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Voorwoord 

Op 17 en 18 organiseerde de sectie 

Realisatie en Beheer, afdeling Bouwkunde 

over het onderwerp "de Toekomst van 

Stadsvernieuwing van de Vakgroep 

(THE) een tweetal studiedagen 

Stedelijk Beheer - the future of 

urban management". Sprekers uit verschillende landen - Denemarken, Groot

Britannie, Nederland en Zweden - gaven hun visie op de problemen, achter

gronden en oplossingen m.b.t. tot het beheer van - met name de naoorlogse 

gebouwde omgeving. De meest visuele bijdrage kwam van Michael Varming van 

het Danish Building Research Institute, die de film "The writing on the 

Wall" presenteerde. 

Deze bundel bevat alle inleidingen die tijdens de studiedagen gehouden 

zijn, in de engelse of nederlandse taal. Tevens is een tekst van prof. 

Helga Fassbinder toegevoegd, die door ziekte helaas verhinderd was deel 

te nemen aan de studiedagen. Ze was voor die tijd nauw betrokken bij de 

inhoudelijke voorbereiding van de twee studiedagen. 

De organisatie van de twee studiedagen is mede mogelijk geweest door de 

inzet van de heren P. le Maire en J. van den Moosdijk. 

Wij danken allen die op de een of andere wijze, inhoudelijke dan wel or

ganisatorische een bijdrage geleverd hebben aan het welslagen van deze 

studiedagen. 

DE TOEKOMST VAN STEDELIJK BEHEER 

De samenstellers, 

Eindhoven, augustus 1986 
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INLEIDING 

Het denken over de toekomst van de gebouwde omgeving is in beweging en de 

snelle erkenning van de problemen in naoorlogse woongebieden heeft hier

aan een belangrijke impuls gegeven. 

Na een ingrijpende collectieve inspanning van de laatste vijftien jaar, 

gericht op de vernieuwing van de oudste stadsdelen, is nu de voorraad, 

die in het interbellum en de naoorlogse periode gerealiseerd is, objekt 

van beleid. 

Had de stadsvernieuwing nog in veel opzichten het karakter van een in

haaloperatie, sterk georienteerd op de woonfunctie van onze binnensteden 

en vooral gericht op 'productie', met een verschuiving van het beleids

object heeft er een herbezinning plaats gevonden op de na te streven 

doelstellingen. Het inzicht is gegroeid, dat een herorientatie wenselijk 

is en dat van een eendimensionale kwantitatieve benadering overgegaan zou 

moet worden op een meerdimensionale kwalitatieve benadering die de diver

se functies voor het functioneren van een stad als leefmilieu voor haar 

bewoners en gebruikers integraal in beschouwing neemt. 

Gedurende de studiedagen DE TOEKOMST VAN STEDELIJK BEHEER heeft een aan

tal buitenlandse en binnenlandse deskundigen een lezing gegeven om meer 

zicht te krijgen op de implicaties van deze herorientatie voor het beheer 

en het gebruik van de gebouwde omgeving in de (nabije) toekomst. 

Hierbij werden om organisatorische reden de bijdragen van de buitenlandse 

gasten op de eerste dag geprogrammeerd, terwijl de sprekers uit eigen 

land de tweede dag aan bod kwamen. 

Bij de presentatie in dit verslag is van deze indeling afgezien en ge

streefd naar een meer inhoudelijke clustering van de verschillende bij

dragen. 

Stedelijk beheer 

In de inleiding van HYLCKAMA, werkzaam bij de DGVH, over BEHEER, EEN ZORG 

VOOR DE TOEKOMST wordt een staalkaart gegeven van de belangen en verant

woordelijkheden die een rol spelen bij een integrale buurtgerichte be

heerstrategie. Stedelijk beheer betekent voor haar dat idealiter de be

heersprocessen in de buurt continu gevolgd moeten worden en getoetst aan 
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beltidsdoelstellingen voor het functioneren van de stad als geheel en om

gekeerd. Op buurtniveau heeft beheer etn rneer beperkte betekenis dan op 

stedelijk niveau. Op stedelijk niveau gaat het bij btheer vooral om ste

delijke vernieuwing, om een innovere nde aanpak, terwijl op buurtniveau 

vaak meer conserverende doelstellingen kunnen prevaleren, zo st e lt zij. 

Belangen op de verschillende schaalnivo's kunnen conflicteren en afwegin

gen en keuzes zullen onvermijdelijk zijn. Kortom: een bottom-up en top

down benadering die gelijktijdig op elkaar zouden moeten aansluiten en 

een evenwichtige verdeling van politieke aandacht zoud e n moeten krijgen. 

Ze spitst haar inleiding verder vooral toe op het buurtniveau. 

Aan de hand van een uitgebreide schets van de beheersoverwegingen van een 

aantal relevante actoren (bewoners, winkeliers, gebruikers, dienstverle

ners in de sociaal-culturele en medisch-maatschappelijke sectoren en de 

verschillende overheden) maakt ze duidelijk dat het bij beheer om een 

complexe zaak gaat, met veel afwegingsniveaus; de verschillende actoren 

hebben hierbij ieder hun eigen verantwoordelijkheden, instrumenten en mo

gelijkheden en de overheid heeft slechts een gedeeltelijke verantwoorde

lijkheid. 

Volgens HYLCKAMA gaat het er steeds om een constructieve afweging te ma

ken tussen innoveren en conserveren, gebaseerd op een visie, in het be

lang van de stad als geheel. Daarnaast moet de gemeente weten in te spe

len op de signalen die de buurten geven over ontwikkelingen op kleine 

schaal. Kortom, "beheer is een zorg voor de toekomst, een continue zorg". 

DAVIDSON, hoofd van de Dienst Stadsontwikkeling in Amsterdam, onder

scheidt in zijn bijdrage KANSEN VOOR BEHEER voor Amsterdam een drietal 

beheerstaken: het beheer na de stadsvernieuwing, het beheer in de gordel 

20-40 en het beheer in - met name de westelijke- tuinsteden. 

T.a.v. de stadsvernieuwing wordt er in Amsterdam gepleit voor een gelei

delijke overgang van vernieuwing naar actief stedelijk beheer en voor het 

instellen van 'beheergroepen', om daarmee de resultaten, die voor een 

deel te danken zijn aan een coordinatie van activiteiten, te handhaven. 

Ook in de beheersfase is zo'n coordinatie van activiteiten onontbeerlijk. 

In politieke kringen is er echter de nodige weerstand tegen nieuwe pro

jectgroepen, aangezien de ervaring geleerd heeft dat de stadsvernieuwing 

tot hoge kosten heeft geleid en de projectgroepen een machtsblok zijn 

gaan vonnen. 
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Het beheer van de gordel 20-40 heeft vooral als inzet de omvangrijke, re

latief goedkope woningvoorraad in die gebieden in een redelijke staat te 

houden. De woonomgeving, het voorzieningennivo en het welzijn dreigen 

volgens DAVIDSON op het tweede plan te geraken. Daardoor loopt men het 

gevaar in dezelfde valkuil te stappen als men destijds bij de stadsver

nieuwing heeft gedaan. Aanvullende beleidsvoornemens van de wethouder van 

R.O. (zie de bijlage bij deze tekst, pag. 47 e.v.) moeten dit gemis als

nog goed maken. 

De derde beheerstaak, het beheer van de westelijke tuinsteden, dreigt 

door de grote aandacht voor de vooroorlogse stad in het gedrang te komen. 

Terwijl toch ook hier de nodige bedreigingen zijn, o.a. als gevolg van de 

uitgevoerde verdichtingsprojecten. 

Informele en wijkeconomie 

ROSEMANN, als hoogleraar werkzaam aan de TUD bij de vakgroep VROM, gaat 

in zijn inleiding over STEDELIJK BEHEER EN WERKGELEGENHEID in op de rela

tie tussen de problematiek van de naoorlogse woonwijken en de stadsver

nieuwing. Hij wijst erop dat als gevolg van de stadsvernieuwing de rela

tieve positie van bepaalde typen naoorlogse woonwijken aan verandering 

onderhevig is. Alle doelstellingen van de stadsvernieuwing - zoals bouwen 

voor de buurt- ten spijt, heeft dit vernieuwingsproces verhuisbewegingen 

tot gevolg die ertoe leiden dat verpauperingsprocessen verplaatst worden 

naar naoorlogse gebieden. Hij ziet het dan ook als een van de belangrijk

ste taken voor stedelijk beheer om, aan de ene kant het ontstaan van 

nieuwe achterstandsgebieden te voorkomen, aan de andere het voortgaan van 

het verpauperingsproces in de vernieuwde gebieden tegen te gaan. Dit im

pliceert volgens hem een breed pakket van maatregelen. Onderdeel daarvan 

is de wijkgerichte bestrijding van de werkeloosheid en de stimulering van 

de werkgelegenheid, waarop hij in zijn betoog verder ingaat. Hij wijst er 

nadrukkelijk op dat deze wijkgerichte maatregelen geen algemeen werkgele

genheidsbeleid kunnen vervangen. Ze zijn slechts als aanvulling zinvol, 

om zodoende de aanwezige potenties in de wijk, rekening houdend met de 

plaatselijke randvoorwaarden, zoveel mogelijk uit te baten. Voorbeeld

projecten uit binnen- en buitenland (Transvaalbuurt - Den Haag en West

Berlijn) tonen volgens hem duidelijk aan dat hier mogelijkheden liggen. 

Hiermee zouden de specifieke knelpunten in achterstandsgebieden opgelost 
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kunnen worden. ROSEMANN is van mening dat een wijkgerichte stimulering 

van de werkgelegenheid niet alleen van belang is voor de achterstandsge

bieden, maar ook voor de stedelijke ontwikkeling in het geheel. 

VESTERGAARD bespreekt een ander aspect van de informele economie. In haar 

betoog over MIDDLE-LEVEL ECONOMY - FRAMEWORK FOR INFORMAL WORK AND CARE 

neemt ze de manier waarop het dagelijks leven georganiseerd is en de ver

anderingen die zich daarin voordoen als uitgangspunt. 

Zij constateert, dat de formele economie nooit in staat is gebleken om op 

adequate wijze het werk dat in de individuele huishoudens verricht wordt, 

op een aanzienlijke schaal te vervangen. De traditionele scheiding tussen 

het huishouden, de publieke en de partikuliere sektor en tussen werkplek 

impliceert dat vooral vrouwen de rol van de intermediair spelen, waardoor 

de output van de verschillende sectoren in tijd en ruimte geintegreerd 

worden t.b.v. de uiteindelijke konsumptie in de afzonderlijke huishou

dens. Deze bemiddelende rol is bijna onmogelijk, vol konflikten en daarom 

tegenwoordig nauwelijks aantrekkelijk voor veel vrouwen. Met name de 

vrouwelijke leden van het huishouden komen hierdoor dan ook in een para

doxale situatie terecht: de vrouw kan haar situatie in huis niet verbe

teren, tenzij haar algemene economische positie in de samenleving ver

andert, terwijl ze haar positie op de arbeidsmarkt niet kan verbeteren, 

tenzij ze haar werk thuis anders organiseert. Deze paradox is volgens 

VESTERGAARD niet op te lossen door grotere en beter uitgeruste indivi

duele woningen, meer openbare voorzieningen, een groter warenaanbod en 

meer commerciele vrijetijdsbestedingen, aangezien er geen grote eco

nomische groei te verwachten is. De oplossing moet gevonden worden in 

nieuwe vormen van collectivisering, waardoor het mogelijk wordt het da

gelijks leven beter te organiseren. Om dit te bereiken is volgens haar 

echter een herbezinning op de verhouding tussen prive en kollektieve 

ruimte noodzakelijk, evenals een verandering in de fysieke struktuur van 

de woonomgeving en het beheer ervan. 

Innovatief beheer 

THULIN geeft in haar bijdrage over de SOCIAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF 

HOUSING MANAGEMENT een aanzet tot innovatief beheer door een antwoord te 

zoeken op de vraag: "How will we live in the future?". 
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Hoewel nog veel onzekerheden bestaan over de toekomst is in ieder geval 

duidelijk dat de meeste nieuwe behoeften op het gebied van het wonen bin

nen de bestaande voorraad bevredigd zullen moeten worden. Delen van de 

gebouwde omgeving hebben volgens haar genoeg kwaliteit met het oog op de 

toekomst; andere echter zeker niet. 

Om tot zo'n uitspraak te kunnen komen zijn criteria nodig voor de beoor

deling van de kwaliteit van woonwijken. Ze geeft dan ook haar visie op 

'stedelijke kwaliteit' en op de randvoorwaarden die vervuld moeten zijn 

om deze te realiseren. Als belangrijkse aspecten van stedelijk kwaliteit 

noemt ze o.a.: 'kleinschaligheid', 'energiezuinigheid', 'identificeer

baarheid', 'contactmogelijkheden met mens en natuur' en 'variatie en con

trast'. 

Veel naoorlogse woongebieden missen een groot aantal van deze kwalitei

ten. "They are just buildings and land", zo stelt ze. De mate waarin ze 

zullen vervallen is afhankelijk van het tempo waarmee betere huisvesting 

beschikbaar komt. 

Ze ziet echter mogelijkheden om in de probleemwijken nieuwe stedelijke 

kwaliteiten te realiseren, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. 

Ze noemt o.a.: 

- het opstellen van plannen in samenwerking met de mensen zelf, niet over 

hun hoofden heen; 

- het plegen van fysiek-stedebouwkundige ingrepen waardoor de gebouwde om

geving beter afgestemd zal zijn op de praktijk van het dagelijks leven 

dat gekenmerkt wordt door een hierarchie van contacten; 

- een herintegratie van functies binnen kleinschalige ruimtelijke eenhe-

den. 

Deze an sich eenvoudige ideeen zijn in de praktijk vaak moeilijk door te 

zetten, en ondervinden veelal weerstand binnen de "traditionele admini

stratieve cultuur", aldus THULIN. Met name de vigerende beheerstructuren 

zijn een groot knelpunt. Te veel ligt de nadruk op een gezond ekonomisch 

beleid en op routine, te weinig stelt men zich opals dienstverlenende 

instantie die bereid is om met de huurders samen te werken. 

De concrete implementatie van een plan vereist dan ook het nodige door

zettingsvermogen van een projectgroep. "It will be a lot of hard work but 

terrifically satisfying". 

In de inleiding van LIEBREGTS, medewerker van de Stichting Archicult, 

over VERANDERINGEN IN HET GEBRUIK EN DE AANPAK VAN STEDELIJK BEHEER wordt 
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niet alleen een schets gegeven van de beheersproblemen onder het oogpunt 

van het gebruik, maar worden eveneens suggesties voor innovatie gedaan . 

In zijn visie is beheer niet los te koppelen van de wijze waarop woningen 

en stedelijke structuren geproduceerd warden, de manier waarop de fina n

ciele middel en ter beschikking gesteld warden, de wijze waarop de aan

van gskwaliteit wordt ingevuld of waarop over kwaliteit wordt nagedacht en 

de aanpak van beheer in organisatorisch zin. Daarom behandelt hij de pro

blemen bij stadsvernieuw: ng en de naoorlogse voorraad dan ook vanuit een 

4-t a l invalshoeken: de productie, de financiering, d e kwaliteit en het 

beheer. 

Op basis van deze probleemschets formuleert hij een aantal voorwaarden 

waaraan voldaan zal moeten warden om soortgelijke problemen in de toe

komst te voorkomen. LIEBREGTS pleit voor een meer procesmatige benade

ring, waarbij: 

- niet uitgegaan zal moeten warden van een af produkt, maar bij de pro

ductie ruimte gecreeerd zou moeten warden om in te kunnen spelen op ver

anderende behoefte; 

de financiering niet gericht zou moeten zijn op een eenmalige investe

ring, maar bewuster de kosten in de tijd in beschouwing genomen zouden 

moeten warden; 

- een herbezinning op de kwaliteit noodzakelijk is, die zou moeten l eiden 

tot meer zeggenschap van de bewoners en meer ruimt e voor creativiteit 

van het individu en het collektief, en 

- de beheervorm afgestemd zou moeten warden op d e gewenste betrokkenheid 

van de bewoners. 

Kortom, stedelij k beheer zal ruimte moeten bieden om veranderingen in het 

gebruik op te nemen. Op die manier zal stedelijk beheer leiden tot andere 

benaderingen e n opvattingen in de stedebouw, woningbouwarchitec- tuur en 

volkshuisvesting , zodat beheer geen sluitstuk meer is, maar naast het 

gebruik, een startpunt zal zijn in het proces, zo stelt hij. 

De rol van de corporatie 

Prof. FASSBINDER stelt in haar tekst, met de titel DE CRISIS IN HET IMAGE 

VAN DE WON INGCORPORATIE , dat de exploitatieproblemen van de naoorlogse 

voorraad slechts een uitdrukkingsvorm zijn van een dieperliggend structu

reel probleem en daarom niet slechts zakelijk en technocratisch zijn op 
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te lossen. De corporatie verkeert in een crisis; zij heeft volgens haar 

bij velen een slecht image. Ze wordt ale star, weinig toegankelijk, wei

nig begrijpend beschouwd en het lijkt wel also£ ze uitsluitend geinteres

seerd is in een sluitende exploitatie. Haar centrale positie in de volks

huisvesting staat ter diskussie. 

FASSBINDER stelt dat corporaties niet meer onder een grondige herbezin

ning op hun funktie in de volkshuisvesting uit kunnen, met ale voornaam

ste doel aan de relatie met hun huurders een nieuwe inhoud te geven. Deze 

relatie is in de loop der tijd zodanig verstoord ale gevolg van een ver-

zakelijking die in de hand is gewerkt door het beleid van de rijksover

heid. 

Alleen na een dergelijke herbezinning zullen de korporaties in staat zijn 

de betrokkenheid en het verantwoordelijksbesef bij hun huurders te wekken 

die nodig zijn om de problemen van de naoorlogse woningen het hoofd te 

kunnen bieden, zo meent zij. 

FLOOR, van Tuinstad Zuidwijk, gaat in zijn inleiding over DE HORSTEN 

EEN VOORBEELD VAN EEN TOTAALAANPAK in op de rol die de corporatie kan 

spelen. Hij doet dit aan de hand van een plan dat in voorbereiding is 

voor de verbetering van De Horsten, een onderdeel van de noordoostelijke 

buurt van Zuidwijk. Deze wijk bestaat uit zo'n 1100 woningen: 1- en 2 la

gen eengezinswoningen ingesloten tussen een randbebouwing van 4 lagen be

staande uit portiek-etage flats. Meer dan de helft van de bewoners wenst 

de buurt te verlaten. 

De "Horsten-systematiek" is gebaseerd op een drietal principes: totaal

aanpak, acceptatie en kwaliteit. 

De totaal-aanpak impliceert dat gezocht wordt naar een oplossing waarin 

alle partijen zich kunnen vinden. Hierbij wordt gewerkt volgens scena

rio's, die het hele woningbezit omvatten en die rekening houden met een 

breed scala aan kwaliteitsaspecten. 

Centraal staat het begrip kwaliteit: kwaliteit van de woning, kwaliteit 

van gemeenschappelijke ruimtes en kwaliteit van de buurt. In een inter

actief proces van vragen, voorlichten en presenteren wordt gestreefd naar 

een acceptatie van de voorgestelde kwaliteitsverbeteringen. Men stelt 

zich ten doel een kwaliteit te bereiken waarbij dagelijkse irritaties 

verminderd of verwijderd worden, een toename van kwaliteit mogelijk is, 

sociale faciliteiten beschikbaar zijn, een menging met andere funkties 
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plaats vindt en waarbij een huisvesting in kl eine groepen binnen een ste 

debouwkundige context gerealiseerd wordt. 

FLOOR wijst er echter op dat zo'n aanpak nogal wat beleidsmatige implica

ties voor de corporatie zelf heeft: ze moet klantgericht kunnen werken, 

iedere medewerker moet resultaatverantwoordelijkheid hebben en een be

drijfsmatig funktioneren is wenselijk. 

Met een dergelijke aanpak zou het mogelijk moeten zijn om het woningbe

stand in een zodanige staat te brengen dat deze ook in de toekomst de 

toets der kritiek kan doorstaan. 

De aanpak 

In de bijdrage over HOUSING MANAGEMENT: A CORPORATE APPROACH TO HAPPI

NESS ? van PIRNEY, medewerker aan het Duncan of Jordanstone College of 

Art/University of Dundee, wordt het Skarne Researc h Project gepresen

teerd. The Skarne is een onderdeel van Withfield, een woonwijk perifeer 

gel egen aan de noord-oost kant van Dundee (Schotland). The Ska rne omvat 

2492 woningen, gestapelde maisonettes, uitgelegd in een hexagonale stede

bouwkundige structuur. 

Het project is een samenwerkingsverband tussen de gemeente en de univer

siteit en heeft tot doel de problemen van het woongebi e d op t e sporen en 

aanbevelingen te doen voor het op lossen van de gevonden problemen . 

Het project valt dan ook in twee fasen uiteen. Tijdens de eerste fase, 

di e reeds afgerond is, zijn problemen geanalyseerd en ontwikkelingspoten 

ties in beeld gebracht. In de tweede fase worden, waar mogelijk, oplos

singen aangedragen en vindt periodiek evaluatieonderzoek naar de effekten 

hiervan plaats. 

Uit de onderzoeksfase blijkt dat er sprake is van een problematiek van 

'multipel stedelijke deprivatie': een combinatie van geografis che facto

ren, financiele en sociale problemen in individuele huishoudens, slechte 

woon omge ving en voorzieningen, een weinig allert beheer en te chnische ge

breken. De problemen zoals de bewoners ze zelf ervaren, hebben o .a. be

trekking op de grote afstand tot de voorzieningen in het s ta dscentrum 

verergerd door een slechte verbinding met het openbaar vervoer, de 

slechte voorzieningen in de buurt en een zeer hoog werkeloosheidsnivo. 

Men weet bovendien niet de weg te vinden n aar in stanties die hulp zouden 

kunnen bieden. De onvrede over de woonomgeving betreft vooral de uitleg 
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van bet gebied, de verbindingsbruggen tussen de flats en de manier waarop 

bet huisvuil afgevoerd wordt. Ze betreft niet de woningen en de woonomge

ving zelf, iets wat de onderzoekers niet verwacht hadden. Ook blijkt er 

sprake te zijn van een groot gevoel van onveiligheid, mede in de hand 

gewerkt door bet aanbrengen van hekwerken op de galerijen. 

De resultaten uit de onderzoeksfase vormen de basis voor de tweede fase, 

gericht op concrete verbeteringen. Deze fase start moeizaam, aangezien 

bet enige tijd nodig heeft om elkaars vertrouwen te krijgen. Ook neemt 

bet gehele proces de nodige tijd in beslag. Tussen bet eerste contact met 

de huurders en de kostencalculaties op basis de voorgestelde ontwerpen 

verliepen 18 maanden. De onderzoeksgroep werd in de latere stadia voort

durend verrast door voorstellen die van de kant van de bewoners kwamen. 

PIRNEY concludeert op basis van dit projekt dat een oplossing van complex 

maatschappelijke en stedebouwkundige problemen in gebieden waar sprake is 

van multipel stedelijke deprivatie mogelijk is, maar ook dat de gebrui

kers een ondergewaardeerde rol vervullen bij bet oplossen van problemen. 

Een PLAN OF APPROACH FOR GEEREN-NOORD, een voorbeeld uit eigen land werd 

gepresenteerd door KALLE en VAN ROOYEN, medewerkers van bet Sociologisch 

Onderzoek en Advies Buro (SOAB) te Utrecht. Zij gingen in op de inte

grale verbetering van een deel van de Hoge Vucht, Geeren-Noord, gesitu

eerd aan de noord-zijde van Breda. 

De wijk omvat 15 zes-etage hoge 

scheiden door water en groenstroken, 

zomen. 

flatgebouwen met elk 36 woningen, ge

die een 206 eengezinswoningen om-

De problemen concentreren zich vooral in de flatgebouwen, die beheerd 

worden door de gemeente. Al snel na de oplevering ontstaan moeilijkhe

den. Klachten van bewoners leiden na een aantal jaren tot additionele 

investeringen, echter met weinig succes. Een nieuwe confrontatie in '84 

tussen bewoners en gemeente is aanleiding tot bet opstellen van een so

ciaal plan, waarbij SOAB als onafhankelijke externe deskundige optreedt. 

In hechte samenwerking met de bewoners wordt een plan van aanpak opge

steld, dat zal moeten leiden tot een nauwere band van de bewoners met de 

buurt en tot meer verantwoordelijkheid van bewoners voor woningen, woon

omgeving en en voorzieningen. 

Om de voorgestelde maatregelen te structureren worden vier thema's onder

scheiden: 
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1. Oplossingen me tals doel de fysieke tekortkomingen te herst e llen, die 

een gevol g zijn van niet of te gebrekkig uitgevoerde beheertaken; 

2. Oplossingen metals doel de juridische, organisatorische en financiele 

randvoorwaard e n met betrekking tot beheer vast te l eggen en t.b.v. de 

belanghebben den te verduidelijken; 

3. Oplossingen me tals doel wonen in Geeren-Noord aantrekkelijker te 

maken; 

4. Oplossingen metals doel het accent van de gebruiksmogelijkheden van 

de buurt te verleggen van enkel wonen naar een combinatie van wonen en 

overige vormen van tijdsbesteding. 

Om het plan t e financieren blijkt een gemeentegarantie noodzakelijk. Bo

vendien moeten extra middelen beschikbaar gesteld worden in de orde van 

grootte van f 1250,- per woning. 

Ook KALLE en VAN ROOYEN komen tot de conclusie dat het niet mogelijk is 

een plan te maken zonde r participatie van bewoners op e ssentiel e punten. 

Tevens wijzen ze erop dat de verantwoordelijkheid van de eigenaar verder 

gaat dan het fysieke en technische onderhoud van de woningen: een i nte

gratie van sociale e n fysieke aspecten en coordinatie tussen de partici

panten is onontbeerlijk. 

scenario's 

In zijn bijdrage over KOSTEN-BATEN ANALYSE VAN BEHEERSSCENARIO'S gaat 

DEKKER aan de hand van een aantal modelmatige voorbeelden in op d e mo

gelijkheden om een kosten-baten analyse te maken t.b.v. beheersbes lis

singen. Na een aantal inleidende opmerkingen over de scenario-methode, 

waarbij hij refereert aan de SBR studie "Welke toekomst voor de woning

bouw?", gaat hij in op de toepassingensmogelijkheden voor stedelijk be

heer. Hij wijst erop dat een meer integrale kostenafweging dan die tot 

nog toe wenselijk is. Volgens DEKKER is het mogelijk om het kostenmodel 

dat in het kader van het SBR ontwikkeld is, aan te passen ten behoe ve van 

dit model. Een van de noodzakelijke aanpassingen betreft het onderschei

den van de verschillende niveau's (wijk, buurt, complex en woning). Bin

nen die niveaus moet een onderscheid gemaakt worden naar de kosten die de 

partijen maken, waarbij be halve de uitgaven ook de vergoedingen of inkom

sten zijn aangegeven. Als partijen onderscheidt hij de gemeente, de be

heerder en de bewoner / gebrui ker. Van elk geeft hij een voorbeeld. 
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Kosten voor de gemeente zijn o.a. extra inspanning van de dienst volks

huisvesting bij woonruimteverdeling, extra inzet van de gemeentereini

ging, plantsoenendienst, politie en van de sociale educatieve en medische 

zorg. Kosten en baten zijn in bet model projectgebonden toegerekend. 

Kosten voor bebeerders bebben o.a. betrekking op extra administratie, ex

tra onderboud en buurderving. 

Met betrekking tot bewoners wijst bij op bet effect van mogelijke inko

mensontwikkelingen op de vraag naar woningen. Naarmate de inkomenstijging 

groter zal zijn zullen meer woningen 'ongewenst' zijn. 

Kortom, met bet oog op de toekomstige maatscbappelijke en ekonomiscbe 

ontwikkelingen kunnen op scenario gebaseerde kosten-baten analyses be

hulpzaam zijn bij het nemen van beslissingen in het kader van stedelijk 

beheer. 

Diskussie 

De Forumdiskussie met de sprekers van de tweede dag, onder leiding van 

prof. SLEBOS, spitst zicb vooral toe op de financiering van stedelijk be

beer en de bestuurlijke en organisatoriscbe aspecten. 

Gesteld wordt dat van de zijde van de overbeid een integrale financiering 

wenselijk is. Het stadsvernieuwingsfonds biedt in dit opzicbt nog te wei

nig beleidsruimte, een verdere koppeling van budgetten is wenselijk. 

Aanzetten worden reeds gesignaleerd. Daarnaast is ecbter ook een engage

ment van particulier kapitaal noodzakelijk. Als voorbeeld wordt bet pu-

blic-private partnership genoemd. Knelpunt is echter het 

rendement bij beleggers. Dientengevolge zijn dit 

primaat van het 

soort constucties 

slecbts mogelijk in gebieden met zekere economiscbe potenties. Ook wordt 

gewezen op de ingewikkelde constructies bij dergelijke overeenkomsten. 

Veelal is bet schuiven met uitgavenposten de enige mogelijkbeid die voor 

beheerders resteert. 

T.a.v. de organisatie wordt gesteld dat door de deconcentratie en decen

tralisatie op gemeentelijk niveau (bijv. de amsterdamse stadsdeelraden) 

een kader wordt gescbapen dat gescbikt wordt geacht om de gebouwde omge

ving te beberen. Deze reorganisatie maakt de vereiste coordinatie moge

lijk, maakt het mogelijk om konflikterende stedelijke en buurtbelangen 

zichtbaar te maken en biedt een onderhandelingskader bij de bebartiging 
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van deze belangen. 

Als kritische kanttekening wordt echter gesteld dat weliswaar de beslis

singskracht gedelegeerd wordt, maar de financiele randvoorwaarden cen

traal beheerd blijven. Hierdoor worden de grenzen van hetgeen door bewo

ners beinvloedbaar is, nog scherper gesteld. Tevens wordt erop gewezen 

dat niet zo zeer de organisatie van belang is, maar ook een nieuwe atti

tude nodig is gericht op coordinatie. 

T.a.v. de positie van bewoners wordt opgemerkt dat bij de organisatie van 

de stadsvernieuwing naar consensus gestreefd werd. In het kader van ste

delijk beheer is het zaak belangentegenstellingen weer duidelijk te krij

gen (buurt versus stedelijk beheer). Ook de gedachte dat huurders als een 

"consurnent" met ruirne keuzernogelijkheden in het proces participeren, 

wordt bekritiseerd: er is wel de gelijk sprake van een gebrek aan keuze en 

machtsgelijkheid. 

Tot zover de afzonderlijke bijdragen e n discussie. 

In veel opzichten zijn de lezingen cornplernentair. Een aantal sprekers 

behandelen de beheerstaken voor de toekornst vooral vanuit de invalshoek 

van bele idsvormende instantie. Anderen stellen hierbij vooral de beheer

der centraal. Weer anderen leggen vooral de nadruk op de gebruiker in 

zijn rol van consurnent, dan wel producent. De aangedragen oplossingen 

wijzen allen in de zelfde richting. 

Ter afsluiting zullen wij aan het einde van deze bundel de belangrijkste 

problernen en oplossingen, voorzover deze aan de orde gesteld zijn, nog 

eens resurneren. Duidelijk is <lat het bij stedelijk beheer gaat om een 

voortdurend AFWEGEN TUSSEN CONSERVEREN EN INNOVEREN, niet alleen op ste 

delijk nivo, rnaar ook op buurt- en projectnivo. 
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URBAN MANAGEMENT-A BRIEF OUTLINE 

ir. W. de Hoop 

drs. J. Smeets 

Only quite recently the topic of urban management has come up as a cen

tral item in housing, planning and architecture, both in the policy of 

housing-associations and municipal authorities, and in the interest of 

the inhabitants and their organisations. 

Ever since the first indications of managerial problems with parts of the 

postwar housing stock became visible, many studies started, analyses of 

the nature of the new problems were made, proposals for and experiments 

with new forms of management came up. It dawned on all those who are res

ponsible for the provision, the exploitation, the management and the 

maintenance of housing, that a new concern had arisen where it was not 

expected yet. 

Over a long period, throughout Europe, a tremendous effort of urban re

newal had been going on. (1) Approaches of this phenomenon were developed 

on different levels of planning and management. Housing policy makers had 

got used to this extreme complicated matter and had been able to handle 

it with varying succes. All participants in the urban renewal process 

succeeded to some extent to carry through their strategies in many many 

projects. The obstacle of the privat rented sector however, being a domi

nant tenure in many urban renewal areas, remained a main bottleneck in 

the process. (2) 

The huge exertion in most of our cities absorbed a great deal of energy. 

In the meantime important changes have taken place. Different urban re

newal projects came to an end; organisational frameworks, which had been 

developed for the renewal process were broken down so that neighbourhoods 

were left to their own destiny. People became conscious of the fact that 

new forms of continuous attention were necessary in order to prevent new 

forms of decay in their recently ameliorated housing situation. Without 

new forms of management these neighbourhoods, would as it were, be aban

doned, after a period of intensive political attention. 

Many problems had been solved while new ones arose. For instance, for a 

continuous management process in the renewed areas, funds should be avai-
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lable, like there were during the renewal process. These however did not 

exist. 

Besides thes e urban problems other one's became apparent. Relati vely new 

resident ial quarters, ma i nly consisting of post war housing, show pro

blems of social, financial and technical nature, somewhat similar to the 

urban rene wal probl ems in the inner cities. These problems however, with 

which almost every community is being confronted today, do have quite 

different characteristics. Managerial problems are no longer restricted 

to the old inner city areas and the transition zones, but they are more 

and more extended to postwar areas as well. The nature of the present day 

problems differ considerably from the urban renewal problems, due to the 

mode of building during the postwar period, the scale of most of the pro

jects, the type of dwelling with a great percentage of highrise residen

tial blocks, a nd a different type of built environment compare d to the 

o lder areas. 

The dominant tenure in many prewar quarters, being the privat rented s e c

tor, does not play any role in postwar areas, at least not in the Nether

lands. Social housing and private ownership are the main forms of tenure 

in the postwar stock. Only a small rented sector, mainly built by invest

ment funds has been built in these areas. 

During our conference we will put the emphasis on the social sector. The 

main reasons are the just mentioned importance of the share in the post

war stock a nd the influence of this tenure in relation to new forms of 

management. 

What do we actually me an by urban management? 

Many different definitions are given in literature. We will elucidate the 

most suitable one's. 

Urban management as a concept means a continuous care in order to guaran

tee the existing built environment to stay in good condition for the be

nefit of social activities for which the area has been planned. 

One can speak of urban management when management-authorities of single 

objects - or groups of objects - attach to the management of their indi

vidual objects collective aims for the area in which the obje c ts are s i

tuat e d. (3) In other words: urban management is a method based on the in

tention to integrate sectors of policy (spatial, socio-cultural and fi-
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nancial-economic) on the level of a neighbourhood, district or town, re

sulting in continuous series of measures creating conditions for the town 

or neighbourhood to remain liveable. 

Let us go further into the question of urban decay. 

In a certain stage of their existence, residential buildings as well as 

the built environment, being fixed structures with a supposed specific 

use, will show a latent or even manifest discrepancy between the actual 

needs - expressed in actual forms of usage - and the possibilities. It is 

no news that adaptation is constantly needed. But why is this adaptation 

so rare? 

The process of decline is a slow one. It shows various stages. "The first 

warning signs" as Harry Bentham points out, "are probably not obvious 

physically on site, but much more probably, obvious within the depart

ments of the administering authorities, and that is probably due to the 

failure on the part of the authority to recognise and respond to these 

signs, that lead directly to the first signs externally of the physical 

rejection of, and the protest against the prevailing conditions on site". 

(4) 

In spite of a considerable housing shortage, the increasing amount of 

non-lettable dwellings gives cause for concern. (In the Bijlmermeer, Am

sterdam's newest extention, this has reached already 24%!) 

What is wrong with these dwellings? They are not yet obsolete but appa

rently do not answer the needs for adequate housing. In many cases their 

situation on site - mainly in highrise apartment blocks - cause the fact 

that they are hardly adaptable for other use. These dwellings form a 

supply for which there is no need. Demolishment could be their fate. Is 

this the only solution however? 

In many cases one can say that planning failures in the past are the 

cause of these problems. 

The following stage of decline can be discerned in areas where due to the 

problematic supply of inadequate housing, a selective migration takes 

place. The managerial problems may have caused a devaluation of the stock 

and therefore a reduction in prices - which as a market sector attracts 

lower income groups. Gradually the population of a downgrading area shows 

a concentration of these lower income groups as well as foreign labourers 

and their families, unemployed people and often also elderly people. This 
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population is only homogenious in relation to its economic situation, but 

very heterogeneous in a cultural and ethnic sense. Different authors have 

observed what the reactions may be of the inhabitants of these areas. 

On the one hand their concern in planning processes a nd in the decision 

making seems to be minimal, on the other hand new forms of living to

gether and co-operation are being de veloped, i nformal economy and spon

taneous forms of organisation of social life are being experimented. 

These stages in the process of decline should only be seen as a method of 

analysis; it is impossible to fix them as real phenomena. After the first 

period, where warning signs can be noticed there will be still a possi

bility for the management-authorities to anticipate on physical deterio

ration. When the process of socio-cultural and economic decline has gone 

too far, it will be almost impossible to stop physical decline of both 

the buildings and the built environment, which is often called the next 

stage of decline. 

Deficiencies may be caused by desinterest of the three mai n actors in the 

management of such an area, the investor, the housing corporation and the 

municipal authority. 

Desinvestment may occur when profit organisations with lower future gains 

in mind practice a form of abandonment. They will refuse to maintain the 

quality, they will try to sell their property to the inhabitans, or they 

will speculate on a future use of the area with stronger economic func

tions. 

On the part of the non-profi t hous ing corporations inadequat e financial 

means for normal or extra upkeep, but also a lack of management capacity , 

no systematic planning for maintenance , and a lack of manageme nt informa 

tion systems are the causes of the derelict state of their property. 

The municipality is not able to stop this systematic process of decline 

by sweeping the streets proper ly, by improving the public open space. So, 

the appearence of the area deteriorates therefore as we ll. 

So far we have been looking at the changes on the supply side. Changing 

use, or a changing demand is equally important. If the former is condi

tioned by managerial questions, the latter is highly influenced by socio

economic and technological developments in society. 

The outcome of the economic crisis and consequently the restructuring of 

the existing mode of production, generates a range of social changes, 
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ranging from an increasing polarisation between workers and non-workers 

on the one side to a substantial redistribution of labour and income on 

the other. 

Polarisation effects dominate the scene in such a way that dramatical in

crease of unemployment, relative and absolute poverty, dequalification 

effects, apathy and demotivation, even aggression and vandalism can be 

noticed. 

The latter processes correspond with an aspect of social change based up

on general emancipation throughout society. Growing individual indepen

dance as a counterpart to the devaluation of the traditional family on 

the one side and a general demand for participation, reinforced by expe

riences in social action in different fields on the other, are undeniable 

signs for the growing potential force in the co-operation with the 

people, when looking for new forms of management. 

So we can distinguish three aspects in the process of decline: social de

cline, economic decline and technical decline. This we will find in most 

of the theoretical expositions. 

Priemus has developed a model for the analysis of housing decline, based 

on these aspects. His criticism on the various explanations in American 

literature is, that these are rarely backed up by data, "most of them do 

not rise far above the level of an educated guess" as he puts it. (5) 

A theory is not fully developed yet, so let us be carefull in drawing 

conclusions. Reyndorp warns for one-sidedness as long as the approaches 

stay in the atmosphere of "moral panic".(6) 

Much investigation has to be done to ravel the multicausal phenomenon of 

decline. 

As a matter of fact this is not our concern during these two days, not 

any more than to propagate urban management as such. What we are inter

ested in is the strategies for solutions, innovative efforts at different 

planning and management levels and in different cases. 

Before we go into the matter of strategies, we will have to consider the 

fact that the political climate in which some fundamental changes are 

taking place (probably all over Europe) will influence the conditions for 

these solutions. Items such as decentralisation of the housing policy, 

decreasing budgets, a back-to-the-market ideology, recommodification of 
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social housing, will influence the efforts, either in positive or nega

tive sense. 

One remark on decentralisation only. Management on local level should 

never be the concern of central government. Nevertheless budgetary conse

quences of renewal programs on a large scale are the cause of a prudent 

policy when it comes to money. Even so the rather strict governmental 

control on the management and financial behaviour of the local housing 

corporations will put the brakes on innovative activities. 

Loosening the ties and decentralizing responsabilities to the local level 

might the refore improve the possibilities to break through the fixed 

forms of management and to come to new ones. However, many problems of 

the Ministry of Housing are handed down to the local level. 

Everywhere experiments are being tried out to overcome the vicious circle 

of the process of decline. Integrated approaches of area based management 

have proved to be succesfull. In different cases which will be presented 

today and tomorrow, and in many more cases throughout recent literature 

it is apparent that this new approach gains ground rapidly. 

As pointed out in the definitions an integrated approach means that ex

isting planning procedures will have to change and that a new implemen

tation has to be developed. Flexibility in planning and delegation of 

responsability from sectoral authorities to executive teams on site are 

necessary, as well as new methods for planning maintenance and integrated 

data systems. 

The aim of an integrated area based approach is to bring about a new si

tuation in which amelioration of the site goes hand in hand with the cre

ation of new conditions for new forms of daily life and work. Experiences 

all over Europe prove that this should be the future direction for the 

development of management. 

But again, many existing structures will have to adapt themselves. Plans 

and procedures as well as financing, but equally important decisionmaking 

procedures are components of a process of integration that is needed. 

The easier it is to formulate new ideas, the more unforseen bottle necks 

will come up. There is still a long way to go and we are curious to see 

how the speakers of today and tomorrow will handle these problems. 

What kind of problems can we expect? (7) 
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Financial problems show the difficulty to raise governmental funds for 

improvement. In spite of decentralisation, local authorities cannot 

spend as much as needed. This lack of funds goes together with the 

will on the part of investment funds to invest capital. This leads to 

a dualistic approach in many towns. Integrated improvement schemes of 

derelict areas, or even better-good-off neighbourhoods may stay in the 

way of a policy to reattract the higher income groups to the city. The 

so-called unbalanced population structure can be an argument to plan 

for an attractive urban environment with high rise, very well equiped 

appartment blocks. 

Limited financial means create the necessity to plan in stages; not 

everything can be done at once. The dynamic of the neighbourhood po

pulation however may not keep pace with the process of renewal. And 

this can be very frustrating and even demotivating for many partici

pants in the area. 

The participation as such is a very risky item for which carefully 

planned procedures, adequate information, etc. have to be created. 

Otherwise a real bottom up approach will not be succesfull. 

Tendencies in housing policy in the direction of more liberalisation, 

stimulation of home-ownership, the breaking down of wellfare state fa

cilities do not create favourable conditions for experiment in manage

ment. 

For solutions in this field possibilities for experiments have to be cre

ated. In our country an institution like the Stuurgroep Experimenten 

Volkshuisvesting (Steering Commitee for Experiments in Public Housing), 

plays an important part. 

Although much more can be said about the subject, we will end this intro

ductory scetch by wishing you a fruitful! conference. 
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BEHEER: EEN ZORG VOOR DE TOEKOMST 

Drs. E.E. van Hylckama Vlieg 

Aan mij is gevraagd iets te vertellen over de mogelijke strategieen bij 

een integrale buurtgerichte benadering van beheer, en daarbij een staal

kaart te geven van de daarbij betrokken belangen en verantwoordelijkheden. 

Ik zal proberen daar ook op uit te komen, maar eerst zou ik graag willen 

aangeven hoe ik over het begrip beheer denk. 

Begripsbepaling 

In de publicaties tot nu toe over beheer wordt dit begrip meestal breed, 

zeer breed gedefinieerd. Dat is niet verwonderlijk want men kan er zeer 

vele activiteiten onder verstaan. Daarnaast komen er ook termen voor ala 

stedelijk beheer, stedelijk management, stedelijke vernieuwing, conserve

rend beheer, innoverend beheer, beheerplanologie. 

Zelf denk ik bij beheer in eerste instantie aan de zorg voor bezittingen. 

De traditionele betekenis. Ik zorg voor mijn huis, bijvoorbeeld, door het 

schoon te houden en eens in de zes jaar te schilderen; ik zorg voor mijn 

auto door deze te wassen op zaterdag en na 10.000 km een beurt te laten 

geven. Op dit persoonlijke niveau betekent 

gebruiksgoederen van duurzame aard. De 

beheer de zorg voor private 

belangrijkste drijfveer is het 

houden van gelijke tred met de slijtage die deze dingen in het gebruik 

oplopen. Als ze versleten zijn dan doet men ze weg, men houdt het nest 

schoon, en vervangt ze door hetzelfde, iets beters of door niets ala er 

geen behoefte meer aan is. Behalve de slijtage speelt dus ook de persoon

lijke behoefte een rol: het aanpassen aan een veranderde behoefte hoort 

ook bij het beheren. 

Een derde punt is dat het bestaan van alternatieven mede bepaalt of ik 

een bepaald goed blijf beheren of dat ik het van de hand doe. 

Deze zorg, aanpassing of vernieuwing, kost altijd geld. Belangrijk is dan 

ook de vraag of financieel gezien het betreffende goed de moeite van het 

investeren waard is. Het antwoord hierop zal afhangen van de economische 

waarde van het goed. Is het een investeringsgoed of een duurzaam consump

tiegoed; moet het zijn waarde behouden of is het binnen afzienbare tijd 

toch afgeschreven. Wat zijn de kosten in verhouding tot het gebruik of de 
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behoefte? (Bij dit laatste spelen natuurlijk ook andere waarden een rol, 

zoals emotionele waarden of culturele waarden). 

Op het niveau van het individu is het beheer niet bijzonder ingewikkeld, 

maar op het niveau van de straat of de buurt wordt dat anders. En wel om 

drie redenen: 

Ten eerste gaat het dan om een verzameling van individuen, die ieder hun 

eigen interpretatie hebben van goed onderhoud of adequate aanpassing. 

Ten tweede maakt de individuele bewoner gebruik van goederen die niet van 

hem of haar zijn. Publieksgoederen, zoals de openbare weg, de tra m, het 

park. 

Wel gebruik maar geen beheerverantwoordelijkheid. Zaken die een irrite

rend e uitwerking kunnen hebben als zij niet goed worden beheerd, niet 

goed aansluiten op de vraag of oneigenlijk worden gebruikt. Op dit soort 

zaken kun je als gebruiker jammer genoeg weinig directe invloed uitoefe

nen: zeuren bij de gemeente over het gat in de weg of onveilige verkeers

situaties in de buurt. 

Ten derde lopen er op buurtniveau vele belangen door elkaar heen. De 

staat van het behe er in een buurt wordt bepaald door verschillende ve r

antwoordelijkhe den, verschillend gebruik en verschillende beleving van de 

onderdelen van de gebouwde omgeving. 

Deze belangen worden enerzijds bepaald door het feitelijke gebruik en de 

behoefte, anderzijds ook door financiele, technische en ruimtelijke om

standigheden waaronder deze zaken de gebruiker ten dienste staan. 

Op stedelijk niveau, ik ga een stap hoger, betekent beheer de resultaten 

van ontwikkelingen in de buurten tesamen. Maar het is ook een term die 

gebruikt wordt om het samenstel van doelstellingen aan te geven, waarmee 

het gemeentebestuur de staat van het beheer in haar territorium wil stu

ren. Hier krijgt beheer een ruimere betekenis. Het is meer dan de som der 

delen. 

De betekenis van de stad is meer dan een groepering van buurten. Er komt 

dus meer kijken dan alleen het conserveren, gebruiken en aanpassen. De 

stad zal 66k moeten kunnen inspelen op maatschappelijke en economische 

tendenzen zodat op nieuwe behoeften, nieuw gebruik en nieuwe ontwikke

lingsmogelijkheden kan worden geanticipeerd. Innoverend beheer, dat reke

ning houdt me t de dynamiek van vraag en aanbod en de noodzakelijke rand

voo rwaarden biedt bij het opsporen en corrigeren van disfuncties in be

paald e buurten of d e l e n daarvan mogelijkheden. 
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Sommigen zijn van mening dat het bij beheer gaat om een ander soort ruim

telijke ordening: meer uitvoeringsgericht, met bijzondere aandacht voor 

marktprocessen en verstoringen daarin. 

Mijns inziens is het breder. In principe is het namelijk meer dan alleen 

een overheidsaktiviteit en ik heh er mijn twijfels bij of de planologie, 

hoe ook op de praktijksituatie gericht, wel voldoende handvaten biedt. 

Stedelijk beheer betekent voor mij dat de beheerprocessen in de buurten 

continue gevolgd zouden moeten kunnen worden, en getoetst aan beleids

doelstellingen voor het functioneren van de stad als geheel en omgekeerd. 

Dat betekent een nieuw gezichtspunt, een nieuwe attitude bij de locale 

overheid en ook bij andere aktoren, ten aanzien van de benadering van de 

problemen van de stad. Een actieve en minder reactieve benadering. Dat 

betekent ook een andere overheidsorganisatie. Een organisatie die vanuit 

een toekomstvisie in staat is om sterke en zwakke plekken in de stad te 

ontdekken en de ontwikkeling van bepaalde potenties te stimuleren of te 

frustreren, al naar gelang de bedoeling is. Stedelijk management is een 

term die hiervoor wellicht van toepassing kan zijn. 

Meer en beter anticiperen dus, op komende knelpunten, zodat de lijn in 

positieve zin kan worden omgebogen. Dat is wat anders dan we tot nu toe 

gewend waren. 

Bij zowel woningnood als stadsvernieuwing is pas expliciet op het pro

bleem gericht beleid geformuleerd en uitgevoerd toen het probleem evident 

geworden was. Een noodsituatie was ontstaan. 

Bij het beheer moet het tij gekeerd worden voor het ons overspoelt. In 

deze tijden van teruglopende overheidsuitgaven kunnen we ons dat ook niet 

meer zo best permitteren. 

Het volgen van ontwikkelingen en het doeltreffend ingrijpen vanuit een 

stedelijk gezichtspunt, betekent natuurlijk een integrale benadering. Van 

een integrale aanpak bij het beheer zou ik eigenlijk niet willen spreken. 

Wellicht wel op onderdelen, maar niet in z'n algemeenheid. De term aanpak 

suggereert namelijk een qua tijd en ruimte begrensde handeling die plan

matig en eenmalig wordt uitgevoerd. Dat strookt niet bijzonder goed met 

de betekenis die ik aan het beheer zou willen geven en die neerkomt op 

een combinatie van continue zorg op stedelijk en buurtniveau, en een 

flexibel op kleine schaal aanpakken van de problemen. 

Op buurtniveau heeft beheer dus duidelijk een beperktere betekenis dan op 

stedelijk niveau. Het optimaliseren van het functioneren van de stad be-
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tekent echter wel <lat van beide kanten een adequate koppelin g van infor

matie tot stand komt. Daardoor moet het mogelijk worden om op buurtniveau 

de juiste ingrepen te doen die de stad als geheel, en ook de buurt ten 

goede komen. Een bottom-up en t op -down benadering di e gelijktijdig op e l

kaar aansluiten e n een evenwichtige verdelin g van politi e ke aandacht 

krijgen. Uit d e ze con fr ontatie kan worden afgeleid waar in de stad, naast 

het in stand houd en van de voorraad, ook vernie uwend moet worden ingegre

pen, bijvoorbeel d i n de vorm van he r s tructurering, sanering, her inr ich

ting, of in de vorm van verandering van de gebruiksmogelijkheden door 

aanpassing van voorschri ft en , r e gelinge n of instrument e n (hardware- soft

ware ) . 

Stedelijke vernieuwing is de term voor <lit soort van ingrijpen. Dit zal 

meer aandacht gaan vragen naarmate de nieuwbouwprodukti e ve rd e r afneemt, 

e n in de loop van de tijd, meer en meer ni e uwe behoeften in de bestaande 

voorraad moet en worden ondergebracht. 

Een en ander kan leiden tot moeilijke keuze-vragen voor de bes tuurders 

van de stad. Een grote stad is een bron van waardevolle economische en 

culturele pot enti e s e n activiteiten maar tevens een bron van zorg, 

vooral als he t gaat om het voorzien in goede en betaalbare huisvesting 

voor de minst draagkrachtigen. 

Wat voor het stadsbelang gunstig is, kan voor het belang van een buurt 

ongunstig zijn, bijvoorbeeld doordat er goedkope woonruimt e verlore n gaat 

door d e expansie van stuwe nde bedrijvigheid. Zoals vroeger, in de 70er 

jaren, een al te opdringerige kantorenontwikkeling in de stad moest wor

den afgestopt om het wonen te beschermen, zo zal in de toekomst kunnen 

blijken dat het t egendee l ook aan de orde kan zijn. Bijvoorbeeld het 

aantrekken van schone we rkgelegenheid ten koste van oude woongebieden. 

Het is aan een wijs stadsbestuur om deze afweging analytisch t e doen en 

de meest wijze keuze te maken. 

Actoren op buurtnivea u 

Nu wil ik de gedachten meer toe spitsen op de buurt. Op buurtniveau zijn 

een aantal actoren aan te wijzen die van invloed zijn op h e t be heer. Ik 

noem : 

26 

b e woners, gebruikers, winkeliers, bedrijven; 

dienstver l eners in de sociaal- c ulture l e en me dische s e ctor; 
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de locale overheid, Rijk en provincie. 

Deze actoren zijn werkzaam onder hun eigen specifieke financieel-econo

mische, juridische en organisatorische condities, hebben hun eigen spe

cifieke belangen bij beheer, en beschikken over verschillende mogelijk

heden of instrumenten. 

Ieder van hen zal de neiging hebben om de leef- en werkomstandigheden in 

de buurt naar eigen behoefte te manipuleren; aan de eigen gebruiksvoor

waarden aan te passen. 

De mate waarin zij daarin slagen hangt samen met de machtspositie die zij 

ten opzichte van elkaar hebben. Eigendom en financiele mogelijkheden zijn 

daarbij in eerste instantie bepalend. 

Deze actoren beinvloeden elkaars gedrag en 

een ingewikkeld netwerk van onderlinge 

die zij plegen zijn meestal op enkelvoudige 

bepalen dus het beheer, via 

relaties. De beheeractiviteiten 

beheerobjecten gericht, pri-

vaatrechtelijk van aard, en zijn zelden gecoordineerd op basis van ge

meenschappelijke doelstellingen. 

Niettemin is er een verband tussen de activiteiten van de een en de an

der. Als de ene eigenaar zijn pand opknapt zal de buurman eerder geneigd 

zijn dat ook te doen. 

Het bindend element is dan de marktwaarde. (Prisoners-dilemma: bij wel 

investeren als de buurman het niet doet stijgt de marktwaarde minder, dan 

wanneer hij het wel doet - dat is een risico - maar als je niet inves

teert is de kans groter dat de buurman het ook niet doet). 

Het achterblijven van het onderhoud van de woningen in een buurt heeft 

niet alleen effect op het aanzien van een gevelwand. De woonsatisfactie 

zal in zo'n geval afnemen, hetgeen weer tot gevolg kan hebben dat bewo

ners niet meer bijzonder gemotiveerd zijn om zelf aktief aan het beheer 

bij te dragen. Bovendien kan een toenemend vertrek in de buurt het gevolg 

zijn, gekoppeld aan een hoge vestiging van groepen die wat minder makke

lijk op de woningmarkt kunnen scoren: de economisch en sociaal minder 

sterken. 

De bekende spiraalwerking die we zo goed kennen uit de tijd van v66r het 

op gang komen van de stadsvernieuwing. 

In dit samenstel van machtsposities is het de bewoner die doorgaans aan 

het kortste eindje trekt (niet de bewoner van de goudkust natuurlijk). 

Deze bewoner heeft het meest direct te lijden van beheerproblemen. Hij 

heeft nauwelijks een machtspositie en wordt persoonlijk aangetast in de 
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vervulling van een primaire levensbehoefte, het wonen. 

Voor het beheer in de buurt en met name voor de bewonersbelangen, kan de 

samenlevingsopbouwfunctie een niet te verwaarlozen betekenis krijgen. Na 

de aftocht van het welzijnstijdperk van de 70er jaren waren we die mis

schien weer wat vergeten. Hierin zou een belangrijke stimulans kunnen 

liggen voor het ontstaan en op gang komen van allerhande beheeraktivitei

ten. In dit verband wil ik noemen het ondersteunen van buurtbewoners bij 

het opzett e n en organiseren van regulier overleg met woningcorporaties of 

het oprichten van huurdersverenigingen. 

Een ander sprekend voorbeeld is het buurt-bouwbureau, een door de gemeen

te ondersteund stukje particulier initiatief, waarbij particul i ere eige

naren, veelal eigenaar-bewoners, deskundige hulp kunnen krijgen bij het 

opknappen van hun woning. 

Zoals de buurtorganisaties, velerlei in soort en maat, van onschatbare 

waarde zijn ge weest voor de stadsvernieuwing, zo kunnen zij dat ook zijn 

voor het beheerproces. Zij kunnen bewoners helpen bij het verkrijgen van 

inzicht in de eigen situatie en hen stimuleren om voor zichzelf op te ko

men. Zij kunnen meehelpen aan de integratie en acceptatie van minder

heidsgroepen in de buurt. En ook kunnen zij voor de locale overheid een 

belangrijke signaalfunctie betekenen als het gaat om het opsporen van 

disfuncties. 

Ik wil nu wat nader ingaan op een aantal afzonderlijke actoren. 

Bewoners 

Bewoners hebben te maken met het beheren van eigen goederen, het eigen 

gebruik daarvan, en met het gebruik van goederen die onder andermans 

(=overheids-)verantwoordelijkheid vallen. Zij doen dit in de context van 

de leefgemeenschap in de buurt en zijn door de fysieke nabijheid, van el

kaar afhanke lijk en ook van andere actoren. Hinderlijke elementen in de 

woonomgeving, veroorzaakt door het handelen van medebuurtbewoners, kunnen 

een zeer negatief effect hebben op het leefklimaat en daarmee op de be

he e rsituatie: ik noem de geluid- of stankoverlast door bedrijven, auto's, 

cafe's, of bodemverontreiniging, hondepoep, de effecten van drugsgebruik, 

vuilnis op straat, parkeergedrag, grafiti, burenruzies. 
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Winkels 

Over de winkels zou ik het apart nog even willen hebben, om twee redenen. 

Zoals ik al zei, betekenen zij een belangrijke meerwaarde voor het leef

klimaat in de buurt, als zij een op de behoefte toegesneden aanbod kunnen 

hebben en goed bereikbaar zijn. 

Ten tweede omdat zij een belangrijke signaalfunctie kunnen zijn voor 

transformatieprocessen en daarmee voor het beheer in een buurt. Het ver

trekken van bepaalde bewonerscategorieen, dat wil zeggen degenen die zich 

dat economisch gezien kunnen permitteren, heeft gevolgen voor het draag

vlak van winkels. En omgekeerd betekent een hoge mutatiegraad van winkels 

een aantasting van het leefklimaat. Een cumulatief proces dat een zeer 

negatief effect heeft op de beheersituatie. 

Het winkelareaal in een buurt geeft misschien wel de eerste duidelijke 

indicaties van verval: een proces van steeds verdergaande verandering in 

de samenstelling van de branches, de wat duurdere winkels met een kwali

teits-aanbod maken plaats voor branches die op die plek minder kwetsbaar 

zijn, (lagere prijzen, minder kwaliteit) of waarvan het aanbod aansluit 

bij veranderende behoeften in de wijk (de islamitische slager). 

We kennen talloze voorbeelden van winkelstraten die op deze wijze een me

tamorfose hebben ondergaan. Bijvoorbeeld de Haarlemmerstraat in Amsterdam. 

Hoe zo'n proces zich afspeelt is tot op heden nog niet zodanig doorgrond 

dat het ook voorspeld kan worden. Wel is duidelijk dat het als een rotte 

appel werkt: het begint met een plekje, maar al gauw wordt het er om heen 

ook zwart. De winkeliers in de Haarlemmerstraat roken het gevaar en sloe

gen de handen ineen om het tij te keren. Ze brachten geld bijeen om de 

straat aantrekkelijker in te richten, voerden een publiciteitscampagne om 

zichzelf als een gezellige winkelstraat aan de klanten te presenteren en 

poogden gezamenlijk de vestiging van versterkende branches te stimuleren. 

Met deze aanpak hebben zij het zichzelf versterkende effect misschien wel 

tegengehouden, maar de oorzaak is daarmee niet aan de wortel bestreden. 

Vermoedelijk moet die gezocht worden in een samenstel van factoren, zoals 

slecht onderhoud van panden, hoge doorstroming bij de bewoners, de aan

tasting van allerlei functionele relaties met omliggende stadsdelen, 

grondwaarde-ontwikkelingen, stadsvernieuwingsbeleid, regelgeving ten aan

zien van bouw en verbouw, fiscale mogelijkheden, e.d. Bovendien zal er 

van betere woonmilieus in de omgeving en ook in de uibreidingsgebieden 
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een zuigende werking uitgaan. Eigenaren verkopen dan liever en investeren 

daar. 

Dergelijke spiraal-bewegingen kunnen zich overigens ook in opwaartse 

richting voordoe n, waarbij de zwakkere broeders door sterkere worden ver

drongen, de kwaliteit van het aanbod stijgt, en de prijzen ook (gentrifi

cation). 

Om ontwikkelingen als deze in de gaten te krijgen is het van belang dat 

betrouwbare indicatoren worden gevonden, zodat naar gelang de bedoeling 

is, deze ontwikkelingen gestimuleerd of geremd kunnen worden. 

Het investeringsniveau is zo'n indicator. Probleem daarbij is dat je dat 

vaak niet zo gauw aan de buitenkant merkt. Tegen de tijd dat dat wel zo 

is, ben je te laat. De winkeliers in de Haarlernrnerstraat hebben het ont

dekt doordat ze zagen dat bepaalde soorten van winkels elkaar opvolgden. 

Daaruit hebben zij afgeleid dater een steeds sterkere economische ver

zwakking gaande was. Het zou goed zijn om in een dergelijke functiehier

archie inzicht te hebben. Onderzoek hiernaar is moeilijk en heeft voor 

zover ik wee t, nog niet kunnen aantonen hoe dit in elkaar zit. 

Produktiebedrijven 

De produktiebedrijven, groot of klein, zijn een beheer-aktor apart. Wonen 

bij het werk of andersom, kan de woonsituatie zeer gunstig gezind zijn. 

Menging van functies wordt algemeen als zeer positief beschouwd, zeker in 

vergelijking met de monofunctionele slaapsteden. Maar er zijn natuurlijk 

ook effecten van hinder, zoals geluid, stank, afval, verkeersaantrekking, 

parkeerdruk. De wat grotere, in de woonbuurt gelegen bedrijfsterreinen, 

vallen min of meer buiten het maatschappelijke gebeuren. Alleen de daar 

werkzamen bet reden het terrein, de buurtbewoners hebben er vaak niet zo'n 

band mee. Na vijven betekenen deze plekken de aanwezigheid van grote don

kere gaten in de woonomgeving, met een negatieve uitstraling op het wel

bevinden van de mensen: donker, geen sociale controle, consequenties voor 

veiligheid, e .d. 

In veel stadsvernieuwingsgebieden is dan ook een beleid gevoerd waardoor 

deze bedrijven plaats moesten maken voor wonen: een proces van ontmeng

ing, gepaard gaand met minder levendigheid op straat overdag, meer socia

le controle 's avonds, langere woon-werkafstanden, verlies aan werkgele

genheid voor d e stad als geheel, maa r oak minder hinder ervan. 

30 DE TOEKOMST VAN STEDELIJK BEHEER 



Maar professor Rosemann zal het hebben over wijkeconomie en werkgelegen

heid. Hij zal U veel meer hierover vertellen. 

Sociaal-culturele en medisch-maatschappelijke dienstverleners 

De aanwezigheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van dienstverlening 

in de sociaal-culturele en medisch-maatschappelijke sfeer is mede van in

vloed op bet leefklimaat in de buurt. Zeker als bet gaat om de soorten 

dienstverlening die nauw bij bet wonen zijn betrokken: de eerste-lijns

functies (kinderopvang, de dokter, de school, bibliotheek). Bewoners zijn 

gebaat bij een kwalitatief goed aanbod en goede bereikbaarheid. De mate 

waarin dienstverleners hierin kunnen voorzien wordt voor bet merendeel 

niet door hen zelf bepaald, maar van bovenaf geregeld. Voor wat de finan

ciele en organisatorische voorwaarden betreft zijn zij afhankelijk van de 

overheid, direct of indirect via koepelorganisaties, of van particuliere 

geldgevers. Daarbij speelt uiteraard ook bet draagvlak een rol. 

Doorgaans behoren deze functies niet tot de economisch sterksten (met 

uitzondering van enkele meer c01JDilercieel gerichte ondernemingen zoals 

apotheek of de particuliere arts). Helaas heeft dat wel eens tot gevolg 

dat in de buurt niet de meest gunstige lokaties voor hen zijn weggelegd. 

Particuliere en sociale verhuurders en eigenaar-bewoners 

De huisbaas is een belangrijke actor bij beheer, dat spreekt vanzelf. Hij 

bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de woning. Of bet nu een particu

liere verhuurder is, een eigenaar-bewoner of een sociale verhuurder, de 

kwaliteit van de woning en de wijze waarop deze kwaliteit zich in de loop 

van de tijd gedraagt, wordt bepaald door de mate waarin de eigenaar in 

staat is om in de woning te investeren. De huisbaas benadert bet beheer 

dan ook in sterke mate vanuit de economische invalshoek. Voor hem staat 

de exploitatie van de woning centraal. Inkomsten en uitgaven, kosten en 

opbrengsten, zullen in balans moeten zijn. De investering zal, samen met 

de rente, uit de opbrengst moeten komen. Voor de sociale verhuurder is 

dat de huur plus de subsidie. Voor de eigenaar-bewoner is dat bet deel 

van zijn eigen inkomen dat hij aan wonen wil besteden. De particuliere 

verhuurder zal boven op zijn sluitende exploitatie ook nog een bepaald 

percentage winst willen behalen: zijn minimale rendement. 
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Vaak wordt aan dit rendement een hogere prioriteit gegeven dan aan d e 

onderhoudspli cht, want het hemd is nader dan de rok. Subsidies in de 

sfeer van de wonin gverbeter ing, de aftrekmogelijkheden van onderhoudskos

ten e.d., zouden particuliere verhuurders en eigenaar-bewoners moeten 

stimuleren hun eigendom goed in stand te houden. Maar de financiele 

reserves kunnen niettemin ontoereikend zijn om een kwaliteitsachterstand 

afd oende aan te pakken of te voorkome n. Dan kan jewel praten over onder

houdsplicht, maar dan komt het er gewoon niet van. Een en ander houdt 

verband met andere, externe, financiele condities, o.a. die welke worden 

bepaald door de kapitaalmarkt, met name de hypotheekvoorwaarden, of door 

de woningmarkt di e mede bepalend kan zijn voor de huurhoogte in de parti

culiere sector. Worden de kosten te hoog in verhouding tot de economische 

waarde, dan zal de particuliere verhuurder graag verkopen, en de proble

men overlaten aan een ande re belegger, die er dan met een nieuw finan

cieel regime opnieuw een oplossing voor kan zoeken. Zo kan verval toe

nemen naarmat e de eigendomsmutaties toenemen. Interessant is dan hoe de 

grondprijs zich gedraagt. Neemt die toe, dan zullen de projectontwikke

laa r s hun heil gaan zien en aktief worden in zo'n gebied. Gentrification, 

waarbij de zwakke r en door de sterkeren worden verdrongen: dan komen er 

kantoren of luxe appartementen, waar de slecht beheerde en in waard e ge-

daalde woonb e bouwing 

woningbestand (wat bij 

goed zal worden) kan 

voor moet wijken. Ter bescherming van het goedkope 

voortschrijdende stadsvernieuwing een schaarser 

d e sociale verhuurder een belangrijke rol spelen 

door aangekocht bezit van de gemeente over te nemen. 

Corporatie s hebben een andere positie dan de particulier. Weliswaar heb

ben ook zij te maken met de woningmarkt. Maar zullen daar vanwege hun 

doe lstell ing zich minder aan gelegen laten liggen. Als er geen sluitende 

exploitatie kan worden bereikt, zal de corporatie niet makkeli j k verkopen 

om van het prob leem verlost te zijn. Bovendien zijn zij voor wat betreft 

onderhouds- e n verbeteringsinvesteringen gebonden aan de voorwaarden die 

hen door Rijk en Gemeente worden geboden. Bij tekorten of specifieke 

kostbar e oplossingen zal vaak het Rijk moeten worden aangesproken. Zoals 

bijvoorbeel d bij de aanpak van het nu actueel zijnde beheerprobleem van 

de leegstand dat zich bij bijzonder impopulaire complexen voordoet. Ik 

noem hier: de Bijlmermeer (herindeling van woningen), aftopping van hoog

bouw (Middelburg) of zelfs eventuele sloopplannen (Morgenstondflats/Den 

Haag of Jagershoven/Helmond). 
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Toen gebouwd voor de kwantitatieve vraag, nu niet meer gevraagd. Het zijn 

wellicht de eerste proeven van stedelijke vernieuwing, voortvloeiend uit 

overwegingen van beheer. 

Over de rol van de corporatie bij bet beheer wil ik verder niet te veel 

zeggen omdat de beer Floor hierop nader zal ingaan. 

Een algemene conclusie is dat voor bet beheer van woningen,eigenaren af

hankelijk zijn van een aantal omstandigheden en een aantal randvoorwaar

den. Een van de voorwaarden voor goed beheer is dat zij in bun bezit kun

nen investeren. 

In de exploitatiebegroting zit voor bet onderhoud of eventuele aanpassing 

aan bet gebruik, weinig speelruimte. Vooral bij de particuliere verhuur

der is bet een kwetsbare post, omdat bet de enige post is die ook met e

nig gemak kan inkrimpen. Als hij bezuinigingen wil plegen zullen die 

veelal hierop worden verhaald. Investeringslasten, afschrijving, exploi

tatiekosten liggen doorgaans vast. Huuropbrengsten in de sociale sector 

ook, en in de particuliere sector zit er ook weining rek in. Dit betekent 

dat de onderhoudsinspanningen door beheerders steeds onder druk staan, 

met name in particuliere sector waar ook nog eens rendement vereist is. 

De rol van de overheid 

De rol van de overheid bij beheer is zeer gecompliceerd en ook zeer in

teressant. Een kluif waarbij bestuurskundigen bet water uit de mond zal 

lopen. Ik ben weliswaar geen bestuurskundige, maar ik heh bet voordeel 

vier jaar namens een gemeentebestuur in een stadsvernieuwingsbuurt te 

hebben gewerkt. Dat was de Spaarndammerbuurt in Amsterdam, waar na 15 

jaar stadsvernieuwing de tijd gekomen was om eens te gaan nadenken over 

water nu na de stadsvernieuwing moest gebeuren. Ik spreek voornamelijk 

vanuit die ervaring. 

Op stedelijk niveau zou je kunnen zeggen dat de stadsvernieuwing een con

tinue proces is, omdat voorlopig nog steeds nieuwe gebieden aan bod ko

men. Zeker als bet gaat om de grote steden. Op buurtniveau ligt dat an

ders. Ala eenmaal de historische erfenis van jarenlang slecht beheer is 

aangepakt, dan treedt een ander tijdperk in: bet buurtbeheer. 

Zoals ik tot nu toe heh aangegeven gaat bet daarbij om een gecompliceerd 

proces, waarbij ontwikkelingen zich op verschillende schaalniveaus afspe

len en bepaald worden door een aantal actoren met verschillende belangen 
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en verschillende impact. 

Om een vinger te krijgen achter de betekenis van de rol van de overheid, 

de verantwoordelijkheden en mogelijkheden die daar liggen, is het ver

standig om een aantal onderscheiden te maken. De overheid is geen mono

liet, maar bestaat uit drie bestuurslagen, waarvan de gemeente de direct 

aangesproke ne is, en die gemeente kent diensten, afdelingen en bedrijven, 

die bovendien zowel directe als voorwaardescheppende verantwoordelijkhe

den hebben. 

Daar bovenop heeft de gemeente de taak de beleidssectoren op stedelijk 

niveau te integreren en deze ten dienste te stellen aan een visie op de 

toekomst van de stad. 

Zo zijn er signalen dat op stedelijk niveau (maar ook landelijk) een aan

tal maatschappelijke ontwikkelingen gaande zijn die de vraag naar woning

en, dienstverlening, vestigingsplaatsen voor verzorgende en stuwende be

drijvigheid en infrastructuur zullen beinvloeden. 

Ik noem de afname van de bevolkingsgroei die nu speelt, na het jaar 2010 

een afname van bevolking en huishoudens. Ik noem de vergrijzing en ont

groeningstendens waarin de steden momenteel voorop lopen. Ik noem de in

dividualiseringstrend, de emancipatieontwikkeling, en ook de veranderin

gen in tijdsbesteding als gevolg van ontwikkelingen in de werkgelegenheid 

(deeltijdarbeid, arbeidstijdverkorting, e.d.). Verwacht wordt dat hier

door meer tijd in en rood de woning zal worden doorgebracht. Ook van be

lang zijn de ontwikkelingen in technologie die andere eisen stellen aan 

vestigingsplaatsen van bedrijven. 

Op al deze zaken zal de gemeente moeten kunnen inspelen in haar beleid. 

Dat betekent een geleidelijk toenemende behoefte aan aanpassingen in de 

gebouwenvoorraad, en het behoud van datgene wat voor de toekomst waarde 

kan hebben. Oat is geen gemakkelijke opgave. Want de maatschappelijke dy

namiek is veel groter dan die van de gebouwde omgeving. Gebouwen hebben 

een gemiddelde levensduur van 110 jaar. 

Terwijl de gemiddelde gebruiksduur zo'n 7 jaar beslaat. De aard en opvol

ging van de verschillende gebruikers en de mate waarin het gebouw tegen 

wisselingen in het gebruik bestand is, bepalen in dit verband de toe

komstwaarde. 

Het gaat er dus om steeds een constructieve afweging te maken tussen in

noveren en conserveren, in het belang van de stad als geheel, gebaseerd 

op een visie. 
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Daarnaast geven de buurten signalen over de ontwikkelingen op kleine 

schaal: de staat van bet onderhoud, bepaalde specifieke beheerproblemen. 

Daarop zal de gemeente op basis van haar eigen directe of indirecte ver

antwoordelijkheden moeten weten in te spelen. Flexibel reagerend met 

kleinschalige oplossingen, en consistent blijvend met haar beleidsvisie 

over de toekomst van de stad, en met bet tot dusverre gevoerde beleid. 

Terwijl ik dit zeg, realiseer ik mij dat dit hoog gegrepen is, en we 

hierover misschien wel niet al te optimistisch moeten zijn. 

Beheer als vervolg op stadsvernieuwing 

Maar we moeten bet toch wel beter gaan doen dan in bet verleden. 

Een interessante en bescheidener vraag is hoe de gemeente, na een proces 

van stadvernieuwing, recht kan doen aan de daarin gepleegde investering 

van gemeenschapsgelden. En hoe de met de stadsvernieuwing bereikte kwali

teit zo goed mogelijk in stand gehouden kan worden. 

Uit de stadsvernieuwingsprocessen zelf is geleerd dat een integrale 

buurtgerichte benadering van groot belang is, waarbij de in sectoren ver

deelde arbeidsorganisatie goed kan worden gecoordineerd en afstemming met 

andere actoren kan worden bereikt. 

De ambtelijke deconcentratie die in de grote steden gebruikelijk is ge

worden, was daarbij een redelijk effectief middel; een project-organisa

tie met een directe lijn naar bet college van B&W. 

Deze organisatievorm is echter niet zonder meer over te nemen voor be

heer. Om een aantal redenen niet: de beheerproblematiek is anders, klein

schaliger, leent zich minder voor een planmatige aanpak, is meer op de 

directe uitvoering van beheertaken gericht, minder op plannenmakerij. 

Bovendien is de achtergrond van de problematiek verschillend. 

Stadsvernieuwing, zou je kunnen zeggen, is een gevolg van al te lang 

slecht beheer. Dat slechte beheer had velerlei oorzaken. De technische 

slijtage van bet woningbestand in de 19e eeuwse wijken verliep nogal in 

snel tempo. De snelle bouw met goedkope materialen die vooral eind 19e 

eeuw door de revolutiebouwers werd gepleegd, was al geen ontwikkeling die 

veel vertrouwen kon inboezemen. Daar kwam nog eens bij dat de grote wo

ningdichtheid en de hoge woningbezetting een zeer intensief gebruik van 

zowel woning als woonomgeving tot gevolg had, hetgeen de slijtage nog 

eens een handje hielp. De particuliere eigenaren, die oorspronkelijk 
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bouwden voor ge ldbelegging, werden geconfronteerd met de noodzaak tot on

derhoud sinvesteringen die vanwege de lage huur niet rendabel konden zijn 

en lieten dus het onderhoud na. In de 20ste eeuw werd de woningbouw meer 

een overheidszorg, hetgeen wel leidde tot een betere kwaliteit. Maar de 

onderhoudslast bleef zwaar. 

De lage-lonen-/lage-hurenpolitiek van na de 2e wereldoorlog heeft het 

verkrottingsproces versneld. Zo kwam het dat in de 60er jaren de proble

men langzaamaan de pan uit begonnen te rijzen. Maar voordat de stadsver

nieuwing een beetje van de grond kwam duurde het echter nog wel een tijd

je. De prioriteit op de politieke agenda kon pas na het nodige aktievoe

ren gerealiseerd worden. Toen moest het ambtelijk apparaat gekraakt, de 

nodi ge Rijksbijdragen, zoals subjectsubsidies, lokatiesubsidies, verge

lijkingshuren, moesten worden bedacht, bepleit en binnengehaald. De ge

schiedenis van de stadsvernieuwing kent n e t zoals die van de woningnood 

een langzame erkenning . 

Bij erkenning van de noodzaak van stedelijk beheer zal het in eerste in

stantie ook zo gaan, maar toch anders verlopen, want de problematiek is 

anders en d e oplossingen derhalve ook. Bij de stadsvernieuwing was er 

sprake van een moment waarop de problematiek op tafel lag: een groot pro

bleem, haast niet oplosbaar, maar met daadkracht werden plannen gemaakt, 

knelpunten opge lost. Handen uit de mouwen en aan de slag. Het gemeentebe

stuur kon haar kiezers melden dat het probleem wordt aangepakt, dat ze er 

alles aan zullen doen en dat het in het jaar x gepiept is. 

De politieke winst zit hem in het bedenken van de oplossing en het leve

ren van de nodige middelen. Niet in het afronden van de klus en de beoor

deling van het resultaat. Want dat loopt langer dan vier jaar. 

Beheer leent zich dus niet voor een dergelijke benadering: is niet ge

schikt voor brede integrale plannen en loopt over een langere termijn. 

De dynami ek in de verhouding tussen maatschappelijk bepaalde behoeften en 

gebruik enerzijds, en de wijze waarop de gebouwde omgeving daar accomoda

tie voor kan bieden anderzijds, houdt in dat wij te maken hebben met een 

continue proces van ontstaan en oplossen van aanpassings- en slijtagepro

blemen. Bij het beheer kun je niet in z'n algemeenheid zeggen: zo ligt 

het probleem en dit i~ onze aanpak. 

Zoals ik al geschetst heh: beheer is complex, kent vele afwegingsniveaus, 

vele ve rs ch illende actoren, ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid, 

eigen instrumenten en mogelijkheden, en slechts gedeeltelijke ve rantwoor-
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delijkheid van de overheid. 

Deze overheid is wel degene die in staat zou moeten zijn de staat van be

beer te overzien. Die moet weten waar ingegrepen moet worden en zal daar

voor ook organisatorische en financieel-administratieve flexibiliteit 

moeten kunnen opbrengen, om op tijd en adequaat te kunnen reageren op be

heerproblemen. 

Lering van de stadsvernieuwing. 

Wat dat betreft heeft de stadsvernieuwing wel de nodige lering opgeleverd. 

Het overleg, de buurtgerichte en gefaseerde aanpak bij de stadsvernieu

wing, waren bet gevolg van bet verworven inzicht dat voor een dergelijke 

operatie, maatschappelijk draagvlak nodig is; en een werkwijze die de so

ciale struktuur van een woongemeenschap zoveel mogelijk intact laat. 

Ambtenaren die op deze manier in de buurten aan bet werk waren ontdekten 

al doende dat ze informatie, die ze uit bet overleg met de buurt verkre

gen, ook hard nodig hadden. Van achter bet bureau ontdek je niet veel. 

En ook bet instellen van buurtbudgetten voor allerhande kleine klusjes, 

is een beheer-instrument dat uit de stadsvernieuwing is voortgekomen. 

De buurtorganisaties die in de meeste stadsvernieuwingsgebieden zich heb

ben ontwikkeld, eerst vanwege bet achterblijven van inspraak, en vervol

gens vanwege de invulling van de inspraak en de organisatie daarvan, zijn 

voor de informatie-overdracht tussen buurt en sociale beheerders en ge

meente van essentieel belang. 

Na de afronding van de stadsvernieuwing is bet dan ook zaak te voorkomen 

dat bet kind met bet badwater wordt weggespoeld: bet is de moeite waard 

dat buurtorganisaties die zich in de stadsvernieuwingsfase hebben gevormd 

en bewezen, in stand blijven en zich kunnen inzetten voor bet beheer in 

de buurt. De gemeente kan er veel aan doen om dit te bevorderen. Bijvoor

beeld door continuering van een zekere deconcentratie van ambtelijke ca

paciteit, maar dan van uitvoeringsambtenaren, die overigens toch al in de 

buurt werkzaam zijn vanuit bun dienst; door bet handhaven van de project

organisatievorm en de directe lijn naar bet gemeentebestuur. 

Dit gekoppeld aan een adequate informatiestructuur die ervoor zorg moet 

dragen dat zowel op bet niveau van de gemeente, als van de buurt beheer

problemen worden onderkend. 
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Ten slotte 

Ten s lott e wil i k U het sc hema tonen van de zogenaamde beleidsle ven s 

cyclus, zoals die bedacht is door minister Winsemius: 
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Dit laat zien hoe d e aktualiteitswaarde van bepaalde problemen, grote 

landelijke prob lemen zoals stadsverni e uwing en woningnood, verloopt in d e 

tijd. 

Eerst krijg je de fase van erkenning van het bestaan van het probleem. 

Daarna gaat geleideli jk beleid ontwikkeld worden om er wat aan te kunne n 

doen . De manier waarop, i s nog e nige tijd voorwerp van discuss ie , wa nt 

natuurlijk is niet ieder id ee meteen ook het beste, en zijn er altijd wel 

minder wense l ijke neveneffecten. Als deze discussie is uitgewoed en de 
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keuzes gemaakt zijn, dan wordt de knoop doorgehakt, de trein gaat rijden, 

de oplossing wordt uitgevoerd. En tegelijkertijd is ook de druk van de 

ketel en daalt de aktualiteitswaarde voor de beleidsmakers. Tot bet weer 

misgaat en dan begint bet liedje van voren af aan. 

Op de tweede figuur is te zien hoe dat proces voor de stadsvernieuwing en 

de woningnood is verlopen. 

Daarachter staat de curve voor stedelijke vernieuwing getekend. 

Welnu, ik hoop van harte dat die lijn niet bewaarheid zal worden. Als we 

in staat zijn de toekomst goed te beheren, dan zal dat ook niet nodig 

zijn. Het streven van beheer is iunners gericht op een aanhoudende aan

dacht, zowel van de politiek als van alle andere betrokkenen, zeker ook 

van de bewoners. Om hen gaat bet uiteindelijk. 

Beheer is een zorg voor de toekomst, een continue zorg. 
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KANSEN VOOR HET BEHEER 

nu de stadsvernieuwing er bijna op zit 

ir. H.F.D. Davidson. 

In de afgelopen tijd is veel gepraat en zijn talloze publicaties versche

nen over stedelijk beheer en nog is men het zelfs over de begripomschrij

ving niet eens. Opvallend is dat iedere keer als het begrip beheer ter 

sprake komt er blijkbaar behoefte bestaat er een omschrijving van te ge

ven. Het lijkt er wel eens op of deze onduidelijkheid willens en wetens 

in stand wordt gehouden. Schept het voor de verantwoordelijke stadsbe

stuurders en ambtelijke diensten een excuus om daden voor zich uit te 

schuiven? 

Een Amsterdams bestuurder deed het stedelijk beheer enige tijd geleden 

nog af met op te merken dat dat het werk voor de stadsreiniging was. 

Wat maar niet duidelijk te maken schijnt te zijn is dat, ala men in deze 

tijd met enige hoop op resultaat iets aan de conditie van de (niet-stads

vernieuwings)wijken wil doen, alle eindjes aan elkaar geknoopt moeten 

worden. Dat wil zeggen dat de capaciteit in mankracht en financiele mid

delen niet alleen ingezet maar ook op elkaar afgestemd moet worden. Bo

vendien is het zaak de resultaten van deze inspanningen in stand te hou

den. Het bewijs hiervoor wordt geleverd door de ervaring die in de stads

vernieuwing is opgedaan. Pas toen er door het oprichten van projectgroe

pen een sterke ambtelijke coordinatie tot stand kwam en de geldstroom on

der meer in de vorm van subsidieregelingen geconcentreerd werd, kwam het 

stadsvernieuwingsproces op gang met, na zo'n 15 jaar, opmerkelijke resul

taten. 

Het is zeker niet mijn bedoeling het Stedelijk beheer met de Stadsver

nieuwing te vergelijken. Integendeel, ik zet het er tegen af om een paar 

dingen duidelijker te maken. 

De buurten in Amsterdam, en daar niet alleen, staan onder zware druk. Er 

is sprake van een steeds veranderende bevolkingssamenstelling die boven

dien sterk afwijkt van wat vroeger, toen die buurten gebouwd werden, e

venwichtig genoemd werd. Er wordt een zekere concentratie van bevolkings

groepen die etnisch, cultureel of sociaal van elkaar verschillen in be

paalde wijken aangetroffen. De verhuisfrequentie is vrij hoog. De buur-
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ten lijden onder het teruglopen van het onderhoud en een beperkte ambte-

lijke inzet, wat onder meer een gevolg is van bezuinigingen. Ook het feit 

dat er prioriteit aan de stadsvernieuwingswijken wordt gegeven werkt na

delig voor de overige buurten. 

' ' ' ' .... ----

_,,----------------

2 . c onti n u be hc.·C' r 

4 . st~Jsve rn1 r uw1 ng R''Vt>l~d d1, r 
hc•hl't'r 

Grafische voor1telling van de invloed van inzet van 
capa c iteit in aankracht en geld op de conditie van d e 
buurt . 
Op de y-ae is de kwantiteit van de inzet reepectieve
lijk de kwaliteit van de buurt afgezet. Op de x-ae is 
de tijd afaezet. De getrokken lijn geeft de inzet weer, 
de 1tippellijn de conditie van de buurt. 

Tot voor kort werd een buurt wanneer de conditie daarvan onder een niet 

nader gedefinieerde rode streep kwam te verkeren door de gemeenteraad tot 

stadsvernieuwingsgebied verklaard. Behalve dat de hele organisatorische 

machinerie losbarstte kwam er ook een zekere doem over zo'n gebied te 

hangen, iets wat bijvoorbeeld niet bevorderlijk is om particulieren tot 

het doen van investeringen te bewegen. Nog zijn er kringen, met name on-

der de bewoners, die door gebrek aan inzicht of vertrouwen, roepen om 

stadsvernieuwing in hun achteruit hollende buurt. In feite is dit roepen 

om een beetje aandacht. Men weet niet waar men met zijn problemen en 

klachten naar toe moet. Iedere geme entelijke dienst en bedrijf heeft een 

ander loket, verspreid over de hele stad; als men al gehoor krijgt 

geen geld of nu geen geld. 

is er 

Langzaam echter begint het door te dringen dat voorkomen beter is dan gc -

nez e n en dat men de herstellende patient niet weer aan zijn lot over moet 

laten . 
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Vanuit de projectgroeporganisatie en bewoners in stadsvernieuwingsgebie

den wordt een vurig pleidooi gehouden om in die gebieden geleidelijk over 

te gaan van stadsvernieuwing op actief stedelijk beheer en tot bet in

stellen van zogenaamde beheergroepen. 

Natuurlijk is er de stadsvernieuwer veel aan gelegen hun moeizaam opge

bouwde organisatie, relaties en samenwerking na het "gereed" komen van 

een gebied niet af te breken. Belangrijker voor hen is ongetwijfeld dat 

zij inzien dat de fysieke resultaten die zij bereikt hebben voor een 

groot deel te danken zijn aan de coordinatie van hun activiteiten en dat, 

willen die resultaten niet weer verloren gaan, men actief moet blijven, 

waartoe een zekere vorm van organisatie in stand gehouden moet worden. 

Bovendien is men zich er in de stadsvernieuwingsgebieden van bewust dat 

er in die bijna herstelde wijken sociaal, economisch en maatschappelijk 

nog heel wat te verhapstukken is. Om die reden zal de samenstelling van 

de beheergroepen van een overwegend technische in een meer sociaal ge

richte moeten veranderen. 

Opvallend is dat bij stadsbestuurders een duidelijke reactie op de erva

ringen met de stadsvernieuwingsorganisatie te bespeuren valt, die in bet 

nadeel van bet actief gecoordineerd buurtbeheer werkt. De projectgroepen 

zijn enerzijds als gevolg van bun zwaar mandaat, anderzijds door hun 

sterke identificatie met hun werk en buurt, een machtsblok gaan vormen 

dat zoal niet tegenover de bestuurders, dan toch zeker tussen bestuur

ders en bevolking kwam te staan. Dit verzwakte uiteraard de greep van bet 

bestuur op de loop der dingen. Deze ervaring en de hoge kosten die de 

stadvernieuwingsorganisatie met zich meebrengt is er de oorzaak van dat 

men in brede politieke kringen geen nieuwe projectgroepen wil. 

Een omvangrijke beheeractie buiten de stadsvernieuwing is in Amsterdam 

van start gegaan met bet accepteren van beleidsvoorstellen van de Wethou

der voor de Volkshuisvesting tot bet beheer van de woningvoorraad in de 

zogenaamde gordel 20/40, de wijken die gebouwd zijn tussen 1920 en 1940. 

(Zie bijlage bij dit stuk, pag. 47 e.v.). 

Deze beleidsvoorstellen die gebaseerd zijn op een onderzoek naar de con

ditie van de woningen in genoemd gebied komen er op neer dat de gemeente 

in de slechtste blokken na aanschrijving en indien nodig verwerving, zelf 

de woningen zal opknappen en voor het overige woningcorporaties en parti

culieren zal stimuleren hetzelfde te doen. Dit alles, zo luidt het, om 
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stadsvernieuwing te voorkomen. Zonder dat daar onderzoek naar gedaan is 

wordt er in de voorstellen gesteld dater behalve met de woningen verder 

geen vuiltje aan de lucht is, zodat iedere inspanning die verder reikt 

dan woningverbetering, overbodig is. 

Hier dreigt men in dezelfde valkuil te stappen als bij de stadsvernieu

wing. Weer zou alle aandacht op de woningkwaliteit gericht moeten worden 

terwijl woonomgeving, voorzieningen en welzijn op het tweede plan komen. 

Gelukkig heeft de Wethouder voor de Ruimtelijke Ordening het voornemen 

met aanvullende beleidsvoorstellen voor de gordel 20/40 te komen. Hoe die 

precies luiden en of die de nodige politieke steun zullen krijgen moet 

nog afgewacht worden. Zeker is dat de ambtelijke coordinatie die daarbij 

hoort in de mee st omzichtige bewoordingen omschreven zal worden. 

Wat speelt zich in de praktijk af in <lat grote nieuwe actiegebied gelegen 

tussen de 19e eeuwse wijken en de na-oorlogse tuinsteden? Wij bekijken 

eens een heel klein stukje; buurtcombinatie 50 begrensd door Amstelkade, 

Maasstraat en Churchilllaan en in de voorstellen van Wethouder V.H. een 

van de twee meest urgente gebieden genoemd. Een groot aantal woningen 

staat leeg. Mensen die ze toegewezen krijgen weigeren ze te betrekken om

dat ze in abominabele staat verkeren. Er wonen veel oude mensen. Van de 

twee scholen die er stonden kwam een in onbruik en is inmiddels afgebro

ken. Een vrij groot plantsoen, het Borssenburgplein - waarop in een voor

malig GEB gebouwtje ooit het atelier van de beeldhouwer Couzijn gevestigd 

was, nu een jongerencentrum - ligt er desolaat bij, een nog niet zo lang 

geleden uitgevoerde herprofilering heeft weinig tot het leefklimaat bij

gedragen. 

Intussen zijn er in verschillende hoeken van het gemeentelijk apparaat 

activiteiten aan de gang die al begonnen waren voor de V.H.-voorstellen, 

waarvan de resultaten binnen afzienbare tijd te zien zullen zijn. In het 

kader van het aanvullende woningbouwbeleid worden op de plaats van de 

afgebroken school woningen gebouwd met onder andere faciliteiten voor een 

woongroep voor bejaarden. (Toen de besluiten hiertoe al genomen waren 

bracht het hoofd van de nog bestaande school ter sprake dat hij hier 

liever nieuw zou bouwen en dat dan op de plaats van zijn school woningen 

zouden kunnen komen. Helaas te laat door gebrek aan coordinatie tussen de 

afdelingen onderwijs en aanvullende woningbouw). Met het oog op de nieu

we woningen wordt het plantsoen opnieuw ingericht en vanuit de sector 
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Verkeer en Vervoer wordt de buurt verkeersluw gemaakt. Dankzij het feit 

dat een medewerker van de Dienst Ruimtelijke Ordening zitting heeft in 

het ontwerpteam voor de nieuwe woningen, het ontwerp voor het plantsoen 

en het verkeersluwe gebied maakt, is het mogelijk de activiteiten enigs

zins op elkaar af te stemmen, maar er zit iets toevalligs in. Wat zou er 

op tegen zijn deze "toevallige" coordinatie van beheeractiviteiten for

meel aan de "gerayoneerde" dienst Ruimtelijke Ordening op te dragen voor 

wie dit nu eenmaal tot haar habitus behoort? Over rayonering gesproken: 

verwacht mag worden dat de instelling van stadsdeelbesturen, wat voor be

denkingen daar ook tegen moge zijn, bevordelijk is voor een gecoordi

neerd beheer op buurt en wijkniveau, alleen al omdat bestuurder en amb

tenaar dichter bij de bewoners komen te staan. 

Het actief beheer gaat in Amsterdam due van start in de gordel 20/40. Of 

daarbij ook coordinatie tussen de verschillende sectoren zal plaatsvinden 

moet nog worden afgewacht. Vastgesteld moet worden dat de keus op de gor

del 20/40 niet is gemaakt na een zorgvuldig onderzoek over de hele stad 

naar waar en hoe de ter beschikking te stellen capaciteit het meeste 

"rendement" zou kunnen opleveren. Men had zich kunnen afvragen of de be

schikbare middelen gespreid moeten worden over een groot aantal relatief 

goede buurten of geconcentreerd op een paar slechte. Ook een onderzoek, 

waarbij aan de hand van een groot aantal criteria de fysieke en sociale 

condities van buurten gewaardeerd en met elkaar vergeleken worden ten

einde op een zo objectief mogelijke wijze prioriteiten te kunnen stellen, 

is niet verricht. De ervaring opgedaan bij de stadsvernieuwing heeft ge

leerd dat dergelijke onderzoeken niet leiden tot het vaststellen van een 

rangorde. Daarvoor zijn de uitkomsten te moeilijk te kruisen en spelen 

politieke motieven een te belangrijke rol. Op puur pragmatische gronden 

is gekozen voor de gordel 20/40 omdat die een omvangrijke (ca. 100.000) 

relatief goedkope woningvoorraad bevat die nog in een redelijke staat 

verkeert. 

Nu de aandacht gericht is op de vooroorlogse stad, dreigen de westelijke 

en zuidelijke tuinsteden uit de boot te vallen, terwijl toch ook hier een 

aantal bedreigingen op de loer liggen. Zo bestaat de kans dat door de te

ruglopende onderhoudsbudgetten de kwaliteit van het groen dat immers de 

rijkdom van deze wijken vormt, onder het minimum zakt. De succesvolle 
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aanvullende woningbouwoperatie heeft een vrij groot aantal woningen juist 

aan d e ze gebieden toegevoegd. Hierdoor is de dichtheid en daarmee de druk 

op de openbare ruimte verhoogd wat, zoals duidelijk zal zijn, de behoefte 

aan beheer doet toenemen. Gehoopt moet worden dat de sterke stedebouwkun

dige structuur van deze gebieden er toe bijdraagt dat ze het hoofd nog 

even boven water houden. Voor de Bijlmermeer bleek dit ni e t moge lijk, in 

delen daarvan is de stadsvernieuwing al in volle gang (ook al wordt dat 

ni et zo genoemd). 

Tenslotte nog een aspect van het beheer dat hier nog ni e t aan de orde is 

geweest, namelijk dat van het juridische instrumentarium. Als wij ervan 

overtuigd zijn dat bij het stedelijk beheer geldt: voorkomen is bet er dan 

genezen, dan moet er veel meer energie in de handhaving gestoken worden, 

een soort van energie die vergeleke n met die van breken en bouwen weinig 

kost. Net als bijvoorbeeld in het verkee r worden in de ruimtelijke orde

ning op het niveau van de wijk de wetten, verordeningen en regels met de 

voeten getre den, e n dat terwijl wij in Nederland over e en stelsel va n re

gels bes chikke n dat zijn weerga in de wereld niet kent. Alsof de deregu

lering een feit is wordt er zonder vergunning gebouwd als nooit te voren 

en dat beperkt zich niet alleen tot dakkappellen en schuurtjes. Echter 

juist deze woe ke r e nde optelsom van kleine, nauwelijks bouwsels te noemen 

dingen, die ve randert de stad op een manier waarvan men zich niet heeft 

afgevraagd of men dat we l of ni e t wil. Het is vooral in de buurten dat 

onder het ni e t handhaven van regels op het gebied van verkeer en crimina

liteit en ruimtelijke ordening en welstand en erfpacht het zwaarst gele

den wordt. Di e regels hadden wij verzonnen om die complexe en fantasti

sche samenlevingsvorm die stad heet een beetje te lat e n functioneren. 
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BIJLAGE: BEHEER IN DE GORDEL 20-40 

Deze notitie bevat uitgangspunten respectievelijk een voorstel voor de 

aanpak vanuit de Sector RO van het stedelijk beheer in de Gordel 20/40. 

In principe zullen de voorstellen niet verder gaan dan een beleid dat ge

richt is op de afstemming per gebied, van normale beheermaatregelen van 

de sectoren. Een en ander gekoppeld aan de woningverbetering en gebaseerd 

op onderzoek naar de conditie van, en knelpunten in de Gordel 20/40. 

1. Doel 

a. Aangeven welk beleid de gemeente voor ogen staat m.b.t. het beheer in 

de Gordel 20/40. 

Bijvoorbeeld: 

een actief beleid gericbt op bet instandhouden en aanpassen aan ver

anderende omstandigheden van de aanwezige woningvoorraad in een aan

trekkelijke woonomgeving met een adequaat voorzieningenpakket (voor

komen van stadsvernieuwing). 

b. Aangegeven welke instrumenten er ter bescbikking staan respectieve

lijk ontwikkeld moeten worden om bet beleid uit te voeren: 

bijvoorbeeld: 

bebeeronderzoek (vinger aan de pols bouden) 

juridiscbe instrumentarium 

gecoordineerde inzet van bet (normale) sectorale beheer (zie 6). 

2. Beleidskader 

Aangeven bij welke (bestaande) beleidslijnen het beheer aansluit. 

Bijvoorbeeld: 

structuurplan: opstellen programma's van ruimtelijke maatregelen, het 

structureren, bewaken en begeleiden van de uitvoering daarvan en aan

bevelingen voor andere dan ruimtelijke maatregelen; 

beboud en berstel, een beleid dat als vanzelfsprekend voor deze ge

bieden van toepassing is; 

aansluiting op VH beleid voor de Gordel 20-40, te weten fundering en 

woningberstel/-verbetering, aanschrijvings-/herhuisvestingsbeleid. 

3. Waarom de Gordel 20-40 

Argumentatie waarom juist in de Gordel 20-40 een actief beheerbeleid 

gevoerd zal worden. 

Bijvoorbeeld: 

Anders dan territoriale prioriteiten te stellen na uitvoerig onderzoek 
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over de gehele stad naar vaak niet vergelijkbare condities, wordt 

gekozen voor de gebieden met een ruime, relatief goedkope woning

voorraad die er op het eerste gezicht nog redelijk bij staat. Zo'n 

beleid laat ruimte om, indien nodig, slechtere gebieden buiten de 

Gordel een hogere prioriteit te geven, n.1. tot stadsvernieuwings

gebied t e verklaren. 

4. Afbakening van het gebied 

Gebiedsgrenzen met aanduiding van 

buurtcombinaties (t.b.v. statistische 

(toekomstige) stadsdeelgrenzen en 

gegevens), zodat duidelijk is 

voor welk gebied het beleid van toepassing is (zie kaartje). 

Binnen het gebied kunnen na onderzoek (punt 5.) en/of in relatie tot 

activiteit en van andere sectoren (VH) prioriteiten gesteld worden. 

5. Onderzoek 

Opsomming van het te verrichten onderzoek. 

In 1984 is op initiatief van wethouder V.H. een onderzoek gedaan naar 

de Volkshuisvestingsaspecten in de Gordel 20/40 ("woningen, bewoners 

en huisbazen"). Hieraan zal t.b.v. het buurtbeheer minimaal moeten 

worden toegevoegd onderzoek naar: 

niet-commerciele voorzieningen; 

winkels en bedrijvigheid; 

openbare ruimten; 

verkeer- en parkeersituatie; 

bestaande overlegstructuren tussen gemeente en bevolking; 

ontwikkelingen als gevolg van verkorte arbeidsduur; 

emancipatievraagstukken. 

6. De betrokken sectoren 

Inventarisatie van bestaande activiteiten en aanbevelingen voor even

tueel te ontwikkelen activiteiten op het gebied van onderhoud en be

heer bij de verschillende relevante beleidssectoren. Voorstellen voor 

afstemming van de activiteiten van de sectoren binnen een actiegebied 

of stadsdeel. De meest betrokken sectoren zijn: D.0.W., D.R.0., 

G.D.V., GRB, G.D.H., Onderwijs en Jeugdzaken, Coordinatie Welzijns

beleid. Voor wat betreft de D.R.0. kan bijvoorbeeld aangegeven worden 

welke aktiviteiten in de Gordel 20/40 in het jaarprogramma staan. 

7. Organisatie 

48 

Voorstellen voor een lichte organisatie/overlegstructuur, maar geen 

projektgroep. 
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Wanneer meerdere sectoren tegelijk in een buurt actief zijn (waar 

veel voor te zeggen is) zal er alleen alter wille van duidelijkheid 

t.o.v. de bevolking sprake moeten zijn van een samenwerking en een 

coordinatiepunt. Dit Coordinatiepunt moet bij een van de bestaande 

lijnorganisaties liggen, bijvoorbeeld bij D.R.0. (beheerambtenaar) of 

Bestuurscontacten. Een coordinatiepunt of overlegstructuur dekt een 

(toekomstig) stadsdeel af. Daar waar woongebieden op korte termijn 

onder de b.g.d. komen te vallen is het evident dat deze taak door de 

stadsdeelraad behartigd wordt (Watergraafsmeer). Op gebieden uit de 

periode 20-40 die onder de zorg van een projektgroep stadsvernieuwing 

vallen is, voor de duur van die zorg, het onderhavige niet van toe

passing. 

8. Juridisch Instrumentarium 

Opsomming, werking en aanbevelingen m.b.t. te hanteren verordeningen 

en planvormen. 

9. Financiele middelen 

Voorstellen m.b.t. toepassing van bestaande en te mobiliseren gelde

lijke middelen zoals M.I.P., begrotingsposten, s.v.-fonds. 

10. Aanpak, fasering en maatregelen. 

Voorstellen voor concrete planmatige aanpak per buurt. 

Bijvoorbeeld: 

herstructurering voorzieningen in open ruimte (bejaarden en kin

deren); 

herstructurering 

scholen); 

onderwijsvoorzieningen (er zijn veel verouderde 

maatregelen tegen verkeersoverlast (verkeersluwe gebieden maken). 
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STEDELIJK BEHEER EN WERKGELEGENHEID 

Prof. J. Rosemann 

Terwijl de plannen voor de stedelijke vernieuwing in de jaren '60 vooral 

gericht waren op de herstrukturering van de binnensteden, op de verster

king en uitbreiding van de city funkties en op de aanleg van nieuwe ver

keerswegen, lag de nadruk van de stadsvernieuwing in de laatste 10 jaren 

ongetwijfeld op de vernieuwing van de volkshuisvesting. De verbetering 

c.q. vernieuwing van woningen en woonomgeving in de oude wijken werd tot 

vooraanstaand doel verklaard; het 'bouwen voor de buurt' werd door menig 

stadsbestuur als credo innig omarmd. En niet zonder succes: in de oude 

binnensteden en vooral in de verpauperde wijken uit de 19e en begin van 

de 20e eeuw zijn inmiddels de meest verkrotte panden door nieuwbouwwonin

gen vervangen. En ook de woningverbetering is in de laatste jaren goed op 

gang gekomen. 

Veel moeilijker is echter de vraag te beantwoorden of de stadsvernieuwing 

ook in sociaal opzicht als geslaagd kan worden beschouwd. Aan de ene kant 

valt zonder meer te constateren dat grote groepen van de bewoners in de 

oude wijken van de stadsvernieuwing hebben kunnen profiteren. Hun woon

situatie is inmiddels aanzienlijk verbeterd, ook al vormt de ontwikkeling 

van huren en servicekosten een steeds groter probleem. 

Inspraakprocedures, participatie en professionele ondersteuning hebben 

bovendien de betrokkenheid van bewoners bevorderd en bijgedragen aan een 

zekere stabilisering van de sociale struktuur in de stadsvernieuwings

gebieden. 

Aan de ene kant tonen recente onderzoeksresultaten aan dat slechts een 

deel van de bevolking in de stadsvernieuwingsgebieden gelntegreerd was en 

invloed kon uitoefenen op bet stadsvernieuwingsproces. Andere groepen 

zijn min of meer uitgesloten gebleven. Hun belangen zijn daarom ook veel 

minder in de besluitvormingsprocessen, in de verbeteringsingrepen en in 

de toewijzingsregels terug te vinden. 

Nog meer valt het sociale succes van de stadsvernieuwing te betwijfelen 

als wij naar de economische positie van de bewoners in de stadsvernieu

wingswijken kijken. Deze is thans gemiddeld eerder zwakker te noemen dan 

enkele jaren geleden. 

Op zich is dit geen verrassend resultaat: de stadsvernieuwingswijken zijn 
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als achterstandsgebieden steeds gekenmerkt geweest door een concentratie 

van kansarme groepen; in tijden van economische recessie en stijgende 

werkloosheid mag verwacht worden dat bewoners van achterstandsgebieden in 

bijzondere mate getroffen zijn door deze ontwikkeling. "Bouwen voor de 

buurt" houdt bovendien in dat een zekere concentratie van kansarme groe

pen in de stadsvernieuwingsgebieden blijft gehandhaafd. 

Als wij echter naar de omvang van de werkloosheid in sommige stadsver

nieuwingswijken kijken wordt duidelijk dat de segregatie inmiddels een 

nieuwe dimensie heeft gekregen. In Rotterdam bijvoorbeeld werden in 1981 

24.000 werklozen geregistreerd. In 1983 was dat opgelopen tot 38.000. 

Ruim 70% van deze werklozen zijn woonachtig in stadsvernieuwingsgebieden, 

vooral in de zogenoemde eersteringsgebieden, waar de stadsvernieuwing het 

verst is gevorderd. 

Terwijl de werkloosheid in de gemeente Rotterdam gemiddeld 18% bedraagt, 

ligt het aandeel in de stadsvernieuwingsgebieden rond 30%. Feitelijk kan 

dat zelfa nog hoger zijn, omdat niet alle werklozen zijn geregistreerd. 

In een recent woonlastenonderzoek in Feijenoord kwam naar voren dat rond 

de 60% van de huishoudens in deze wijk geen inkomen uit arbeid heeft. Bo

vendien toont de werkloosheid in de Rotterdamse stadsvernieuwingsgebieden 

een hardnekkig karakter. Meer dan 43% van de werklozen in deze gebieden 

is al langer dan twee jaar werkloos. De mensen zijn er gevangen in een 

vicieuze cirkel, die tot een dubbele stigmatisering dreigt te ontwikkelen 

zoals wij dat uit een aantal Amerikaanse en inmiddels ook Engelse steden 

kennen: het stigma 'langdurig werkloos' valt samen met het stigma 'wonen 

in een verpauperde wijk' en leidt ertoe, dat de kansen en op de woning

markt en op de arbeidsmarkt steeds kleiner worden. Wij hoeven niet eerst 

naar Liverpool te kijken om te begrijpen dat hier een tijdbom tikt die 

onze samenleving serieus bedreigt. 

Door de stadsvernieuwingsaanpak wordt de sociale achterstand in de ach

terstandsgebieden dus niet opgeheven. In tegendeel, de problemen van 

werkloosheid ondergaan in recent vernieuwde wijken een bijzondere toe-

spitsing: in verband met de vernieuwing stijgen de woonlasten, terwijl 

het gemiddelde inkomen van de bewoners o.m. als gevolg van de stijgende 

werkloosheid daalt. De schaar tussen inkomensontwikkeling en ontwikkeling 

van woonlasten staat in stadsvernieuwingsgebieden dus ver open. Als ge

volg komt ook het "bouwen voor de buurt" op de tocht te staan. Bewoners, 

die jarenlang voor de verbetering van hun wijk hebben gevochten, dreigen 
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als gevolg van (onverwachte) werkloosheid te worden verdrongen, nadat de 

stasvernieuwing is afgerond. 

In dit verband spelen de naoorlogse woonwijken een belangrijke rol. Hun 

relatieve positie op de woningmarkt verslechterd naarmate de oude woning

voorraad in de binnenstad wordt verbeterd. Bijzonder getroffen door deze 

degradatie zijn m.i. de volgende probleemcategorieen: 

de woonwijken uit de jaren'SO en begin van de jaren '60, onder de 

voorwaarden van grote woningnood en weinig beschikbare middelen ont

staan en vanaf het begin belast met bouw- en woontechnische gebreken; 

de grootschalige uitbreidingswijken uit de jaren '60 met overheersend 

flatgebouwen, waarbij de monofunktionaliteit en monotonie van de ste

debouwkundige struktuur in vele gevallen gepaard gaat met een toewij

zingsbeleid, dat al vanaf het begin tot een eenzijdige bevolkingssa

menstelling heeft geleid. 

Terwijl jaren geleden koopkrachtige bewoners de stad uittrokken, kondigt 

zich nu een omgekeerde trek aan: hogere inkomensgroepen proberen weer te

rug te keren naar de vernieuwde en dus aantrekkelijke binnenstadswijken, 

terwijl de laagste inkomensgroepen uit de toenmalige stadsvernieuwings

gebieden vertrekken, om de huurprijsstijgingen te ontsnappen. Uiteraard 

zullen zij in eerste instantie terecht komen in het relatief slechtste 

gedeelte van de woningvoorraad, met name dus in de naoorlogse probleem

wijken die anders leeg komen te staan. Door de verhuisbewegingen dreigen 

de verpauperingsprocessen in de naoorlogse probleemwijken in een stroom

versnelling te raken. Als er niet op stedelijk niveau ingegrepen wordt, 

dan zijn deze wijken gedoemd de stadsvernieuwingsgebieden van de toekomst 

te worden. 

Maar hoe ingrijpen, op welk niveau en op welke manier? Ik denk dat hier 

een belangrijke taak voor het stedelijk beheer is neergelegd, aan de ene 

kant, om te voorkomen dat nieuwe achterstandsgebieden ontstaan, aan de 

andere kant, om nieuwe verpauperingsprocessen in de vernieuwde binnen

steden tegen te houden. Deze taak houdt in dater een breed pakket van 

maatregelen zal moeten worden ontwikkeld, waarbij o.m. te denken valt aan 

verschillende vormen van wijk- en buurtbeheer en aan een veranderd toe

wijzingsbeleid. 

Een van de meest belangrijke, maar ook meest omstreden maatregelen in dit 

verband lijkt mij echter een aanpak te zijn, waarop ik mijn verdere in

leiding wil toespitsen: de wijkgerichte bestrijding van werkloosheid en 
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stimulering va n we rkgelegenheid in de stadsvernieuwingsgebieden. Wat is 

daaronder t e ve rstaan ? 

De ove rheid probee rt de werkgelegenheid in eerste instantie te stimuleren 

vi a het algemeen economisch beleid. Aanvullende werkgelegenheids- en 

werkloosheidspro g r a mma 's zijn vooral bedoeld ter oplossing van bijzondere 

strukture l e kne lpunt e n. De ruimtelijke verdeling wordt in hoofdlijnen in 

het kade r va n he t r eg i onaal economisch struktuurbeleid vastgest e ld. Van 

een verdere onderverdeling volgens ruimtelijke categorieen is nauwelijks 

meer spra ke; het ruimt e lijk economisch struktuurbeleid (RES) van de ge -

meenten is t ot nu toe s l echt s marginaal aanwezig. Een uitzondering vormt 

de ondersteuning van bedrijven in het programma 'Kaderregeling Steun Be

drijven Stadsve rnieuwing' (KSBS - nu opgenomen in het stadsvernieuwings

fonds), maar ook hi e r valt de doe lmatigheid van de toepassing in de mees

te geme ent e n te b e twijfelen. 

De concentra t ie va n we rkloosheid in de stadsvernieuwingsgebieden is ech

ter e en typische probl e em, waar ruimtelijke, economische en sociale as

pecten op e en kl einschalig niveau met elkaar zijn verbonden. Algemene 

maatre gel e n t e r st i mulering van de economie hebben slechts een beperkt 

effect op de s ituati e in de achterstandsgebieden. Nieuwe werkgelegenheid 

di e op die manier wo rdt toegevoegd, ligt meestal op terreinen, die een 

ander opleidingsnivea u vereisen dan waarover de werklozen in de stadsver

nieuwingsgebie den be schikken. Omscholing is daarom een belangrijk onder

deel van een we rkge l egenhe idsbeleid, ook al biedt zij voor de probleem

groepe n in de acht e rstandsgebieden slechts in beperkte mate een oplos

sing. Voor deze groe pen zullen de arbeidsplaatsen in de nieuwe en voor

uitstreve nd e b e dr i jf s takke n stee ds beperkt toegankelijk blijven. 

Als de we rkloos heid i n de achterstandsgebieden zal worden aangepakt, dan 

dienen spe cifieke ma atre ge len ontwikkeld te worden, die rekening houden 

met de aanwezi ge potenties in de wijk, maar die ook toegespitst zijn op 

de rnogelijkheden e n randvoorwaarden van de groepen werklozen die in de 

achterstandsgebi e den bijzonder zijn vertegenwoordigd: de laag geschool

den, de we rkl o z e n jonge ren, de langdurig werklozen en de etnische minder

h e d en. Wi jkge ri chte rnaatregelen hebben in dit verband slechts een beperkt 

doel: de aanpak van spe cifieke knelpunten in achterstandsgebieden. De so

c iale effek t e n e rvan z ijn daarorn ook belangrijker dan de economische. Dit 

houdt in <l a t wijkge rich te rnaatrege len ter bestrijding van we rkloosheid 

ge en a l gerneen werk ge l egenheidsbe leid kunnen vervangen. 
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Wijkgerichte maatregelen zijn slechts als een aanvulling te beschouwen op 

een algemeen beleid ter stimulering van economie en werkgelegenheid. 

Een dergelijke aanpak is niet onomstreden, zeker niet in sommige econo

mische kringen, waar de recente herstruktureringsprocessen ook in het 

kader van de economie worden beschouwd. Wijkgerichte ingrepen worden in 

dit verband al gauw als concurrentievervalsend en belemmerend voor de 

gewenste herstructureringsprocessen bekritiseerd, omdat zij een (in eco

nomisch opzicht) optimale allocatie van investeringen tegen houden. 

De vraag is echter of alle veranderi~gen van de economische struktuur in 

het kader van de stadsvernieuwing voor het economisch herstel als posi-

tief zijn te beoordelen. En zo ja - welke niet monetaire kosten aan 

deze veranderingen zijn verbonden, die door de maatschappij op de een of 

andere manier moeten worden betaald. Om deze vragen te beantwoorden, zul

len wij een aantal herstructureringsprocessen in verband met de stadsver

nieuwing nader moeten bekijken. 

De sterke gerichtheid van de stadsvernieuwing op de volkshuisvestings

problemen heeft in het verleden zeker ertoe bijgedragen dat bedrijven in 

de stadsvernieuwingsgebieden hun bestaansvoorwaarden hebben verloren en 

werden opgeheven. Bedrijfsterreinen werden herbestemd voor het wonen; 

goedkope bedrijfsruimte werd vervangen door dure nieuwbouwpanden, waarvan 

met name startende bedrijven vaak de huur niet konden opbrengen; publiek

gerichte bedrijven en winkels hebben het stadsvernieuwingsproces niet 

kunnen doorstaan, omdat zij tenminste tijdelijk hun klanten verloren. In 

dit opzicht heeft de stadsvernieuwing in veel gevallen tot een verlies 

van arbeidsplaatsen in de wijken geleid, dat niet door nieuwe vestigingen 

is opgevangen. 

Sterker nog, door de stadsvernieuwing werd de - sowieso al aanwezige -

trek van bedrijven uit de dichtbebouwde binnenstad en de 19e eeuwse gor

del naar de rand van de stad, waar betere uitbreidingsmogelijkheden en 

betere verkeersaansluitingen bestaan, bevorderd. 

In vele gevallen werd deze trek door een actief uitplaatsingsbeleid van 

de gemeenten ondersteund, in het kader van de KSBS-maatregelen zelfs met 

subsidies. 

De resultaten hiervan worden meestal positief beoordeeld. Verschillende 

onderzoeken komen tot de conclusie, dat de meeste uitgeplaatste bedrijven 

inmiddels beter draaien dan tevoren. 

In een recent onderzoek, dat wij voor de gemeente Delft hebben uitge-
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voerd, komt echter ook naar voren, dat de uitplaatsing van bedrijven in 

vele gevallen gepaard gaat met een verlies van arbeidsplaatsen. Dever

huizing van het bedrijf wordt als gelegenheid gebruikt, om de bedrijfs

voering te rationaliseren en werknemer s te besparen. In de Delftse stads

vernieuwings gebieden konden wij vaststellen dat de uitgeplaatste bedrij

ven over ca. 25% minder arbeidsplaatsen beschikten dan op hun oude ves

tiging. Gezien de werkloosheid in de oude wijken blijft het dus een vraag 

of deze ontwikkeling door een aktief uitplaatsingsbeleid moet worden on

derst e und. 

Nog kritischer zal een beoordeling zijn, wanneer wij de concentratiepro

cessen bekijken die door de stadsvernieuwing direct of indirect worden 

bevorderd. Bedoeld is daarmee niet het concentreren van een aantal win

kels in een winkelstraat , om een betere ruimtelijke struktuur te berei

ken . Bedoeld is he t proces , waarbij deze winkels worden vervan gen door 

een supermarkt of een warenhuis, di e alle koopkracht in de wijk aantrek

ken en geen bestaansmogelijkheden voor kleine winkels over laten. Indit 

geval kan nauwe lijks worden gesproken van een positief effect op de 

plaatselijke economie. De concentratieprocessen in de vorm van super

markten enz. leveren geen cent op voor het nationaal inkomen, ze verbe

teren ook niet de Nederlandse positie in de internationale concurrentie 

en ze leveren geen bijdrage voor de ontwikkeling van de produktiviteit. 

Zij kosten alleen arbeidsplaatsen. Bovendien blijft het een vraag of de 

verzorging in de wijke n op die manier wordt verbeterd. 

Samenvattend kunnen wij dus concluderen dat de economische herstruktu-

reringsprocessen in verband met de stadsvernieuwing 

beoordeling eisen . Ook al leidt de uitplaatsing voor een 

een genuanceerde 

aantal bedrijven 

tot een verbetering van hun economische positie, deze positieve effecten 

zijn niet voor alle bedrijven te verwachten. Bovendien gaat het uit

plaatse n vaak gepaard met een verlies aan arbeidsplaatsen. Een belang

rijk kritiekpunt is ook dat het vertrek van bedrijven uit de oude wijken 

kan worden gezien als een uitholling van de stedelijke struktuur. Levende 

binnenstadswijken met een grote veelvoud van funkties dreigen onder de 

invloed van de stadsvernieuwing te veranderen in monofunktionele slaap

wijken; de essentie van het stedelijke verdwijnt. 

Deze inzichten hebben ertoe geleid, dat in de laatste jaren steeds rneer 

gemeenten hun beleid t.a.v. bedrijven in de stadsvernieuwing hebben 

gewijzigd. Steeds rneer wordt geprobeerd in het kader van de stadsver-
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nieuwing ook bedrijven en werkgelegenheid te behouden en te herstellen. 

Bedrijfsverplaatsingen worden tot een minimum gereduceerd; ook milieu

hinder probeert men eerst ter plaatse op te lossen, voordat tot verplaat

sing wordt besloten. Voor de voortzetting van bedrijven in stadsvernieu

wingsgebieden wordt een extra steunverlening aangeboden. En ook startende 

bedrijven genieten van een aantal steunverleningen, waarbij o.m. wordt 

geprobeerd, goedkope bedrijfsruimte ter beschikking te stellen, om de 

'broedplaatsfunktie' van de oude wijken te handhaven. Ik denk dat bier 

onder de invloed van de economische recessie in de laatste jaren een pro

ces op gang is gekomen, <lat de stadsvernieuwing meer en meer zal veran

deren. Als resultaat is een nieuwe vorm van integrale aanpak te verwach

ten, waarbij de doelgerichte be{nvloeding van de ruimtelijke economische 

struktuur in de steden een belangrijk onderdeel zal uitmaken. 

De effecten van de veranderende aanpak op de werkloosheid in de stadsver

nieuwingsgebieden zijn tot nu toe marginaal gebleven. Het verband tussen 

stadsvernieuwings- en werkgelegenheidsbeleid is echter ook nog nauwelijks 

ontwikkeld. Een stap verder in de richting van de wijkgerichte bestrij

ding van de werkloosheid zou de gedachte van de 'wijkeconomie' kunnen 

betekenen. 

Het principe van de wijkeconomie bestaat erin dat de produktie en de con

sumptie in een wijk op zodanige wijze wordt gestuurd, dat een soort meer

waarde voor de wijk ontstaat. Investeringen van buiten worden zoveel mo

gelijk gebruikt, om de werkgelegenheid binnen de wijk te stimuleren. In 

de stadsvernieuwing zou dit kunnen betekenen, dat investeringen voor wo

ningbouw, voor de woningverbetering van de woonomgeving en de voorzie

ningenstruktuur zoveel mogelijk ter verschaffing van arbeidsplaatsen voor 

wijkbewoners wordt ingezet. Gelegitimeerd wordt deze orientatie bet argu

ment, dat de concentratie van werkloosheid een bijzondere vorm van ach

terstand is, en zodoende een bijzondere inhaalmanouvre tegenover de 'ge

wone wijken' noodzakelijk is. 

Voor een dergelijke aanpak zijn tot nu toe weinig ervaringen aanwezig. De 

konkrete invulling zal daarom voor een groot deel in de vorm van experi

menten moeten plaatsvinden. Maar toch zijn er een aantal voorbeeldprojec

ten te noemen. 

In West-Berlijn bijvoorbeeld werd in bet kader van de 'Internationale 

Bauausstellung' (IBA) o.m. een aanpak voor de partikuliere woningverbe

tering ontwikkeld, waarbij de zelfwerkzaamheid van bewonersgroepen cen-
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traal staat. Deze zelfwerkzaamheid werd op een zeer interessante manier 

gecombineerd met de poging de werkgelegenheid in de wijk te stimuleren. 

De bewonersgroepen waren verplicht, 15% van de verbeterings- kosten in de 

vorm van eigen werk op te brengen, waarbij de IBA voor de deskundige be

geleiding zorgde; 85% van de verbeteringskosten werden door de overheid 

in de vorm van subsidies wilden besteden aan een aannemer of gedeelten 

ervan zelf wilden uitvoeren in de vorm van betaald werk. Het zal te ver 

gaan in het kader van deze inleiding alle aspecten van het experiment toe 

te lichten. Een aspect lijkt mij echter in dit verband bijzonder belang-

rijk: door het prograrnma werd niet alleen de kleinschalige 

bedrijvigheidin de wijk gestimuleerd (en dus ook een aantal 

arbeidsplaatsen veiligge- steld); er werd vooral ook een koppeling van de 

'formele' economie aan het 'informele' circuit bereikt, een geleidelijke 

overgang, die de drem- pel tussen werkloosheid en werkgelegenheid 

verlaagde. 

Het tweede voorbeeld, dat ik in dit verband graag wil noemen, betreft de 

sti chting 'Woon en Werk' in de Transvaalbuurt in Den Haag. Het projekt is 

ontstaan uit het opbouwwerk voor jongeren. De opbouwwerkers waren van me

ning dat zij de meestal werkloze jongeren meer moesten aanbieden dan al

leen maar ping pong. Ook hier worden door de jongeren in kollektief ver

band woningen opgeknapt, die voor hen zelf bedoeld zijn. Dit gebeurt met 

behulp van 4.000 gulden subsidie per woning, bestemd voor de tijdelijke 

instandhouding van sloopwoningen. Door het meedoen worden de jongeren 

stadsvernieuwingsurgenten en hebben dus na de sloop recht op een nieuwe 

woning. Net als in Berlijn client men ook in de stichting "Woon en Werk" 

een dubbel doel: bestr ijding van de werkloosheid en de gevolgen daarvan 

(het zich niet kunnen veroorloven van een woning). Vervolgens worden door 

een groep jongeren in opdracht van de gemeente wisselwoningen opgeknapt, 

betaald werk dus, dat een eerste stap uit de vicieuse cirkel van 'werk-

loos zijn in een verpauperde 

zijn voortgang in het scheppen 

alsmede in het oprichten van 

wijk' kan betekenen. Het projekt vindt nu 

van kleinschalige bedrijfjes en winkels 

een klussenwerkplaats. Daarnaast probeert 

men in verband met een leerlingenwerkplaats ook nieuwbouw- en renovatie

proj e kten aan te trekken. 

Ook al hebben de genoemde projekten met grote problemen te kampen, ook al 

zi j n de concepten zeker geen oplossing voor de werkloosheid in het alge

meen, toch wordt duidelijk, dat zij een bijdrage kunnen zijn ter verbe-
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tering van de situatie van werklozen in de stadsvernieuwingswijken. En ik 

denk, dat als aan deze situatie iiberhaupt iets wordt verbeterd, dan is 

dat al een heel belangrijke bijdrage. Niet alleen voor de stadsvernieu

wingsgebieden, maar ook voor de stedelijke ontwikkeling in het geheel . 
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THE NEW EVERYDAY LIFE - A NORDIC RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT* 

H. Vestergaard 

The new everyday life 

Thi s introduction relates to a Nordic study with the aim to deve lop mo

dels for reorganization of t he basic functions of everyday life. 

E.g. a reorgani zation of work, care and housing. So far this has been a 

research and development project. But the aim is of course to bring it to 

practi ce as soon as possible. There are two believes or attitudes share d 

by the resea rchers and planners behind the project: 

the housing area and the household sector is the key to change in so 

ciety today; 

- the monofunctional or clean housing area cannot satisfy the d e mands of 

present and future residents. 

To this we can a dd: the dwelling of the future is already built and 

therefore it is nessesary to focus on rehabilitation of the housin g a r e as 

we already have an d on deve loping a professional hous i ng manageme nt ser 

vice . 

The "New everyday life" is a constructive model that consists of the 

three bas ic c han ges : 

- int e gration of work, care and housing in time and space; 

development of the Middl e Level as a new economic sector attached t o 

the loca l a r ea; 

- deve lopme n t of an orga n iza tional framework for the middle level. 

The idea or the vision 

The middl e l e ve l concerns a vision about organizing everyday life in a 

new way, and this vis ion was formulated about seven years ago. 

* This contribution is bas e d on ideas developed for the research group 

for The Ne w Everyday Life related to Nordic Womens Building and Plan

ning Forum . 
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The idea. 

On the conference of the Nordic Women's Building and Planning Forum in 

Kungalv in 1979 it was concluded that there is a need for a middle level 

between the large society and the continuously smaller family. It was al

so said that this middle level has to be attached to the everyday life in 

the dwelling and the near surroundings of the dwelling. The middle level 

must be built on community work and self-management for groups of people 

living close to each other. 

This middle level is a new economic sector that in the long run can be 

able to develop in cooperation with the traditional economic sectors, the 

private sector, the public sector and the household sector. 

The middle level will have to take care of tasks that these sectors do 

not take care of today. Also it has to take care of tasks that these sec

tors take care of in an insufficient way and in an unsatisfactory way to

day. 

The middle level can be illustrated with the following figure: 

The formal 
economy 

The informal 
economy 

*Examples: 

House
holds 

The Middle 
level* 

gardens, work, recycling of material, interest groups, celebration 
and tradition, housing collectives, tenant management, exchange of 
services, co-operative institutions for care, service for elderly, 
common facilities, schools, etc. 
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Starting points for developing the middle level 

The investigations on the use of time and work in the homes which have 

bee n carried out in several countries, show among other things that the 

production of the formal economy had never been able to substitute the 

work in the individual homes to any significant extent. Today just about 

as many unwaged hours of work are delivered in the individual hous e holds 

as waged hours of work are delivered in the public sector and in the pri

vate business sector. 

In this connection there is a reason to put a question mark with the 

household as synonymous with a conunon area of interest. Here redistribu

tion of resources between on the one side women and on the other side men 

is carried on , and this redistribution is difficult to look through, but 

in gene ral this must be assumed to ke ep women in a paradoxable situation. 

This paradox can be formulated as follows: 

Women cannot improve their situation in the home, unless their general 

economic status in society is changed. 

Women cannot improve their status in the paid work force, unless their 

tasks in the homes is changed. 

This paradox has not been diminished by: 

that households looked upon from the outside had moved away from pri

marily being income-producing units to today being income-collecting 

units; 

that the private business sector and the public sector gradually have 

picked out some of the activities that these sectors are good at 

handling, out of the households, and 

that the number of persons in each household has been continuously 

diminishing. 

We, therefore, have to look critically upon how society today is split up 

into sectors without making clear the consequences of this for everyday 

li fe and for the conditions for solving care tasks. The traditional 

splittings between the households, the public sector and the private bu

siness sector and betwee n the dwelling and the place of work take it for 

g rant e d that women take upon them the role of the mediator that in time 

and space is going to integrate the output from the different sectors to 
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the final consumption in the individual households. This mediating role 

has been rather impossible, filled with conflicts, and therefore not at

tractive to women today. 

The women's paradox is not going to be solved by: 

larger and more luxurious private dwellings, more public services, a 

larger supply of ready-to-use goods in the supermarkets, more commer

cial holiday trips and so on; 

this means an increased consumption 

production inside the private business 

tor, or increased imports. 

made possible by an increased 

sector and the public sec-

The possibilities for solving the paradox can be found outside traditio

nal economic sectors by developing a fourth economic sector, a middle le

vel that can be a basis for developing a new everyday life. 

The middle level can be a relief of the small and malfunctioning house

holds and the time that will be gained by this can give the participants 

possibilities for gradually taking over tasks that today are placed in 

the public sector and in the private business sector. The middle level 

can be of great importance for the employment level and be a real offer 

to people to start a production of goods and service that they need them

selves and for liberating themselves for participating in the consumption 

culture. 

The middle level can by its very existence contribute to diminish the 

pressure on the services from the social sector and from the health sec

tor. The middle level can be an offer to everyone to participate in a so

cial network that is stronger than the ones, we have in the modern wel

fare societies today. 

The activities on the middle level will be carried out both by waged and 

unwaged work. The users of the results of the production will then be in 

control of the production. 

There is no rich research background or literature about the middle level 

that we can make references to. 

The middle level that can be characterized as a fourth economic sector, 

does nevertheless already today exist in several places around, in hou

sing areas and local communities in all the Nordic countries. These ex

amples are important startingpoints for a further extension of these ac

tivities. Besides this the lack of paid work inside traditional economic 

sectors and the poor organization and uneven distribution of the work 
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load in the individual households, makes its own demand for new ways of 

organizing possibilities for people to participate in the production of 

the n eeds of life and the living conditions that they ne e d in their 

everyday life. The middle l e vel will not develop as a poor substitute for 

the traditional economic sectors of society, but it will develop as some

thing new that in a development process can be combined with the se sec

tors. It is not a separate economic sector in whi c h hundreds or thousands 

of people will participate on a fulltime basis in the future. On the con

trary, it is a sector in whi c h e veryone will work during a varying amount 

of time. Some will work there e very d ay , o thers several times a week, and 

st i ll others just now and then. 

As the starting point for this development several activities are already 

today functioning in the Nordic countries, for example housing coopera

tives in the private sector of housin g and in social housing, and tenants 

boards in social housing in De nmark, city committees and activity schools 

and common work in Fin land, kindergartens run by parent cooperatives and 

collective house s in Sweden, housing cooperatives and community work in 

Norway. 

The connection to the h ousing area and household work 

As a starting point, it is important to notice the connection between the 

middle leve l and the ho using area. It is in the housing area that the 

e ve ryda y life is going on. 

This is the place, where people are most of the time, when they are not 

connected to the market of waged work. The young, the elderly, and t he 

adults that cannot find a paid job, today have to live on a fulltime ba

sis in housin g areas which were planne d and built for inhabitants who on

ly spent their freetime outside a pa i d job or education activities in the 

housing area. 

It is a l s o the dwelling and the housin g area that is the physical frame

work around a nd a production factor in the household production that for 

many, e special ly child-families and single parents, is carried out under 

time pressure a nd isolated fr om others. And the new technical equipments 

offered for use in the homes, have n o t been followe d by a reduction in 

the time n e eded for household production for these groups. It is not pos

s i b l e to rationalize the household work in the sma ll i solated hous e holds . 
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These do not have resources for planning and the technical development 

has meant that new tasks have to be fulfilled in the homes. 

There is a need to move many tasks that today have to be carried out in 

the individual household, out into a larger cooperation between several 

households. In this way women can be relieved of the sole responsiblity 

of the daily household work. Without having this to rely on only, an 

eventual change of attitudes inside the four walls of the single homes 

concerning who has to carry out and take responsibility for the work in 

the homes. 

There is also a need for the housing areas to become alive, so for ex

ample the groups that today cannot find paid work, can participate in 

social co-operation, and that the inhabitants in general can take upon 

them the responsibility for the management of their housing area. 

The precondition for this is often that the physical and organizational 

structure of the housing area has to be changed. Developing the middle 

level also means that the physical structure changes. Reconstruction and 

additional construction in already existing areas have to be carried out 

so that it can be possible to create facilities and room that can be the 

framework for the activities on the middle level. Also an organization 

and new ways of cooperation have to built up on the middle level. 

The implications for housing management 

At present many housing companies are forced into a changing process. New 

conditions for for letting housing is a background for this. Previously 

people were waiting in a queue just to get any housing unit that might be 

offered. And the succes of a housing company could be measured by the 

number of new built housing units that could be added to it's stock every 

year. Many public housing companies have been and still are in a situa

tion with many empty housing units of a high technical standard that they 

cannot hire out. 

This has been an important motivation for many housing companies to leave 

a management and organizational form fit for a production industry to the 

benefit of one fit for a service industry. More and better service became 

an answer to the question "How can we keep the tenants we already have 

and avoid empty housing units?". 

However, today it is a question, if it is sufficient to accept the role of 
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a service company in order to make sure, that a public housing company 

can survive as a professional organization in the long run. 

In the future a housing company will be a co-producer of living areas. 

The question will be how can a housing company in cooperation with te

nants, local authority, local private business etc. establish a framework 

for integration of work, care and housing. E.g. to eliminate the mono

functional housing area and to create amiddle level. An important quali

fication for a co-producer is the ability to meet people and to communi

cate. Housing areas, wh e re to live, to work and to take care responsibi

lities for others is physically, organizationally and economically based 

in the local area, needs communication. The housing company will have to 

develop it's communication abilities both inside and outside the company 

and in the local areas among the residents. 

The cooperation betwee n the middle level and the other economic sectors 

The idea is to move part of the activities that are going on in the pri

vate business sector and in the public sector in addition to activities 

on the househould leve l to the middle level. This move or transfer of ac

tivities can be organized in different ways, for txample as tenant mana

gement of housing areas, housing cooperatives, housing collectives, com

mon or cooperative care activities, and production collectives, all imply 

the existance of the middle level. The functions around the dwelling and 

the built environment play the major roles in the activities of the midd

le level. Cooperation will be the basis for the organizational structure 

on the middle level, and this cooperation will have its connection to the 

housing area. 

The consequences of developing the middle level will most likely be: 

a smaller public and private sector and a slower increase in gross 

national product in relation to the measure of this indicator that is 

used today; 

a decreasing budget deficit in the public sector in step with the 

transfer of tasks to the middle level; 

a decrease in needs for imports as the composition of consumption 

will be changed in a direction of relatively larger consumption of 

locally produced goods and services; 

a lower registered level of paid employment, but also a decreased 

need for paid employment; 
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an increased middle level that is responsible for local social work, 

housing management, production of foods, organizing of re-use of re

sources, production of goods and services on a smaller scale; 

a lower level of income measured in money-terms, but also a possibi

lity for a higher quality of life; 

women are relieved of the sole responsibility for home and children; 

men get a real possibility to spend time with their children; 

a lower level of pollution and a more resource-economic production. 

When the above consequences are mentioned, it is important to pay atten

tion to the fact that the increased productivity inside the private busi

ness sector in the future will mean that the same amount of industrial 

goods can be produced with significantly less work time than today. Tech

nology and education means that the material standards of living do not 

have to be lower than today, even if the extent of formal employment is 

going to decrease relatively. 

The role of the public sector 

The establishment of a middle level is a process that starts from the 

roots of society. The local authorities and the State shall not initiate 

or manage, but make sure that the obstructions for these activities are 

removed, for example make sure that the inhabitants get a real possi

bility for taking over control and management of the housing areas, take 

into consideration in planning and legislation activities that the middle 

level exists, be prepared to cooperate and negotiate with the middle 

level. 

The local authorities and the State must not look upon these activities 

as a threat, as something breaking down society, but as a promise about 

that a change in society is on its way, and participate constructively in 

creating a new infrastructure in housing areas and in local communities 

that can support the middle level as naturally as the activities in the 

private business sector and in the public sector is supported today. 
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VERANDERINGEN IN HET GEBRUIK EN DE AANPAK VAN STEDELIJK BEHEER 

M. Liebregts 

Inleiding 

Bij het horen van het woord stedelijk beheer hebben we de neiging achter

dochtig te worden. Ook logisch als je de vaktijdschriften van de afge

lopen 2 a 3 jaar nakijkt en de enorme belangstelling ziet. Alle disci

plines hebben zich er reeds over gebogen, varierend van sociologen, pla

nologen, geografen, stedebouwkundigen tot bouwkundigen. 

Is deze belangstelling het gevolg van te veel beheer en de ermee samen

hangende problemen, ontbreekt het aan effektief beheer, of wordt er werk 

gezocht nu de productie in de uitbreidingswijken, groeigemeenten en 

stadsvernieuwingsgebieden afneemt? 

Parallellen zijn te trekken tussen de belangstelling voor het stedelijk 

beheer en die voor het woningbeheer de afgelopen 5 a 10 jaar gekregen 

heeft. Allereerst zien we dat vanaf begin 1970 schaalvergroting en pro

fessionalisering ontstaan. (1) Vervolgens ontstaan er dan nieuwe proble

men, die met de bestaande middelen en ontwikkeld instrumentarium niet op 

te lossen zijn. Wie heeft de studiedagen kunnen tellen die de afgelopen 

jaren eraan besteed zijn? 

Veelal neigen deze studiedagen ertoe om het probleem kwantitatief te vat

ten en oplossingen te zoeken binnen de huidige regels en verhoudingen. 

Dat is ook de kern van de kritiek op de huidige discussie. In deze bij

drage zal het dan ook niet gaan om het presenteren van (nieuwe) oplos

singen. Geprobeerd wordt een schets te geven van de beheerproblemen van

uit het gebruik. Vanuit een 4-tal invalshoeken wordt er naar gekeken: 

productie, financiering, kwaliteit en beheer. Tot slot doen we een poging 

om een programma van eisen en randvoorwaarden te formuleren, waaraan op

lossingen moeten voldoen. 

Beheer: van begrip naar uitgangspunten 

Beheer op zich zegt niets. Beheer is dus altijd gekoppeld aan activitei

ten en objekten. Bij stedelijk heheer gaat het niet alleen om de woning, 

maar ook om de stedelijke woonomgeving en de maatschappelijke context 

DE TOEKOMST VAN STEDELIJK BEHEER 69 



van wonen, leven en werken. De plaatsgebondenheid van het wonen hangt 

samen met buurtekonomie, plaatselijke werkgelegenheid, cultuur en leef

stijl van de samenwonende bevolking, de waarde van het totale leefmilieu 

( 2). 

Stedelijk beheer betekent nu het scheppen van noodz a kelijke voorwaarden. 

Dat houdt in: aan de ene kant anticiperen op de ontwikkelingen en aan de 

andere kant een visie bezitten over de kwaliteit van het wonen, het ge

bruik van de stad en de plaats van de bewoner, respektievelijk gebrui -

ker hierbij. Beheer wordt veelal slechts in algemene zin geformuleerd. 

Bijvoorbe e ld beheer in e nger e zin: onderhoud, nazorg en preve nt ie; e n be

heer in ruimere zin : voorkoming van verval en de aanpassing van de stad 

aan nieuwe ontwikkelingen in de funkti es (3). Het zal duidelijk zijn dat 

zonder visie er weini g ingespeeld kan worden op ontwikkelingen. Uitgangs

punten di e aan stedelijk behee r ten grondslag moeten liggen zijn: 

afstemming van de organisatie op de behoefte van vergaande democra

tisering van woning en woonomgeving (beslissingsmacht op lager nivo); 

benutten van het potentieel van de mensen (arbeidsvermogen en kreati

viteit) op elke schaa l; 

het voorwaarden scheppen voor het ontstaan van nieuwe collectivitei-

ten al s reaktie op de individualisering en fragmentarisering, 

ginnen bij het wonen; 

te be-

Aan de hand van de problemen die zich voordoen bij het huidige beheer van 

de stad, wijk e n woning zullen deze drie uitgangspunten verder uitgewerkt 

worden. We beperken ons hierbij in eerste instantie tot de stadsvernieu

wing en de probl ematiek van de na- oor logse woningbouw. 

Stadsvernieuwing: een gemiste kans? 

Het verval van de oude wijken leidde in de jaren zeventig tot het opstar

ten van een grootscheepse stadsvernieuwingsoperatie. In een versneld tem

po zijn een groot aantal problemen aangepakt. Hierbij lag het accent op 

de productie van won i ngen, varierend van woningverbetering tot nieuw

bouw. Onder het motto 'bouwen voor de buurt', dat te karakteriseren is 

met 100% woningwe t, renovatie in principe voor de zittende bevolking, 

wijkgewijze huisvestingsregels, betaalbare woningen en materieel op

drachtgeve rsschap be woners (4), zijn e r een re eks van problemen opgelost. 

De techni s che kwaliteit van de woningen is verbeterd en ook op het ter-
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rein van de verbetering van de woonomgeving en van voorzieningen zijn er 

resultaten geboekt. 

Toch ligt mede aan die keuze van 'bouwen voor de buurt' en de technische 

benadering ten grondslag dat een aantal problemen niet opgelost is. In de 

stadsvernieuwingswijken hebben we nog altijd te maken met een achter

standsituatie. De bouw- en woontechnische kwaliteit is weliswaar verbe

terd, maar de sociale problematiek kan niet via een eenmalige inhaalma

noevre worden opgelost. 

Als we kijken naar de huidige problemen in de stadsvernieuwing, die ook 

na de grootscheepse operatie van de afgelopen 10 jaar nog aanwezig zijn, 

dan kunnen we het volgende konstateren: (5) 

Hoog werkloosheidspercentage en eenzijdige bevolkingssamenstelling 

van lagere inkomens. 

Sterk gestegen woonlasten. Door de afname van de financiele bijdrage 

van de overheid en stijgende energieprijzen in kombinatie met de in

komensachteruitgang wordt een steeds groter deel van het inkomen be

steed aan het wonen. Het gevolg is onder meer een afname van de so

ciale mobiliteit. 

Wijzigende bevolkingssamenstelling. Het kader met een bete·re oplei

ding en inkomen trekt weg. Het aandeel van culturele minderheden 

neemt toe en tevens stijgt het aandeel van bejaarden sterk. De voor

zieningen zijn op geen enkele wijze hierop afgestemd . 

Afname van bedrijvigheid, leegstaande bedrijfsruimten en kantoorpan

den. 

Gebrek aan groen en speelgelegenheid. In het algemeen is het voorzie

ningennivo niet afgestemd op de toename van de vrije tijd. 

Eenzijdige woningsamenstelling. Niet alleen richt de productie zich 

bijna uitsluitend op de woningwetwoningen, maar beperkt het zich 

daarbij ook in hoge mate tot de bouw voor het traditionele huishoud

type. Niet of nauwelijks wordt de vraag gesteld, hoe aan allerlei 

nieuwe kollektiviteiten vormgegeven moet worden? Ook de relatie wo

ning - woonomgeving en het gebruik van de stad is nauwelijks onder

werp van discussie. 

De zichtbare gevolgen zijn de blijvende of vaak verergerde achterstandpo

sitie van de stadsvernieuwingswijken, zichtbare verpaupering, vandalisme, 

verdwijnen van sociale samenhang en afname van sociale mobiliteit. 

Hoewel het startpunt van de stadsvernieuwing gelegen is in de technische 
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aanpak van de woningen e n het een inhaalmanoevre betreft, is er op geen 

enkele wijze aandacht besteed aan d e vraag, hoe de kwaliteit van datgene 

wat verbeterd is in stand gehouden kan worden? Stadsvernieuwing he e ft 

geen voorwa arden gescha pen om herni e uwd verval tegen te gaan. De techni

sche en financiele inspanningen hebben zich op een hoogwaardig 'af' pro

dukt gericht, waarbij bestaande financiele en organisatorische kaders de 

opl os singen bepaa ld hebben. 

Stadsvernieuwing is me d e van de grond gekomen omdat bewoners zich zijn 

gaan organiseren in nieuwe, flexibele organisatievormen om een antwoord 

te kunnen bie d e n op bedreigingen of om verlangens gerealiseerd te krij

gen (6). In de meeste stadsverni e uwingswijken heeft <lit geleid tot een 

kontinu koalitiemodel tussen gemeente-ambtenaren en bewoners (7). Het ge

volg is geweest <lat de buurtbeweging een institutionele plaats heeft ge

kregen. 

De problemen werden vervolgens vertaald in kwantitatieve grijpbare be

grippen. Slechte huisvestingssituaties werden bediskussieerd in etikette

rin gs plannen, de woonbehoeften werd e n uitgedrukt in differe ntiatiesche

ma's en de oplossingen we rden vertaald in de jaarlijkse produktie-aantal

len. Vanaf <l at momen t zijn de problemen weer organisatorisch grijpbaar. 

Voortdurend onderzoek naar de problemen en de wensen en verlangens rond 

de kwaliteit van het wonen is niet de inzet geweest. 

Elk nieuw probl eem vergt dan ook in eerste instantie vanuit de overheid 

een organisatorisch antwoord. Zo zien we <lat de diskussie in Rotterdam 

over de overgang van stadsvernieuwing naar beheer er een is over model

len. In nota's is er sprake van verschillende modellen, zoals een 'post

proje ktgroepmodel', waarin sprake is van een ko6rdinator voor de woning/ 

woonomgeving, een 'overleggroep wijkbeheer', getrokken door een wijkbe

heerder, di e ook gaat over werkgelegenheid en welzijn, een 'bewonersorga

nisatiemodel' en een 'korporatiemode l', met ook weer zorg voor de woonom

geving (8). Maar wil stadsvernieuwing niet een gemiste kans zijn, dan zal 

het over de produktievraag heengetild moeten worden en de aksentverschui

ving moet gaan in de richting van een langere termijn aanpak. Het organi

satiemodel is dan het resultaat en ni et het startpunt. 

We lke l ering is er nu uit de stadsvernieuwing te tre kken? 

Stadsvernieuwing is een vorm van beheer. Het is een inhaalmanoevre, die 

nodi g is omdat er in een bepaalde periode slecht beheerd is. In die zin 

moet stads verni e uwing voorwaarden scheppen om problemen tijdens het be-
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heer te voorkomen. De huidige aanpak, die vooral gericht is op de produc

tie van wooneenheden, beantwoordt hier niet aan. 

Het gevolg is dater een hoogwaardig product gerealiseerd wordt, dat be

stemd is voor een specifiek huishoudtype en al direkt onbetaalbaar is. 

Jarenlange strijd rond de woonlasten hebben niets aan deze benadering 

veranderd. 

Tijdens de stadsvernieuwingsaanpak worden wijken heel redelijk beheerd. 

Dit is mede mogelijk omdat er organisaties - projektgroepen, bewonersor-

ganisaties - en financiele voorwaarden aanwezig zijn. Na de inhaalmanoe

vre, als de produktietrein voorbij is, is goed beheer alleen mogelijk als 

er voorwaarden gekreeerd zijn. Huidige oplossingen moeten dan een onder

deel vormen van een aanpak op langere termijn, die een procesmatige en 

participatieve benadering mogelijk maakt. (9) Toekomstig gebruik en be

heer vormt daarbij een onderdeel. De wijze van produceren en financieren 

moet dat ook mogelijk maken. 

Na-oorlogse woningen vragen om een andere aanpak 

De problemen die zich in de na-oorlogse woningbouw voordoen zijn signa

len, die niet verkeerd begrepen rnoeten worden. In de diskussie wordt 

veelal onderscheid gemaakt tussen complexen, waar louter sprake is van 

bouw- en woontechnische problemen, en situaties waarin dit gekoppeld is 

aan vandalisme, sociale achteruitgang, leegstand, enz. Sommige complexen 

krijgen zelfs het etiket 'misbaksel'. Priemus verstaat hieronder com

plexen waarin bewoners niet graag wonen en/of waarvan de exploitatie ver

liesgevend is (10). Factoren die hier van invloed zijn - naast ontwerp

aspecten, die leiden tot een ongunstige prijs/kwaliteitverhouding zijn: 

hoge woonlasten, bouwtechnische problemen, ongunstige ligging, slecht wo

ningbeheer en extreem gebruik. Geruchtmakende projecten zijn onder andere 

Jagershoven te Belmond en Bijlmermeer te Amsterdam. 

Wat zijn nu de problemen en waarom deze aandacht? 

Niet zonder reden is de aandacht verschoven van d~ stadsvernieuwing naar 

de na-oorlogse woningbouw. Zeventig procent van het woningbestand dateert 

uit deze periode, waarvan de helft in handen is van sociale verhuurders. 

(11) Problemen op welk terrein ook - technisch of sociaal - vertalen zich 

direkt in financiele konsekwenties door leegstand, huurachterstand of ex

tra onderhoud. 
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In de afgelopen jaren is de stroom van onderzoeken op gang gekomen. Dui

delijk is dat het aanta l probleemcomplexen he t incident overstijgt. 

Voortdurend wordt geprobeerd de problemen die zi c h voordoen te ca t egori

seren naar bouwkundig, fi n a ncieel en sociaal. 

Uit onderzoek blijkt dan dat vrij veel probleemcomplexen in meer dan een 

probleemcategorie vallen. Verde r blijkt dat van de complexen waar zich 

social e probl emen voo rdoen, bijna de helft ook bouwkundige problemen te 

zi e n geven e n dat bij vee l complexe n sprake is van l eegstand (12). 

Maar wat kunnen we met di e kennis ? 

We we t e n dan hoe ernstig de sign a l e n zi jn, maar het probl eem kennen we e r 

ni et mee. 

Het zal dui delijk zijn dat een samenhang van deze factor e n het verval 

verst erkt . De eerste signalen d ie gegeven worden zijn de grote ve rhui s b e 

we g i n gen. De wijke n krijgen h e t karakt er van een doorgangswijk. Toewij 

zingen vinden vervolgen s plaats aan starters, die de wonin gen noodge

dwongen aksepteren , aan etni s c he minderheden en sociaal zwakkeren. De 

probl emen word e n versterkt . Het verval beperkt zich niet all een tot wo

n i n g of woonge b ouw , maar hee ft vervol gens ook effecten op de woonomge

ving, voorzienin genni vo, schaa l en aanzien van de buurt. ls er in het be

gin n og sprake van een organisatiegraad van bewoners, bij gebre k aan re

sp ons van de andere betrokkenen n eemt in de loop der tijd d e betrokken

heid af, het kad er trekt weg . De genoemde kenmerken en het ontb r eken van 

organ i s atie brengen de wijk in een nee rgaande spiraal. Was er aanvanke 

lijk een probleem in een comple x, uit eindelijk hebben we te make n met 'n 

"probleemcomplex". Op dat moment wordt er ge roepen om een integra l e aan

pak of sloop om opni euw te be ginnen. 

Vanuit d eze bijna uitzichtl o ze situatie worden dan uiteindelijk aanzetten 

ge daan om de probl emen aan te pakken. (13) Plannen worden opgesteld om d e 

gebrekki g uitgevoe rd e behee rta ken te herstellen. Ander e , wijkgerichte or

ganisati es worden in het l e ven geroepen, waarin all e participant e n - al 

of ni et gemandateerd - vertegenwoordigd zijn; onderke nd wordt dat wone n 

mee r is dan het bes c hi kken o ve r een woning, dat wil zeggen, d e ontslui

t ing van het woongeb ouw wordt aange pakt en de inrichting van de woonomge 

v ing. Er wo rden ideeen geopperd om de monotone funkti e te doorbreken. 

In he t beg in is gest e ld dat je het probleem moet l eren ke nnen en dus on

d erzoe ken, wil j e he t kunnen oplossen. Ma ar voor elk onderzoek ge ldt d a t 

wat je ontdekt a fhank e lijk is van de posi tie di e je inneemt. Dit geldt 
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ook voor de aanpak van de na-oorlogse wijken en de vorm die stedelijk be

heer in de toekomst krijgt. 

Naar onze mening is het noodzakelijk bestaande kaders te doorbreken. Kij

ken we bijvoorbeeld naar het beheer in de sociale woningbouw. Na de oor

log hebben de corporaties een sterke groei doorgemaakt. Kenmerkend hier

bij zijn schaalvergroting, specifieke vorm van professionalisering en ra

tionalisatie van het beheer. De huurder is van een lid van een kleinscha

lige belangenorganisatie in de rol van een consument van grootschalige 

exploitatie gedwongen. (14) Problemen van huurders worden in de praktijk 

moeilijk erkend door de verhuurder. Als je nu de oplossing alleen binnen 

de bestaande verhoudingen zoekt, kan het zijn dat een oplossing niet te 

realiseren is, omdat dat juist een onderdeel ervan is. 

Hoewel het slechts een illustratie is, is de achtergrond hiervan dat we 

bereid moeten zijn bestaande situaties of schijnbare verworvenheden ter 

discussie te stellen. In volkshuisvesting en stedebouw en dus ook het be

heer zijn kwantiteiten en gemiddelden gaan domineren. Allerlei behoeften 

zijn meetbaar gemaakt en in vast omlijnde regelingen vastgelegd. Als we 

lessen uit de stadsvernieuwing willen trekken, dan zullen we moeten be

ginnen een aanpak van onderaf te realiseren en daar ruimte voor te cre

eren. Deze andere aanpak begint bij het wonen en de bewoner. 

Van veranderingen in het gebruik naar een programma 

Het thema van deze lezing is veranderingen in het gebruik en de aanpak 

van stedelijk beheer. Om de veranderingen in het gebruik en dus ook de 

konsekwenties van het beheer te kunnen plaatsen, is het noodzakelijk een 

globale schets te geven van allerlei algemene ontwikkelingen die hiermee 

verband houden. (15) De belangrijkste factoren zijn zijdelings reeds aan 

bod gekomen. Het gaat om: 

een intensiever gebruik van de woning en woonomgeving en een zich 

wijzigende beleving van de buurt tengevolge van daling van het inko

men en van het ontstaan van meer vrije tijd; 

de roep om een herbezinning op de verhouding prive en kollektief om 

ruimte te scheppen voor de gewenste kulturele identiteit; 

de bevolkingssamenstelling wijzigt, er ontstaan verschillen in inko

menspositie, arbeidsmarktpositie en culturele positie. 

Dit wordt nog versterkt door de groeiende verzelfstandiging van het 
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individu, afbrokkeling van het traditionele gezin en het ontstaan van 

nieuwe woon- en leefvormen; 

de toename van de emancipatie van de gebruiker en het verlangen om 

zeggenschap te krijgen over de inrichting van het eigen leven, zowel 

als groep of als individu. Dit vormt aangrijpingspunten voor nieuwe 

beheervormen en beheer van onderaf. 

Alleen over beheer praten heeft geen zin. Beheer is niet los t e koppelen 

van de wijze waarop woningen en stedelijke structuren geproduceerd wor

den, de wijze waarop financiele middelen ter beschikking gesteld worden, 

de wijze waarop de aanvangskwaliteit wordt ingevuld of hoe er over kwali

teit wordt nagedacht en natuurlijk de wijze waarop beheer organisatorisch 

vorm krijgt. 

Achtereenvolgens zullen we kijken naar de ideeen en eisen die vanuit een 

zich verandere nd gebruik gesteld worden en verband houden met de produk

tie, financiering, kwaliteit en beheerorganisatie. (16) 

Produktie (17) 

De wijze waarop de woning en de stedelijke materiele structuren tot stand 

komen, neigt ernaar om te komen tot een 'af' product. Traditioneel is dit 

te verklaren omdat woningen voorheen gerealiseerd werden om ca. 100 jaar 

hun diensten te bewijzen en de structuren van de stad een nog langere pe

riode zijn funkti e vervulden. 

Beperken we ons tot de productie van woningen, dan zijn er op dit moment 

allerlei tendenzen binnen de productie te constateren die van invloed 

zijn op de toekomstige positie van de gebruiker: de zich wijzigende pro

ductievraag van nieuwbouw naar instandhouding, verwetenschappelijking van 

de productie, accumulatie en concentratie in het bouwbedrijf en zich wij

zigende productietechnieken en -methoden. 

De vraag is, of deze tendenzen ook bijdragen tot een versterking van de 

positie van de gebruiker? Controle op de productie of een productie afge

stemd op de zich ontwikkelende woonbehoeften betekent dat niet nieuwe op

lossingen bedacht moeten worden die voor decennia de kwaliteit en het ge

bruik vastleggen. Zowel de productie als het product moeten flexibel 

zijn. Hierbij wordt flexibel opgevat als het creeren van mogelijkheden om 

op de specifieke vraag van de locale gebruikers, nu en in de toekomst, in 

te spelen. Oude panden in stadscentra laten een dergelijke flexibiliteit 
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zien door de aanwezige overmaat en de gestapelde bouwconstructie. 

De rol van de gebruiker en de betaalbaarheid zijn factoren die de ontwik

keling in de produktie moeten sturen. Een idee is om een onderscheid te 

maken in een 'af' product, welk door bouwbedrijven geproduceerd kan wor

den en te beschouwen is als een infrastruktuur voor wonen. Andere onder

delen zullen door gebruikers gerealiseerd of door hen als deelproduct aan 

lokale - vaak buurtgebonden - bouwbedrijven uitbesteed moeten kunnen wor

den. (18) 

Financiering (19) 

De financiele ruimte van de betrokken partijen wordt steeds beperkter. De 

overheid stelt steeds minder financiele middelen ter beschikking. Voor de 

sociale beheerder is het steeds moeilijker de exploitatie sluitend te 

krijgen zonder dat de kwaliteit er onder lijdt. En de woonlasten zijn 

voor de gebruiker niet of nauwelijks op te brengen. 

Te konstateren valt, dater een verschuiving plaats vindt van het accent 

op het terugdringen van de stichtingskosten naar die op de exploitatie

kosten. Verder vinden er experimenten plaats in de sfeer van cascobouw, 

waarbij een scheiding plaats vindt van het casco en de afbouw. Dit speelt 

niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande panden. Bijvoorbeeld 

kraakpanden wensen vaak geen of beperkte bemoeienissen van de overheid. 

In die zin pleiten ze voor cascoherstel door de eigenaar (gemeente of wo

ningbouwvereniging), wensen op basis van zelfwerkzaamheid de afwerking te 

realiseren en willen uiteindelijk het pand zelf beheren. De keuze hier

voor is gelegen in de geringe koopkracht, de beschikbaarheid van tijd en 

de specifieke opvattingen over wat wonen is (20). 

De huidige financiering van de huisvesting en de bemoeienissen van de 

overheid ermee is vooral gericht op de traditionele wijze van produceren, 

beheren en gebruiken. Zij is niet voldoende probleemgericht. De huidige 

financiering kent alleen een 'af' product waarin voor zelfwerkzaamheid, 

gefaseerde uitvoering en een zich wijzigend gebruik geen plaats is. In de 

financiele normering van de overheid is er tot nu toe alleen plaats voor 

gezinsbewoning of het aftreksel ervan, de H.V.A.T. (Huisvesting Voor Al

leenstaanden en Tweepersoonshuishoudens). 

Ideeen die er leven gaan in de richting van een dynamische financiering. 

Dat wil zeggen, dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen langlopende 
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en korte geldstromen . De langlopende ge ldstromen kunnen ge koppeld word e n 

aan dat deel van het gebouw waarvan d e verwacht e l e ve nsduur zich o ver 30 

i SO jaar uitstrekt. De kortere ge ldstromen houden verband met wijziging

en in het gebrui k, en hierop z ou de ge bruiker een grote invloe d kunn e n 

h e bbe n. Hiervoor zal ook een andere vorm van b e heer uitge werkt moet e n 

worden. 

Me er zekerheid op langere termijn is noodzakelijk, zodat de b e t rokk e nen 

weten waar ze aan toe zijn. Voorwaarde is wel dat de ove rheidsbijdragen 

o ver de gehele exploi tatieperiode gegarandeerd word e n. Besliss i n gen o ver 

de aanwend i ng e rvan kunnen bij de direkt betrokkenen worden gelegd. Onder 

voorwaarde van een planmatig b e heer kunnen d e betrokkenen , bijvoorbee ld 

op complexni vo, sc hu i ven in de verdeling over de ve rschillende exploi ta

tieposten e n in d e tijd. Uitgaand e van de specifieke situatie is e r een 

gerichte afweging tussen kwaliteit en kosten moge lijk. Een d e r ge lijke be

n a d eri ng ve ronders telt ook een a ndere vorm van b e heer . 

Beheer ( 21) 

Bij het praten over behee r dient er een onderscheid gemaakt te worden 

tussen de nivea u' s wa arop h e t zich afspeelt: 

Bij woningbeheer gaa t het om zeggenschap van d e bewoner o ver onder

houd en derge l ijke van d e woningen. Op <lit ge bi ed is er bijzond er 

we inig geregeld, in t egenstelling tot d e situatie bij gro te ingrepen 

in de woning. Invloe d op het beleid van de verhuurder s is hier aan d e 

orde. 

Bij wijkbeheer gaa t het om een veel uitge breid er prob l eem. Bijvoor

bee ld , stadsvernieuwing is opgezet om in achterstandsituati es ve r b e

te ring te brengen. Na d e bouwkundige verbeter ing die in d e afgelopen 

tijd ge r ea liseerd is, bl ijft echter vaak ee n wijk over wa ar de ach

ters tand op a nd ere terreinen al leen nog is toegenomen. 

We beperk e n ons i n d eze contex t tot het woningb e h ee r . In het behee r van 

de sociale wonin gbouw hebb e n zich de af gelopen d ecennia grote concentra-

ties voorgedaan. Hi e rmee doe l en we op de schaalver g r oting van woningcor-

poraties. Tegelijkerti jd met de omva ng van he t wonin gbestand neemt de 

profess ionalisering van het beheer toe. De gebruiker wordt in de rol van 

pass ie ve konsument te ruggedron gen, gekoppeld aan d e individuali s e ring van 
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bet wonen. In bet kader van de emancipatie zien we dat de traditionele 

huurder geen genoegen meer neemt met deze rol, zich organiseert en zich 

met beheer gaat bemoeien. Tegelijkertijd vragen nieuwe woonvormen, zoals 

woongroepen en centraal wonen - nieuwe vormen van collectiviteit - om een 

andere wijze van beheer. 

We pleiten voor gedifferentieerde beheervormen. Afhankelijk van de situa

tie zal bekeken moeten worden welke beheertaken door wie uitgevoerd zul

len worden en wie waarover zeggenschap heeft. De huidige verhoudingen 

tussen huurder en verhuurder moeten losgelaten worden. Op complexniveau, 

als bet gaat om de traditionele sociale woningbouw, of op een ander ni

veau, waarop sprake is van een collectiviteit, zal een keuze gemaakt moe

ten worden hoe de vorm van bet beheer er uit zal moeten zien. De huidige 

woningcorporaties zullen dan weer in de rol van dienstverlenende organi

satie teruggedrongen worden. De praktijk zal dan uitwijzen waaraan in de 

toekomst behoefte zal zijn. 

Kwaliteit 

Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals emancipatie van vrouwen 

en jongeren, individualisering versus vormen van collectiviteit (ver

schillende woonvormen, verschillende huishoudtypen) en de verschuiving 

van arbeidstijd naar vrije tijd stellen nieuwe eisen aan de gebouwde om

geving. Hiervoor zal ruimte moeten zijn. In de benadering van Stichting 

Archicult staan niet oplossingen voorop die tot een bepaalde vorm van ge

bruik leiden, maar bet ontwikkelen van instrumenten, die een hulpmiddel 

kunnen zijn bij bet vormgeven aan bet gewenste gebruik en de ontwikkeling 

ervan. Het gebruik beperkt zich hierbij niet tot de ruimte binnen de wo

ning. Wonen en gebruik hebben betrekking op alle onderdelen van de ge

bouwde omgeving. Onderscheid is alleen te maken in (mogelijke) activitei

ten en de verschillende mate van collectiviteit. 

Toch kunnen we globaal algemene kwaliteitseisen formuleren of criteria 

waaraan de kwaliteit getoetst kan worden. Het betreft hier afmetingen, 

flexibiliteit en vormgeving in relatie tot bet gebruik van de woonomge

ving. (22) Daarnaast moet er opnieuw discussie komen over bet begrip 

buurt, het gebruik van de stad en de gewenste vorm van collectiviteit. 
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Prograrnma 

De vraag is, aan welke voorwaarden moet voldaan worden om tot een (stede

lijk) beheer te komen, die ruimte biedt voor veranderingen in het ge

bruik? 

Bij d e productie moet niet uitgegaan worden van een 'af' product. 

Ruimte moet gecreee rd worden 

behoeften. Plannen zullen op 

om in te kunnen spelen op veranderende 

deze noodzakelijke flexibiliteit ge-

toetst moeten worden . Verder zal er bij d e productie van woning en 

woonomgeving ruimte moeten zijn om het aanwezige arbeidspotentieel op 

wijk-, buurt-, komp lex- of woningniveau in te zetten. Dit betekent 

<lat er ruimte moet kome n voor zelfwerkzaamheid en buurt gebonden be

drijven, die kunnen inspelen op kl ei ne veranderingen in de tijd. 

De financiering moet zich niet richten op de eenmalige inve ster ings

last e n. Bewuster zullen de kosten in de tijd in de beschouwing be

trokken worden. Voorwaard e is we l dater zekerheid gegeven wordt over 

langere terrnijn. De achtergrond hiervan is <lat de b etrokkenen het 

beste wet en hoe d e middelen in de tijd ingezet moeten worden . 

De beheervorrn moet afgestemd worden op de gewenste betrokkenheid van 

de bewoners en dit stimuleren. Uiteindelijk dragen zij d e consekwen 

ties voor a llerlei tekortkomingen. In de praktijk betekent <lit, <lat 

er geen blauwdruk gege ve n kan worden, maar <lat per situatie, per mo

ment dit ingevuld wordt. Overheidsinstanties en apparaten van corpo

raties zijn in eers te instantie dienstverlenende instituten, waarvan 

al of niet geb ruik gema a kt kan worden. 

Kwali teit moet opnieuw bekeken worden. De sterke kwantitati e ve bena

d ering heeft d e kwaliteit uitgehold. Uiteindelijk gaat het niet om 

vierkante meters, maar om d e kwaliteit van het wonen en leven. Zeg

genschap voor bewoners en de gewenste ruimte voo r creativiteit van 

het individu en het collektief, zullen een andere benadering van de 

kwaliteit vereise n. 

Nawoord 

In het betoog tot nu toe heeft de procesmatige benaderin g ce n traal ge

staan. Samengevat komt het erop n ee r dat stedelijk beh e er ruimt e zal moe

ten bieden om veranderingen in gebruik op te nemen. Cestelde voorwaard e n 
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zijn onder andere zeggenscbap van de gebruiker, de aanwezigbeid van een 

visie over bet gebruik van de stad en een flexibele materiele, financiele 

en organisatoriscbe structuur. 

Dit vraagt tocb wel enige kanttekeningen, omdat bet nogal snel tot mis

verstanden kan leiden. Allereerst moet de grotere zeggenscbap van bewo

ners niet opgevat worden als 'instant-inspraak', dat wil zeggen eisen van 

bewoners, die door deskundigen - rekening boudend met de tecbniscbe be

perking - maar ten uitvoer gebracbt moeten worden. 

We pleiten voor een vernieuwde, probleemgericbte aanpak. Bij een derge

lijke benadering gaat bet niet alleen om bet eindproduct, maar om bet 

proces waarin bewoners gekonfronteerd worden met bun eigen grenzen met 

betrekking tot de waarden en normen zowel ten aanzien van de wijze van 

wonen, de ruimtelijke structuur als bet bebeer, die tot dan toe als van

zelfsprekend golden. (23) 

Bijvoorbeeld bet probleem veiligbeid en/of vandalisme wordt veelal 

slecbts bescbouwd binnen de buidige kaders. Oplossingen worden dan be

dacbt in de vorm van het afsluiten van portieken, betere materialen, ex

tra sloten en het aanstellen van een huismeester. Het sterk individueel 

gericht wonen blijft gehandbaafd, het beheer blijft op dezelfde voet ver

der gaan en de collektieve ruimte in het woongebouw heeft nog altijd al

leen een verkeersfunktie. Naar onze mening is bet probleem van vandalisme 

niet los te zien van de wijze van beheer en de wijze waarop aan individu

ele en collektieve ruimten vorm is gegeven. 

In die zin kan een andere aanpak van stedelijk beheer eventueel leiden 

tot andere benaderingen en opvattingen in de stedebouw, woningbouwarchi

tektuur en volkshuisvesting, zodat beheer geen sluitstuk wordt, maar 

naast het gebruik het startpunt. 
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SOCIAL ASPECTS OF HOUSING MANAGEMENT 

Ann Thulin 

Introduction 

How will we live in the future? 

This is a kind of a parlor game for most people but for most of you it is 

a serious question. 

It is also the most important and creative aspect of housing management. 

For most of my architect colleagues it is a game involving futuristic fa

cades and illustrations of people in space costumes. Here and now is more 

important for them though they do of course try to keep up with the 

trends. 

The only valid knowledge we have about the future is that it is truly un

known. There are many scenarios that we could work with. Many think the 

end of the world as we know it is near and we may be making a home in a 

drainpipe. Perhaps we will see the development of housing areas built up 

just like Disneyland with false fronts and built in ''theme''. We must make 

use of our intuition when we try to see what it has in store for us. May

be even do some wishful thinking. And we can look at some trends if we a

void getting trendy. 

When we analyze building and population statistics we find that most 

people in the year 2000 will be living in housing that is already built. 

The existing old sections of towns and the buildings built during the 60s 

and 70s are the housing of the future. 

It's as simple as that. 

Fortunately we built some pretty good housing during that period. That is 

to say some pretty good apartments. The buildings are not exactly the 

kind that is written of in the architectural magazines. But the apart

ments are often basically sound. 

Then why are we having problems with these areas? Why do people vandali

ze? Why is there only one name on this register? 

Because you cannot mistreat people forever and get away with it. And the

se areas mistreat people - if for no other reason than the qualities 

the urban qualities - which we left out when we built them. 
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Urban quality 

What do I mean when I say urban qualities? 

This is a concept that is not widely discussed but it should be. My ideas 

of urban qualities will probably diffe r from yours but since I have a mo

nopoly on the microphone just now I will try to illustrate my conception. 

I have found that the slick advertisements in our magazines often clearly 

illustrate urban qualities- at least the ones that have to do with expe

riencing a pleasant environment . Sunshine and polished glass, beautifull 

things, good food and good companionship are universal desires. 

First and foremost we have the question of scale. A good urban 

environment is small scale. Large scale makes for anonymity, a feeling 

that you can get away with vandalism, that you can throw your litter just 

anywhere . A small scale environment can be understood and respected. This 

is my "turf" as they say now in America. I can see where yours begins. I 

understand that you a re watching me - and I am glad for that. I like to 

know where the limits are. 

Scale brings immidiately with it the quality of identity. I need to iden

tify with my house and my neighborhood, my city and my region, all in 

their own way. My own house should be like a human face. Just like all 

the others but at the same time different enough to be unique. 

Identity leads to the quality of historical identity. I need to feel that 

my area has roots back into history. I must be aware of my own history 

a nd be proud of my background if I am going to be able to be truly proud 

of myself. It is very easy today to deprive people of their history but 

this will be punished with disrespect. Disrespect for other people and 

other peoples property, perhaps other peoples lives. Identity has to do 

also with social pride in the area you live in. 

People want to be proud of their home and their district. I am sure also 

that the owners will want them to be proud of it. That this feeling will 

make them loyal to the area. 

Way back in time human beings had a very close relationship to nature. I 

believe that we must even today have contact with nature on a daily ba-

sis. We especially need to be able to keep track of the seasons and of 

c hanging weather. We need to see things grow even if it is on a small 

scale. The human eye perceives by way of a special process of comparison. 

We jud ge such effects as "darker than", or rounder than, or redder than. 
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We become almost blind in a room carefully lit to avoid shadows and con

trasts. They say that our brains work the same way. We are dependent on 

variation and contrasts for mental activity. Totally monotonous housing 

areas actually deprive human beings of both good visual function and the 

ability to develop thoughts. 

Variations in form and color do not need to be great to both exite and 

delight us. Windows and roofs used to be almost a musical variation on a 

theme before they lost most of their character. 

I have heard that gardening is the most widespread hobby in the world. I 

say it is not. I say it's people watching. There is no doubt at all that 

we are flock animals and we love to watch other people. Small children 

prefer to play under the feet of the grownups and grownups love crowded 

sidewalk cafes just all kind of crowds. Our cities and housing areas 

need the kind of mix that makes for lively streets with plenty of people. 

It is definitely an urban quality to be able to rub shoulders with other 

people when we choose. Housing and shops and services should be mixed 

not separated. 

We also need places to play. The young of all species play as a form of 

learning. Physical activity is not just a quality but a necessity. Places 

to sit are also important. 

I am also personally convinced that we need to experience beauty in our 

daily lives, and perhaps also the element of surprise and human unpredic

tability. Nature does her best to help us with this need but we need to 

help her along in our man made urban environments. 

Conditions 

In what measure are these qualities to be found in our post war housing 

areas? I think we need not dwell too long on this question. It will just 

make us depressed. It is more important to ask whether these qualities 

can be introduced into our housing areas. 

I think they can. 

Perhaps we should ask ourselves first whether we want to. Naturally you 

do not need to do anything at all if you are convinced that the invest

ment you have made in buildings and land will be a good one in another 15 

or 20 years. 

I would suggest that many housing areas are incomplete today. There is no 
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social content. They are just buildings and land. In the future their va

lue will decrease at the same rate that better housing becomes available. 

More complete housing housing where the social network can take root 

and grow. I assume that the companies that you represent do want to pro

tect their investment or you would not be here today. 

If our goal is to introduce urban qualities to existing housing areas 

there are some other factors that must be considered. The most important 

one is that there are people already living there. They pay the rent 

which you need to keep the company going. They are your greatest asset. 

Tenants should really be given a book keeping value instead of the buil

dings. 

You must plan with these people - not against them. 

In a market that is increasingly a buyers market you are going to have to 

give them what they want if you want to protect your investment. I would 

suggest that this means that your management form must be changed from 

administration with an emphasis on sound economic policies and routine to 

that of a service organization. Think like a hotel or a restaurant. What 

is your real business. You are in the business of giving people a happy 

home life, not of repairing roofs and counting pennies. You will also 

n eed to put in small scale bookkeeping. Profit center bookkeeping. 

One of the most important steps to take in the renewal process that I am 

talking about is a new plan that breaks up a large housing area into 

small, functionally complete units. These units should be small enough to 

allow everyone living there to participate in the decisionmaking. 

They cannot do this if they and you cannot see the consequences of their 

actions. If they are going to share responsibility with you they must 

have a budget that shows them how much money they were able to save on 

light bulbs and cleaning in their own particular area. 

Another aspect is the changing social pattern. We planners have a picture 

in our heads of the nuclear family, blond and well mannered and respon

sible. Every time we plan a housing project we just take out this ''figure 

of mind" and multiply it times 100 or 200. The family itself knows how it 

wants t o live. In a separate house with a garden because they think that 

the qualities that they are searching for are to be found there. 

This whole picture is very deceptive because the average family has been 
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replaced by the average household. And the average household in all of 

the urban areas of the western world is not like the picture we bear. A 

majority of people live alone today or perhaps with a child or two. The 

figure in New York City is as high as 94%. The figures in Sweden are just 

over 50% for the three largest cities. The trend is growing and it will 

catch up sooner or later with every large city unless something radical 

happens to change our social patterns. 

The person living alone will almost surely have other desires when it 

comes to choosing housing. He or she will want functionally good housing 

just like another household type but they will also be looking for qua

lities outside the apartment - urban qualities of all kinds but primarily 

of social context. 

Todays social network consists mostly of three or four friends at sepa

rated places. A group where you work, another in conjunction with a sport 

you engage in, another where you study, etc. You may or may not have your 

own family and you may or may not have relatives who are a part of your 

social network. It is a shame that most do not even have contact with 

neighbors. 

Especially people who spend most of their time in their own housing area 

need a situation which makes it easy to make contact with their neigh

bors. Many have few other opportunities for building up their social 

network. 

One of the best architectural researchers, Jan Gehl of Denmark points out 

that a personal social network requires a situation where you know seve

ral hundreds of people. This makes it possible to pick out 20 or 30 to 

whom you may say "good day" and exchange a few words about the weather. 

This in its turn makes it possible to pick out 8 or 10 that you talk to 

about all kinds of things and then 3 or 4 who are your really good 

frieds. Without the broad base it is almost impossible to count on ac

quiring close friends. Our cities and housing areas are all to often de

signed in a way that this mechanism cannot function. We have more lonely 

people today than we dare to count. 

One of the reasons for this situation is the functionalistic thinking 

which still causes city planners to separate urban functions from one 

another. Housing is separated from places of work and villas are separa

ted from rental units. Sick people from well and old from young. This 

pattern must be broken. It must be replaced by small scale, functionally 
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complete city cells. A big city can only be healthy if its individual 

cells are healthy just like every other living organism. 

I believe that it will in part be broken by small households asking for 

housing that has built in social contacts without having to sacrifice 

private life. They are only waiting for examples and a concept that they 

can understand and believe in. This is the concept we work with. The 

small households need to be connected to the city - even, if you like, to 

the mother country. This can only be done in stages. The household 

chooses a place in a group of households which I have called the "home" 

family. (I have choosen this name because the small social networks we 

have in different places, kind of function like the family once did.) In 

the right setting the new resident will very quickly acquire acquaintan-

ces within his "home" family without losing his right to a private life. 

The "home family" in its turn is a part of a somewhat larger area includ

ing other housing groups and a mix of other functions and places of work. 

Hopefully a healthy city cell. 

I live in one of the first examples of housing offering a social context 

and find it very satisfying. We are nine families with housing gathered 

around a glass covered courtyard. We own the project together and pay our 

own private "housing corporation" rent. Since we administrate and take 

care of the project ourselves we have got to know one another pretty 

well. We do not, however, very often enter one another's houses since we 

have our courtyard as neutral ground for all social interaction. 

We use our courtyard in many different ways - but mostly for social 

activities including working together and just standing and talking to 

one another. We do have different kinds of parties during the warm part 

of the year. Children's parties, receptions, and just plain courtyard 

parties. 

At least once a year we invite in all the neighbors and eat fresh water 

crayfish, a special kind of a ritual in Sweden which is part of the cul

tural heritage that is important to maintain. 

Another important aspect housing administrators must consider is of 

course the energy situation in the world. In some countries there is 

still plenty of cheap energy but this does not mean that the possibility 

of rising energy costs should be ingnored. 

Many houses here are very poorly isolated and also very draughty. The 

walls and windows should not feel cold. That's no quality. Energy usage 

90 DE TOEKOMST VAN STEDELIJK BEHEER 



must be considered in every project . I have talked about introducing ur

ban qualities, about reducing and reorganizing the scale of the housing 

area, giving the tenants an identity and pride in their own area, about 

contact with nature, variation and contrast and of making possible meet

ings with other people. 

I have also spoken of including tenants in administration and planning 

processes and of organising housing in small scale groups connected to 

larger and larger groups. These ideas are really very simple but putting 

them into practice is not. Such a project is necessarily very complicated 

and is not part of the traditional administrative culture. There has been 

for instance an incredible resistance among housing companies in Sweden 

to even think about including the tenants in the planning process. 

It is even harder to persuade builders of the necessity. They don't even 

like having the owners participating in the discussion. 

These attitudes will have to be replaced by new methods and new ways of 

thinking. It will also be necessary to develop tools and strategies if 

all tenants are going to be asked to take a part of the responsibility of 

the planning. One of the most useable tools is the "pattern". This is a 

device developed by Christopher Alexander which describes a problem in 

writing and suggests a solution. The pattern is used as a basis for dis

cussion in working groups consisting of tenants, planners, officials, 

etc. The decisions taken there are then transformed into specific solu

tions by professionals. A basic pattern for shaping the small identity 

units within an existing housing area looks like this. It places two ex

isting buildings in an outline. It shows where it might be possible to 

place new buildings, where the main routes for movement through the area 

would be and where the free areas are to be located. In this form it is 

possible for many many people to agree without getting into detail at 

all. 

Problems 

Social housing management organizations in Sweden have had several impor

tant problems to face in the recent past. One of the most important has 

been the increase in empty apartments during the 1970s. By 1980 there 

were 40.000 in Sweden. Larger cities like Goteborg and Malmo have had 

thousands of unlet apartments and whole blocks of houses that had never 
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be en used. 

In 1982 our compan y took the first initiative to solve this problem in a 

radical way. We started with research into how a building could be divi

de d up into sub-systems. These subsystems were judged as to their current 

book keeping value and their value as potential building material in the 

current market including the cost of disassembling them from the buil

ding. The ground was valued as to i ts attraction for the placement of new 

rowhouses. 

This resulted in a very positive economic picture for the managing com

pany, for the muni cip a lity, the builder and even for the potent ial buyers 

of the disassembled components. 

After a giganti c per suasion effort of all of the parties mentioned above 

we manage d to get such a p r oject started in Goteborg for dismantling 200 

apartments. 

The elements were reused in new inner city housing. The original buil

dings were torn d own leaving the first two stories which were redesigned 

as row houses. 

Contacts were taken in order to attempt to sell the newly removed ele

men ts abroad but because of political discussi ons in the community the 

project has been stopped in spite of the fact that the economy in the 

pro j ect is very good and there is no lack of willing buyers. 

How do you get started with a new administrative culture that c an ac

complish a l ot with just imagination and energy as basic resource ? 

In my experience each project must have a leader, who believes and who is 

mo re than wi lling to fight for success. 

Pe ople who belie ve and fight for what they believe , most often succeed. I 

have never s een this kind of a project really fail; most of them just die 

out. I have neve r see n them succeed either without a good compa ny presi

dent or top municipal administrator. That particular person may not be 

the one who does the fighting, a project leader can b e employed to do 

that, but he must beli e ve in it. 

Otherwise the way to get started is to establish a small working group of 

3 or 4 a dmin istrators , a couple of tenant r e presentatives, perhaps some

on e from the muni c ipality and a coupl e of good professionals. Later on 

the group can grow a nd become more official but from t he be gi nn i ng it 
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should just be a small committee without much in the way of resources ex

cept time to work. Start gathering information and formulating some 

goals. Once you know what you want to do the "how" will be easy. It will 

be al lot of hard work but terrifically satisfying. 
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DE CRISIS IN HET IMAGE VAN DE WONINGCORPORATIE* 

Prof. H. Fassbinder 

Het valt me ten dele, de problematiek van de naoorlogse woningbouw te be

handelen onder het oogpunt van de woonconsument, of zoals ik het liever 

wil stellen, vanuit de relatie tussen bewoner en de corporatie. 

Zijn corporatie, zou ik het liefst willen zeggen. 

Ik wil u namelijk nu geen verhaal vertellen over de karakteristieken van 

de woonconsument, die in een naoorlogse woning woont of ervoor in aanmer

king komt, over de ontwikkelingen van behoeften, gedrag, inkomenssituatie 

per huishouden, om dan vervolgens de mogelijke maatregelen op te sommen, 

waarmee de exploitanten daarop zouden kunnen inspelen. 

Ik wil dit om twee redenen niet doe~: 

ten eerste omdat hierover toch al veel gepraat en geschreven wordt; 

u heeft prognoses of misschien speculaties daaromtrent zeker al uit

voerig in kranten en vakbladen kunnen lezen. 

ten tweede, en dat is belangrijker, omdat dit juist die globale bena

dering van ontwikkelingen zou zijn, die in uw eigen conkrete situatie 

weinig zou opleveren: de situaties en de ontwikkelingen op het ter

rein van de gebruiker en bewoner zijn inmiddels zo gedifferentieerd, 

en in het bijzonder zo verschillend in de diverse delen van ons land, 

ja, zelfs in diverse delen van een en dezelfde plaats, dat deze met 

globale uitspraken alleen bij toeval misschien gedekt worden. 

Maar er is een derde reden, en deze lijkt mij veruit de belangrijkste. Ik 

heh namelijk het idee dat zo'n benadering het structurt?el bij het ver

keerde einde zou aanpakken, en daardoor een tamelijk onvoldoende benade

ring van de problematiek zou zijn; een benadering van een haast kosme

tische aard. 

Alsof een arts een aan geelzucht lijdende patient make-up tegen de huids

kleur en caffe{ne tegen de vermoeidheid zou voorschrijven. 

Terwijl ik deze vergelijking trek kan ik me al voorstellen dat u veront

waardigd denkt: nou, nou, de corporaties ziek? Zo ver gaat het toch niet 

met deze problemen? 

Toch meen ik dat het zover gaat. 

* Inleiding gegeven door prof. H. Fassbinder op 
tieproblemen van de naoorlogse woningbouw" 
Maastricht 
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De corporaties en niet alleen de Nederlandse - verkeren in een hoogst 

problematische situatie en de exploitatieproblemen met de naoorlogse wo

ningvoorraad zijn daarvan alleen een van de uitingsvormen. 

Een uitingsvorm echter, waaraan je als met een vergrootglas een aantal 

van de di e per liggende oorzaken van de ziekte van de corporaties kunt be

studeren, di e tot nu toe lang niet zo scherp zichtbaar werden en eigen

lijk zelfs verdoezeld door de specifieke situatie in welke het oudere 

corporatiebezit in de vooroorlogse gebieden verkeert, met zijn in genera

ties gegroeide buurtsamenhang. 

Dat wil echter niet zeggen dat u met zo'n benadering, die de karakteris

ti e ken en de vermoedelijke ontwikkelingen bij de woonkonsument opsomt en 

maatregelen daarvoor of daartegen verzint, niet een heel eind kunt komen 

(en e r wordt dan ook druk onderzoek gedaan naar alle faktoren die hierbij 

een rol spelen). U zult echter met zo'n benadering niet uitkomen. 

Mijn stelling is: 

de probl emen van de naoorlogse voorraad zijn niet puur zakelijk en 

technokratisch op t e lossen. Wat u er absoluut bij nodig heeft, i s de 

medewerking van d e mensen zelf, van de huurders - en dan niet eens in 

d e zin van werk dat ze zouden moeten verzetten, maar in d e zin van 

een i nstelling die ze zouden moet e n hebben. De instelling van een 

soort saamhorigheidsgevoel onderling en met hun corporatie. 

Geen nog zo gedetailleerd en cijfermatig onderbouwd inzicht in de struc

tuur van de problemen en in de mogelijke maatregelen kan u hier overheen 

helpen. 

Zolang de mensen deze woningen niet als hun thuis willen beschouwen, zich 

daarin nestelen en zich daarvoor verantwoordelijk gaan voelen, helpen 

maatregelen van bovenaf niet. (Net zo goed als korpsen van politiemensen 

een stadsbuurt niet veilig kunnen maken, als de mensen die daar wonen en 

werken zich niet zelf willen bemoeien met hun omgeving). 

De opstelling van de corporatie, de manier waarop ze gezien worden en de 

manier waarop ze zichzelf zien,kortom, het image en zelfbeeld, zijn van 

essentieel belang voor de vraag of zo'n houding ontstaat of niet. Het is 

niet puur de tijd, die zo iets tot stand moet brengen, zoals in de oude 

stadsbuurten; en het is niet alleen de slechte kwaliteit van de woningen 

en de woonomgeving,die het on t staan van zo iets tegenhoudt. De corporatie 

hee ft een sleutelrol in dit verhaal! 
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De rol en de functie van de woningcorporaties in de volkshuisvesting wor

den, dat zal u niet onbekend zijn, sinds enige tijd van vele kanten ter 

discussie gesteld. De corporaties hebben bij velen een slecht image. Ze 

worden beschouwd als star, weinig toegankelijk, weinig begrijpend, alleen 

ge{nteresseerd in een sluitende exploitatie en verder geen rompslomp. 

Deze kritiek vindt men niet alleen in Nederland, het is een fenomeen dat 

voor heel West-Europa opgaat. En daaraan zijn heus geen schandaaltjes 

schuldig rond slordig beheer en miljoenendeficieten bij de een of ander; 

dit kan tenslotte in de beste families eens voorkomen. Zelfs enigszins 

grootschalige gebeurtenissen rond de Neue Heimat hebben hooguit tot een 

bevestiging en versnelling van zo'n trend bijgedragen, die al eerder en 

al veel langer aanwezig was. 

Deze trend heet: er bestaat geen behoefte meer aan een centrale plaats 

van de corporaties in de volkshuisvesting. De corporaties zijn een rem

mende factor geworden in een algemene beweging naar "meer vrijheid" in de 

woningbouw, naar de liberalisering en de privatisering die de woonconsu

ment graag zou willen. Niet dat de corporaties helemaal zouden moeten 

verdwijnen. Er blijft namelijk ook in de meest radicale liberaliserings

modellen van het gezelschap van de Europese volkshuisvesters nog een 

ruimte over voor een groep van woonconsumenten en van woningen, die ver

der niemand wil hebben, en waarvoor de korporaties wel als nuttige be

heerders en exploitanten gezien worden. 

Ik denk niet dat ik u hoef te vertellen, wat voor huurders hiermee be

doeld worden en wat voor woningen dit zijn. Exploitatieproblemen van de 

naoorlogse woningbouw worden op die manier tot exploitatieproblemen van 

specifieke naoorlogse woningen, en de woningcorporaties krijgen een rol 

als instrument van de armenzorg. 

Wat een onzin, zal de heer Van Velzen als een voorman van de belangenbe

hartiging van corporaties zeggen. 

De corporaties doen het goed, ze zijn uitstekende exploitanten, niemand 

werkt zo zakelijk en efficient met overheidsmiddelen als zij. 

En hij heeft nog gelijk ook;herhaaldelijk hebben dit ook onderzoekers 

bevestigd, bv. van het EIB, die nagerekend hebben dat de corporatiewoning 

de overheid eerder minder kost dan een koopwoning. 

Desondanks helpt dit weinig. Wat de corporatiewereld vertelt is een de

fensief verhaal met de teneur: wij hebben het toch altijd zo goed gedaan 
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en hebben zelfs geen moeite geschuwd om bij de nieuwe trends van modern 

management en business-style aan te sluiten. 

(Zoals de ouder geworden huisvrouw haar echtgenoot verwijt geen redenen 

te hebben voor het afkoelen van de echtelijke liefde, want ze doet het 

huishouden zo voortreffelijk.) 

De vaak weinig aantrekkelijke woningen uit de jaren 50 en 60 met hun een

tonigheid en functionele starheid geven dan ook weinig aanleiding, de 

verleidelijke verhalen van de nodige grote vrijheid voor de actieve bewo

ner te ontzenuwen. De corporaties hebben geen verhaal, en de problemen 

rond de naoorlogse woningbouw, die nu optreden, verzwakten hun positie 

nog verder. 

Ook in samenhang met de decentralisatie is <lit kennelijk te voelen. Mag 

ik nog een keer de heer Van Velzen citeren, die signaleert <lat bij de de

centralisatie onvoldoende rekening wordt gehouden met de corporaties. 

"Zonder duidelijk aan te geven waarom, worden het primaat van de korpora

ties, hun financiele zelfstandigheid en hun rol als opdrachtgever in de 

sociale woningbouw door sonnnigen ter diskussie gesteld", zei hij pas ge

leden op de Noordelijke Volkshuisvestingsdag. 

Waarom sta ik <lit hier zo uitvoerig te vertellen? Omdat ik inderdaad van 

mening hen, <lat de woningcorporaties in een crisis verkeren: een crisis 

van het image van hun zelfbeeld. En omdat ik meen <lat de corporaties de 

problemen, die nu i.v.m. de naoorlogse woningen op hen neerkomen, alleen 

dan goed aan zullen kunnen als ze hun rol in de volkshuisvesting opnieuw 

en offensief gaan definieren. 

Ze hebben een nieuw image nodig, maar ze hebben ook zelf een nieuw ver

haal nodig. Een verhaal waarin de relatie tussen corporatie en huurder 

centraal staat. Alleen dan zullen zij in staat zijn de betrokkenheid en 

het verantwoordelijkheidsbesef bij hun huurders te wekken, <lat nodig is 

om de problemen van de naoorlogse woningen die op bouwtechnisch, stede

bouwkundig en financieel terrein liggen, meester te worden. 

Gezien de beleidsmatige trends in heel Europa en de ontwikkelingen bij de 

woonconsument, kunnen de corporaties er niet meer onderuit een grondige 

herbezinning op hun functie in de volkshuisvesting in gang te zetten met 

het voornaamste doel aan hun relatie met hun huurders een nieuwe inhoud 

te geven. 
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Dit image en zelfbeeld, waar ik het nu constant over heb, wat zou dat 

moeten zijn? 

Wat zouden de ingredienten van zo'n verhaal moeten zijn? 

Laat de huidige situatie in de woningsektor uberhaupt de mogelijkheid 

open om een overtuigend image en zelfbeeld van corporaties te formuleren, 

dat iets tegenover de politieke en publicistische prioriteit die aan de 

eigenwoningsector wordt gegeven zou kunnen stellen? 

Ik kan hierop geen kant-en-klaar antwoord geven. Dat is ook niet de be

doeling. Wat ik wel kan doen, is een paar overwegingen aandragen die de 

discussie hieromtrent kunnen stimuleren. Dit lijkt me namelijk het meest 

belangrijke, als de corporatiesektor uit de sloot getrokken zou moeten 

worden: een kreatieve, open discussie die de aanzetten die er histo

risch zijn en die er in de maatschappij liggen - van een toekomstgericht 

perspektief kan voorzien. Zulke aanzetten zijn m.i. in de geschiedenis 

van de woningcorporaties zelf ten overvloede te vinden. 

De corporaties waren tenslotte een keer de voortrekker in de volkswoning

bouw. Avant-gardistisch in bouw- en woontechnisch opzicht, pioniers voor 

een nieuwe cultuur; de namen van sonunige socialistische corporaties, zo

als de Dageraad, zeggen het nog. 

Ze bouwden niet voor iedereen. Ze bouwden voor "hun mensen" en verzorgden 

deze met alles wat men nodig heeft in het leven: van de woning tot en met 

het clubhuis, de leeszaal, het badhuis etc •. 

Paternalistisch zeker, opvoedend naar een beeld van de nieuwe mens in een 

nieuwe maatschappij met sociaal gedrag en verantwoordelijkheidsbesef. De 

huurders op hun beurt identificeerden zich met "hun" vereniging, hun hui

zen, hun buurt. Mobiliteit en vandalisme leidden dan ook voor de oorlog 

niet tot een exploitatieprobleem, ook al waren de toenmalige crisistijden 

van de jaren 30 zeker niet makkelijker dan de hedendaagse moeilijkheden 

rond werkgelegenheid en inkomensachteruitgang. 

Na de 2e Wereldoorlog verbleekte deze opstelling tot een technokratische 

en zakelijk benadering. De corporaties werden gekoesterd door de over

heid, want met hun ervaring waren ze belangrijke instrumenten in het ef

ficiente en snelle bestrijden van de woningnood. 

Deze rol was voldoende legitimatie; er hoefde geen wereldbeschouwelijke 

onderbouwing meer bij. 

Men bouwde niet meer voor zijn mensen maar voor een anonieme woningzoe

kende, waarvan de behoeften werden vastgesteld door behoefte-onderzoeken 
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en woningmarktonderzoeken. 

En de twijfelachtige verworvenheid, <lat menselijke relaties vervangen 

werden door de generaliserende inzichten van onderzoekers, drukte een 

stempel op de woningen die ontstonden: anoniem, funktioneel voor een ge

typiseerd gebruik: het gezin met 2 kinderen. 

De moderne tijden, waarin de mens tot woonconsument emancipeerde, maakten 

hun intrede. 

De ontzuiling in de jaren 60 deed dan de rest en wat wij nu hebben zijn 

corporaties die uitstekend georganiseerd zijn en geequipeerd met alle 

deskundigheid via hun koepels, maar die in vele gevallen de draad naar 

hun bewoners kwijt zijn geraakt. 

Het emotionele uit elkaar gegroeid zijn tussen verhuurder en huurder 

toont nu zijn schaduwkanten. De huurder gedraagt zich als consument, 

stelt eisen, wil waar voor zijn geld; en hierin schieten vele naoorlogse 

woningen te kort in vergelijking met de nieuwbouw van de afgelopen jaren 

of vandaag. 

Ook is de huurder een andere dan vroeger. Hij brengt meer tijd door 

thuis, hij maakt geen overuren meer, heeft een kortere werktijd, is soms 

werkloos; is niet zelden geen mannelijk gezinshoofd, maar een vrouw, al 

dan niet met kinderen; spreekt soms nauwelijks Nederlands: is dus "an

ders". 

Hij is niet meer tevreden met een plaatsje voor de TV, heeft behoefte aan 

aktiviteit en wil zijn stempel drukken op zijn woning en woonomgeving. 

Negatieve trekken voor een technokratisch verhuurder a la jaren 60/70, 

die deze opstelling als te veeleisend en lastig ervaart. 

Spanningen zijn het gevolg - terwijl de corporatie juist nodig heeft <lat 

de huurder begrip ophrengt voor de vele problemen rond de naoorlogse wo

ningen: 

100 

bouwtechnische gebreken en onderhoudsdeficieten die voor hem niet 

alleen onaangenaam zijn maar ook werkzaamheden met zich meebrengen 

die overlast bezorgen; 

woontechnische gebreken: woningindelingen, die vandaag niet meer aan 

het idee van woongerief voldoen of die haast niet acceptabel zijn 

voor huishoudens, die er anders uitzien dan het normgezin; 

gebruiksvoorschriften die hovendien een ruimer gebruik dan het pure 

wonen nauwelijks of niet toelaten; 
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en tenslotte een woonomgeving die aan diversificatie van functies al

les te wensen overlaat. 

Maar wat negatief overkomt aan de eigenscbappen van de buidige buurder 

kan, in een passende context, ook positief uitpakken, als de verbuurder 

maar demoed opbrengt op dit eigenwijze gedrag in te spelen en op de 

kaart van zelfverantwoordelijkbeid te zetten. 

Als de verbuurder bet aandurft, de buurder niet als bouwsteen in een ex

ploitatieverhaal te zien, maar als partner in bet bebeer van woningen en 

als medestander bij zijn bemoeienissen om een verbetering van de woonom

geving. 

Een niet onbelangrijke medestander, die aan de ene kant zelf ertoe zou 

kunnen bijdragen om door zijn attentie en zelfs soms door zijn aktieve 

inzet de achteruitgang van "zijn" straat, of "zijn" blok tegen te gaan; 

en die aan de andere kant nog een belangrijke ondersteuning kan betekenen 

naar de gemeente toe; belangrijk, omdat de decentralisering een politise

ring op locaal nivo van alle beslissingen omtrent woningen, woonomgeving 

en infrastruktuur met zicb mee zal brengen. 

Heeft de corporatie in deze situatie iets aan bet net gescbetste beeld 

van baar roemrijk maar paternalistisch verleden? Is dit een pleidooi voor 

een herfeodalisering? 

Ja en nee. 

Ik meen dat de corporaties de openingen die nodig zijn tegenover de huur

der alleen dan gerust kunnen maken, als ze zich bezinnen op de oude band 

die ze verenigt met de bewoners, en dit besef ook aan deze weten over te 

brengen. Maar tegelijkertijd moeten zij het oude beeld tot een nieuw nivo 

verheffen: de buurders van vandaag zullen alleen dan bereid zijn tot deze 

band met "hun" corporatie, als zeals mondige partner worden aanvaard. 

De identifikatie met de eigen instelling anno 1984 kan niet meer geba

seerd zijn op trouwe inscbikkelijkbeid maar op actief meedenken en mee

handelen. Dat zou beiden, buurder en verhuurder, in staat kunnen stellen 

gezamenlijk aan hun gezamenlijk probleem te werken: het leefbaar maken 

van de naoorlogse woningen. Dus een ethisch reveil voor de corporatiege

dacbte? Jawel, gebaseerd op de oude traditie van de sociale woningcorpo

ratie als een van de dragers van een humane en op gelijkheid gebaseerde 

maatschappelijke cultuur, en in relatie gebracht met de meer recente ont-
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wikkeling van actieve, zelfbewuste en extrovert ingestelde bewoners. 

Mijne heren, ik ben me ervan bewust, van de vele facetten die de proble

matiek van dit kollokwium kent, er slechts een aangehaald te hebben. 

Een facet echter dat ik belangrijk genoeg achtte u in overweging te ge

ven. Ze is niet zonder consequenties wat het beleid van de corporatie be

tre ft en ze is niet zonder actuele aanleiding. 

De decentralisatie namelijk die voor de deur staat, is een actuele uitda

ging voor de door mij benadrukte herbezinning op het zelfbeeld en image 

van de corporatie in de volkshuisvesting. De door de decentralisatie ver

anderde randvoorwaarden voor het opereren van de corporaties geven clan 

ook aanleiding, de ze overwegingen aan de huurders kenbaar te maken en ze 

erbij te betrekken. Concreet kan dit betekenen, aan de huurders de be

reidheid kenbaar te maken, de mogelijkheden voor woonsatisfactie te ve r

ruimen. Dit door bijv. 

- minder regl ementering van het gebruik; 

- een andere beheersopzet met meer zeggenschap voor huurders; 

- toelaten van veranderingen aan de woning en van zelfwerkzaamheid. 

Maar het kan ook betekenen, met de bewoners over mogelijke veranderingen 

en verbeteringen van de woonomgeving en het voorzieningennivo te praten 

en gezamenlijk naar de gemeente te stappen. 
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DE HORSTEN - EEN VOORBEELD VAN EEN "TOTAALAANPAK" NA-OORLOGSE WONING

VOORRAAD 

P.C. Floor 

Inleiding 

Voor de nieuwe wijk Zuidwijk werd het eerste plan in 1945 ontworpen door 

architect Van Tijen, metals centrale thema de principes van de wijkge

dachte. 

Deze wijkgebieden dienden in een stad door grote groenzones van elkaar te 

worden gescheiden, met daarin de volkstuinen, de schooltuinen, etc. 

Binnen elke wijk zag men de wijkwinkels aan verzamelstraten met een ou

derwets karakter. 

Ruim voldoende in aantal werden de vele voorzieningen zoals scholen, een 

wijkgebouw en kerken gesitueerd in groenstroken die de wijk weer opdeel

den in woonbuurten. 

0ok het groen kreeg trouwens ruime aandacht. 

Door de diensten S.0. en V.H. werd in 1947 een programma opgesteld met 

6300 woningen i.p.v. 4280. Het percentage gestapelde bouw steeg van 16% 

naar 50-75%. Toen daarop een bodemonderzoek had uitgewezen dat grote ge

deelten van de noordelijke buurten geschikt waren voor niet-onderheide 

eengezinswoningen werd het plan nogmaals grondig herzien en in 1953 defi

nitief gemaakt. 

De Horsten maakt onderdeel uit van de noordoostelijke buurt van Zuidwijk. 

Het bestaat uit 1 of 2 lagen eengezinswoningen ingesloten tussen een 

randbebouwing van 4 lagen bestaande uit portiek-etage flats. Het is een 

menging van woningtypes gelegen in het groen. Het buurtje heeft een open 

karakter door introductie van groene wiggen en mooie gemeenschappelijke 

tuinen. 

Beeldvorming 

De beeldvorming van de na-oorlogse woningvoorraad is over het algemeen 

negatief. De media staan bol over leegstand, slechte bouwtechnische kwa

liteit, te kleine woningen, vandalisme, slopen etc. etc. 

Priemus heeft onlangs gezegd dat de leegstand in Nederland zo groot is 
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als het totaal aantal woningen in de stad Utrecht. 

Een onderzoek naar de kwalitatieve woningvoorraad heeft uitgewezen dat 44 

miljard nodig is om de na-oorlogse woningvoorraad op technisch aanvaard

baar peil te brengen. Dit nog los van de woonkwaliteit. 

Deskundigen zijn echter van mening dat deze 44 miljard spoedig zal oplo

pen naar 80 - en waarschijnlijk - 100 miljard. 

De bouwaktiviteiten zal als afgeleide daarvan voor 2/3 uit werkzaamheden 

in de naoorlogse voorraad en voor 1/3 uit nieuwbouw bestaan. 

Echter, op het moment dat je een analyse wilt hebben van de juiste pro

blemati ek ofwel de juiste knelpunten op de juiste plaatsen, dan zijn deze 

niet of onvoldoende te krijgen. Er is nauwelijks door de verschillende 

partijen in het Volkshuisvestingsproces een omschrijving te geven over 

welke problematiek men praat. 

Als voorbeeld mogen wij u geven het congres van de NWR, gehouden in sep

tember 1985, waarbij 1400 deelnemers aanwezig waren. Tijdens dit congres 

is er gesproken over de huidige problemen: 

- veel klachten en weinig oplossingen. 

Zo er al oplossingen zijn, zijn dit oplossingen op korte termijn. 

Op de vraag die aan het eind van dit congres werd gesteld, n.l. "voor

zitter, kunt u een definitie geven van de problematiek na-oorlogse wo

ningvoorraad?'', moest hij het antwoord schuldig blijven. 

Daarna hebben wij verschillende partijen in de Volkshuisvesting benaderd 

met de vraag "Kun je in enkele zinnen aangeven wat de huidige problema

tiek is van de na-oorlogse woningvoorraad?". 

Geen van hen was in staat om een korte, duidelijke probleemschets te ge

ven. 

De beeldvorming die hieruit ontstaat is dat de problematiek te omvangrijk 

en te diffuus is en het grote aantal partijen dat erbij betrokken is, kan 

de problematiek niet overzien. Wij praten wel over problemen van nu, maar 

weten niet wat de effecten op de lange termijn zijn. 

Men voelt zich onmachtig en zit tegen een "rijstebrijberg" aan te kijken, 

niet wetende waar en hoe men aan de klus zal beginnen. 

Verder wordt deze "negatieve" beeldvorming nog versterkt door de huurach

terstanden, die vele miljoenen guldens bedragen en bovendien door de 

praktisch dagelijks verschijnende publicaties over woningcorporaties die 

- als ze nog niet failliet zijn - op korte termijn failliet zullen gaan. 
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Oordeelsvonning 

Als ik mijn oordeel moet geven, dan is deze beslist niet negatief. 

Het is een uitdaging om uit deze negatieve beeldvonning positieve za- ken 

te halen. 

Het is een uitdaging om middelen en wegen te vinden waar we wel kunnen 

scoren. 

Voor zover ik op dit moment kan bekijken, zijn er zeker mogelijkheden om 

een aanpak te vinden die het woningbestand in een zodanige staat brengt, 

dat deze vandaag en ook in de toekomst de toets der kritiek kan door

staan. 

Een dergelijk plan hebben wij al geruime tijd in onderzoek. We hebben het 

de Horsten-systematiek genoemd. Deze systematiek is gebaseerd op een paar 

eenvoudige principes n.l. totaal-aanpak (samenhang der zaken), acceptatie 

en kwaliteit. 

In mijn verhaal vandaag kan ik een of meerdere van de traditionele in

valshoeken gebruiken, n.l. zal ik praten over stedebouw, architectuur, 

inspraak, sociaal netwerk, economie, onderhoud of welke bekende begrippen 

die we dan ook dagelijks kennen? 

Ik wil vandaag met u praten over een element dat we dagelijks gebruiken, 

een element dat toch vaak niet met name genoemd wordt, n.l. kwaliteit. 

Kwaliteit heeft betrekking op al ons werk zonder dat we dit begrip in 

feite kunnen definieren. 

Christoffer Alexander, niet onbekend in dit gezelschap, zegt "the time

less way of building" en zijn omschrijving is als volgt: "Er bestaat een 

centrale kwaliteit, die het hart vonnt van het leven en de geest van de 

mens, een stad, een gebouw en een oerwoud. Deze kwaliteit is objectief en 

precies, maar er bestaat geen woord voor!" 

Kwaliteit is bij Tuinstad Zuidwijk het cement, dat de stenen van ons be

leid samenbindt. 

Het beleid is gefonnuleerd in de trefwoorden: 

klantgericht; 

eigen resultaatverantwoordelijkheid; 

bedrijfsmatig functioneren. 

Ik heh de laatste maanden nogal wat studiedagen bijgewoond en de trend 

die ik daaruit haal is dat alle problemen in de Volkshuisvesting zijn op 

te lossen, tenzij .•. ! 
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Dat "tenzij" slaat dan meestal op: alles is perfect te realiseren als de 

andere partijen maar toestaan dat of als de andere partijen maar 

doen, wat ze moeten doe n. Het generen met mogelijkheden komt niet of nau

welijks aan de orde. 

In onze Horst e n-syst e mat iek hebben wij ons gericht op het totaal van de 

wijk, op alle aspecten. Wij werken met alle partijen, met alle facetten. 

Hoe werkt Tuinstad Zuidwijk met het begrip kwaliteit? Wij hebben gezocht 

naar de kwal iteitskenmerken; de voorstellen en oplossingen toetsen wij 

aan deze kwaliteitskenmerken. 

Wat zijn deze kwaliteitskenmerken? 

1. De te verwachten levensduur van de gerehabiliteerde woningen; deze 

woningen moeten minstens weer ee n exploitatietermijn van 50 jaar mee 

kunnen. 

2. De hu idige huur; nieuwe huur client in relatie te staan met de huidige 

huur. 

3. Blijvende woning-differentiatie. 

4. Lange termijn exploitatie-prognose. 

5. Het gebruik e n de toepassing van het groen in de gehele wijk. 

6. Self-supporting van de wijk. 

7. De infra-structuur. 

8. De toegankelijkheid van de wijk. 

9 De omgeving waarin de wijk is gelegen. 

Indien je deze kenmerken omschrijft, zijn ze bespreekbaar, kun je de zaak 

toetsen en kom je tot een acceptatie. 

Kwaliteit heeft ook iets met creativiteit te maken. Wij gaan ervan uit 

dat alleen het beste goed genoeg is en door zo'n houding wordt de creati

viteit duidel ijk geprikkeld. En als ik dan praat over kwaliteit, dan 

praat ik niet alleen over voorstellen en oplossingen maar ook over de 

keuz e van med e werkers, architecten e.d. 

Als vertrekpunt voor de beoordeling van woningen, wil ik een vergelijking 

mak e n tussen een woning van 300 jaar oud en een woning zoals die bij ons 

in de Horsten is gelegen. En dit voorbeeld bekijk ik door de bril van de 

bewon er; de klant. 
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Een huis aan de gracht 

Dit is de plek waar ik samen met mijn gezin woon . 

Het huis is uit de 16e eeuw - 300 jaar oud! 

We hebben de trap en de badkamer vernieuwd, dubbel glas aangebracht en 

een nieuwe verwarmings-installatie geplaatst. 

Een geweldig huis 

Het moet nu weer 300 jaar meekunnen. 

Stel je voor dat een huis zo oud kan zijn en dat generaties mensen in het 

zelfde huis verblijven. 

Het kan niet anders of het ligt aan de kwaliteiten van het huis. 

Wat zijn de kwaliteiten? 

Is het de beleving van de ruimten? 

Is het de culture le uitstraling? 

Is het de stedebouwkundige omgeving? 

Of zijn het de grachten? 
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Horsten, Zui dwijk 

"Dit is de Horsten, gebouwd tussen 1951 en 1953. De buurt is 33 jaar oud. 

Ik woon hier same n met mijn kind. 

De zon verlevendigt de aanblik van bome n, struiken en tuinen. 

De appartementen zijn klein en voordelig. 

De blokken zijn grauw e n weinig aantrekkelijk. Ik verhuis zo spoedig mo

ge lijk naar een mee r aantrekkelijke woonomgeving." 

Ove rleeft dit gebied de volgende 25 jaar ........ of 50 jaar? Nee ! Er moet 

iets gebeuren ..... .... iets wat de kwaliteit van het hele gebied doet 

toenemen. 

Wat bedoelt Tuinstad Zuidwijk met kwaliteit ? 

Kwaliteit beslaat een breed scala aan aspecten als techniek, economie, 

cultuur, funktie, smaak, etc. 

We kunnen bijvoorbee ld zeggen dat een woning aan de volgende kwaliteits

ke nmerke n moet vold oen: 
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red e lijke afmetinge n; 

ruimten acceptabel in te richten; 

een goed funktionerende ke uken; 

e en goed ontworpen badkame r met plaats voor ee n wasmachin e ; 

een bruikbare buitenplek; 

prima bergingsmogelijkheden; 

zonn ige kamer, warme kamers, stille kamers; 

~en lage investering en een hoge flexibiliteit van de inbouw; 

een aantre kkelijk uitzicht. 
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Trappenhuiskwaliteiten 

Met betrekking tot het trappenhuis kan gesteld worden dat: 

het functioneel moet zijn; 

het een lift mag bevatten; 

het licht en vriendelijk in beleving moet zijn; 

een 'ouderwetse' toegangspartij aanwezig moet zijn; 

Er moet tevens plaats zijn voor: 

fietsen; 

brievenbussen; 

vuilnisbakken (zakken). 

Buurtkwaliteiten 

Het trappenhuis vormt een deel van het huis, welke op zijn beurt een deel 

vormt van een woonblok binnen een buurt. 

Deze buurt heeft een zodanige afmeting dat ze bereikbaar is voor gemoto

riseerd verkeer. 

Draag zorg voor een kwalitatieve buitenruimte met speelmogelijkheden. 

Draag zorg voor een buurthuis met ontmoetingsruimten, wasruimten, 

werkplaatsen en verblijfsruimten. 

Draag zorg voor variaties in het gevelbeeld en voor goede stedebouw

kundige kwaliteiten. 

Draag zorg voor verschillende woningvarianten als antwoord op sociale 

behoefte en type huishoudens. 
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Tot slot moet de hele buurt een afspiegeling zijn van het culturele erf

goed van de stad. 

( 

)) GEBRUIKERS ZIJN EXPERTS 

~D MB.T. DE DAGELIJKSE 
~ GEBEURTENISSEN 

/ MAAR ZE ZIJN ONZEKER 
OVER HET ONBEKENDE 

• f I ._ _____________ ,_, 

Wat weten onze klant e n? 

Kunnen klanten kwaliteit beoorde len? 

Vanzelfsprekend, zeer ze ker het gemis aan technische en functionele kwa

liteiten in hun woning. Zij weten precies wat zij in hun huidige leefsi

tuatie minder waa rderen. 

Ze zeggen dat: 

de appartementen te klein zijn; 

de keukens en badkamers annzalig zijn; 

de balkons niet bruikbaar zijn; 

de lage technische kwaliteit de boventoon voert; 

er niet toereikend geisoleerd is (warmte en geluid); 

ze aanvullende ruimten missen. 

Algemeen gesproken wenst 50% van onze klanten te verhuizen naar een ande

re wijk, terwijl ze toch de kwaliteiten van hun eigen buurt kennen. 

7/ 1b{] 

~ w -
~ . cS'BJj 

' .-& 
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Wat willen onze klanten? 

De klanten willen de tekortkomingen verbeteren, om zodanig goede ruimten 

te creeren. 

Maar het is voor hen niet mogelijk oplossingen te zien, welke nog niet 

bestaan. 

Zij hebben dus nieuwe voorstellen en creatieve oplossingen nodig. 

We kunnen stellen dat ze hun problemen met hun woning duidelijk onderken

nen, maar ze weten niet wat hen in de toekomst te wachten staat. 

Dit moet worden aangedragen door experts, architecten, onderzoekers en 

klanten. 

Zowel Tuinstad Zuidwijk als de gemeente wensen veel oplossingen welke nu 

en in de toekomst bruikbaar zijn. 

Wat denken experts? 

De experts hebben deze ontwikkeling reeds jaren bestudeerd en ze zijn tot 

de conclusie gekomen dat mensen behoefte hebben aan een volgordelijkheid 

in oplossingen. We starten met de fysieke basisbehoeften en eindigen met 

een individuele psychologische en artistieke vervolmaking. 

Het behoeftepatroon van de Horsten start en eindigt waarschijnlijk zo: 

- prima woonfunkties; 

- sociale interactie; 

- psychologische prestige; 

- aansluiting aan persoonlijke wens. 
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- VRAGEN 

Hoe worden klanten bewust? 

Hoe worden klanten b e wust van hun levensbehoefte, 

b.v. met behulp van de 3-fase methode: 

vragen - voorlichting - presenteren 

,J' 
) 

Ondervraag mensen met als doel een beeld te vormen van hun dagelijkse 

problemen 

.................. vraag men sen. 

Dit betekent lessen en cursussen voor een verbetering algemene ontwikke

ling. 

geef voorlichting. 

Dit betekent praktische voorbeelden van zowel bekende en onbekende voor

stellen welke we gebruiken in o.a. een tentoonstelling . 

.................. presenteer aan mensen. 

Deze drie aktiviteiten vinden intergraal plaats op het zelfde moment in 

een interactief proces. 

Dit is de verantwoording van Tuinstad Zuidwijk. 

., ;, -----------------, ... ' 
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Wat heeft Tuinstad Zuidwijk te bieden? 

Tuinstad Zuidwijk verhoogt de kwaliteit van de Horsten en plant een ont

wikkeling waarin bewoners participeren. Hiervoor is een schema uitge

werkt, bevattende: 

- voorlichting; 

- vragen; 

- presenteren; 

- druk bij overheid; 

- betrekken van experts; 

- opbrengen van geld; 

gebruik maken van al het aanwezige voorstellingsvermogen in het gebied. 

Welke doelen streven wij na? 

De doelstelling is een gevoelige en werkbare fysiek-technische, inclusief: 

- huisvesting waar dagelijkse irritaties worden verminderd of verwijderd; 

- huisvesting op basis van een plan voor toekomstige verbeteringen een 

regelmatige toename in kwaliteit; 

- huisvesting met sociale faciliteiten; 

- huisvesting gemengd met andere funkties; 

- huisvesting in kleine groepen binnen een stedebouwkundige context. 

Wat nog? 

Horsten met een moderne "Nederlandse benadering". Dit betekent: 

architectuur gebaseerd op nederlandse traditie; 

straten , , , , , , 
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grachten gebaseerd op nederlandse traditie; 

een duidelijk herkenbare identiteit. 

Nog meer! Horsten als gebied met een hoge status: 

- moderne normen; 

- goede vormge ving; 

- een prima omgeving; 

- uitstekende economie. 

Hoe ver kunnen we gaan? 

Horsten benadert de droom. 

Onze klant zet zijn bril weer op. 

"Ik woon in de Horsten, de eerste buurt in Europa welke is getransfor

meerd van een na-oorlogs industrieel geproduceerd betonnen woongebied 

naar een zeer specifieke "typisch Nederlandse" stedebouwkundige buurt met 

prima normst e lling, een toenemend sociaal netwerk en plaats voor nieuw 

dagelijks leven." 

Samenvatting 

Samenvattend zeg ik, dat de na-oorlogse voorraad - alleen maar kan worden 

gerehabiliteerd met een totaal-oplossing; 
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een totaal-oplossing met alle partijen; 

een totaal-oplossing niet vandaag maar zeker voor de toekomst; 

een totaal-oplossing, niet een deel van je bestand maar je gehele wo

ningbezit onder deze scenario's brengen; 

een totaal-oplossing is een erkennen en een onderkennen van de samen-

hangende zaken 

heeft omschreven! 

een kwaliteit zoals Christoffer Alexander het 
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HOUSING MANAGEMENT: A CORPORATE APPROACH TO HAPPINNES? 

Bill Pirney 

The purpose of this paper is to briefly describe some of the methods, 

techniques and management structures involved in an action based research 

project carried out in a low let and demand housing scheme in Dundee. 

Consideration is also given to changing roles and attitudes based on the 

experiences gained during the project. 

The Skarne Research Project was a joint venture between the City of Dun

dee District Council and the Department of Architecture, Duncan of Jor

danstone College of Art/University of Dundee. Objectives of the project 

were to study the problems of the housing area and to put forward propo

sals to alleviate the problems found. 

Whitfield is an area of housing on the North East periphery of Dundee.* 

A central green belt which contains an inadequate number of community 

facilities separates the area into two distinct parts. To the south is 

Lower Whitfield and to the north the Skarne. 

About 14.000 people live in Whitfield, half in Lower Whitfield and half 

in the Skarne. Skarne is named after the Ohlsonn Skarne building system 

which was marketed in Britain under franchise to Crudens Ltd. of Mussel

burgh; 2.492 houses laid out in hexagons in eight or twelve houses long, 

four to six store high blocks were built using this concrete panel con

struction system. The housing blocks are all interconnected by gallery 

accesses which connect to staircases incorporating refuse chutes at the 

corners of the hexagons. The usual section through the block is a maiso

nette accessed at ground floor bedroom level with another maisonette ac

cessed upper floor bedroom level and a one and a half apartment flat 

above. The flat is accessed from the gallery which also serves the upper 

of the maisonettes. 

When the Skarne building programme started and the first tenants moved in 

there seemed to be few problems, but when the total scheme was built sig-

* A more detailed and comprehensive physical description of the area is 
contained in: Skarne Research Unit 1983 'The Skarne-Report 1', Duncan 
of Jordanstone College of Art and in a video by the Skarne Research 
Unit 'Skarne: the Video' produced by Duncan of Jordanstone College of 
Art. 
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nificant problems arose. These problems were the ones which were surfa

cing in many of the high and medium rise system built local authority 

schemes built during the 1960s. Problems in the Skarne were compounded by 

press reports which appeared to concentrate on all the negative aspects 

of the scheme. It gained the reputation of a place where no one wanted to 

live. The general consensus of opinion was that it should be demolished. 

At the same time as t he Skarne was experiencing the problems now clas

sified as multiple urban deprivation, the School of Architecture was con-

sidering the problems and dilemmas of modern housing. Private sector 

housing and the special needs local authority housing appeared to satisfy 

the building users. Many of the large local authority housing schemes 

built prior to the system building boom did not give rise to major com

plaints. Further investigation into large local authority estates proved 

that low let and demand housing was not solely that which was system 

built. Many large and small developments proved to be inadequate for the 

building users needs. 

Whilst the root causes of the malaise in public sector housing were dif

ferent to establish, it did seem as if successful housing in both the 

public and private sector had some common elements. One of these common 

e lements is that of user responsiveness. In the private sector the house 

can be adapted or modified to fit the users requirements, while in the 

public sector adaption or conversion of the dwelling is normally carried 

out when the occupier has some special need, and after full consultation 

with the occupier and the support agencies. 

Private developers do not formally build houses according to untried 

theories of new ways of living. Because they are financially accountable 

their design approach is fairly conservative. Tested and proven house 

types are used a nd improvements mad e in response to market demand. 

Housing management is limited to forward planning of houses for sale, and 

in some case s to aspects of the resale of properties built or acquired by 

them. Manage ment in the public sector is more complex as it involves not 

only forward planning but also repair and maintenance of existing stock 

and the attempt to fit family requirements to available houses. This pro

cess is not easy and it appears as if most housing management systems can 

cope with building stock management, but are unable to cope with the com

bination of building stock and social need. It is the system within which 

housing management operates which is not equal to the expectations forced 
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upon it rather than the ability of the housing management personnel. 

Researches into areas of bad housing indicated that little monitoring and 

evaluation of improvements to problem housing stock was taking place in a 

structured fashion. Conference reports about the crisis in housing gave 

some indication of the scale of the problem, but solutions were few and 

those appeared to be more by guess and by God rather than as a result of 

careful analysis. Where tenant managements or cooperatives were set up 

they seemed to work and where private developers modified the local au-

thority stock for sale, this too seemed to work. 

Given the many different problems of the Skarne and the lack of a method 

for tackling problems associated with multiple urban deprivation the 

Skarne Research Unit had to evolve a systematic framework which would 

find out what problems existed, which were most important, which could be 

solved and how to solve them. A two stage approach was chosen. Firstly, 

the problems in the Skarne would be analysed and the nature of the pro

blems compared to establish the potential for improvement. Secondly the 

problems which fell within the research remit and within the local au

thority budget would be tackled and if solutions were evolved, these 

would be monitored and evaluated. 

First stage 

As it was important to establish a satisfactory data base against which 

the relative merits of problems can be judged it was decided to invest 

time and effort in the preparation of a questionnaire survey which could 

be analysed by computer. Because of the time to be invested in the survey 

it was considered worthwhile to include in the questionnaire aspects of 

problems associated with the area which were not central to the Research 

Unit's brief but which could furnish the Regional and District Councils 

with information upon which they could act. 

Background researches indicated that problems of multiple urban depri

vation were assumed to hinge around a combination of geographic or loca

tional characteristics, problems associated with families and finance, 

poor environmental quality, poor support facilities, building fabric 

failure, apathy or management. Topic categories are shown in fig. 1. The 

questionnaire proforma mixes aspects of the problem areas throughout the 

categories and throughout the questions in each category. As well as the 
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usual yes/no and listed responses the questionnaire contained open ended 

responses mainly concerned with individual's perceptions and aspirations. 

Open ended r e sponse s were important as they gave the tenants the opportu

nity to talk about how they felt about the problems and potentials of the 

area. 

From the survey results it was seen that remoteness from city centre fa

cilities exacerbated by a less than good bus service, inadequate shopping 

provision and very high levels of unemployment caused many problems. Te-

nants were not aware of the support agencies which existed for them. 

Whilst accepting that the environment could be improved, they felt that 

it was adequate and generally were satisfies with the houses. Disatisfac

tion was felt about t he maze-like layout, the access decks and the refuse 

disposal syste m. Ge nerally the tenants were willing and keen to be invol

ved in improve ment s to their houses and environment. This short list of 

conclusions from the survey is not e xhaustive but serves as an example of 

differing attitude s between the professionals involved in the area (in

cluding at that time the Research Unit Staff) and the people who live 

there. 

Professional and voluntary support organisations believed that they were 

well known and satisfying the needs of the area. Tenants were thought to 

be adequately served by the facilities in the area and were thought to be 

apathetic and d i satisfied with the environment and their houses. 

Fig. 1. 

DATA BASE BASIC INFORMATION 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

118 

Locational cha racteristics. 
Family charact e ristics 
Employme nt characteristics 
Travel patterns (associated with the peripheral location) 
Travel patt e rns (associated with the area) 
Shopping patterns (day to day, weekly and monthly) 
Perceptions of personal safety or freedoms 
Perceptions of environmental quality 
Adequacy of leisure/recreational facilities 
Tenancy obligations and freedoms 
Perceptions of the adequacy of the house 
Failure s of the environmental envelop 
Awarene ss of support agencies and community organisations 
Perceptions of the future potential of the area 
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One of the most significant of the survey findings was the almost univer

sal feeling of threat. Tenants felt afraid of lurkers, drunks and muggers 

who they believed would hide in the bushes beside paths or on the stair

ways and gallery accesses. This f~ar was not substantiated by factual 

evidence of personal attacks but it was a real fear nonetheless and led 

to people consciously staying in their houses and not going out at night. 

Some would not venture the few metres to the refuse chutes after 7 p.m. 

In response to the residents requests to stop groups of people and young-

sters running and cycling, even motorcycling along the access galleries 

the local authority in good faith had erected grilles at the mid point of 

the access galleries. This did stop through traffic but created a greater 

feeling of threat as they had effectively blocked escape routes from the 

danger. Lack of understanding of cause and effect seem to happen commonly 

in areas under stress and usually result in feelings of mistrust between 

both parties. 

Second stage 

It was to avoid occurances of this type that the second phase of the pro

ject was designed. Armed with the findings of the survey which gave a 

fairly detailed but general picture of the area the project team was ex

pounded to include a group of tenants whose property was to be upgraded 

and a group of senior students from the Architectural School. This group 

simulated as nearly as possible a design team which had all skills and 

knowledge necessary to provide adequate housing.* 

Fig. 2. outlines the way the design team worked. Effectively the day to 

day management was the responsibility of the Project Coordinator as was 

the administration of the research management team. Executive authority 

rested with the District Council. 

However the main burden of work was concerned with the generation of 

briefs and designs. Those concerned with this part project were the 

research team, the students, the support agencies and most importantly 

those intimately concerned with the buildings, the tenants. 

* Some of the problems which the design team faced and overcome are con
tained in Pirnie, B., 1985 'The Skarne report' in 'DPC Design Coalition 
Team' Vol. 1 ed. Behesti, R., Dept. of Architecture Building and Plan
ning Design Methods Group, T.H.E., which is contained in the documenta
tion in behave of this seminar (page 143-161). 
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Fig. 2. 

PROJECT MANAGEMENT 

DUNDEE DISTRICT COUNCIL 
HOUSING DEPARTMENT 
ARCHITECTS DEPARTMENT 
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ARCHITECTURE DEPARTMENT 

POLICY ANALYSIS DEPARTMENT 

PROJECT COORDINATOR 
ARCHITECT RESEARCHER 
SOCIOLOGIST RESEARCHER 

SENIOR ARCHITECTURE STUDENTS 

SUPPORT AGENCIES 
TENANTS 
TENANTS GROUPS 

The second phase started slowly with many false starts and periods of 

frustration. This was due to a combination of hesitancy, 

misunderstandings, inability to communicate ideas and thoughts and the 

group structure. Most important of these was group structure. Design of 

something as intimate as a family home cannot be achieved by large 

groups. A much more intimate structure not dissimilar to that of doctor 

and patient is required in the initial stages. As trust between the 

designer and family develops, the group can be increased to eventually 

involve all tenants and all other members of the design team. At the 

stage where the groups were expanding most of the other problems which 

occured at the start of this phase begin to disappear. Probably this is 

due to all those concerned in the process begin to understand each 

other's problems and potentials. However, it is not possible to proceed 

to design the housing blocks until all members of the design team feel 

sufficiently at ease with each other to fully discuss without reservation 

potential solutions and whether or not they are acceptable to the whole 

group. In order for these discussions to be useful, many solutions must 
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be generated and the nature of the solutions must not be exclusively 

architectural. If this attitude of willingness to tackle and solve mutual 

problems is fostered, the design of the block is much more simple than 

would be expected. Fig. 3 shows the many staged design process involved 

in the Skarne project. From initial tenant contact to preparing the final 

drawings for costing took eighteen months and it may be that this time 

could be shortened but it should not be shortened at the cost of hasty 

decisionmaking. Professional/non-professional divisions should be dis-

couraged as they interrupt good decisionmaking. Throughout the later sta

ges of ,the project the Research Unit were constantly surprised at ideas 

which were generated by the tenants and which would not have seemed out 

of place if proposed by the architectural avant-garde. 

The project is due to start building in the financial year 1986-1987. 

Lower floor maisonettes will have gardens front and back and living rooms 

at ground floor level. Upper floors will have a couununal garden and will 

be accessed by a stair which will serve five of six houses. The access 

gallery will be incorporated in the upper floor maisonette. Each stair of 

houses will be differentiated by colour and texture from the others and 

the entrances will be overlooked and have intercom systems. Obviously 

this brief description does not do justice to the design produced but it 

does illustrate that a solution to complex social and environmental pro

blems in areas of multiple urban deprivation is not only possible but al

so that the building users are an undervalued resource in the armoury ne

cessary to tackle the problem. 

It may also be significant that the final design is similar to the tene

ments which form an important part of the historic culture of i ndustrial 

Scotland. 

Once the project is built there will still be problems and it is for this 

reason that the levels of satisfaction must be monitored and the problems 

evaluated. This can be achieved by using sections 8, 11 and 12 (see fig. 

1) of the original questionnaire. Results should be checked against the 

original survey data. Tenants in other blocks will benefit from the moni

toring and evaluation process and the time taken to come to a satisfac

tory design solution will be shortened because attention can be focussed 

on those types of solution which are most likely to give the best results. 
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Fig. 3 
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At a recent conference on the crisis in British housing. George Smith, 

the Chairman of the Institute of Housing and coincidentally Director of 

Housing in Dundee stated that housing managers would and should become 

more involved with tenants at a more personal level. 

The Skarne Research Project is one example of how this might be achieved. 

There are, of course, many other ways of achieving good and efficient 

housing management. Of these, the most succesful in Britain at present 

appear to be those where executive authority is devolved from the town 

hall to the housing areas. 

Th e natura l extension of this is the formation of tenants co-operatives 

which no t on l y con ce rn themselves with day to day management, but also 

with rent co ll ec tion, repairs and maintenance and housing allo ca ti on po

l icy . As the tenants are responsible for maint enance, some of the solu

tions may offend the architectural sensibilitie s of the professi onals. 
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This is a small price to pay for the tenants being more content with 

their environment. User specific houses should not be confined to the 

private sector alone . 

Devolution of administrative tasks and executive authority for policy 

implementation must however, not be seen as a method of shirking profes

sional responsibility. In the Skarne project, because of the connnon ob

jective of improving living conditions for the tenants, and the fact that 

the team worked together as a unit, professional boundaries were blurred. 

But what was important was the fact that each professional and non-pro

fessional team member was aware of and understood the role, responsibili

ty, level of executive authority and particular outlook of the others. 

Each profession or team member must be accountable for those areas in 

which they have executive authority. Too often the problem of shared ac

countability is the excuse for inaction or bad decising making. Experien

ce has proved that so long as the lesson is learned and the mistake not 

repeated the perpetrator usually is, if not forgiven, at least given the 

benefit of the doubt. 

Whilst professional incompetence is a personal responsibility the whole 

design team must shoulder the burden of monitoring the performance of its 

individual members. 

Management systems which accept that in order to solve problems different 

skills are required and different attitudes brought to bear and different 

and unusual solutions expected as the norm rather than the exception do 

not suit everyone. Not everyone is prepared to work in a system which ex

poses their fallabilities and makes them take the responsibility of as

suming the professional burden of the decisions of others. Why this is so 

remains unclear, but as the architecture students enjoyed this method of 

working and the Research Unit staff knew the kind of operational methods 

which would be expected of them, the reasons might centre around expec

tations gained through education and reinforced by professional experien

ce. Remedying housing faults is not seen as the most sought after aspect 

of either housing management or architecture. As the problems will not go 

away the positive aspects or working within this subject will need to 

gain much wider recognition. 

Recognition must also be given to the fact that whatever process is adop

ted to improve living conditions in areas of hard to let housing, the 

process will take time. Much of that time will be spent in seemingly use-
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less discussion or abortive work. This is a necesarry stage to go 

through. It should be considered in much the same way as the extra stages 

in the design process when a local authority house is converted for spe

cial needs. Consultations with doctors, occupational therapists a nd so

cial workers are accepted as a necessary and vital part of making the 

house suitable for the house occupier. The same rights must be made uni

versally available throughout all the housing in the care of the local 

authorities. Only by taking the time to consult with the people living in 

the houses to their needs will satisfactory answers be achieved. The 

counter arguments to this proposal are usually that the process would 

overburden existing staff and that it would be impossible to satisfy the 

r e quirements of all the families. 

The latter point can be answered by the fact that the families are alrea

dy supposed to be satisfied and their needs catered for. Experience has 

proved that whilst every family does have certain criteria that is spe

cific to it alone, the nature of the specificity is such that it falls 

within small variations from the norm of all the problems faced by all 

the families . This is why multiple solutions concerning the potential 

development of the hous e and its surroundings are necesarry and why 

monitoring and evaluation must be carried out. The latter point can 

easily be overcome by looking at why the staff are overburdened. Either 

the Housing Department is seriously understaffed or more usually the bu

reaucracy involved is administering the problem housing is such that the 

staff do not have time for solving the estate's problems because they are 

totally involved in attempting not to exacerbate the already existing 

problems. This is simply bad management by senior staff. Resources are 

available. People living in the houses can be used as can the academic 

community. Problems exist to be solved, not hidden or worried about, or 

as in the case of one local authority (not Dundee) said not to exist. 

"All our hou se s are occupied there is no housing management problem". 

People living in low let and demand housing estates do not have a good 

quality of life and do not enjoy living in that environment. Much of the 

problem in the Skarne was the feeling of threat and isolation. 

If housing management is supposed to be about compassion and caring then 

it must be involved with the people and if this means bringing them into 

contact with each other through children's parties or picnics, so much 

the better because housing managers must have fun too. 
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In an ideal world projects like the Skarne should not be necessary as the 

conununity should have no need of them. One of the prime aims of such pro

granunes should be to become unnessary. Success should be when there is no 

work to do. Sadly it seems as if many more such projects will be needed 

for the foreseeable future. 

Housing management efficiency is not a term to be taken lightly. It does 

not begin and end with the building stock alone, it begins with people 

infants, school children, teenagers, young adults, married couples, fa

milies, the old, the sick, changing cultures and traditions. It marries 

the needs and aspirations of all these groups and their changing needs 

through time to the building stock and its ability to adapt and accom

modate these needs. Management must be caring, compassionate, efficient 

and localised but most of all it must be concerned with the generation of 

happiness. 
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A PLAN OF APPROACH FOR GEEREN-NORD, BREDA 

drs. H. v. Rooijen en ir. E. Kalle 

The subject of this lecture is the integrated approach to the social and 

fysical improvement of the neighbourhood of Geeren-Noord, Breda. 

The neighbourhood Geeren-Noord (with a population of 2.756 inhabitants) 

is part of the district Hoge Vucht, situated in the north of Breda, a 

town in the southern part of the Netherlands. The district Hoge Vucht is 

the result of town-planning as seen and carried out in the sixties. At 

that time the housing problems were thougt to be solved bij high rised 

buildings on a large scale. Like the Bijlmermeer in Amsterdam. 

We will give you some i mpression of the area, to begin with. 

The 15 blocks of flats with almost 600 dwellings are six stories high 

and six wide. So each flatblock contains 36 dwellings. The flast are 

owned and managed by the municipal housing association. 

- Between the blocks of flats large canals and green belts are situated. 

- Two blocks of flats are situated at Nwe J.N. straat, six at the W.C. 

straat and seven at the B. de witstraat. 

- Between the blocks of flats we find 206 one-family houses. The red 

roofs at the slide. 

- Many sites are still vacant so the inhabitants made their own paths. 

- In the block of flats the problems are situated. The maintenance of the 

dwellings is very poor indeed as you can see by this elevator and this 

rubbish shoot . 

The open doors to the sheds with growing vandalism and criminality. 

- The entrance: dark and unattractive 

- Constructional problems. 

- Poor fysical state of the surroundings. 

Carbage everywhere in the surroundings. 

- High concentration of lower income groups. 

- Groups: one-parent families, unemployed persons and 

leads to difficulty of letting the dwellings and 

mutation in growing and 

etnical groups 

the degree of 

- in some blocks of flats it is almost 60% a year; because of that the 

exploitation has run to a deficit. 
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These problems are a result of a 15 years history of insufficient acting 

of the authoriti e s at all local leve ls . This insufficiency has come up 

already in the first years aft e r the building of these flats and ha s l e d 

t o some hard confrontati ons betwee n t e nants and the authorities, e spe 

c i ally the owner of the dwe llings, the municipal hou s ing associ a tion. 

Besides this on e of the main effe cts of the local hou s ing plannin g was 

th e high concentration o f so called problemgroups in the area. 

Aft e r several years the complaints of the tenants about the fysical con-

dition of the dwe llings and the direct ~urroundings had some effe c t. Th e 

local authorities ag r eed to an investment scheme of fl. 14.000.000 for 

which amount the flats were to be painted, insulated and complecely r e 

paired and adapted to the direct surro undings. 

Howe ve r, in October 1984, during a large confrontation between a~th o ri

ti e s en tenants, it turned out that, in spite of all investments, no ac

c e ptable solut i on was r e ached. 

Both authorities and tenants decided to draw up a social plan. It was im

possible for the town-council to make a plan by the mselves which would 

have the support of every participant. That is the r e a s on why we as an 

ind e pendent interme diat e we re asked t o make a plan and to carry it out. 

So , on request of the town-council of Breda we have drawn up a plan of 

approach in close cooperation with the inhabitants which should lead to a 

closer connection of the inhabitants with their neighbourhood and to the 

taking up of more responsibility by the inhabitants to their neighbour

hood, their dwellings as well as the complexes, direct surroundings and 

facilities. 

At this moment there is an operational plan of approach, approve d by the 

cit y -council, that shows the way for acting in th e next two year s in or

d e r to reach a situation in which a long term decentralised planning of 

ma i ntenance and control is possible. This long t e rm-planning has a fi

nancial as well as a fysical and social side. The plan shows the position 

of the different participants, both tenants and authorities. 

The realisation of the plan will lead to a more efficient exploitation, 

l e ss vacancy, less r e movals and a b e tter balanced social climate. 
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Plan of approach 

In order to discrib~ the concrete measures it was neccesary to divide on 

forehand the range of possible measures in four themes: 

1. Maintenance of the dwellings and the neighbourhood within the scope of 

reorganisation and adaptation of active management in accordence with 

the position of the tenants; 

2. Extra attention to regenerate the neighbourhoods position in the local 

housing policy and to improve the lettability; 

3. The organisational framework in order to plan and carry out the 

suggested solutions; 

4. Diversification of functions. 

This division in four themes has been put forward to make the process of 

planning for each participant more easy. This was necesarry because of 

the fact that the plan should be developped in a period that there was no 

confidence at all: actually the tenants didn't trust the authorities. 

This meant that a long period of planning would lead to a situation in 

wich the tenants discharge themselves from supporting the plan. Therefore 

concrete measures are to be carried out during the time the plan was 

still evolving. 

To make clear which kind of measures we have suggested We will now show 

you some of the solutions. 

First Theme: The maintenace of the dwellings and the direct surroundings. 

It is not only important to organize a good routine-management but also a 

long term maintenance program. 

This holds good for the dwellings as for the direct surroundings, the 

housing-complex and the infrastructural works. 

However, maintenance has not only a material side, it also implicates in

tensive attention for housing distribution, complaints about noise, van

dalism, ciminality, use and dealing of drugs. 

The problem of housing distribution however cannot be solved at the level 

of the neighbourhood but has to be tackled at local level. The concentra

tion of problemgroups in Geeren-Noord can be seen as a result of a hous

ing distribution policy in which housing policy was focussed on avoiding 

problems elsewhere in the city. 
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One of the consequences of the concentration of problemgroups can be and 

must be tackled at neighbourhood-level. In fact we see vandalism and 

criminality as a result of a poor social structure. Therefore one of the 

main lines of approach of the plan should be an integration of preven

tive measures as to crime- and vandalism into concrete solutions by 

choosing those measures which have a positive impact at social control. 

Second theme: the extra attention 

At this very moment the neighbourhood Geeren-Noord is stichmatised in 

Breda as a kind of slump-area. It is difficult to find tenants who want 

to rent a dwelling there. The difficulty in letting the appartments has 

led to a distribution-policy through which everyone - almost without any 

restriction find a place in Geeren-Noord. This had led to a further 

decay, growing difficulties in letting the flats and a growing vacancy. 

To break through this circle it is urgently needed to improve the name of 

the neighbourhood. At least in the eyes of those who showed some interest 

to live there. 

First of all the routine maintenance must be carried out quickly and tho

roughly. But more is to be done. 

We want to use the public area around the blocks for private gardens for 

the first stock dwellings. Tenants of the other stock dwellings will be 

offered tenants gardens. Next we want tot improve the entrance of the 

blocks of flats, improve the safety of the flats by securing the entrance 

of the galleries, the door and the ground level. 

I want to emphasize that all these fysical measures have an important im

pact on the social structure. For example: the private gardens will pre

vent the other tenants to throw their garbage down. For the same reason 

parking places are created directly under the first floor gallery. 

Third theme: the organisational framework 

After studying the development in Geeren-noord we noticed that a lack of 

coordination between the different local services was obvious. The con

sequences of the almost totally uncoordinated activities in the area are 

twofold: on the one hand complaints of tenants got lost in the chaotic 

administration without being solved. On the other hand it was not and has 
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never been clear who was responsible for what. 

One of the main targets in the plan was to create an organisation in 

which rights and responsibilities are dear to all involved, both internal 

(between the different local departments) and external (between tenants 

and authorities). As a short term solution we suggested a 'projectteam' 

in which civil servants, together with the project-coordinator, the te

nants and the social worker are participating. The task of this team is 

to carry out the first concrete measures and to take the process of in

tegrated planning into the next stage. Direct contact is established 

between the local administration and the different directors of the most 

important services. Besides that, this team has to formulate a contract 

in which the cooperation between tenants and the local authorities is ar

ranged. For two reasons such a contract is important for the activities 

in the next years. First: In this way the problem of authorizing of muni

cipal employees can be passed by without damaging the local organisatio

nal structure . In the case of Breda authorizing of employees actually has 

a certain political sensibility. The second reason is that in such a con

tract the budget for the neighbourhood can be fixed for several years. 

Finally the goal of the project is also that tenants will take responsi

bility in the decision making process. Without the guarantee of financial 

sources this responsibility will be void. 

Theme four: Diversification of functions 

Geeren-Noord has a lack of facilities. The shops are concentrated in the 

shopping-centre outside the neighbourhood. The walking distance for the 

inhabitants is over 15 minutes. The problem for realizing neighbourhood 

shops is the possible overconcentration of shops at district level. 

However, there are plans for small business on neighbourhood level like a 

laundry, a shop for mediterranean products. This can help to reduce the 

unemploymency, specially for etnic groups and women. 

The realisation of the plan is to be seen as a process. While the discus

sion about the concrete measures in the next future are to be continued, 

further decisions towards concrete measures will be carried out. This way 

of realisation is chosen because of the fact, that the tenants no longer 

trust the planning itself. They have seen plans and reports for over 15 

years in which period almost no concrete steps were taken. 
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At this very moment a start is made with the reconstruction of the en

trences and basements and the construction of private gardens and direct 

surroundings. The housing distribution policy, the attitude towards drugs 

and the way how to handle nuisance causing tenants are subject of discus

sion right now. 

Financing 

For the financing it was necessary to guarantee funds. In the past this 

point was somewhat neglected and promises made to the tenants could 

therefore never be realized. A financial covering was aggreed by the town 

council. This covering will however not be sufficient. The extra finan

cing that is needed must be paid by the authorities. In order to spread 

out the political pave ment for this decision, the division on which the 

plan is based is usefull. Most of the aspects will not have an other fi

nancial inpact, then the one they should have had already. An extra 

amount of money is necessary for the realisations of aspects mentioned 

under theme 3: the extra attention. 

This extra amount goes up to 1250 guilders per dwelling. 

concluding remarks. 

1. It is impossible to make a plan without a fundamental tenants partici

pation. You can see that in the examples of the Bijlermeer and on the 

contrary Cochran Gardens in St.Louis, of which a description is added 

in the congrespapers 

2. The responsibility of the owner, in this case the municipal housing 

the fysical and technical main-association, goes further than only 

tenance of the dwellings. 

3. To realise a balanced exploitation from the point of view of the owner 

and satisfying living circumstances from the point of view of the te-

nants, an integrated maintenance for the neighbourhood is a vital con

dition. Integrated in this sense means: integration of social and fy

sical aspects and coordination among the several participants. 

Thank you for your attention. 
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SCENARIO'S EN STRATEGIEEN T.B.V. STEDELIJK BEHEER. 

ir. I<. Dekker. 

Scenario's en strategieen, hoe ga jeer mee om? 

Scenario's worden gebruikt om inzicht te krijgen op mogelijke ontwikke

lingen in de toekomst. Anders dan het voorspellen of het aangeven van 

trends gaat bet bij een scenario niet om de meest waarschijnlijke ontwik

keling beredeneerd vanuit bet verleden, doch meer om bet beschrijven van 

een of meerdere mogelijke toekomsten. 

Daarbij gaat bet om beschrijvingen die door de planner of beslisser niet 

of nauwelijks zijn te beinvloeden. 

Strategieen kunnen door de planner of beslisser worden gekozen als een 

samenbangend stel maatregelen, waarmee een beslisser een doelstelling wil 

realiseren. 

Een voorbeeld om dit duidelijk te maken: 

Voor iemand die een eind buiten moet lopen is de keuze om al dan niet 

een regenjas aan te trekken of een paraplui mee te nemen een strategie. 

(Te beinvloeden door de beslisser). 

-Het scenario (weersvoorspelling) geeft aan dat zowel kans is op regen 

dan wel dat bet droog blijft (niet te beinvloeden). Het is verder niet 

koud. 

-Er zijn dus drie mogelijke strategieen en twee scenario's en daarbij zes 

combinaties mogelijk. 

STRATEGIIEN 

SCENARIO'S 
Regenjas mee Paraplui mee Geen jas 

geen paraplui 

Bet blijft droog teveel geen geluk gehad buage probleem 
Her. gaar. regene.n 1oedo 1oedo .natpu teuze keuze 

figuur 1: relatie scenario's en strategie 

Vaak doet zich voor dat wat voor de een een strategie is voor de ander 

resulteert in een scenario. 

De regelgeving bij bouwen en beberen van woningen is voor de overheid een 

strategie, doch voor de bebeerder een gegeven (een scenario), waarbinnen 
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naar optimale oplossingen gezocht moet worden. 

In de SBR studie "Welke Toekomst voor de woningbouw?" zijn een drietal 

scenario's ontwikkeld aan door de Shell ontwikkelde scenario's. 

Ter verduidelijking wordt in enkele trefwoorden een toelichting op deze 

scenario's gegeven: 

-Scenario HH (Herstructurering en Handel): 

* hoge economische groei 

* deregulering, alleen hoofdzaken, doch zijn centraal geregeld 

* consensus over belangrijke ontwikkelingen 

* inkomensverschillen vergroot 

* privatisering en individualisering. 

-Scenario VS (Versobering en Selectie): 

* selectieve economische groei 

* decentraal ingerichte maatschappij 

* lange termijn problematiek is belangrijk 

* individualisering mede gericht op sociale verbanden 

* samenwerkingsverbanden netwerkachtig. 

-Scenario FC (Frustratie en Conflict): 

* geen consensus over ontwikkelingen 

* ad hoc beleid, onbevredigde compromissen 

* sterke invloed centrale overheid 

Deze drie scenario's zijn in deze studie voor de middellange termijn (10 

jaar) uitgewerkt naar de bouw. 

Bouwwijzestrategieen 

Door de SBR studiecommissie A39-l (Het activeren van innovatie in de 

bouw, van de stichrting bouwresearch, 1983) is het begrip "innovatiebed

ding" geintroduceerd. Dit begrip slaat op de visie die aangehangen wordt 

ten aanzien van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de 

invloed daarvan op de bouwwijze en structuur van het productieapparaat 

van de bouwnijverheid. Het ontbreken van de zogenaamde innovatiebeddin

gen verhindert het ontstaan van elkaar versterkende clusters van innova

ties, zodat het netto effect van de innovaties uiteindelijk gering blijft. 

In de daaropvolgende SBR-studie "Welke toekomst voor de woningbouw? - een 

strategiesce nari o onderzoek", is een uitwerking gegeven aan het begrip 

innovatiebedding door de introductie van een aantal bouwwijze-strategie-
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en. (Rapport 101 Stichting Bouwresearch, 1984).Als definitie voor het be

grip bouwwijzestrategie wordt daarin op blz.30 het volgende gesteld: 

"Onder bouwwijzestrategie wordt daarbij niet alleen verstaan de bouwtech

niek in de breedste zin, dus inclusief de ontwikkeling van materialen, de 

ontwerptechniek, de i nstallatie, de organisatie van het bouwproces en de 

toelevering, doch ook de wijze van financiering, de wijze van verzekering 

en .de mogelijkheden van zelfwerkzaamheid. 

Onder het begrip bouwwijze vallen ook de consequenties voor het onder

houd, het energiegebruik en eventueel latere renovaties; ook de mate 

waarin het bouwproduct voor de gebruiker en/of eigenaar statisch dan wel 

flexibel is. 

Tijdens eerder genoemde studie zijn een aantal bouwwijzen zoals die zich 

manifesteren of door personen of groepen worden voorgesteld, geinventari

seerd. Daarbij werd bewust gekozen voor een aantal voorbeelden die een 

redelijke kans maken op grote schaal toepassing te vinden.Uit de inven

tarisatie zijn de volgende bouwwijzestrategieen geabstraheerd: 

I. De gevarieerde massabouw, overeenkomstig de massawoningbouw uit de 

jaren 60, aangepast aan de eisen van de jaren 80. 

II. De Effectieve Kleinschaligheid, overeenkomstig de kleinschalige wo

ningbouw uit de jaren zeventig, doch gerationaliseerd dat een rede

lijk kostenpeil bereikt kan worden. 

III.De Fabrieksbouw, kant en klare woningen van de lopende band waarbij 

alleen de fundering nog bouwplaats gebonden is. 

IV. De Open Bouw methode, een totaal-concept voor herstructurering van het 

proces van bouwen en wonen, waarbij het kernbegrip "ontkoppeling" is, 

bij gelijktijdige versterking van de totale samenhang. 

Ook de programmacommissie van 

voor de Bouw (IOP-Bouw) heeft deze 

het Innovatiegericht Onderzoek Programma 

bouwwijzestrategieen gebruikt bij de 

ordening van 

april 1985.) 

het onderzoekprogramma (Meerjarenplanprogramma IOP-Bouw 

De consequenties van het doorvoeren van elk van de eerder genoemde vier 

bouwwijzestrategieen binnen de drie scenario's leidt tot een twaalftal 

combinaties, die de studie SBR 101 zijn bezien op de voor en nadelen voor 

de realisatie en voor de exploitatieperiode. Ten behoeve van de berekenen 

van de financiele consequenties is een integraal kostenmodel ontwikkeld. 
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Model integrale kosten. 

Voo r vri jwe l a ll e partijen die een rol spelen in h e t besluitvormingspro

ce s met betrekking tot woningbouwprojecten vormt de kostenfactor het 

draaipunt in de d oor hen te maken afwegingen. Alle partijen maken die af 

weging op basis van de aan een proj ec t te koppelen baten en lasten waar

bij de lasten vrijwel altijd in geld worden uitgedrukt. Deze belangen

strijd vindt voornamelijk plaats in de voorbereiding van het productie

proces van een woning. In die fase worden kostendragers die op lange ter

mijn effect sorteren vastgelegd. 

Deze lange termij n effecten spele n slechts in beperkte mate een rol in de 

b e slu i tvorming. Er ligt een sterke nadruk op de kosten die nauwkeurig 

zijn te bepalen en dat zijn, zoals gezegd, met name de stichtingskosten 

van een woning. 

Duidelijk ma g zi jn dater bij het tot standkomen van een woning diverse 

afwegingen plaatsvinden op he t kostenaspect. 

Er vindt vrijwel geen integrale kostenafweging plaats, dat wil zeggen <lat 

niet het geheel van aan een woningbouwproject toe te schrijven kosten als 

toetsingskader dient voor, bij tot standkoming te maken, kostengevoelige 

keuzes. 

Om tot een juiste beoordeling te komen van beslissingen, te nemen met be

trekking tot woningb ouwprojecten, dienen zowel de lange termijn als de 

korte termijn effecten (bijvoorbeeld verlage n van de stichtingskosten) 

inzichtelijk gemaakt te worden. 

Om tot een derge lijke integrale kostenvergelijking te komen is een in

tegraal kostenmodel nodig. Een eerste poging tot het opzetten van een 

dergelijk model is gedaan in de scenariostudie A54 van het SBR. 

Beschrijving methodiek. 

Uitgangspunt bij het opzetten van een kostenmodel waarmee kostenconse

quenties van regelgeving bepaald kunnen worden is dus dat die het geheel 

van de aan een woningbouwproject toe te schrijven kosten betreffen. Alle 

projec tge bonden , maar ook alle projectongebondenkosten, uitgezet in de 

tijd, di e nen te worden opgenomen. 

Tot projectgebonde n kosten behoren uiteraard d e stichting s kost e n maa r ook 

bijvoorbee ld de kosten van een plantoetser bij de gemeente wanneer hij 
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het project behandelt. 

Tot de project ongebonden kosten behoren bijvoorbeeld een deel van de 

kosten van de ambtenaar op het ministerie die zich bezig houdt met het 

coordineren van onderzoek naar nieuwe woontechnische normen voor de so

ciale woningbouw. 

Beschouwing van de kosten in de tijd houdt in dat naast de kosten van het 

tot standbrengen ook de kosten van instandhouding en gebruik, gezien over 

de totale levensduur van het project, opgenomen worden. 

Voor het model is het bouwproject gekozen als niveau van onderzoek. Ruw

weg is de opzet van het model in een figuur te versimpelen: 

ni et project 
gebonden 
kosten 

project 
gebonden 
kosten 

0 10 20 

t reolisotie-t-- kosten instondhouding-+
kosten I en gebruik 1 (/) 

0 
0 

kosten van aanpassi ng u 

aan gewijzigde vraag 

-t-, evensduur van de woni ng-f-

figuur 2: hoofdindeling integraal kostenmodel. 

Er vindt dus een onderverdeling plaats in: 

1 - projectgebonden realisatiekosten; 

2 - projectongebonden realisatiekosten; 

3 projectgebonden kosten van instandhouding, aanpassing en gebruik; 

4 - projectongebonden kosten van instandhouding, aanpassing en gebruik. 

ad.I: Projectgebonden realisatiekosten 

Tot de realisatie kosten behoren alle kosten die gemaakt worden in direc

te relatie tot een bepaald project, teneinde een gebruiksklaar product af 
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te leveren. 

De productiekosten kunnen onderscheiden worden in twee groepen, nl. de 

voorbereiding en de uitvoering. Tot de voorbereiding worden doorgaans za

ken geregeld zoals het maken van plannen, toetsing daarvan door het Rijk 

en gemeente, aanvragen Rijksbijdragen, enz. tot en met de aanbesteding. 

De uitvoering betreft de uitvoering van de gemaakte plannen. 

De rubriek project gebonden kosten is in eerste instantie onder te verde

len in die kosten die geplaats worden onder de noemer investeringen en 

een aantal projectgebonden overige kosten. Over de investeringen in de 

realisatiefase wordt doorgaans gepraat als stichtingskosten. De gangbare 

onderverdeling van de stichtingskosten is die in bouwkosten, grondkosten, 

bijkomende kosten en de bijkomende grondkosten. Tot de projectgebonden 

overige kosten behoren, zoals bijvoorbeeld de kosten van planbehandeling 

door de Rijksoverheid en gemeente. 

- Voor de Rijksoverheid gaat het met name om o.a.: 

* toetsing van plannen in woon- en bouwtechnisch opzicht 

* toetsing van grondkosten berekening 

* behandeling van de aanvragen voor rijksteun 

* verlenen beschikkingen 

* onrendabele top van grond- en bouwkosten. 

- Voor de gemeentelijke overheden gaat het met name om o.a.: 

* toetsing van plannen aan het bestemrningsplan 

* toetsen van plannen aan de Model Bouw Verordening 

* toetsing van de plannen door brandweer en nutsbedrijven 

* de kosten van voorbereiding en begeleiding van de initiatiefnemer 

en/of opdrachtgever, in dit geval (referentie project) de woning

bouwvereniging. 

Resumerend komen we voor Blok 1 tot de volgende onderverdeling: 

(zie volgende pagina) 

ad. 2: Projectongebonden realisatiekosten. 

Hierin is het voorwaardescheppend karakter voor 1 opgenomen. Dat wil 

zeggen alle kosten die gemaakt worden om dat kader op te zetten, perio

diek aan te passen en in stand te houden. 
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z 
"' 1-

BLOK 1 

R IJKSOVERHE ID 
CI') PROJECT 
~ GEBONDEN ,,;. · 

•:• 

Z OYERIGE OEMEENTE I ~ .. 
"'0 KOSTEN -------------+_-......... o ·.· .·. · ·:fl~ z .·.· . .. ·.·. ·. :::::: ; : 
j 'v/ONINGBOU\v'VERENIOING ~) ~ ; i: \ ~ . ·. ·. · ~-
~ groridkosten : : : : : ! : : : : : : : : : : : : ~! 
~ INYESTE- OPDRACHT- bijk . grondkosten i)i ~ ji ) i ::: :: ::>: 
-, RINGEN GEVER bou-wkosttn · · · · · · · 
0 
f bijk . bouwkosten 

RE AL IS AT IEKOSTEN 

figuur 3: indeling blok 1. 

Een voorbeeld : 

Binnen blok 1 worden de kosten opgenomen die gemoeid zijn met uitvoerende 

werkzaamheden van de plantoetsing in woon- en bouwtechnische zin, door 

het Rijk. Het gaat dan om projectgebonden overige kosten. Een voorwaarde 

voor de uitvoering van plantoetsing is de aanwezigheid van een toetsings

kader zoals bijvoorbeeld de Wenken en Voorschriften of de Model Bouwver

ordening. De kosten die gemoeid zijn met het maken van dat kader vormen 

met betrekking tot de uitvoerende werkzaamheden t.a.v. de plantoetsing de 

overheadkosten. Deze kosten zijn niet specifiek te koppelen aan een be

paald budget. 

Dergelijke kosten gemaakt door de Rijks- en gemeentelijke overheden en 

door woningbouwverenigingen. Ze zijn overigens te koppelen aan activi

teiten die zowel onder voorbereiding als uitvoering vallen. Voor blok 2 

komen we nu tot de volgende onderverdeling: 
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BLOK 2 

PROJECT R IJKSOVERHE ID 

ON 
OEBONDEN GEMEENTE 

>: ~i~ ........ ~~ ~ 
. . ci:- ;),t:) ·'.·: 

OVER!GE 
KOSTEN 

:> oe 1-z :::: ------------------4h--"-, ...... 0 LI.I . . - - -
•:•: > °' >,: . •::, °' :-:-

\110N INGBOUYIVEF:EN IG ING . . . . . . . 

RE Al IS AT IEKOSTEN 

figuur 4: indeling blok 2 

ad. 3: Kosten projectgebonden instandhouding, aanpassing, gebruik en 

sloop c.q.restwaa rde. 

Instandhouding. 

Hiertoe behoren alle kosten die gemaakt moeten worden om het 

project aan zijn oor spronkelijke functie te laten beantwoorden. 

Daarbij gaat het om alle onderhoudswerkzaamheden die gedurende d e 

levensduur van een woning warden uitgevoerd. Daartoe behoort het 

jaarlijks- en periodiek groot onderhoud of woningverbetering. 

Aanpassing. 

Hierbij gaat het om aanpassingen die leiden tot een andere ge

bruikswaarde . Dit als gevolg van bijvoorbeeld veranderende woon

wensen. Kleine woningen worden samengevoegd, grote gesplitst, etc. 

De ervaring leert dater zeker 1 keer per 25 jaar behoefte bestaat 

aan een ingri jpende verandering. 

Sloop c.q. restwaarde. 

Na de beeindiging van het gebruik zal het project gesloopt worden 

om al dan niet opnieuw met realisatie te beginnen. lndien de in be

schouwing te nemen gebruiksperiode, gerekend vanaf de beeindiging 

van de realisatie fase korter is dan de levensduur van een woning 

dan die nt na afloop van di e periode rekening gehoude n te worden met 

een restwaarde en dus niet met sloopkosten. 

Gebruik. 

140 

Bij de kosten van het gebruik valt vooral te denken aan de kosten 

di e de bewoner rnaakt. Daaronder vallen bijvoorbeeld d e huur- en 
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servicekosten, de stookkosten, gas, licht, water, belasting, etc. 

Voor het maken van een totaalkostentelling is de equivalent van de 

huur reeds voor een deel opgenomen in de stichtingskosten en voor 

een ander deel in de exploitatiekosten van de beheerder (gevaar 

voor dubbeltellingen). In deze kolom zijn ook de kosten opgenomen 

voor de woningtoewijzing. 

Schematisch ziet blok 3 er als volgt uit: 

BLOK 3 

z 
LIJ 

I 1-
LIJ U) 
~ 0 
I-~ 
u z 
LIJ LIJ 
., Q 
0 Z 
CIIC 0 
~ CD 

BE'w'ONER 

RIJKSO'v'ERHE ID 

OEMEENTE 

'vt'ON INOBOU'w''v'ER . 

BOU'w'BEDR IJF 

figuur 5: indeling blok 3. 

L ., 
.a 
L 
0 
0 
> 

0 
> -·5 

INST AND-
HOLDING 

L 0 
> 0 

0 
.., 

> ·5 

AANPASSING 

~ 
:;, 
L ., .a 

0 "' .., 
C"\ 

REST'Y/AARDE GEBRLIIK 

ad. 4: Projektgebonden kosten instandhouding, aanpassing, gebruik en 

sloop. 

Analoog aan de inhoud van blok 2 geldt voor dit blok 4 dat daarin het 

voorwaardescheppend kader is opgenomen voor blok 3. Bijvoorbeeld ten be

hoeve van de aanpassing en verbetering van de bestaande woningvoorraad 

zijn door het rijk diverse regelingen uitgebracht. De kosten die gemoeid 

zijn met het opzetten van de regeling worden in blok 4 opgenomen. 

Op basis van het hieraan voorafgaande komen we voor het totale schema tot 

de volgende opzet: (zie figuur 6) 

In sommige van de kostenvakken in het schema zijn geen kosten opgenomen. 

Dit omdat niet altijd per vak een duidelijke toedeling te maken is of 

geen kosten in gemaakt worden. In het schema is een kolom algemeen opge

nomen. Hierin worden de kosten opgenomen die niet duidelijk plaatsbaar 

zijn in een der andere vakken. Een voorbeeld daarvan zijn de kosten van 

de Rijksoverheid m.b.t. de beleidsvoorbereiding en beleidsvorming. 
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A B C D E F G H J K 

f i Rijboverheid 1 

,1.o Gemeente 2 

! :. W oningbouwv. 
-,-- - -

J- _J_ ,J- 3 
r i :r ""' Rijksoverheid :g :51 I- J ~! -c 

1111 Gemeente e- e- ; 
• • • i ·- fi i .,_,o ~ 

1 ,e- i~ ,0-

Woningbouwvereniging ... e • • 
e- 0 0 B w 6 

J - e- e- >-• Bewooer 7 !I 
1 Opdracbt- frondkosten a e gever bi ik. W>ndk. 9 .. 

ia'TH-
10 teri.q- bouwk.osten 

CA biik. bouwk. 11 

reali- ia- UA- rest ge- al-
satie staJtd- pas- ..... ► bnil: ge-

.llo•- mg de meei 
diAg 

figuur 6: totaal ov~rzicht indeling kostenmodel. 

Rekenregels 

Ontwikkeling realisatiekosten . 

Er wordt een voorbeeld gegeven voor de wijze waarop toekomstige 

kostenontwikke lingen worden berekend. In <lit geva l de bouwkosten. De 

bouwkosten van het in de scenariostudie gebruikte referentieprojekt 

worden verdeeld in een aantal kostencomponenten zoals in onderstaande 

figuur is weergegeven: 

Bouwk.<»ten componentenin ~ 

bouwpla.ats toelevering 
111,eid rt:att -.. ubeid rude -iii- aater. 

r90.ooo.- 42,0 2,0 0,3 19,0 3,0 7,7 26,0 

figuur 7: kostencomponenten bouwkosten 

Een toename van de arbeidsproductiviteit, die leidt naar een verlaging 

van de arbeidsnormen op de bouwplaats van 1% per jaar, resulteert in l:.' tt 1 

e venredi ge verlaging van de component arbeidskosten op de bouwplaats. De 
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bouwkosten zullen ten gevolge hiervan in een jaar dalen met 0,42%. In 10 

jaar is dat 4,39%. De invloed van een algemene loonkostendaling in de 

bouw van bijvoorbeeld 1% per jaar zal resulteren in zowel een daling van 

de arbeidskosten op de bouwplaats als die in de toelevering. Het resul

taat hiervan op de bouwkosten betekent een verlaging van 0,42% + 0,19% = 

0,61% per jaar. In 10 jaar een verlaging van 7,13%. 

De combinatie van zowel de genoemde verbetering van de productiviteit op 

de bouwplaats en de bovengenoemde algemene loonkostendaling leidt in dit 

voorbeeld tot een daling van de bouwkosten met 1,03% per jaar. In 10 jaar 

een verlaging van 10,81% Op deze wijze is het mogelijk de gecombineerde 

effecten van efficiencyverbetering te bereken in combinatie met algemene 

kostenontwikkelingen die voor de gehele bedrijfstak gelden. 

Kosten van instandhouding, aanpassing en gebruik. 

Om de kosten tijdens de exploitatieperiode vergelijkbaar te maken met de 

realisatiekosten is gekozen voor de contante waarde methode en daarna 

doorgerekend naar totale periodekosten . 

De contante waarde voor alle soorten van toekomstige kosten is eenduidig 

geformuleerd volgens de formule: 

Bew = B0 . (( 1 +q)(N/f+I) - ( 1 +q))/q ( 1) 

waarbij Bew staat voor de constante waarde. De gebruikte symbolen zijn 

daarbij: 

B0 : Bedrag van de acitiviteit op huidige prijspeil; 

q Equivalent voor de kombinatie van de kostenontwikkeling en de 

rentevoet: 

q = ((1 +p)/(1 +l)rJ - 1 (2) 

p Jaarlijkse kostenontwikkeling in nominale of reele waarde 

(zie figuur 8); 

i Berekende rentevoet als nominale of reele waarde (zie figuur 9); 

f Factor voor de frequentie van de activiteit (f=2 betekent eens 

in de 2 jaar); 

N Beschouwde exploitatieperiode; 
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figuur 8 

melt tostu 
oltdktliJlf 

10•wle 
rute 

figuur 9 

De equivalente periodekosten (E
0

) worden gedefinieerd als di e kosten die 

jaarlijks moet e n wo rd e n gereserveerd om met dez e lfd e ja a rlijkse kosten

ontwikkeling de bereke nde contant e waarde op t e l e vere n. 

Uitkomst en studie SBR 101 "Welke toekomst voor d e Won i ngb o uw?" 

Ontwikkel ing realisatiekosten 

Door de studi e comrnissie die het onderzoe k "Welke toekomst voor de 

woningbouw ? "(SBR 101, 1984) bege l eidde, zijn onder invloed van een 

drietal in dez e studie o nderscheide n sce nario's de vol gende inschattingen 

gedaan voo r de periode 198 2-1987 e n de per iode 198 7-199 2 . De tt: 

ve rwa chten wijzigin gen z ijn in de navo lgende figuur aa n gege ve n in o/. per 

j aa r: 
SCENARIO'S 

Herstructurerlno Versoberlno Frustratie 
en handel en selektie en conflict 

82-87 87-92 82-87 87-92 82-87 87-92 

ARB EID -2i 
RENTE -4% 
ENERGIE oi 
GRONDSTOFFEN -2% 

figuur LO: inschatting a l gemene ko stenontwikk e lingen 

Naast d eze algemen e kost e nstijgingen zijn inschattingen gedaan voor de 

h ier be sch r e ven bo uwwijzestrategien me t be tre kkin g tot de ontw i kk e ling 

van d e n ormen voo r de verschillende kostencompon e nt e n. 
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De resultaten zijn weergegeven in de grafiek van figuur 11. 

Gebruiksfase 

Belangrijk aspect in deze fase is het effect van de hoogte van de rente 

op de berekening van de contante waarde. Doordat grote verschillen kunnen 

optreden in de inschattingen voor de renteontwikkelingen zijn ook de 

effecten op de uitkomsten van de berekingen zeer groot. 

Echter alle 4 in deze fase in het rekenmodel gedefinieerde parameters 

hebben een grote invloed. Deze in de bereking gebruikte parameters zijn: 

Bo 

f 

i(r) 

p(r) 

= bedrag van de uitgave op peildatum 

= frequentiefactor 

= reele rente 

= reele prijsstijging 

Genoemde parameters worden voornamelijk door de specifieke kostenontwik

kelingen in de bedrijfstak van de bouw beinvloed. Wijzigingen van een der 

parameters leidt tot andere uitkomsten van de contante waarde. 

Conclusie 

De gevoeligheid van de realisatiekosten voor de algemene kostenontwikke

lingen staat in logische relatie met de opbouw van de betreffende kosten. 

Hetzelfde geldt voor de invloed op de kosten van efficientieverbeterin

gen. De invloed hiervan op de kostenontwikkeling is recht evenredig met 

de grootte van de betreffende kostenkomponenten. 

De gevoeligheid van de exploitatiekosten voor algemene en bedrijfstak 

specifieke kostenontwikkelingen is meer complex. De wijzigingen in de 

contante waarde zijn evenredig met de wijzigingen in de basiswaarde (Bo). 

De invloed van de renteontwikkelingen is zeer groot. Een belangrijke ver

hoging van de reele rente leidt al gauw tot de conclusie dat de kosten in 

de toekomst onbelangrijk worden. Gezien de grote fluctuaties in de rente

renteontwikkeling is voorzichtigheid met het hanteren van de netto con

tante waarde dan ook geboden. De invloed van de frequentiefactor komt 

globaal neer op een halvering van de contante waarde bij een verdubbeling 

van die frequentiefactor. 
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STICITTINGSKOSTEN 

w100-----------------' 
waarden x f 1000,= 

z 
80+-----------------' 

60+---------------~~ 

~ -40 +------------{r-....--.-
1 

n 20+-------------
g 

n 
-20 

KOSTEN REFERFNJ1 
f 124.200,= 

■ k.osten na 5 jr. 
0 t.osten na 1 o jr 

-40 +----- 1--=------LJ--------
-60 .._ _________________ _ 

scenario HH scenario VS scenario FC 

figuur 11: berekende waarden voor de sticht ingskoste n n a 5 en 10 jaa1· 
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figuur 12: integrale kostenvergelijking bouwwijzestrategieen 

Het inschatt en zoa ls dat i n de SBR studie 101 is gedaan is i n sornrnige ge 

vall e n een subjectieve zaak. Er rnoet daarom niet te veel waarde warden 

gehecht aan d e abso lut e uitkornsten van de bere k e nin ge n die het gevolg 

zijn van d eze inschattingen, doch veel meer moet worden ge l et op de trend 

di€ daarbij aanwezig is en de daarbij optredende relatje ve verschi llen in 

de uitkomsten van de be rekeningen. 
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De uitkomsten van de berekeningen zijn hieronder in een tweetal grafieken 

weergegeven. (figuur 11 en figuur 12) 

4. Toepassing bij stedelijk beheer 

De afweging van kosten en baten bij stedelijk beheer zou veel meer inte

graal moeten plaatsvinden. Teveel wordt de aandacht nog gevestigd op de 

investeringen en boekwaarde en te weinig op de integrale kosten en baten 

van de gehele exploitatie. De laatste tijd is er op dat punt sprake van 

een kentering (zie o.a . het artikel van Huijbrechts en Liebregts in de 

reader blz. 77 t/m 80). Ook in een recent onderzoekrapport "Keuze verbe

teringsnivo's,- pakketten en uitvoeringspakketten" wordt een aanzet ge

geven tot een afwegingsmodel waarin de integrale kosten worden beschouwd. 

Het kostenmodel zoals ontwikkeld in de SBR studie "Welke Toekomst voor de 

Woningbouw" kan met enige aanpassingen goed gebruikt worden om een inte-
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grale afwegin g te rnaken van te n e rne n maatregelen, beschouwd in de kome nde 

maatschappelijke e n economische ontwikkelingen. 

Daar het bel angrijk is de kosten te kunnen onderscheiden op de verschil

lende niveaus, zoals wijk, buurt, complex en woning is een kosten-baten 

model opgezet analoog aan dat u it de SBR studie 101, do c h nu met een or 

dening naar de bedoelde niveaus. 

De indeling van links naar rechts wordt a ls volgt ge definieerd: 

A. Niveau van de investeringen per heden . In deze k0lorn kunnen i nveste 

ringen wo rden aangegeven ofwel de boekwaarde van de gebouwen en voor

zieningen. 

B. De kosten van het instandhouden van gebouwen, voorzieningen en infra

structuur. Hieronder vallen kosten als onderhoud, do c h ook het groot 

onderhoud. 

C. Uitgaven voor het aanpassen van ge bouwen, voorzieningen en infrastruc

tuur aan gewijzi gde omstandigheden. 

Hoewel deze uitgaven kunnen sarnenvallen met bijvoorbee ld uitgaven voor 

groot ond erhoud worden de uitgaven a part genoteerd . 

D. De kost en van het gebruik van gebouwen, voorzieningen en infrastructuur 

die in het model zijn opgenornen. 

E: Restwaard e aan het eind van d e te beschouwen exploitatieperiode. Deze 

restwaarde staat in directe relatie met de investeringen of boekwaarde 

die genoemd zijn in kolorn A en de investeringen opgenomen in de kolom

men Ben C. 

F: Totalen per regel. 

Van boven naar beneden is de matrix verdeeld in een aantal regels met 

bijbehorende regelnummers van 1 tm 18. Daarbij is in eerste instantie 

onderscheid gemaakt in een aantal l err itoriale niveaus: 

- besternmings niveau (wi jk) regels 1 en 2 

- Weefselniveau (buurt) rege ls 3 t/m 6 

- Dragerniveau (complex, gebouw) regels 7 t/m 12 

- Inbouwniveau (woningindeling e n uitrusting) regels 13 t/m 18 

Binnen de niveaus is onderscheid gemaakt welke partijen de kosten maken, 

waarbij behalve de uitgaven ook d e vergoedingen of inkomsten zijn aange

geven . Als partijen zij n onderscheiden: 
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- Gemeente 

- Beheerder (WBV, Belegger, Gemeentelijk Woningbedrijf, etc) 

- Bewoner/Gebruiker 

De vergoedingen die zijn opgenomen in het model zijn beperkt tot die 

zaken die in een relatie staan tot de beschreven uitgaven. 

5. Voorbeelden 

De gemeente zal naast leegstand kwalitatieve tekorten in de woningvoor

raad signaleren en daardoor slechts met moeite een sluitende woningbouw 

progranunering kunnen opstellen. 

Daarnaast betekent de onaantrekkelijkheid van een buurt o.a.: 

- extra inspanningen van de dienst volkshuisvesting bij het woonruimte-

verdelingsbeleid; 

- extra inzet van de gemeentereiniging; 

- extra inzet van de plantsoenendienst; 

- extra inzet van de politie; 

- extra inzet van de sociale educatieve en medische zorg. 

De financiele gevolgen kunnen worden berekend met het kostenmodel. 

Als voorbeeld zijn de uitkomsten van een dergelijke berekening in figuur 

14 weergegeven. 
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figuur 14: kostenverschillen bij gemeenten bij het beheer van een 

probleembuurt.(periodekosten) 
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Wijzigingen van kosten en baten worden in het model projectgebonden toe

gerekend. Beseft moet worden dat er kostenefft cten in andere projecten 

kunnen ontstaan. 

Naast het feit dat de beheerder zijn volkshuisve stingsdoelstelling in 

gevaar ziet komen betekent een probleemcomplex bijvoorbee ld: 

- veel administratieve aandacht e n dus extra kosten in verband met: 

* mutaties 

* huur inning 

- veel extra onderhoud: 

* herst elkosten vandalisme 

* mutat ie onderhoud 

- bij leegstand minder inkomst en: 

* huurderving 

In figuur 15 zijn de uitkomsten gegeven van een rekenvoorbeeld voor de 

orde van grootte van dergelijke kosten. 

Effekt van inkomensontwikke lin gen 

De toekomstige relatie tusse n kwaliteit va n de voorraad en de acceptatie 

ervan door bewoners hangt sterk af van de inkomensontwikkeling op langer~ 

termijn. 
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figuur 15: kostenverschil len bij de woningbouwvereniging bij het beheer 

van een probleembuurt. 
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De aandacht is nu sterk gericht op de technische kwaliteit van de be

staande voorraad. Het zal er voor de vraag hoeveel ongewenste en in feite 

onverhuurbare of onverkoopbare woningen er zijn vooral om gaan hoe de re

latie tussen vraag en aanbod zal verschuiven. De ongewenste voorraad be

draagt nu ongeveer 500.000 woningen. De toekomstige ongewenste voorraad 

zal zeer sterk afhangen van de inkomensontwikkeling. Een recent rapport 

van het CPB geeft een prognose voor de reele inkomensontwikkeling over 20 

jaar. Zelfs in een pessimistisch scenario wordt een verdubbeling verwacht 
I 

van het gemiddeld reeel besteedbare inkomen. Het is waarschijnlijk dat de 

ongewenste voorraad bij een dergelijke toename van de reeel besteedbare 

inkomens zou k nnen oplopen tot 2 miljoen niet geaccepteerde woningen. In 

de figuren 16 en 17 is een schets gegeven van de relatie tussen een moge

lijke inkomensontwikkeling en het effect op de effectieve betaalbare 

vraag naar woningen in relatie met de bestaande voorraad. Afhankelijk van 

het te voeren inkomensbeleid zal een grote verschuiving in de effectieve 

vraag ontstaan. Er zijn nog veel meer aannamen mogelijk. Het illustreert 

slechts dat in de relatie tussen de kwaliteit van de vooraad en de be

ta~JLarc acceptatie ervan sterke verschuivingen kunnen gaan optreden met 

grote gevolgen voor het produktievolume. 
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figuur 16 : Verschuiving van de voorraad ongewenste woningen als gevolg 

van inkomensgroei bij ongewijzigde inkomensverdeling 
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SAMENVATTING FORUMDISCUSSIE 

drs. J. van den Moosdijk 

Forumsamenstelling: 

H. Davidson 

K. Dekker 

P. Floor 

E. van Hylckama-Vlieg 

M. Liebregts 

J. Rosemann 

D. Slebos (voorzitter) 

De heer Slebos lanceert in zijn introductie het voorstel om de discussie 

als volgt te structureren. Allereerst krijgen de deelnemers aan de stu

diedag de gelegenheid brandende vragen aan de forumleden te stellen. 

Daarna zal aan de hand van de rondgedeelde stellingen (zie pagina 160) 

verder worden gedebatteerd. 

Zaal: De in de lezingen genoemde aanpak voor stedelijk beheer is wel leuk 

en aardig, zo wordt gesteld, maar waar moet de financiering van deze 

plannen vandaan komen? Uitgaande van de huidige regelgeving, van welke 

regels het stadsvernieuwingsfonds slechts enige soelaas biedt, zijn de 

middelen volstrekt onvoldoende. Hierop aansluitend wordt de vraag naar 

voren gebracht of het misschien mogelijk is een gedeelte van de gezinsbe

sparingen, die rusten bij de pensioensfondsen en levensverzekeringsmaat

schappijen, te mobiliseren ten behoeve van stedelijk beheer. 

De heer Dekker wijst op het feit, dat de financiering van de volkshuis

vesting in Nederland per begrotingsjaar wordt vastgesteld. Hoewel mis

schien problemen opleverend voor toekomstige begrotingsjaren, zouden de 

nu vrijkomende gelden als gevolg van vervroegde aflossingen van Rijksle

ningen door woninbouwverenigingen kunnen worden aangewend voor stedelijk 

beheer. 

De heer Floor is het met de vragenstellers uit de zaal eens, dat je niet 
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om de grote beleggers heen kunt voor de financiering van projekten. Het 

nadeel is dat deze instellingen wat betreft hun beleggingen een vrij au

tonome positie be zitten, die moeilijk naar eigen hand te zetten is. Hij 

ziet vooral het inwisselen van <lure leningen voor kredieten met een lager 

rente-percentage en het kloppend maken van de bestaande financiele situ

atie als mogelijkheden voor woningbouwverenigingen om meer ruimte t e kre

eren voor het beheer van de na-oorlogse woningvoorraad. 

Zaal: De mogelijkheid om middels een samenwerkingsverband tussen beleg

gers, bewoner s en gemeente kapit aa l aan te trekken wordt aan h e t forum 

voorgelegd. Het samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam en een 

aantal beleggers in de N.V. He rstel Zeedijk wordt met name genoemd. 

De heer Floor heeft jarenlang pogingen ondernomen om via de wonin gbouw

vereniging Tuinstad Zuidwijk beleggers voor dergelijke construkties te 

interesseren. Het is hem tot op heden niet gelukt, waarbij hij nog wijst 

op de uiterst gecompliceerde construktie van dergelijke overeenkomsten. 

De heer Rosemann ziet in dit public-private partnership geen heil voor 

het opknappen van oude 19de eeuwse woonwijken. Deze oplossing biedt wel 

mogelijkheden voor gebieden met economische potenties zoals de Amsterdam

s e Zeedijk. 

Vervolgens doet de heer Rosemann een poging de discussie een andere wen

ding te geven door te stellen, dat stedelijk beheer niet alleen de finan

ciering van de woningbouw omvat. Het moet zich ook bezig houden met het 

oprichten van beheersinstellingen, ambtelijke instanties die sturend kun

n e n ingrijpen. Het Stadsvernieuwingsfonds biedt daarbij de gemeenteambte

naren te weinig beleidsruimte, in ieder geval minder dan werd veronder

steld. Wel zijn er een aantal ontwikkelingen gaande in de grote steden, 

waar de heer Rosemann wel verwachtingen van heeft. Hij noemt met name het 

PCG- beleid en de mogelijkheid om verschillende budgetten te koppelen. 

Da a rna haalt hij het voorbee ld van de gemeente Delft aan, waar wordt ge

experimenteerd met bewoners-zelfbeheer in een naoorlogse-woonbuurt. Dit 

experiment wordt gefinancieerd uit het vernieuwingsfonds van de provincie 

Zuid-Holland. De heer Rosemann veronderstelt, terugkomend op de financie

l e aspekten, verschillende geldbronnen en wijst op de noodzaak van een 

zinvolle besteding. 
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De heer Floor ziet het uitblijven van de belangstelling vanuit de beleg

gingswereld vooral veroorzaakt door het lage aanvangsrendement van aan te 

bieden projekten. Hij zegt uit ervaring te kunnen stellen, dat deze ren

dementen beneden de 10% liggen, tewijl een belegger minimaal 11% eist. 

Zaal: Als aanvulling op de mogelijkheden om alternatieve geldstromen aan 

te boren wordt gewezen op het voorbeeld van Geeren-Noord. Het Ministerie 

van Justitie heeft voor de bouwkundige aanpak van deze buurt f750.000,

beschikbaar gesteld in het kader van criminaliteit- en vandalismebestrij

ding. Vanuit de zaal wordt verondersteld, dat meer van dergelijke potjes 

kunnen worden aangeboord. 

De heer Floor geeft nog aan het schuiven in de tijd met uitgavenposten 

als mogelijkheid voor een woningbouwvereniging om financieringsruimte te 

creeren. Het gebruik van eigen middelen (ABR) wijst hij af. Bovendien 

zijn de kosten voor het opknappen van de naoorlogse woningvoorraad zo 

hoog, dat ze in geen vergelijk staan met de totale ABR van de corpora

ties. Uitgangspunt voor hem blijft een sluitende exploitatie. Wel moet de 

bewoner duidelijk worden gemaakt waarom bepaalde aktiviteiten worden uit

gesteld en hoe de op deze wijze vrijkomende middelen worden aangewend. 

Zaal: Stadsvernieuwingsoperaties kosten veel geld. Is het niet zinvol om 

stedelijk beheer te zien als preventie van verval? Kun je op deze wijze 

niet veel geld besparen? 

De heer Floor noemt een aantal indicatoren, die mogelijk op verval kunnen 

wijzen: een hoge aanbiedingsfactor per woning, een hoge mutatiegraad en 

een groot aantal klachten. Aan gemiddelde cijfers heh je niets zo stelt 

hij. Je moet regelmatig op locaal nivo een controle houden. Up-to-date 

gegevens op woning- of woonbloknivo zijn een noodzaak. Daartoe moet je je 

administratie zo regelen en ordenen, dat genoemde signalen aan deze ad

ministratie kunnen worden gekoppeld. 

Zaal: De organisatie van de corporatie moet worden veranderd om beheer 

van woningen mogelijk te maken. Hoe wordt deze veranderde organisatori

sche aanpak door het forum gezien binnen een gemeentelijke apparaat? 
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De heer Davidson constateert, dat je financieel-organisatorisch moet 

roeien met de riemen die je hebt. Door te schuiven met de bestedingsmid

delen en door samenwerking is veel te bereiken. Dit samenwerken is in het 

verleden gelukt in stadsvernieuwingsgebieden, maar 

ingsgebieden ontbreekt een samenwerkingsverband. 

in niet-stadsvernieuw-

Bewoners 

niet tussen alle instanties. Er is een soort coordinatie-punt 

weten de weg 

nodig waar 

bewoners terecht kunnen voor vragen en informatie op het gebied van alle 

sectoren. 

Hierop aansluitend merkt de heer Davidson op dat de gemeentelijke decon

centratie in Amsterdam in de jaren 90 voltooid zal zijn. Er zullen dan 16 

deelwijkraden bestaan met bestuurlijke verantwoordelijkheden en een om

vang qua inwonertal vergelijkbaar met een middelgrote gemeente. De orga

nisatorische struktuur zal redelijk geschikt zijn om de gebouwde omgeving 

te beheren. Volgens de heer Davidson is stedelijk beheer organisatorisch 

en wat betreft afweging en aanpak makkelijker in een aantal kleine deel

gemeenten, dan in een grote stad. 

Mevr. Hylckama wil hierop aanhaken. Ze erkent eveneens een bestuurlijk 

probleem bij het beheer. Gedurende de stadsvernieuwingsoperaties zijn 

projektgroepen gevormd met een direkte lijn naar het stadsbestuur toe. Zo 

zijn de coordinatiewethouders ontstaan, die het toezicht hadden op het 

totale beleidsterrein van stadsvenieuwing, volkshuisvesting en bouw- en 

woningtoezicht. Beheer is echter een zo omvattend beleidsterrein, dat een 

coordinatiewethouder niet mogelijk is. Volgens Mevr. Hylckama is daarom 

deconcentratie van het bestuur een goede zaak. Door het oprichten van 

deelraden kunnen de verschillen tussen stedelijke en buurtbelangen goed 

helder gekregen warden en de verschillende belangen kunnen door respec

tievelijk het centrale bestuur en de deelraadbesturen beter warden behar

tigd. 

Zaal: Regelmatig komen vragen terug over het zelfbeschikkingsrecht van de 

burger en zijn plaats binnen het proces van stedelijk beheer. 

De heer Floor onderkent het diffuse beeld, dat de bewoner heeft van de 

verschillende organisaties op het gebied van de volkshuisvesting. Binnen 

de sociale woningbouw moet er volgens de heer Floor niet iets geregeld 

worden voor de klant achter zijn rug om, maar de klant is koning, hem 
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moet iets aangeboden worden. De woningbouwvereniging is de aanbieder van 

woonruimte, de bewoner de vrager die een uiteindelijke keuze maakt. 

Mevr. Hylckama wil de onduidelijke positie van de bewoner in het organi

satorische plaatje nog verduidelijken. In de stadsvernieuwing is de bewo

ner zijn vijand, zijn tegenspeler uit het oog verloren. Door het recht

streekse contact met de ambtenaar, die de bewoner opzoekt, en de moge

lijkheid tot inspraak wordt er veel meer op basis van consensus gepraat. 

De belangentegenstellingen bestaan nog wel, maar er is niemand waar tegen 

gevochten kan worden. Alleen de spontane opkomst van actiegroepen maakt 

het ondergesneeuwde beeld van tegenstellingen zo nu en dan weer duide

lijk. Mevr. Hylckama concludeert dat allereerst deze belangentegenstel

lingen weer duidelijk moeten worden gemaakt en vervolgens moeten de con

flikten door beide partijen goed worden aangegaan. Verder moet de bevol

king worden duidelijk gemaakt, dat een benadering op stedelijk nivo nood

zaak is, meer betekent dan alleen de aanpak van de woningbouw en onder 

andere ook de totale werkgelegenheidsstruktuur betreft. 

De heer Liebregts maakt bezwaar tegen het begrip woonconsument. Huurders 

hebben juist weinig te kiezen. Immers hun vraag wordt bepaald door bet 

inkomen, het woningaanbod en bestaande organisatiestructuur. Er is vol

gens de heer Liebregts helemaal geen sprake van een normale vraag- en 

aanbodsituatie. 

Vervolgens maakt hij een opmerking over de relatie overheid-bewoner in de 

stadsvernieuwing. De overheid kan bij sloop- en renovatieaktiviteiten 

niet om de bewoner heen, heeft hem nodig voor het realiseren van het 

stadsvernieuwingsplan. Of de bewoners zelf bij alle stadia van beheer van 

de woning en woonomgeving betrokken willen worden, blijft voor hem ook 

een vraag. 

De heer Rosemann ziet een structureel probleem met betrekking tot de 

decentralisatie. Beslissingskrachten worden gedelegeerd, maar de finan

ciele randvoorwaarden worden centraal beheerd. Waar tegen kunnen de bewo

ners nu nog vechten? Algemene bezuinigingen, algemene ekonomische achter

uitgang zijn voor de bewoners niet te beinvloeden. Deze grenzen worden 

door de decentralisatie nog scherper gesteld. Allerlei interne strijd 

ontstaat tussen belangengroepen. De heer Rosemann noemt het voorbeeld van 
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buurten, die strijden om beschikbare budgetten en de Kamer van Koophan

del, die meer geld wil zien uit het stadsvernieuwingsfonds ten behoeve 

van de bedrijvigheid in de buurt. 

De heer Dekker heeft het idee dat institutionele hulp niet meer functio

neert. Als er geen probleem is moet je de bewoners geen probleem opdrin

gen, geen opbouwwerker op het dak sturen. Bewoners moeten meer rechten 

krijgen, moeten zelf kunnen participeren bij onderhoud van straten, 

groen, de totale buurt. Ze moeten daarvoor volgens de heer Dekker betaald 

worden, want zonder geldelijke prikkels zal het moeilijk worden de bewo

ners te mobiliseren. 

Zaal: Aansluitend bij de eerste stelling wordt de vraag gesteld of we 

niet naar een andere (gemeentelijke) organisatiestructuur toe moeten. 

Mevr. Hylckama reageert op haar eigen stelling. Ze ziet beheer als een 

verzameling van bestaande en bekende activiteiten. Nieuw is de zorg voor 

de gebouwde omgeving in plaats van de calamiteitenbestrijding in het ka

der van de stadsvernieuwing van de afgelopen jaren. Deze nieuwe zorg 

houdt in het bestrijden van negatieve ontwikkelingen, die een vervalspi

raal in een buurt in gang zetten en het aansluiten bij positieve ontwik

kelingen die een opwaartse spiraalbeweging tot gevolg hebben. Je moet dus 

niet zozeer je activiteiten veranderen en niet veel wijzigen aan je orga

nisatiestructuur, maar wel een nieuwe attitude creeren, een andere hou

ding gericht op het coordineren van aktiviteiten. Voor de politiek is dat 

volgens mevr. Hylckama geen aantrekkelijke benadering, een wethouder is 

in zijn vierjarige ambtsperiode liever bezig met het oplossen van con

crete problemen. 

De heer Floor ziet een verande ring in de struktuur van de samenleving van 

een informatie- naar een kommunikatiemaatschappij. Het gaat volgens hem 

bij stedelijk beheer niet alleen om de struktuur van de organisatie, maar 

vooral ook om het duidelijk maken van de problemen. Na een analyse van 

een bepaalde situatie moet duidelijk zijn waar mogelijk problemen kunnen 

ontstaan. Trendontwikkelingen kunnen aangeven hoe zich ontwikkelingen in 

de toe komst gaan voordoen. Met behulp van scenario's kunnen we die 

trends, met e en bepaalde bandbreedte, bewaken. Je weet hoe j e zaken moet 
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aanpakken, je kunt in overleg gaan met de bewoner en met de wetbouder. 

De heer Dekker stelt voor om de ambtelijke organisatie, coordinator van 

het beheer, te laten functioneren naar het voorbeeld van de Japanse ma

nagementtecbnieken. Dit boudt een bijzonder klantvriendelijke benadering 

in, de klant is koning, de burger staat centraal en wordt benaderd. De 

ambtelijke organisatie komt op deze wijze onafbankelijker van de politiek 

te staan. 

De beer Rosemann maakt de kanttekening, dat de effectiviteit van bet be

drijfsleven (winststreven) en van de overbeid (afwegen van verscbillende 

doelstellingen) niet zijn te vergelijken. 

De beer Slebos laat in een laatste voorzet stelling zeven van de beer 

Rosemann in de discussie intervenieren. In deze stelling vraagt de beer 

Rosemann aandacht voor de wijkgerichte bestrijding van de werkloosbeid 

als taak van stedelijk bebeer. 

De beer Rosemann licbt toe, dat activiteiten van bewoners in bet kader 

van buurt-zelfbebeer slecbts een gering aandeel vormen van bet totaal 

aantal vernieuwingsactiviteiten in een wijk. Hij noemt bet voorbeeld van 

een buurt in West-Berlijn waar maximaal 15% van bet werk in bet kader van 

de stadsvernieuwing door de bewoners zelf is gerealiseerd. De veronder

stelde conkurrentie voor de aannemers is daarom vrij gering, maar bet 

werkverscbaffende element voor de buurt erg belangrijk. 

De beer Floor merkt nog op dat bewoners zelf al veel doen op dit moment 

en dat bewoners-zelfbebeer bet experimentele stadium reeds ontgroeid is. 

De beer Slebos dankt de forumleden en sluit de diskussie af. 
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Stellingen studiedagen stedelijk beheer 

Stelling 1: 

Bestuurders zitten 4 jaar. De mate waarin zij zich kunnen waarmaken in de 

politiek hangt af van de mogelijkheden om succes te boeken binnen die pe

riode. Dat zijn dus korte-termijn-successen. Beheer vergt een continue 

zorg en laat zich niets gelegen liggen aan de termijn van 4 jaar. Voor 

beheer moet je het dus niet hebben van de politiek. (Hylckama) 

Stelling 2: 

De trend om steeds meer ruimte te privatiseren ( omdat dit uit een oog

punt van beheer voor de overheid goedkoper is) remt de ontwikkeling van 

de samenleving niet alleen af maar zet haar in de achteruit. (Davidson) 

Stelling 3: 

De toename van de emancipatie van de gebruiker en het verlangen om zeg

genschap te krijgen over de inrichting van het eigen leven, zowel als 

groep of als individu vormt aangrijpingspunten voor nieuwe beheervormen 

en beheer van onderaf. Voorwaarde is wel dat de huidige corporaties weer 

in de rol van dienstverlenende organisaties worden teruggedrongen, waar 

al of niet gebruik van gemaakt kan worden. (Liebregts) 

Stelling 4: 

Alleen een gestructureerd, gefaseerd proces binnen een economisch raam

werk voorkomt verrassingen in de toekomst. (Floor) 

Stelling 5: 

Discussieren over Scheiding-Drager-Inbouw in relatie tot de Volkshuisves

ting heeft alleen zin als het in de practijk wordt getoetst. (Floor) 

Stelling 6: 

De weg naar verantwoord beheer loopt via de zeggenschap van de bewoner 

(baas tussen voor- en achterdeur). Draag zowel verantwoordelijkheid en 

eigendom zover mogelijk over. (Dekker) 

Stelling 7: 

Het stadsverni e uwingsbeleid in de laatste tien jaren was vooral gericht 
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op het oplossen van problemen rond de volkshuisvesting, op de verbetering 

c.q. vernieuwing van de woningvoorraad. Deze aanpak heeft echter de so

ciale achterstand van de betrokken bevolking niet kunnen wegwerken. Met 

name de concentratie van de werkloosheid in de achterstandsgebieden valt 

te beschouwen als een nieuwe vonn van segregatie en vonnt een bedreiging 

voor de ontwikkeling, niet alleen voor de huidige stadsvernieuwingsgebie

den, maar ook voor de na-oorlogse woonwijken met relatief verslechteren

de woonomstandigheden. 

De wijkgerichte bestrijding van de werkloosheid tijdens en na de stads

vernieuwing zal daarom een belangrijke taak van het stedelijk beheer 

moeten gaan worden. (Rosemann) 
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DE TOEKOMST VAN STEDELIJK BEHEER 

samenvatting en kantekeningen 

drs. J. Smeets 

ir. W. de Hoop 

In de verschillende bijdragen wordt duidelijk de noodzaak van stedelijk 

beheer onderstreept. Een aantal sprekers leggen hierbij vooral het accent 

op beheer in conserverende zin, andere daarentegen - met name de Scandi

navische gasten - benadrukken vooral de behoefte aan innovatie. 

We zullen in deze slotbeschouwing de belangrijkste punten nog eens resu

meren en waar we dat nodig vinden van kantekeningen voorzien. 

Stadsvernieuwing versus stedelijk beheer 

Allereerst wordt er door een aantal sprekers ingegaan op de overeenkom

sten en verschillen tussen stadsvernieuwing en stedelijk beheer. 

Heeft jarenlang de stadsvernieuwing in het brandpunt van de belangstel

ling gestaan, de laatste jaren is de problematiek van de naoorlogse woon

gebieden de aandacht van het beleid snel gaan opeisen. Is de erkenning 

van het probleem "stadsvernieuwing" vooral het resultaat van acties van 

zittende bewoners, de erkenning van de problemen van naoorlogse gebieden 

is vooral een gevolg van de inzichten bij overheid en beheerders: 

enerzijds is deze snel groeiende aandacht een gevolg van de lessen die 

men van de stadsvernieuwing geleerd heeft: een preventief beleid voorkomt 

dat we over een aantal jaren opnieuw een kostbare inhaaloperatie moeten 

uitvoeren, een meerdimensioneel beleid doet meer recht aan de diversiteit 

van de multifunctionele stad, enz; 

anderzijds komt ze voort uit de snel groeiende problemen bij de exploi

tatie van delen van de naoorlogse woningvoorraad. 

Ook het inzicht, dat de allocatie van overheidsmiddelen zo efficient en 

strategisch mogelijk moet plaatsvinden wanneer particuliere investeringen 

slechts selectief plaatsvinden , heeft ertoe bijgedragen dat "stedelijk 

beheer" wenselijk wordt geacht. 

Stedelijk beheer is op te vatten als een continu regeneratieproces dat de 

fysieke en functionele veroudering van buurten op de voet volgt, waarbij 

ontwikkelingen getoetst worden aan beleidsdoelstellingen voor het func-
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tioneren van de stad als geheel en omgekeerd. (Hylckama) 

Stadsvernieuwing daarentegen is het gevolg van een al te lang slecht be

heer en heeft veeleer het karakter van een tijdelijke inspanning op hoog 

niveau. Stedelijk beheer dient dan enerzijds om st a dsvernieuwing te voor

komen, anderzijds om de in het kader van de stadsvernieuwing behaalde re

sultaten te consolideren. In die zin is stadsvernieuwing te beschouwen 

als een intensieve vorm van stedelijk beheer. (Liebregts) 

Zijn er voor stedelijk beheer heel wat lessen te leren uit de stadsver-

nieuwing, de organisatievorm is niet zonder meer over te nemen: de ach

tergrond van de problemen is een andere, de problematiek is kleinschali

ger, de taken meer op uitvoering gericht, e.d. 

Meer nog dan bij de stadsvernieuwing gaat het bij stedelijk beheer om een 

proces waarbij vele actoren op verschillende afwegingsniveau's een rol 

spelen, elk met hun e igen verantwoordelijkheid, eigen instrumenten en mo

gelijkheden en waarin de overheid slechts een gedeeltelijke verantwoor

delijkheid heeft. Flexibiliteit, coordinatie en consisentie zijn tref

woorden waarmee de rol van de overheid in deze situatie te typeren is. 

(Hylckama) 

Aandacht voor de gebouwde omgeving in zijn geheel is echter nog niet 

overal vanzelfsprekend, vaak eist de aandacht voor beheer na stadsver

nieuwing en het beheer van de voorraad gebouwd tussen 20 en 40 nog alle 

capaciteit en interesse op ten koste van naoorlogse woonwijken. (Davidson) 

De beheerder: noodzaak tot herorientatie 

De beeldvorming van de naoorlogse woningvoorraad, is in het algemeen 

negatief. De media overspoelen ons met berichten over leegstand, slechte 

bouwtechnische kwaliteit, vandalisme, sloop, etc.(Floor) 

Onderzoek naar de kwalitatieve woningvoorraad heeft uitgewezen dat 44 

miljard nodig is om de naoorlogse woningvoorraad op bouwtechnisch aan

vaardbaar peil te brengen. Dit nog los van de woonkwaliteit. Deskundigen 

zijn echter van mening <lat deze 44 miljard spoedig zal oplopen naar 80 

en waarschijnlijk 100 miljard.(cijfers genoemd door Floor) 

Het aantal complexen waarin zich exploitatieproblemen voordoen als gevolg 

van verhuurbaarheids- en/of onderhoudsproblemen is groeiende. Faktoren 

die hierop van invloed zijn: het ontwerp, hoge woonlasten, bouwtechnische 

problemen, extreem gebruik, ligging e n, last but not least, slecht beheer. 
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Een wisselwerking tussen fysiek-technische, sociaal-economische, -cultu

rele en -ruimtelijke factoren ligt dus aan het verval van de complexen 

ten grondslag. 

In de praktijk blijken er al vaak in een vroeg stadium signalen te zijn, 

die er op wijzen dat de betreffende woningen niet voldoen aan de wensen 

en mogelijkheden van de aanwezige en potentiele bewoners. Meestal zijn 

deze signalen slechts waar te nemen in de dossiers van de beherende in

stantie: een groot aantal weigeringen bij toewijzing, een grote verhuis-

beweging, het ontstaan van exploitatieproblemen, als gevolg van hoger dan 

normale onderhoudskosten, e.d. 

In dit stadium van verval kan de beheerder eventueel nog anticiperen op 

verder voortschrijdend verval. Bij gebrek aan een beheersplanning lukt 

dit echter meestal niet. 

In dit laatste geval krijgen de wijken het karakter van doorgangswijken. 

Toewijzingen vinden vervolgens plaats aan starters, die de woningen nood

zakelijkerwijs accepteren, aan etnische minderheden en sociaal zwakkeren. 

Verhuisbewegingen vanuit de stadsvernieuwingsgebieden leiden er bovendien 

toe dat verpauperingsprocessen verplaats worden.(Rosemann) 

Door een dergelijk toewijzingsbeleid ontstaat een toenemende concentratie 

van potentiele probleemgroepen, met elk hun eigen problematiek. De leef

baarheid dreigt hierdoor verstoord te raken en het verval beperkt zich 

niet alleen tot de woning of het woongebouw maar heeft ook effecten op de 

woonomgeving, de voorzieningen en voor het aanzien van de buurt. De door

stroming neemt verder toe, toewijzingsproblemen worden groter en leeg

stand is het duidelijkste signaal dater iets goed £out zit.(van Rooyen, 

Kalle) 

De problemen worden door beheerders veelal te laat onderkend en de ex

ploitatieproblemen waarmee ze dan geconfronteerd worden zijn veelal erg 

groot. Een scala aan oplossingen wordt besproken, varierend van groot 

onderhoud, via aanpassing tot sloop. Fassbinder wijst echter op de nood

zaak van een meer fundamentele herbezinning op hun functie, met name 

m.b.t. de relatie met de huurders. 

Ook anderen wijzen op de noodzaak om de bewoners een sleutelrol toe te 

kennen bij het aanpakken van de problemen. 
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De bewoner : een sleutelrol toegedacht 

Sp iege lbeeld van d e problemen van beheerders zijn die van de bewoners, 

met name van die bewoners die ni et de mogelijkheid he bben om het gebied 

te verlaten dan wel genoodzaakt zijn zich er t e vestigen. De problemen 

voor deze groepen beperken zich evenwel niet alleen tot d e woonsituati e . 

Zij zijn in meerd ere opzicht e n gedepriveerd. Pirney spreekt in dit kader 

over "multipl e urban d e privation". Acht e rgrond van d e ze meer voudige de-

privati e is een combinati e van problemen die same nhangen met de econ omi

sche en sociale situatie waarin het huishouden zich bevindt, van de woon

situatie, de geringe kwaliteit van de woonomgeving en voorzieningen, van 

geografische factoren en de onverschilligheid van beheerders. Veel pro

bl emen worden dan ook veroorzaakt door het groot percentage we rkeloze n, 

gebreken aan de woning e n het woon geb o uw, de monotomie van de woonomge

ving, de onvoldoe nd e voorzieningen, de moeilijke bereikbaarheid van ste

delijke faciliteiten als gevolg van gebrekkige busverbindin gen, e nz. Ook 

weet men de weg naar hulpverlenende instanties niet t e vinden. He t onge

coordineerde beleid van gemeentelijke diensten is hier me de debet aan. 

Daarnaast spe l e n bij velen gevoelens van onvrede en onveiligheid een gro 

t e rol. 

Desondanks blijkt vaak dat de bewoners het gevoel hebben dat verbe t e rin

gen mogelijk zi jn en tonen ze zich bereid mee te we rke n aan verbeterings

voorstellen: een niet onbelangrijke voorwaarde voor het vind e n va n oplos

singen. 

Conserverend of innoverend beheer? 

Het inzicht in de omvang van de beheers taak en de achtergronden van de 

problematiek is groeiend e , hetgeen als een noodzakelijke voorwa a rde voor 

stedelijk beheer ka n worden gezien. 

Over de weg di e bewandeld moet worden om de problemen op te lossen zjjn 

verschillende opties moge lijk. In dit kader wordt er o.a. door Hylck ama 

een onderscheid gemaakt tussen conserverend e n innove rend be heer. 

-B ij "conserverend be heer" vinde n geen ingrijpende veranderin gen plaats 

met het oog op de toekomst i n ruimtelijk en/of functioneel opzicht. Het 

heeft vooral betrekking op h e t instandhouden en verbete ren van de be 

staande voorraad e n voorzieningen e n he t verbeteren van de b e staande 
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voorraad en voorzieningen en het voorkomen van opnieuw optredend verval. 

-"Innoverend beheer" speelt in op nieuwe behoeften, nieuw gebruik en 

nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden zoals die zowel op verschillende 

schaalniveau's in de toekomst zullen ontstaan. Het houdt rekening met dy

namiek van vraag en aanbod en veranderende maatschappelijke randvoorwaar

den. 

Beide vormen van beheer worden als complementair beschouwd. Maar naarmate 

de nieuwbouwproductie afneemt en er in de toekomst meer nieuwe behoeften 

in de bestaande voorraad moeten worden ondergebracht is de noodzaak voor 

innovatief beheer groter, zo wordt van verschillende kanten gesteld. 

Dat hierbij de dichotomie innoverend/stedelijk conserverend/buurt niet 

zo bruikbaar is blijkt uit de bijdragen van Thulin en Vestergaard: juist 

op het nivo van buurten en komplexen zijn innovaties wenselijk en moge

lijk. 

Alvorens echter in te gaan op de tijdens de studiedagen geschetste inhoud 

van dit innoverend beheer, zullen we kort stil staan bij de veranderende 

maatschappelijke randvoorwaarden, waarbinnen de gebouwde omgeving in de 

(nabije) toekomst gebruikt zal worden en stedelijk beheer plaats zal 

moeten vinden. 

Veranderende randvoorwaarden 

De noodzaak van innoverend beheer is des te belangrijker aangezien zich 

sociaal-economische en culturele veranderingen voordoen die gevolgen heb

ben voor de wijze waarop de woning en de woonomgeving gebruikt zullen 

gaan worden. Verschillende sprekers zijn hierop ingegaan. 

In kwantitatieve zin is de afname van de bevolkingsgroei van betekenis 

die, in Nederland, na 2010 leidt tot een afname van bevolking en huis

houdens. Dit gaat samen met een vergrijzing van de bevolking. 

0ok is een verschuiving in de tijdsbesteding te verwachten en zal de ver

houding tussen de tijd die aan resp. 'betaalde arbeid', huishoudelijke 

arbeid en 'overige' - deels 'vrije' tijd drastisch wijzigen. Dit als 

gevolg van de invoering van flexibele arbeidstijd, de verkorting van de 

arbeidsdag en/of werkweek, meer vrije dagen en een verlaging van de pen-

sioengerechtigde leeftijd, hetgeen zo is te voorspellen - tot een in-

tensivering van het gebruik van de woning en de woonomgeving zal leiden 

en tot een verandering in de buurtbeleving van verschillende bevolkings-
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groepen. 

Minder voorspelbaar, maar nog belangrijker, zijn de gevolgen van een ver

anderend inkomensniveau de komende jaren. Dekker wijst er in zijn bijdra

ge op dat de toekomstige relatie tussen de kwaliteit van de voorraad en 

de acceptatie ervan door de bewoners op grond van betaalbaarheid sterk af 

hangt van de inkomensontwikkeling op langere termijn. Voor de vraag hoe 

veel woningen er in de toekomst niet meer voldoen aan de behoefte en 

daardoor onverhuurbaar of onverkoopbaar zullen zijn is afhankelijk van de 

verschuiving tussen vraag en aanbod, die weer samenhangt met de inkomens-

ontwikkel i ng. Naar schatting bedraagt momenteel in Nederland het minder 

gewenste deel van de voorraad ca. 500.000 woningen. Bij een verdubbeling 

van het inkomen de komende 20 jaar zal deze ongewenste voorraad oplopen 

tot ca. 2 miljoen. Een beleid dat te eenzijdig gericht is op het instand

houden c.q. op peil houden van he t huidige kwaliteitsnivo kan onder dat 

oogpunt als onwenselijk beschouwd worden. 

Innoverend beheer is echter ook vanuit een ander gezichtspunt relevant, 

zo blijkt uit he t betoog van met name Vestergaard. Er is imme rs sprake 

van een proces van individualisering, dat tegelijkertijd allerlei nieuwe 

vormen van collectivisering oproept. 

Vanuit de woning ontstaan allerlei nieuwe behoeften aan collectivisering 

met name waar het gaat om een aantal basisfuncties. Vooral de vrouwelijke 

leden van het huishouden proberen hiermee een oplossing te vinden voor de 

paradoxale situatie dat ze hun positie in het huishouden kunnen verbete

ren door hun economische status in de samenleving te verhogen, terwijl ze 

nauwelijks hun maatschappelijke positie kunnen verbeteren zonder een re

organisatie van huishoudelijke taken. De traditionele scheiding tussen 

het huishouden en de publieke en de particuliere sector enerzijds en 

tussen werkplek en woning anderzijds impliceert dat vrouwen de rol van 

intermediair spelen bij het integreren van de output van de verschillende 

sectoren in tijd en ruimte t.b.v. de uiteindelijke consumptie in de 

afzonderlijke huishoudens. Deze bemiddelende rol is bijna onmogelijk, vol 

conflicten en daarom tegenwoordig nauwelijks aantrekkelijk voor veel 

vrouwen. Deze paradox is echter niet op te lossen door grotere en beter 

uitgeruste individuele woningen, meer openbare voorzieningen, een groot 

warenaanbod en meer co=erciele vrijetijdsbestedingen (dit zou immers een 

economische groei veronderstellen), maar moet gevonden worden in nieuwe 
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vormen van collectivisering waardoor het mogelijk wordt het dagelijks le

ven beter te organiseren. Dit veronderstelt een herbezinning op de ver

houding tussen prive- en collectieve ruimte en als voorwaarde hiervoor, 

een verandering in de fysieke en de beheersstructuur van de woonomgeving. 

Te veel nog is de gebouwde omgeving afgestemd op de behoefte van tradi

tionele huishoudens. 

Kortom: veelal is innoverend beheer noodzakelijk. 

Naar een stedelijke kwaliteit 

Een beeld van wat wenselijk is, is onontbeerlijk, zeker wanneer het be

heer een innoverend karakter zal krijgen. Als mogelijk streefbeeld of 

scenario is met name door Thulin een "stedelijke kwaliteit" geschetst. 

Elementen hiervan zijn: diversiteit, multifunctionaliteit, kleinschalig

heid, identiteit e.d. 

We zullen eerst een aantal belangrijke karakteristieken van deze stede

lijke kwaliteit kort bespreken, daarna gaan we in op de veranderingen die 

noodzakelijk zijn in de fysieke en beheersstructuur van de gebouwde omge

ving. 

* van monofunctioneel naar multifunctioneel 

Als gevolg van de zich wijzigende produktiestrukturen en de veranderende 

tijdsbestedingen enerzijds en een vervaging van de traditionele schei

dingen tussen formele en informele economie en betaalde en onbetaalde ar

beid de zich wijzigende arbeidsdeling langs de lijn van sexen anderzijds, 

is een herintegratie van functies op verschillende schaalniveau's noodza

kelijk. Dit is o.a. mogelijk door een functionele aanpassing van de be

staande gebouwen. Gedeeltelijk leegstaande flatgebouwen kunnen bijv. om

gezet worden in kantoorruimtes voor beginnende ondernemers in de terti

aire sector, zoals in Zweden gebeurt; ook kunnen gedeelten van woonblok

ken een bestenuning krijgen als (semi-)collectieve ruimtes of (commer

ciele) voorzieningen. Dit is makkelijker naarmate het gebouwde flexibeler 

is. 

Hiermee worden de fysieke voorwaarden gecreeerd om rondom de woning nieu

we sociale netwerken te ontwikkelen waarmee een nieuwe inhoud gegeven kan 

worden aan het leven van alledag. 
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* van grootschalig naar kleinschalig 

Een goede stedelijke omge ving is volgens velen een kleinschalige omge

ving. Grootschaligheid zou tot anonimiteit leiden die weer tot vandalisme 

leidt. 

Om die reden worden in veel beheersplannen voorstellen gedaan tot reduc

tie en reorganisatie van de schaal in een gebied. In een aantal gevallen 

leidt <lit zelfs tot de aftopping van flatgebouwen. Veelal is er echter 

sprake van een stedebouwkundige herinrichting mede om de identiteit van 

de bewoners met het gebied te vergroten. 

* van gebruik naar identificatie 

Op het niveau van het individu is er behoefte aan identificatie, zowel 

met de woning, als met de buurt en de stad. Dit impliceert niet zo zeer 

een specifieke eigendomsstruktuur (eigen woningbezit), als wel een 

aangepaste vorm van beheer, zowel van woningen als de woonomgeving. 

Andere belangrijke elementen zijn: een gevoel van trots, variatie en con

trast als prikkel voor zintuigen en geest, de mogelijkheid naar mensen te 

kijken en om contacten te maken, de mogelijkheid schoonheid te ervaren 

e.d. 

De met name door Thulin genoemde kwaliteitseigenschappen hebben vooral 

betrekking op de relatie kwaliteit en gebruikseisen, maar te weinig oog 

voor de "duivelse" driehoek kwaliteit-prijs-inkomsten. Bij haar benade

ring loopt men o.i. dan ook het gevaar de betaalbaarheid uit het oog te 

verliezen, zowel voor gebruikers als beheerders. In de praktijk blijken 

veel van de door haar voorgestane oplossingen op de financiele haalbaar

heid vast te lopen. 

Bovendien is o.i. een meer procesmatige benadering van kwaliteit wense

lijk, waarbij ingespeeld kan worden op de dynamiek van maatschappelijke 

en individuele behoeften en mogelijkheden ingespeeld kan worden. Ook 

Liebregts wijst in zijn bijdrage hierop. 

Beheer in de toekomst 

Deze andere kwaliteitsvisie heeft bovendien ook beleidsmatige gevolgen. 

We zullen de genoemde aspecten beknopt samenvatten. 
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* van product naar proces 

Tegen de achtergrond van de geschetste ontwikkeling vindt een herbezin

ning op ons kwaliteitsdenken plaats.Het inzicht groeit dat het niet al

leen gaat om traditionele eigenschappen als grootte, vormgeving, voor

zieningnenniveau en ligging, maar dat andere kwaliteiten als flexibili

teit in gebruiksmogelijkheden (binnen huishoudens, tussen huishoudens, 

tussen openbaar en prive) en faseerbaarheid van kosten (variabel in de 

loop der tijd, beinvloedbaar per onderdeel) belangrijk zijn. Hierdoor 

wordt het mogelijk om in de loop der tijd verschillende kwaliteitsni

veau's met bijbehorende lasten te realiseren en ontstaat meer ruimte voor 

zelfwerkzaamheid. Er is daardoor sprake van een meer geleidelijke over

gang van het bouwproces naar beheer.Hiermee kan beter op de dynamiek in 

behoeften en mogelijkheden van de gebruikers in het gebied ingespeeld 

worden. Dit veronderstelt echter ook een andere financiering en exploi

tatie. 

* van investering naar exploitatie 

Een andere benadering van financierings- en exploitatievraagstukken is 

noodzakelijk. Teveel wordt de aandacht nog gevestigd op de investeringen 

c.q. boekwaarden en te weinig op de integrale kosten en baten van de ge

hele exploitatie. 

Bewuster zullen de kosten in de tijd in de beschouwing betrokken moeten 

worden en zal de financiering in de tijd gespreid kunnen worden, afhan

kelijk van de veranderende behoefte bij gebruik en beheer.In dit kader 

zijn reserveringen t.b.v veranderingen, onderhoud, e.d. nodig. 

* van dienstverlening naar medebeheer 

De rol van beheerders, met name de non-profit beheerder is in beweging; 

Fassbinder wijst in haar betoog op de noodzaak van een herorientatie op 

de relatie tussen corporatie en huurder. Zowel het beeld van de dienst

verlenende, soms zelfs bevoogdende, non-profit beheerder, als dat van de 

zakelijke manager met zijn bedrijfseconomische logica heeft deze relatie 

geen goed gedaan. De huurders van vandaag met hun eigentijds gedrag en 

behoefte en hun verantwoordelijkheidsbesef willen als mondige partner bij 
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het beheer betrokken worden. Er is dan ook een interactief proces wense

lijk waardoor alle potentieel aan creativiteit en capaciteit in het aan 

te pakken complex gemobiliseerd kan worden. Alleen dan is het mogelijk om 

de betrokkenheid bij de huurders te wekken, die nodig is om de problemen 

van de naoorlogse woningen meester te worden. 

Maar ook het beheer van de woonomgeving en de voorzieningen is aan her

ziening, hetgeen in de relatie bewoner/gebruiker en de gemeente ve rand e

ringen nodig maakt. De deconcentratie wordt als een juiste aanzet be-

schouwd. 

Deze werkwijze maakt het mogelijk om op incidentele situaties en behoef

ten in te spelen en voorkomt dat we opnieuw met "blauwdrukken" gaan wer

ken. Dit impliceert o .a. minder reglementering van het gebruik, een 

andere beheersopzet met meer zeggenschap voor huurders en gebruikers, he t 

toelaten van wijzigingen aan de woning, woonomgeving en voorzieningen e n 

van zelfwe rkzaamhe id e .d. 

* van sektoraal naar integraal. 

Last but not least is ook bij stedelijk beheer een meer integrale aanpak 

noodzakelijk- evenals bij de stadsvernieuwing het geval is.Het doorbreken 

van de monofunktionaliteit en het vergroten van de diversiteit op ver

schillende schaalnivo's - woning, komplex, straat, buurt - is slechts mo

gelijk indien de sectorale verkokering van financiele middelen wordt 

overstegen. Slechts dan is het mogelijk om funkties te integreren, de 

verhouding prive-openbare ruimte te wijz igen , e.d. De financiering en 

exploitatie van ruimtes voor (onbetaald) werk, de aanleg van privetuinen 

in openbare ruimten, de verbetering van kollektieve voorzieningen en van 

het openbaar vervoer, om slechts enkele voorbeelden te noemen is niet of 

onvoldoende mogelijk bij de vigerende subsidiestelsels . Wenselijk is een 

organisatiestruktuur waardoor de ambtelijke en financiele verkokering 

doorbroke n wordt. In bepaalde situaties kan een coordinator al voldoen

de zijn om afstemming te bereiken; in andere zal echter een projector

ganisatie wenselijk zijn, waarin vanuit de verschillende sectoren (volks

huisvesting, e konomische zaken, verkeer en vervoer, welzijn, justitie) 

ambtelijke en financi ele capaciteit (beheersfonds) wordt geleverd. Pas 

dan is een verhoging van de stedelijke kwaliteiten haalbaar. 
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Koppeling formele en informele ekonomie. 

Gezien de beperkingen die in de formele economie schuilen bij het oplos

sen van een aantal sociaal-economische (werkeloosheid), sociaal-culturele 

(emancipatie) en fysieke (verval) problemen in de naoorlogse gebieden, 

wordt door een aantal sprekers gewezen op de noodzaak op een herbezinning 

op dit punt. Een grotere aandacht voor de informele sector wordt als wen

selijk ervaren. Rosemann pleit voor een een koppeling van formele en in

formele economische activiteiten als bijdrage aan het oplossen van knel

punten in de naoorlogse woongebieden. Een beleid gericht op een wijkge

richte bestrijding van de werkeloosheid en stimulering van de werkgele

genheid ondervindt echter volgens hem weerstand : het wordt als een be

lemmering gezien voor het functioneren van de formele economie. 

Een daadwerkelijke koppeling tussen formele en informele economie veron

dersteld o.i. dan ook het verlagen van de nodige financieel-economische 

en sociaal-politieke barrieres. 

Vestergaard wijst in dit kader vooral op de noodzaak van een andere be

heerstructuur en van een reorganisatie van de verhouding prive/openbare 

ruimte, waardoor een betere organisatie van het dagelijksleven mogelijk 

wordt. 

Tot slot 

Alles overziend is het niet onmogelijk nieuwe kwaliteiten in de naoorlog

se woongebieden in te brengen. De elementen hiervoor zijn door verschil

lende sprekers aangedragen; we hebben ze in deze samenvatting nog eens de 

revue laten passeren. 

Hiermee is echter niet gesuggereerd dater een uniform recept bestaat, 

toepasbaar in alle naoorlogse woongebieden. Integendeel. 

Elke situatie vraagt om een eigen benadering: soms zal het accent op fy

sieke ingrepen moeten liggen, in andere gevallen zal volstaan kunnen wor

<len met een gewijzigde vorm van beheer en exploitatie; weer andere situa

ties maken vooral een andere organisatorische aanpak wenselijk; vaak zal 

het echter nodig blijken om de (stede)bouwkundige organisatorische en 

beheersmaatregelen op een integrale wijze te combineren. 
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Duidelijk is <lat, zoals Hylckama het stelde, het nodig is om voortdurend 

een construc tieve afweging te maken tussen innoveren en conserveren, in 

het belang van de buurt en de stad als geheel, gebaseerd op een visi e. 

Het gaat bij beheer immers om een zorg voor de toekornst, een continue 

zorg. 
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