hrijvingen, de woningen nog lang 
niet allernaal ve rdeeld zijn. Er z1Jn nog ongeveer 200 
woningen te verdelen van de tweede golfprojekten en het 
projekt Open Gaten (later derde golf). 
Juist in de Open Gaten is nog ruirnte, orndat PWS een groot 
aantal rnensen die een toewijzing hebben voor Open Gaten, 
plaatst in de eerder opgeleverde lokaties Veernarkt en 
Heineken. 
Eind 1977 wordt een aanvullende inschrijving geor
ganiseerd. Opnieuw wordt aan urgente en niet-urgente 
Crooswijkers d e gele genheid geboden zich voor een 
nieuwbouwwoning (Open Gaten) in te schrijven. In 
Crooswijk rijdt een geluidswagen rond die bewoners 
oproept zich voor de nieuwbouw in te schrijven. 
Bij de voorlopige toewijzing worden wederorn d e regels van 
de tweede nieuwbouwgolf gehanteerd. De afvallers kornen op 
de reservelijst en worden genoteerd als nieuwbouw
gegadigden. 
Inrniddel s wordt s teeds duidelijker dat de zgn. Open Gaten 
veel later gebouwd zullen worden dan Veernarkt, Heineken 
en Linker Rottekade . Bovendien z1Jn e r steeds 
doorschuivingen van de Open Gaten naar de eerder op te 
leveren ni e uwbouw. Organisa torisch e n feitelijk gaan de 
Open Gaten daarom onder de de rde nieuwbouwgolf vallen. 
In maart 1979 besluit de subgroep om de urgente 
ingeschrevenen van d e projekten Rubroek West en Arend 
Zeemeeuw II (late r de derde golf projekten) door te 
schuiven naar de Open Gaten p rojekten, inrniddels tot de 
derde golf behorend. Kennelijk hee ft de aanvullende 
inschrijving van eind 1977 ni e t voldoende urgenten 
opgeleverd om Open Gaten te vullen. 
Het feit dater in 1979 bijzonder veel sloopbesluiten 
genornen z1Jn (en er du s veel huishoudens sloopurgent 
worden) zal zeker t e rnaken hebben met de gebleken moeite 
om voldoende urgenten voor de nieuwbouw beschikbaar te 
hebben. 

3.2.3 de derde nieuwbouwgolf 

Bij de rege ls van de derde nieuwbouwgolf wordt de 
categorie ex-Crooswijkers ten tonele gevoerd; onder een 
aantal stringente voorwaarden (woonduur in de wijk, r e eds 
drie jaar weg, urge ntiebewijs) wordt het mogelijk gemaakt 
om naar Crooswijk terug te keren. 
Is het totaal aan urgenten (SV-urge nten + soc.medisch 
urgenten) bij de tweed e golf op 25 % gesteld, in de derde 
golf stijgt dit tot 30 %. 
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Schema 3.3 de toewijzingsregels van de derde nieuwbouwgolf 

(goedgekeurd okt. 78) 

Crooswijkers 

kategorie 

l.SV-urgenten 
2.soc/med.urgenten 
3.niet urgenten 
4.ex-Crooswijkers 

Totaal Crooswijk 
Stedelijke urgenten 
TOTAAL 

woonduur-eis: 
tenminste sinds: omvang 

1-1-74 30 % 
1-1-74 
1-1-72 45 % 
uitverhuisd 
tussen 1-1-65 10 % 
en 1-1-76, 
20 jaar Crooswijker 
geweest (1) 
urgentiebewijs nood
zakelijk 

85 % 
15 % 

100 % 

(1) indien men in sloopwoning gewoond heeft, is vijf jaar 
voldoende. 

3.2.4 de vierde nieuwbouwgolf 

Omdat in de regels voor de tweede en derde golf de niet 
urgente wijkbewoners ruim bedeeld zijn, wordt het vanaf 
de vierde golf mogelijk om meer ruimte voor sloop en 
renovatie-urgen ten te creeren. 
Een groat deel van de critische bewoners is met een 
nieuwbouwwoning tevreden gesteld, men kan vanaf 1979/1980 
gaan pogen de nieuwbouw en de sloop meer op elkaar af te 
stemmen. 
Juist in 1979 wordt 
genomen en warden 
goedgekeurd. 

een record aantal sloopbesluiten 
tevens de regels voor de vierde golf 

In deze regels wordt het mogelijk gemaakt dat Crooswijkse 
urgenten 30 tot 50 % van de nieuwbouw toegewezen krijgen. 
Voor ex-Crooswijkers wordt meer ruimte, voor niet 
urgenten wordt minder ruimte gemaakt. De vierde golf is 
buitengewoon omvangrijk (bijna 1000 woningen). Er zal dus 
een grate inspanning nodig zijn om aan d e 
toewijzingsregels te voldoen. 
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Schema 3.4 de toewijzingsregels van de vierde nieuwbouwgolf 

(goedgekeurd febr/aug 79 (1) 

kategorie 

l.SV-urgenten 
2.soc/med.urgenten 
3.niet urgenten 
4.ex-Crooswijkers 

Totaal Crooswijk 
Stedelijke urgenten 
TOTAAL 

woonduur-eis: 
tenminste sinds: 

1-1-76) 
1-1-76) 
1-1-76 
ex- Crooswijker 
sinds 
1-1-65 en 1-1-76 

omvang 

30-50% 

20-40% 

15% 
10 jaar Crooswijker 
geweest (2) 
bij urgentie
bewijs voorrang 

85% 
15% 

100% 

(1) over het Slachthuisprojekt in deze golf mag Crooswijk 
een-derde van 85 % t oewijze n (Kralingen en het Oude 
Noorden de andere gedeelten). 

(2) indien men in een sloopwoning gewoond heeft, is vijf 
jaar voldoende. 

In 1979 v indt er tussen de projektgroep en B&W nog enig 
touwtrekken plaats over de 85-15 regeling . B&W willen nl. 
in een voorstel aan de gemeenteraad de 85-15 regeling 
w1Jz1gen in een 70-15-15 verdeling. (nota herhuisvesting 
in stadsvernieuwingsgebieden 1979. Zie ook hoofdstuk 1). 
70 % is dan voor wijkbewoners bestemd en 15 % voor 
stadsvernieuwingsurgenten uit andere wijken, 15 % voor 
stedelijke urgenten (Woonruimtezaken). Uiteindelijk 
blijft alles bij het oude en blijft de 85-15-regel ook 
voor Crooswijk de grondslag vormen voor de toewijzings
regels. 
De volgorde binnen alle Crooswijkse kategorieen wordt 
bepaald door het aantal jaren dat men in Crooswijk 
gewoond heeft. Woonduur speelt dus nog steeds een 
belangrijke rol, zij het dat het "bouwen voor urgenten" 
langzaam terrein wint ten opzichte van het "bouwen voor 
een oorspronkelijke bewoner" (de marge van 20 % bij de 
urgenten geeft aan dat men zich nag niet veel wil 
vastleggen) . 

Het projektburo beargumenteert de grotere aandacht voor 
urgenten me t de noodzaak van een hoge sloopproduktie . 
De herhuisvestingsproblemen , die een hoge sloopproduktie 
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opleveren, zijn alleen oplosbaar als er vee l nieuwbouw 
gerealiseerd wordt met toewijzingsregels die veel ruimte 
geven aan sloopurgenten. Een aantal stemmen (waaronder 
het Wijkorgaan) stellen dat dit laatste niet nodig is. 
Zij menen dat een hoge sloopproduktie goed kan samengaan 
met toewijzingsregels voor de nieuwbouw die aan niet
urgenten veel ruimte geven. Door dergelijke toewij
zingsregels komen immers veel oudbouwwoningen vr1J, 
waaraan ook bij sloopurgenten veel behoefte bestaat. 
Toch moeten sloopurgenten ook voor nieuwbouw in 
aanmerking kunnen komen. (Bovendien lijken urgente 
sloophuishoudens meer interesse te hebben in -spaarzaam 
aanwezige- grote oudbouwwoningen). 
In mei 1981 blijkt dater nog toewijzingsruimte is in de 
Slachthuis- en Jaminwoningen. PWS wijst -na goedkeuring 
van de subgroep- deze woningen toe aan mensen die in het 
vierde golf projekt "Oud en Nieuw" terecht zouden komen. 
Hierdoor komt er weer ruimte vrij in dit later op te 
leveren nieuwbouwprojekt. Op een grote reservelijst staan 
zeer veel niet urgenten (700) en weinig urgenten (100). 
Met de reservelijst en he t naar voren halen van de 
ingeschrevenen van "Oud en Nieuw" wordt op dat moment de 
ruimte in de derde en vierde golf opgevuld. Tevens wordt 
er opnieuw gesproken over het nemen van sloopbesluiten. 
Vanuit het beschikbare nieuwbouwaanbod kan, volgens de 
subgroep, het aantal te nemen sloopbesluiten worden 
bepaald. Een schatting van medio 1981 leert dater ruimte 
is voor sloopbesluiten van 360 woningen. 
In oktober 1981 blijkt de toewijzing van de derde en 
vierde golf nog niet voltooid. In de kategorie "urgenten" 
is nog steeds ruimte. Voorgesteld wordt (door PWS) om 
urgente en niet urgente ex-Crooswijkers voor de 
openstaande woningen aan t e schrijven. Van de 
inges c hreven ex-Crooswijkers (ongeveer 250 huishoudens) 
is slechts zo'n 10 % urgent. 

Het wordt nu zichtbaar dat het hogere aandeel voor 
urgenten in de toewijzingsregels voor de vijfde 
nieuwbouwgolf (zie 3.2.5) moeilijk haalbaar zal zijn. "De 
urgente n zijn op". Moet er aan stadsvernieuwingsurgenten 
van buiten Crooswijk toegewezen gaan worden? Bij de 
discussies over het herhuisve stingsplan 1982 kornen 
verschillen van inzicht opnieuw naar voren. Het 
wijkorgaan beple it ruimte te maken voor niet-urge nte ex
Crooswijkers. Dit past in de filosofie dat Crooswijk 
vernieuwd moet worden voor de oorspronkelijke bewoners. 
Eerst medio 1982 wordt overeenstemming bereikt over de 
woningoverschotten di e in de derde en vierde golf 
ontstaan zijn bij de kategorie "Crooswijkse urgenten". 
Afgesproken wordt het volgende: "Mochten er incidenteel 
nog overschotten zijn, dan zal via het herhuisvestings
team getracht worden urgente kandidaten uit Crooswijk of 
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naastliggende wijken te krijgen." Hiermee legt de 
subgroep vast dat overschotten die binnen de kategorie 
"urgenten" ontstaan z1Jn, ook door urgenten opgevuld 
worden, zij het dat dit ook bewoners van het Oude Noorden 
of Kralingen kunnen zijn (dus mogelijk ex-Crooswijkers). 
De voortdurende woningoverschotten in de kategorie 
urgenten hebben inmiddels de subgroep tot de uitspraak 
gebracht dat de a.s. sloopurgenten uit de zesde 
nieuwbouwgolf in de restanten van de derde en vierde golf 
geplaatst moeten worden. Dit betekent wel dat er eind 
1982 met spoed veel sloopbesluiten genomen moeten worden, 
omdat de verhuizers anders geen sloopurgenten zijn e n het 
risico lopen om geen verhuiskostenvergoeding en 
huurgewenning te ontvangen. 
Als vervolgens eind 1982 blijkt dat er ondanks de 
sloopbeslui ten nog steeds woningoverschotten in de 
kategori e urgenten zijn in de derde en vierde golf, dan 
moet volgens afspraak getracht worden om urgenten uit 
Crooswijk of naastliggende wijken naar de nieuwbouw te 
krijgen. 
Alle bestaande Crooswijkse urgenten die niet voor een 
nieuwbouwwoning ingeschreven staan, worden dan alsnog 
opgeroepen om in de nieuwbouw te trekken. Ook ex
Crooswijkers met de hoogste urge ntie kunnen nu binnen de 
kategorie Crooswijkse urgenten geplaatst worden. In 1983 
zijn alle woningen van de vierde golf bewoond. 

3.2.5 de vijfde nieuwbouwgolf 

De diskussies over de regels van de vijfde golf vinden 
plaats in een tijd, waarin de toewijzing van de vierde 
golf moeizaam verliep. Vooral het urgententekort speelde 
een rol. 
In juni 1982 stemt het College van B&W in met de 
toewijzingsregels voor de vijfde ni e uwbouwgolf. Enige 
maanden later zal de projektgroep vragen om de regels 
wederom te w1Jzigen. Deze wijzigingen komen tot stand 
onder druk van de woningoverschotten voor de kategorie 
Crooswijkse urgenten en de hoge aantallen ingeschrevenen 
ex-Crooswijkers. 
Het wijkorgaan stelt voor om voor de kategorie ex
Crooswijkers 5% extra in de toewijzingsregels te 
reserveren. Hiermee gaat de subgroep en later ook B&W 
akkoord. Tevens wordt vanuit het wijkorgaan voorgesteld 
om ook voor niet-urgente Crooswijkers 5% extra te 
reserveren. Hiermee gaat de subgroep niet akkoord: als er 
al woningen in de kategorie "urgente Crooswijkers" 
overblijven, zullen ze, zo luidt de afspraak, ten goede 
moeten komen aan urgenten uit andere wijken. 
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Schema 3.5 Toewijzingsregels van de vijfde nieuwbouwgolf (1) 

Crooswijk: 
kategorie: 

l.SV-urgenten 
2.soc/med.urgenten 
3.niet urgenten 
4.ex-Crooswijkers 

Totaal Crooswijk 
Stedelijke urgenten 
TOTAAL 

woonduur-eis: omvang 
tenminste: juni 82 

1-1-81 
1-1-81 
1-1-81 

25-34 ) 
21-30 )55 

21 
ex-Crooswijker 
sinds 1-1-65 (2) 9 
10 jaar Crooswijker 
geweest 
geen urgentiebewijs 
nodig 

85 
15 

100 % 

gewijzigd 
dee. 82 

25-34 ) 
21-30 )51 

21 

13 

85 
15 

100 % 

(1) uitgedrukt op alle woningen, incl. het gedeelte van 
woonruimtezaken. Het Slachthuisprojekt fase 3+4 wordt 
als overlooplokatie beschouwd en wordt daarom met 
Kralingen en het Oude Noorden gedeeld. Crooswijk mag 
hiervan 1/ 3 x 85 % = 28 % toewijzen. 

(2) of laatste bewoner van een sloopwoning en 5 jaar 
Crooswijker geweest. 

De toewijzingsregels van de vijfde golf betekenen na de 
w1Jz1ging van december 1982 een feitelijke vastlegging 
van de marge van de regels uit de vierde golf ten behoeve 
van de urgenten. In de vierde golf was nl. voor urgenten 
30-50 % beschikbaar, in de vijfde golf is dit 51 %. Voor 
n i et urgenten was 20-40 % beschikbaar in de vierde golf, 
in de vijfde golf is dit 21%. De kategorie ex
Crooswijkers is door de verhoging tussen juni en december 
1982 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van de vierde 
golf. 

3.2.6 de zesde nieuwbouwgolf 

Eind 1983 wordt er in de subgroep gesproken over de 
toewijzingsregels voor de zesde nieuwbouwgolf. Op dat 
moment bevat dez e golf nog de projekten 
Slachthuiskwartier, Pijperstaat, Marnixplein 
wijk II. Een jaar later wordt vastgesteld dat 
drie projekten zijn verschoven naar de verdere 

en Goudse 
de eerste 

toekomst. 
De zesde golf heeft alleen betrekking op de 75 woningen 
van Houtskeletbouw en Goudse wijk II. 
Twee voorstellen zijn ter tafel gekomen in 1983: een van 
het projektburo en een van het wijkorgaan. In september 
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1984 volgt een nieuw voorstel da t geaccepteerd wordt, in 
het licht van het kleinere nieuwbouwaanbod en de 
inmiddels weer gesignaleerde tekorten aan woningen voor 
stadsvernieuwingsurgenten. 

Schema 3.6 De toewijzingsregels van d e zesde nieuwbouwgolf 

(goedgekeurd november 1984) 

voor- voor- sub-
Crooswijk woonduur- stel stel groep ( 3) 

kategori e eis wijkorgaan pro j.buro besluit 
okt. 83 okt. 83 sept.84 

l.SV-urg. ( 1) geen ) 30-34 ) 30 ) 
2. soc/ med. geen ) 40 17-21 )51 30 )60 

urgenten 
3.niet tenminste 25 21 17 

urgenten(2) 1-1-81 
4. ex- Croos -

wijkers sinds 20 13 8 
1-1-65 ( 4) 
10 jaar Croos -
wijker geweest 
geen urgentie-
bewijs nodig 

totaal Crooswijk 85 85 85 
Stede lijke urgenten 15 15 15 
totaal 100 100 1 00 

( 1) 

( 2) 

( 3) 

( 4) 

Indien hi e r 
beschikba ar 
Kralinge n. 

woninge n ove rblijve n, komen deze 
voor urgenten uit het Oude Noorden en 

Ook bewoners van Wereldhaven en van Alkemadekwartier 
worden niet meer uitgesloten. Bij de ordening binnen 
de ze groep op basis van woonduur, wordt voor hen een 
aftrek van 15 jaar gehanteerd. 
Vanaf september 1 98 4 vervalt de woonduur-eis. Vanwege 
het nieuwe urgent iesysteem van woonruimtezaken 
(puntensysteem) kan woonduu r niet meer gehonoreerd 
worden. Het begrip i nschrijvingsduur wordt nu 
belangrijker. 
Of laatste bewoner van een s loopwoning e n 5 jaar 
Crooswijker geweest. 

Uite indelijk wordt d e afspraak gemaakt dat als de 60 % 
voor urgenten niet worden gehaald, de r egels van de 
vijfde ni e uwbouwgolf gehanteerd zullen worden (wat meer 
ruimte voor niet urgenten en ex-Crooswijkers). 

De belangrijkste we nding bij de toewijzingsrege ls zit 
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niet in de percentages, maar in de omschakeling van 
woonduur (voorstellen oktober '83) naar inschrijvingsduur 
( september '84). 
Deze omschakeling is een gevolg van de (stedelijke) 
beslissing dat de dienst Woonruimtezaken een meer 
genuanceerde indeling hanteert bij het urgentiebegrip. 
Middels een pun ten score wordt de woningbehoefte 
uitgedrukt. Voor iedere maand ingeschreven zijn krijgt de 
woningzoekende vijf punten. Niet urgenten worden dus niet 
meer geordend (althans in deze opzet) volgens het 
woonduurprincipe, maar volgens het aantal punten: ofwel 
de niet-urgenten worden geordend naar hun urgentiescore. 
Duidelijk is dat het begrip niet-urgent hiermee een 
andere inhoud krijgt. 

3.2.7 de toewijzingsregels: een overzicht 

In schema 3.7 
gezet. 

zijn de toewijzingsregels naast elkaar 

Schema 3.7 Overzicht van de toewijzingsregels voor de 

nieuwbouw 

..:rooswijkse urgenten Crooswijkse 
n i et- urgenten 

I ) 
Ex-Crooswijkers stede li jke 

ur gent en 

golf aandee l woonduurei s * aandee l woonduure is* 
\ ( SV of 1------,------l in \ 

a andee woonduureis* urgen- aandeel ir. 
in\ 1--- ~ ------<tie- l> 

soc . med. )~ij biJ bij bij roes- verlaten bewijs 
~oedk. . op).ev. goedk. oplev . jwijk sinds 2) nodig? 

j aren 

f------,-------------+----+-----1....------+---+---+----+---+----
aantal won 324 
opleveiin<;t 76- 77 
goedk. 76 

aantal won 7 19 
opleveringl 78 

goedk . ws --t- 77 __ 

aantal ·,,,on 655 
oplevering 8 1 
q::>edk. H 78 

I 
aantal won 986 
oplevering 82 

t goedk. u 79 

aantal won 825 
oplevering 85 
goed.J.: . !U . 82 

aanlal won 75 
oplevering 86 
goedk . n 84 

* i n jaren 

so 

25 I 10/ 
15 I 

30 

30- 50 

51(25- 3' 
21 - 30 

3 , 5 

EO (30/ I 0 
30) I 

6 , 5 

u. goedkeuri ng toewijzingsregels door B en w. 

0 

60 8 ,5 

45 10 

20- 40 3,5 15 

21 13 

17 

20 1970 

10 1965 

10 1965 

10 1965 

20 

15 

ja 15 

voor- 15 
rang 

nee 15 

nee 15 
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(1) binnen deze kategorie wordt op woonduur toegewezen , 
in de tweede golf wordt voor Nieuw Crooswijk een 
aftrek van 15 jaar gehanteerd. Tot de zesde golf zijn 
bewoners van Wereldhaven en van Alkemadekwartier 
uitgesloten. Bij de zesde golf kunnen zij zich wel 
inschrijven. Een aftrek van 15 jaar woonduur moet een 
te sterke instroom van hen tegengaan. 

(2) vanaf de derde golf wordt de datum van 1-1-65 
losgelaten voor voormalige sloopurgenten. Wel wordt 
bij hen een woonduur in de wijk van 5 jaar verlangd. 

De kategorie urgenten stijgt vanaf de tweede golf, 
terwijl de kategorie van niet-urgenten daa lt. We zien dat 
mn. bij de vierde golf er in de regels meer ruimte 
gemaakt wordt voor Crooswijkse urgenten. 
De ex-Crooswijkers krijgen in de vierde en vijfde golf 
kansen. In deze kategorie worden in de loop der tijd de 
ei sen ten aanzien van urgentie afgezwakt. De ingeschreven 
ex- Crooswijkers zijn vaak niet-urgenten die terug willen 
naar famili e en kennissen. Was de figuur ex-Crooswijker 
aanvankelijk bedoeld voor de, vanwege stadsvernieuwing 
verhuisde bewoners , inmiddels is het meer een route 
geworden voor kinde ren van Crooswijkse bewoners die 
buiten de wijk zelfstandig zijn gaan wonen (een tweede 
generatie van niet-urgenten). 

Bij de discussies over de toewijzingsregels spelen 
argumenten van rechtvaardigheid en doelmatigheid door 
elkaar heen. 

de doelmatigheid. Hoe moet de nieuwbouw (aantal, 
lokatie, differentiatie, toewijzingsregels) 
gerealiseerd worden, zodat de stadsvernieuwingtrein 
zo snel en efficient mogelijk kan voortgaan? 
de rechtvaardigheid. Is he t rechtvaardig om nieuwbouw 
vooral te bestemmen voor bewoners van sloopwoningen, 
de sloopurgenten? Moet er niet aan bewoners die al zo 
lang (woonduur!) in de ellende zitten, voorrang 
worden gegeven? 

In de tijd is er sprake van een verschuivend compromis. 
De lijn van het projektburo is geweest rechtvaardigheids
discussies te omzeilen door doelmatigheidsargumenten. De 
stadsvernieuwingsproduktie stond voorop . 
Nog niet afdoende besproken is in hoeverre men er in is 
geslaagd de verschillende toewijzingsregels uit te 
voeren. Ook willen we nader ingaan op de bevolkings
samenstelling van alle nieuwbouwcomplexen. Deze twee 
punten komen in hoofdstuk 4 aan de orde. 
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NO'l'EN 

( 1) zie: Priemus, Stadsvernieuwing, problemen, begrippen, 
beleid, 1978. 
- Wijkorgaan Crooswijk, afdeling Bouwkunde TH Delft, 
Gaten dichten, 1979. 
- Wijkorgaan Crooswijk, Crooswijk, een halve eeuw 
woonlastenstrijd, 1983. 
- Werkgroep Woonlasten/ 
Woonlasten r1Jzen de pan 
stijging van de woonlasten 
Rotterdam 1982. 

wijkorgaan Crooswijk, 
uit. Onderzoek naar de 

in de periode '78-'81. 
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HOOFDSTUK 4 

DE BEVOLKINGSSAMENSTELLING VAN DE NIEUWBOUW 

In dit hoofdstuk vervolgen we onze rondgang in de 
verschillende nieuwbouwcornplexen. Voor iedere nieuwbouw
golf gaan we in op de bevolkingssarnenstelling en het 
eventuele ve rloop erin. Voorts zullen we - waar mogelijk
de toepassing en de effekten van de toewijzingsregels 
(hoofdstuk 3 ) bezien . 

4.1. De eerste nieuwbouwgolf 

In tabel 4.1. geven we ee n vergelijking weer tussen de 
bevolkingssamenstell ing van ge heel Crooswijk (1-1-77) met 
de bevolkingssamenstell i ng die in 1976 / 1977 in een 
nieuwbouwwoning van de e erste golf trek . (op basis van 
een 20% steekproef van de di enst Vo lkhuisve sting) 

Tabel 4.1 bevolkingssame nste lling eerste ni euwbouwgolf 

(op basis van huishoudens) in procenten. 

nationaliteit 
buitenlands 

leeftijd hoofdbewoner 
t/m 34 jaar 
35-64 jaar 
ti5 jaar en ouder 

huishoudengrootte 
1 persoon 
2 personen 
3-4 personen 
5 en meer personen 

le nwb.golf 

1,5 

11,1 
50,8 
38 ,1 

20,6 
39,7 
33,3 

6,4 
100 (324) 

Crooswijk 1-1-77 

9,9 

29,1 
41,2 
29 ,7 

38 ,0 
31,8 
24 ,5 

5 ,8 
100 ( 7987) 

Bron: Ongepubliceerd materiaal SV evaluati e I, 
demografische gegevens GBOS. 

In 1977 is er bij het eerste n ieuwbouwprojekt een 
bevolking in de nie uwbouw getrokken met een specifieke 
samenstel ling: bijna allemaal Ned e rlanders, relatief meer 
bewoners ouder dan 35 jaar en meer huishoude ns van 2-4 
personen. 
In he t rapport SV-evaluatie I wordt teven s geme ld dat 54 
% van de nieuwbouwbewoners van de eerste golf afkomstig 
is uit sloopwoningen. Dit is toe t e schrijven aan de 
toewijzingsregels van deze golf, die sterk gefi nt zijn op 
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Crooswijkse sloopurgenten. 86 % van de bewoners komt uit 
Crooswijk. 

Om het bevolkingsverloop in de nieuwbouw vanaf het moment 
van oplevering tot 1984 te onderzoeken, selekteren we het 
projekt van 37 woningen aan de van Reynstraat/Pootstraat 
(Pootstaat 2-62, even en van Reynstraat 1-5-7, 15-17, 21, 
oneven). Dit projekt maakte deel uit van een grotere 
bouwstroom, waarin ook de "206" (Rubroek, le golf) en de 
117 Linker Rottekade (Rubroek, 2e golf) geplaatst werden. 
Het zijn gestapelde drie- en vierkamerwoningen (enkele 
vijfkamerwoningen) die per lift bereikbaar zijn. We 
signaleren het volgende verloop in dit projekt van 37 
woningen. 
20 woningen: blijvend bewoond door 20 huishoudens 

vanaf 1976. 
17 woningen: hierin wonen 20 vertrekkende huis

houdens. Een aantal woningen kwamen 
nl. meerdere malen vrij. De woningen 
werden opnieuw verhuurd aan 16 
vestigende huishoudens (1 woning staat 
anno 1984 leeg). 

Dit betekent dat 46 % van de woningen al "in de 2e (of 
3e) verhuur zit". 
De mutatie is in 7,5 jaar 20 woningen, wat wil zeggen dat 
er gemiddeld per jaar 7,2 % vrijkomt. 

We zullen nu bezien of er verschillen bestaan tussen drie 
te onderscheiden groepen: 
a. de blijvende groep: 20 huishoudens 
b. de vertrekkende groep: 20 huishoudens 
c. de vestigende groep: 16 huishoudens 
In tabel 4.2 zijn een aantal bevolkingskenmerken van deze 
groepen naast elkaar gezet. 
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tabel 4.2 Pootstraat/van Reynstraat: blijvers, 

vertrekkers en vestigers, huishoudens (absoluut) 

blijvers vertrekkers vestigers 
huishoudensamenstelling 

alleenstaand 
echtpaar zonder kind 
1 ouder gezin 
2 ouder gezin 

huishoudengrootte 
1 persoon 
2 personen 
3-4 personen 
5 en meer personen 

nationaliteit 
nederlands 
niet-nede rlands 

leeftijd hoofdbewoner 
0-19 jaar 
20-34 jaar 
35-64 jaar 
65 jaar e n oude r 

onbekend 
totaal 

7 
2 
3 
8 

7 
5 
6 
2 

18 
2 

0 
3 

11 
6 
0 

20 

8 
3 
6 
3 

6 
6 
6 
2 

20 
0 

0 
4 

1 0 
3 
3 

20 

2 
1 
7 
6 

2 
2 

11 
2 

15 
1 

1 
9 
6 
0 
0 

16 

Het aandeel van de alleenstaanden loopt t e rug. Dit is toe 
te schrijven aan een vrij hoog vertre k en een lage 
vestiging. Het aantal gezinnen blijft daarentegen hoog: 
vertrek wordt gecompenseerd door v e stiging. 
We zien ook dat de vestigende huishoudens ook iets groter 
ziJn dan de vertrekkende huishoudens en dat het aandeel 
niet-nederlanders niet toeneemt, maar onverminderd op een 
laag nivo blijft. 
Ondanks de hoge mutatie zijn er dus geen grote 
verschuivingen in de bevolkingssamenstelling geweest. 
De vertrek- en vestigingsstromen uit en in dit 
nieuwbouwprojekt vinden vooral plaats vanaf 1981. Van de 
20 vertrekkers blijft driekwart in Crooswijk. De meeste 
(11 huishoudens) stromen door naar een volgend 
nieuwbouwproj e kt (de 3e en 4e nieuwbouwgolf). In de 
toewijzingsregels van de 3e en 4e golf zit veel ruimte 
voor niet-urgenten. Bovendien blijft de woonduur in de 
wijk ook bij nieuwbouwbewoners nog meetellen. Uiteraard 
krijgt men geen verhuiskostenvergoeding bij een 
verhuizing van nieuwbouw naar nieuwbouw. Hiertegenover 
staat dat d e huur van de 3e golf even hoog is als de huur 
van de le golf, terwijl het afwerkingsnivo in de woningen 
van de 3e golf beter is. 
Vanaf 1984/1985 wordt het nieuwbouwbewoners niet meer zo 
gemakkelijk gemaakt om naar een volgend nieuwbouwprojekt 
door te stromen. 
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4.2 de tweede nieuwbouwgolf 

De toewijzingsregels van de 719 nieuwbouwwoningen in de 
tweede golf waren geheel anders samengesteld: veel meer 
nadruk op niet-urgenten. Deze regels versterkten een 
instroom van oudere, autochtone bewoners in de nieuwbouw. 
We zien duidelijk ook de verschillen met de eerste golf 
wat de he rkomst van de bewoners betreft. Kwam bij de 
eerste golf nog 57% uit een sloop- of te renoveren 
woning, bij de tweede golf bedraagt dit nog slechts 27% 
(SV-evaluatie I, pag. 41,44). 

De gehele tweede golf speelt dus een veel minder 
belangrijke rol bij het herhuisvesten van bewoners van 
sloopwoningen. Er worden juist veel andere oudbouw
woningen in de wijk vrijgemaakt. 
De bevolkingssamensteling van de tweede nieuwbouwgolf 
(alle eerste bewoners) vergelijken we met de 
samenstelling van Crooswijk . De tweede golf bestaat voor 
ruim eenderde uit woningen in Oud Crooswijk (Heineken), 
terwijl de Linker Rottekade en de Veemarkt deel uitmaken 
van Rubroek . 

Tabel 4.3 bevolkingssamenstelling tweede nieuwbouwgolf 

(huishoudens) 

nationaliteit 
niet-Nederlanders 

leeftijd hoofdbewoner 
t / m 34 jaar 
35-64 jaar 
65 jaar en ouder 

huishoudengrootte 
l persoon 
2 personen 
3- 4 personen 

tweede nwb.golf 
(le verhuur) 

2,8 

25,7 
52,8 
21,4 

5 en meer personen 

18,6 
24,3 
40,0 
17,l 

Totaal Ioo7"719) 

Crooswijk 1-1-79 

10,4 

28,0 
41,5 
30,5 

39,l 
30,3 
24,4 
6,2 

Ioo7"7627) 

Bron: ongepubliceerd materiaal SV evaluatie I, 
demografische gegevens GBOS. 
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Het aantal buitenlanders blijft sterk achter in de 
nieuwbouw. Verder zien we weinig 1-persoonshuishoudens en 
meer grotere huishoudens in de tweede nieuwbouwgolf. De 
leeftijdsgroep 35-64 jaar blijkt opnieuw te domineren. In 
vergelijking met de eerste nieuwbouwgolf blijft het 
aandeel buitenlanders op een laag nivo (ondanks de 
stijging). 
Het aandeel middelgrote (3-4 personen) en grote 
huishoudens (5 en meer) ligt in de tweede golf belangrijk 
hoger. Dit is een gevolg van de expliciete keuze, gemaakt 
bij de woningdifferentiatie. Voor de tweede golf in zijn 
geheel geldt dat het aandeel 5-kamerwoningen 24 % is. In 
het projekt Heineken is het 31 % en Veemarkt 27 %. 

Uit de tweede nieuwbouwgolf kozen we een projekt van 117 
woningen aan de Linker Rottekade (301-303, 311-421, 
oneven) (302-420 even). Dit complex heeft in 
tegenstelling tot de andere gedeelten uit de tweede 
nieuwbouwgolf een lift, waardoor het voor mensen die 
slecht ter been zijn, aantrekkelijker is. Het bestaat uit 
3 en 4 kamerwoningen. 
Het verloop tot 1984 vanaf de oplevering in 1978 is als 
volgt: 
99 woningen: blijvend bewoond door 

vanaf 1978 
99 huishoudens 

18 woningen: hierin wonen 20 vertrekkende huis
houdens. Twee woningen zijn twee maal 
vrijgekomen. De woningen zijn opnieuw 
verhuurd aan 15 vestigende huishoudens 
(3 woningen staan anno ' 84 leeg). 

In de ruim vijf jaar na de oplevering zijn dus 20 van de 
117 woningen (een mutatie van 3,4 % per jaar) 
vrijgekomen: vier door overlijden, zestien door vertrek. 
De besternrning van deze vertrekkers is als volgt: 
Crooswijk (nieuwbouw 5, bejaardenhuis 1) 6 
le en 2e ring (nieuwbouw 1, bejaardenhuis 1) 2 
overig Rotterdam (oudbouw) 4 
Nederland 4 

Totaal 16 

In tabel 4.4 z1Jn de blijvers , vertrekkers en vestigers 
met elkaar vergeleken. 
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tabel 4.4 De Linker Rottekade: blijvers, vertrekkers 

en vestigers (huishoudens, absoluut) 

blijvers vertrekkers vestigers 
huishoudensamenstelling 

alleenstaand 43 11 7 
echtpaar zonder kind 37 7 0 
1 ouder gezin 5 1 5 
2 ouder gezin 14 1 3 

huishoudengrootte 
1 persoon 34 9 3 
2 personen 48 10 5 
3-4 personen 16 1 7 
5 en meer personen 1 0 0 

nationaliteit 
nederlands 99 18 15 
niet-nederlands/onbek. 0 2 0 

leeftijd hoofdbewoner 
0-19 jaar 0 0 0 
20-34 jaar 1 1 3 
35-64 jaar 31 3 6 
65 jaar en ouder 67 5 6 

onbekend 0 11 0 

totaal ~ ~ 15 

Hieruit komt een lichte terugloop van het aandeel 
alleenstaanden en een stijging van de gezinnen (mn . 1 
oudergezinnen) naar voren. Het aandeel buitenlanders 
loopt terug naar nul. Oak hier zien we dat de vestigers 
grotere huishoudens hebben dan de vertrekkers. 
Het complex Linker Rottekade is een bijzonder komplex 
door het hoge aantal ouderen. De toewijzingsregels hebben 
-met het gegeven dat dit complex als enige van de tweede 
golf een lift heeft- geleid tot een grate instroom van de 
oude Crooswijkse bevolking. Bij de 99 blijvers heeft 67 
een leeftijd van 65 jaar en ouder. In de periode 1978-
1984 vinden in 25 woningen sterfgevallen plaats (28 
personen). Dit is zeer hoog (in de 37 woningen van de 
Pootstraat/ van Reynstraat vinden in 7 jaar tijd 5 
sterfgevallen plaats). 

Bezien we het totaal aan vestiging en vertrek uit de 
projekten 37 van Reynstraat (le nieuwbouwgolf) en 117 
Linker Rottekade, dan constateren we dat er verlies 
plaatsvindt van alleenstaanden, echtparen zonder kind en 
huishoudens van 1-2 personen. 
Gezinnen en huishoudens van 3-4 personen daarentegen 
behoren vaker tot de vestigers (zie tabel B 4.1 in 



82 

bijlage). De absolute aantallen z1Jn echter klein, zodat 
hieruit geen harde conclusies getrokken kunnen worden. 

4.3 de derde nieuwbouwgolf 

In 1981 worden voor de Crooswijkse nieuwbouw 409 
woonvergunningen afgegeven. We mogen er vanuit gaan dat 
deze alle betrekking hebben op de 655 nieuwbouwwoningen 
uit de derde golf. (Van deze 655 woningen worden er 
namelijk 125 in 1980 en 134 in 1982 opgeleverd, zodat de 
resterende 396 woningen aardig overeenkomen met het 
aantal van 409 woonvergunningen). In tabel 4.5 staan 
enige gegevens vermeld over de bevolking in de 3e 
nieuwbouwgolf. 

Tabel 4.5 Bewoners van 409 woningen van de derde nieuwbouw

golf, in procenten 

nationaliteit 
huishoudens 

nederlands 91,7 
buitenlands 8,3 

totaal 100 
(409) 

herkanst 

Crooswijk 
andere 
SV-wijk 
rest Rdam 

Bron: SV-evaluatie II 

73 

20 
6 

100 
(409) 

bestemning 
oude woning 

sloopwoningen 16 
te renoveren 
woning 8 
andere woning 76 

100 
(409) 

urgentie 

24 SV-urgent 
soc/rred. 
techn.urgent 
niet urgent 

30 
46 

100 
(409) 

Een toename van het aandeel buitenlanders is nu zichtbaar 
geworden in de nieuwbouw: 8,3% ligt boven het aandeel 
buitenlanders van Rubroek op 1-1-81 (4,5 %), maar sterk 
onder het aandeel buitenlanders in Oud Crooswijk op die 
datum (18,7 %). Vergeleken met de tweede golf is er 
sprake van een toename. 
Het aandeel dat uit Crooswijk komt is met 73 % lager dan 
in de eerste en tweede golf het geval was. Ten dele is 
dit toe te schrijven aan de mogelijkheid voor ex
Crooswijkers om terug te keren. In de toewijzingsregels 
zijn, zo zagen we, 10% van de woningen gereserveerd voor 
hen. Van de 20% die vanuit een ander stads
vernieuwingsgebied naar de Crooswijkse nieuwbouw trekt, 
is de helft uit het Oude Noorden of Kralingen gekomen. 

Volgens de toewijzingsregels mocht 45% van de woningen 
toegewezen worden aan niet-urgente Crooswijkers. Volgens 
het onderzoek SV-evaluatie II is 47% van de nieuwe 
bewoners niet urgent, zodat we kunnen concluderen dat in 
dit opzicht de toewijzingsregels nageleefd zijn . 
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Komt bij de tweede golf 27 % uit een te slopen of te 
renoveren woning, in de derde golf is dit nagenoeg even 
laag (24 %). Ook de derde golf maakte dus veel 
"verhuurbare" woningen in de voorraad vrij. Omdat er 30 % 
in de toewijzingsregels gereserveerd is voor Crooswijkse 
urgenten (stadsvernieuwingsurgenten en sociaal-medische 
urgenten), is het waarschijnlijk, dat het aandeel 
Crooswijkse sociaal en medisch urgenten dat in de derde 
golf geplaatst is zeer laag is (ongeveer 5%). 

4.4. de vierde nieuwbouwgolf 

De vierde nieuwbouwgolf telt zo'n 1000 woningen die 
opgeleverd worden in 1982 en 1983. Het omvat het 
Jamincomplex in Rubroek (ongeveer 400 woningen), woningen 
op het Slachthuisterrein (400 woningen) en een projekt 
Oud en Nieuw I en II (200 woningen) in Oud Crooswijk en 
(in beperkte mate) in Nieuw Crooswijk. 
De toewijzingsregels zetten in versterkte mate de nadruk 
op urgenten voort. 

In de herhuisvestingsrapportage over 1982 van Crooswijk 
worden de volgende cijfers door de dienst Woonruimtezaken 
genoemd van nieuwbouwverhuringen: 

stadsvernieuwingsurgent 108 
urgent 133 
niet-urgent 274 

(21,0 %) 
(25,8 %) 
(53,2 %). 

515 (100,0 %) 

Dit laat zien dater ook in 1982 veel aan niet-urgenten 
is toegewez en (53 %). Di t aandeel ligt boven de normen uit 
de toewijzingsregels. 

In 198 2 worden woningen uit de derde en vierde golf 
opgeleverd. Volgens de regels van de derde golf mogen er 
voor 45 % van de woningen niet-urgenten voorgedragen 
worden, terwijl de regels van de vierde golf uitgaan van 
20-40 % (met een uitloop v ia niet-urgente Crooswijkers). 

We zullen nu bij de nieuwbouwprojekten van de vierde golf 
de toewijzingen vergelijken me t de regels. 
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Fig. 17: Bebouwing van het Slachthuisterrein 
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Schema 4 . 1 

Toewij z i ngen i n de vi e rde nie uwbouwgol f 

rege l s ------------- -~P~~~j Z~D9 _____________ 

Jamin I Sl achthui s Oud e n Nie uw 
1 + 2 I + II 

Cr ooswijk I I 

1. urgenten 
a . SV-ur genten ' 12 , 8} 30 5 26 ' 1145 6 32 , 5 ~4 8 
b. soc . med . urgenten } 30- 50 

17 , 7 ' 19 , 5 ' 12, 3 ' 

2 . niet-urgente n 20-40 28 , 8 29 , 2 26 , 0 

3 . ex-Crooswi jkers 15 10 , 2 14, 9 

St edeli jke ur genten 15 
} 40 , 7 

15 , 0 14, 3 -- --
t ot aal 100 % 100% 100% 100 % 
absol uut 986 353 166 163 

I 

1. Crooswijk kreeg bij het Slachthuisterrein een derde 
van de woningen die door de buurten toegewezen 
mochten worden (85 % van totaal). Er werden er meer 
gebruikt, ten koste van het Oude Noorden (48 % ipv 
33 %) . De 166 feitelijk door en voor Crooswijk 
toegewezen woningen op het Slachthuisterrein (le+ 2e 
fase) zijn voor de berekening in de tabel op 85 
gesteld. 

2. Lauter de PWS woningen in Oud Crooswijk: 163 van de 
195 woningen. Gegevens bekend van 154 woningen. 

De toewijzingsregels blijken grotendeels uitgevoerd te 
zijn. Van Jamin is bekend (zie ook par. 3.2) dater 
woningoverschotten ziJn bij de kategorie Crooswijkse 
urgenten. We zien dat een grote r e kategorie bewoners van 
buiten Crooswijk dit opgevangen heeft. Van deze kategorie 
(ruim 40 %) is bijna drie kwart urgent. Het is bij het 
Jaminprojekt niet te zeggen hoeveel van de niet 
Crooswijkers voormalige bewoners ziJn en hoeveel via 
Woonruimtezaken van buiten de wijk komen. 
In het Crooswijkse gedeelte van het Slachthuisprojekt 
(fase 1+2) en in Oud en Nieuw I-II (PWS - gedeelte) is 
veel meer aan Crooswijkse urgenten toegewezen. Zo'n 26 
tot 33 % is aan Crooswijkse stadsvernieuwingsurgenten 
toegewezen (merendeels sloopurgenten). Het aandeel 
sociale en medische urgenten is lager. 
Het beleid van PWS is geweest om sloopurgenten en a.s. 
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sloopurgenten te motiveren voor nieuwbouwprojekten zoals 
Oud en Nieuw: veel urgente ingeschrevenen voor Oud en 
Nieuw waren nl. al doorgeschoven naar Jamin. 
Voor het projekt Oud en Nieuw betekende dit dat uit de 
nieuwe stuwmeren van sloopurgenten geput moet worden, 
aangelegd door de hausse aan sloopbesluiten eind 1982 (om 
het urgententekort op te vangen). Feitelijk zijn er ook 
mensen geplaatst als sloopurgent, terwijl het 
sloopbesluit nog genomen moest warden. Een deel van 32,5% 
stadsvernieuwingsurgenten bij Oud en Nieuw moet daarom 
gelezen worden als a.s. sloopurgent. 

In de herhuisvestingsrapportage over Crooswijk 
door de dienst Woonruimtezaken worden de 
aantallen genoemd voor de toewijzingen in de 
(le verhuur) 

stadsvernieuwingsurgent 24 
overige urgenten 32 
niet urgenten binnen de wijk 31 
niet urgenten buiten de wijk 13 

100% 

in 1983 
volgende 

nieuwbouw 

Dit betekent dater 56% urgenten zijn geplaatst. Dit is 
een stijging ten opzichte van 1982 (was 47 %). Ook deze 
uitkomsten tonen geen strijdigheid met de toewijzings
regels van de vierde golf. Overigens werkt 
Woonruimtezaken alleen met officiele urgenten, terwijl 
PWS ook a.s. urgenten als stadsvernieuwingsurgenten 
registreert. 

In tabel B 4.2 is een overzicht opgenomen van 
Woonruimtezaken over de toewijzing van de Crooswijkse 
nieuwbouw in 1983. Zowel voor het Slachthuis als voor de 
overige Crooswijkse nieuwbouw geldt dat ongeveer 40% door 
niet-urgenten is bewoond. Voor deze kategorie is het 
nagenoeg het maximum uit de toewijzingsregels gehaald. 
In een aantal overzichten van Woonruimtezaken z1Jn de 
toewijzingen van 1982 en 1983 vergeleken met de regels 
van de vijfde nieuwbouwgolf. De conclusie hieruit is dat 
het aandeel toewijzingen aan urgenten(vooral sociaal
medisch urgenten) te laag is. 
Dit mag op zich een juiste en terechte opmerking zijn, 
feit is wel dat voor 1982 en 1983 de toewijzingsregels 
van de vierde golf nog van kracht zijn. Opnieuw blijkt de 
lange looptijd van deze regels. De regels van de vierde 
golf zijn van 1979 en zijn opgesteld na oplevering van de 
tweede golf in 1978. 

de bevolkingssamenstelling 

Van de nieuwbouwprojekten uit de vierde nieuwbouwgolf is 
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de bevolkingssamenstelling onderzocht van Oud en Nieuw I 
en Slachthuis fase 1 + 2. We vergelijken deze complexen 
met de samenstelling van Oud Crooswijk (deze projekten 
liggen voor het grootste deel in deze buurt) en Crooswijk 
als geheel. 

tabel 4.6 bevolkingssamenstelling projekt Oud en Nieuw I 

en Slachthuis fase 1 + 2 van vierde nieuwbouwgolf 

huishoudensarrenstelling 
alleenstaand 
echtpaar zonder kind 
1-ooo.er gezin 
2--ouder gezin 

huishooo.engrootte 
1 persoon 
2 personen 
3-4 personen 
5 en meer personen 

nationaliteit 
nederlands 
buitenlands 

leeftijd hoofd bewoner 
0-19 jaar 
20-34 jaar 
35-64 jaar 
65 jaar en ouder 

'lbtaal 

Oud + 
NielM I* 

33,8 
16,6 
27,8 
21,9 

30,5 
34,4 
30,4 
4,7 

90,7 
9,3 

1,3 
42,4 
40,4 
15,9 

100 (151) 

(*) peildatum 1-1-84 
(**) peildatum 15-2-84 

Slachthuis OUd totaal 
1 + 2 ** Crooswijk Crooswijk 

32,9 
23,1 
17,5 
26,4 

32,9 
33,2 
28,7 
5,1 

96,3 
3,7 

0,2 
31,0 
49,8 
18,9 

1-1-84 1-1-84 

48,8 
13,9 
12,2 
25,0 

48,8 
20,8 
23,3 
7,1 

83,7 
16,3 

1,8 
38,l 
41,9 
18,2 

47,0 
19,4 
11,1 
22,5 

47,0 
25,9 
22,5 
4,7 

89,7 
10,3 

1,2 
30,5 
41,4 
26,9 

100 (428) 100 (2968) 100 (8559) 

De bevolkingssamenstelling van het aantrekkelijker 
gelegen Slachthuiscomplex verschilt van het Oud en Nieuw 
projekt. In het Slachthuiscomplex fase 1 en 2 valt de 
nadruk op kleine Nederlandse gezinnen op (veel 
huishoudens van 2-4 personen, oak veel echtparen zonder 
kind, vrijwel geen buitenlanders, veel bewoners van 35 
jaar en ouder). 
In Oud en Nieuw I is het aandeel buitenlanders hoger, de 
leeftijdsopbouw wat jonger en we zien dat het aandeel 1-
oudergezinnen hoger is dan het aandeel 2-oudergezinnen. 
Kortom in dit projekt z1Jn meer "bijzondere groepen" 
gehuisvest dan in het Slachthuiskwartier. 
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Fig , 18: Nieuwbouw in de Boezemstraat 
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In beide nieuwbouwcomplexen wonen niettemin oak veel 
alleenstaanden. In vergelijking met de wijk is dit 
aandeel echter relatief laag. Zo kunnen we oak stellen 
dat huishoudens van 2-4 personen, nederlanders, 1-
oudergezinnen oververtegenwoordigd zijn in de nieuwbouw 
ten opzichte van de verhoudingen in de wijk als geheel. 

4.5 de vijfde nieuwbouwgolf 

Van de vijfde nieuwbouwgolf is bekend hoe 
in Slachthuis fase 3 is verlopen. 
overlooplokatie was een verdeelsleutel 
tussen Crooswijk, Kralingen en het Oude 
wijk 93 woningen) en was 15 % voor 
gereserveerd. 

de toewijzing 
Oak bij deze 
overeengekomen 

Noorden (iedere 
Woonruimtezaken 

Uit schema 4.2 blijkt dat de toewijzingen van het 
Crooswijkse gedeelte van Slachthuis fase 3 sporen met de 
toewijzingsregels van de vijfde nieuwbouwgolf. 

Schema 4.2 Toewijzing van Slachthuis fase 3 (Crooswijks 

gedeelte) vergeleken met de toewijzingsregels. 

Crooswijk 
1. urgenten 

a. SV-urgenten 
b. soc.-medisch 

2. nie t-urgenten 
3. ex-Crooswijkers 

Stedeli j ke urgenten 
Totaal 
absoluut 

regels 

25-34) 
urgenten 21-30) 51 

21 
13 
15 

100 

Slachthuis 
fase 3 (1) 

32) 
19) 51 

) 
) 34 

15 
100 
131 

Bron: verslag verhuizingen Slachthuis 3e fase, WZ 11-3-86 

(1) Van het WZ-gedeelte (60 woningen) is een-derde bij 
de 111 woningen voor Crooswijk opgeteld. Het 
verslag hanteert de nieuwe telling naar 
urgentiepunten: 350-500= soc.-med. urgent, tot 350 
punten is niet urgent/ ex-Crooswijker . Kleine beurt 
en groat onderhoud (7 toewijzingen) zijn als niet
urgent geteld. Wordt de ze als SV-urgent geteld, dan 
stijgt het aandeel SV-urgent en bij de toewijzing 
van 32 % naar 37 %. 

Men is er in geslaagd om het 
Crooswijkse urgenten in de 
toewijzingspraktijk waar te maken. 

hogere 
regels 

aandeel voor 
oak in de 
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4.6 resume: de plaats van de nieuwbouw in het Crooswijkse 

stadsvernieuwingsproces. 

Het hoge aantal nieuwbouwwoningen in Crooswijk heeft 
bijgedragen tot een groat aantal verhuizingen van oudbouw 
naar nieuwbouw, waardoor duizenden Crooswijkse bewoners 
hun woonsituatie zagen verbeterd. 
In dit hoofdstuk hebben we gezien dat er veel 
ontwikkelingen z1Jn geweest in de tijd: verandering in 
woningdifferentiatie, verandering in huur en ontwik
kelingen in de bevolkingssamenstelling. 
Het accent is gaandeweg meer komen te liggen op 3 en 4 
kamerwoningen, waardoor grate huishoudens meer hun heil 
in de renovatie zullen moeten zoeken. 

Bij de toewijzingsregels is een ontwikkeling geweest die 
een toename van het aandeel urgent woningzoekenden 
(stadsvernieuwingsurgent, sociaal/medisch urgent) inhield 
en een afname van de niet urgenten. Woonduur als ordenend 
principe binnen de kategorie verdween in ruil voor de 
puntenscore van het urgentiesysteem. Voor ex-Crooswijkers 
kwam vanaf de derde golf ruimte, waarbij opvalt dat de 
eisen steeds soepeler werden. Kinderen van Crooswijkers 
konden op deze manier gemakkelijker naar hun wijk van 
geboorte of jeugd terugkeren. De toename van de kategori e 
urgenten is in de toewijzingsregels langzaam en 
geleidelijk geweest. 
Oak nu is voor de niet-urgenten in de nieuwbouw nag een 
plaatsje onder de zon. De stijging van de kategorie 
Crooswijkse urgenten is duidelijk afgeremd door de 
situatie van woningoverschotten in deze kategorie (1979 
en 1981). 
Beide situaties hebben tot een sloopverhoging geleid 
(1979 en 1982). 
Waarbij natuurlijk afgewacht moet warden of sloopurgenten 
wel in groten getale in een nieuwbouwwoning trekken. 
De paradox doet zich daarbij voor dat een lagere gang van 
sloop naar nieuwbouw een hogere sloopproduktie betekent 
bij handhaving van de toewijzingsregels (bij een overstap 
van sloop naar nieuwbouw van 33% kun je op 100 
nieuwbouwwoningen 300 woningen slopen, bij 25% is dit 
400!). 
De herhuisvestingsproblemen komen dan volledig bij de 
overige woningen te liggen (renovatie, oudbouw). Een hoge 
nieuwbouwproduktie mag dan wel tot een hoge 
sloopproduktie uitnodigen, als de sloopurgente huis
houdens niet meewerken door naar de nieuwbouw te gaan 
wordt het moeilijk om het belang van meer nieuwbouw te 
blijven onderstrepen. Immers meer nieuwbouw betekent dan 
meer herhuisvestingsproblemen in de oudbouw. 
De nieuwbouw moet passen in het Bouwen voor de buurt 
model, d.w.z. huur, differentiatie en toewijzingsregels 
moeten uitgaan van de wensen en mogelijkheden van de 
Crooswijkse bewoners. 
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Alle Crooswijkse bewoners moeten zo was de 
gedachtengang in aanmerking kunnen komen voor de 
nieuwbouw. Iedere wijkbewoner met een woonvergunning is 
urgent, omdat hij of z1J al jaren de lasten van een 
verpauperde wijk heeft moeten dragen. Zij die langer in 
Crooswijk wonen, hebben die last dus zwaarder gevoeld dan 
zij die korter in Crooswijk wonen aldus deze 
gedachtengang. 
Met "woonduur" is een belangrijk kriterium gevonden om 
nieuwbouwbelangstellenden te ordenen. 
Dit is een belangrijk middel geweest om autochtone 
Crooswijkers een veilige route naar de nieuwbouw te 
bieden. Conform het idee "iedereen is urgent" is een 
grote portie nieuwbouwwoningen voor al diegenen die niet 
in een sloopwoning wonen of sociaal of medisch urgent 
z1Jn, te billijken. Het wijkorgaan heeft de gehele 
stadsvernieuwingsperiode op de bres gestaan voor deze 
groep: de niet-urgenten. Bijgevolg is er sprake van een 
open inschrijving: urgenten en niet-urgenten melden zich 
aan en via de gemeente wordt vastgesteld of men in 
aanmerking komt (is het aantal Crooswijk-jaren 
voldoende). 
In de tweede en derde nieuwbouwgolf worden veel niet
urgenten geplaatst die veel vrij verhuurbare oudbouw
woningen achterlaten. Deze woningen liggen verspreid 
("krentenbrood van leegstand") en blijken nog verhuurbaar 
te zijn voor de nieuwe woningzoekenden: jongeren en 
buitenlanders die van binnen of buiten Crooswijk naar een 
onderkomen zoeken. 

De uiteindelijke toewijzing is gebaseerd op toewijzings
regels die gemiddeld drie jaar eerder zijn goedgekeurd 
door B&W. Daarbij valt te bedenken dat de diskussie over 
de opstelling van de toewijzingsregels gevoerd wordt aan 
de hand van gegevens van gemiddeld twee golven eerder (de 
golf ervoor is dan nl. nog niet klaar) 
De toewijzingsregels hebben een grote invloed gehad op 
het verloop van het stadsvernieuwingsproces. 
Het feit dat ze - met kunst en vliegwerk ook steeds 
uitgevoerd zijn versterkt die invloed alleen maar. Om de 
kontingenten voor urgenten of niet-urgenten in bepaalde 
perioden vol te krijgen, worden allerlei aktiviteiten 
georganiseerd. Op een gegeven moment worden geluidswagen 
(niet urgenten oproepen voor een inschrijving) en een 
bulldozer (meer sloopurgenten kweken) ingezet om de 
toewijzingsregels overeind te houden. Beide kontingenten, 
bedoeld voor Crooswijkers, hebben in bepaalde perioden 
moeite gehad om hun winkel vol te krijgen. Het 
projektburo - met 'de voortgang van de stadsvernieuwing' 
als belangrijkste oogmerk - prefereert een groter aandeel 
nieuwbouwwoningen voor stadsvernieuwingsurgenten (meer 
sloopmogelijkheden), het wijkorgaan - geinteresseerd in 
de belangen van vooral oorspronkelijke Crooswijkers 
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prefereert een groot aandeel voor niet-urgente 
Crooswijkers en ex-wijkbewoners. Omdat beiden zich met 
een groter nieuwbouwaanbod dan woningvragers gecon
fronteerd zien, verandert de verhouding tussen 
kontingenten voor urgenten en niet-urgenten niet 
principieel, maar slechts gradueel. Beide partijen hebben 
belang bij een handhaving van 85% voor Crooswijk, omdat 
een "weggeven" van X% aan andere wijken geweld zou 
aandoen aan de Crooswijkse stadsvernieuwing danwel minder 
sloopmogelijkheden in Crooswijk zou betekenen. 

Hoewe l het wijkorgaan en de ambtelijke l eden van sub- en 
projektgroep nogal eens van mening verschillen over de 
aanpak en de toewijzing hebben zij toch dusdanige 
gemeenschappe lijke bela ngen dat beide partijen hun zin 
krijgen. Er is sprake van een compromis dat verschuift in 
de tijd, waarbij het accent gaandeweg meer op een 
.afstemming van nieuwbouw op de sloop komt te liggen en er 
dus meer ruimte voor de Crooswijkse urgenten i n het 
ve rschie t komt. Dit winstpunt voor het standpunt van het 
projektburo staat naas t het feit dat het wijkorgaan e r 
tot op de dag van vandaag in geslaagd is een kontingent 
nieuwbouwwon ingen voor niet-urge nte n en ex-Crooswijkers 
te handhaven. 

Het feit dat de toewijzingsregels voor de n ieuwbouw een 
gegeven waren e n a ndere beslissingen in het 
stadsvernieuwingsproces daaraan opgehangen we rden, is een 
onuitgesproken politieke be s li ssing geweest . Kenne lijk 
had geen der partijen er trek in om toewijzingsregels d i e 
voor een bepaalde nieuwbouwgolf waren goedgekeurd , weer 
ter diskussie te ste l l en en/of slechts gedeeltelijk ui t 
te voeren. Overeenstemming op hoofdpunten droeg hiertoe 
bij: het inzicht dat belangrijke inspanninge n op het 
gebi ed van nieuwbouwproduktie geleverd moes ten worden. 
Relatie tussen nieuwbouw e n sloopmogelijkheden worde n 
sle chts globaal gele gd. 
Een poging tot een meer direkte koppe ling tussen sloop e n 
ni e uwbouw werd eerst in de jare n tachtig nagestree f d . 

Bevolkingspolitieke mome nten bij de ni e uwbouwtoewijzing 
komen di rekt e n indirekt tot ui ting. Er wonen weinig 
buitenlanders in de ni e uwbouw e n weinig al leenstaande n e n 
jongeren. De nadruk ligt op een hoofdbewoner van 35 jaa r 
en ouder, huishoudens van 3-4 personen, 1 e n 2 
oudergez innen. 
Hi e rmee wijkt de ni e uwbouw af van het gemiddelde , wat 
evenveel wil zeggen dat er flinke verschille n zijn in 
Crooswijk tussen d e oud- e n ni e uwbouwbevo lking. 
Bouwen voor de Crooswijkers is in ieder geval wel 
gereali seerd, getuige het feit dat zo'n drie kwart of 
mee r van de nie uwbouwbewone rs Crooswijker is. 
Nu we de belangrijke rol van de nieuwbouw in het 
Crooswijkse stadsverni e uwingsproce s gezien hebben, gaan 
we eerst in op de andere zijde van de nieuwbouwproduktie: 
slopen in Crooswijk. 
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HOOFDSTUK 5 

BEVOLKINGSVERSCHUIVINGEN TEN GEVOLGE VAN SLOOP. 

In dit hoofdstuk bespreken we de invloed van 
sloopaktiviteiten op de bevolkingsverschuivingen in de 
wijk. Hebben veel sloopurgenten de wijk verlaten? Is er 
een selektieve stroom van het sloopblok naar nieuwbouw en 
renovatie in de wijk? 
Van alle Crooswijkse woningen, waarvoor in 1981 een 
sloopbesluit wordt genomen, onderzoeken we de 
bevolkingssamenstelling in vergelijking tot de wijk en de 
stad (par. 5.2 en 5.3). Verder gaan we in op de 
herhuisvesting (bestemming en kwaliteit par. 5.4). 
Eerst geven we enig inzicht in de sloopwoningen (par. 
5 .1). 
De reden dat we de sloopbesluiten uit 1981 genomen hebben 
om de bevolkingsverschuivingen te onderzoeken, is dat 
eind 1983 de herhuisvesting van 1981 wel afgesloten was 
en die van 1982 nog niet. 
Om alle herhuisvestingen te onderzoeken en niet alleen de 
"snelle" moeten we dus wat verder teruggaan in de tijd. 

5.1 slopen in Crooswijk. 

Voordat de stadsvernieuwing in Crooswijk een min of meer 
georganiseerd geheel aan aktiviteiten was, vroegen 
verschillende partijen aan B&W om een sloopbesluit van 
een of meerdere panden (diverse buurtgroepen, diverse 
diensten als Stadsontwikkeling, Grondbedrijf, Bouw- en 
Woningtoezicht). 
Vanaf 1976 is de projektgroep de enige instantie van 
waaruit een aanvraag tot een sloopbesluit gedaan kan 
worden. B&W neemt dan het besluit en enige tijd later 
(afhankelijk van de herhuisvesting) volgt de uitvoering. 
Gemiddeld is de tijd tussen besluit en uitvoering 1,5 
jaar (soms langer, m.n. na 1982). 
Sinds de start van de Crooswijkse stadsvernieuwing in 
1974 zijn er vele woningen gesloopt: voor 2155 woningen 
werden er tussen 1-1-1974 en 1-1-1985 sloopbesluiten 
genomen (een gedeelte hiervan, zeals een aantal 
sloopbesluiten uit 1982-1984 is neg niet gesloopt). 
In de periode 1960-1974 we rd voor 575 woningen een 
sloopbesluit genomen. In totaal werden in 25 jaar voor 
2730 woningen een sloopbesluit ge nomen. 

Tegenover ruim 2700 sloopwoningen werden 3600 
nieuwbouwwoningen gebouwd. Dit bete kent dat -gemiddeld 
gesproken- voor iedere drie gesloopte woningen twee 
nieuwbouwwoningen binnenwijks en twee nieuwbouwwoningen 
op bedrijfsterreinen/ overlooplokaties gerealiseerd zijn. 
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FIGUUR 19: 

AANTAL WONINGEN WAARVOOR EEN SLOOPBESLUIT GENOMEN IS IN CROOSWIJK: 1971-1984 

woningen 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

gegevens: schema 5. l 
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In schema 5.1 en figuur 19 z1Jn de sloopbesluiten per 
jaar weergegeven. De spreiding over de wijk is zichtbaar 
in figuur 20. 

Schema 5.1 Aantal woningen met een sloopbesluit in 

Crooswijk 1960 - 1984 (1). 

jaar aantal(2) ligging van de sloopwoning 

125 
125 
175 
150 
160 

vooral Oud Crooswijk: verspreid 
vooral 2 lokaties Rubroek-Oost 
vooral Rubroek-West 
Rubroek/Oud Crooswijk 
Oud Crooswijk, grate lokaties 
vooral Rubroek 
Oud Crooswijk/Rubroek 
idem 
Oud Crooswijk: verspreid 
Oud Crooswijk: grate lokaties 
Rubroek: grate lokaties 
Oud Crooswijk/Rubroek:verspreid 

'60-'69 
'70-'71 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

90 
600 

40 
90 

350 
75 

135 
400 

85 
Oud Crooswijk/Rubroek:grote lokaties 
verspreid 

130 Oud Crooswijk: grate lokatie 

totaal 2730 woningen 

(1) 

( 2) 

Het aantal woningen betreft een schatting vanuit het 
aantal panden. Gemiddeld heeft 1 pand 2,5 woning. Er 
zijn dus sloopbesluiten genomen voor totaal 1092 
panden. 
Bron, tot en 
Grondbedrijf 
genoteerd), 
projektgroep. 

met 1978 exploitatieopzet van 
(sloopkosten per jaar per 

vanaf 1979 de dokumentatie 

het 
pand 

van 

Opvallend is de sterke stijging van het aantal 
sloopbesluiten toen de projektgroep zich meer in 
strukturele zin met sloop en nieuwbouw ging bezighouden 
(1976). Verder zien we sloopbesluit-pieken in 1979 en 
1982, steevast gevolgd door een scherpe terugval een jaar 
later. 

Vooral de sloopbesluiten-hausse van 1982 werkt nog lang 
na. Vast staat dat het hoge aantal sloopbesluiten meer 
Crooswijkers sloopurgent moest maken om binnen de termen 
van de nieuwbouwregels te gaan vallen. 
Anderzijds zijn er ook financiele konsekwenties. Zes 
maanden lang, gerekend vanaf het sloopbesluit, vergoedt 
de gemeente de gederfde huur aan Patrimonium. Staat een 
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woning met een sloopbesluit langer dan zes maanden leeg, 
dan kost dat PWS geld. 

In 1981 worden er door Burgemeester en Wethouders 
sloopbesluiten genomen ten aanzien van 135 woningen (54 
panden) in geheel Crooswijk. Deze woningen liggen voor 
merendeel in Oud Crooswijk en voor het overige deel in 
Rubroek. Opvallend is de hoge spreiding van deze woningen 
binnen deze buurten. Nergens is sprake van een groot 
sloopblok. De 54 panden waren gelegen in de volgende 
twaalf straten: 

Tabel 5 .1. Woningen met een sloopbesluit uit 1981. 
---- -------- ------------ --- -----

slooplokatie: aantal panden: 

1. Marnixstraat 5 
2. Boezemstraat 17 
3. v. Meekerenstraat 8 
4. Pleretstraat 4 
5. Boezemweg 1 
6. Crooswijkseweg 8 
7. Frederikstraat 2 
8. Spiegelnisserstraat 1 
9. Boezemsingel 3 

10. Goudserijweg 7 
11. Palissanderstraat 11 
12. Slachthuiskade 5 

Totaal 54 panden 
=135 woningen 

Niet alle 135 woningen zijn in het onderzoek naar de 
herhuisvesting betrokken. Zo waren er woningen die 
vrijkwamen doordat de alleenstaande bewoner overleed. 
Bovendien wilden we niet alle huishoudens die uit de 
woning weggetrokken waren, als sloopurgent beschouwen. 
Denkbaar is om iedereen, die verhuiskostenvergoeding 
ontvangt in verband met sloop, als sloopurgent te 
beschouwen. 
Dit zou betekenen dat huishoudens die twee jaar (vanaf 
1985 is dit 1 jaar) voor het sloopbesluit verhuisd zijn, 
als sloopurgenten in het onderzoek betrokken moeten 
warden. 
Duidelijk is dat deze "vroege vogels" niet weggeholpen 
zijn, maar zichzelf weggeholpen hebben. Een tweede 
mogelijkheid om een grens te leggen betreft de 
huurgewenning. Deze wordt uitgekeerd aan die huishoudens 
die zes maanden voor het sloopbesluit of later verhuisd 
zijn. 
In ens onderzoek nemen we laatste als kriterium op en 
bekijken daarom alleen die huishoudens, die zes maanden 
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Fig . 21 : Een sloopwoning in de Pleretstraat 
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voor het sloopbesluit of later verhuisd z1Jn. 
De 104 overblijvende woningen leveren 148 
vestingen op. 

herhuis-

Als het sloopbesluit genornen is, treedt de verhuurstop in 
werking. Dit wil niet zeggen dat er desondanks geen 
nieuwe bewoners rneer in deze woningen trekken. Wij 
treffen 17 huishoudens aan die na het sloopbesluit in een 
sloopwoning getrokken zijn. Deze 17 krijgen - volgens de 
officiele richtlijnen - geen vervangende huisvesting en 
geen verhuiskostenvergoeding. 
In dit onderzoek zijn deze 17 huishoudens verder buiten 
beschouwing gelaten. Wel kunnen we over deze groep nog 
het rnelden: 

bijna allernaal (14) alleenstaanden: Nederlanders en 
buitenlanders. 
het rnerendeel (10) verlaat 
bij anderen in (oudbouw of 
de anderen (7) trekken in 
oudbouw. Een huishouden 
nieuwbouwwoning. 

later de woning en trekt 
nieuwbouw). 
een lege woning vnl. 
trekt in een Crooswijkse 

Uiteindelijk houden 
woningen over. Dit 
32% grater is dan het 

we 131 herhuisvestingen uit 99 
betekent dat de herhuisvestingstaak 
aantal te slopen woningen. 

5.2 de bevolking in de sloopwoningen. 

In 16 van 99 sloopwoningen kornt op 1 januari 1981 
inwoning voor (alleenstaande inwonend bij gezin), in 15 
wonen rneerdere alleenstaanden bijeen. Deze situatie heeft 
het aantal herhuisvestingen opgevoerd. 
De 99 hoofdbewoners zijn voor een-derde niet van 
Nederlandse afkornst. Het zijn vaak alleenstaanden en 2 
oudergezinnen met kinderen. Bijna de helft van de 
hoofdbewoners is jonger dan 35 jaar en rneer dan de helft 
woont vier jaar of korter in de woning (zie tabel B 5.1 
in de bijlage). 
Van de 131 huishoudens zijn we de woonduur in de 
sloopwoning nagegaan. De woonduur in de sloopwoning van 
de sloopurgente huishoudens blijkt over het algerneen niet 
zeer lang te zijn. Het feit dat ruirn een-derde 3 jaar of 
korter in de woning verblijft, is een aanduiding van een 
sterk vlottende bevolkingsgroep. 
Bij de buitenlandse sloopurgenten is de woonduur 
gerniddeld korter. 
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Tabel 5.2 Woonduur en nationaliteit bij sloopurgenten 

Nederlanders buitenlanders totaal 

tot 1 jaar 9,6 4,3 8,4 
1 tot 3 jaar 22,8 41,3 29,0 
4 tot 6 jaar 25,2 41,3 31,3 
7 jaar en langer 42,2 13,0 31,3 

Totaal 100(83) 100(46) 100(131) 

Ruim 45% van de buitenlanders woont 3 jaar of korter in 
de sloopwoning tegen 32% bij de nederlanders. Bij de 
groep die 7 jaar of langer woont, komen we voor het 
overgrote deel nederlanders tegen. 
Bekijken we de woonduur naar huishoudensamenstelling, dan 
blijkt dat bij de alleenstaanden de woonduur korter is: 
47% woont er 3 jaar of korter (gezinnen 28%). (zie tabel 
B 5.2) 

5.3. de sloopurgenten ten opzichte van de wijkbevolking 

Voor een systematische analyse van de bevolking van de 
sloopwoningen gaan we de huishoudens in deze woningen 
vergelijken met alle huishoudens in Oud Crooswijk (wijk 
waar de meeste sloopwoningen staan), met geheel Crooswijk 
(Oud en Nieuw Crooswijk, Rubroek) en met de stad 
Rotterdam. Wij doen dit omdat we willen weten of onder de 
sloopurgenten bepaalde bevolkingsgroepen oververtegen
woordigd zijn. 
De vergelijking heeft betrekking op natinaliteit, huis
houdensamenstelling, huishoudengrootte en 1eeftijd van de 
hoofdbewoner. Omdat het sloopbesluit in 1981 en de 
herhuisvesting in 1982 of 1983 plaatsvindt, nemen we de 
wijkgegevens van 1-1-1982 als uitgangspunt. 

5.3.1 nationaliteit. 

Het aandeel buitenlandse huishoudens onder de 
sloopurgenten is bijzonder hoog: er zijn bijna twee maal 
zoveel buitenlandse huishoudens sloopurgent als het 
aandeel buitenlanders op de bevolking van Oud Crooswijk. 
Hoe de positie van Surinamers en Antillianen in deze is, 
is ons niet bekend (zijn Nederlanders!). 
Als we het bovenstaande relateren aan het aantal personen 
in plaats van het aantal huishoudens, dan blijkt dat de 
meerderheid van de sloopurgente bevolking buitenlands is. 
Zie de samenvattende tabel 5.3. 
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FIGUUR 23: 

VERGELIJKING SLOOPURGENTEN MET BEVOLKING CROOSWIJK,ROTTERDAM, 1984 
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Tabel 5.3 Aandeel buitenlanders bij sloopurgenten en 

wijkbevolking (1-1-82) in procenten. 

buitenlandse 
huishoudens 

buitenlandse 
personen 

sloopurgenten 
Oud Crooswijk 
Oud+Nieuw Crooswijk + Rubroek 
Rotterdam 

35,1 
19,7 
10,9 
6,8 

51,8 
29,2 
17,3 
10,1 

Het verschil in aandeel bij huishoudens en personen is te 
verklaren uit de huishoudengrootte. Buitenlandse 
huishoudens ziJn gemiddeld genomen veel grater dan 
Nederlandse. De buitenlandse huishoudens bestaan voor 87% 
uit Meditteranen, vooral Marokkanen en Turken. 
De overige 13% zijn Britten, Ethiopiers en Kaapverdianen. 
Ook in geheel Oud Crooswijk vormen de Meditteranen 87 % 
van de groep buiten- landers. Daarbinnen domineren de 
Turken (42%), Marokkanen (29 %) en Spanjaarden (14 %). 

5.3.2 huishoudensamenstelling. 

Alleenstaanden blijken relatief vaak in de sloopurgente 
huishoudens vertegenwoordigd te zijn, terwijl echtparen 
zonder kinderen relatief weinig voorkomen. 
Gezinnen met kinderen (1 of 2 ouders) zijn evenredig 
vertegen- woordigd. Zie tabel 5.4 en figuur 23. 

Tabel 5.4 Huishoudensamenstelling bij sloopurgenten en 

wijkbevolking (1-1-82), in procenten. 

alleenstaanden 
echtpaar zonder kind 
1 ouder gezin 
2 ouder gezin 

Totaal 
absoluut 

sloop Oud 
urgenten Croos

wijk 

56,5 44,7 
6,1 13,8 

11,5 13,0 
26,0 28,4 

Too 1~ 
131 2532 

Oud+Nieuw Rotterdam 
Crooswijk+ 
Rubroek 

43,3 36,4 
21,3 25,3 
10,5 8,9 
24,9 29,2 

100 100 
7790 233976 

Van de meest linkse kolom (sloopurgenten) tot de meest 
rechtse (Rotterdam) zien we een dalende lijn bij de 
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alleenstaanden en een stijgende lijn bij de echtparen 
zonder kind. Het aandeel 1-ouder gezinnen is in Oud 
Crooswijk hoger als in de gehele stad. Van de gezinnen 
met kinderen heeft 60% 1 of 2 kinderen. Grote gezinnen (5 
en meer kinderen) komt bij 11% voor. Dit laatste wordt 
beinvloed door het hoge aandeel buitenlanders onder de 
sloopurgenten. 

In tabel B 5.3 in de bijlage is de relatie tussen de 
huishoudensamenstelling en nationaliteit van sloop
urgeten en wijkbewoners weergegeven. Het blijkt dat 
sloopurgente Nederlanders sterk afwijken van de 
Nederlandse wijkbevolking: meer alleenstaanden, minder 2-
oudergezinnen en minder echtparen zonder kind. 
Bij de buitenlanders zien we juist een sterke nadruk op 
2-oudergezinnen en (in minder mate) op alleenstaanden. 
Zij wijken slechts in enige mate af van de buitenlandse 
wijkbevolking. Dit betekent dat het Nederlandse 2-
oudergezin met kind (om een bevolkingscategorie te noemen 
die bij bevolkingspolitieke discussies opduikt) voor zo'n 
6 % onder de sloopurgenten vertegenwoordigd is. ( Oud 
Crooswijk 16 %, Rotterdam 25%). 
Eens te meer blijkt dat e r zich selektieprocessen hebben 
voorgedaan in het oudste woningbestand. 

5.3.3 huishoudengrootte 

Het relatief hoge aandeel buitenlanders beinvloedt tevens 
de huishoudengrootte van de sloopurgenten. De huishoudens 
van de groep sloopurgenten ziJn nl. grater dan 
huishoudens uit de wijk en de gehele stad. We zien dit in 
tabel 5.5 en figuur 23. 

Tabel 5.5 Huishoudengrootte bij sloopurgente n e n 

wijkbevolking (1-1-82), in procenten. 

1 persoon 
2 personen 
3 - 4 personen 

sloop
urgenten 

5 en meer personen 

45,1 
17,6 
22,1 
15,2 

Totaal 100 
(131) 

Oud 
Croos
wijk 

44,7 
21,1 
25,7 
8,5 

~ 
(2532) 

Oud + Nieuw Rott e rdam 
Crooswijk+ 
Rubroek 

43,3 
27,4 
23,7 
5,5 

~ 
(7790) 

36,4 
30,8 
27,1 
5,7 

100 
(233.976) 

We zien een ondervertegenwoordiging bij de middelgrote 
huishoudens (2,3 en 4 personen) en een over-
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vertegenwoordiging bij huishoudens van 5 en meer 
personen. De dalende lijn (van sloopurgenten tot 
Rotterdam) is bij deze huishoudengrootte zichtbaar. 
Bij de buitenlandse sloopurgente huishoudens blijkt bijna 
een-derde uit 5 en meer personen te bestaan. Hun 
gemiddelde huishoudengrootte is 3,5 (buitenlanders in Oud 
Crooswijk: 3,7). 
Dit is bijna tweemaal zo groat als de omvang van een 
Nederlands sloopurgent huishouden: 1,8 (Nederlanders in 
Oud Crooswijk 2,2). 
We zien dus dat de Nederlandse huishoudens bij de 
sloopurgenten nog kleiner zijn dan ze in Oud Crooswijk al 
zijn. 

5.3.4 leeftijd van de hoofdbewoner. 

Van een aantal sloopurgente bewoners (21%) is de leeftijd 
onbekend, omdat ze Rotterdam verlaten hebben. Willen we 
de leeftijd van de overigen vergelijken met de 
leeftijdsverdeling van Crooswijk en Rotterdam, dan moeten 
we dus aannemen dat de Rotterdam-verlaters gemiddeld even 
jong zijn als de sloopurgenten die in Rotterdam blijven. 
Zoals uit tabel 5.6 en figuur 23 blijkt, zijn bij de 
sloopurgenten de jongeren (tot en met 34 jaar) duidelijk 
oververtegenwoordigd, terwijl de bejaarden ondervertegen
woordigd zijn. 

Tabel 5.6 leeftijd van hoofdbewoner bij sloopurgenten en 

wijkbevolking 1-1-82), in procenten. 

15 t/m 19 
20 t/m 34 
35 t / m 64 

jaar 
jaar 
jaar 

sloop
urgenten 

3,9 
46,6 
41,7 

65 jaar en ouder 7,8 

Totaal ~ 
absoluut 103 

Oud Croos- Oud+ Nieuw 
wijk Crooswijk+ 

Rubroek 

1,1 0,8 
40,7 28,7 
42,4 41,2 
15,8 29,3 

100 100 

Rotterdam 

0,4 
24,3 
46,6 
28,7 

~ 
2532 7790 233976 

Uit tabel B 5.4 (bijlage) blijkt dat zowel bij 
Nederlanders als bij buitenlanders geldt dat de 
sloopurgenten jonger zijn dan de wijkbevolking. De zeer 
jonge (t / m 19 jaar) en oudere (65+) leeftijdsgroepen zien 
we bij de sloopurgenten vooral onder de Nederlanders. 

De alleenstaande sloopurgenten zijn over het algemeen 20 
34 jaar terwijl gezinnen met kinderen vaak een 

hoofdbewoner van 35 - 64 jaar hebben. De echtparen zonder 
kind zijn merendeels bij de 6uderen te vinden.(tab.B5.5) 
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5.3.5. Samenvatting. 

Samengevat zien we dat de groep sloopurgenten een aantal 
bijzondere kenmerken heeft in vergelijking met de 
wijkbevolking van Oud Crooswijk, in sterkere 
vergelijking met de drie Crooswijkse wijken 
sterkere mate in vergelijking met Rotterdam als 
Dit heeft dan betrekking op: 

mate in 
en in nog 
geheel. 

een zeer hoog aandeel buitenlanders, m.n. Marokkanen; 
een hoog aandeel alleenstaanden bij Nederlandse 
sloopurgenten, bij buitenlanders zien we juist veel 
2-oudergezinnen en ook alleenstaanden; 
een hoog aandeel zeer kleine en zeer grate 
huishoudens, waarbij de eerste groep vooral de 
Nederlandse nationaliteit heeft en de tweede groep 
een buitenlandse nationaliteit. De buitenlandse 
huishoudens ziJn bijna tweemaal zo groat als de 
Nederlandse huishoudens; 
een jongere leeftijdsstruktuur: meer jongeren (tot 35 
jaar), minder ouderen van 65 jaar en ouder. 

Het is belangrijk in te zien dat de verschillen toenemen 
naar mate de vergelijkingsgroep een hoger schaalnivo 
betreft: drie Crooswijkse wijken geven een ander beeld 
dan alleen Oud Crooswijk, Rotterdam als geheel wijkt af 
van de drie Crooswijkse wijken. De sloopurgenten blijken 
dan in de meest uitgebreide zin een verzameling te vormen 
van wat wel met "bijzondere bevolkingsgroepen" aangeduid 
wordt: buitenlanders, alleenstaanden, jongeren, 1-ouder 
gezinnen. 
Wat er met deze groepen in de herhuisvesting gebeurt, 
zien we in paragraaf 5.4. 

5.4 de herhuisvesting. 

Doordat zich in de sloopwoningen een niet onaanzienlijke 
inwoning voordoet, komen er nogal wat dubbele of zelfs 
drievoudige herhuisvestingen voor. In 26 van 99 
onderzochte sloopwoningen komt zo'n uitsplitsing voor. 
Uiteraard kan dit nog van alles betekenen: een 
echtscheiding, een zoon die zelfstandig gaat wonen, 
opheffing van inwoning enz. enz. 
De 26 woningen met een meervoudige herhuisvesting blijken 
op 1-1-81 vooral inwonende alleenstaanden te huisvesten. 
Het grootste deel van de inwoning door alleenstaanden bij 
gezinnen met kinderen wordt door de herhuisvesting 
ongedaan gemaakt. In slechts enkele gevallen wordt de 
meervoudige herhuisvesting verklaard door de uitsplitsing 
binnen een gezin met kinderen. (zie tabel B 5.6 in 
bijlage). 
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Van de herhuisvesting bezien wij de vraag of 
sloopurgenten in de wijk blijven: de bestemming (par. 
5.4.1), naar wat voor woning zij gaan (par. 5.4.2) en hoe 
lang zij wachten op herhuisvesting (par. 5.4.3). 

5.4.1 de bestemming 

De Nederlandse sloopurgente huishoudens blijken iets eer 
dan de buitenlanders in Crooswijk te blijven. Dit blijkt 
uit tabel 5.7. en figuur 24. 

Tabel 5.7 Besternrning van sloopurgenten naar nationaliteit 

in procenten. 

Crooswijk 
rest le ring+ 
2e ring 
overig Rotterdam 
rest Nederland 
buitenland 

Nederlanders 
68,7 

15,6 
6,0 
9,6 
0 

buitenlanders 
58,7 

19,6 
8,7 
4,3 
8,7 

totaal 
64,9 

17,6 
6,9 
7,6 
3,1 

Totaal 100(83) 100(46) loo7T31) 

Over het geheel genornen blijft bijna twee derde 
wijk. De overigen gaan hoofdzakelijk naar 
stadsvernieuwingswijken. Op de vraag of bepaalde 
onder de sloopurgenten eerder dan andere groepen 
verlaten kornen we onder 5.4.2 terug. 

5.4.2 wat voor woning: de kwaliteit 

in de 
andere 

groepen 
de wijk 

Van de sloopurgenten die binnen de stad blijven, weten we 
de kwaliteit van de vervangende woning. De nieuwbouw en 
de oudbouw blijken elkaar als bestemming niet veel toe te 
geven. 
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FIGl:JUR.24: 

BESTEMMINGl',VIJK EN KW;A;LITEIT) VAIN Sli.OO'P.URGENTEN, IN PROCE'NTEN VAN 

NEDERLANDSE EN BUITENLAND.SE SLOOPURGENTEN 

Cr.ooswijk 

fen iring 

100 

Sloopurgenten -

100 

6 
'- 7 ► Overi_ge R'dom 

,9 

,I\Jederlond 

B.uitenlond 

I ' 

17 ►I~~ oudbouw 

16 ► 1 renovotie 
. I 7 

31 •► 6 nieuwbouw 
2 

2 ► 2 be joorden 
0 huis 

12 ►J:;I oudbouw 

0 ►I~ I renovotie 

3 
2 

· ► 4 
nieuwbouw 

► 1 
bejoorden 

0 huis 

► I ~I onbekend 

LEGENDA 

L oondeel op totool QP ned. 
sroopurg 

11 2e 
9 ,► 4 v.erhuur 

1 le 
2 ► 2 verhuur 

1 2e 
4 ► 2 verhuur 

bestemming I sl oopurgenten ► 
QP buiten sroopurg. 



109 

Tabel 5.8 De kwaliteit van de woning na de herhuisvesting: 

sloopurgenten, in procenten. 

Nederlanders buitenl. totaal 

oudbouw 32,4 46,2 38,2 
renovatie 16,2 20 ,5 17,4 
nieuwbouw (le/2e verhuur) 47,3 33,3 41,8 
bejaardenhuis 4,1 0 2,6 

Totaal 100 ( 74) 100 ( 41) 100 (ll5) 

Van de Nederlanders gaat bijna de helft naar een 
nieuwbouwwoning en een-derde naar een oudbouwwoning; bij 
buitenlanders is het andersom. 
Behalve de buitenlanders bestaat de groep die meer dan 
het algemene patroon van 38% naar een oudbouwwoning gaat 
uit alleenstaanden (47 %) , jongeren van 20 t/m 34 jaar 
(47%) en huishoudens met een woonduur tot slechts drie 
jaar (50%). 
Niet alle sloopurgenten die naar een nieuwbouwwoning 
trekken, komen in de eerste verhuur terecht. Een-derde 
van deze groep gaat naar een vrijgekomen woning (tweede 
verhuur), zodat van de sloopurgenten uiteindelijk 27% 
naar een nieuw opgeleverde nieuwbouwwoning gaat. 

We brengen nu de kwaliteit van de woning in verband met 
de wijk. 
Van alle sloopurgenten gaat bijna een-derde naar de 
Crooswijkse nieuwbouw, een-derde naar oudbouw of 
renovatie in Crooswijk en een- derde de wijk uit (vnl. 
oudbouw in andere stadsvernieuwingswijken). 
Van degene die naar de Crooswijkse nieuwbouw gaan, gaat 
bovendien een kwart naar de tweede verhuur. 
In het toewijzingssysteem wordt de tweede verhuur opgevat 
als de bestaande woningvoorraad. De toewijzing verloopt 
volgens de oudbouwregels. (zie hoofdstuk 6) 
Oak bij het vrij lage aantal dat naar Crooswijkse 
nieuwbouw gaat, zien we nag een verschil tussen 
Nederlanders en buitenlanders. De laatsten gaan iets 
minder naar de nieuwbouw van Crooswijk en komen in plaats 
daarvan in de oudbouw of renovatie van Crooswijk terecht 
of in andere stadsvernieuwingswijken. 
Zo'n 11% van de sloopurgenten verlaat Rotterdam: bij de 
Nederlanders vertrekt men dan naar de regio of naar een 
ander deel van het land, de buitenlanders verlaten dan 
meestal Nederland. 
Uiteindelijk is dus van al deze stadsvernieuwingsurgenten 



110 

FIGUUR 25: 

HERHUISVESTING VAN SLOOPURGENTEN, NAAR DIVERSE KENMERKEN, IN PROCENTEN 
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zo'n 40% in een opgeleverde stadsvernieuwingswoning 
geplaatst (23% naar de le verhuur nieuwbouw, 15 % naar 
le verhuur renovatie en 2% in een le verhuur 
nieuwbouwwoning in de le of 2e ring). Alle anderen zijn 
in de bestaande woningvoorraad ondergedoken. 

Bij de herhuisvesting wordt sinds 1983 gelet op het 
etiket van de aangeboden woning. Vanaf dat jaar zal aan 
een sloopurgent huishouden geen woning aangeboden worden 
die binnen vier jaar aan de beurt is voor een of andere 
stadsvernieuwingsingreep. Deze verandering onder het 
motto "geen stadsvernieuwingsnomaden kweken" laat zien 
dat voor 1983 sloopwoningen aan sloopurgenten aangeboden 
werden. 

In figuur 25 is indikatief weergegeven welke groepen van 
bewoners meer dan de andere na herhuisvesting in 
Crooswijk blijven en daarbinnen een nieuwbouwwoning 
betrokken. Omdat de aantallen niet erg groot zijn, is dit 
schema slechts als een indikatie op te vatten. 
Een lagere gang naar de Crooswijkse nieuwbouw door de 
sloopurgenten, zien we bij buitenlanders en alleen
staanden. Bij een koppeling van deze kenmerken zien we 
dat Nederlandse alleenstaanden vaker naar nieuwbouw gaan 
als buitenlandse alleenstaanden. 
Evengoed blijkt ook dat Nederlandse 1 en 2 oudergezinnen 
veel vaker naar de nieuwbouw gaan dan buitenlandse 
gezinnen. 
Wat betreft de vraag welke groepen meer dan andere in de 
wijk blijven, kunnen we stellen dat grote huishoudens 
meer in de wijk blijven en buitenlanders (m.n. de 
alleenstaanden onder hen) wat minder. 
Hiermee laten we zien dater verschillen voorkomen binnen 
de categorie van sloopurgenten. Deze hoeven echter niet 
verabsoluteerd te worden: in paragraaf 5.2 zagen we 
immers dat sloopurgenten een bijzondere categorie vormen 
onder de wijkbevolking. Ook de overeenkomsten zijn dus 
van belang. 

Niet iedereen van de geherhuisvesten is in een lege 
woning getrokken. Van de 110 huishoudens, waarvan dit na 
te gaan is, zijn er 15, merendeel alleenstaanden die zi c h 
bij een ander huishouden in een oudbouw- of 
nieuwbouwwoning aansluiten. In hoeverre dit een vrije 
keus is, of een stap gedwongen door de omstandigheden, is 
hier niet te zeggen (zie ook tabel B 5.7 in bijlage). 
Van 108 huishoudens is bekend hoe hun verdere verloop is 
geweest. Na de verhuizing vanuit de sloopwoning zijn er 
20 (18,5%) opnieuw verhuisd. Van de overige 88 
huishoudens groeide 31 % (vooral 1 persoonshuishoudens die 
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een of meer nieuwe bewoners binnenhalen: gezinshereniging 
b.v.) en krimpt 7% in. 

5.4.3 de wachttijd 

Niet ieder huishouden vertrekt op hetzelfde moment. 
Bekend is dater soms enkele jaren overheen gaan voordat 
het laatste huishouden vertrokken is. Wij vergelijken de 
feitelijke datum van verhuizing met de datum van het 
sloopbesluit. Omdat er voor het sloopbeslu i t ook 
huishoudens verhuizen in verband met de geplande sloop en 
zij ook verhuiskostenvergoeding en huurgewenning 
ontvangen, tellen verhuizingen tot 6 maanden voor het 
sloopbesluit ook mee. Deze groep ("voorlopers") verhuist 
dus O t / m 6 maanden voor het sloopbesluit en maakt voor 
21% deel uit van de totale groep sloopurgenten. 53 % 
verhuist binnen 12 maanden na het genomen sloopbesluit en 
27 % moet 13 tot 24 maanden wachten alvorens te kunnen 
vertrekke n. 
Van alle verhuizers na het sloopbesluit is de gemiddlde 
wachttijd 10 maanden. We willen nu bekijken of 
"voorlopers" andere kenmerken hebben dan 
"achterblijvers". Het bestaan van een specifieke groep 
"achterblijvers" zou nl. kunnen betekenen dat er extra 
aandacht bestee d moet warden aan die groep. 

Tabel 5.9 Wachttijd naar nationaliteit bij de 

sloopurgenten in procenten. 

verhuizing: neder - buiten -
lande rs landers totaal 

l."voorlopers" 

2."gewone 
sloopurgenten" 

3."achterblijvers" 

Totaal 
absoluut 

0 t / m 6 mnd.voor 
sloopbesluit 20,5 
0 t / m 12 mnd na 
sloopbesluit 56,6 
13 t / m 34 mnd na 
sloopbesluit 22,9 

100 
83 

Buitenlanders komen iets vaker voor in 
minder vaak "achterblijvers" 

"voorlopers". 
en iets 

17,4 19,4 

47,8 53,5 

34,9 27,1 

~ 1~ 
46 129 

de groep 
in de groep 

Dit geldt tevens in enige mate voor 1 ouder gezinnen en 
voor grate huishoudens. De verschillen zijn echter 
zodanig klein, dat niet gesproken kan warden van een 
duidelijk identificeerbare groep "voorlopers" of 
"achterblijvers". 
Wel is een vrij duidelijke trend zichtbaar bij de 
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bestemming: van de "voorlopers" blijft 52% in Crooswijk, 
terwijl dit bij de "achterblijvers" 71% is. De kwaliteit 
van de nieuwe woning wijkt bij de "voorlopers" echter 
nauwelijks af van het algemene beeld van de van de 
sloopurgenten. 

5.5 Slot 

In 1981 zijn er sloopbesluiten genomen voor 135 
Crooswijkse woningen. 
In dit hoofdstuk hebben we de bevolkingssamenstelling en 
de herhuisvestingen bekeken. De sloopwoningen van 1981 
blijken zeer verspreid over de wijk te liggen. De 
bevolkingssamenstelling van deze woningen wijkt af van de 
bevolkingssamenstelling van Oud Crooswijk, in sterke mate 
van de drie Crooswijkse wijken tezamen en in zeer sterke 
mate van de stad als geheel. In paragraaf 5.3.5 noemden 
we de sloopurgenten een verzameling van "bijzondere 
groepen": al die groepen van bewoners die niet 
beantwoorden aan de "standaard" van het Nederlandse (2 
ouder) gezin met kinderen. Deze laatste categorie komt 
slechts bij 6% van de sloopurgenten voor! 

Het onevenredig hoge aantal buitenlandse gezinnen, 
Nederlandse en buitenlandse alleenstaanden, Nederlandse 
1-ouder-gezinnen geeft te denken over de selektie
processen die zich voor de sloop hebben afgespeeld. Juist 
de korte woonduur van veel van deze groepen in de 
sloopwoningen kan wiJzen op een effekt dat de stads
vernieuwingsnieuwbouw de gezinnen uit de oudbouw heeft 
gehaald, waardoor het onaantrekkelijke, goedkope 
reservoir aan slooprijpe woningen voor deze categorieen 
van bewoners beschikbaar kwam. Het wonen in een sloopblok 
kan dan gezien worden als een concretisering van de 
ontoegankelijkheid van de nieuwbouw voor deze groepen 
(door prijs, toewijzing of anderszins). In hoeverre dit 
spoort met de woonwens van de bewoners, is op deze plaats 
niet te beoordelen. In ieder geval zien we een 
betrekkelijke lage gang van de sloopurgenten naar de 
Crooswijkse nieuwbouw (31%). 

De verbinding tussen sloop en nieuwbouw blijkt op een 
dergelijk laag nivo te liggen, dat er nauwelijks 
uitsplitsingen zichtbaar zijn binnen deze categorie van 
verhuisden. Voor zover dit wel het geval is, scoren 
buitenlandse alleenstaanden het laagst (12%) en 
Nederlandse gezinnen met kinderen het hoogst (45%). 
Een kleine 40% van de verhuisden gaat opnieuw naar een 
oudbouwwoning. 
Met name zij die naar de oudbouw in Crooswijk of de le/2e 
ring gaan (30%) zullen nog niet met de stadsvernieuwing 
klaar zijn. Wel blijken verreweg de meesten (65%) in de 
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wijk te blijven wonen, ook de buitenlanders. 

De onderzochte sloopwoningen krijgen hun sloopbesluit op 
het moment, dat in Crooswijk wordt gewerkt aan een 
spreidingsplan. 
Er wordt in de subgroep herhuisvesting gesignaleerd, dat 
er te weinig spreidingsgevallen (migranten, die in 
aanmerking komen voor een woning in de derde of vierde 
ringswijk) aangemeld kunnen warden . Door het nemen van 
nog extra sloopbesluiten zou dit aantal kunnen toenemen. 
Macht een aantal sloopbesluiten van 1981 met die 
achtergrond zijn genomen, dan zou het resultaat moeten 
zijn dat relatief meer buitenlanders naar overig 
Rotterdam verhuisden. 
Dit kan uit de sloopbesluiten 1981 niet aangetoond 
warden. Bijna 80 % blijft binnen de wi j k of verhuist naar 
een van de andere sv-wijken. Het spreid ingsbeleid naar de 
derde en vi e rde ring heeft derhalve voor Crooswijkse 
sloopurgenten weinig effekt. 
De herhuisvesting van deze sloopurgenten uit 1981 i s twee 
jaar na het sloopbesluit voltooid. 

Niet onbelangrijk tenslotte is het gegeven dat 
sloopwoningen een toevluchtsoord kunnen zijn voor een 
specifieke "vlottende" bevolkingsgroep: inwonende 
nederlandse en buitenlandse alleenstaanden die overal 
heel kart wonen en na de herhuisvesting weer snel 
doorverhuizen naar een ander adres . Sommige n vestigen 
zich zelfs in de sloopwoning na het genomen sloopbesluit. 
Kennelijk funktioneert de woningmarkt zodanig dat deze 
woningen, die zich onderscheiden door hun slooprijpheid, 
lage huur en een niet-burokratisch toegankelijkheid, van 
betekenis zijn voor hen. 

Nu we zijn ingegaan op de selektieprocessen bij nieuwbouw 
en bij sloop, is duidelijker geworden dat het 
oudbouwbestand een belangrijke plaats inneemt: 
toevluchtsoord voor een niet gering aandeel sloopurgenten 
leverancier van bewoners van opgeleverde nieuwbouwbouw
woningen. 
Ook in de oudbouw zijn dus selektieprocessen te 
verwachten die beinvloed warden door de veranderingen in 
de omgeving ervan. In het volgende (zesde) hoofdstuk 
bespreken we de resultaten van een onderzoek in een van 
de oudbouwlokaties in Crooswijk. 
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HOOFDSTUK 6 

BEVOLKINGSVERSCHUIVINGEN IN EEN OUDBOUWBLOK. 

Welke bevolkingsverschuivingen treden op in een 
oudbouwblok gelegen in een stadsvernieuwingswijk dat niet 
gesloopt of gerenoveerd wordt? Wordt het blok leeggezogen 
door de beschikbare nieuwbouw of renovatie in de direkte 
orngeving? 
Zo ja, welke kenrnerken hebben deze vertrekkers dan, wie 
kornen in de vrijkornende woningen? 
Orn op deze vragen in te gaan onderzoeken we de 
verschuivingen tussen 1977 en 1984 in een blok 
oudbouwwoningen in Nieuw Crooswijk. 
Aan dit blok zal de eerstkornende jaren geen 
stadsvernieuwingsaandacht geschonken warden. Over de 
kenrnerken van deze woningen en over de bewoners
wisselingen erin kornen we in par. 6.1 en 6.2 te spreken. 
In paragraaf 6.3 wordt in het kort ingegaan op de 
bevolkingssarnenstelling van het blok anno '84 in 
vergelijking met de bevolking van Nieuw Crooswijk. In 
par. 6.4 kornen de toewijzingsregels voor de oudbouw in 
Crooswijk aan de orde, waarna in par. 6.5 een onderscheid 
gernaakt wordt binnen de bevolking van het oudbouwblok op 
basis van hun verhuisgedrag. 
In par. 6.6 tenslotte bespreken we de besternrning van de 
vertrekkers. 

6.1. de oudbouwwoningen 

Het te onderzoeken oudbouwblok ligt in vier straten van 
Nieuw Crooswijk, die een wisselende orientatie hebben en 
als gevolg van de funkties ter plaatse (bedrijven, 
winkels,doorgaande straat of binnenstraat) een andere 
sfeer hebben. Het wordt ook wel het 'grate trapezium' 
genoernd naar de hoeken die de vier rijen van woningen ten 
opzichte van elkaar rnaken.(zie figuur 26) 
De 206 voor-tussen-achter-woningen liggen 
Rusthoflaan, Paradijslaan, Couwaelstraat 
Crooswijkseweg. Ze z1Jn gebouwd in 1920, 
bouwlagen en hebben een huur van f. 190,-- tot 
per rnaand (1985). 

aan de 
en Nieuwe 
in drie 
f. 230,--

Twee derde van de woningen is door de gerneente inrniddels 
aangekocht en is in beheer bij het Gerneentelijk 
Woningbedrijf (GWR). De overigen zijn nog in particuliere 
handen, waarbij twee typen van particulier bezit te 
onderscheiden zijn: de eigenaar rnaakt geen gebruik van de 
woning of de eigenaar gebruikt een gedeelte voor woon
en/of bedrijfsdoeleinden. 
De woningen hebben een oppervlakte van 60rn2 (wat ongeveer 
10 rn2 grater is dan de voor-tussen-achters in Oud 



FIGUUR 26: De onderzochte oudbouwlokatie in Nieuw Crooswijk 
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Crooswi jk) . 
In 22% van de woningen heeft een kleine beurt 
plaatsgevonden. (douche en keukenblok) (zie verder schema 
6.1. in de bijlage) 

6. 2. Bewonerswisselingen tussen 1977 en 1984. 

Van deze woningen heeft bij 71% een wisseling van 
huishouden plaatsgevonden tussen 1 januari 1977 en 
februari 1984. 
Bij slechts 29% van de woningen vond in deze zeven jaar 
geen wisseling van het huishouden plaats. Deze cijfers 
hebben louter betrekking op het betrekken of verlaten van 
een lege woning. Inwonenden die verhuizen en/ of 
afsplitsingen van een huishouden zijn dus niet meegeteld. 
De datum van 1-1-77 is in dit verband niet meer dan een 
peildatum, die gekozen is omdat vrijwel de gehele 
stadsvernieuwingsproduktie in Crooswijk na 1977 
gerealiseerd is. 
In 14% van de woningen werd in 1984 geen bewoner 
aangetroffen. Dit kan uiden op leegstand of mogelijk op 
een bijhuring door een huishouden dat er boven of er 
onder woont. Het bleek onmogelijk dit laatste te 
achterhalen. 
Voordat we de hoge bewonerswisselingen in verband met 
bevolking en stadsvernieuwing kunnen brengen, moeten we 
eerst weten of de verhuissnelheid varieert binnen dit 
blok woningen. 

Zijn er (1) verschillen per straat of (2) verschillen per 
eigendomsverhouding of anders (3) verschillen naar 
woonlaag? 

(1) verschillen per straat? 

Gemiddeld vinden er in de periode 1977-1984 bij 13% 
van de woningen jaarlijks een wisseling van 
huishouden plaats. Alleen de Rusthoflaan wijkt hier 
enigszins van af met 11,3%. (Zie verder tabel B 6.1 
in de bijlage) 

(2) verschillen per eigendomsverhouding? 

De woningen in de particuliere verhuur en de 
gemeentewoningen blijken ongeveer evenveel bewoners
wisselingen per jaar te hebben (14,7% en 13,6%). 
De andere particuliere woningen (waarbij de eigenaar 
een gedeelte van het pand als woning of bedrijf 
gebruikt) hebben minder bewonerswisselingen (10,7%) 
Zie verder tabel B 6.2. 

Denkbaar is verder nog dat de eigendomsverhoudingen 



118 

per straat varieren. De Rusthoflaan heeft een wat 
hoger aandeel van particuliere bedrijfjes, wat een 
verklaring voor de lagere verhuiscijfers kan zijn. 
(Zie tabel B 6.3) 

(3) verschillen in woonlaag? 

De veronderstelling dat hogere woonlagen een grotere 
verhuissnelheid te zien geven kan niet bevestigd 
warden. Het gemiddeld aantal mutaties bleek bij de 
derde verdieping het laagste t e zijn, zoals te zien 
in tabel 6.1 (Zie ook B 6.4) 

Tabel 6.1 mutaties naar verdieping in het oudbouwblok 

1977-1984. 

begane grand 
eerste ver.dieping 
tweede verdieping 
derde ·verdieping 

Totaal 

14,3 
15,0 
21,6 
11,4 

1 3 ,1 % per jaar. 

Verschillen in woningkenmerken strac.>.t, eigenaar, 
verdieping- kunnen niet verantwoordelijk ges t eld warden 
voor het optreden van (verschillen in) ve rhuisprocessen. 
Overal wordt vee l ve rhuisd .. De woningen die geen mutatie 
hebben gehad na 1977, liggen verspreid over de straten, 
van hoog naar laag. 

Wel blijken er nog verschillen in de t ijd te ziJn bij de 
verhuiscijfers. Zo blijkt het verhuisgemiddelde in het 
blok na 1981 hoger te liggen dan ervoor. We zien dit in 
tabel 6. 2. 

Tabel 6.2 leeggekomen woningen per jaar, in procenten. 
--- - ------- - ------- ----------

1977 6,9 
1978 8,8 
1979 14,7 
1980 6,4 
1981 16,2 
1982 19,1 
1983 16,2 

totaal('77-'83) 12,6 ( 1) 

( 1) Dit cijfer ligt 0,5% lager als het eerdergenoemde 
cijfer van 13,1 % 
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De 'pieken' bij het vrijkomen van de oudbouwwoningen 
kunnen in verband gebracht warden met de nieuwbouw
produktie in andere delen van Crooswijk. Zo kan de piek 
van 1979 te maken hebben met de tweede nieuwbouwgolf 
(1978 en verder) en de pieken vanaf 1981 met de derde en 
vierde nieuwbouwgolf. Wij komen hier later nag op terug. 

Juist vanaf 1981 zijn er dus oak veel vestigers 
binnengekomen. Van alle vestigers na 1 januari 1977 
arriveerde bijna de helft na 1 januari 1982. Dit betekent 
dat de bevolking in dit oudbouwblok gemiddld een korte 
woonduur heeft. De helft woont er drie jaar of korter. 
De kortste woonduur zien we bij de alleenstaanden (59% 
woont drie jaar of korter, 28% woont er zelfs pas een 
jaar!), terwijl 2 ouder gezinnen en echtpaar zonder kind 
een langere woonduur kennen (zie tabel B 6.5 in de 
bijlage). 

Uit dit alles leiden we af dater geen sprake is van een 
grate honkvaste groep en een kleine, snel-vlottende groep 
die voor hoge verhuisgemiddelden zorgt. Er blijkt zich 
veeleer een vrij massaal vertrek te hebben voorgedaan: 
bijna drie-kwart van de woningen is in zeven jaar tijd 
opnieuw verhuurd. 
Wordt er wel eens gesproken van een 'krentenbrood van 
leegstand' in oudbouwlokaties, hier is meer sprake van 
een 'krentenbrood van blijvers'. 

6.3 de bevolking in het oudbouwblok anno 1984. 

Om zicht te krijgen op de vraag of de bevolking van het 
oudbouwblok belangrijk afwijkt van de bevolking van Nieuw 
Crooswijk, vergelijken we de 177 huishoudens uit het blok 
met de bijna 2000 huishoudens in Nieuw Crooswijk. (zie 
tabel B 6.6) 

Immers, voordat we de bevolking van dit blok gaan 
uiteenleggen in 'blijvers', 'vertrekkers' en 'vestigers' 
moeten we weten of de samenstelling van de totale groep 
belangrijk afwijkt van de samenstelling van de gehele 
buurt Nieuw Crooswijk. Dit blijkt nu slechts het geval te 
zijn bij huishoudensamenstelling en leeftijd: er wonen 
relatief meer jongeren en alleenstaanden in deze 
oudbouwwoningen. 

Mogelijk is dat deze afwijkingen leiden tot hogere 
verhuisgemiddelden dan in Nieuw Crooswijk het geval is 
(alleenstaanden en/of jongeren verhuizen vaker). 
Anderzijds is mogelijk dat het hoge aantal alleenstaanden 
het sluitstuk is van de opgetreden verhuisbeweging 
gedurende de laatste zeven jaar, waarin gezinnen 
vertrokken en alleenstaanden zich vestigden. 
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6.4 de toewijzingregels in de oudbouw. 

Particuliere eigenaren en het Gemeentelijk Woningbedrijf 
hadden en hebben ieder voor een deel de woningen van het 
oudbouwblok in handen. 
Omdat in principe iedere woning een schaars goed is en in 
Crooswijk bij de stadsvernieuwingsaanpak de verdeling van 
de woningen een belangrijke punt is, zijn er door de 
projektgroep niet alleen toewijzingsregels voor de 
nieuwbouw opgesteld (zie hoofdstuk 5), maar ook voor de 
oudbouw. Deze oudbouwregels hebben betrekking op de 
tweede verhuur van de nieuwbouw, de vriJ verhuurbare 
woningen van de renovatie (overblijvende woningen na 
terugkeer van de oorspronkelijke bewoners), de oudbouw 
van gemeente en corporatie en het claimgedeelte van het 
partikuliere oude woningbestand. 
We bespreken hier de oudbouwregels e n de toepassing 
ervan. 

de regels 

In een brief van 8 februari 1977 wordt de gemeenteraad 
gevraagd in te stemmen met de herhuisvestingsregels voor 
oudbouwwoningen in Crooswijk. De regels hebben betrekking 
op alle gemeente- en corporatiewoningen en op 50 % van de 
particuliere woningen (claim-regeling). De regels gaan in 
op de verdeling van de 85 % voor Crooswijk bestemde 
woningen. Immers, 15 % dient ten goe de te komen aan 
stedelijke urgenten. 

De volgorde van urgentie bij de verdeling is als volgt: 
Crooswijkers 1. in woning met een sloopbesluit 

2. in woning waarop woningverbetering 
toegepast zal worden. 

3. in bemiddelingsgroep van sociale 
afdeling van Volkshuisvesting 
(urgent) 

4. die voorgedragen worden door het 
herhuisvestingsteam. 

5. die een woning l e eg maken waarover 
het herhuisvestingsteam zeggenschap 
heeft. 

6. overigen. 

ex-Crooswijkers 1. in bemiddelingsgroep van 
Volkshuisvesting (urgenten) 

2. die Crooswijk verlaten hebben 
vanwege stadsvernieuwing 

3. 

niet Crooswijkersl. 
2. 

(niet urgenten, Crooswijk verlaten 
tussen 1-1-65 en 1-1-70) 
overigen 

gezinnen 
anderen 
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Het betreft hier aanvullende regels die de algemeen 
geldende gemeentelijke regels niet in de weg staan. 

de toepassing 

De praktijk is dat - ondanks de intentie met deze 
verdelingsregels lang niet altijd gewerkt wordt. 
Leegkomende oudbouwwoningen worden door de eigenaar of 
beheerder verhuurd zonder hiervan veelal melding te maken 
in het herhuisvestingsteam. De projektgroep legt over het 
algemeen ook nauwelijks enige prioriteit bij de verhuur 
van de oudbouw. 
Oudbouwwoningen komen alleen indirekt ter sprake in het 
herhuisvestingsteam, als een aantal sloop- of renovatie
urgenten geherhuisvest worden in een oudbouwwoning. 
Feitelijk hebben de eigenaar-beheerders bij de verdeling 
van de bestaande woningvoorraad een grote beleids
vrijheid. 

We gaan nu in op de samenstelling van de bevolking van 
dit oudbouwblok op basis van hun verhuisgedrag. 

6.5 Verhuisgedrag. 

In het onderzochte oudbouwblok herkennen we 
verhuisgroepen, die onderscheiden kunnen worden 
hand van hun verhuisgedrag in de oudbouwlokatie. 
Twee vragen spelen hierbij een rol: 
1. Heeft het huishouden zich gevestigd voor 1 jan. 

of daarna? 
2. Is het huishouden tussen 1-1-1977 en februari 

vertrokken of woont het er nog? 

vier 
aan de 

1977 

1984 

We brengen in herinnering dat de datum van 1 januari 1977 
niet meer dan een peildatum is. 

De combinatie van antwoorden op deze twee vragen levert 
vier groepen op 
groep 1: huishoudens van voor 1977 die er nu nog wonen: 

de "blijvers". 
groep 2: huishoudens van na 1977 die er nu nog wonen: 

de "vestigers". 
groep 3: huishoudens van voor 1977 die vertrokken zijn: 

de "vertrekkers" 
groep 4: huishoudens van na 1977 die vertrokken zijn: 

de "vestigers / vertrekkers". 

De verdeling van deze vier groepen is vermeld onder tabe l 
6.3 
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Fig.27: Schuttersstraat (Nieuw Crooswijk) 
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Tabel 6.3 Samenstelling van de vier verhuisgroepen 

(huishoudens) 

woont is 
er nag vertrokken totaal 

woonachtig voor 1977 60 129 189 
woonachtig na 01-01-1977 117 56 173 

totaal 177 185 362 

Van alle 177 huidige bewoners (huishoudens) wonen er 60 
(34%) van voor 1 januari 1977. Dit betekent dat twee op 
de drie huidige huishoudens zich pas na 1 januari 1977 in 
een van deze woningen gevestigd heeft. Deze hoge 
vestiging werd mogelijk gemaakt door een hoog vertrek. 
Van de op 1 januari 1977 wonende huishoudens (189) is 
inmidels 70% vertrokken. 
Verder zien we 56 huishoudens die zich na 1 januari 1977 
gevestigd hebben, en inmiddels weer weg zijn. Deze groep 
heeft dus zeer kart in het oudbouwblok gewoond en is 
uitdrukking van de hoge verhuiscijfers: van de 173 na 1-
1-1977 gevestigde huishoudens is een derde deel alweer 
vertrokken. 

De vier groepen warden nu onderling vergeleken op basis 
van huishoudenssamenstelling, huishoudengrootte, natio
naliteit en leeftijd van de hoofdbewoner. 
Helaas zal de vergelijking niet steeds volledig zijn, 
omdat de leeftijd en nationaliteit van de vertrekkers ans 
niet bekend is. 

6.5.1 huishoudenssamenstelling 

Uit tabel 6.4 blijkt dat alleenstaanden in toenemende 
mate hun weg naar deze oudbouwlokatie gevonden hebben. 

Tabel 6.4 Huishoudensamenstelling van de vier 

verhuisgroepen,in procenten. 

I blij- 'vesti- 'vertrek-
vers' gers' kers' 

alleenstaanden 43,3 70,9 40,6 
echtp. zonder kind 26,7 9,4 25,0 
1-ouder gezin 5,0 6,8 3,1 
2-ouder gezin 25,0 12,8 31,3 

totaal Too Too Too 
absoluut 60 117 128 

'vesti-
gers/ver-
trekkers' 

50,0 
17,9 
10,7 
21,4 

Too 
56 
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Een benadering van de oorspronkelijke bevolking, althans 
de bevolking van 1975-1977, wordt verkregen door de 
combinatie van 'bli jvers' en 'vertrekkers' : veel 
alleenstaanden, maar ook 2-ouder gezinnen met kinderen en 
echtparen zonder kinderen. 
Bij de alleenstaanden is er sprake van een evenredig 
vertrek en bovengemiddelde vestiging. 
Bij de 2-ouder gezinnen is er sprake van een 
bovengemiddeld vertrek en ondergemiddelde vestiging. 
Bij de echtparen zonder kinderen is er sprake van een 
evenredig vertrek maar een zeer lage vestiging. 
De specifieke groep vestigers die alweer vertrokken is 
laat zien dat er een stijgende tendens onder de 
alleenstaanden was en een dalende onder de andere 
groepen. We zien echter ook dat een zeer mobiele 
'vlottende' groep niet slechts uit alleenstaanden 
bestaat, maar ook uit gezinnen. Bij de vestigers zijn dus 
de gezinnen met kinderen in veel gevallen alweer 
vertrokken. 

6.5.2 huishoudengrootte. 

Van de oorspronkelijke bewoners trekken grotere 
huishoudens (3 personen, en meer personen) iets meer weg. 
Daar komen echter lang niet altijd kleine huishoudens 
voor in de plaats: onder de vestigers zi e n we nl. niet 
alleen een groat aandeel 1 persoonhuishoude ns, maar ook 
een hoger aandeel van 5 en meer persoonshuishoudens. Van 
de totale groep vestigers (vestigers + vestigers/
vertrekkers) ziJn de huishoudens van 2 en meer personen 
vaker opnieuw vertrokken. We zien dit in tabel 6.5. 

Tabel 6.5 Huishoudengrootte bij de 4 verhuisgroepen 

(procenten) 

'blij- 'vesti- 'vertrek- 'vestigers / 
vers' gers' kers' vertrekkers' 

1 35,0 53,8 38,0 35,7 
2 36,7 24,8 25,6 32,1 
3 13,3 12,0 21,7 16,1 
4 13,3 3,4 10,1 8,9 
5+ 1,7 6,0 4,7 7,1 

totaal 100 100 1~ 1~ 
abs. 60 117 129 56 
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6. 5. 3 nationaliteit 

In het huidige oudbouwblok bedraagt het aantal 
buitenlandse huishoudens op het totaal aantal huishoudens 
11%. Bij de 'blijvers' is dit 3%, bij de 'vestigers' is 
het 14,5%. 
Het aandeel buitenlanders is dus gestegen door vestiging. 
Dit wil echter niet zeggen dat de vertrekkers alleen de 
nederlandse nationaliteit hebben. 
Over dit gegeven beschikken we helaas niet. Wel weten we 
dat er bij de vertrekkers ook huishoudens van vier, vijf 
of meer personen waren (zie tabel 6.2). 
De samenstelling van buitenlandse huishoudens is anders 
dan van de nederlandse. Zie bv. schema 6.2. 

Schema 6.2 huishoudensamenstelling van buitenlandse 

huishoudens in het oudbouwblok 

aandeel buitenlandse huishoudens op totaal aantal 
bij alleenstaanden 
bij 2 ouder gezinnen 
bij 1 persoons huishoudens 
bij 5+ persoons huishoudens 

6.5.4 leeftijd van de hoofdbewoner. 

14,5% 
7 % 

40 % 
8 % 

43 % 

Ook bij leeftijd beschikken we slechts over de kenmerken 
van de huidige hoofdbewoners: 

Tabel 6.6 leeftijd van de hoofdbewoner bij blijvers 

en vestigers 

'blijvers' 'vestigers' 

0 t/m 19 jaar 1,7 o,o 
20 t/m 34 jaar 8,5 63,8 
35 t/m 64 jaar 52,5 26,7 
65 jaar en ouder 37,3 9,5 

totaal l00(59) l00(116) 

Niet geheel onverwacht zijn de blijvers gemiddeld ouder 
dan de vestigers: 90% van de blijvers is ouder dan 35 
jaar, terwijl dit bij de vestigers 36% is. Dit verband 
blijkt bij nader inzien op te gaan bij de 
alleenstaanden en bij alle andere typen van 
huishoudensamenstelling. 



-126-

Fig.28: Pleretstroot (Oud Crooswijk) 
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6.5.5 Conclusie. 

We kunnen aldus de 
verhuisgroepen geven: 
- 'blijvers' 

volgende typeringen van de vier 

- 'vestigers' 

- 'vertrekkers' 

- 'vestigers/ vertrekkers' 

6.6 bestemming en herkomst 

kleine huishoudens (vooral 
alleenstaanden en echtparen 
zonder kind), veel neder
landers, veel van middelbare en 
hogere leeftijd. 

kleine en middelgrote 
huishoudens (vooral alleen
staanden en 2 oudergezinnen), 
nederlanders en buitenlanders 
van jonge leeftijd. 

kleine en middelgrote 
huishoudens, varierend van 
alleenstaanden tot 2 ouder 
gezinnen. 

kleine 
huishoudens 
alleenstaanden 
gezinnen. 

en middelgrote 
varierend van 
tot 2 ouder 

Inmiddels hebben we meer inzicht gekregen in het verloop 
in het oudbouwblok. Wat ons nu nog te doen staat, is te 
achterhalen wat de bestemming van de vertrekkers en de 
herkomst van de vestigers is . Ons onderzoek in ht 
oudbouwblok in Nieuw Crooswijk gaat op de eerste vraag 
in. In par. 6.6.1 bespreken we de bestemming van de 
vertrekkers. 
Moeilijker ligt het bij de tweede vraag - de herkomst van 
de vestigers. Het bleek niet mogelijk om dit op te 
sporen. Daarom gaan we in par 6.6.2 in op de resultaten 
van een ander onderzoek, waarin de herkomst van vestigers 
in oudbouwwoningen - door stadsvernieuwing vrijgekomen 
geanalyseerd wordt . 

6.6.1 de bestemming van de vertrekkers. 

De bestemming van de vertrekkers is aan te geven met de 
wijk en met de kwaliteit van de woning (oudbouw, 
renovatie,nieuwbouw). We analyseren de 'vertrekkers' 
(wonend in het blok voor 1 jan. 1977) en de 
'vestigers / vertrekkers' (na 1 jan. 1977 komen wonen, voor 
1984 vertrokken). 

In tabel 6.7 zien we dat van de 'vertrekkers' velen in 
Crooswijk blijven en dan naar de nieuwbouw gaan, terwijl 
de groep 'vestigers / vertrekkers' een ander beeld 
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oplevert: het mer-endeel verlaat de wijk, en van diegenen 
die wel in de wijk blijven gaat meer dan de helft naar de 
oudbouw. Zie tabel 6.7 

Tabel 6.7 Bestemming vertrekkers en 

vestigers/vertrekkers in procenten 

vestigers/ 
vertrekkers vertrekkers totaal 

Crooswijk 66,l 44,2 59,2 
andere sv wijken 7, 3 19,2 10,9 
overig Rotterdam 7,3 17,3 10,3 
buiten Rotterdam 18,5 19,2 19,0 

totaal 100(124) 100(52) 100(174) 

binnen Crooswijk 
oudbouw 20,7 52,2 27,9 
renovatie 7,3 8,7 7,7 
nieuwbouw 70,7 39,1 64,4 
bejaardenhuis 1,2 0 0 

totaal ro:oT82) 100(23) 100(104) 

De Crooswijkse nieuwbouw wordt dus niet veel door de 
categorie 'vestigers/vertrekkers' betreden. Uiteindelijk 
gaat van alle 'vertrekkers' 47 % naar de Crooswijkse 
nieuwbouw en van alle 'vestigers/vertrekkers ' 17 % naar 
de Crooswijkse nieuwbouw. 

De huishoudens die Rotterdam verlaten, blijken zich voor 
het overgrote deel in een der randgemeenten gevestigd te 
hebben; alleen al Capelle aan de IJssel trekt 39% van al 
deze Rotterdam-verlaters naar zich toe. 

Om de faktor van de tijd bij de vestiging in andere 
woningen door de vertrekkers in te kunnen schatten, 
verdelen we de periode van zeven jaar in twee gedeelten 
nl. 1977 t/m 1980 en 1981 t/m 1983. Van beide categorieen 
van vertrekkers vermelden we in tabel 6.8 en tabel B 6.7. 
hoe zij zich binnen Crooswijk hebben verplaatst. 
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Tabel 6.8 Vertrekkers en vestigers/vertrekkers binnen 

Crooswijk, 1977-1980 en 1981-1983. 

vertrekkers vestigers / vertrekkers 

77-80 81-83 77-80 81-83 
Crooswijk: 
oudbouw 13,1 14,3 16,9 25,0 
renovatie 1,6 7,9 0 5,0 
nieuwbouw 47,5 46,0 16,7 17,5 
bejaardenhuis 0 1,6 0 0 

totaal Crooswijk 62,3 69,8 33,6 47,5 

buitn Crooswijk 37,7 30,2 67,4 52,5 

totaal 100 Too 100 Too 
abs. 61 63 12 40 

De 'vertrekkers' zijn gaandeweg wat vaker in de wijk 
gebleven (van 62% naar 70 %). 
De gang naar de nieuwbouw was onveranderd. De 
'vestigers/vertrekkers' zijn vaker in de wijk blijven 
wonen (van 34% naar 47%). Deze toename betekende niet een 
grotere gang naar de nieuwbouw (die bleef rond 17%), maar 
naar de andere oudbouwwoningen. 

Doordat de categorie van 'vestigers/vertrekkers' in de 
periode 1981-1983 sterker aanwezig is, wordt het 
percentage dat naar Crooswijkse nieuwbouw gaat in die 
periode omlaag gedrukt. 

We neme n nu alle vertrekkers bijeen en vragen ons af of 
er een relatie is tussen de bestemming en de 
huishoudensamenstelling. 
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Tabel 6.9 Bestemming van alle vertrekkers naar huishouden

samenstelling, in procenten. 

Crooswijk 
SV wijken 
rest R'dam 
buiten R'dam 

totaal 

alleen
staand 

56,3 
18,3 
11,2 
14,1 

100 ( 71) 

binnen Crooswijk 

oudbouw 32,5 
renovatie 15,0 
nieuwbouw 50,0 
overig 2,5 

totaal 100(40) 

echtpaar 
zonder 
kind 

54,8 
7,1 
9,5 

28,6 

100(42) 

21,7 
0 

78,3 
0 

100 ( 23) 

1- en 2-
oudergezin 
met kind 

67,7 
4,8 
9,7 

17,7 

100 ( 62) 

26,2 
4,8 

69,0 
0 

loci"7"42) 

totaal 

59,7 
10,8 
10,8 
19,8 

100 (176) 

27,9 
7,7 

64,4 
0 

100 (104) 

Gezinnen met kinderen blijven meer in de wijk en gaan 
daarin vaker naar de nieuwbouw. Alleenstaanden verlaten 
wat vaker de wijk. Binnen de wijk verdelen ze zi c h over 
oudbouw, renovatie en (vaak) nieuwbouw. 
Uit tabel 6.9. kunnen we ook lezen dat van alle 
alleenstaanden 28 % naar de nieuwbouw gaat. Bij gezinnen 
met kinderen bedraagt dit 47%, terwijl bij echtparen 
zonder kind 43 % naar de Crooswijkse nieuwbouw gaat. 

6.6.2 de herkomst van de vestigers 

We verlaten nu de 206 oudbouwwoningen in Nieuw Crooswijk 
en maken gebruik van ongepubliceerd materiaal van het 
onderzoek Evaluatie Stadsvernieuwing nieuwbouw en 
vernieuwbouw I (dienst Volkshuisvesting). 

De ruim 1000 woningen in de le en 2e nieuwbouwgolf dragen 
in de periode 1977-1981 (omgerekend) bij tot een 
vrijkomend woningbestand van 453 woningen dat opnieuw 
bewoond kan worden. 
Uit het genoemde onderzoek valt op te 
herkomst van de bewoners is geweest 
vrijkomende woningen trokken. Dit is van 
bekend. 

maken 
die 
422 

wat de 
in deze 
woningen 
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Waar komen bewoners van door nieuwbouw 
woningen vandaan? 

vrijgekomen 

Crooswijk (71%), overig Rotterdam (27%), buiten 
Rotterdam (2%) 
uit een sloopwoning (9%), uit een gerenoveerde woning 
(2%), uit een andere woning (47%), waren inwonend of 
vestigden zich in Rotterdam (42%) 
zij waren reeds zelfstandig wonend (58 %), Z1J waren 
inwonend (40%), zij vestigden zich in Rotterdam (2%) 
zij waren urgent (18%), niet urgent (82%) 

Bron: basismateriaal SV-evaluatie I 

Een klein deel van de door nieuwbouw vrijgekomen wonngen 
heeft echter een funktie gehad voor sloop of 
renovatieurgenten. De meeste echter worden bewoond door 
starters of doorstromers van vnl. Crooswijk. Van de 
vrijgekomen woningen is een kwart particulier bezit. 
Juist deze woningen trekken velen van buiten de wijk aan. 
Het zijn alle niet-urgenten. De woningen van gemeente en 
corporatie betrekken veel meer mensen uit de wijk, 
waaronder een kwart urgenten. Zie de volgende tabel 6.10 

Tabel 6.10 herkomst van de bewoners en de 

eigendomsverhouding, in procenten 

Crooswijk overig Rdam buiten Rdam totaal 

gemeente 
corpora tie 
partikulier 
totaal 

80 
84 
36 
71 

20 
16 
57 
27 

Bron: SV-evaluatie I, pag. 42 

0 
0 
7 
2 

100 (77 ) 
100 (238) 
100 (107) 
100 (422) 

Twee profielen van bewoners die in een vrijkomende woning 
trekken kunnen gemaakt worden. 

a. 

b. 

De bewoner uit de buurt, 
wonend, soms urgent, 
gemeente of corporaties 
geplaatst. 

in veel gevallen zelfstandig 
wordt vrijwel altijd door 
in een van deze woningen 

De bewoner van buiten de buurt, meestal inwonend, 
niet-urgent, wordt in meer dan de helft van de 
gevallen via een particulier circuit aan een van deze 
woningen geholpen. 

De bevolkingskenmerken van al deze huishoudens wijken af 
van de nieuwbouwsamenstelling. Zo bedraagt het aandeel 
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buitenlandse huishoudens 29% en worden ze verder 
gekenmerkt door een hoog aandeel jonge huishoudens (54% 
is jonger dan 35 jaar) en een laag aandeel bejaarden (12% 
is 65 jaar of ouder). Deze huishoudens wijken wat het 
aandeel buitenlanders en jonge huishoudens betreft ook af 
van de bevolkingssamenstelling van Oud Crooswijk en 
Rubroek. 

6.7 Slot 

In een zoveel mogelijk 'doorsnee' oudbouwblok in Nieuw 
Crooswijk onderzochten we de bevolkingsverschuivingen. 
Als eerste komt naar voren dater de laatste zeven jaar 
veel verhuisd is. 
Van de oorspronkelijke bevolking is maar een klein deel 
gebleven. Ook zijn er nogal wat huishoudens die zich na 
1977 gevestigd hebben en nu weer vertrokken ziJn. Dit 
geheel levert het beeld op van een kleine groep van 
huishoudens die reeds lang woont, de zgn. 'blijvers' 
(kleine huishoudens, veel oudere alleenstaanden. bijna 
altijd met een Nederlandse nationaliteit). 
Naast deze groep staat een groep van oorspronkelijke 
bewoners die uit het blok weggetrokken zijn, de 
vertrekkers. Dit blijkt een scala van groepen t e zijn: 
alleenstaanden en gezinnen, Nederlanders en buiten
landers. 
Hie rvoor in de plaats vestigen zich Nederlands e en 
buitenlandse alleenstaanden en enkele (grote) gezinnen. 
Per saldo neemt in het oudbouwblok het aandeel 
alleenstaanden toe en het aantal gezinnen af, en neemt 
ook het aandeel buitenlanders en het aandeel jongere n 
toe. 
Verreweg de meeste woningen zijn bij een verhuizing 
betrokken. Dit blijkt niet sterk te varieren naar straat, 
eigendomsverhoudingen of woonlaag. 

vooral na 1980 te 
in het oudbouwblok een 

korte woonduur. Zeker 
het oudbouwblok sterk 
mogelijkheid die de 

De hoge verhuisbewegingen zijn 
onderkennen. Momenteel is hierdoor 
bevolking woonachtig met een zeer 
is dat de verhuizingen in 
aangewakkerd zijn door de 
toewijzingsregels boden om een nieuwbouwwoning in de wijk 
te betrekken. 
Een niet onaanzielijk deel van de vertrekkers is 
namelijk naar een dergelijke woning getrokken. Dit geldt 
vooral voor die vertrekkers die voor 1977 in het 
oudbouwblok wonen. Door de trek naar de nieuwbouw blijven 
veel vertrekkers in de wijk wonen. Het is sterk de vraag 
of de opvolgers van deze vertrekkers een even sterke gang 
naar de nieuwbouw zullen maken. Deze 'vestigers' lijken 
nl. in een aantal opzichten op de categorie 
'vestigers / vertrekkers'. 
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Van deze laatsten weten we dat ze de 
naar andere oudbouw in de wijk zijn 
de nieuwbouw in de wijk is in de 

wijk verlaten of 
gegaan. De gang naar 

loop van de tijd 
teruggelopen. 
Dit kan te maken 
toewijzingsregels 
"uitsterven" van 
blok. 
De zuigkracht van 
grotere mutatie 
in de wijk. 

hebben met de veranderingen in de 
van de nieuwbouw, maar ook met het 

de "ideale" nieuwbouwbewoner in dit 

de nieuwbouw zorgde voor een veel 
dan een situatie zonder nieuwbouwaanbod 

De groep van "blijvers" (60 huishoudens, 29%) zou 
tweemaal zo groot geweest ziJn (118 huishoudens,58%) als 
er geen Crooswijkse nieuwbouw was geweest . Uiteraard is 
het mogelijk dat een deel van deze vertrekkers in dat 
geval erin was geslaagd om een andere woning te 
betrekken. De leeggekomen woningen zijn door de eigenaar 
verhuurd zonder controle op de toepassing van de 
oudbouwregels. Vooral in door particulieren verhuurde 
woningen vestigen zich mensen van buiten Crooswijk. 
Zo funktioneert de oudbouw als toevluchtsoord voor mensen 
van buiten en binnen de wijk en levert het een -in tijd 
afnemend- aantal nieuwbouwkandidaten . 
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Fig. 29: In afwachting van renovatie 
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HOOFDSTUK 7 

HET RENOVATIEPROCES EN DE BEVOLKINGSVERSCHUIVINGEN 

De renovatie in Crooswijk is lange tijd volledig 
overschaduwd door de aandacht voor de nieuwbouwproduktie. 
Niettemin is er in de tweede helft van de eerste tien 
jaar -vanaf 1979- een groeiend aandeel gerenoveerde 
woningen te bespeuren. Op 1 januari 1985 was het aantal 
gerenoveerde woningen ruim 850. 
Oak een renovatie-ingreep kan tot verschuivingen in de 
wijkbevolking leiden. Hierbij is niet alleen het aantal 
gerenoveerde woningen van belang voor de vraag of er 
verschuivingen optreden, maar oak het aantal huishoudens 
dat meedoet. Zijn er veel uitverhuizers en dus oak veel 
vestigers in de opgeleverde woningen? Welke kenmerken 
hebben deze huishoudens? Hoe verloopt de toewijzing? 
In par. 7.1 beschrijven we de renovatieproduktie en het 
renovatieproces in Crooswijk, in par. 7.2 lichten we het 
renovatieproces in enkele geselekteerde renovatie
projekten toe. 
In par. 7.3 gaan we in op de verschilende verhuisgroepen 
bij renovatie, en in par. 7.4 op de verschillen in 
bevolkings- samenstelling voor en na de renovatie. De 
bestemming van de vertrekkers en de herkomst van de 
vestigers komt in par. 7.5 ter sprake. De toewijzing naar 
urgentie is slechts van een paar renovatieprojekten 
bekend. In par. 7.6 wordt hier nader op ingegaan. 

7.1 Renovatie in Crooswijk 

De produktie: 

Tot 1985 zijn er 1242 oudbouwwoningen 
renovatieplanning opgenomen. 
Na de renovatie wordt het woningbestand 945 
groat (855 woningen verbeterd en 90 
onverbeterd). 

in een 

woningen 
woningen 

Door samenvoeging zijn er veel minder woningen 
teruggekomen dan er oorspronkelijk waren. Het 
woningverlies bedraagt 25 %. De planning voor 1985 en 
1986 bevat een viertal projekten van 329 woningen die 220 
gerenoveerde woningen zullen opleveren. 

In schema 7.1 staan de renovatieprojekten gerangschikt. 
Alleen de projekten Frederikstraat in Oud Crooswijk en 
Reserveboezem V in Nieuw Crooswijk z1Jn nag in de 
zeventiger jaren opgeleverd. De rest is pas na 1980 (vnl. 
1981 en 1982 ) opgeleverd. We zien hiermee dat renovatie 
in Crooswijk pas begint mee te tellen als er al 6 tot 8 
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jaar aan de stadsvernieuwing gewerkt wordt. Het merendeel 
van de renovatie vindt plaats in Nieuw Crooswijk. Zie ook 
figuur 30 en 31. 

Schema 7.1 Renovatieprojekten in Crooswijk 

aantal woningen jaar van 
voor na op levering 

buurt naam renovatie renovatie(l)(gemiddeld) 

a tw.>.Crooswijk Reserveboezem I 152 88 (+24) 1980 
b tw.>.Crooswijk Reserveboezem II 74 53 (+12) 1981 
c tw.>.Crooswijk Reserveboezem V 84 56 (+9) 1979 
d tw.>.Crooswijk Reserveboezem VI 81 54 (+l) 1980 
e OUd Crooswijk Frederikstraat 24 20 1977 
f OUd Crooswijk Marnixstraat I 56 52 1981 
g tw.>.Crooswijk Reserveboezem IV 77 61 (+12) 1981 
h tw.>.Crooswijk Reserveboezem III 149 75 (+32) 1983 
i OUd Crooswijk H.de Keserstraat 100 81 1981 
j OUd Crooswijk U'tje en Blokje 29 19 1982 
k Rubroek Hugo de Grootstraat 22 26 1982 
1 Rubroek Spiko 58 46 1984 
m OUd Crooswijk Pleme 75 39 1984 
n OUd Crooswijk MIC 54 48 1983 
o OUd Crooswijk Rubroekstraat I 99 72 1984 
p tw.>.Crooswijk Kerkhofstraat 108 65 1984 

totaal opgeleverd tot 1-1-'85 1242 855 (+90) 

q OUd Crooswijk Pijp 106 75 1986 
r Rubroek Spiegel 39 31 1986 
s tw.>.Crooswijk Schutter 84 53 1985 
t OUd Crooswijk Rubroekstraat II 100 61 1986 

totaal in uitvoering per 1-1-'85 329 220 

'IO'rnAL 1571 1075 (+90) 

(1) tussen haakjes het aantal niet-verbeterde woningen. 

Zoals gezegd z1Jn er in totaal 90 woningen in de 
renovatieprojekten niet verbeterd. Dit is toe te 
schrijven aan een aantal weigeraars. De onverbeterde 
woningen in renovatieprojekten liggen alle in Nieuw 
Crooswijk. Door de pandindeling is weigeren van renovatie 

hoewel lastig voor uitvoerder en beheerder - in Nieuw 
Crooswijk eerder acceptabel dan in Oud Crooswijk. Omdat 
er in Nieuw Crooswijk 6 woningen op een trap zitten, kan 
een weigering betekenen dat de overige 5 woningen ook 
niet verbeterd warden. Of dit ook gebeurt, hangt van een 
aantal faktoren af, zoals de plaats van de weigeraar in 
het trappenhuis. Het aantal weigeraars is dus belangrijk 
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minder dan 90. 

Renovatie betekent niet alleen een verandering in 
kwaliteit van een gedeelte van het woningbestand, het 
betekent ook dat dit gedeelte een andere (hogere) huur 
krijgt. De huurverhoging na renovatie is aanzienlijk: 
gemiddeld moeten de gerenoveerde woningen f.100,- tot 
f.200,- per maand meer huur opbrengen. 
Anno 1985 is de huurprijs van de gerenoveerde woningen 
(3-4 kamers) f.290,- tot f.320,- per maand. 

Woningdifferentiatie: 

De methode die bij renovatie wordt toegepast is interne 
kaalslag (hoog nivo-renovatie): alleen de buitenmuren van 
het pand blijven staan. 
Met deze methode is dus tevens een mogelijkheid geboden 
om aan de woningdifferentiatie te sleutelen. Veel 
oudbouw-woningen zijn voor de renovatie klein voor
tussen-achters als het ex-partikuliere woningen betreft 
(19e eeuwse woningen in Oud Crooswijk en Rubroek) en 
kleine woningwetwoningen in de Reserveboezem en Nieuw 
Crooswijk. Na de ingreep is de woningdifferentiatie als 
volgt: 

tabel 7.1 woningdifferentiatie na renovatie 

(projekten at/mt) in procenten 

2 kamers 17,4 
3 kamers 42,3 
4 kamers 31,8 
5 kamers 6,1 
6 kamers 2,3 

totaal 100 (1075) 

Woningen van 3 of 4 kamers vormen na de renovatie de 
meerderheid. Hiermee zien we dat de funktie van renovatie 
niet alleen bouwtechnisch verbeteren van woningen is, 
maar ook het veranderen van een bestaande woning
differentiatie. 

Toewijzingsregels: 

Aparte toewijzngsregels voor de renovatie zijn er in 
Crooswijk niet. Na de terugkeer van een aantal 
oorspronkelijke bewoners ('meedoeners') zijn er nog een 
aantal gerenoveerde woningen vriJ te verhuren door de 
eigenaar-beheerder volgens de oudbouw-regels (zie par. 
6.4). De dienst Woonruimtezaken kan 15% van deze vrij 
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verhuurbare woningen claimen voor stedelijk urgenten. 85 
% van de vrij verhuurbare woningen warden volgens deze 
regels dus aan Crooswijkse urgenten toegewezen. 

7.2 Enkele renovatie-projekten geanalyseerd. 

In dit hoofdstuk zullen we de renovatie nader onderzoeken 
aan de hand van enkele geselekteerde renovatieprojekten. 
Twee typen van renovatie onderscheiden we: 

renovatie in Nieuw Crooswijk van gemeentewoningen uit 
de jaren twintig door het Gemeentelijk Woningbedrijf 
(GWR). 
renovatie in Oud Crooswijk, van ex-partikuliere, door 
de gemeente aangekochte woningen, door Patrimoniums 
Woningstichting (PWS). 

Van het eerste type renovatie onderzoeken we het projekt 
Reserveboezem III (schema 7.1, projekt h). Het tweede 
type onderzoeken we door een drietal projekten in Oud 
Crooswijk en Rubroek tesamen te nemen, te weten Hendrik 
de Keyserstraat, U'tje en Blokje en Hugo de Grootstraat 
(schema 7.1, projekt i+j+k). Van beide typen renovatie 
volgt nu een procesbeschrijving. 

7.2.1 Reserveboezem III 

Dit renovatieprojekt van het GWR ligt in Nieuw Crooswijk. 
De woningen uit 1925 hebben een uniforme grondopzet, de 
bouwhoogte is overal gelijk. De woningen warden ontsloten 
door een trappenhuis (6 woningen per trap). De woningen 
warden (gemiddeld) begin 1983 opgeleverd. De verhuurstop 
voor renovatie echter dateert al van begin 1978. 
Begin 1978 wordt een verhuurstop afgekondigd: leeggekomen 
woningen warden niet opnieuw verhuurd of in gebruik 
gegeven. De verhuurstop van dit projekt van 149 woningen 
maakt deel uit van een verhuurstop voor in totaal 500 
woningwetwoningen in Nieuw Crooswijk. 
In 1978 gaat het GWR er nog van uit dat de 500 woningen 
wel in een paar jaar te renoveren zouden zijn. Men wil 
het renovatietempo hoog krijgen door een uitgesproken 
technische aanpak. Het uitgangspunt is de woningen zoveel 
mogelijk leeg te krijgen door de u i tverhuizing van de 
bewoners. Bewoners die perse willen terug komen, kunnen 
zo mogelijk in een wisselwoning trekken. Twee punten die 
dit GWR beleid met zich mee brengt, trekken de aandacht 
van de bewoners en het Wijkorgaan Crooswijk: 
1. de technische aanpak van renovatie in Nieuw Crooswijk 
2. de verhuurstop, de leegstand en de krakers in de 

leeggekomen woningen. 
Onder druk van bewoners en het 
renovatie meer afgestemd op de 
inspraakmodel wordt opgezet, 
wisselwoningen is noodzakelijk, 

Wijkorgaan wordt de 
huidige bewoners.Een 

een groot aantal 
er meet meer personele 
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inbreng geleverd worden. De renovatie-planning van het 
GWR moet dus veranderen. 

Uiteindelijk wordt eerst in 1982 met de uitvoering van 
Reserveboezem III gestart. Op dat moment bestaat de 
verhuurstop al vier jaar. Oat wil zeggen dat vier jaar 
lang bewoners, die ten tijde van de verhuurstop in het 
blok wonen, met verhuiskostenvergoeding en huurgewenning 
een woning elders kunnen betrekken. Formeel mogen de 
leeggekomen woningen dus pas na de renovatie weer 
verhuurd worden door het GWR. Niet onverwacht worden de 
lege wningen een toevluchtsoord voor krakers. Omdat het 
projekt Reserveboezem III de laatste is in een serie van 
Reserveboezems, is duidelijk dat de renovatie nog wel 
enige tijd kan uitblijven. Het GWR wil daarom medio 1978 
de verhuurstop weer opheffen, maar wel op e e n speciale 
manier. 
Mede om woningen met krakers te kunnen ontruimen stelt 
het GWR voor om aan bepaalde - door haar te selekteren -
woningzoekenden een 'gebruikerskontrakt' te geven. Dit 
houdt het gebruik van de woning in, maar tevens dater 
geen recht is op verhuiskostenvergoeding en op terugkeer 
in een gerenoveerde woning. Vanwege de grote mate van 
willekeur in een dergel i jk beleid wijst B&W dit GWR 
voorstel af. 
Uiteindelijk wordt in 1980 besloten om van de leeggekomen 
woningen wisselwoningen te maken. Nu heeft het GWR wel 
een mogelijkheid om ('overlastgevende') krakers uit hun 
huis te zetten. 
Duidelijk is dat deze ontwikkelingen veel oorspronkelijke 
bewoners hebben doen besluiten de renovatie niet af te 
wachten en hun heil elders te zoeken. De mogelijkheden 
z1Jn in de periode 1978-1982 binnen de wijk duidelijk 
aanwezig. De bewone rs z1Jn stadsernieuwingsurgent en 
kunne n terecht in diverse nieuwbouwprojekten. 

Er vindt een grote omslag plaats bij de woning
differentiatie. Zo daalt het aantal tweekamerwoningen van 
71 % naar 29 %, stijgt het aantal driekamerwoningen van 27% 
naar 36 % en neemt het aantal vierkamerwoningen fors toe: 
van 2% naar 35 %. In het blok zijn 117 woningen omgezet in 
75 woningen (woningverlies 36 %). 
Opmerkelijk is de bijzonder lange woonduur op de datum 
van de verhuurstop. De helft van de huishoudens woont er 
op dat moment tien jaar of !anger, 70 % van de bewoners 
woont er 7 jaar of !anger (zie tabel B 7.1) 

7.2.2 de drie kompleksen van PWS 

De woningen in deze komplexen (Hendrik de Ke yserstraat, 
U'tje en Blokje, Hugo de Grootstraat) liggen in Oud 
Crooswijk en Rubroek. Ze zijn gebouwd tussen 1890 en 1910 
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Fig .32: Renovatie in de Hugo de Grootstraat 
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en zijn tot 1975/'76 partikulier bezit geweest. Na de 
gemeentelijke aankoopaktie komen veel Crooswijkse 
woningen onder beheer van Patrimonium. Over het algemeen 
is er bij renovatie van ex-partikuliere woningen een 
grote spreiding in woningtypen. Dit is het gevolg van 
onderling afwijkende pand- breedten, -diepten, en 
hoogten. Wel zijn het alle woningen van het voor-tussen
achtertype (ong. 50 m2). De verhuurstop van deze drie 
kompleksen is gemiddeld 1-1-'81. In deze kompleksen heeft 
men met renovatie de eerste ervaring opgedaan. 

In de ogen van velen is achteraf gezien de kwaliteit van 
deze renovatie aan de lage kant. De drie projekten ziJn 
de eerste van ex-partikuliere woningen. De voorberei
dingen zijn in het najaar van 1978 gestart. 
De planvorming beslaat zo'n 2,5 jaar. Deze vindt plaats 
per deelgebied: er worden kasko-onderzoeken gedaan en de 
huishoudensamenstelling van de woningen wordt geinventa
riseerd. Zo wordt op basis van de bestaande huishouden
samenstelling voor het kompleks Hendrik de Keyserstraat 
een gewenste woningdifferentiatie vastgesteld: tweekamer
woningen (22%), driekamerwoningen (29%), vierkamerwonin
gen (26%), en woningen met vijf en meer kamers (23%). 
Deze differentiatie wordt later bijgesteld ten gunste van 
driekamerwoningen en ten nadele van grote woningen. Maar 
ook deze differentiatie is geen lang leven beschoren. Bij 
het definitieve ontwerp wordt het aandeel 2-3-
kamerwoningen verhoogd (van 51% naar 63%) en het aandeel 
grotere woningen verlaagd (van 49 % naar 37%). 

Kenmerkend voor de drie kompleksen is het hogere aandeel 
woningen van vijf en meer kamers (19%) ten opzichte van 
het GWR- renovatieprojekt Reserveboezem III in Nieuw 
Crooswijk (0 % 5 kamerwoningen). 
In tegenstelling tot de woonduur in Reserveboezem III is 
de woonduur in de drie PWS- lokaties zeer kort te noemen: 
ruim de helft woont er niet langer dan vier jaar. (zie 
tabel B 7.1) 
In deze kompleksen wonen voor de renovatie meer jongeren 
en buitenlanders dan in Reserveboezem III (waar meer 
bejaarden wonen). 

We zullen nu het verhuisproces in deze twee typen van 
renovatie beschrijven aan de hand van begrippen als 
'meedoeners', 'vestigers' en 'vertrekkers'. Uit het 
voorgaande valt in ieder geval te verwachten dat het 
aantal 'meedoeners' in Reserveboezem III door het beleid 
van het GWR (meer op woningen dan op bewoners gericht) 
zeer laag zal zijn. 
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7.3 De verhuisgroepen in de renovatiekompleksen 

De bevolking die betrokken is bij een renovatie-ingreep 
kan reageren door te weigeren, mee te doen of te 
vertrekken. Woningen, die na de toewijzing aan de 
meedoeners nog "over" zijn, worden door vestigers 
bewoond. 
Weigeraars zijn bewoners die niet willen uitverhuizen en 
ook niet naar wisselwoningen willen. Tijdens de ingreep 
(die soms ook boven, onder of naast de woning 
plaatsvindt) blijft het huishouden in principe in het 
blok wonen. Veel aanvankelijke weigeraars worden vooral 
in de PWS-kompleksen tijdens de voorbereidingsperiode op 
andere gedachten gebracht door veelvuldig huisbezoek. 
Weigeraars krijgen geen overlast- of verhuiskosten
vergoeding. 
Meedoeners z1Jn huishoudens, woonachtig tijdens de 
verhuurstop, die in de gerenoveerde woning willen 
terugkeren na een tijdelijk verblijf van 6 tot 9 maanden 
in een wisselwoning. De meedoeners zijn tevens degenen 
die inspraak voeren op het renovatieplan. Binnen een 
huishouden kan afsplitsing optreden als kinderen op 
zichzelf willen gaan wonen. Renovatie i s dan een goede 
gelegenheid. Deze inwonende kinderen vallen in onze 
telling onder de kategorie 'meedoeners ' . Er wordt slechts 
een maal verhuiskostenvergoeding uitgekeerd in zo'n 
geval. 
Vertrekkers verlaten het kompleks en vestigen zich 
elders. Dit kan ook een gerenoveerde woning in een ander 
kompleks zijn. Men vindt dan de renovat ie te lang duren 
of wil geen twee maal verhuizen. 
Vestigers kunnen in de overblijvende vrij verhuurbare 
woningen trekken. Officieel moeten deze vestigingen 
passen in de oudbouw- toewijzingsregels van Crooswijk. 
Evaluatie van de toewijzingen vindt achteraf in de 
projektgroep plaats. Bij het onderzochte GWR-komplex en 
de drie PWS- kompleksen is dit nooit zo expliciet 
gebeurd; wel van latere renovatiekompleksen. Hierover 
komen we in par. 7.5 te spreken. 

Uitgaande van het aantal woningen voor renovatie is het 
aandeel van de vier verhuisgroepen per kompleks te 
berekenen. Het is niet altijd mogelijk gebleken om van 
alle woningen de gehele historie te achter- halen. In de 
tabellen komen daarom soms kleine afwijkingen voor ten 
opzichte van de aantallen woningen uit schema 7.1. 
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tabel 7.2 verhuisgroepen voor renovatie per 

renovatiecomplex, uitgedrukt in woningen in procenten. 
---------------- ---------- -- -------- -- ----------

mee- ver-
weiger- doe- trek- leeg totaal 
aars ners kers 

PWS kompleksen: 
-Hugo de Grootstr. 0 37,5 54,2 8,3 100(21) 
-U'tje en Blokje 0 28,0 56,0 16,0 100(24) 
-Hendrik de Keyserstr. 0 31,7 58,7 9,6 100(83) 
GWR kompleks: 
-Reserveboezem III 6,7 8,1 70,5 14,8 100(139) 

In slechts 1 op de 12 woningen van het GWR-kompleks komt 
een meedoener voor, bij de PWS woningen is dit 1 op 3. We 
zien tevens de grote leegstand tijdens de verhuurstop in 
het GWR-kompleks en in U'tje en Blokje. Een aantal 
woningen binnen deze kompleksen leveren een meervoudige 
huisvesting op. In het GWR-kompleks blijkt het aantal 
herhuisvestingen 8 % hoger te zijn dan het aantal 
bewoonde woningen, in de PWS-kompleksen is dit gemiddeld 
22 %. 
We zullen daarom verder uitgaan van de huishoudens en 
niet van de woningen. In tabel 7.3 zijn daarom de lege 
woningen buiten beschouwing gelaten. 

tabel 7.3 verhuisgroepen voor renovatie in het PWS- en 

GWR-complex, uitgedrukt per huishouden, in procenten 

3 PWS kompleksen GWR kompleks totaal 
weigeren 0 7,9 3,8 
meedoen 35,8 9,4 23,1 
vertrekken 64,2 82,7 73,1 

totaal Ioif(137) Ioif(l27) Ioif(264) 

Al zijn er verschillen in het aandeel van de meedoeners, 
in beide kompleksen is een zeer grote vertrek- en 
vestigingsstroom waar te nemen. Na de renovatie - als het 
aantal woningen ingekrompen is - is het aantal vestigers 
groter dan het aantal meedoeners: van de 118 woningen in 
de PWS-kompleksen na de renovatie worden er 66 (56 %) 
bewoond door vestigers, bij verbeterde GWR- woningen is 
dit 72 %. 
Gezien de beperkte terugkeer van oorspronkelijke bewoners 
en de aanwezige vertrek- en vestigingsstromen kan de 
bevolkingssamenstelling van deze kompleksen dus zeer wel 
veranderd zijn. 
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7.4 kenrnerken van bevolkingssarnenstelling voor en na 

renovatie 

We vergelijken nu voor beide lokaties een aantal 
bevolkingsken- rnerken van de bewoners voor en na de 
renovatie. Bij beide lokaties blijkt de bevolkings
sarnenstelling gewijzigd te z1Jn: in het GWR- blok in 
Nieuw Crooswijk is dat het rneest het geval. 

7.4.1 de 3 PWS-lokaties in Oud Crooswijk en Rubroek 

In tabel B 7.2 is (op basis van nationaliteit, huis
houdenssarnensstelling, huishoudengrootte en leeftijd van 
het hoofd van het huishouden) verrneld of er een ornslag in 
bevolkingssarnenstelling is geweest. Sarnengevat kornt het 
neer op: 

een afnarne van het aandeel buitenlanders (van 34 % 
naar 27 %); 
een toenarne van het aandeel alleenstaanden (van 44 % 
naar 53 %) en een (lichte) toenarne van 2-ouder 
gezinnen met kinderen; 
een toenarne in het aandeel grate huishoudens en een 
verjonging van de bevolking (de 20-34 jarigen stijgen 
van 41 % tot 50 %). 

Er is dus wel sprake van een verschuiving, maar deze is 
niet bijzonder groot te noernen. De kleinste helft van de 
gerenoveerde woningen wordt bewoond door rneedoeners. Deze 
dragen in principe niet bij aan een bevolkingsveranderin 
in het blok; dat zal van de vestigers en de vertrekkers 
afhangen. We kornen hierop later nog terug. 

Orn te weten of de renovatie-ingreep tevens heeft 
zorggedragen voor een bevolkingssarnenstelling na de 
ingreep die in rneer opzichten "lijkt" op de 
wijkbevolking, vergelijken we de projekten in Oud
Crooswijk (U'tje en Blokje en Hendr i k de Keyserstraat) 
met de wijkgegevens voor Oud Crooswijk op 1-1-'83 . In 
tabel B 7.3 zien we dat hiervan geen sprake is. Alleen 
bij het aandeel buitenlanders (van 36 % naar 27 %) is er 
sprake van een toegroeien naar het wijkgerniddelde. De 
andere veranderingen (groei alleenstaanden en grate 
huishoudens, rneer 20-34 jarigen) betekenen zelfs een 
vergroting van de afstand van dit blok tot het 
wijkgerniddelde. 
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7.4.2 Reserveboezem III in Nieuw Crooswijk 

In dit kompleks is het aandeel meedoeners zeer gering (9 
%), zodat een verandering van de bevolkingssamenstelling 
meer waarschijnlijk is. De verschillen tussen de oude en 
de nieuwe situatie zijn dan ook aanzienlijk. Bovendien 
blijkt er sprake geweest te zijn van een 'toegroeien' van 
dit blok naar het wijkgemiddelde. In tabel B 7.4 is dit 
aangegeven. We noemen hieruit: 

de stijging van het aandeel buitenlanders (van 8 naar 
18 %) tot boven het wijkgemiddelde (11 %); 
een flinke toename van het aandeel 1- en 2-ouder 
gezinnen en van huishoudens van 3 - 4 personen. De 
renovatie heeft dit blok een 'gemiddeld' karakter 
gegeven; 
heel duidelijk is dit ook bij de leeftijdsstruktuur: 
een toename van de kategorie 35-64 jaar (van 14 % 
naar 39 %, Nieuw Crooswijk 41 %), en een scherpe 
daling van de huishoudens van 65 jaar en ouder. (van 
59 % naar 27 %, Nieuw Crooswijk 24 %) 

In tegenstelling tot de renovatie in Oud Crooswijk heeft 
zich hier dus een forse omslag voorgedaan die betekent 
dat dit blok in haar bevolkingssamenstelling heel dicht 
tegen het gemiddelde van de wijk aangekropen is. 

7.4.3 zijn er verschillen tussen meedoeners,vestigers en 

vertrekkers? 

We bekijken nu of in de 'oude' bevolkingssamenstelling 
een tweedeling bestaat tussen de 'meedoeners' enerzijds 
en de 'vertrekkers' anderzijds. In tabel B 7.5. en B 7.6. 
is dit van de PWS en de GWR lokaties aangegeven. 
Bij de PWS lokaties blijken de verschillen tussen 
meedoeners en vertrekkers niet groat te zijn. Het enige 
waarin meedoeners zich van vertrekkers onderscheiden is 
dat meedoeners vaker (grotere) huishoudens zijn die een 
gezin vormen. De GWR lokatie telt slechts 12 meedoeners, 
voor het merendeel 1 persoonshuishoudens. 
Vergelijken we de vertrekkers met de vestigers dan blijkt 
dat de vestigers in de PWS lokaties vaker Nederlands, 
alleenstaand, jong (tot 35 jaar) zijn. Ook is bij hen het 
aantal grate huishoudens hoger. In de GWR lokatie bestaan 
de vestigers vaker dan de vertrekkers uit niet
nederlanders, gezinnen, huishoudens van 3 en meer 
personen en personen van 35-64 jaar. 
Over het algemeen hebben op het moment van de verhuurstop 
de meedoeners een langere woonduur dan de vertrekkers. 
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7.5 bestemming van de vertrekkers en herkomst van de 

vestigers. 

7.5.1 bestemming 

In tabel 7.5 is voor de twee onderscheiden typen vn 
renovatie de bestemming aang.egeven van de vertrekkers -
de niet-meedoeners dus. 

tabel 7.5 besternning van de vertrekkers uit te renoveren woningen, 

in procenten 

3 PWS 
kanpleksen 

Crooswijk oudbouw (1) 25,0) 
renovatie 15,9) 64,8 
nieuwbouw (2) 23,9) 
bejaardenhuis 0) 

rest le + oudbouw (1) 14,8) 
2e ring renovatie 0) 14,8 

nieuwbouw (2) 0) 
bejaardenhuis 0) 

overig oudbouw/ 
Rotterdam nieuwbouw 15,9) 

bejaardenhuis 0) 15,9 

buiten 
Rotterdam 4,5 
totaal 100 

(88) 

(1) inclusief sloopwoningen 
(2) le en 2e verhuur 

GWR kanpleks 
incl. vertrek excl. vertrek 
naar naar 
bejaardenhuis bejaardenhuis 
12,4) 17 ,1) 

1,9) 46,6 2,6) 43,4 
17,1) 23,7) 
15,2) -) 

10,5) 14,5) 
0) 11,5 0) 15,8 

1,0) 1,3) 
0) -) 

15,2) 21,0) 
12,4) 27,6 -) 21,0 

14,3 19,7 
100 100 
(105) (76) 

Bij de PWS- kompleksen 
verdeelt zich over de 

blijft 2/ 3 
oudbouw, de 

in de wijk. Men 
nieuwbouw, en de 

renovatie. 
Bet is goed mogelijk dat vertrekkers naar gerenoveerde 
woningen als verkapte meedoeners beschouwd moeten worden: 
rechtstreeks doorschuiven naar een andere renovatiewoning 
in de omgeving. Bet percentage meedoeners bij de PWS
kompleksen (35,8 %) zou in dat geval stijgen tot 46 %. De 
trek naar een oudbouwwoning in Crooswijk of een ander 
stadsvernieuwingsgebied is hoog, 39,8 %. 
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In het GWR kompleks moeten we ons rekenschap geven van 
het hoge aandeel hoofdbewoners van 65 jaar en ouder: voor 
de renovatie tenminste 62 hoofdbewoners (van 16 % van de 
hoofdbewoners is de leeftijd nl. onbekend ). 
We weten dat ten minste 48 hoofdbewoners van 65 jaar en 
ouder niet meedoen aan de renovatie en vertrekken. Maar 
liefst 29 van hen (60%) gaan naar een bejaardenhuis. 
Ook na het buiten beschouwing laten van de 
bejaardenhuizen is het zo dat van de vertrekkers uit het 
GWR-kompleks minder dan de helft in de wijk blijft. 
Wellicht speelt het gegeven een rol dat GWR de 
vertrekkers gemakkelijker kon herhuisvesten binnen haar 
eigen bezit, dat grotendeels buiten Crooswijk gelegen is. 
In vergelijking met de vertrekkers uit de 3 PWS
kompleksen gaan er veel meer huishoudens de wijk en 
Rotterdam uit (naar Capelle en andere gemeenten in 
Rijnmond). 
Bij dit kompleks is nauwelijks sprake van doorschuiven 
naar andere gerenoveerde woningen, zodat het aandeel 
meedoeners hoe dan ook laag blijft (wordt dan 11 %). 
Men verdeelt zich over de Crooswijkse nieuwbouw, de 
oudbouw in Crooswijk of le en 2e ring . Ook komt het voor 
dat men Rotterdam verlaat. 
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7.5.2 herkomst 

Van de vestigers komt ongeveer 80 % uit een oude woning 
in een stadsvernieuwingsgebied. We zien dit in tabel 7.6 

tabel 7.6 herkomst van de vestigers in renovatiekompleksen, 

in procenten 

Crooswijk 
oudbouw Crooswijk 
renovatie 
nieuwbouw 
sloop of renovatie(toekomst*) 
totaal Crooswijk 

Rest le en 2e ring 
oudbouw 
sloop of renovatie(toekomst*) 
totaal rest le en 2e ring 

overig Rotterdam 
buiten Rotterdam 

totaal 

(*) binnen 1,5 jaar 

3 PWS GWR 
kompleksen kompleks 

9 27 
0 10 
8 2 

55 27 
72 66 

12 18 
3 8 

15 26 

12 9 
0 0 

100 ( 66) 100 (67) 

Ruim tweederde van de vestigers in de gerenoveerde 
woningen komt uit Crooswijk. Zoals uit tabel 7.6 blijkt, 
is bij de PWS-woningen een groot aandeel als (bijna) 
sloop of renovatie-urgent in deze woningen terecht 
gekomen. Deze woningen hebben dus, meer dan het GWR 
kompleks, een funktie gehad in het leegtrekken van 
woningen die op de nominatie van stadsvernieuwing staan. 
Het GWR-kompleks heeft nogal wat 'gewone' oudbouwwoningen 
leeggetrokken. 

7.6 Latere renovatieprojekten 

Na de Reserveboezemlokaties in Nieuw Crooswijk en de 
projekten Hendrik de Keyserstraat, U'tje en Blokje en 
Hugo de Grootstraat warden nieuwe projekten in vnl. Oud 
Crooswijk gestart. Van de vijf projekten die hierop 
volgen (tot 1-1-'85) zijn de verhuizingen geinven
tariseerd door de Dienst Woonruimtezaken.De renovatie 
wordt nl. verhuurd volgens de oudbouwregels en het lijkt 
de moeite waard om te bezien of urgente Crooswijkers in 
voldoende mate in gerenoveerde woningen geplaatst warden. 



151 

tabel 7.7 De toewijzing in enkele renovatieprojekten 

projekt: 

% maedoeners 

MIC Pleme/Spiko/ 
Rubroekstr./ 

(Oud Croos- (Oud Croos-
wijk) wijk) 

Rubroek 

45,8 32,8 

Kerkhof
straat 

(Nieuw Croos
wijk) 

32,4 
------------- ------------
onderverdeling vestigers 
SV-urgent Crooswijk 38,5 67,4 65,2 
anders urgent Croosw. 7,7 4,4 13,0 
niet urgent Crooswijk+ 
ex- Crooswijk. 38,5 19,6 8,7 
stedelijke urgent (WZ) 15,4 8,7 13,0 
totaal 100 100 100 

(26) (92)* (23)** 

(*) excl. 7 wisselwoningen /kleine beurt 

(**)twee lege woningen 

BRON: -PWS,verhuring Renovatie MIC (18-6-84) 

totaal 
v. deze 
5 pro
jekten 

35,6 

61,7 
6,4 

21,3 
10,6 

100 
(141) 

WZ, rapportage verhuring renovatiekompleksen ,10-4-
85,15-3-84 

Het percentage meedoeners blijkt ook bij deze projekten 
niet boven de 50% uit te komen. Globaal ligt het 
percentage even hoog of even laag als bij de 3 PWS 
lokaties het geval was. Opvallend is het hoge aantal 
stadsvernieuwingsurgenten bij Pleme/Spiko/Rubroekstraat 
en bij het projekt Kerkhofstraat. Volgens de 
toewijzingsregels (oudbouwregels -zie paragraaf 6.4) 
moeten de woningen in eerste instantie aan stadsver
nieuwingsurgenten aangeboden warden. De renovatie is 
hiermee van belang om huishoudens die door sloop of 
renovatie urgent warden, onder dak te brengen. Niet
meedoeners uit een renovatieprojekt kunnen dus alsnog in 
een gerenoveerde woning terechtkomen. Dit relativeert het 
lage percentage meedoeners enigszins. 
Zetten we deze cijfers af tegen de nieuwbouw, dan blijkt 
duidelijk dat niet-urgenten door de toewijzingsregels 
voor de nieuwbouw een grater beslag leggen op de 
nieuwbouw dan op de renovatie (in tabel 7.8 warden de 
meedoeners als stadsvernieuwingsurgent meegerekend.) 
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tabe-.J., 7 .a1 vergelijking, toewijz-ing 5 renov.atie-projekten 

sta·dsvermieuwi:nqsurg_ent 
o.ver:i.g, urgent 
ni:et urgent 
totaal• 

5. r:enov.atie
pro·.j'ek::tren (11) 

75· 
H 
14' 

l .QO' ( 219. ) 

nieuwbouw (2.) 

26 
33 
4:1 

LOO (·396) 

(,1) opte:lsom- V-an MIC, P.l.eme., Spiro, Rubroekstraat I, 
Kevkhofstraat ,, zi:e ta:beI 7. 7 

( 2 )' Woo.nrui:mt.eza-kien , . vo0.r.tgangsr.apportage: herhui.s-vesting 
SV-urgenten· 1·983 .,, pg .. 1:4·., zie ta·be:l· B 4. 2 

We zi'en· tev:ens dat stadsvernieuwingsur:genten de reno.vatie 
zo· st.erk domi!nere-n, da-t voor: de overige· ungenten niet 
v:eel 0vel:'bli j ·ft :· deze kategorie zal he-t meer in nieuwbouw 
moeten zoeken .. 

7.7 Slot 

In, een be.trekkelijk laa;t stadium komt in Croos.wijk naast 
de nieuwbouw.stroom oak een renov.ati.eproces - op gang. 
Behal.ve de grate n±eu.wbouwg.erichtheid van ail.le pa-rti· jen 
Zl.Jn oak een a:antaI and·er.e faktoren hier:voor 
v.er.antwoo:t:d:elijk . . Zo kan renova;ti.e. a 1'leen. plaa-tsvinden . in 
aang:ekocht ex, pa:i::tiauli:e.r bez:Lt (OUd Cr.o:osw,ijk) of 
woning·en-, van de geme.entel±jke woningstic.hting· (;GWS) in 
Nieuw,· Crooswd.,jk.. N-ai de- a:ankoopakti:-.e van 1975./1976 en de 
afsgr.a.a-k. tuss-en· gemeente· en: Patrimonium over de 
be-he.ers.rol van PWS~ bij de:ze. woningen- kan er. aan renovatie 
gedacht worde_n .. . Vanaf l ,9=78 komt renovati.e dus: in de 
pla-nningsfase, . a-1 zal het nog tot na 198.0 duren voordat 
er suhstantie.el iets. o.p dit gebie.d. gebeurt.. Wat de 
renovatie in Nieuw Crooswijk betref-t, moeten we bedenken 
da:t eer.s,t in 1.9'7.S N,iieuw - C.rooswi jk bi:j . het pro:jektgebie.d 
van de stadsverni,e:uwing·. genomen wer.d. Al met al z·i jn dus 
ook f ·a·ktoren, in d.e strukcturele sfeer verantwoordelLjk 
voor. de aanvankeLij-k- geringe renov.atie-inspanning. 

Voo:val. in Nieuw Crooswi:j_k z.ij_n woning.en . gerenove.er.d 
( i:nmidde:J..:s· zo' n 2·0.% van de voor.raad .). Aan de 
woni-ngdiffe-re.ntiatie i.s . for-s ges-leuteld, zodat we kunnen 
v.a ,stst:el.len da--t re-nova.tie niet alleen in gang is. gezet om 
woningen te verbete;r_en, rnaar ook, om he.t woningbesta-nd een 
ander:.e · di:f·ferentiatie · rnee te. geven, wat van belang is 
voor de b.evollcingsontwikk-e·ling in de wi jk op· kotte of 
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langere termijn. 
Het renovatieproces verloopt niet bij ieder projekt 
hetzelfde. In het projekt Reserveboezem III,is sprake van 
een door GWR geleid renovatieproces waarin een groat 
aantal huishoudens vertrekken en waar slechts weinigen 
aan de renovatie meedoen. In projekten in Oud Crooswijk 
daarentegen, geleid door Patrimonium, ziJn meer 
meedoeners en minder vertrekkers. De betrokkenheid bij 
een stadsvernieuwingsaanpak, die op veel meedoeners is 
gericht, was bij GWR aanvankelijk ver te zoeken. 
In beide typen van renovatie (de GWR-lokatie in Nieuw 
Crooswijk en de dre PWS-lokaties in Oud Crooswijk en 
Rubroek) komen grate vertrek- en vestigingsstromen voor. 
De bevolkingssamenstelling kan daarom na renovatie anders 
zijn dan voor de renovatie het geval was. 

De bevolkingsverschuiving bij de drie PWS-komplexen 
blijkt niet bij- zonder groat te zijn. Wel kan een afname 
van het aandeel buitenlanders en een toename van grotere 
huishoudens en jongeren gemeld worden.Dit geheel betekent 
niet direkt een 'toegroeien' van de bevolkings
samenstelling van deze renovatiekomplexen naar het 
wijkgemiddelde. Hooguit is de afname van buitenlanders 
onderdeel van een beleid om ook naar nationaliteit de 
samenstelling van de wijkbevolking 'evenwichtiger' te 
maken. In Hoofdstuk 1 zijn hiervoor aanwijzingen 
gevonden. 

In Nieuw Crooswijk groeit het blok Reserveboezem III wel 
toe naar het wijkgemiddelde. Hier is de bevolkings
verschuiving groat geweest: meer buitenlanders, meer 
gezinnen, meer 25-64 jarigen, grate afname van het 
aandeel bejaarden. 

De vele vertrekkers uit de te renoveren woningen 
verspreiden zich over de wijk, de stad en de regio. 
Opvallend is dat bij de drie PWS-lokaties velen in de 
wijk blijven (oudbouw en nieuwbouw), terwijl de 
vertrekkers van Reserveboezem III voor het merendeel de 
wijk verlaten. Onder hen was de trek uit de stad veel 
hoger. Veel bejaarden uit dit komplex vestigen zich in 
een bejaardenhuis in Crooswijk of in andere delen van 
Rotterdam. 
Andersom betrekken vele Crooswijkse stadsvernieuwings
urgenten een gerenoveerde woning: in de PWS-woningen was 
55% van de vestigers afkomstig uit een toekomstige sloop
of renovatiewoning. In de GWR-woningen was dit veel lager 
(27 %). De later opgeleverde renovatiekomplexen laten veel 
duidelijker het grate belang van renovatie voor 
stadsvernieuwingsurgenten zien. Inclusief de meedoeners 
is 75% van de renovatiebewoners stadsvernieuwingsurgent 
geweest. Dit steekt scherp af tegen de nieuwbouw, waar 
iets meer dan een kwart via stadsvernieuwingsurgentie is 
binnengekomen. 
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HOOFDSTUK 8 

BEVOLKINGSSAMENSTELLING EN TOEGANKELIJKHEID 

IN CROOSWIJK 

In de inleiding van dit onderzoeksverslag hebben we de 
twee belangrijkste begrippen genoemd die in ons onderzoek 
van het stadsvernieuwingsproces in Crooswijk een rol 
spelen: 
bevolkingssamenstelling (hoe verandert de wijk dan wel 
een lokatie wat betreft de sociale samenstelling) en 
toegankelijkheid (betekent bouwen voor de buurt dat alle 
bevolkingsgroepen profiteren van de stadsvernieuwing). 
In dit hoofdstuk willen we voor beide punten de 
informatie uit de voorgaande hoofdstukken naast elkaar 
leggen om een antwoord t e kunnen geve n op de gestelde 
vragen. 
Omdat dit alles niet autonoom plaatsvindt, maar in 
relatie gezien moet worden met het 
stadsvernieuwingsproces, met keuzen die gemaakt ziJn op 
het gebied van nieuwbouw- en renovatieplanning, 
woonruimteverdeling en herhuisvesting,zijn we in dit 
onderzoek ook ingegaan op de verhouding tussen 
toegankelijkheid en bevolkingssamenstelling. 
In par. 8.1. komt de bevolkingssamenstelling van de 
lokaties aan de orde, in par. 8.2. wordt onderzocht welke 
bevolkingsgroepen in meerdere mate en welke in mindere 
mate van de stadsvernieuwing geprofiteerd hebben. In par. 
8.3. volgt er dan een slotbeschouwing waarin de begrippen 
bevolkingssamenstelling en toegankelijkheid in het 

Crooswijkse stadsvernieuwingsproces geplaatst warden. 

8.1. De bevolkingssamenstelling 

De bevolkingssamenstelling van Crooswijk kan beschreven 
warden aan de hand van de driedeling tussen de buurten 
Rubroek,Oud Crooswijk en Nieuw Crooswijk. De verschillen 
tussen deze buurten staan in hoofdstuk 2 beschreven. 
In deze paragraaf kijken we naar de verschillen tussen 
een aantal lokaties met een oud, verbeterd en nieuw 
woningbestand. 
We geven ons rekenschap van het feit dat Crooswijk niet 
meer zoals in 1971 een oudbouwzee is, maar in 1984-1985 
veranderd is in een wijk met nieuwbouw, renovatie en 
oudbouw. 
Er zijn verschillen in 
nieuwbouw-, renovatie-

bevolkingssamenstelling tussen 
en oudbouwlokaties opgedoken. Is 



155 

het verschil tussen Crooswijk als geheel ten opzichte van 
Rotterdam afgenomen (zie hoofdstuk 2), binnen Crooswijk 
zijn de verschillen toegenomen. 

We zien dit door diverse lokaties uit de voorgaande 
hoofdstukken met elkaar en het wijktotaal te vergelijken. 
Omdat we niet over de bevolkingssamenstelling van alle 
Crooswijkse nieuwbouw, renovatie en oudbouw beschikken, 
is het navolgende meer een indikatie van tendenzen dan 
harde bewijsvoering. In tabel B 8.1 in de bijlage staat 
de bevolkingssamenstelling (op huishoudenniveau vermeld 
van: 

binnenwijkse nieuwbouw (Oud en Nieuw I,4e 
overloopnieuwbouw (Slachthuis fase 1+2,4e 
3 renovatiekomplexen van Patrimonium 
Grootstraat, Utje en Blokje en 
Keyserstraat) 

golf) 
golf) 

(Hugo 
Hendrik 

de 
de 

een renovatiekomplex van GWR (Reserveboezem III) 
een oudbouwblok ("grote trapezium", Rusthoflaan e.o.) 
geheel Crooswijk anno 1984. 

De lokaties die onderzocht zijn, laten verschillen in 
bevolkingssamenstelling zien. Omdat we niet weten of de 
gekozen lokaties model staan voor de overige oudbouw-, 
renovatie- en nieuwbouwlokaties, kunnen we dus niet 
spreken van DE nieuwbouwsamenstelling, DE renovatiesamen
stelling en DE oudbouwblokken. 
De verschillen die de gekozen lokaties echter laten zien, 
spreken er niet minder om. In schema 8.1. zijn de 
accenten van iedere lokatie weergegeven.(voor de 
onderling verweven- kenmerken nationaliteit, huishouden
samenstelling, huishoudengrootte en leeftijd) 

Schema 8.1. Accenten per oudbouw-, renovatie-, 

nieuwbouwlokatie t.o.v. Crooswijk 1984 (zie tabel B 8.1) 

OODBOOW 

-nederlanders/buiten
landers 

-veel alleenstaanden, 
minder gezinnen 

-nadruk op 1-2 per
soonshuishoudens 

-veel 20-34 jarigen 

RENOVATIE 

-veel buitenlanders 

-veel alleenstaan:len, 
(in PWSlokatie)meer 
gezinnen 

-veel grote huishoudens 

-jongere bevolking 

NIEUWBOUW 

-minder buitenlanders 

-minder alleenstaanden 
meer gezinnen (m.n. 
1-oudergezinnen) 

-meer 2-4 persoons
huishoudens 

-accent op 20-34 
jarigen (binnenwijkse 
nieuwbouw), 
35-64 jarigen 
(overloop--nieuwbouw) 
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In grate lijnen lijken de lokaties opgedeeld in:. 
een oudbouwlokatie waar jonge Nederlandse 
alleenstaanden en buitenlandse huishoudens vaker 
voorkomen; 
een renovatielokatie met veel buitenlandse grate 
huishoudens, alle.enstaanden danwel gezinnen; 
een nieuwbouwlokatie waa.rin Nederlandse middelgrote 
huishoudens van middelbare leeftijd verblijven. 

Opvallend is dat buitenlanders niet (meer) alleen in 
oudbouw-, maar oak in renovatiewoningen te vinden zijn. 
In de nieuwbouw (vierde golf) is het relatief grate 
gewicht van 1-oudergezinnen opvallend. 
Er lijkt zich - althans bij deze lokaties - een breuklijn 
af te tekenen tussen oudbouw en renovatie enerzijds (meer 
buitenlanders, jongeren, alleenstaanden) en nieuwbouw 
anderzijds (Nederlanders, gezinnen, middelbare leeftijd). 
In hoeverre beleid (toewijzing, differentiatie) hierop 
ingespeeld heeft, bespreken we onder par. 8.3. 

8.2. De toegankelijkheid 

In deze paragraaf benaderen we ans onderzoeksmateriaal 
vanuit de vraag welke mogelijkheden de Crooswijkse 
stadsvernieuwing voor de diverse bevolkingsgroepen 
geboden heeft. 
Eerst gaan we daarom de konsekwenties na van de 
verschuiving van OUD Iv.oar de stadsvernieuwing: 
sloopwoningen, niet-gerenoveerde woningen, oudbouw voor 
1977) naar NIEUW (na de stadsvernieuwing: nieuwbouw, 
gerenov,eerde woningen, oud'bouw in 19 8 S') • 
Vervolgens zullen we de bestemming van de verschillende 
ve.rtrekkers uit sloopwoningen, oudbouwwoningen en de te 
renoveren woningen vergelijken. 

8.2.1. Profijt? 

In schema 8.2 en tabel B 8.2 is van alle bevolkingsgroe
pen aangegeven water met hen als kategorie gebeurt 

als sloopwoningen vervangen warden door 
nieuwbouwwoningen; 
als woningen gerenoveerd warden; 
als een oudbouwblok in zeven jaar tijd voor bijna 
driekwart van samenstelling verandert. 

De vergelijking vindt plaats door de lokaties uit de 
hoofdstukken 4 tot en met 7 te vergelijken op hun 
bevolkingssamenstelling. 
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Schema 8.2 Verschuivingen in bevolkingssamenstelling na een 

stadsvernieuwingsingreep 

Bij een anslag van sloop 
naar nieUMJC>uw is hun 
aandeel 

STIJGEND 

echtpaar zonder kind 
1-ouder gezin 
2-ouder gezin 
2-persoonshuishouden 
3-4-persoonshuishouden 
hoofdbew. 35-64 jaar 
hoofdbew. 65 jaar en ouder 

DALEND 

buitenlanders 
alleenstaanden 
1-persoonshuishouden 
5+persoonshuishouden 
hoofdbew. 20-34 jaar 

Na een renovatie-ingreep 
is hun aandeel stijgend 
(+),gelijk (0) of dalend 
(-) 

GWR PWS 

+ 
+ + 

+ 0 
+ 

0 

+ 
+ 
0 

0 + 
+ + 

In oudoouwblok 
('77-'84) is hun 
aandeel stijgend 
(+), gelijk (0) 
of dalend (-) 

+ 

0 

+ 
+ 
+ 
0 

N.B. Alleen verschuivingen van 2,5% of rreer zijn als stijgingen of 
dalingen aangerrerkt. Zie tabel B 8.3 

Meerdere groepen uit de bevolking zien hun aandeel in het 
woningbestand stijgen als er een verschuiving plaatsvindt 
van sloop naar nieuwbouw: 
-echtpaar zonder kind 
-1-oudergezin 
-2-oudergezin 
-2-persoonshuishouden 
-3-4persoonshuishouden 
-hoofdbewoner is 35-64 jaar 
-hoofdbewoner is 65 jaar en ouder 

Hier staat tegenover dat andere groepen hun aandeel zien 
dalen als sloopwoningen door nieuwbouw vervangen worden: 
-buitenlanders 
-alleenstaanden 
-1-persoonshuishoudens 
-5 en meer persoonshuishoudens 
-hoofdbewoner is 20-34 jaar 
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Voor de eerste categorie betekent dat men in ruime mate 
van het stadsvernieuwingsnieuwbouw heeft geprofiteerd, 
terw.ijl dit bij de tweede categorie niet het geval is: 
per saldo zijn zij verdrongen naar andere woningen in of 
buiten de wijk. 

De tweedeling die door sloop- en nieuwbouwingrepen teweeg 
wordt gebracht, wordt deels gecompenseerd door renovatie
ingrepen. 
Zo zien we dat van die categorieen, die bij sloop en 
nieuwbouw verdrongen worden, er een aantal is die bij de 
drie renovatieprojekten van PWS (Patrimonium) hun aandeel 
ziet stijgen (alleenstaanden, 5 en meer persoons
huishoudens en bewoners van 20-34 jaar). 
Anderz.ijds is ook mogelijk dat bij renovatieprojekten die 
categorien sterker terugkomen, d ie ook bij sloop
nieuwbouw sterker uit de bus komen. In het renovatie
projekt van GWR (Gemeentelijk Woningbedrijf) neemt het 
aantal gezinnen, middelgrote huishoudens en bewoners van 
35-64 jaar toe. Dit projekt heeft dus categorieen van 
bewoners verdrongen die ook door sloop- nieuwbouwingrepen 
verdrongen z1Jn. Een uitzondering hierop is de toename 
van buitenlanders en (in mindere mate) van jongere 
huishoudens. Zoals we in hoofdstuk 7 gezien hebben, was 
in dit projekt vooral sprake van een terugdringen van 
oudere huishoudens. 

Oudbouw moet dus het een en ander opvangen. In schema 8.2 
zien we dat groepen die bij sloop-nieuwbouw 
teruggedrongen worden, in oudbouw juist toenemen 
( bui tenlande.rs en alleenstaanden). 

8.2.2. De bestemming van de vertrekkers vergeleken 

In het voorgaande werd een overzicht gegeven van de 
verschillen tussen 'oud' en 'nieuw', veroorzaakt door 
bepaalde vertrekstromen. 
In de hoofdstukken 5 t / m 7 is reeds veel informatie 
gepresenteerd over de vertrekstromen uit oudbouwwoningen, 
uit sloopwoningen en uit gerenoveerde woningen. 
In tabel B 8.3 is deze informatie met elkaar vergeleken. 
Zoals ook uit schema 8.3. blijkt, blijven de meeste 
vertrekkers in de wijk wonen. 
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Schema 8.3 Vertrekkers uit een sloop-, oudbouw- en 

te renoveren woning en hun besternrning 

blijft blijft in 
in stadsver-
Crooswijk nieuwingswijk 

sloopurgenten 65% 

oudbouwvertrekkers 
- vertrekkers (voor 1977 66% 

gevestigd in het oudbouwblok) 
- vertrekkers/vestigers (na 1977) 44% 

gevestigd in het oudbouwblok) 
- allen 59% 

vertrekkers uit te renoveren 
woningen 
- 3 PWSlokaties 
- GWRblok 

65% 
47% 

82% 

73% 

63% 

70% 

80% 
58% 

In het renovatieblok van GWR (Renovatieboezem III) 
verlaten de meeste vertrekkers de wijk. Oak de meest 
recente vertrekkers uit het oudbouwblok verlaten voor het 
grootste deel Crooswijk. 
In hoofdstuk 7 werd vermeld dat een groat deel van deze 
vertrekkers naar 'overig Rotterdam' vertrokken is (28%), 
dit in tegenstelling tot bijv. sloopurgenten (7%). Voor 
de sloop-, oudbouw- en (PWS)renovatievertrekkers geldt 
dat ongeveer drie kwart in een stadsvernieuwingswijk 
blijft wonen. De vertrekkers naar andere stads
vernieuwingswijken als Crooswijk gaan op een enkele 
uitzondering allemaal naar een oudbouwwoning. 
Vertrekkers die binnen Crooswijk blijven verdelen zich 
over oudbouw, renovatie en nieuwbouw: 

oudbouw vangt een kwart tot een derde (de 3 PWS 
renovatiekomplexen) van deze vertrekkers op; 
renovatie rekruteert weinig (oudbouwvertrekkers, GWR
renovatiekomplex tot een kwart (sloopurgenten, 3 PWS 
renovatiekomplexen); 
bij nieuwbouw zijn duidelijke verschillen af te 
lezen. 

Gezien het grate belang van de nieuwbouw in de 
Crooswijkse stadsvernieuwing is dit laatste van groat 
belang. In schema 8.4 is daarom nag eens onder elkaar 
gezet welk gedeelte van de vertrekkers naar de eerste 
verhuur van de Crooswijkse nieuwbouw trekt. 
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Schema 8.4. Vertrek naar Crooswijkse nieuwbouw (eerste 

verhuur) door verschillende vertrekkers 

sloopurgenten 

oudbouwvertrekkers 
- vertrekkers (voor 1977 

gevestigd in het oudbouwblok) 
- vertrekkers/ vestigers (na 1977 

gevestigd in het oudbouwblok) 
- allen 

vertrekkers uit te renoveren 
woningen 
- 3 PWSlokaties 
- GWRblok 

alle 
vertrekkers 

22,1% 

46,8 % 

17,3 % 
38,5% 

20,5 % 
17,1 % 

trekkers 
binnen 
Crooswijk 

34,1% 

70,7 % 

39,1 % 
64,4 % 

31,6% 
36,7% 

De verschillen tussen vertrekkers uit sloop- en 
renovatieblokken zijn klein. De oudbouwvertrekkers 
(tenminste de huishoudens die er al van voor 1977 wonen) 
gaan in grate getale naar de Crooswijkse nieuwbouw. Bij 
hen ligt dit aandeel tweemaal zo hoog als bij andere 
groepen vertrekkers. Zij z1Jn niet met een stadsver
nieuwingsurgentie de nieuwbouw binnengekomen. 
Door de toewijzingsregels van de nieuwbouw konden 
urgente Crooswijkers, gerangschikt naar woonduur 
wijk, kiezen voor een nieuwbouwwoning. Een groat 
maakt daar gebruik van . 

niet
in de 
deel 

Zij kunnen hun huidige woning 
nieuwbouwwoning. De categorie 
vertrekkers daarentegen wordt 
gedwongen verhuizing. 

afwegen tegen een 
van sloop- en renovatie
ge konfronteerd met een 

8.2.3. Conclusie 

Sluiten we dan nu de vraag naar het "profijt" van de 
Crooswijkse stadsvernieuwing af door op hoofdpunten de 
volgende konklusie te trekken. 
De stadsvernieuwing lijkt een tweedeling in de 
Crooswijkse bevolking teweeg te brengen. 
In grate lijnen heeft de stadsvernieuwing een positieve 
invloed gehad op de huisvesting van de volgende 
kategorieen: 
- 1- en 2-oudergezinnen van Nederlandse herkomst; 
- echtparen zonder kind (veelal van Nederlandse herkomst); 
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- huishoudens van 2, 3 en 4 personen; 
- huishoudens met een hoofd van 35 jaar en ouder. 
Het spiegelbeeld hiervan wordt gevormd door die groepen, 
waarvoor de stadsvernieuwing weinig of minder dan 
evenredig erin geslaagd is de huisvesting te verbeteren: 

alleenstaanden en 1-persoonshuishoudens; 
niet-Nederlanders (veelal 2-oudergezinnen met 
kinderen, ook alleenstaanden); 
huishoudens met 5 en meer personen; 
huishoudens met een hoofd van 20-34 jaar. 

Juist door de sterke verwevenheid van de onderscheiden 
variabelen in de eerste en tweede groep kunnen we spreken 
van oudere Nederlandse middelgrote huishoudens (eerste 
groep) en van grote buitenlandse huishoudens en kleine 
jonge Nederlandse en buitenlandse huishoudens (tweede 
groep). 

8.3 Stadsvernieuwing in Crooswijk: pretenties en effekten 

In deze slotparagraaf zullen we op basis van het 
voorgaande enkele grote lijnen schetsen in het 
Crooswijkse stadsvernieuwingsproces. We zullen spreken 
over de doelstellingen, over de verdeling van de woningen 
in oudbouw, renovatie en nieuwbouw, over inspraak en 
participatie, woningdifferentiatie en over de mogelijk
heden en wenselijkheden van een aanpassing van de 
bevolkingsstruktuur. Ook op de rol van de diverse 
participanten zullen we ingaan. 
Ook na dit onderzoek z1Jn nog lang niet alle vragen 
beantwoord. Dit houdt in we in dit laatste gedeelte 
regelmatig met veronderstellingen genoegen zullen moeten 
nemen. 

Doelstellingen 

Over de Crooswijkse stadsvernieuwing kan veel beweerd 
worden, maar niet dat ze geen pretenties had. De 
doelstellingen geformuleerd in het beleids- en 
besternrningsplan z1Jn ruim gesteld en er wordt niet 
bepaald laag ingezet: verbetering van de woon- en 
leefsituatie van de Crooswijkse bevolking en verandering 
van de bevolkingsstruktuur (meer "gewoon", minder 
"bijzonder"). Of deze doelstellingen in hun onderlinge 
combinatie uitvoerbaar z1Jn, is ten tijde van de 
formulering verre van duidelijk. 

Misschien is dit niet zo belangrijk. Belangrijker is de 
rol die de doelstellingen spelen. Ze fungeren als 
mobilisatiepunt, m.n. voor de betrokkenheid van de 
bewoners bij het proces. Ze fungeren ook als "contract" 
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tussen gemeente, corporaties en bewoners. Ze legitimeren 
en geven een nadere invulling van het stedelijk beleid, 
zoals de 85-15 regeling en het latere spreidingsbeleid. 
Opvallend is dat de doelstellingen pas in een beleidsplan 
geformuleerd worden als een aantal stappen al gezet zijn: 
de eerste nieuwbouwgolf is dan al opgeleverd. In 
Crooswijk is dus sprake geweest van een "vliegende 
start": gewoon beginnen, dan zien we wel, is het motto. 

Van een groot verschil van mening tussen gemeente en 
bewoners over de doelen van de stadsvernieuwing is geen 
sprake. Bestaat er aanvankelijk nog de vrees dat de 
stadsvernieuwing aangegrepen wordt om midden en hogere 
inkomens in de oude wijken te laten terugkeren, iets wat 
wel van gemeentezijde gepropageerd wordt en van de zijde 
van bewonersorganisaties bestreden, later wordt duidelijk 
dat een proces van "stedelijke inkomensversterking" zich 
buiten de stadsvernieuwingswijken zou afspelen. 
Hiermee verdwijnt een potentieel confliktpunt: voortaan 
wordt onder verbetering van de bevolkingsstruktuur van de 
stadsvernieuwingswijken net meer een verandering van de 
inkomensopbouw verstaan (de wijken zijn dus bestemd voor 
de oorspronkelijke bewoners, mensen met een laag 
inkomen), maar meer een verandering op het gebied van de 
huishoudensamenstelling (meer gezinnen, minder alleen
staanden) en nationaliteit (minder buitenlanders in de 
oude wijken). 

Uit de omvattendheid van de doelstellingen valt af te 
leiden dat men af wil rekenen met "de zaak op ziJn beloop 
laten". De processen in de wijk moeten aan controle 
onderhevig ziJn. Er moet niet zo maar" aan 
woningtoewijzing gedaan worden, maar de verhuringen 
moeten in dienst van de doeleinden van een vernieuwde 
wijk gezien worden. Ook de in- en uitstroom van de wijk 
moet aan de controle onderhevig ziJn: als men de 
aanpassing van de bevolkingsstruktuur serieus neemt, moet 
de trek van gezinnen naar buiten de wijk afgeremd worden 
en de vestiging van jonge alleenstaanden en buitenlandse 
huishoudens worden tegengegaan. 
Hier stuit men alras op de grenzen van de gekozen doelen. 
Een verbod tot vestiging in een wijk is niet mogelijk: zo 
blijkt in 1974 de juridische onhoudbaarheid van een 
weigering van een woonvergunning door B en W aan 
buitenlanders in oude wijken, dit laatste met het 
argument dat "een evenwichtige bevolkingsopbouw in gevaar 
zou komen". Een verbod op vertrek is uiteraard evenmin 
mogelijk. Verder is ook gebleken dat de bevolkingsopbouw 
aan veranderingen onderhevig is vanwege demografische 
ontwikkelingen. Het aandeel buitenlanders in Crooswijk is 
niet alleen bepaald door meer vestiging dan vertrek, maar 
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ook door meer geboorte dan sterfte. 

Achteraf gezien is het pretentieuze van de doelstellingen 
hierin gelegen dat het mogelijk (en wenselijk) wordt 
geacht om met behulp van een stadsvernieuwingsoperatie 
niet alleen de woningen, maar ook de bevolkingsopbouw te 
herstruktureren volgens een bepaalde norm. Onvoldoende 
inzicht bestaat in het gegeven dat zaken als 
bevolkingstruktuur van een wijk zich niet in korte tijd 
laten reguleren (zo dit al wenselijk is). Om nog nog maar 
te zwijgen van de pretentie die achter een verandering 
van de bevolkingsopbouw zit, nl. een verbetering van de 
leefbaarheid, het laten terugkeren van de "ouderwetse 
gezelligheid" enz. Dit laatste is nog veel minder met 
bouwkundige maatregelen af te dwingen. 
Een deel van de (manifeste en latente) teleurstelling 
over de resultaten van de stadsvernieuwing tot nu toe is 
hiernaar te herleiden. De stadsvernieuwing is in zijn 
uiteindelijke uitvoering een proces geweest dat zich 
!outer op woningen gericht heeft. Wijdere ambities op het 
gebied van de samenlevingsopbouw word en geacht 
gerealiseerd te worden in een stadsvernieuwingsproduktie 
en een stadsvernieuwingsproces. 

Een grote controle op bevolkingsstrukturele processen is 
dus minder mogelijk dan bij aanvang van de 
stadsvernieuwing gedacht wordt. Anders gezegd: Het 
instrumentarium om deze omvattende doelstellingen te 
realiseren zal altijd zeer beperkt zijn. Waarbij gezegd 
moet worden dat gaandeweg steeds meer twijfel rijst over 
de wenselijkheid om de opbouw van een wijkbevolking in en 
door een stadsvernieuwingsproces te regelen. 

Woningverdeling 

Regels op het gebied van de woningverdeling lijken bij 
uitstek geschikt om bevolkingsspecifieke doelen te 
realiseren. In de omvangrijke stadsvernieuwings
vergadercultuur in Crooswijk wordt de verdeling vane 
gereed gekomen nieuwbouwwoningen een van de belangrijkste 
agendapunten. De in dit onderzoek beschreven toewijzings
regels laten zien dat voor iedere gerealiseerde 
nieuwbouwgolf andere toewijzingsregels gelden die -zij 
het met een lange vertraging- ervaringen bij eerdere 
nieuwbouwprojekten incalculeren. Van de regels ging een 
belangrijke symboolwerking uit. Hieruit is af te leiden 
voor welke groepen van de bevolking de stadsvernieuwing 
echt bedoeld is en voor welke groepen niet of veel 
minder. Niet verrassend is dat de belangen van die 
bevolkingsgroepen die zowel scoren op het begrip "slechte 
woonsituatie" (dat deden alle Crooswijkers aanvankelijk) 
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Fig. 33: SI oop van een school in de Pootstraat 
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als op het begrip "bijdragend aan een verbetering van de 
bevolkingsopbouw", sterk in deze regels vertegenwoordigd 
zijn. 
De nieuwbouw wordt hierdoor een burcht van de "geslaagde 
gedepriveerden", groepen die, jaren in een oud en slecht 
huis in Crooswijk woonachtig, erin waren geslaagd om de 
bouwkundige en sociale omwenteling van de wijk in tien 
jaar stadsvernieuwing aan te grijpen voor een grate 
sprang voorwaarts op het gebied van de woonkwaliteit. We 
zien irnrners in dit onderzoek dat de groepen die in het 
jargon niet als stadsvernieuwingsurgent of sociaal
medisch urgent te boek staan, maar wel al tijden in de 
wijk wonen, in grate getale in de nieuwbouw trekken, 
dankzij regels die hun belangen in ogenschouw nemen. 

De belangen van deze zgn. niet-urgenten liggen in de 
nieuwbouw. In de renovatie is hun entree veel moeilijker. 
Ten eerste omdat de omvang op wijknivo van vriJ 
verhuurbare woningen na renovatie veel geringer is dan 
het gemiddelde nieuwbouwkont ingent. Ten tweede zijn voor 
deze woningen de oudbouwregels van kracht, regels die -
bij een letterlijke naleving- alleen voor urgenten van 
belang zijn. Niet-urgenten komen bij de oudbouwregels pas 
aan de orde, als er geen urgenten voor de woningen te 
vinden zijn. We zien dus de -op zich merkwaardige
situatie dat voor de minst urgenten juist de beste 
woningen beschikbaar komen, dit terwijl voor de 
stadsvernieuwingsurgenten alles open ligt een andere 
oude woning, een te renoveren woning, een gerenoveerde 
woning en een nieuwbouwwoning. 

De grate beleidsmatige aandacht voor de nieuwbouwregels 
betekent tevens een nauwgezette uitvoering. Alle partijen 
voelen zich aan de regels gebonden. Daardoor zijn 
bijstellingen van de regels ten tijde van de oplevering 
niet haalbaar. De drang tot uitvoering van de regels 
betekent tevens dat sloopprograrnrna's warden opgevoerd om 
de regels overeind te houden. Sloopurgenten werden 
"bijgemaakt" via sloopbesluiten en aan niet-urgenten werd 
een groat beroep gedaan zich voor de nieuwbouw in te 
schrijven. 
Bet belang van eigenaar-beheerders bij een strikte 
uitvoering van en een grate aandacht voor de 
nieuwbouwregels ligt behalve in de coalitie-
overwegingen,wellicht oak in het gegeven dat hiermee hun 
beleidsvrijheid in de oudbouw grater wordt. Zij kunnen 
irnrners in de oudbouw veel nieuwe verhuringen verrichten, 
omdat door het grate accent op niet-urgenten vele, 
opnieuw verhuurbare oudbouwwoningen vrijkomen. En omdat 
oudbouwregels nooit gecontroleerd werden, hebben de 
eigenaar-beheerders een grate beleidsvrijheid in de 
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oudbouw. Zo wordt duidelijk waar het stadsvernieuwings
proces geen greep op heeft: de instroom van jongeren en 
buitenlanders in de door nieuwbouw vrijgekomen oudbouw. 

Uit het feit dat de verhuur van de oudbouw nooit 
officieel getoetst is, mag niet opgemaakt warden dat 
hiervoor geen interesse bestaat. De verwikkelingen in 
1980 random spreidingsbeleid ten aanzien van buiten
landers binnen en buiten de wijk laten zien dat onder 
bewoners ee groat gevoel van teleurstelling over de 
stadsvernieuwing tot dantoe bestaat, omdat die er niet in 
geslaagd is om het aandeel buitenlanders in de wijk 
omlaag te krijgen. "In Oud Crooswijk is de 
stadsvernieuwing mislukt", schrijft het Wijkorgaan in 
1980, een jaar waarin de grootste stadsvernieuwings
operaties in deze buurt nag in ontwikkeling z1Jn. 
Kennelijk warden -niet geheel ten onrechte- de 
bevolkingsverschuivingen in Oud Crooswijk (hoofdzakelijk 
oudbouw, die vanwege de nieuwbouw in Rubroek een andere 
samenstelling had gekregen) met "stadsvernieuwing" 
geassocieerd. Over spreiding van buitenlanders binnen en 
buiten de wijk is hevige strijd gevoerd. Getracht is met 
pappen, nathouden, halve en hele percentages en rekbare 
begrippen als "zorgvuldige plaatsing" alle partijen om de 
tafel te houden. Dit laatste omdat de coalitie tussen 
gemeente en bewoners niet stuk mag lopen op de kwestie 
van de buitenlanders. 

De coalitie houdt stand. Van 1975 tot 1984 draait het 
Wijkorgaan mee in het Herhuisvestingsteam. Verhuringen in 
Nieuw Crooswijk aan buitenlanders warden niet of 
nauwelijks gedaan (of ze vinden plaats buiten deze 
vergadering om). Pas als de samenstelling van het 
Herhuisvestingsteam verandert en het Wijkorgaan slechts 
via een "vragenhalfuurtje" bij de feitelijke toewijzing 
betrokken is, gaat Nieuw Crooswijk voor buitenlanders 
weer "open". 
Men zou kunnen stellen dat in de loop der tijd grate 
delen van de oudbouw (vooral in Rubroek en Oud Crooswijk) 
vrijgesteld zijn van de taak om in bevolkingsstrukturele 
zin een patroon te hebben dat aansluit bij de 
stadsvernieuwingsdoelstellingen. 
Alleen de nieuwbouw wordt door meerdere partijen nag 
gekoesterd als het stukje wijk, waar wel nag gestreefd 
wordt naar " een goede woning en een goede 
samenstelling". In 1980 nag wordt (in de richtlijnen ten 
herhuisvesting vam buitenlanders) terugjoudendheid ten 
aanzien van plaatsing van buitenlanders in de nieuwbouw 
nagestreefd. De gegroeide segregatie tussen oudbouw en 
nieuwbouw wordt in dit stadium nag niet geproblemati
seerd. Zolang Nieuwbouw de Toekomst heeft en oudbouw een 
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zal het probleem van de bijzondere 
oudbouwwoningen zich vanzelf 

de gedachtengang kunnen warden 

Het wordt steeds meer de vraag of het produkt "nieuwbouw" 
in de Crooswijkse stadsvernieuwing wel is afgestemd op de 
behoeften van de in sloopwoningen woonachtige bevolking. 
We zien immers dat juist in sloopwoningen het meest 
uitgesproken een verzameling van wat heet "bijzondere 
bevolkingsgroepen" aanwezig is. De gang naar de nieuwbouw 
onder deze groepen is niet erg hoog. Dit kan niet meer 
toegeschreven warden aan ongunstige bepalingen in de 
toewijzingsregels,zoals dat in eerdere nieuwbouwgolven 
wel het geval was. In de regels voor de zesde 
nieuwbouwbouwgolf is de -voor buitenlanders en jongeren 
lange tijd nadelige- woonduurbepaling niet meer te vinden 
(door de nieuwe urgentiebepaling van de dienst 
Woonruimtezaken. Het aandeel voor stadsvernieuwings
urgenten in de regels is geleidelijk gestegen naar 60%. 
De afstemming tussen sloop en nieuwbouw -welke lange tijd 
afwezig was- wordt nu veel meer nagestreefd . 
Hoe moet echter die afstemming gerealiseerd warden als 
minder dan een-derde van de sloopurgente huishoudens 
inderdaad in zo'n nieuwbouwwoning trekt? Onder druk van 
de teruggelopen koopkracht en de bezuinigingen in de 
Huursubsidie is de populariteit van de goede en goedkope 
oudbouwwoning in de wijk snel groeiend. De vrees om met 
zeer hoge lasten in een nieuwbouwwoning te wonen wordt 
uiteraard ook gevoed door de ontwikkeling in de bestaande 
nieuwbouw: woonlastenakties, huurinhouding, bezuinigingen 
op andere uitgaven door de bewoners om de huur te kunnen 
betalen, alle zijn het tekens die de twijfel om naar de 
nieuwbouw te gaan, versterken. 
Ten tijde van de oplevering van de eerste nieuwbouwgolf 
spelen in Crooswijk deze twijfels ook. 

De groep van oorspronkelijke bewoners, die voor de 
nieuwbouw in wijk gevochten heeft, eist al jaren een 
huurnivo dat bij hun lage inkomen past. Liever dan van 
nieuwbouw af te zien, trekt men in de nieuwbouw om daar 
de woonlastenakties voort te zetten. Nu door de 
ontwikkelingen van de laatste jaren ook nieuwe 
bewonersgroepen kandidaat- nieuwbouwbewoners z1Jn 
geworden, is allerminst duidelijk of deze groep ook zo'n 
sprang wil wagen. Nu zij aan de beurt z1Jn en gevraagd 
warden om ook in zo'n nieuwbouwwoning te trekken, is het 
produkt heel wat minder aantrekkelijk geworden. 
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Fig.34: Renovatie (Pleretstraat) en nieuwbouw (Oud en Nieuw I) 
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Participatie en inspraak 

De geschiedenis van het werven van nieuwbouwkandidaten in 
Crooswijk is een geschiedenis van open inschrijving 
geweest. Zowel urgenten als niet- urgenten kunnen zich 
inschrijven voor een bepaald nieuwbouwprojekt, mede om op 
deze manier inspraakgroepen te kunnen samenstellen. 
Gaandeweg wordt inspraak het terrein van de niet-urgente 
ingeschreven: de urgenten zijn meestal al doorgeschoven 
naar een eerder gereed gekomen nieuwbouwprojekt. De 
aktieve bewoners en het Wijkorgaan steken veel energie in 
de totstandkoming van de nieuwbouw. Over veel zaken die 
een nieuwbouwwoning betreffen, wordt meebeslist. De hoge 
betrokkenheid onder deze groep bevordert een bewustzijn 
dat de stadsvernieuwing niet iets van de gemeente of 
corporatie is, maar van de bewoners zelf. De materiele 
opbrengst ervan zal men zich niet licht laten afnemen. 

In Crooswijk heeft men vanaf het begin uitdrukkelijk 
gekozen voor het inspraakmodel: het organiseren van 
bewoners die een nieuwbouwwoning willen. Bewoners die 
iets anders willen, worden in het gehele proces niet 
georganiseerd. Of anders gezegd: bewoners worden niet 
georganiseerd op hun gemeenschappelijk belang (mijn 
woning wordt gesloopt), maar op hun gemeenschappelijke 
voorkeur (ik wil een nieuwbouwwoning, c.q. meedoen met de 
renovatie). Wie zo'n voorkeur niet heeft, is daarmee voor 
een gemeenschappelijk inspraakproces niet interessant 
meer: z1Jn of haar problemen moeten individueel via 
overleg over herhuisvesting opgelost worden. Oat bij dit 
overleg de nieuwbouw of renovatie weer aan de orde komen, 
spreekt voor zich. Veel bewoners zijn "inspraakloos" in 
een dergelijke woning getrokken. 

De participatie bij de renovatie is een zaak geweest van 
de meedoeners. Vertrekkers worden individueel geholpen, 
vestigers zijn pas bekend ten tijde vane oplevering. In 
tegenstelling tot de nieuwbouw wordt hier dus geen 
inschrijving van bewoners georganiseerd die naar een van 
de vrij verhuurbare woningen van de renovatie willen. 
Ongetwijfeld hangt dit samen met het gegeven dat de vr1J 
verhuurbare woningen van de renovatie volgens de 
oudbouwregels door de eigenaar-beheerder worden verhuurd. 
In deze regels is geen vooraf vastgesteld contingent voor 
niet-urgente Crooswijkers opgenomen. De praktijk is dat 
de eigenaar de overgebleven woningen verhuurt aan 
(vooral) stadsvernieuwingsurgenten van dat moment 
waardoor elders ruimte vrijkomt om met de stads
vernieuwing verder te gaan. Dit proces lijkt dus al veel 
meer op een doorschuifsysteem, waarbij de doorschuivers 
vooraf niet exact zijn aan te wijzen. 
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De participatie bij de renovatie beslaat een veel 
geringer aantal mensen. Zo z1Jn er projekten geweest 
(Reserveboezem III) waar de beleidsvrijheid van de 
eigenaar-beheerder (GWR) zo optimaal was en -mede door de 
lange verhuurstop- het aantal meedoeners zo gering, dat 
hier een proces zich afspeelt dat als analoog met een 
nieuwbouwprojekt zonder inspraak gezien kan warden: 
verdringing van de bevolking, vestiging van een nieuwe 
bevolking (minder bejaarden, meer gezinnen), veel in de 
oudbouw vrijkomende woningen en groat accent op niet
stadsvernieuwingsurgenten. 
Over het algemeen echter kan niet beweerd warden dat de 
groep van niet- urgente Crooswijkers zich veel moeite 
heeft getroost om een renovatiewoning te krijgen. Zoveel 
aandacht het Wijkorgaan geeft aan een kontingent voor 
niet-urgenten in de nieuwbouwregels, zo beperkt is de 
aandacht voor de oudbouwregels, van belang voor 
toewijzing van gerenoveerde woningen Waarschijnlijk is 
hiermee tevens iets aangegeven van het karakter van de 
renovatie: voor de een is het een woning die tegen lagere 
lasten als een nieuwbouwwoning een kwaliteit biedt,die 
een oudbouwwoning te boven gaat, voor de ander is het 
slechts een oudbouwwoning met verbeteringen. 

Nieuwbouw versus oudbouw 

De binnenwijkse segregatie zoals die is aange troffe n 
verloopt niet langs de scheidslijn nieuwbouw en renovatie 
enerzijds en oudbouw en sloop anderzijds. Veeleer hoort 
de renovatie wat de bevolkingssamen- stelling betreft bij 
oudbouw en sloop. Hiermee is renovatie een zeer 
belangrijk eiland geworden voor bewone rs di e in de wijk 
hun woonsituatie willen verbeteren zonder tot nie uwbouw 
"veroordeeld" te zijn. Het vormt dus een belangrijke 
uitbreiding van het assortiment van de Crooswijkse 
stadsvernieuwingswinkel. 
De plaats en funktie van de verschillende gedeelten van 
het woningbestand in de wijk lopen sterk uiteen. 
Nieuwbouw zuigt een bepaalde groep naar zich toe 
(Nederlanders, middelbare of hogere leeftijd, middelgrote 
huishoudens), waardoor dit (steeds grotere) gedeelte van 
de wijk afwijkt in bevolkingssamenstelling van de rest 
van de wijk. Van een afwijkende samenstelling is bij de 
renovatiewoningen veel minder sprake. De toegankelijkheid 
van deze woningen is voor jongeren en buitenlanders veel 
grater gebleken dan bij nieuwvbouwoningen het geval was. 
In een projekt als Reserveboezem III is de samenstelling 
na de renovatie sterk gelijkend op de samenstelling van 
Nieuw Crooswijk. 
Duidelijk zien we aan de hand van een voorbeeld van een 
Crooswijks oudbouwblok de dubbele funktie van oudbouw: 
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enerzijds leverancier van nieuwbouwkandidaten, anderzijds 
opvanggebied voor nieuwe bewoners. Deze funktie wordt 
door het geselekteerde oudbouwblok volop waargemaakt aan 
het einde van de jaren zeventig. Er gaan meer vertrekkers 
uit oudbouwwoningen dan uit sloopwoningen naar de 
nieuwbouw. Ook komt een "vlottende" bevolkingsgroep in 
beeld: huishoudens die in de oudbouw trekken en enige 
jaren later al weer weg z1Jn: zij gaan niet naar de 
nieuwbouw in de wijk, maar verlaten in veel gevallen 
Crooswijk. 
De trek naar de nieuwbouw vanuit de oudbouw loopt in de 
loop der tijd terug. Dit is toe te schrijven aan het 
gegeven dat de de typische doelgroep van de nieuwbouw in 
veel mindere mate in de oudbouw nog woonachtig is: het 
"uitsterven" van deze categorie in de oudbouw. Ook de 
grotere nadruk op urgenten in de nieuwbouwregels spelen 
een rol, al is dit laatste is nog moeilijk te toetsen, 
aangezien dit van recente datum is. 

Dat verschuivingen binnen een oudbouwblok ender invloed 
van dichtbij gelegen nieuwbouw leiden tot een 
"verbijzondering" (meer jongeren, meer buitenlanders) is 
in dit onderzoek aan de orde gekomen. Het betekent tevens 
dat de mutatie sterk toeneemt en er een duiventil-effekt 
optreedt. Het werpt het licht op verhuizingen die wel 
voorkomen maar in stadsvernieuwingsland nauwelijks 
herkend worden: de alleenstaande die voor een aantal 
maanden, of misschien zelfs een jaar een voor-tussen
achterwoning huurt of onderhuurt om daarna elders in of 
buiten de wijk zijn "wooncarriere" voort te zetten. 
Vooral in de sloopwoningen komen wij zeer vele van 
dergelijke verhuizingen tegen. We kunnen hieruit niet 
anders konkluderen dan dat deze woningen een specifieke 
funktie in de wijk vervullen. 
Juist het feit dat regels in deze sektor meer papier dan 
werkelijkheid z1Jn, maakt het voor een aantal groepen 
mogelijk om gedurende korte tijd een (slecht) dak boven 
hun hoofd te hebben. Het zullen juist die groepen zijn 
die van een nauwgezette toepassing van de regels niet 
veel te verwachten hebben: ze wonen te kort, zijn niet 
urgent genoeg, beschikken niet over geldige verblijfs
papieren. Het is duidelijk dat door het slopen van de 
woningen niet automatisch ook de problemen van deze groep 
worden opgelost. Wel weten we dat bij een deel van de 
bewoners, na het sloopbesluit gevestigd, ender druk van 
de situatie voor herhuisvesting is gezorgd. 
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Woningdifferentatie 

Niet alleen vanuit de toewijzingsregels kan afgelezen 
worden wie tot de doelgroep van stadsvernieuwing behoort. 
Ook via de ontwikkeling van de woningdifferentiatie is 
een en ander te volgen. We houden hierbij in het oog dat 
de woningdifferentiatie van de nieuwbouw vastgesteld 
wordt op basis van inschrijving. Hierbij heeft men zich 
te houden aan de (ruime) grenzen die het stedelijke 
beleid aan de woningdifferentiatie stelt: 40% kleine 
woningen (1-2-3 kamers), 40% grote woningen (4-5 kamers) 
en 20% marge (door de wijk in te delen bij klein of 
groot). Door inschrijvingscijfers als grondslag te nemen, 
worden bepaalde groepen uit de wijk die -b.v. door het 
systeem van open inschrijving- niet als nieuwbouw
kandidaat geregisteerd staan, niet bij de vaststelling 
van de differentiatie meegenomen. 

In 1980 wordt geconstateerd dat de huishoudengrootte van 
de voor nieuwbouw ingeschreven huishoudens kleiner is dan 
enkele jaren eerder. Het beleidsgevolg hiervan is dateen 
groter accent op kleine en middelgrote woningen gelegd 
wordt. Het aandeel woningen met vijf en meer kamers loopt 
sterk terug. Niettemin neemt in de zelfde periode het 
aantal grote (buitenlandse) huishoudens in de oudbouw 
toe. Omdat zij zich niet voor de nieuwbouw inschrijven, 
vertaalt deze verandering zich niet in de inschrijvings
cijfers en bijgevolg ook niet in de woningdifferentiatie 
van de nieuwbouw. 
Een andere -meer algemene- verklaring voor de terugloop 
van grote woningen ligt in de kostenfaktor. 
Nieuwbouwwoningen zijn duur ,grote nieuwbouwwoningen zijn 
nog duurder. Bovendien vergoedt de huursubsidie de kloof 
tussen normhuur en feitelijke huur niet geheel bij 
duurdere woningen: gesteld wordt dat duurdere woningen 
extra kwaliteit hebben waarvoor ook een huishouden met 
een minimum-inkomen moet betalen. De sprong van oudbouw 
naar nieuwbouw is daarmee voor grote huishoudens veel 
groter dan voor kleine huishoudens. 
Door een relatieve verkleining van de nieuwbouwwoning kan 
dus de belangstelling in de wijk voor nieuwbouw op peil 
blijven. In dezelfde periode speelt de discussie over de 
spreiding van buitenlanders binnen en buiten de wijk. Dit 
heeft zeker bijgedragen aan een inperking van het aandeel 
grote nieuwbouwwoningen, hoewel bij een konsekwente 
uitvoering van dit principe juist in de nieuwbouw meer 
ruimte voor buitenlanders gemaakt zou moeten worden. Als 
zo vaak echter duidt het woord "spreiding" meer op de 
vraag "waar niet" dan op de vraag "waar wel". 
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Ook in dit opzicht is de renovatie wederom een belangrijk 
instrument. Konkludeerden we eerder al dat renovatie niet 
alleen een ingreep is om aan de woning verbeteringen aan 
te brengen, maar ook om de woningdifferentiatie op 
wijkniveau bij te sturen, voor grote huishoudens is 
renovatie het enige gedeelte van de wijk waar zij terecht 
kunnen, vooropgesteld dat we het hier hebben over een 
goede verhouding tussen huur en inkomen en tussen 
huishoudengrootte en woninggrootte. 
Grote woningen in een renovatiekomplex z1Jn alleen te 
realiseren via samenvoegingen. Daarmee is al snel een 
hoog-nivo-renovatie vereist, een ingreep die (landelijk) 
onder druk staat. Te vrezen valt dat in de toekomst voor 
grote huishoudens ook renovatie als perspektief wegvalt, 
nadat enkele jaren geleden nieuwbouw voor hen uit beeld 
is verdwenen. 

Bouwen voor de buurt is daarmee verder ingekrompen tot 
Bouwen voor kleine huishoudens uit de buurt . Het aantal 
potentiele kandidaten voor het produkt stadsvernieuwing 
wordt zo gereduceerd dat de buurtgrenzen een te nauwe 
begrenzing zullen blijken te zijn. 
De druk die vandaag de dag wordt uitgeoefend om de 85-15 
regeling bij te stellen (minder voor de buurt, meer voor 
de stad) kan daarom niet alleen opgevat worden als een 
poging om ongerechtvaardigde verschillen tussen de wijken 
in wachttijd voor een nieuwbouwwoning te minimaliseren. 
De druk op de 85-15 regeling kan ook gezien worden als 
een tendens in het beleid dat streeft naar een verruiming 
van de afzetmogelijkheden van nieuwbouwwoningen ,nu voor 
deze een verminderde belangstelling bestaat. Aan de 
redenen van die verminderde belangstelling wordt dan 
voorbijge gaan. 
Het produkt blijft bestaan, de potentiele consumenten
groep wordt uitgebreid. 

8.4 Slot 

De Crooswijkse stadsvernieuwing vertrekt vanuit een 
gelijke basis voor alle bewoners: voor iedereen is de 
woonsituatie slecht (al waren er nog wel verschillen). 
Iedere bewoner heeft dan ook in principe een gelijk 
belang bij het zo snel en effektief mogelijk laten 
voortrazen van de stadsvernieuwingstrein. 

Nu, anno 1986, moeten we konstateren dat het beeld 
veranderd is. De bevolking is een bonte verzameling van 
allerlei groepen met verschillende en gemeenschappelijke 
belangen. Van de doelgroep bij de start van de 
stadsvernieuwing, begin jaren zeventig, is een groot deel 
inmiddels in nieuwbouwwoningen of in bejaardenhuizen 
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gehuisvest. Anderen van hen zijn de wijk of zelfs het 
leven uit. 

Het overhoop halen van de wijk bevordert uiteindelijk een 
instroom van nieuwe huishoudens, niet oorspronkelijke 
Crooswijkers. De zo gewenste planmatigheid op het gebied 
van de bevolkingssamenstelling blijkt dit -niet ten 
onrechte- niet te kunnen tegengaan. 

Doordat lange tijd, het koncept van "stadsvernieuwing 
voor de oorspronkies" gedomineerd heeft, kan gesproken 
worden van een "tweedeling-bevorderend" stads
vernieuwingsproce~. De bevolking is in 10 tot 15 jaar 
uiteengerafeld 1n in verschillende groepen, met 
verschillende achtergronden en mogelijkheden. 
Voor een aantal van deze groepen is er een grate 
vooruitgang in woonsituatie geweest, die verdedigd zal 
moeten warden tegenover de bezuinigingsgolf in het huur
en subsidiebeleid. Voor andere groepen geldt dat zij 
slechts geprofiteerd hebben van de indirekte effekten: de 
vrijkomende woningen in de oudbouw. Inmiddels lijkt 
echter renovatie een mogelijkheid te zijn geworden voor 
deze groepen om hun woonsituatie te verbe teren. 

De selektie in het Crooswijkse stadsverniewingsproces is 
dus niet een bedrijfsongeval geweest. Beleidsmatig is 
hieraan steeds gewerkt, heel "gewoon", door het beleid af 
te stemmen op die Crooswijkers om wie het bij aanvang van 
de stadsvernieuwing allemaal begonnen was. 



B I J L A G E N 
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BIJLAGE A Bronnen en werkwijze van het onderzoek 

Een groot deel van het onderzoek naar de bevolkings
samenstelling· en de bevolkingsverschuivingen is gebaseerd 
op zgn. aktuele en historische uitdraaien op adresniveau. 
Gegevens op wijk- en op stedelijk niveau konden ontleend 
worden aan de jaarlijkse uitgaven van het Gemeentelijk 
Bureau voor Onderzoek en Statistiek (GBOS), getiteld 
'demografische gegevens' en 'bevolking in beweging'. 
Verder heeft veel schriftelijk materiaal uit het archief 
van de projektgroep als basis gediend voor het onderzoek 
naar het gevoerde beleid op wijkniveau. Belangrijk hierin 
zijn naast het beleids- en bestemmingsplan de notulen 
geweest van de subgroep herhuisvesting. 

De dienst Woonruimtezaken beschikt over de mogelijkheid 
om aktuele en historische uitdraaien te maken van 
woningen op basis van gegevens van de Burgerlijke Stand. 
Tevens is er een omvangrijk bestand aan woonvergunningen. 
Aanvankelijk wilden wij dit laatste gebruiken, mede om 
ook de inkomensvariabele in het onderzoek op te nemen. Al 
snel bleek dat van bewoners van sloopwoningen minder dan 
de helft bekend was in het woonvergunningensysteem. Door 
deze grote uitval konden woonvergunningen geen basis zijn 
voor dit onderzoek. 
Hieronder zullen we een toelichting geven op de inhoud 
van de aktuele en historische uitdraaien (1), op het 
gebruik hiervan in de verschillende lokaties (2) en op de 
hantering van diverse variabelen (3). 

1. aktuele en historische uitdraaien 

Met behulp van deze uitdraaien op adresniveau kan inzicht 
verkregen worden op de historische en aktuele 
bevolkingssamenstelling van een woning. Bovendien kan de 
bestemming van de vertrekkenden worden afgelezen. De 
gegevens gaan over het algemeen terug tot ongeveer 1970. 

AKTUEEL 

-adres 
-namen van personen aldaar ingeschreven 
-(per persoon)*geboortedatum 

*geslacht 
*datum van binnenkomst in de woning 

(voor 1970 aangegeven met xxxxxx) 
*nationaliteit 
*gehuwd, weduwe/weduwnaar, gescheident 

ongehuwd 
*positie in het huishouden. Mogelijkheden: 
**Hoofd 
**Echtgeno(o)t(e) 
**Alleenstaand 
**Kind 
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HIS TORI SCH 

-adres 
-namen van personen aldaar ingeschreven geweest 
-(per persoon)*datum van binnenkomst in deze woning 

*positie in het huishouden. Mogelijkheden: 
**Hoofd 
**Echtgeno(o)t(e) 
**Alleenstaande 
**Kind 

*datum van vertrek naar andere woning 
*adres van andere woning. Mogelijkheden: 

**binnen Rotterdam:volledig adres 
**buiten Rotterdam, binnen 

Nederland:plaatsnaam 
**buiten Nederland:land 

*indien overleden:datum van overlijden 
*indien verandering van positie in het 
huishouden (b.v. van A naar H) 
datum van verandering 

Deze twee bestanden brachten met zich mee dat de 
persoonskenmerken van de vertrekkers uit een woning niet 
direkt genoteerd konden worden. 
Om hun geboortedatum, geslacht en nationaliteit te weten 
te komen, moesten we hen dus 'achtervolgen' tot hun 
huidige woning.Gegevens als huishoudensamenstelling en 
huishoudengrootte konden we wel uit het historische 
bestand aflezen (de situatie op dat moment). 
Een kanttekening die we wel bij al deze gegevens moeten 
maken is dat ze afhangen van de mate waarin ieder 
huishouden veranderingen in de situatie (geboorte, 
vertrek e .d.) aan de Burgerlijke Stand doorgeeft. Als een 
verhuizing niet of veel later doorgegeven wordt, 
beinvloedt dit uiteraard de waarde van de gegevens. 
Een vestiging danwel vertrek kan ook optreden in of 
vanuit een reeds bewoonde woning. In dit geval gaat het 
om mensen die bij een bestaand huishouden intrekken of 
zich afsplitsen. Deze situaties zijn door ons niet als 
vertrek en vestiging genoteerd (behoudens enig onderzoek 
bij sloopbewoners, zie paragraaf 5.4). We hebben slechts 
naar vertrek en vestiging van huishoudens gekeken. 

2. de uitdraaien in de verschillende lokaties 

In alle vier lokaties (sloop, oudbouw, renovatie en 
nieuwbouw) hebben we uitdraaien gemaakt. Daarbij bleek 
iedere lokatie eigen specifieke moeilijkheden te hebben. 



2.1 sloop 

Sloopwoningen zijn woningen die niet 'aktueel' meer 
zijn.In een historische uitdraai konden de laatste 
bewoners afgelezen worden en hun bestemming. Door een 
aktuele uitdraai van dit nieuwe adres te maken (alleen 
mogelijk als het een Rotterdam adres betreft) konden we 
kenmerken als leeftijd en nationaliteit terugvinden. 
In een aantal gevallen kwam het huishouden op het tweede 
adres niet meer voor. Alleen door een historische 
uitdraai van het tweede adres te maken konden we zien 
waar het derde adres gelegen was en aldaar de 
bevolkingskenmerken aflezen. 
Tevens was het mogelijk om splitsing van een huishouden 
bij de herhuisvesting in beeld te krijgen. 

2.2 oudbouw 

Van het geselekteerde oudbouwblok is zowel een aktuele 
als een histo- rische uitdraai gemaakt. Door vergelijking 
van beide lijsten konden we een vierdeling maken 
('blijvers', 'vertrekkers', 'vestigers' en 'vestigers / 
vertrekkers', peildatum 1-1-77, zie verder hoofdstuk 6). 
Deze vierdeling is gemaakt met het criterium dat een 
woning moest leeg gemaakt resp. betrokken. 
Bij de groepen 'vertrekkers' en 'vestigers / vertrekkers' 
hebben we wel de bestemming opgenomen, maar niet meer 
kenmerken als nationaliteit en leeftijd opgespoord (via 
nieuwe aktuele uitdraaien van de nieuwe adressen). Dit 
zou te veel tijd gekost hebben. De herkomst van 
'vestigers' en de 'vestigers/vertrekkers' weten we ook 
niet. Ook dit zou een omvangrijk en omslachtig karwei 
geweest zijn. 
Paragraaf 6.6.2 steunt daarom op ander onderzoeks
materiaal. 

2.3 renovatie 

Dit bleek zeer ingewikkeld te zijn. Het aantal woningen 
neemt af door samenvoeging, waardoor aktuele en 
hitorische gegevens niet altijd helder waren. Weigeraars 
blijven in de woning zitten, meedoeners verhuizen wel, 
maar komen weer terug enz. 
Alleen door praktijkgegevens uit het renovatieproces bij 
de selektie en kodering te gebruiken, konden we het 
geheel uiteenrafelen. Bijgevolg konden we een indeling 
maken tussen weigeraars, meedoeners,vertrekkers en 
vestigers. Van al deze groepen konden de bevolkings
kenmerken en de bestemming genoteerd warden. Wederom 
bleek het niet mogelijk de herkomst van de vestigers te 
achterhalen. 
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2.4 nieuwbouw 

Van de gekozen nieuwbouwcomplexen bleken aantal woningen 
in de eerste en tweede golf al 'historie' te hebben, 
d.w.z. ze warden voor de tweede of derde maal verhuurd. 
Voor de grate groep van nieuwbouwwoningen zijn we dus 
slechts de aktuele bevolkings- samenstelling nagegaan. 

3. de variabelen toegelicht 

nationaliteit 

huishouden
samenstelling 

Ui tgespli tst 
Nederlandse. 
niet bekend. 
Suri namers 
Nederlanders 

in Nederlandse en niet
Het geboorteland is 
Dit betekent dat 

en Antillianen als 
genoteerd zijn. 

Op basis van het aantal H, E, K,of 
A: 

*H-E-K-(K)-(K) : twee-oudergezin met 
kind(eren) 
*H-E : echtpaar zonder kind 
*H-K-(K)-(K) een-oudergezin met 
kind(eren) 
*A-(A)-(A) : alleenstaande(n) 
Gegevens van GBOS op wijk- en 
stedelijk niveau maakt mogelijk om 
het aantal huishoudens vast te 
stellen: 

echtpaar zonder kind 
echtpaar met kind 
hoofd met kind 
niet-inwonende 
alleenstaanden 

Deze optelling wordt ook in het 
Statistisch overzicht 1985 van de 
Dienst Volkshuisvesting gehanteerd. 

huishoudengrootte aantal person en op peildatum/
verhuisdatum 

leeftijd hoofdbewonergepeild bij sloopbewoners in 1982 
(gemiddeld verhuisjaar), bij 
renovatie, bij nieuwbouw en bij 
oudbouw 

woonduur hoofdbewonerbij sloopbewoners gepeild op de 
vertrekdatum, bij renovatiebewoners 
op de datum van verhuurstop. 

bestemming Van alle adressen binnen Rotterdam 
werd de wijk opgezocht. Indien het 
een eerste of tweede ringswijk 
betrof, wilden we ook het 'etiket' 
van de woning weten. Via gegevens 
van de projektgroepen werd de 
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onderverdeling tussen oudbouw, 
renovatie, nieuwbouw (le/2e verhuur) 
gemaakt. 

De gekodeerde uitdraaien leverden vier databestanden op 
die via de computer tot tabellen verwerkt zijn. 
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Crooswi 'k 

WIJKORGAAN CROOSWIJK 

BIJLAGE B 

PIJPE RSTRAAT- 37 
3034 BG ROTTERDAM 
TELEFOON 139440 

datum : 21 maart 1986 

Aan: Vincent Smit 
Vakgroep Stadsvernieuwing 
Afdeling Bouwkunde 
T.H. Eindhoven 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

betreft: onderzoek "Crooswijk van 'bijzonder' naar 'gewoon' ? 

Geachte heer, 

Wij hebben het konsept "Crooswijk van 'bijzonder' naar ~ewoon'? 
besproken in onze vergadering van het Dagelijks Bestuur van het wijkorgaan. 

Wij veronderstellen dat uw onderzoek gebruikt zal worden om aan 
te tonen dat de tijd van "bouwen voor de b11urt" nu voorbij moet zijn en 
de 85-15~-regel afgeschaft moet worden. 
De stadsvernieuwing is op gang gekomen juist door strijd uit de buurten. 
In de loop der jaren heeft de inspraak in de stadsvernieuwing gestalte 
gekregen en is er inhoud gegeven aan 'het bouwen voor de buurt'. Er zijn · 
de laatste tijd vele tendenzen waarneembaar de door de wijken bevochten 
inspraak teniet te doen. 
Wi j zijn het hier niet mee eens. . 
Daarom zullen wij dan ook met U geen gesprek voeren. 

Bovendien moet het ons van het hart dat we vinden dat U in uw 
onderzoek van een verkeerde veronderstelling uitgaat: als een van de 
doelstellingen van de stadsvernieuwing in Crooswijk wordt door U genoemd: 
'minder buitenlanders' . 
Wij wijzen U erop dat dit niet als doelstelling is gefo r muleerd; leest U 
het bestemmingsplan er maar op na. 
In Crooswijk zijn steeds heel openlijke diskussies over dit onderwerp 
gevoerd, dit in tegenstelling tot andere wijken. 
Het resultaat van die openheid is een negatief beeld. over het gevoerde 
beleid. Daar zijn wij niet gelukkig mee. · 
Uw onderzoek zal er niet toe bijdragen dat dit negatieve beeld in een posi
tief beeld verandert. 

Hoogachtend, 

namens het wijkorgaan Crooswijk, 

A. den Haan, sekretaris. 
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Tabel B 1. 1 

Werkloosheid in Crooswijk en Rotterdam, 1978 en 1982 , in procenten 
op de beroepsbevolking 

werkl oosheid werkloosheid 
1978 1982 

allochtonen* allen allochtonen allen 

Rubroek 16 , 0 10 , 2 26,7 15 , 1 
Oud Crooswijk 15,4 14,4 27,3 25 , 0 
Nieuw Crooswijk 12 , l 8,3 32,2 19,8 
le ring 15,9 10, 7 27,3 19,l 
2e ring 17 , 6 9,3 27,8 17,8 
Rotterdam 15,9 5,0 28 , 2 12,6 

* Buitenlanders en Nederlanders van Surinaarnse of Antilliaanse 
afkomst. 

In alle gebieden is de werkloosheid tussen 1978 en 1982 fors toege
nanen . In Oud Crooswijk is de werkloosheid in 1982 tweemaal zo hoog 
als voor geheel Rotterdam. 
Overal is de werkloosheid onder de a l lochtonen veel hoger. Tussen de 
allochtonen onderling bestaat nauwel i jks een verschil in werkloosheid 
in het ene of andere gebied: het is overal hoog. Bij Nederlanders zijn 
die verschillen wel aanwezig. 
Gegevens op wi jkniveau na 1982 konden bij het Arbeidsbureau niet ver
kregen worden. Bekend is dat de werkl oosheid na 1982 opnieuw scherp 
gestegen is. 



Tabel B. 1. 2 Hct woninszbestand van Crooswijk ~r buurt 

Rubroek Oud-Crooswijk Nieuw-Crooswijk totaal Crooswijk 
1-1-85 1-1-85 1-1-85 1-1-85 

nieuwbouw 1516 41't (211) 1136 30% (689) 32 1% 2684 27,6% (900) 
renovatie(hoog nivo) 72 2% (29) 341 9% ( 136) 452 20% (53) 855 8,8% (218) 
kleine beurt/kleine 
beurt plus 0 0% 150 4% 250 11% 400 4, 1't ...... 
nieuwbouw bejaarden/ cc, 

w 
HVAT 215 6% (225) 342 7% 0 0% 557 5,5% (225) 
na-oorlogse herbouw 1470 40% 0 0% 0 0% 1470 15,1% 
onverbeterde oudbouw 417 1 l't 1775 28% 1574 68% 3776 39,8% 

totaal 3690 100% 3744 100% 2308 100% 9742 100'!1 

(tussen haakjes de woningen in uitvoering) 
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Tabel B 1. 3 

Sloop, renovatie en nieuwbouw in Crooswijk, 1974-1985 

woningen met 1 ) oplevering van oplevering van 
sloopbesluit renovatiewoningen 2) nieuwbouwwoningen 3) 

1974 160 0 0 0 
1975 90 0 0 0 
1976 600 0 37 83 
1977 40 20 287 241 
1978 90 0 719 719 
1979 350 56 0 0 
1980 75 142 125 188 
1981 135 247 396 347 
1982 400 45 957 1018 
1983 85 123 163 88 
1984 130 222 0 106 
1985 0 220 837 731 
Totaal 2125 1025 3521 3521 

1) Aantal panden met een sloopbesluit , ve:rmenigvuldigd met 2,5 
(aantal woningen per pand , gemiddeld) . Tot 1979, via exploitatieopzet 
gemeentelijk grondbedrijf , vanaf 1979 via infonnatie projektgroep. 
Ongeveer 1 - 1 , 5 jaar na het sloopbesluit wordt er gesloopt. 

2) Het betre'ft gemiddelde opleverdata: het is zeer we l rrogelijk dat een 
deel een jaar eerder of later gereed komt. 

3) In de eerste kolom is de gemiddelde opleverdatum van een 
nieuwbouw-complex als uitgangspunt genomen. In de tweede kolom is de 
feitelijke gespreide oplevering ingecalculeerd, waarbij een periode van 
negen maanden is aangehouden . 
In de eerste drie maanden - zo is de schatting- wordt ongeveer eenzesde 
opgeleverd. In het tweede en derde kwartaal worden de overige woningen 
gelijkmatig opgeleverd. 
Figuur 3 is op de tweede kolom gebaseerd. 
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Tabel B 2.1 

Ontwikkeling: van aantal inwoners en woning:en in Crooswijk: 1967-1985 * 

Oud Nieuw Totaal 
Rubroek Crooswijk Crooswijk Crooswijk 

1 jan. inw. won. inw. won. inw. won. inw. won. 

1967 9886 3648 11006 3911 7285 2523 28177 10082 
1968 9166 3612 10424 3851 7147 2517 26737 9980 
1969 8804 3561 10038 3811 7027 2515 25869 9887 
1970 8465 3481 9685 3784 6853 2515 25003 9780 
1971 8148 3293 9401 3737 6715 2512 24264 9542 
1972 7417 3075 9186 3660 6636 2511 23239 9246 
1973 6907 2983 8608 3547 6430 2509 21945 9039 
1974 6402 2883 7898 3514 6289 2504 20589 8901 
1975 6036 2880 7451 3328 6115 2501 19601 8709 
1976 6147 2794 7440 3256 5963 2500 19550 8550 
1977 6219 2939 7005 3226 5778 2498 19002 8663 
1978 6177 2786 6597 3118 5504 2497 18278 8401 
1979 6780 3267 6417 3251 4974 2493 18171 9011 
1980 7150 3141 6687 3172 4738 2491 18575 8804 
1981 7024 3107 6710 3300 4707 2472 18441 8879 
1982 7201 3382 6321 3138 4589 2447 18111 8967 
1983 7713 3834 6473 3385 4381 2482 18567 9701 
1984 7526 3793 7132 3612 4467 2475 19125 9880 
1985 7286 3690 7156 3744 4419 2308 18861 9742 

(1) Exclusief varende bevolking - behalve 1967. Het bejaardenhuis 
Hoppesteijn (88 woningen plus 86 kamers) is in deze statistiek vanaf 
de bouw in 1976 bij Rubroek geteld tot 1-1-84. Daarna heeft GOOS 
Hoppesteijn bij Oud Crooswijk getrokken. Het gaat an ongeveer 300 
personen. Daaran is -alleen in figuur 6- van 1976 t/m 1983 het 
inwonertal van Rubroek met 300 verlaagd en van Oud Crooswi jk met 300 
verhoogd. 

Bron: GOOS, dem:igrafische gegevens. 

Tabel B 2.2. 

Ontwikkeling: aandeel Surinamers en Antillianen (met Nederlandse 
nationaliteit) in Crooswijk en Rotterdam(% oe de wijkbevolking:): 
1980-1985. 

1980 1982 1983 1984 1985 

Rubroek 2,5 2 ,4 2,9 3,2 3,1 
Oud Crooswijk 6,9 6,7 6,8 6,2 6,1 
Nieuw Crooswijk 3,3 4,8 5,0 4,5 5,2 
le ring 4,3 4,9 5,2 
2e ring 4,9 6,3 6,5 
Rotterdam 2,8 3,7 3,9 4,1 4,2 

Bron: GOOS, dem:igrafische gegevens 
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Tabel B 2 . 3 

Ontwikkeling aandeel buitenlanders (ni et-Nederl anders) in Crooswi jk 
en Rotterdam (% op de wijkbevolking) : 1971- 1985 

19711974 1977 1980 1982 1983 1984 1985 

Rubroek 5 , 3 6 , 4 6, 7 7 , 3 7 ,7 7, 3 7 ,5 7 ,7 
Oud Crooswijk 11,4 18 ,0 26 , 9 31,5 29 , 2 28,4 25,3 24 , 0 
Nieuw Crooswijk 2,5 2 , 6 4, 6 10, 0 15 , 8 16 , 7 18, 1 18,4 
'Ibtaal Crooswijk 6 , 8 9, 7 13 , 5 16 , 7 17, 8 16,9 16 , 6 16 , 4 
le ring 6, 1 9,4 13,0 17,1 18 , 2 18 , 2 17,6 18,9 
2e ring 3, 9 5 , 9 9,4 14 , 6 18 , 1 18 , 7 19 , 4 20 , 1 
Rotterdam 3, 2 4 , 5 6,2 8 ,7 10 , 1 10,3 10,4 10 , 6 (l) 

(1) De bevolkingstoenarne van 15 . 800 personen door grenswijzigingen 
(Poortugaal) is buiten beschouwing gelaten. 

Bron: GBOS, demografische gegevens 

Tabel B 2.4 

Huishoudenssarnenstelli ng naar leefti jd en nationalitei t van hoofdbewoner 
in Oud Crooswi jk: 1-1-1985 

totaal alleen- 1-ouder- 2-ouder- echtpaar 
huishouden staanden gezinnen gezinnen zonder 

kind 

0-19 jaar 1 , 2 2 , 0 1 , 3 0 , 3 0 
20-34 jaar 36 , 8 43 , 4 45 , 4 29,8 17, 9 
35- 64 jaar 42,4 28,8 46 , 2 67 , 1 44,8 
65 en ouder 19,5 25 , 8 7,0 2 , 8 37,4 
'Ibtaal 100 (3005) 100 (1474) 100 (383) 100 (717) 100 (431) 

'Ibtaal 
niet-Neder-
landse huis-
houdens 15,1 6 , 5 7 , 0 40 , 6 9,5 

Bron : GBOS, demografische gegevens 
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Tabel B 2.5 

Ontwikkeling aandeel van Nederlands 2-ouder- gezin met kinderen op 
totaal aantal huishoudens in Crooswijk en Rotterdam: 1975- 1985, 
i n procenten 

Rubroek OUd- Nieuw Rotterdam 
Crooswi jk Crooswi jk 

1975 21 , 2 21,5 32 , 2 34 , 6 
1980 18 ,7 16,9 24 , 1 28 , 2 
1981 18,0 17, 1 22 , 8 26,8 
1982 17 , 4 16,2 21 , 2 25,3 
1983 16 , 8 16,1 18 , 3 23,8 
1984 16 , 9 14 , 8 17 , 2 22,4 
1985 16 , 5 14 , 2 16 , 1 21 , 7 

Bron: GBOS, deirogra£ische gegevens , bewerking 

Tabel B 2.6 

Leeftijdsopbouw van Nederl andse en buitenlandse personen in 
Crooswijk; 1- 1-1985 , in procenten 

Rubroek Oud Crooswijk Nieuw.Crooswijk 

Nederl. buitenl. Nederl. buitenl. Nederl. buitenl. 

0-4 3, 4) 12 , 3) 5 , 1) 14,4) 6 , 5) 16, 7 ) 
5-9 3 , 1)10 , 6 12,1)36 , 3 4 , 4)14 , 5 14 , 3)37, 9 3,4)14,1 12 , 0)37 ,1 
10-14 4,1) 11 , 9) 5,0) 9,2) 4,2) 8,4) 
15-19 5 , 7 7, 3 6 , 2 8 , 2 7 , 1 7 ,0 
20- 34 20 , 4 27 , 2 31,9 24 ,1 32 , 6 29 , 5 
35- 64 34 , 6 27 ,3 29,l 29 , 4 31,4 26,3 
65 + 28,3 2,0 18,3 0,3 14,9 0 , 1 

'Ibt. 100 ( 6723) 100(563) 100(544) 100(1715) 100(3609) 100(810) 

Bron : bewerking GBOS- gegevens 
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Tabel B 2. 7 

Bevolkingssamenste1ling (huishoudens) in geheel Cr(X)swijk en 
Rotterdam, 1971 en 1985 

nationaliteit 
Neder lands. 
buitenlands 

huishoudensamen
stelling 
alleenstaanden 
1-oudergezin 
echtpaar zonder kind 
2-ouder gezin 

huishoudengr(X)tte 
1-2 
3-4 
5+ 

leeftijd h(X)fdbewoner 
0-19 jaar 
20-34 jaar 
35-64 jaar 
65 jaar en ouder 

totaal 

1971 

Crooswijk Rotterdam 

94,6 
5,4 

28,5 
6,9 

)64,6 
) 

63,2 
29,6 
7,2 

0,6 
24,2 
46,7 
28,6 

100 
9481 

97,6 
2,4 

21,6 
6,7 

)71,7 
) 

54,8. 
34,3 
10,9 

0,2 
19,9 
54,0 
25,8 

100. 
235522 

GBOS derrografische gegevens, bewerking 

1985 

Crooswijk Rotterdam 

89,9 
10,1 

48,0 
11,4 
18,9)40,6 
21,7) 

73,6 
21,9 
4,5 

0,7 
29,6 
41,6 
27,1 

93,3 
6,7 

42,0 
9,6 

23,1)48,5 
25,4) 

71,0 
24,6 
4,4 

0,6 
26,6 
46,0 
26,8 

100 
8520 

100 
249971 
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Tabel B 2.8 

Vestigingsoverschot in Crooswijk, binnen- en buitenstedelijk, 
1971 t/m 1983 (~rsonen) 

Rubroek OUd Crooswijk Nieuw Crooswijk 

binnen- buiten- to- binnen- buiten- to- binnen- buiten- to-
sted. sted. taal sted . sted. taal sted. sted. taal 

1971 -681 - 68 -749 -467 122 -345 6 - 76 - 70 
1972 -386 -117 -503 -689 28 -661 - 81 -119 -200 
1973 -300 -193 -493 -744 - 42 -786 - 28 -119 -147 
1974 -261 - 94 -355 -569 87 -482 - 41 -114 -155 
1975 143 47 190 -540 460 - 80 - 50 -100 -150 
1976 252 - 93 159 -503 11 -492 - 35 -135 -170 
1977 132 - 81 51 -442 - 42 -464 -157 -105 -262 
1978 709 - 35 674 -287 49 -238 -466 - 63 -529 
1979 473 3 470 - 17 189 172 -260 - 34 -294 
1980 - 12 8 - 20 -241 140 -101 -114 87 - 27 
1981 337 - 76 261 -404 - 54 -458 -122 - 65 -187 
1982 628 8 620 71 14 85 -194 - 61 -255 
1983 272 - 21 251 275 34 309 23 25 48 

Bron: GBOS, bevolking in beweging 

Tabel B 2.9 

Vestigingsoverschot van buitenlanders (niet-Nederlanders) in Crooswijk 
1971-1983 

Rubroek OUd Crooswijk Nieuw Crooswijk 

vesti- ver- saldo vesti- ver- saldo vesti- ver- saldo 
ging trek ging trek ging trek 

1971 249 177 72 513 286 227 63 49 14 
1972 153 216 -63 473 407 66 53 57 - 4 
1973 126 173 -47 377 446 - 69 41 40 1 
1974 118 189 -71 472 375 97 43 39 4 
1975 178 130 48 548 380 168 62 30 32 
1976 143 160 -17 471 450 21 102 37 65 
1977 106 126 -20 388 350 38 85 52 33 
1978 98 86 -12 362 383 -21 76 32 44 
1979 197 90 107 486 440 46 177 51 126 
1980 113 108 5 443 449 - 6 234 82 152 
1981 136 120 16 218 496 -278 211 117 94 
1982 136 139 - 3 282 302 - 20 130 128 2 
1983 120 125 - 5 211 285 - 74 169 114 55 

Bron: GOOS, bevolking in beweging 
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Tabel B. 2.10 

Huishoudensamenstelling, huishoudenqrootte en leeftijd in Crooswijk 
en Rotterdam. 

Rubroek OUd--Crooswijk Nieuw--Crooswijk Rotterdam 
Huishoudenssamenstel- 1975 1985 1975 1985 1975 1985 1975 1985 
ling 
alleenstaanden 37,3 46,7 38,3 49,1 27,5 48r6 27,4 41,9 
echtpaar zonder kind 33,4 24,3 23,2 14,3 30,4 16,5 28,9 23,1 
1-ouder gezin 6,1 9,9 8,4 12,7 8,6 12,1 7,0 9,6 
2-ouder gezin 23,2 19,1 30,1 23,9 33,5 22,8 36,7 25,4 

Huisfioudengrootte 1971 1985 1971 1985 1971 1985 1971 1985 

1-2 personen 66,4 76,6 62,6 70,7 60,l 72, 7 54,8 71,0 
3-4 personen 27,5 20,2 29,7 22,7 32,1 23,4 34,3 24,6 
5 en meer personen 6,1 2,9 7,7 6,6 7,8 4,0 10,9 4,4 

Leeftijd (personen) 1975 1985 1975 1985 1975 1985 1975 1985 

0-14 jaar 13,7 12,5 20,7 20,2 18,6 18,3 19,1 15,4 
15-34 jaar 27,5 26,8 38,l 36,7 29,0 39,1 30,1 32,6 
35-64 jaar 36,3 34,l 28,6 29,2 32,9 30,4 35,2 34,8 
65 jaar en ouder 22,6 26,3 12,8 14,0 19,6 12,2 15,5 17,2 

Bron: GBOS, deroografische gegevens 

Tabel B 3.1 

Woningdifferentiatie van Crooswijkse nieuwbouw <2rocenten) 

aantal kamers 

2 3 4 5 6 totaal 

le golf 7,1 29,0 50,0 13,9 0 100 (324) 
2e golf 2,5 36,3 36,9 24,3 0 100 (719) 
3e golf 6,9 46,4 39,2 7,2 0 100 (655) 
4e golf 4,1 52,9 34,5 7,6 0,9 100 (974) * 
Se golf 1,0 59,2 33,6 6,3 0 100 (825) 
6e golf 1,3 49,3 44,0 5,3 0 100 ( 75) 

totaal 3,8 47,6 37,2 11,2 0,3 100(3572) * 

* excl. 12 woningen voor minder validen (miva) 

Bron: gegevens projektgroep Crooswijk 
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Tabel B 4.1 

Bevolkingskenrrerken van vestiqers en vertrekkers (huishoudens) in 
Pootstraat/van Reynstraat ( le golf) en Linker Rottekade ( 2e golf) in 
procenten 

vertrekkers vestigers 
huishoudensamenstelling 
alleenstaanden 48 29 
echtpaar zonder kind 25 3 
1-ouder gezin 18 39 
2-ouder gezin 10 29 

huishoudengrootte 
1 38 16 
2 40 22 
3-4 17 57 
5 en meer 5 6 

nationaliteit 
Nederlands 95 97 
niet-Nederlands 0 3 
onbekend 5 0 

leeftijd 
0-19 jaar 0 3 
20-34 jaar 13 39 
35-64 jaar 32 39 
65 jaar en ouder 20 19 
onbekend 35 0 

Totaal 100 (40) 100 (31) 
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Tabel B 4.2 

Nieuwbouw in 1983 betrokken in Crooswijk, naar herkanst en urgentie, 
in procenten 

Slachthuis overig:e totaal 
nieuwbouw 

uit de wijk 36 70 57 
sv-urgent 15 17 16 
soc.-med. urgent 9 17 14 
niet-urgent 12 36 27 

buiten de wijk 64 31 43 
sv-urgent 16 6 10 
soc.-med. urgent 22 17 19 
niet-urgent 26 8 14 

totaal 100 101 100 
sv-urgent 31 23 26 
soc.-med. urgent 31 34 33 
niet-urgent 38 44 41 

abs. N= 149 N= 247 N= 396 

Bron: Woonruimtezaken, Voortgangsrapportage herhuisvesting sv-urgenten, 
1983, pag. 14 

Tabel B 5.1 

Kenmerken van de hoofdbewoner in 99 onderzochte sloop,;oning:en 
op 1-1-1981, in procenten 

nationaliteit: Nederlands 60 
niet-Nederlands 36 
onbekend 4 

huishoudensamenstelling:: alleenstaand 44 
echtpaar zonder kind 7 
1-ouder gezin 15 
2-ouder gezin 34 

huishoudeng:rootte: 1 28 
2 19 
3-4 29 
5 en rreer 24 

leeftijd oudste bewoner: 20-34 jaar 48 
35-64 jaar 43 
65 jaar en ouder 9 

woonduur: 0-2 jaar 32 
3-4 jaar 23 
5-7 jaar 22 
8-10 jaar 13 
11 jaar en langer 10 

inwoning:: alleenstaanden inwonend bij gezin 16 
'WOning met rreerdere alleenstaanden 15 
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Tabel B 5.2 

Huishoudensamenstelling naar woonduur van de hoofdbewoner bij 
slooeurgenten, absoluut 

alleen- 1-ouder- echtpaar 2-ouder- totaal 
staanden gezin zonder gezin 

kind 

tot 1 jaar 9 1 0 0 10 
1 tot 3 jaar 25 4 1 8 38 
4 tot 6 jaar 18 5 2 15 40 
7 jaar en langer 21 4 5 11 41 
onbekend 1 1 0 0 2 

'Ibtaal 74 15 8 34 131 

Tabel B 5.3 

Huishoudensamenstelling en nationaliteit van slooeurgenten en wijkbevolking 
van Oud Crooswijk, ( 1-1-' 82), in erocenten 

slooeurgenten Oud--crooswijk (1-1-82) 
Nederl. niet- totaal Nederl. niet- totaal 

Nederl. Nederl. 

alleenstaanden 68,7 34,8 56,5 50,5 21,1 44,7 
echtpaar zonder kind 7,2 4,3 6,1 14,5 11,2 13,8 
1-ouder gezin 14,5 4,3 11,5 14,8 5,6 13,0 
2-ouder gezin 9,6 56,5 26,0 20,2 62,0 28,4 
'Ibtaal 1~ 100 1~ 1~ 1~ 1~ 

(83) (46) (131) (2034) (498) (2532) 

Tabel B 5.4 

Leeftijd en nationaliteit van de hoofdbewoner van sloopurgenten en 
wijkbevolking van Oud Crooswijk (1-1-82), in erocenten 

slooeurgenten Oud Crooswijk (1-1-82) 

Neder buiten totaal Neder buiten totaal 
lander lander lander lander 

15 t/rn 19 jaar 4,5 2,7 3,9 0,9 1,6 1,1 
20 t/rn 34 jaar 45,5 48,6 46,6 41,6 36,9 40,7 
35 t/rn 64 jaar 37,9 48,6 41,7 38,0 60,4 42,4 
65 jaar en ouder 12,1 0 7,8 19,4 1,0 15,8 

'Ibtaal ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
(66) (37) (103) (2034) (498) (2532) 
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Tabel B 5.5 

Huishoudensamenstelling naar leeftijd van sloopurgenten,absoluut 

t/m 19 20-34 35-64 65j.en onbe- totaal 
jaar jaar jaar ouder kend 

alleenstaanden 4 34 14 5 17 74 
1-oudergezin 0 1 9 0 5 15 
echtpaar zonder kind 0 0 2 3 3 8 
2-ouder gezin 0 13 18 0 3 34 

totaal 4 48 43 8 28 131 

Tabel B 5.6. 

Huishoudensamenstelling van de sloq::woningen op 1-1-81 en herhuis
vesting~ iret uitspliting 

alleenstaanden 

sarrenstelling op 
1-1-81 

echtpaar zonder kind, geen in
woning 

42 

7 

16 

31 
3 

echtpaar iret kind: inwonende 
alleenstaande.( n) 
echtpaar iret kind: geen inwo
ning 
overig/leeg op 1-1-81 

Totaal woningen 99 

hiervan uitge
splitst 

8 

0 

12 

5 
1 

26 
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Tabel B 5.7 

Profiel van 15 huishoudens die in een reeds bewoonde woning trokken 
na herhuisvesting a.g.v. sloop 

Aantal personen 
1 
2 
3-4 
5 en meer 
Nationaliteit 
Nederlander 
buitenlander 
Huishoudensamenstelling 
alleenstaand 
2-ouder gezin 
Bestemning 
Crooswijk 
le+ 2e ring 
overig Rotterdam 
Kwaliteit 
oudbouw 
nieuwbouw 
bejaardenhuis 
onbekend 

Schema 6.1 

11 
2 
0 
2 

9 
6 

13 
2 

6 
8 
1 

7 
6 
1 
1 

Kenmerken van het oudbouwblok in Nieuw Crooswijk 

1. Ligging (zie kaart) 

2. Aantal 

3. Eigenaar 

4. Ouderdan 
5. Type en grootte 
6. Huur 

7. Indeling pand 
8. Kleine beurt 

Nwe. Crooswijkseweg 
Couwaelstr. 
Paradijslaan 
Rusthoflaan 
aantal panden 
aantal woningen 

41-47 
3-41 

38-72 
28-86 

(oneven) 
(oneven) 
(even) 
(even) 

85 
:206 

aantal panden met bedrijfs-
ruirnte/winkels : 44 
gemeente (aangekocht van particulieren)66% 

particulier: verhuur van persoon 18% 
eigendan(winkel+won.) 16% 

+ 1920 
voor-tussen-achters van 60 m2 
f 190,- tot f 230,-

100% 

Paradijslaan (grotere woningen) f 230,- tot 
260,- per maand) 
begane grond, 2 op een trap, 3 bouwlagen 
in 45 gemeentewoningen (22%): 
douche, keukenblok 
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Tabel B 6.1 

Aantal won.ingen rret wisseling van huishoudens per straat (1977-1984) in 
procenten 

Nde. Croos- Couwael- Paradijs- Rusthof- 'Ibtaal 
wijkseweg straat laan laan 

geen 23 28 31 34 29 
1 60 54 49 53 54 
2 11 14 16 8 12 
3 en rreer 6 4 4 5 5 

'Ibtaal 100 (47) 100 (50) 100 (45) 100 (60) 100 (204) 
Gemiddeld aan-
tal wisselingen 
per jaar: 14,6% 13,4% 13,7% 11,3% 13,1% 

Tabel B 6.2 

Aantal woningen rret wisselingen van huishoudens naar eigendansverhouding 
(1977-1984) in procenten 

gemeente 

0 27 
1 57 
2 of rreer 16 
'Ibtaal 100 (34) 
Gemiddeld 
per :jaar: 13,6% 

Tabel B 6.3 

particulie- particulier 
re verhuur bedrijf/ 

bewoner 

28 41 
47 50 
25 9 

100 (36) 100 (32) 

14,7% 10,7% 

'Ibtaal 

29 
54 
17 

100 (202) 

13,1% 

Eigendansverhoudingen per straat (1984) in procenten 

gerneente 

Nde. Crooswijkseweg 51 
Rusthoflaan 55 
Paradijslaan 71 
Couwaelstraat 86 

'Ibtaal 66 

particu
liere 
verhuur 

38 
18 

7 
8 

18 

particu- onbekend 'Ibtaal 
lier be-
drijf/ 
bewoner 

11 0 100 (47) 
23 2 100 (60) 
22 0 100 (45) 
6 0 100 (50) 

16 1 100(204) 
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Tabel B 6.4 

Woningen met wisseling van huishoudens per woonlaag (1977-1984), in procenten 

begane eerste tweede derde totaal 
grond verdieping verdieping verdieping 

geen 23 28 34 30 29 
1 58 51 53 60 54 
2 of meer 19 21 12 10 17 

totaal ge- 100 (34) 100 (80) 100 (73) 100 (20) 100 (204) 
rniddeld aantal 
per jaar 14,3% 15,0% 21,6% 11,4% 13,1% 

Tabel B 6.5 

Woonduur naar huishoudensamenstelling, in procenten (bewoners ooobouwblok) 

woonduur 
t/m 
3 jaar 

alleenstaanden 59 
echtpaar zonder kind 37 
1 ouder gezin 55 
2 ouder gezin 27 

totaal 50 

woonduur 
4 t/m 9 
jaar 

27 
7 

18 
30 

24 

woonduur 
10 jaar 
en langer 

15 
56 
27 
43 

26 

totaal 

100 (109) 
100 ( 27) 
100 ( 11) 
100 ( 30) 

100 (177) 
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Tabel B 6.6 

Vergeli jking .hevolkingskennerken 'bewoners ooooouwlokati:e 
en Nieuw Crooswijk (huishoudens) 

Ruishoudensarrenstelling. 
alleenstaanden 
echtpaar zonder kind 
1-ouder gezin 
2-oooer gezin 
HuishoudengrGJOtte 
1 pers(i)()Il 
2 personen 
3 personen 
4 personen 
5 en meer personen 
Nationaliteit 
Nederlandse 
Niet-Nederlandse 
Leeftijd .hoofdbewoner 
0 t / m 19 jaar 
20 t/m 34 jaar 
35 t/m ·64 jaar 
65 jaar en mrler 

Tabel B 6~7 

huidige 
'bew0ners per 
febr. 1984 
N = 177 

61,6 
15,2 
'6.,:2 

16,9 

47,5 
28,8 
12,4 
6,8 
4,5 

89,,,2 
10,,8 

N=l75 
0,6 

45,,1 
35,4 
18,9 

N:ieuw 
Crooswijk 
(·01-01-1984) 
N = 2029 

47,3 
17,1 
11,4 
24,.1 

47,3 
24,1 
15,5 
9,1 
4,0 

88,5 
11.,5 

2 ,3 
37 ,'O 
40,2 
21,3 

Bestemninq van twee typen vertrekkers:in periode 77-80.,81-83 en totaal, in 
procenten 

vertrekkers vestigers/ 
vertrekkers 

Crooswijk 77-80 81-83 totaal 77-80 81-83 totaal 77-80 

oudbouw 13,1 14,3 13, 7 16,9 25,0 23,1 13, 7 
renovatie 1,6 7,9 4,8 0 5,0 3,8 1,,4 
nieuwbouw 47,5 46,0 46,8 16,7 17,5 17,3 42,5 
bejaardenhuis 0 1,6 0,8 0 0 0 0 

totaal 62,3 69,8 66,1 33,3 47,5 44,2 57,5 
andere SVwijken 11,5 3,.2 7,3 41,7 12,5 19,2 16,4 
rest Rotterdam 11,5 3,2 7,3 0 22,5 17,3 9,6 
buiten Rotterdaml4,8 22,2 18,5 25,0 17,5 19,2 16,4 

'lbtaal 10() 100 100 100 100 100 100 
(61) (63) (124) (12) (40) (52) (73) 

totaal 

81-83 totaal 

18,4 16,5 
6,8 4,5 

35,0 38,1 
1,0 ·0,6 

61,6 59,2 
'6,1 10,9 

11,1 10,3 
21,2 19,0 

100 100 
(103) (176) 
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Tabel B 7.1 

vkx:>nduur (1) in de drie F'WS blokken en de GWR lokatie, in 
procenten 

tot 1 jaar 
1 tot 4 jaar 
4 tot 7 jaar 
7 tot 10 jaar 
10 jaar en langer 

F'WS-blokken GWR-blokken 

10,0 
42,3 
15,4 
15,4 
16,9 

Ioo7"137l 

7,3 
5,7 

17,9 
21,1 
48,0 

Ioo7"123) 

1) ten tijde van verhuurstop 

Tabel B 7.2 

Bevolkingskenmerken voor en na renovatie van drie F'WS-blokken, in 
procenten 

3 F'WS-canplexen 
Hendrik de Keyzerstraat 
Utje+Blokje/ Hugo de Grootstraat 

Nationaliteit 
Nec:lerlands 
niet-Nec:lerlands 
huishoudensamenstelling 
alleenstaanden 
echtpaar zonder kind 
1-ouder gezin 
2-ouder gezin 
huishoudengrootte 
1 persoon 
2 personen 
3-4 personen 
5 en meer 

leeftijd hoofdbewoner 
t/m 19 jaar 
20 - 34 jaar 
35 - 64 jaar 
65 jaar en ouder 

'lbtaal 

voor 
renovatie 

N = 137 

65,7 
34,3 

44,5 
14,6 
17,5 
23,4 

40,1 
24,8 
18,2 
16,8 

N =125 

2,4 
40,8 
49,6 
7,2 

100 

na 
renovatie 
N = 122 

73,0 
27,0 

53,3 
6,6 

13,9 
26,2 

41,8 
19,7 
17,2 
21,3 

N= 118 

2,5 
50,0 
40,7 
6,8 

100 
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Tabel B. 7.3 

Renovat.ies;mpl~ in oua Crooswijk (voor en na de ingreep) naar bevolkings
kenrrerken en de wijkbevolking op 1-1-83 (huishoudens), in procenten 

Nationali:teit 
Nederlands 
niet-;Nederlands 
Huishoudensamenstelling 
alleenstaand 
echtpaar zoooer kind 
1-ouder gezin 
2-ouder gezin 
Huishoudengrootte 
1 
2 
3-4 
5 en meer 

Leeftijd hoofdbewoner 
t/m 19 jaar 
20-34 jaar 
35-64 jaar 
65 jaar en ouder 

Utje+Blokje/ 
Hendrik -de Keyzerstr. 
v66r na 
renov:atie renovatie 

N = ll5 N = 100 

63,5 73,0 
36,5 27,0 

48,7 56,0 
13,9 6,0 
14,8 13,0 
22,6 25,0 

45,2 45,0 
23,5 2'0,0 
15,7 16,0 
15,7 19,0 

N = 107 N = 96 

2,8 3,1 
45,8 53,l 
43,0 35,4 
8,4 8,3 

Olld 
Crooswijk 
1-1-83 

N=2658 

81,3 
18, 7 

46,8 
13,2 
12,3 
27,7 

46,8 
20,2 
24,8 
8,2 

1,7 
39,0 
43,6 
15,7 



201 

Tabel B. 7.4 

Bevolkingskenrnerken v66r en na renovatie in Reserveboezem III, vergeleken 
met Nieuw Crooswijk (1-1-83), in procenten (huishoudens) 

Reserveboezem III Nieuw. 
(GWR-blok) Crooswijk 
v66r na 1-1-83 
renovatie renovatie 

N = 127 N = 93 N=l959 
Nationali tei t 
Nederlands 92,1 81,7 89,1 
niet-Nederlands 7,9 18,3 10,9 
Huishoudensamenstelling 
alleenstaande 59,8 53,8 45,0 
echtpaar zonder kind 27,6 14,0 18,9 
1-ouder gezin 2,4 10,8 11,2 
2-ouder gezin 10,2 21,5 24,8 
Huishoudengrootte 
1 56,7 48,4 45,0 
2 30,7 21,5 26,1 
3-4 9,4 24,7 24,6 
5 en meer 3,1 5,4 4,3 
Leeftijd hoofdbewoner N= 106 
t/m 19 jaar 0 3,2 0,9 
20-34 jaar 27,4 31,2 34,0 
35-64 jaar 14,2 38,7 40,7 
65 jaar en ouder 58,5 26,9 24,4 
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Tabel B. 7.5 

Bevolkingskerunerken van verhuisgroepen: 3 PWS-lokaties, in procenten 

rceedoeners vertrekkers vestigers 

N = 49 N = 88 N = 74 
Nationaliteit 
Nederlands 65,3 65,9 78,4 
niet-Nederlands 34,7 34,l 21,6 
Huishoudensamenstelling 
alleenstaand 40,8 46,6 60,8 
echtpaar zonder kind 10,2 17,0 6,8 
1-ot.rler gezin 20,4 15,9 9,5 
2-otrler gezin 28,6 20,5 23,0 
Huishoudengrootte 
1 36,7 42,0 44,6 
2 20,4 27,3 21,6 
3-4 18,4 19,2 14,9 
5 en ,zreer 24,5 12,5 18,9 
I.eeftijd hoofdbewoner N = 76 N = 70 
t/m 19 jaar 0 -u ---u 
20-34 jaar 44,9 38,2 48,6 
35-64 jaar 49,0 50,0 40,0 
65 jaar en ot.rler 6,1 7,9 7,1 
Woonduur N = 47 N = 83 
tot 1 jaar ---u ------rD 
1 tot 4 jaar 46,8 39,8 
4 tot 7 jaar 14,9 15,7 
7 tot 10 jaar 21,3 12,0 
10 jaar en langer 12,8 19,3 
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Tabel B. 7.6 

Bevolkingskenrnerken van verhuisgroepen: de GWR-lokatie, in procenten 

meedoeners vertrekkers vestigers 
N = 12 N = 105 N = 67 

Nationaliteit 
Nederlands 91,7 91,4 74,6 
niet-Nederlands 8,3 8,6 25,4 
Huishoudensarnenstelling 
alleenstaand 66,7 59,0 50,7 
echtpaar zonder kind 25,0 27,6 9,0 
1-ouder gezin 0 2,9 13,4 
2-ouder gezin 8,3 10,5 26,9 
Huishoudengrootte 
1 persoon 66,7 55,2 43,3 
2 personen 25,0 31,4 17,9 
3-4 personen 8,3 10,5 32,8 
5 en meer 0 2,9 6,0 
Leeftijd hoofdbewoner N = 10 N = 84 
t/m 19 jaar -0-- -0-- 4,5 
20-34 jaar 25,0 31,0 35,8 
35-64 jaar 25,0 11,9 43,3 
65 jaar en ouder 50,0 57,1 16,4 
Woonduur N = 10 N = 103 
tot 1 jaar -0-- 8,7 
1 tot 4 jaar 0 6,0 
4 tot 7 jaar 10,0 18,4 
7 tot 10 jaar 30,0 19,4 
10 jaar en langer 60,0 46,6 
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Tabel B 8.1 

Ver@lijking bevplkings~~telling (huishoudens) van diverse lokaties 
en geheel Crooswijk, 1984 

ooobouwl l renovatie2 l nieuwbouw 3) Croos4 l 
blok 3 PWS- GWR- binnen- over- wijk 
(grote lokaties lokatie wijks loop 
trapezium) 

Natiooaliteit 
Nederliinds 89,2 73,0 81,7 92,7 96,3 89,7 
niet-Nederlands 10,8 27,0 18,3 9,3 3,7 10,3 
Huish9udensarnenstelling 
alleenstaand 61,6 53,5 53,8 33,8 32,9 47,0 
echtpaar zonder kind 15,2 6,6 14,0 16,6 23,1 19,4 
1-o\.lder gezin 6,2 13,9 10,8 27,8 17,5 11,1 
2-ouder gezin 16,9 26,2 21,5 21,9 26,4 22,5 
Huishoude,ngrootte 
1 47,5 41,8 48,4 30,5 32,9 47,0 
2 28,8 19,7 21,5 34,4 33,2 25,9 
3-4 19,2 17,2 24,7 30,4 28,7 22,5 
5 en meer 4,5 21,3 5,4 4,7 5,1 4,7 
I.eeftijd hGOfdbewoner 
t/m 19 jaar 0,6 2,5 3,2 1,3 0,2 1,2 
20 t/m 34 jaar 45,1 50,0 31,2 42,4 31,0 30,5 
35 t/m 64 jaar 35,4 40,7 38,7 40,4 49,8 41,4 
65 ja.ar en ouder 18,9 6,8 26,9 15,9 18,9 26,9 

Bron: eigen onderzoek, GOOS, darografische gegevens 

1) Rusthoflaan e.o. zie hoofdstuk 6. 
2) PWS~lokaties:Hugo de Grootstraat, Utje en Blokje en Hendrik de Keyzer

straat. 
GWS-lokatie: Rese:rveboezem III - zie hoofdstuk 7. 

3) Binnenwi jks: Oud en Nieuw I 
Overloop: Slachthuis fase 1 en 2. Vierde nieuwbouwgolf - zie hoofd
stuk 4. 

4) Rubroek + Oud-Crooswijk + NieUW-Crooswijk op 1-1-84 (huishoudens). 



Tabe l IL U.2 

Ver!'chuiving van "oud" (a) naar "nieuw" (bl in de Crooswijks e stadsvcrni euwinry
1 

anno 1984 

natio- leeftijd 
nali- huishoudenssamenstelling huishoudensgrootte hoofdbewoner 
teit 
buiten- alleen echt- 1-ouder- 2-ouder- 1 phh 2phh 3-4 pph Spph 20-34 35-64 
landers staan- paar gezin gezin jaar j aar 

den zonder 
kind 

1. 
a. sloopurgenten 35, 1 56,5 6, 1 11,5 26,0 45,1 17 ,6 22,1 15,2 46,6 41, 7 
b . nieuwbouw 9,3 33,8 16,6 27,8 21,9 30,5 34,4 30,4 4,7 42,4 40,4 

slachthuis 1+2 3,7 32,9 23, 1 17,5 26,4 32,9 33,2 28,7 5, 1 31,0 49,8 

2. -
a. oudbouwlokatie: 

'oorspronk.elijk' + 5,0 41,5 25,5 3,7 29,3 37,0 29, 1 30,2 3,7 -b. 'huidig' 10,8 61 , 6 15,2 6,2 16,9 47,5 28,8 19,2 4,5 

3. 
PWSrenovatielokaties: 
a. v66r renovatie 34,3 44,5 14,6 17,5 23,4 40, 1 24,8 18,2 16,8 40,8 49,6 
b. na renovatie 27,0 53,5 6,6 13,9 26,2 41,8 19,7 17,2 21,3 50,0 40,7 

4. -GWR-renovatielokatie 
a. v66r renovatie 7,9 59,8 27,6 2,4 10,2 56,7 30, 7 9,4 3 I 1 27,4 14,2 
b. na renovatie 18,3 53,8 14,0 10,8 21,5 48,4 21, 5 24,7 5,4 31,2 38,7 

ad 1. 
a. s loopurgenten: zie hoofdstuk 5 
b. nieuwbouwsarnenstelling Oud en Nie uw I en Slachthuis fase 1+2, zie hoofdstuk 4 

ad 2. 
a. oudbouwlokatie, zie hoofdstuk 6 (blijvers+vertrekkers = oors pronk.elijk, 1977) 
b. blijvers+vestigers = huidig, 1984 

ad 3 . 
3 PWS renovatielokaties, zie hoofdstuk 7 

ad 4. GWR-re nova tielokatie (Reserveboezem III), zie hoof ds tuk 7 

65 
en 

jaar 
ouder 

7,8 
15,9 
10,9 

7,2 
6 ,3 

58,5 
26,9 

t J 
0 
lJl 
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Tabe1 'B. i3. 3 

·0e bestE!mling 'Viiln _Vertrekkers (sloo,p-- , -oudbouw- en .renovatievertrekkers) 

Crooswijk 
oudl:x:mw 
renovatie 
·nieowbouw 
be"jaartlenhuis 
le + .2e ring 
oooloc>uw 
renovatie 
nietliWbouw 
bejaardenhuis 
overig Rotterdam 
buiten -Rotter.dam 

totaal 

'Tabel B. 8 .-4 

s1oop 
urgent.en 

16,8) 
.15, 3 )64,9 
30,5) 
-2,3) 

13, 7) 
0 )17 ,6 
3,1) 
0,8) 
6,9 

10,7 

100(131) 

oudbouw
vertrekkers 

16,3) 
4,5).59,.2 

37,-8) 
0,6) 

10,7) 
0 )10,7 
0 ) 

0 ) 

11,7 
18,6 

100(177) 

·renovatli.:e-:-vertrekkers 
PWS-blokken GWR~blok 

25,0) 12,4) 
15,9)64,8 1,9)46,6 
23 ,9) 17,l) 

0 ) 15,2) 

14,8) 10,5) 
0 )14,.8 0 )11,5 
0 ) 1,0) 
0 ) 0 ) 

15,9 27,6 
~ 14,3 

100(88) 100(105) 

Bestemning van vertrekkers uit sloop-- oudbouw- en renovatieblokken, 
die b.innen Crooswijk blijven, in procenten 

b.innen Crooswijk 
oudbouw 
renovatie 
nieuwbouw 
bejaardenhu.is 
totaal 

sloo~ 
urgenten 

.25,9 
23,5 
47,0 
3,5 

100(85) 

oudbouw- renovatievertrekkers 
vertrekkers 3PWS- GWS-

blokken blok 

27,6 38,.6 26,5 
7,6 24,6 4,1 

63,8 36,8 36,7 
0,9 0 32,6 

100(105) 100(57) 100(49) 




