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Inleiding 

In het kort is het uitgangspunt van het volkshuisvestings
beleid voor alle inwoners een goede en betaalbare woning 
te bieden. Bij dit streven staan drie begrippen centraal; 
kwaliteit, betaaibaarheid en beschikbaarheid. 
Een betaalbare woning is een woning die lasten met zich 
meebrengt die in verhouding staan tot het inkomen van de 
bewoner. Een goede woning wordt slechts omschreven in 
termen van bouw- en omgevingstechnische kwaliteit, 
meetbare zaken dus. Maar een woning moet uiteraard een 
meerwaarde hebben boven de wind- en waterdichte 
omhulling. De gebruikskwaliteit, de aansluiting van de 
woning op de individuele woonwensen, komt nu nog op de 
tweede plaats. 
Het aanbod van geschikte woningen en de verdeling ervan 
is een probleem bij het realiseren van passende huisvesting 
voor iedereen. Het laten doorstromen van huishoudens die 
te goedkoop wonen en nu dus woonruimte voor anderen 
bezet houden, is geen eenvoudige zaak. Voor de onderkant 
van de markt is de keuzevrijheid in woningen gering. De 
overheid streeft een zekere rechtvaardigheid na waarbij 
scheef wonen -te lage of hoge woonlasten in relatie tot 
het inkomen- bestreden moet worden. Daarbij zijn de 
middelen beperkt en dat is terecht. Scheefheid moet 
bestreden worden vanuit de gebruikers: de bewoners. Deze 
mensen moeten tot verhuizen verleid worden door het 
aanbieden van aantrekkelijke alternatieven. 
Maar wie neemt het initiatief? Of, wie bepaalt wat aantrek
kelijk is? 
Dit rapport presenteert bewoners die geen genoegen 
nemen met het aanbod en zelf hun invloed hebben ge
bruikt om daar verandering in aan te brengen. 

Terwijl in de sociale woningbouw een soon welbedoelde standaardisering 
en uniformering van het geluksmodel wordt doorgevoerd, aan welke zich 

de individuele bewoner onontkoombaar moet conformeren, biedt 
participatie en zelfwerkzaamheid de mogelijkheid, deze aan te passen aan 
zijn persoonlijke ideeen, behoeften en levenswijze. Zijn onmiddelijke 
persoonlijke betrokkenheid stelt hem in staat, van zijn woning in plaats 
van de gebruikelijke confectie een maatkostuum te maken. 

(uit: Participatie, een keuzeprobleem, Arné Peeters, TUE, juli 
1993) 

Invloed en zelfbouw versus bouwen voor 
de anonieme consument 

fWoningen worden in het algemeen nog steeds gebouwd 
voor de anonieme consument. Sinds de jaren zestig was de 
woningnood een nagenoeg constante factor, en is de 
woningmarkt daarom jarenlang een aanbiedersmarkt 
geweest. 
In de tweede helft van de jaren tachtig is de woningmarkt 
gaan veranderen en komt de vraag van de gebruiker meer 
en meer centraal te staan. De 'woonconsument' wordt 
kritischer en stelt meer eisen aan de woning. Marktgericht 
bouwen en beheren is een noodzaak geworden waar de 
aanbieders op de woonmarkt zich op moeten bezinnen. 
De vraag naar woonruimte is onder invloed van individuali
sering, vergrijzing en immigratie in snel tempo veel geva
rieerder geworden. Er is een veel grotere differentiatie in 
huishoudens ontstaan, zowel wat betreft de vorm als de 
omvang. Het standaardgezin bestaat niet meer, er worden 
doelgroepen omschreven als seniorenhuishoudens, alleen
staanden, tweeverdieners, allochtone gezinnen, zelfstandig 
wonende ouderen etc. Deze groepen hebben hun eigen 
specifieke wensen en vragen om een ander aanbod. i 
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Voor de grote bouwstromen wordt steeds meer in varianten 
ontworpen, maar de keuzes voor bewoners blijven te 
vangen in een beperkt palet. Innovatieve inbouwinitiatieven 

hebben de laatste jaren verschillende deelsystemen opgele
verd die de consument grotere keuzevrijheid moeten 
bieden. Van grootschalige markttoepassing is echter nog 
geen sprake. De vraag naar inbouwprodukten lijkt ook 
duidelijker; de omzet van de Doe-Het-Zelf-markt -jaarlijks 
goed voor 3 miljard gulden- wijst hier op. Voor de woning 
als geheel is de vraag nog niet voldoende dwingend om de 
aanbodzijde tot echte vernieuwing aan te zetten. 

Vanuit de kant van de gebruikers komt de dialoog ook 
slechts incidenteel op gang. Een extreem voorbeeld is de 
kraakbeweging die primair ontstond vanuit de noodzaak 
óm te wonen, het maakte niet zoveel uit hoe precies, en 
vanuit de ergernis over mogelijkheden die niet gebruikt 
werden. Het Tetterode-complex in Amsterdam is een project 
waarbij de oorspronkelijke krakers geaccepteerd zijn als 
gesprekspartner en nu samen met woningbouwvereniging 
Het Oosten het complex beheren. De dialoog is hier met wat 
strubbelingen toch tot stand gekomen. 

De invloed van een bewoner op de eigen woning gaat 
uiteraard het verst in de directe relatie tussen een indivi
duele opdrachtgever en een ontwerper. Het ontbreken van 

dit spanningsveld wordt doorNoud de Vreeze in zijn 
proefschrift een belangrijke reden genoemd voor de 

gemakzucht waarmee de gemiddelde uitbreidingswijk 
verrijst. 
Een uitzondering op de gemakszucht vormen de zelf
bouwers. Deze categorie is heel divers en in het algemeen 
kleinschalig van opzet. De motieven om zelf te gaan 

bouwen en de uiteindelijke verschijningsvormen lopen 
nogal uiteen. Traditionele of zeer eigenzinnige ontwerpen 
worden in een seriegrootte van één exemplaar uitgewerkt 
door handige doehetzelvers met hulp van een bevriende 
bouwkundige. De betrokkenheid van de zelfbouwer bij zijn 

eigen woning en woonomgeving is de belangrijkste 
drijfveer omdat zelfbouwactiviteiten een bewoner de kans 
bieden om zelf vorm te geven aan zijn woning en feitelijk 
zijn leven. Dit blijkt keer op keer een nog sterker argument 

dan de kostenbesparing door de eigen arbeid. 
Al met al verschaft deze directe vorm van woningbouw een 
optimale dialoog tussen gebruiker en bouwprodukt. Maar 
ook een uitzonderlijke die wellicht voor de meeste gebrui
kers teveel energie en moeite vraagt. 
Toch moet er ook met minder; meer mogelijk zijn dan het 
nu gangbare. Daarvoor echter is het noodzakelijk dat 
bewonersinitiatieven op een gestructureerde manier tot 
ontwikkeling kunnen komen zodat naast het bereiken van 
een hogere kwaliteit in woning en woonomgeving -vooral 
in de niet-meetbare aspecten- ook gunstige 
doorstromingseffecten kunnen plaatsvinden. Hierbij gaat 
het de bewoner om de kwaliteit van de woning terwijl de 

overheden een evenwichtige verdel ing van woningen 

nastreeft. 

Bouwen onder Invloed 
Het verhogen van de kwaliteit van woning en woonomge
ving is een streven van de rijksoverheid. De omgeving wordt 

door verschillende partijen bepaald die allemaal op hun 

gebied activiteiten ontplooien. Wanneer we praten over 
invloed op het bouwen wordt in dit rapport invloed van 
bewonerszijde bedoeld. In het kader van het rijksbeleid kan 
bewonersinvloed bij alle drie de kernbegrippen kwaliteit, 



betaaibaarheid en beschikbaarheid een rol spelen. De mate 
van invloed, of de fase waarin ze uitgeoefend wordt kan op 
verschillende manieren vorm gegeven worden. 

Het achterliggende idee van het onderzoek 'Bouwen onder 
Invloed' is dat met een inspirerend overzicht van verschil
lende wijzen van bouwen, bewoners en overheden gestimu
leerd kunnen worden om niet bij voorbaat te kiezen voor 
een traditionele ontwikkelingsvorm van bouwplannen. Er 
ontstaan op dit moment nieuwe marktpartijen, bijvoorbeeld 
vanuit de zelfstandig wordende corporaties maar ook vanuit 
woonconsumentenorganisaties. De gemeenten moeten 
sneller en flexibeler kunnen reageren op ongebruikelijke 
voorstellen. En, wat is ongebruikelijk? 

Het onderzoek bestaat uit het in beeld brengen van een 
aantal verschillende vormen van woningbouw aan de hand 
van bestaande projecten. leder project heeft een ander 
zwaartepunt in de afwijking van het gangbare. De speci
fieke kenmerken van de projecten zijn daarom beschreven 
aan de hand van een aantal aspecten die min of meer de 
stappen in het bouwproces volgen. Dit zijn achtereenvol
gens initiatief, organisatie, techniek financiering en beheer. 
Ook de conclusies en aanbevelingen zijn volgens dit 
stramien opgezet waarbij het aspect regelgeving is toege
voegd. 

bronnen: 
• Tetterode complex, van kraakaffaire tot volkshuisvestingsmodel, 
SEV i.s.m. woningbouwvereniging Het Oosten en uitgeverij De 
Balie, 1992 
• Woningbouw, impiratie & ambities, proefschrift Noud de 
Vree:ze, Nationale Woningraad, 1993 

Stadswoningbouw in eigen beheer 

WIE NIET staat ingeschreven op de schier eindeloos lijkende lijst van 
woningzoekenden ('de urgemen') en iets re veel geld heeft om in 
aanmerking te komen voor onderdak in de sociale woningbouw, valt in 

de grote steden al gauw tussen wal en schip. Hij is overgeleverd aan 
woekerhuren die buiten de grenzen van de woningdistributie-plicht 

vallen of aan veel te dure koopwoningen. Of wals Marcel Kasrein het 
noemt: ll.ls je een mooie koopwoning trift, is die te duur en als je een 
goedkope vindt, is die te skcht. 'Hoe luap de koopwoningmarkt in een stad 
als Amsterdam is, wordt bewezen op de regelmatige verkoopdagen in de 
Zuiderkerk, waar lange rijen belangstellenden zich moeite getroosten 
voor een koopwoning onder de twee ton. Kasrein wil deze vicieuze cirkel 
doorbreken door zelf iets in de srad te gaan bouwen. Dat is bijwnder. 
Zelfbouwen doe je op het platteland, met als resultaat de prefab
bungalows of boerderij-imitaties (compleet met smeedijzeren windvaan 
op de schoorsteen) ... 
... 'De praktijk wijst uit d4t mensen iets bijzontkrs wilkn. Al is het maar een 
mooie entree, al is het maar een persoonlijke betrokkenheid. Hoe gaat het 
gewoonlijk? je bent op zoek naar een woning, treft iemand die ook zoekt, en 
samen probeer je iets geschikts te vintkn. Het geheel is meer d4n de som der 
tkkn,' Kasrein hoopt en verwacht dat zijn 'bouwen in eigen beheer' 

geesrverwanten aantrekt .... 

(uit: de Volkskrant, 21.08.93, Jaap Huisman) 
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Motieven, resultaten en illustraties 

De reden om als bewoner sterker betrokken te willen zijn bij 
de totstandkoming van de woning lijkt in eerste instantie 
erg voor de hand liggend. Bij nadere beschouwing blijkt er 
toch een overzichtelijke onderverdeling mogelijk. In dit 
rapport wordt uitgegaan van 3 hoofdmotieven, het sociale, 
het procesmatige en het technische motief. Opvallend is dat 
de verschillende motieven ook blijken te leiden tot een 
verschillende mate van betrokkenheid. 
Aansluitend op de zojuist behandelde meest extreme vorm, 
de vrijwel autonome zelfbouw, dalen we het spectrum van 
motieven achterstevoren af. De drie vormen zullen kort 
geïllustreerd worden om te laten zien hoe hieraan al eerder 
is vormgegeven. 

Technische Motieven; pragmatisme en 
bouwsystemen 
Een stapje terug van de individuele zelfbouwer staat de 
georganiseerde bouw. Onder leiding van een architect en 
ondersteund door een vooraf ontworpen bouwmethode, 
wordt het plan ontwikkeld. Om een samenhangend beeld te 
krijgen waarbinnen toch veel individuele variatie mogelijk is 
wordt hier bij voorkeur gewerkt met een bouwstructuur die 
een ontkoppeling tussen dragende, scheidende en voorzien
ende gebouwdelen laat zien. De basis is gelijk, de invulling 
verschilt per bewoner. De inspraak past zodoende binnen de 
technische kaders die meer variatie toelaten dan meestal op 
het eerste gezicht wordt gedacht. 
Als voorbeeld noemen we hier kort de architect Walter 
Segal (1907-1985). Segal heeft in zijn hele loopbaan 
gestreefd naar eenvoudige en economische gebouwen die 
een plezier waren om te ontwerpen, bouwen en te gebrui
ken. Een voor de hand liggende en bescheiden doelstelling, 
maar velen slagen er niet in om te luisteren naar wat 

mensen nu eigenlijk willen en zelf kunnen bijdragen. Segal 
werkte met kant en klare materialen in een dragend frame 
op een maatraster, met droge montagetechnieken en een 
beperkt scala aan aansluitingen en constructies. De heldere 
regels die hij consequent hanteerde gaven hem meer tijd 
voor het ontwerpen zelf, tegelijk kon hij met deze eendui
dige middelen ook de communicatie met bewoners aan. 
Met het bouwsysteem zoals Segal dat hanteerde hebben 
bewoners, zeker de laatste 10 jaar van zijn leven, op een 
voordelige en eenvoudige wijze hun eigen woningen 
kunnen bouwen. Segal's werk is zo een goede illustratie bij 
het technisch motief. 

Procesmotieven; ontwerpmethoden en 
- Open Bouwen 

Een minder technische benadering maar in praktijk een
zelfde soort ontkoppeling in bouwdelen zien we bij de 
pogingen tot procesbeheersing die in de jaren zestig al 
gestart zijn door de architect Ha braken. Hij formuleerde de 
scheiding tussen drager en inbouw als de verschillende 

. niveau's van beslissingen door verschillende partijen. De 
gemeenschap beslist over de omgeving (het stedelijk 
weefsel), de beheerders beslissen over dragers en de 
bewoners beslissen over de eigen invulling van de woning 
(de inbouw). Dit niveaudenken sloeg toen niet aan omdat 
de markt alleen om produktie vroeg. Pas in de jaren tachtig 
wordt het gedachtengoed van Habraken weer actueel 
wanneer het 'consumentgericht bouwen' haar intrede doet. 
Hiervoor is het concept van drager-inbouw heel geschikt, 
zowel in nieuwbouw als in renovatie. 



Sociale Motieven; woongemeenschappen 
en Centraal Wonen 
De collectieve woonvorm is een verschijnsel van alle landen 

en alle tijden. Onder sociale motieven verstaan we de wens 

om in een gemeenschap te wonen en daaraan een actieve 

bijdrage te leveren. Dit kan op basis van een gedeelde 

levensovertuiging, milieubewustzijn of opvoedkundige 
inzichten. 

Groepen met gelijkgestemde motieven verenigen zich op 
initiatief van een architect of van de toekomstige bewoners 

zelf. Sociaal-maatschappelijke motieven als het streven naar 

andere vormen van samenleven dan het kerngezin, of het in 
praktijk brengen van allerhande ideologieën kunnen 

groepen bijeen brengen. Maar ook het simpele feit dat 

mensen behoefte hebben aan woonruimte of een woonom
geving die ze individueel niet kunnen realiseren. Architec

ten die zelf bewonersgroepen om zich heen verzamelen 

hebben meestal een bepaald idee over de samenleving of 

bieden door een bepaalde houding een opening voor 

gebruikers tot gezamenlijk bouwen. Daarnaast zijn er 

architecten die een bouwmethode hebben ontwikkeld die 

voor zelfbouwers erg aantrekkelijk is. 

In Nederland is sinds het begin van de jaren zeventig 

Centraal Wonen ontwikkeld. Dit is een verzamelnaam voor 

vele vormen van groepswonen waarbij bewoners er bewust 
voor gekozen hebben naast de eigen wooneenheid een 

aantal gemeenschappelijke voorzieningen te delen. Het 

voornaamste motief is te vinden in het sociale contact. In 

1977 is het eerste CW-project in Hilversum gerealiseerd, 

sindsdien zijn meer dan 75 projecten in wisselende grootte 

over het hele land gebouwd. Elders in dit rapport is Centraal 
Wonen uitvoeriger beschreven in een zogenaamd kantlijn

verhaal. 

Het 38 schema 
Hoewel ieder initiatief wordt gestart vanuit een aantal 

uiteenlopende motieven kan er toch altijd een duidelijk 

zwaartepunt in worden onderscheiden. Dit zwaartepunt ligt 

altijd op, of in de buurt van, één van de drie hoofdmotie
ven. Zo heeft ieder project zijn eigen plaats in het 

'motievenspectru m'. 

BEWONEN BESLISSEN BOUWEN 
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Met behulp van het 3B-schema kunnen de projecten 
afzonderlijk en ten opzichte van elkaar gemakkelijk 
gekarakteriseerd worden. In het schema worden de drie 
hoofdmotieven weergegeven door de specifieke participa
tie-aktiviteiten (bewonen, beslissen, bouwen). 
De verschillende hoofdmotieven leiden zoals gezegd tot een 
verschillende mate van betrokkenheid en dus tot verschil
Jende soorten van bewonersaktiviteit. De grootste betrok
kenheid gedurende alle bouwfasen heeft natuurlijk de 
bewoner die zelf (mee)bouwt aan zijn woning. Hij valt in 
het schema in het gebied van BOUWEN. 
In het geval van de procesmotieven blijft de invloed vooral 
beperkt tot het nemen van de beslissingen over de verschil
lende bouwactiviteiten. Dit motief komt ook iets meer van 
de kant van de professionele partners in het proces. Het 
gaat er hen immers om een open proces te ontwerpen 
waarin de mogelijkheden van participatie opgenomen zijn. 
Vanuit de sociale motieven wordt de invloed vooral uitgeoe
fend in de initiatief- en beheerfase. In het 3B-schema wordt 
een dergelijke betrokkenheid onder BESLISSEN geplaatst. 
Aan het begin van het spectrum staat dan het BEWONEN, 
een passieve consumptie van het produkt woning, waarmee 
het grootste deel van de woningbouw valt te karakterise
ren. 



Onderzoeksaanpak 

Aanleiding 
Het voorliggende onderzoek is een vervolg op de evaluatie 
van het zelfbouwproject Franciscanerborch in Rosmalen. 
Hierbij ontstond de behoefte om een scala van projecten 
met meer of minder vrijheidsgraden op te stellen waarvan 
Franciscanerborch een extreem onderdeel zou vormen. Door 
deze voorbeelden aan gemeenten en potentiële initiatiefne
mers te presenteren kan duidelijk gemaakt worden dat er 
meer mogelijk is in de nieuwbouwwijken dan wat er in de 
regel wordt gepresteerd. 

Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is een illustratief overzicht te 
geven van verschillende bouwvormen waarbij een vorm van 
bewonersparticipatie een rol heeft gespeeld. Bij de geselec
teerde voorbeelden zijn de procesgang en het resultaat 
afwijkend ten opzichte van het gangbare. De afwijkingen 
worden geanalyseerd en met deze kennis moeten nieuwe 
projecten gestimuleerd kunnen worden. Hiermee kan een 
bijdrage geleverd worden aan de uitvoering van het 
overheidsbeleid waarbij kwaliteitsverhoging, het bevorde
ren van eigen woningbezit en doorstroming centraal staan. 

Aanpak 
De projecten zijn allen gezocht in de nieuwbouwsfeer. 
Renovatie en herbestemming spelen zich in bestaande 
gebouwen af waardoor de randvoorwaarden zoveel 
verschillen dat generaliseerbare conclusies voor nieuw te 
initiëren projecten erg moeilijk worden. 
Vanuit de literatuur en enkele kantlijnverhalen worden de 
projecten in een vast stramien beschreven. Daarna krijgen 
ze een plaats in het 3B-schema waarna de conclusies en 
aanbevelingen volgen. De kantlijnverhalen behandelen 

onderwerpen die het algemene thema van Bouwen onder 
Invloed ondersteunen. 
Bij het selecteren van voorbeeldprojecten is nadrukkelijk 
ook gekeken naar initiatieven in de sociale huursector. Ten 
gevolge van het marktgerichter opereren van corporaties 
kan hun produktenpakket een grotere diversiteit krijgen 
waarmee niet alleen de onderkant van de markt meer 
bediend wordt. 

literatuur 

stramien projecten 

planbeschrijving 
initiatief 

organisatie 
techniek 

financiering 
beheer 

commentaar 

bewonen 

beslissen 

bouwen 

conclusies & aanbevelingen 

initiatief 
regelgeving 
organisatie 

techniek 
financiering 

beheer 
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Leeswijzer 

De onderzochte 9 projecten zijn allemaal op eenzelfde wijze 

beschreven. In een eerste korte planbeschrijving wordt 

kennis genomen van het project; hoe ziet het eruit, hoe zit 

het in elkaar en waar staat het. Aangevuld met foto's en 

tekeningen krijgt de lezer zo snel een beeld voor ogen. In 

een inzet staan Facts & Figures die nog beknopter informa
tie geven. 

Hierna wordt voor de geïnteresseerde lezer uiteengezet hoe 

het project tot stand is gekomen en waarom en waarin dit 

project afwijkt van het gangbare. Dit gebeurt voor ieder 
project aan de hand van vijf aspecten, te weten: 

• Initiatief, de eerste aanzet. 

• Organisatie, hoe daarna het project is uitgewerkt, in 

welke vorm de participanten zich organiseerden en wie 

er bij betrokken raakten. Dit kopje wordt zo mogelijk 

afgesloten met een tijdbalk van het proces. 

• Techniek, afwijkende initiatieven hebben vaak een 
afwijkende verschijningsvorm en soms ongebruikelijke 

bouwtechnieken. 

• Financiering, hiervoor zijn vaak afwijkende constructies 
gevonden. 

• Beheer, met name gemeenschappelijke voorzieningen 

vragen om een aangepast beheermodeL 

Tot slot is er een samenvattend commentaar waarin de 

plussen en minnen op een rij worden gezet. 

Tussen de projectbeschrijvingen door worden vier onderwer

pen in een kantlijnverhaal behandeld. Zij dienen als 

achtergrondinformatie voor de zaken die in de project

beschrijvingen niet voldoende aan bod kunnen komen . 

De verhalen behandelen een experiment met welstands

toezicht in de gemeente Maastricht; procedures om partici

patie te structuren; achtergronden van Centraal Wonen en 

een korte schets van de belangrijkste veranderingen in de 

volkshuisvesting sinds de Nota-Heerma. 



Blixembosch 11, Eindhoven 
Leven is een sprookje 

Dit plan wordt beschreven als referentieproject. Het is een 

uitbreidingsplan in Eindhoven waarin geen bijzondere 

mogelijkheden zijn verwerkt voor bewonersparticipatie. Wel 

heeft de gemeentelijke dienst stadsontwikkeling gepro

beerd om de wijk naar een hoge stedebouwkundige en 

architectonische kwaliteit te tillen door enkele thema's 

terug te laten keren. Bewoners en bezoekers van de wijk 

moeten zich hier zodoende beter kunnen oriënteren en 

identificeren dan in gewone wijken. 

Planbeschrijving 
Blixembosch is een uitbreidingswijk in het noorden van 

Eindhoven. Het gebied tussen de Hondsrug laan/Tempellaan 
en de A58 wordt in enkele fasen bebouwd. Blixembosch I is 

reeds voltooid, Blixembosch 11 wordt in 6 delen uitgevoerd. 
De wijk bevat sociale koopwoningen en vrije sector

woningen met en zonder éénmalige bijdrage. 

Tussen Blixembosch I en 11 loopt De Aanschot, een oude weg 

met twee boerderijen die in het nieuw aan te leggen 

BLIXEMBOSCH 11 

buurtpark een herkenningspunt moeten gaan vormen. 

Andere elementen die in de wijk ingepast moeten worden 

zijn het dal van de Groote Beek en het ringvormige 

Philipswijkje dat in de jaren twintig speciaal gebouwd werd 

voor Philipsarbeiders uit Drenthe. Verder zal het Henri 

Dunantpark, dat nu onder de Tempellaan ligt, doorgetrok

ken worden naar het noorden. De stedebouwkundige 

structuur van Blixembosch 11 sluit aan op die van 
Blixembosch I. 

Facts & Figures 
project: uitbreidingswijk Blixembosch, Eindhoven 
aantal woningen: 4000, waarvan 2250 in Blixembosch 11 
soort woningen: 50% aaneengesloten eengezinswoningen, 33% 
tweekappers, 17% vrijstaande woningen 
start: 1991 (Blixembosch 11) 

oplevering: 2000 

BEWONEN BESLISSEN BOUWEN 
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Initiatief 
Ten tijde van de ontwikkeling van Blixembosch 11 is de 
discussie over architectuur en stedebouw en hoe deze twee 
elkaar kunnen versterken op gang gekomen. Verschillende 
steden zagen hierin een middel om zichzelf te profileren. 
Het Amersfoortse plan voor de wijk Kattenbroek geldt 
hierbij als één van de duidelijkste voorbeelden, zowel van 
samenhangende wijkplanning als van stadspromotie. 
De gemeente Eindhoven heeft geprobeerd Blixembosch 11 
een eigen karakter te geven en het architectonische niveau 
uit te laten steken boven de gemiddelde uitbreidingswijk. 
De samenhang zoals ze in een buurt als het Witte Dorp van 
Dudok te ervaren is werd het streven voor Blixembosch. De 

wijk wordt gekenmerkt door 6 woonbuurten waarvan de 
eerste -de 'Eindhovense School buurt'- inmiddels be
woond is. De overige 5 buurten worden uitgewerkt aan de 
hand van de thema's Vuur, Hout, Water, Metaal en Aarde. 
Deze elementen komen volgens de gemeente niet alleen 
voor in de Chinese geneeskunde maar ook in sprookjes. 
Daaraan zijn ook de straatnamen ontleend en zodoende 
presenteren de gemeente en de projectontwikkelaars de 
wijk als een Sprookjeswijk. Het wijkcentrum met winkels, 
sportvoorzieningen en een gemeenschapshuis, heeft weer 
als thema 'Leven'. 
De woonbuurt 'Vuur' vormt op dit moment de tweede fase 
van de wijk, naar verwachting wordt in het najaar 1994 aan 

De plattegrond van Blixembosch I (links) en 11 (rechts). . 
1 = Aanschot, 2 = Diamantring, 3 = Henri Dunant park, 4 = Sprookjesbosch, 5 = Philipswijkje, 
6 = Hondsruglaan, 7 = Tempellaan, 8 = J.F. Kennedylaan, 9 = Groote Beek, 10 = Fluisterwal. 



de derde fase begonnen, de Aarde-buurt. 

Terwijl het stedebouwkundig plan in hoofdlijnen vast lag is 

in Blixembosch 11 de sprong gewaagd naar een thematische 
onderlegger voor de wijk. Het gegeven van de sprookjes is 

verwerkt in de straatnamen en heeft aanleiding gegeven 

om de buurten aan de hand van vijf elementen te karakteri

seren. De hoofdstructuur van de wijk lag echter al vast, en 

voor de eerste fasen ook de buurtwegenstructuur zodat het 
stratenpatroon in de Vuur-buurt hetzelfde is als in de Aarde

buurt. Voor de volgende fasen wordt getracht een betere 

verwerking van het thema in de stedebouwkundige 

vormgeving te bewerkstelligen. 

Organisatie 
Voor de eerste buurt werden projectontwikkelaars verplicht 

om te kiezen uit een lijst met 'jonge' architecten uit de 

zogenaamde Eindhovense School. Deze architecten zijn 

daarna uit eigen beweging bijeen gaan zitten om een 

aantal gemeenschappelijke uitgangspunten te formuleren. 

Binnen het door de gemeente Eindhoven gemaakte 

stedebouwkundige plan hebben zij een eenvoudige 

ordening nagestreefd met afspraken over kleuren, zicht

lijnen, hoekoplossingen en dergelijke. 

Om de thematische aanpak in de rest van de wijk consisten

ter uit te werken is begin 1992 prof. Dick Apon als supervi

sor voor het hele gebied aangesteld. Met de projectgroep 

Blixembosch 11 waarin Viola Straeter, stedebouwkundige van 

de afdeling Ruimtelijke Ordening; Bert Gerritsen, projectlei

der afdeling Volkshuisvesting en Bert Dirrix, architect, 

hoogleraar en lid van de Eindhovense welstandscommissie 

zitting hebben, stelde hij een lijst associaties met het thema 

op die in de architectuur verwerkt moesten worden. Voor de 
Vuur-buurt werden enthousiasme, geestdrift, passie vertaald 

in verticale accenten, oranje steen, rode dakpannen en een 

strooi-patroon voor de gevelopeningen. 

De supervisor moet zijn goedkeuring verlenen aan de 

architecten die door de geselecteerde projectontwikkelaars 

werden voorgedragen. Voor de Aarde-buurt denkt de 

projectgroep aan slechts twee of drie architecten om de 

buurt in één keer te ontwikkelen. Ook wil de groep wellicht 

in workshops met architecten en stedebouwkundigen de 
buurtthema's en het drieluik architectuur-stedebouw

openbare ruimte verder uitdiepen. 

Tijdbalk 
oktober 1985 
1988-1991 
maan 1992 

Stand van zaken: 

bestemmingsplan wijk Blixembosch 
Blixembosch I 
inrichtingsplan Blixembosch 11 

Ie fase Eindhovense Schoolbuun, gerealiseerd 
2e fase Vuur-buurt deel!, in aanbouw 
3e fase Vuur-buurt deel2, stan juni '94, gereed 

midden '95 
4e fase Aarde-buun, planvorming gestan oktober '93 
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De woningen zijn allemaal traditioneel gebouwd wat 
meestal ook als eerste verkoopargument genoemd wordt. 
Het was in de Eindhovense Schoolbuurt toch nog teveel een 
architectenbal zodat verschillende woningen later zijn 

gewijzigd om een betere afstemming op de markt te 
krijgen. Dit hield onder andere in dat een strakke rij 
woningen in een straatwand omgezet werd in vrijstaand 
geschakelde woningen omdat de kopers nu juist uit zo'n 
rijtje kwamen. 

/ Commentaar 
De eerder genoemde parallel met Kattenbroek geeft een 
belangrijk verschil aan met Blixembosch 11 . De thema's 
reizen en vier jaargetijden; de ruimtelijke ordening in ring, 
laan der hoven, verborgen zone, masker en kreek en het 
inpassen van bestaande bebouwing is hier vanaf het begin 
de kern van het stedebouwkundige plan geweest. In 
Blixembosch 11 is het stedebouwkundige elan halverwege de 
planvorming opgelaaid en is terecht besloten om thema en 
vorm in de resterende buurten af te stemmen. 

De betrokkenheid van bewoners met de buurt wordt 
gestimuleerd door veel voorlichting over de opzet en de 
inspiraties of referenties (zoals het Witte Dorp). Met dia

series worden bewoners bewust gemaakt van het geheel 
waarvan hun woning deel uitmaakt. Suggesties voor het 

aan te leggen wijkcentrum zijn welkom. 

Het blijft een kwestie van bewoners ervan overtuigen dat de 
ontwerpers het bij het rechte eind hebben, de bewoner kan 
daar zelf niets aan doen. De betrokkenheid is consumptief; 
wanneer het sprookjes-menu smaakt, ook na uitleg van de 
ingrediënten, heeft de bewoner een aardige maaltijd. Zo 

niet dan rest hem niet meer dan zout en peper om de eigen 
smaak (tuin) aan te passen. En ook hier wordt hij er in een 

aan- en uitbouw regeling op gewezen dat de algemene 
toon van de maaltijd niet verstoord dient te worden. Daar is 
overigens niets op tegen, een buurt wordt maar al te vaak 
in korte tijd onderuit gehaald door schuttingen en buiten
lantaarns. En ook is de geboden vrijheid niet meer of 
minder dan in willekeurig welke andere wijk in Nederland. 
De gebruiker kan al blij zijn dat hier in ieder geval is 
geprobeerd om 'weer eens een echte buurt te maken, zoals 
vroeger. waarin je je thuis voelt'. En Dudok vroeg de 

bewoners in zijn tijd ook niet naar de kleur van de bakstee~ 

bronnen: 
• gesprek met Viola Straeter, stedebouwkundige bij de afdeling 
Ruimtelijke Ordening, gemeente Eindhoven 
• diverse krantearti.kden 
• Gw ont woningbouw wordt sub/inn; Tom Maas, Architectuur I 
Bouwen 1992-2 

I 



Vierwindenhuis, Amsterdam 
Oerelementen in het Oostelijk Havengebied 

Planbeschrijving 
Het Vierwindenhuis is gebouwd in het centrum van Amster

dam op de punt van één van de oostelijke eilanden. Het 
gebouw bestaat voor het grootste deel uit woningen (89) 
verdeeld over 7 verdiepingen. De woninggrootte varieert 

van 2- tot 4-kamerappartementen. Daarnaast zitten er 4 
ateliers, 4 gemeenschappelijke hallen, en 7 bedrijfsruimten 
(550m2) in. Het gebouw vormt een gesloten vierkant 
bouwblok met een vrij toegankelijke binnenplaats die is 
ingericht als gemeenschappelijke tuin. Op de 4 hoeken van 
de binnenplaats bevinden zich de 4 hallen met ieder een 
verschillende functie. Hierin vind je ook een verwijzing naar 
de 4 windstreken en de 4 oerelementen. 
De Zuidhal (lucht) is theater, de Oosthal (aarde) is winter
tuin, de Westhal (vuur) is café en expositieruimte en de 
Noordhal (water) is een ruimte waar een waterval in wordt 
gebouwd. 
Aan de buitenzijde van deze hallen staan de trappenhuizen 
met ieder een een eigen buitenentree. Naast het verticale 
transport wordt hier ook het niveauverschil tussen de 

gebouwwanden overbrugd. De vloerhoogte van ieder van 
deze gebouwdelen verschilt 70 cm ten opzichte van de twee 
aangrenzende wanden. Door dit niveauverschil wordt het 
mogelijk om met een spiraalvormig pad alle woningen te 
bereiken. 

Door de aanleg van enkele binnengangen is het zelfs 
mogelijk om iedere kamer direct van buitenaf te bereiken. 
Het idee van een individuele vrijheid in meer sociale 
netwerken dan alleen het huisgezin werd hiermee ook in de 
plattegrond van het gebouw weergegeven. 
Uitgangspunt van de woningplattegrond en uiteindelijk het 
hele gebouw is de individuele woonruimte (kamer) met een 
afmeting van 4,2m bij 4,2 m. Of, zoals de architect het 
omschrijft, de afmeting van onze eenzaamheid : 'die nu 
eens zo klein is als een gierstkorrel, dan weer zo groot, dat 
het universum haar niet kan bevatten en in onze cultuur 
wordt gemeten in circa vier bij vier stappen.' 

VIERWINDENHUIS 

BEWONEN BESLISSEN BOUWEN 
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Facts & Figures 
project: Vierwindenhuis, Amsterdam 

aantal woningen: 89 + ateliers, gemeenschappelijke ruimtes en bedrijfs
ruimte 

aantal bewoners: ±160 
start: 1977 
opening: 1990 

architect: G.P. Frasinelli 
eigendom: woningen in eigendom van bewoners, verenigd in VVE 

(vereniging Vierwindenhuis) gemeenschappelijke hallen beheerd door 
coöperatieve vereniging (CV) 

kosten: koopsom f 100.000,- tot f 176.000,
servicekosten f 150,- tot f 300,
totale verkoopprijs f 15.100.000,-

Initiatief 
Voor veel architecten vormde de bouwwijze van de 

Malineese Dogonstam een inspiratiebron. Voor filosoof Fons 

Elders is het echter vooral de leefwijze die aanleiding vormt 

om tot een andere wijze van bouwen te komen. Kenmer

kend voor deze stam is dat ieder lid in principe over zijn 
eigen hut beschikt die weliswaar in familieverband staat 

gerangschikt maar toch een grote individuele vrijheid lijkt te 

geven . 

Na terugkeer uit Afrika nam hij dan ook begin 1977 het 

initiatief om zijn filosofische theoretische ideeën om te 

zetten in een concreet bouwwerk. Voor het bouwwerk 
betekende dat het een aantal verschillende functies en 
woonvormen in zich moest verenigen. Dus een aantal 

werkruimten die te gebruiken zijn als atelier, café of 

kantoor en 4 gemeenschappelijke ruimten, naast de 

afzonderlijke woningen. Volgens Fons Elders ligt hierin voor 

onze samenleving de mogelijkheid om te ontsnappen aan 
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de sociale en ruimtelijke monocultuur. Via vele contacten 
ontstaan de eerste ontwerpen en wordt er een adviescom
missie opgericht voor het nodige lobbywerk. 

Organisatie 
In februari 1979 wordt de adviescommissie omgezet in de 
stichting Bolhuis, genoemd naar de vorm van het dan 

bestaande ontwerp. Daarnaast wordt de vereniging Bolhuis 
opgericht waarmee de aspirant bewoners worden vertegen

woordigd. In eerste instantie is het de bedoeling om de 
woningen in de sociale huursector te realiseren. Hiervoor is 
het noodzakelijk dat een toegelaten instelling de woningen 

in eigendom heeft. Er bleek geen enkele bestaande 

woningbouwvereniging bereid het project uit te voeren. 
Het was echter ook niet mogelijk om de stichting als 
toegelaten instelling erkend te krijgen. Deze zou dan als 
opdrachtgever en na oplevering als verhuurder hebben 

kunnen optreden. De vereniging zou dan vooral een rol 
spelen bij het beheer van de gemeenschappelijke ruimtes. 

Omdat dit dus niet mogelijk was, werd besloten het gebouw 
met premiekoopwoningen te realiseren. Hierbij trad 

uiteindelijk de projectontwikkelaar op als opdrachtgever. De 
woningen zijn dus uiteindelijk als premiekoopwoningen 

gebouwd. De vereniging zou in eerste instantie alleen een 
rol spelen bij het beheer van de gemeenschapplijke ruimtes 
maar is nu verantwoordelijk voor het hele gebouw, terwijl 
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de stichting nu een sluimerend bestaan leidt. 
Het eerste plan bestond uit een schakeling van verschillende 

ruimtes met koepelvormige daken. Op basis van tekeningen 
en maquettes van dit plan werden de toekomstige bewo
ners geworven. In 1981 werd er zelfs een 1:1 model van een 
koepel op het toekomstige bouwterrein neergezet. Uitein
delijk blijkt het ontwerp nadat het door de aannemer is 
bekeken, toch niet te financieren. Er werd door de stichting 
en de, door de aspirant bewoners inmiddels opgerichte, 
bewonersvereniging een prijsvraag uitgeschreven. Van de 
drie te beoordelen ontwerpen werd het plan van de Italiaan 
Piero Frassinelli gekozen voor uitvoering. 

lijdbalk 
begin 1977 
februari 1979 
1982-88 
mei 1987 
mei 1988 

april1990 

Techniek 

eerste initiatief Fons Elders 
oprichting stichting Bolhuis 
ontwerpperiode 
eerste I' paal 
tweede I' paal 
oplevering 

In eerste instantie zou het gebouw in een kolomstructuur 
worden uitgevoerd. Op deze manier kon er een raster (4,2m 

x 4,2m) worden gerealiseerd met een optimale indelings
vrijheid. Ook zou zo de individuele ruimte op duidelijk 

zichtbare wijze het uitgangspunt vormen voor de totale 

gebouwplattegrond. Onder druk van de noodzakelijke 
bezuinigingen is er gekozen voor de, in Nederland gebrui
kelijke en dus goedkopere, tunnelbouw. De dragende 
wanden beperken hier de flexibiliteit van de ruimten tot 
één richting. 

Financlering 
Nadat besloten is dat het gebouw zal worden gerealiseerd 
met premiekoopwoningen is het de taak van de stichting 
om een investeerder te vinden die bereid is om op basis van 
de toch afwijkende uitgangspunten het gebouw te helpen 
realiseren. In eerste instantie betekent dit dat er enkele 
jaren voorbij gaan waarin achtereenvolgens met verschil
lende aannemers wordt gezocht naar een realiseerbaar 



ontwerp. Uiteindelijk leveren de gesprekken met de zesde 
aannemer het definitieve ontwerp en een projectontwikke
laar/financierder op. Ondanks het feit dat de aannemer al 
enkele tonnen in het ontwerp had geïnvesteerd, trok hij 
zich op het laatste moment toch nog terug. Via de project
ontwikkelaar werd er een nieuwe bouwer gevonden. Het 
lijkt er nu heel sterk op dat er met de bouw kan worden 
begonnen, totdat de eerste paal is geslagen. Nu is het 
namelijk de projectontwikkelaar die bij nader inzien het 
risico toch niet aandurft en zich terugtrekt. Omdat de grond 
en de premiebeschikkingen niet eeuwig gereserveerd 
kunnen blijven begint de tijd te dringen. Er wordt door de 
nieuwe aannemer contact opgenomen met het Bouwfonds 
Nederlandse Gemeenten waarmee door de stichting al wel 
eerder was gepraat maar waarbij men niet tot overeenstem
ming had kunnen komen. Na uitvoerige onderhandelingen 
worden er nu afspraken gemaakt en draagt de stichting het 
opdrachtgeverschap over aan het bouwfonds. Omdat er 
inmiddels voldoende woningen zijn verkocht kan er met de 
uitvoering worden begonnen. 

Beheer 
Na de oplevering is de verantwoordelijkheid voor het 
gebouw geheel in handen van de eigenaren, en dus ook de 
vereniging, komen te liggen. De vereniging Bolhuis is 
gesplitst in een vereniging van eigenaren (WE) en een 
coöperatieve vereniging (CV). In de WE zijn de eigenaren 
van de woningen en die van de bedrijven verenigd. Deze 
vereniging zorgt voor het beheer en onderhoud van het 
totale gebouw voor zover daar de individuele eigenaren 
niet verantwoordelijk voor zijn. De exacte verhoudingen 
tussen eigenaren onderling en met de WE is vastgelegd in 
de splitsingsakten en in een huishoudelijk reglement. 

Voor het beheer en dagelijks onderhoud van de vier 
gemeenschappelijke hallen is de CV verantwoordelijk. 
Hiervan zijn de eigenaar-bewoners verplicht lid. Deze 
vereniging bestaat weer uit vier commissies die ieder een 
hal beheren. 
Voor het regelen van het dagelijks onderhoud en het 
behandelen van (onderhouds) klachten is er een beheer
commissie opgericht. Deze bestaat uit vier bestuursleden 
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vim de WE die om beurten 'dienst' hebben. 

Commentaar 
Het lobbyachtige karakter waarmee het initiatief is uitge
werkt heeft niet alleen voor een langdurige ontstaansge
schiedenis gezorgd, maar ook tot een op sommige punten 

moeilijk beheersbaar proces. 
Zo was het niet de bedoeling dat het ontwerp tot stand zou 
komen met bewonersinspraak. Vooral omdat men bang was 
dat dit ten koste zou gaan van de door Fons Elders opge
zette uitgangspunten maar ook omdat het tot mogelijke
ongewenste- vertragingen zou kunnen leiden. Tijdens het 
proces bleek het echter noodzakelijk om al huizen te gaan 
verkopen. Het was natuurlijk logisch dat hierdoor de 
toekomstige bewoners zich met het eindresultaat gingen 
bezig houden. 
Overigens is het principe van het gebouw hierdoor natuur
lijk niet aangetast en ontstond er alleen maar een hechte 
bewonersgroep. 
Toch is er maar een deel van de bewoners actief betrokken 
bij de gemeenschapplijke activiteiten. Dit is ondermeer te 
verklaren uit de. grootte van de totale bewonersgroep van 
ongeveer 160 personen. Hiervan kan niet worden verwacht 
dat iedereen zich even betrokken voelt bij de activiteiten. 

Daarnaast zijn door het bouwfonds in de laatste fase de 
woningen verkocht zonder de toekomstige eigenaren voor 

te lichten over de speciale eigenschappen van dit project. 
Het is logisch dat deze bewoners in eerste instantie dan ook 

een minder grote betrokkenheid tonen. 

bronnen: 
• gesprek met dhr. Smolenaars, secretaris Vereniging 
Vierwindenhuis 

• Project Analyse no. 2 apr 1990 
• Vimuindenhuis: privacy en gtmttnschapskvtn in ün gebouw, 
Ton Veerman en Piet Tuin; Bouw 1-1986 
• Tussen huren en kopen, nituWt beheervormen voor de 
volkshuisvesting, Vereniging Nederlandse Gemeenten, 1992 



Ontwikkeling Schutterstraat, Delft 
Gestuurde harmonie in de binnenstad 

Planbeschrijving 
De realisatie van de rij woningen aan de Schutterstraat is 

onderdeel van de reconstructie van het Doelengebied, een 

verpauperd deel van de delftse binnenstad. De eerste fase 

hiervan bestaat uit de realisatie van een poortgebouw (met 

daarin woningen, horeca en een filmhuis), de bebouwing 

van een strook grond (woningen) en de herinrichting van 

het openbaar gebied. De strook grond is opgedeeld in 17 

kavels met allen een verschillende breedte. De strook 

bestaat uit twee zones waarvan de breedste (82 meter) aan 

de voorzijde uitzicht biedt op een park. De andere zone {22 

meter) heeft uitzicht op een nog te realiseren poortgebouw 
en ter compensatie daarvoor een vijf meter diepere achter
tuin. Daarnaast zijn er in de strook vier bijzondere kavels 

gepland: de oost en de westkavel met de hoekpanden van 
de strook, en twee poortkavels met ieder een onderdoor
gang zodat de tuinen vanaf de straat bereikbaar zijn. 

De woningen zijn uitgevoerd als vrije sector woningen met 

ieder een eigen opdrachtgever en architect. Om er voor te 

zorgen dat er geen explosie van moderne architectuur 

ontstaat, die zowel onderling als met de oude stads-

bebouwing weinig harmonieert, is er een aantal beper

kende randvoorwaarden gesteld. 

In deze voorwaarden moeten dus twee schijnbaar tegenge

stelde belangen worden verenigd. Het ontstaan van een 

harmonieus, gelijkvormig stadsbeeld was vroeger de 

consequentie van de beperkingen in materiaal en techniek. 

Om tegenwoordig een gelijksoortig beeld te bereiken 

moeten er aan techniek en materialen een aantal beperkin
gen worden gesteld. Daar tegenover is het ook noodzakelijk 

om de individuele opdrachtgever en architect een zekere 

mate van vrijheid te bieden. Dit paradoxale karakter komt 

de in randvoorwaarden mooi tot uitdrukking doordat deze 

is opgebouwd uit beperkingen en vrijheidsgraden (zie de 
afbeeldingen op pagina 21 en 25). 

De beperkingen bepalen o.a. de plaats en hoogte van het 

gevelvlak, de afmeting van het voorgebied en de kleur van 

de kozijnen en het gevelvlak. De vrijheidsgraden zitten 

vooral in de afmetingen van de dakopbouw, de aantasting 

van het gevelvlak en de maximale perceelbebouwing en 
kavel breedte. 

SCHUTTERSTRAAT 

BEWONEN BESLISSEN BOUWEN 
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Facts & Figures 

project: Schutterstraat, Delft 

aantal woningen: 17 kavels met 19 vrije sector woningen 

Start: 1990 

oplevering: 1993/'94 

architect: diversen 

beheer: koopwoningen 

kosten: startprijs f 25.000,- t.b.v. parkeergarage+ f 15.000,- per meter 
kavelbreedte 

Initiatief 
Doordat op korte termijn enkele grote gebouwen dicht bij 
elkaar in de binnenstad van Delft zouden komen leeg te 
staan of zouden worden gesloopt, ontstond er voor de 
gemeente een aanleiding om dit gebied grondig aan te 

pakken. Omdat ontruiming en sloop niet voor alle gebou
wen gelijktijdig zou plaatsvinden moest er een plan worden 
ontwikkeld dat gefaseerd zou worden uitgevoerd. Nadat de 
gebruikelijke planontwikkelingsprocedure was doorlopen 
werd aan twee verschillende architecten gevraagd om een 
architectonische uitwerking. Uiteindelijk werd het plan van 
Fons Verheijen gekozen en werd hij gevraagd voor de 
uitvoering van de eerste fase. Deze fase bestaat globaal uit 
3 onderdelen. Een deel is het vervangen van het Doelen
gebouw door een poortgebouw waarin woningen, een 
restaurant, een filmhuis en een parkeergarage zijn opgeno
men. Daarnaast de herinrichting van de openbare ruimte, 
dat zijn het plein aan de voorzijde van het poortgebouw, de 
Doelentuin aan de andere kant en de aangrenzende straten. 
En daarbij wordt er een rij vrije sector woningen gebouwd 
aan de zuidzijde van de Doelentuin. De realisatie van deze 
rij woningen toont een aantal opmerkelijke verschillen met 
een doorsnee vrije sector plan. 
De perceelsgewijze uitgifte van grond is gebruikelijk voor 
vrije sector kavels, een voor de hand liggende wijze van 
verdelen. Wanneer de grond echter midden in een historisch 
stuk binnenstad ligt, zitten er natuurlijk wel wat haken en 
ogen aan deze methode. Om in deze situatie 'belgische' 
toestanden te vermijden is het noodzakelijk om striktere 
randvoorwaarden aan te geven dan de planologische en 
stedebouwkundige voorschriften in een standaard 
uitbreidingswijk. Hiervoor heeft Fons Verheijen van de 
gemeente de opdracht gekregen om bij de realisatie van 
deze woningen als supervisor op te treden. 
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Organisatie 
De functie van de supervisor was niet alleen het opstellen 
van de randvoorwaarden (zie planbeschrijving) maar ook 
het toezicht houden op de uitvoering hiervan. Hierdoor was 
het mogelijk om de kwaliteiten van het plan eenduidig te 
handhaven. 
Om de kwaliteit te sturen vormde een lijst met architecten 
een onderdeel van de randvoorwaarden. Van deze lijst 
mocht door de opdrachtgevers vrij gekozen worden. Een 
architectenkeuze buiten de lijst moest aan de supervisor 

worden voorgelegd. Door deze methode was het mogelijk 
om een zekere 'esthetische bandbreedte' te definiëren. 
Daarnaast werd hierdoor het totale plan en ook de indivi
duele opdrachtgever beschermd tegen beunhazen. 
De uitgifte van de kavels vond na een inschrijfperiode plaats 
door loting. Dit hield in dat er door een notaris een rang
orde in de inschrijfformulieren werd aangebracht. Hierna 
kon ieder achtereenvolgens het aantal meter kavelbreedte 
kiezen dat hij wenste. Vervolgens was er 7 weken de tijd om 
een voorlopig ontwerp te maken. Pas na het realiseren van 
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het voorlopig ontwerp werd door de supervisor de defini
tieve plaats in de rij bepaald. Hiervoor was voor ieder 
ontwerp een maquette (1:50) aangeleverd. zodat er, vooral 
rekening houdend met gevelindelingen en dakopbouwen, 
vrij eenvoudig een definitieve compositie kon worden 
samengesteld. Nu het voorlopig ontwerp was vastgesteld 
werden de erfpachtcontracten getekend en ging de 
volgende termijn van zeven weken in, waarin het defini
tieve ontwerp moest worden gemaakt. Aan het einde van 
deze termijn werd door de supervisor het definitieve plan 
vastgesteld en kon de bouwvergunning worden verleend. 
Hierna konden de ontwerpen in principe op individuele 
basis worden gerealiseerd. De gemeente en de supervisor 
waren bij eventuele samenwerking en coördinatie tijdens de 
bouw in ieder geval geen partij. 
Om ervoor te zorgen dat er geen stagnatie in het proces zou 
optreden zijn er voor alle termijnen (voorlopig ontwerp, 
definitief ontwerp en bouw) boeteclausules opgenomen in 

de contracten met de gemeente. Dit is bewust gedaan om 
jarenlange gaten in de straatwand te voorkomen. Hoewel er 
hier en daar wel enige overschrijdingen hebben plaatsge
vonden is er uiteindelijk nergens een boete opgelegd. 
Hoewel het voor een normaal vrije sector plan opmerkelijk 
zou zijn geweest, ligt het hier voor de hand dat de indivi
duele huiseigenaren een vereniging hebben opgericht. Dit 
was vooral van belang bij de onderhandelingen met de 
gemeente tijdens de bouw. Zo konden er eenvoudiger 
afspraken worden gemaakt over zaken die vooraf nog niet 
duidelijk waren geregeld. In de verkoopprijs van de grond 
zat bijvoorbeeld ook een bedrag voor een parkeerplaats 
(vaste startsom van f 25.000,-) in het nog te realiseren 
poortgebouw, hierover was echter vooraf nog niets vastge
legd. Daarnaast is het zinniger om als vereniging een rol te 
spelen bij de verdere inrichting van het Doelenterrein dan 
als individuele burger. Gemeenschappelijke 
bouwaktiviteiten zijn hoofdzakelijk beperkt gebleven tot de 
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aanleg van de funderingen. Daarnaast zijn er twee wonin

gen door één aannemer uitgevoerd en heeft een andere 

aannemer een groep van vijf woningen (met vier architec
ten) gebouwd. De rest is op individuele basis met eigen 

architect en aannemer uitgevoerd. 

Tijdbalk 
1988 
1989 
varianten 
januari 1990 
mei 
oktober 

mei 1991 

juli 

september 
oktober 
november 

1993 

1994 

aankoop eerste terreinen 
inspraakprocedure & ontwikkelen stedebouwkundige 

opdracht architectonische visualisatie 
raadscommissie kiest stedebouwkundige variant 
stan ontwikkeling Ie fase 
uitgifte kavels 

oprichting vereniging van huiseigenaren 
voorlopig ontwerp 
definitief ontwerp 

afgifte bouwvergunning 
stan bouw 
eerste hu is opgeleverd 

laatste huis opgeleverd 
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Commentaar 
Hoewel het voor de hand ligt om kwaliteitseisen te stellen 

aan architecten en het zelfs nodig kan zijn om esthetische 
criteria aan te leggen, blijft het moeilijk hier een goede 
uitvoeringsvorm voor te vinden. Het gebruik van een 
architectenlijst is hier waarschijnlijk het minst slechte 
middel. Het belangrijkste probleem met deze lijsten is het 
misverstand dat ontstaat als aan het ontbreken op zo'n lijst 
ook automatisch het ontbreken van elke kwaliteit wordt 
gekoppeld. Terwijl het belangrijkste doel toch het defi
niëren van een 'esthetische bandbreedte' is. 
Opmerkelijk in het plan Schutterstraat is de samenstelling 
van de groep bewoners. Bijna de helft heeft een bouwkun
dige achtergrond en 6 van hen zijn zelf architect (en dus 
ontwerper van het eigen huis). Voor de uitvoering van het 
plan is dit waarschijnlijk wel een gunstige factor geweest. 
Juist het groot aantal uitvoerenden in een klein stukje 
binnenstad zorgde toch voor nogal wat problemen die voor 
volstrekt onervaren opdrachtgevers frustrerend geweest 
zouden zijn. Voor een volgend project zou het voor op
drachtgever en uitvoerenden waarschijnlijk zinvol zijn om te 
werken met een projectcoördinator tijdens de uitvoerings
fase. Dit blijft echter wel een zaak van de bewoner/op
drachtgevers en Verheijen pleit er ook voor dat de ge

meente zich hier verre van houdt. 

bronnen: 
• gesprekken met Fons Verhei jen, projectsupervisor en dhr. Van 
Garneren, secretaris Vereniging van Huiseigenaren Schutterstraat 
voorlichtingsmateriaal Projectbureau Stadsontwikkeling gemeente 
Delft · 
• Paitt Belgique in Delft, Cees Boekraad; Architectuur I Bouwen 
10-1991 



I . de korst 
2. hel vel 
3. l1et inwendige 
4. liet voorgebied 

merselwerk 
srucwerk 
vrij 
opsrand : sraal, merselwerk 
besrraring: vrij 
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De •vogel-vrije• sector? 
van vtrnin4wmde architectuur naar em vernin4wmde prowiurr: in Maastricht 

Bouwen in de vrije sector, door individuele opdrachtgevers 
met een eigen architect, is voor veel gemeenten een kwestie 
van afwachten. Projectontwikkelaars, cataloguswoningen 
en ontwerpende beunhazen kunnen het gezicht van een 
wijk bepalen. Overal in het land zijn voorbeelden te vinden 
van wijken waar het stedebouwkundig plan in combinatie 
met de hoge grondkosten de kavels steeds kleiner maken 
terwijl de bewoners toch hun vrijstaand droomhuis kwijt 
willen. 'Het wachten is op de villawijk waar de dakgoot van 
het ene huis net boven die van het volgende hangt of 
wellicht zelfs indeukt· (Bart Lootsma, Het lelijkste huis van 
Nederland; de Architect 3194) 
Het totaalbeeld van een wijk is onder die omstandigheden 
het kind van de rekening en àls een architect al zijn verant
woordelijkheid voor dat totaalbeeld wil nemen kan de 
opdrachtgever hem even gemakkelijk bedanken en alsnog 
een ladeplan van de plaatselijke aannemer adopteren. De 
wens van de opdrachtgever wordt immers veelal bepaald 
door wat hij of zij om zich heen ziet; een ambitieuze 
architeçt kan weinig overtuigingskracht putten uit de 
omringende wolfskappen en boerenbont geschilderde 
luiken. · 
De mogelijkheden van gemeenten om tot een meer 
samenhangend beeld te komen liggen voornamelijk in het 
bestemmingsplan en de wijze van grond uitgifte. De elders 
in dit rapport beschreven ontwikkeling van de Schutter
straat in Delft is een voorbeeld van architectonische 

. spelregels. Minder actief maar wel richtinggevend is het 
sterk thematische en inspirerende stedebouwkundig plan 
zoals Kattenbroek in Amersfoort. Het opstellen van lijstjes 
met architectennamen wordt door Lootsma gezien als niet 
meer dan een noodmaatregel die alleen voor 'cultureel 
correcte' doelgroepen zou functioneren. De 'niet cultureel 

correcten' zoeken wellicht gewoori een andere stek. 
Tegen deze achtergrond is het experiment met een ver
nieuwd welstandsbeleid in Maastricht interessant. 

Experiment Vrije Sector Kavels Maast· 
richt 
De gemeente Maastricht streeft naar een hoge kwaliteit van 
de openbare ruimte en de gebouwde omgeving. Het 
experiment vrije sector kavels wil de architectonische 
kwaliteit verhogen van woningen die .door individuele 
opdrachtgevers worden gebouwd. De stedebouwkundige 
samenhang van het geheel, de som der delen, krijgt hierbij 
grote aandacht. 
Aanvankelijk is het experiment gestart met als doel het 
realiseren van 'Vernieuwende Architectuur', een nogal 
objectgericht uitgangspunt. Het bleek dan ook moeilijk om 
hieraan handen en voeten te geven, immers de relatie 
gemeente-opdrachtgever beperkt zich doorgaans tot 
gronduitgifte en toetsing van het bouwplan door Bouw-en 
Woningtoezicht en de Welstandscommissie. De gemeente 
heeft afgezien van een keuzelijst van architecten, zoals in 
Delft en Amersfoort (het Etalage-project in Amersfoort
Zielhorst) wel is gehanteerd, omdat ze dit een zaak van 
opdrachtgevers vindt. Tenslotte zou de term vernieuwende 
architectuur duiden op uitsluitend modernistische gebou
wen waarmee niet per definitie de architectonische kwali
teit omhoog gaat (zie het architecten-initiatief voor het 
modelwijkje de Hunze in Groningen). 
Het ministerie van WVC was zeer geïnteresseerd in de 
m~elijkheden om kwaliteit te sturen in de vrije sector en in 
overleg met WVC is de doelstelling veranderd in het streven 
naar een samenhangend en kwalitatief hoogwaardig 
architectonisch beeld. Het logische instrument hiervoor is 
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het welstandstoezicht en dit is dan ook geïntensiveerd 
onder de noemer 'de Vernieuwende Procedure'. Intensieve 
begeleiding moest architect en opdrachtgever ervan 
overtuigen dat elk individueel woonhuis een bijdrage levert 
aan de kwaliteit van een wijk als geheel. 

Instrumenten 
Bij het experiment ~ag de nadruk op een andere aanpak van 
het goedkeuringsproces waarbij de welstandscommissie 
meer een begeleidende dan een toetsende functie had. De 

ervaringen uit het proces werden stèeds teruggekoppeld, 
daarmee vernieuwde het zichzelf ook nog eens. Het 
bijzondere aan het hele experiment is dat de gemeente zich 
met de relatie opdrachtgever-architect is gaan bemoeien, 
waar zij normaal nooit tussenkomst. Door middel van een 
locatiegebonden supervisor werd in die relatie een actieve 
begeleiding vanuit de welstandscommissie mogelijk. 
De gemeente heeft verschillende middelen gebruikt om het 
beleid vorm te geven, onderverdeeld in 3 categorieên: 
voorlichting, procesbegeleiding en bebouwings
voorwaarden. 

De voorlichting is van groot belang om alle partijen te 
overtuigen van hun bijdrage aan het stadsbeeld. Oe 
voorlichting was gericht op het experiment zelf door de 
doelen die men wilde bereiken te verduidelijken en tussen
tijdse resultaten te presenteren. Daarnaast is er gewerkt aan 
het scheppen van een referentiekader bij opdrachtgevers 
door het maken van een voorbeeld-boekje en een serie 
ontwerpsuggesties voor zelfbouwers. Bij de introductie van 
het doel van het experiment hoorde ook het vroegtijdig 
bekend maken van de welstandscriteria. Het voorbeeld
boekje behoeft nog een kanttekening die overigens bij de 
eerste evaluatie van het experiment ook al is gemaakt. 
In het boekje werden voorbeelden van goede architectuur 
gepresenteerd wat teveel de nadruk heeft gelegd op 
uiterlijke beeldvorming en minder op de onderlinge 
samenhang. Dit was voor Fons Verheijen in het Schutter
straat-verhaal (zie de beschrijving van dit delftse project 

. elders in dit rapport) ook de reden om geen plaatjes te 
maken bij zijn spelregels voor een samenhangend straat
beeld. Hij wilde uitdrukkelijk geen beeldvorming opdringen. 
Dat dit in Delft uiteindelijk toch is gebeurd is te wijten aan 
het gebrek aan voorstellingsvermogen van de gemeente
raad die bang was dat met de spelregels niet voldoende 



variatie bereikt kon worden. Overigens is het maastrichtse 
voorbeeld-boekje een gevolg van het eerdere accent op 
vernieuwende architectuur. 

De procesbegeleiding is ook tweeledig; begeleiding van 
architect en opdrachtgever door de supervisor. en begelei
ding van het experiment zelf door een onafhankelijke 
commissie en een adviseur (prof. W. Eijkelenboom). 
De supervisor vormde de voorhoede van de welstands
commissie en overlegde met architect en opdrachtgever 
over detaillering, kleur- en materiaalgebruik en relatie tot 
de omgeving. Door dit overleg konden de plannen sneller 
door de welstandscommissie verwerkt worden. In de meeste 
gevallen is de kwaliteit omhoog gegaan door' de bemoeienis 
van de supervisor. 
Een ander onderdeel van de procesbegeleiding is de 
instelling van een zorgvuldige klachtenprocedure geweest, 
wat vooral van strategisch belang was. 

Voor de grootste locatie, Heugem zuid/oost, zijn aanvul
lende bebouwingsvoorwaarden op het al bestaande 
stedebouwkundige plan vastgesteld. De locatie telde veel 
kleine kavels die zelfbouwers aantrokken en zeker omdat 

het stedebouwkundig plan hier van geschakelde woningen 
uitging, vroeg de kwaliteit van het geheel hier om ruime 
aandacht. De supervisor heeft hier voorgesteld om de 
kaprichting loodrecht op de weg te draaien waarmee de 
individualiteit en samenhang benadrukt werd. Het kostte 
wat overtuiging, zeker bij diegenen die gevorderd waren in 
de ontwerpfase, maar het plan is er zeker op vooruit 
gegaan. 
Verder werd het wenselijk gevonden wanneer er van 
tevoren uitspraken zouden liggen over de inrichting van de 
openbare en de privé ruimten. Straatmeubilair. woning
uitbreidingen en groenaanleg zullen het straatbeeld verder 
beïnvloeden, zodat hierover in het nagestreefde beeld 
nagedacht moet worden. 

Aftm/Jingm himmán: 
stT111Jtwtmá in Htugnn Zuiá-Oost uals ingtdiená 
m na begeleiáing door tk supervisor Win tk Bngh. 
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Conclusies 
Het experiment kan als geslaagd worden beschouwd en zal 
zeker een vervolg krijgen. Welstand heeft in Maastricht een 
gezicht gekregen. De extra inspanningen hebben zeker een 
meerwaarde opgeleverd en de hele procedure efficiênter . 
gemaakt. Het .is dan ook de vraag of die extra inspanningen 
ook extra kosten met zich mee brengen. 
Na verloop van tijd is bij alle betrokkenen het besef ge
groeid dat de inzet van de gemeente effect had, niet alleen 
op de woonomgeving maar waarschijnlijk ook op de 
(toekomstige) waarde van de woningen. 

Als knelpunten werden aangegeven dat de architectenkeus 
weliswaar een zaak van de bewoner blijft maar een z.ekere 
kwaliteit toch aanwezig moet zijn. Een inschrijving in het 
architectenregister is dan één van de weinige eisen die een 
gemeente kan stellen. De zelfbouwers blijken minder 
geneigd te zijn waarde te hechten aan de argumenten voor 
architectonische kwaliteit en daarna moeilijker te controle
ren in de uitvoering van hun goedgekeurde plannen. 
Een ander punt waar verder aan gewerkt moet worden is de 
gewenste beeldkwaliteit die zo vroeg mogelijk bij de 
stedebouwkundige planvorming moet worden verwerkt. 

Tot slot 
Maastricht heeft met dit welstands-instrum~nt een betere 
bijdrage geleverd aan een prettige en hoogwaardige . 
woonomgeving dan wanneer ze een modelwijkje met 
Architectuur volgebouwd zou hebben. Juist het thema van 
het zoeken naar de balans tussen individu en geheel, basis 
en variatie en het bereiken van éénheid in verscheidenheid 
speelt door alle projecten die in dit .rapport zijn_ beschreven. 
Wanneer het lukt om overheden, gebruikers en ontwerpers 
hiervan bewust t~ maken is een goede basis gelegd om tot 
een betere gebouwde omgeving te komen. 

bronnen: 
• Het eindrappon van prof. Eijkdenboom over het experiment 
is te verkrijgen via de voorlichtingsdienst van de gemeente 
Maastricht en bij de Vereniging Neded:~?dse Gemeenten in Den 
Haag • . 
• Hd klijlrste lnlis van Nederland, Ban Lootsma, 
de Architect 3/94 
• OnJn- arr:hiteauur gebouwd, lfije seaor experiment in tie. De 
Hunu slechts ten dek geslaizgd; Jan Duursma, 
de Architect I 0/1991 , 
• De villa's van Zit/horst, Marga Kuperus, Amersfoon 1993 



Dominium huurwoningen in Maastricht 
:Architect solliciteert bij bewoners.' 

Planbeschrijving 
Dominiurn is een woningbouwcomplex in Maastricht 
Randwijck, een mengeling van wonen en werken net onder 
het stadscentrum van Maastricht met uitzicht op het 
provinciehuis en verderop de Sint Pietersberg. Het project is 

in bezit van woningbouwvereniging Beter Wonen die na 
oplevering van het Dominiurn-project 5000 woningen in 
beheer heeft. 
Het project bestaat uit 50 huurwoningen en een winkel in 5 
bouwlagen. In de knik van het bouwblok is de lift geplaatst, 
aansluitend hierop zijn korte galerijen in een stalen frame 
aan de gevel gehangen. De hoofdontsluiting vindt plaats 
door trappenhuizen waar 8 woningen op aansluiten. De 
onderste bouwlaag bevat 3-kamerappartementen met een 
niveauverschil tussen de straatzijde en de balkonzijde. Dit 
geeft een anderhalve verdiepingshoogte aan de straatzijde. 
Deze appartementen zijn zo ontworpen dat het eventueel 
mogelijk is om hier later winkelfuncties in onder te brengen. 
Op de hoek van het blok is een heel ruim appartement 
gemaakt wat in eerste instantie als atelier voor een van de 
bewoners zou dienen. Deze haakte af en hierin is nu een 

kapperszaak ondergebracht. Voor een gemeenschappelijke 
ruimte, waar binnen de bewonersgroep nog wel steeds 
behoefte aan is, was deze plek te duur. 
De tweede en derde bouwlaag bevatten 3-kamer
appartementen met een bijzondere rol voor een wintertuin. 
De plattegrond van deze woningen is een echte Hartsuyker 
met 3 gelijkwaardige ruimtes, onderling gekoppeld met een 
halletje dat volledig af te sluiten is m.b.v. schuifdeuren. 
In de afwerking hebben de bewoners keuze gehad in de 
kleuren van sanitair en keukens, wel binnen een beperkt 
palet omdat de woningbouwvereniging het beheer en 
onderhoud hierover heeft. Omdat iedere bewoner al weet 
welke woning de zijne wordt kan er hier maatwerk geleverd 
worden; uiteraard geldt dit alleen voor de eerste bewoner. 
De inspraak komt ook terug in de indeling, bijvoorbeeld de 
wand van de wintertuin naar de hal toe; sommigen hebben 
deze wand dichtgemaakt, anderen hebben er een deur in 
en weer anderen hielden slechts een penantje over. Een 
dergelijke inspraak is in de maisonettes op de bovenste 
twee bouwlagen moeilijker geworden omdat door het 
verwijderen van een wand van een 5-kamerwoning een 4-

BEWONEN BESLISSEN BOUWEN 
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kamerwoning wordt gemaakt waardoor een andere huur 
gevraagd moet worden. De betreffende wand is echter 
zodanig uitgevoerd dat hij vrij eenvoudig door bewoners 
verwijderd kan worden. De maisonettes zijn heel ruim, 
hebben een schitterend uitzicht en maken door de hogere 
huur andere zaken weer mogelijk binnen het complex. 

Facts & Figures 
project: Dominiurn 

aantal woningen: 50 
aantal bewoners: 80 

start: eind 1990 

opening: februari 1994 
architect: Luzia Hartsuyker, Amsterdam 

beheer: wbv Beter Wonen, Maastricht 

deelbeheer: bewonersvereniging Het Dominiurn 

huurprijzen: f 520,= tot f 850,= pm 

Initiatief 
De woningbouwvereniging Beter Wonen raakte rond 1986-
'87 betrokken bij de ontwikkeling van het project 'Vernieu
wend Wonen' in Maastricht Randwijck. Diverse groeperin
gen hadden zich verenigd om in een complex hun woon
wensen te realiseren. De architectengroep Orta Atelier was 
door de bewoners gekozen om met de coöperatieve 
vereniging een woongebouw van 19 koop- en 60 huur
woningen, gemeenschappelijke voorzieningen en 6 bedrijfs
ruimten op te zetten. Beter Wonen is door de gemeente 
Maastricht erbij gevraagd omdat de subsidies alleen 
verstrekt konden worden aan woningbouwverenigingen. De 
vereniging Vernieuwend Wonen is geen erkende 
woningbouwvereniging. Op aandringen van de wethouder 
heeft Beter Wonen toegezegd de 60 huurwoningen binnen 
het complex over te nemen wanneer het fout zou gaan. 
Daarnaast bood Beter Wonen hulp met adviezen in het 
onderhoudstechnische en financiële beheer. 



Beter Wonen raakte gecharmeerd van de inzet van een 
bewonersgroep en wilde iets dergelijks ook van de grond 
krijgen, echter zonder de antroposofische grondslag die de 
coöperatieve vereniging had gevormd. Beter Wonen had 
overigens hiervoor ook al met inspraak willen bouwen. 'Met 
gewone huurders, zonder gemeenschappelijk ideaal maar 
wel met de wens om meer te vertellen te hebben over hun 
'eigen' woning dan de gemiddelde huurder.' zoals Jos 
Eurlings, projectleider bij Beter Wonen, het uitdrukt. 
Eurlings heeft het hele project begeleid en op een heel 
vasthoudende manier de belangen van zowel de huurders 
als de verhuurder bewaakt. 

Na een artikel in De Limburger over deze wijze van partici
patie in een nieuw te bouwen huurcomplex is de bewoners
groep ontstaan. Op het artikel kwamen ca. 80 belangstellen-

den af, na de eerste avond bleef hiervan 25 man over die 
nog steeds deelnemend zijn. Er is vanaf het begin een 
duidelijk eindpunt gesteld met het begin van de bouw in 
november 1992 en oplevering eind 1993, begin 1994. Deze 
planning is gehaald, wat voor een zo intensieve samenwer
king heel belangrijk is omdat het risico van verzanding in 
meer praten en minder beslissen erg reëel is. De groep 
werkte op basis van de grootste gemeenschappelijke deler 
wat een werkbare constructie opleverde in tegenstelling tot 
beslissen op basis van algemene consensus zoals in het 
belendende Vernieuwend Wonen-project. De groep heeft in 
brainstormsessies een programma opgesteld en heeft met 
deze informatie én met de locatie, een aantal architecten 
uitgenodigd om in ca. 1,5 uur zichzelf te presenteren. 
Daarbij viel op dat de architecten die direct met een eigen 
visie op de locatie en het toekomstige gebouw naar voren 
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traden niet gewaardeerd werden. De architecten Wytze 

Patijn en Luzia Hartsuyker gingen het gesprek met de 

bewoners aan, zonder vooroordelen of angst voor inspraak. 

Hartsuyker is overigens pas als vierde architecte toegevoegd 

nadat Wytze Patijn de opdracht wegens te veel werk weer 

teruggaf. 

Organisatie 
Vanaf de stedebouwkundige situatie is het plan met de 
bewoners, de architecte en de gemeentelijke supervisor 

voor dit gebied ontwikkeld. De stedebouwkundige uit

gangspunten voor het gebied lagen vast en vroegen om een 

stedelijke wand langs het Dopplerdomein. Door bezoeken 
van de supervisor en vooral door excursies hebben de 

bewoners referenties opgedaan met betrekking tot stede

bouw en stedelijke architectuur. Dit is voor de samenwer

king en de gesprekken over het gebouw en zijn omgeving 

van belang geweest. Zo kon ook duidelijk gemaakt worden 

dat de door de bewoners voorgestelde halve cirkelvorm, 

gericht op het zuiden, op die plaats niet paste. Ook de 

voorbeeldwerking van met name de bezochte projecten van 

de Amsterdamse School is duidelijk af te lezen in de gevels 

van het Dominium. 

De voorstellen van de architecte werden in rondes 

becommentarieerd en aangevuld met pakken schetsen 

vanuit de bewoners. Om de 2 à 3 weken kwam Luzia 

Hartsuyker naar Maastricht voor overleg met de bewoners

groep. Haar visie op het gebruik van woningen en de 

flexibiliteit in plattegronden door gelijkwaardige ruimten 

toe te passen is binnenin de woningen duidelijk terug te 

vinden. 

De rol van de gemeente is beperkt gebleven tot een 
positieve medewerking op vele punten en een kopkosten-

subsidie 'voor de schuifdeuren'. Door de goede samenwer

king met de stedebouwkundige supervisor is ook de 

welstandsgoedkeuring geen probleem geweest. 

In de programma- en ontwerpfase heeft de hele bewoners

groep meegedacht. Volgens Eurlings is de opkomst altijd 

goed geweest wat de betrokkenheid en het enthousiasme 

van de groep tekent. Om verschillende deelaspecten uit te 

zoeken zijn er kleine werkgroepen ontstaan die zich 



concentreerden op zaken als het schoonmaken door 
bewoners, aanleg en onderhoud van de tuinen etc. Bij de 
bouwvergaderingen waren altijd twee vaste bewoners 
aanwezig -overigens zonder directe invloed- maar zij 
hielden het inzicht in bouwproblemen en voortgang wel bij. 

Tijdbalk 

1986 
sept. 1990 
okt. 1990 
dec. 1990 
1991/'92 
nov. 1992 
jan. 1994 
medio 1995 

betrokken bij Vernieuwend Wonen 
artikel in De Limburger 
eerste informatieavond 
architecte geselecteerd 
ontwerpperiode 
start bouw 
oplevering 

geplande evaluatie 

Techniek 
Het project is op een traditio
nele wijze uitgevoerd met ter 
plaatse gestorte woning
scheidende wanden en 
voorgespannen vloeren die 

de forse overspanning van 
8,20m in één keer halen. Voor 
de binnenwanden is afwisse
lend gewerkt met gips
blokken en MS-wanden. De 
gevels zijn in twee kleuren stenen uitgevoerd, geel en rood, 
met witte houten kozijnen. De bovenste bouwlaag is 
uitgevoerd als aparte doosjes met een grijze 
volkernbeplating die goed correspondeert met de verzinkte 
staalconstructie van de galerijen en de trappehuizen. Voor 
de wintertuinen is een dubbel te vouwen kozijn gemaakt 
wat de gewelfd lopende erker volledig kan openen. 

Financiering 
Het project is uitgevoerd binnen het BWS (besluit woning

gebonden subsidies) met een beperkte bijdrage voor 
bijzondere kopkosten van de gemeente Maastricht. De kale 

maandhuren liggen tussen f 530,- voor de 2-kamer
appartementen en f 890,- voor de maisonettes. 
~r is bij bezuinigingen altijd geprobeerd om de wezenlijke 

delen van het gebouw en het idee overeind te houden en te 
bezuinigen op de secundaire zaken, zoals de bergingen met 

de minimale garages, een andere kozijnmaat en sommige 
afwerkingen (verzinkte trapleuningen i.p.v. gelakte, 

marmoleum in de trappenhuizen i.p.v. tegels etc.). 
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Beheer 
Na afronding van het voorlopig ontwerp is in oktober 1991 
gestart met het opzetten van een beheersvorm. Hieraan is 
verder gewerkt van september '92 tot aan de oplevering . 
Voor het beheer van Dominiurn is de gelijknamige 
bewonersvereniging opgericht. Zij heeft in een convenant 
met Beter Wonen vastgelegd welke zaken zij en welke 
zaken de woningbouwvereniging gaat regelen. Hierbij is de 
opzet geweest om realistisch en bescheiden te beginnen en 
een herverdeling van taken en bevoegdheden te reserveren 
voor een later tijdstip. Het is altijd de vraag hoe het beheer 
door bewoners zich houdt wanneer de eerste mutaties 

plaatsgevonden hebben. 
Een deel van de mutatiebegeleiding loopt via de bewoners
vereniging. Het aanschrijven van nieuwe huurders blijft een 
zaak van Beter Wonen, maar de nieuwe huurder heeft bij 
de bezichtiging van de woning wel een gesprek met het 
bestuur van Domini urn. Verder wordt Dominiurn op de 
hoogte gehouden van de gemelde klachten binnen het 
complex en verzorgt ze zelf het schoonhouden en onder
houd van trappehuizen, tuinen en een eventueel gezamen
lijk dakterras bij het liftenhuis. Voor de aanleg van de tuin 
heeft Dominiurn een lening van Beter Wonen gekregen. 

WONINGVERDELING 

m: 4 en 5-kamer maisonnettes 10x 

h: 4 en 2-kamer hoekwoningen 4x 

t: 2 en 3-kamer terraswoningen 12x 

w: 2 en 3-kamer wintertuinwoningen 24x 

1 kapperswinkel 



Commentaar 
De pluspunten van het Dominiurn-project zijn: 

• Een realistische aanpak met een strakke planning; de 
deelnemers waren zich van te voren bewust van waar 
ze aan begonnen. Volgens de planning is de bouw na 2 

jaar voorbereiding gestart en begin 1994 opgeleverd. 
Dat is voor een dergelijk project met veel betrokken 
maar onervaren deelnemers van groot belang. 

• Nadat de bewonersgroep samengekomen was heeft ze 
zelf de architecten mogen beoordelen. Dit is voor de 
verdere samenwerking van belang doordat de bewo
ners zelf het vertrouwen aan de architect gegeven 
hebben. Er is een directe relatie opgebouwd tussen 
ontwerper en gebruiker waar de woningbouw
vereniging als feitelijke opdrachtgever nauwelijks meer 

tussenstaat. 
• Het is voor een dergelijk experimenteel project vrijwel 

altijd een overlevingsvoorwaarde dat er enthousiaste 
mensen achterstaan. In het Dominiurnproject heeft 
Eurlings, de projectleider vanuit Beter Wonen, een hele 

belangrijke rol gespeeld door zowel de belangen van 
de bewoners als van de woningbouwvereniging met 
hetzelfde enthousiasme te bedelen. Dit geldt ook voor 

de architecte Hartsuyker die de dialoog met de 
gebruiker aandurfde. 

• Het klimaat in de gemeente Maastricht was gunstig, 

zoals ook blijkt uit de ontwikkeling van het Vernieu
wend Wonen project. 

Als minpunt wordt vanuit Beter Wonen genoemd dat de 
relatief lange en intensieve voorbereiding doorwerkt in de 

stichtingskosten van het project. 
Verder functioneren niet alle details en afwerkingen in de 
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woning achteraf even optimaal als dat ze bedacht waren. 

bronnen: 
• diverse gesprekken met ]os Eurlings van Beter Wonen en 
enkele bewoners van het Dominium. 
• Bewonm ontwtrpen u/f tig en huis mtt schuifWanden, winttrtuin 
en ttrras; Annelies Hendrikx; De Limburger 20.11.92 
• Vitr jaar vtrgadtrtn ovtr totkomstig woongenot; lneke 
Jungschleger; de Volkskrant 20.3.93 
• Nog voor dt opening was Htt Dominiurn al 'ons' compltx, 
inspraak in ten Maastrichtu buitmwijk; Gerard Bergers; 
Woningraad-Magazine 6-1994 



Kattenbosch, Rosmalen 
Structuur & variati( 

Planbeschrijving 
Het project Kattenbosch in Rosmalen is gerealiseerd in de 
periode 1970-1976. De wijk bestaat uit 120 woningen 
waarbij binnen 3 basistypen alle bewoners een eigen 
indeling hebben gemaakt. 
In het project Kattenbosch zijn twee sferen van belang: 
• de sfeer van het individuele, waarin de mensen zelf 

beslissen en waarover men het dus niet met elkaar eens 
hoeft te zijn (de woningen), 

• de sfeer van het gemeenschappelijke, waarin de groep 
bepaalt wat er gebeurt: hier moet men het wel met 
elkaar eens zijn. Het stedebouwkundige plan ligt 
geheel in de sfeer van het gemeenschappelijke. 

De uitgangspunten voor het plan zijn uit een enquête onder 
de eerste bewonersgroep naar voren gekomen. Hierbij 
hebben de langwerpige vorm en de ligging van het terrein 
ten opzichte van de zon een belangrijke invloed gehad op 
het resultaat. De uitgangspunten waren: 
1 De woningen allemaal met hun tuin naar de zonzijde 

richten 
2 Eén derde van de woningen uitrusten met een parkeer-

plaats op eigen terrein (open parkeerplaats, garage of 
carport naar keuze); tweederde van de woningen aan 
een voetgangersgebied waar de auto slechts inciden
teel mag komen en zich dan nog zodanig dient te 
gedragen dat de voetganger prioriteitgen iet. De 
parkeerplaatsen dienen op zodanige plaatsen te liggen 
dat de loopafstand maximaal GOm bedraagt. 

3 leder moet vrij zijn in de keuze van de plaats waar hij 
wil wonen en vrij zijn in het 'samenstellen' van zijn 
woning. De grootte en aard van de woning moet op 
iedere kavel passen. Het totale arrangement is dus een 
gevolg van wat de bewoners kiezen. 

4 Het plan moet meerdere sferen kennen en toch één 
geheel vormen; éénheid in verscheidenheid. 

De stedebouwkundige uitgangspunten reflecteren een 
balans tussen individuele en gemeenschappelijke sferen in 
de traditie van het Open Bouwen; de beslissing over de 
woning ligt bij het individu, de beslissingen over de woon
omgeving worden gezamenlijk genomen. 
Centraal in het langwerpige terrein (100 x 500 m) ligt de 
voetgangersader, een binnenstraat die tweemaal knikt ter 

BEWONEN BESLISSEN BOUWEN 

39 

r 
i 
0 

I .. 
i 
I 



40 

l 
.5 .. • 1 
0 
I: 

I 
! 

plaatse van een pleintje: een stenen pleintje en een groen 
pleintje. Aan deze voetgangersader liggen de toegangen 
van alle woningen die geen auto op eigen terrein hebben . 
Om alle verkeer te concentreren staan de bergingen van de 
woningen aan de ingangszijde. Dit heeft tevens tot gevolg 
dat de relatie tuintgemeenschappelijk groen ongehinderd is 
door bouwsels (wanneer men dat wenst, want een extra 
tuinberging behoort tot de mogelijkheden). Door het dak 
van de bergingen te verbinden en uit te kragen is in de 
centrale voetgangersader een luifel ontstaan, die bescher
ming biedt bij regen, sneeuw en zon en die allerlei gebruik
smogelijkheden opent (schommel, versiering, verlichting). 
Alle woningen hebben vrijwel een zuid-oost of zuid-west 
ligging, wat ~etekent dat ze bijna de hele dag aan de 
tuinzijde zon hëbben. 
Het gebied waar de auto niet komt is 80 cm lager dan het 
gebied waar deze wel komt. Dit verschil is belangrijk voor 
het totale plan: het markeert en verbindt een aantal 
uitgangspunten. De tuinen van de woningen aan de 
noordzijde van de straat (met de auto op eigen terrein) zijn, 
vanwege de eis de tuin aan de zonkant te situeren, door de 
hogere ligging gevrijwaard van inkijk vanuit de straat, 
terwijl de bewoners vanuit de tuin wel in de straat kunnen 
kijken. De betrokkenheid bij deze centrale 
(ontmoetings)ader blijft dus ook voor deze woningen 
bestaan. Trapjes leiden er vanuit elke tuin ook heen, zonder 
dat dit de privacy schaadt. Bovendien behoudt de straat 
door de wand van de verhoogde tuinen zijn beslotenheid. 
Het geheel heeft niet de status van een woonerf maar 
functioneert prima mede door de zorg van de bewoners. 

De woningen zijn in 3 basistypen gebouwd; respectievelijk 
type 8, C en D. De indeling is overal vrijgelaten aan de 

·t ... . _ t 

basistype b. 
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1. entree •on ino 5. slnpkaatr 
2. berolntJ 6. •lsrui• h 
3. keuken+ eetrui t te 7, beroinQ 
4, IOIItn 8. C, Y, hfc l 



bewoner en de plattegronden zijn dan ook allemaal 

verschillend. De basistypen bieden een hoofdvolume met 

vaste kosten. Hieraan kunnen zowel horizontaal als verticaal 

basis-volume-varianten toegevoegd worden. In het plan zijn 

zodoende vele typen ontstaan, variërend van ca. 320 m3 tot 

ca. 800m3. De basis stramienmaat is 6,00m. Aan de tuinzijde 
is een zone van 2,70m diep, die helemaal of gedeeltelijk in 

één of twee lagen bebouwd kan worden. De voorzijde van 

de woningen aan het straatje is standaard, terwijl de 
voorzijde van de woningen die bereikbaar zijn voor auto's, 

met open parkeerplaats, een carport of een garage uitge
voerd zijn. Binnen de woning is men vrij in de keuze van de 
plaats van de keuken, terwijl ook de plaats van de trap 
variabel is. De indeling op de eerste verdieping is geheel vrij. 

Er kan naar keuze in één, twee of drie lagen gebouwd 

worden. 
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Oorspronkelijk was het de bedoeling om de wijk in twee 

fasen van respectievelijk 54 en 42 eenheden te realiseren. 

Door een bestemmingsplanwijziging kon de Stichting 

Bouwgemeenschap een stuk grond verwerven waarop nog 

eens 24 kavels konden komen. Deze derde fase is door de 

enorm hoge rentestand (12%) en het daarmee afnemende 
animo tijdelijk onderbroken en in vierde instantie afge

maakt. De stedebouwkundige uitgangspunten lagen voor 

de latere deelnemers weliswaar vast, de mogelijkheden voor 
de individuele woningen bleven hetzelfde. 

Facrs & Figures 
projecr: Karrenbosch, Rosmalen 
aanral woningen: 120 koopwoningen 
sran: 1970 

oplevering: 1976 
architecr: Frans van Dillen en bewonersgroep 
beheer: woningen in eigendom bewoners, gemeenschappelijk groen door 
srichting Bouwgemeenschap 
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Initiatief 
Het initiatief voor de bouw van de wijk Kattenbosch lag bij 

een groep mensen die elkaar vonden in de wens om hun 

eigen woonomgeving in te richten. Bij deze groep leefde de 

overtuiging dat het juist door samen te bouwen mogelijk 

moest zijn om op een betaalbare manier individuele 

woonwensen te realiseren. 

De deelnemers aan het project werden contractanten die 
voor hun samenwerking kozen voor de stichtingsvorm 

onder de naam Stichting Bouwgemeenschap. 

De stichting beoogde door onderlinge samenwerking te 

komen tot realisatie van degelijke huizen die voldoen aan 

de wensen van de bewoners in een plezierige wijk met een 
prettig leefklimaat. De deelnemers die tevens opdrachtge

ver waren, zouden samen beslissen hoe de nieuwe wijk er 

uit zou gaan zien, zoals ze ook ieder individueel beslisten 
hoe hun woning zou worden. 

De gemeente Rosmalen bood de ruimte die nodig was voor 

een dergelijk experiment. Ze stelde in het bestemmingsplan 

Hondsberg een langgerekt terrein beschikbaar waar de 120 

woningen gebouwd zouden worden. De keuze is op dit 

terrein gevallen omdat het dichtbij scholen en winkels is 

gelegen, het openbaar vervoer goed toegankelijk is 

(aansluiting op het stadsbusnet van Den Bosch) en in een 
mooie omgeving lag. Doorslaggevend is waarschijnlijk wel 

geweest dat de grond blanco ter beschikking stond voor het 

experiment. Er lag weliswaar een bestemmingsplan op, 

maar het gemeentebestuur was bereid dat te vervangen 

door het nog te ontwerpen plan. 
Dit werd beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor 

werkelijke participatie van de bewoners; de vrijheid om de 

eisen ten aanzien van de directe woonomgeving op eigen 

wijze vorm te geven. 

Met de grond kocht de Stichting Bouwgemeenschap ook 

een oude boerderij die er staat en die in de wijk de functie 

van ontmoetingsruimte heeft gekregen. 



Organisatie 
De Stichting Bouwgemeenschap trok architect Van Dillen 
(zie ook het project Franciscanerborch te Rosmalen) en 
bureau Bouwconsulting aan om het proces van 
grondverwerving, onderhandelen met de verschillende 
instanties en het ontwerp en de uitvoering te begeleiden. 
Architect Frans van Dillen (1936-1991) vestigde zijn 
architectenbureau eerst in een oude boerderij midden in het 
groen te Gemonde, waarin de sfeer van de onderlinge 
samenwerking al bewust door hem werd uitgedragen door 
met alle medewerkers in één grote ruimte te werken. Zelf 
woonde hij met zijn gezin in een premiewoning in Den 
Bosch om bewust iedere dag geconfronteerd te worden 
met, zoals hij het noemde, de nood van de moderne 
woningbouw. 

[llij had duidelijke opvattingen over bouwen en wonen zoals 
blijkt uit de onderstaande citaten: 
'Ik heb gehandeld vanuit de overtuiging dat ieder mens 
persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en dat 
hij vanuit die verantwoording zelf vorm dient te geven aan 
zijn eigen leven. Het vormgeven aan je eigen woon-

omstandigheden is een belangrijk onderdeel van het 

vormgeven aan je eigen leven. Dit houdt in dat de mensen 
zelf moeten kunnen beslissen hoe ze willen wonen. Maar 
wanneer je dat mogelijk wilt maken, dan moet het hele 
proces van totstandkomen en beslissen anders verlopen dan 
tot nu toe gebruikelijk is.' 
'Mensen die van het begin af intensief deelnemen aan het 
totstandkomen van hun eigen woning en woonomgeving 
kunnen immers niet meer vervreemden van deze omgeving.' 
(van Dillen, Plan 1197~ 

De deskundigen zagen het vooral als hun taak om de 
wensen van de deelnemers te vertalen, dus een benadering 
van 'onderaf, terwijl van 'bovenaf' de condities geschapen 
moesten worden voor een maximale individuele vrijheid. 
Het proces is begonnen met een verkenning waarna er een 
enquête gehouden is onder de deelnemers naar hun 
woonwensen. Aan de hand hiervan zijn de uitgangspunten 
opgesteld en is er een programma tot stand gekomen 
waarna de eerste ontwerpen gemaakt zijn. Die volgorde is 
essentieel; bewust werd er niet getekend voordat het 
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programma duidelijk was, de bewoner beslist tenslotte. Wel 

is het daarbij van groot belang dat de keuzemogelijkheden 

bekend zijn. Het is voor bewoners immers vaak moeilijk om 

zich bewust te worden van hun ideeën over wonen en deze 

ook nog eens om te zetten in ruimtelijke beelden. Een 

ontwerper kan dit proces sturen maar ook frustreren met 

het aanreiken van (te) veel voorbeelden of referenties. 

Voor de realisatie van het plan is gewerkt met een draai

boek waarvan de planning overeenstemt met de daadwer
kelijke uitvoering, ondanks de uitgebreide participatie

procedure. Vanaf de eerste verkennende ontmoetingen in 

november 1970 tot de oplevering van de vierde en laatste 
fase in december 1976 heeft het proces dus 6 jaar geduurd. 
Men had gepland om het in 4 jaar te doen, desondanks is 

het voor een zo intensief proces niet zo lang. 

Het draaiboek is opgesteld naar aanleiding van het project 

Kattenbosch en later gehanteerd bij de opzet van een 

project in Blaricum. Hoewel Blaricum uiteindelijk door 

externe factoren niet is gerealiseerd, kon de procedure hier 

wel getoetst worden wat positief uitpakte. De hele proce-

dure is nader toegelicht in een kantlijnverhaal elders in dit 

rapport, waarbij een vergelijking is gemaakt met de 

participatieprocedure zoals ze in de wijk Fokkesteeg 11-a in 

Nieuwegein gevolgd is . 

Techniek 
De bouwmethode is bewust eenvoudig en traditioneel 

gehouden om het proces niet nodeloos te compliceren. Het 

bouwproces moest dienend zijn, het moest de gestelde 
uitgangspunten op eenvoudige wijze mogelijk maken. De 

kosten moesten laag zijn omdat ook deelname vanuit de 

premiesfeer tot de mogelijkheden moest behoren. 

Kenmerken van de gekozen bouwmethode: 
• Een constructie die veel indelingen mogelijk maakt; de 

vloeren overspannen 6,00m. 
• Een bouwprincipe dat horizontaal en verticaal uitbreid

baar is; dit moest niet alleen mogelijk zijn bij de bouw, 

maar diende tot in lengte van jaren mogelijk te blijven. 

• De gevelindelingen moeten zich aanpassen aan de 
indeling van de woning (borstweringshoogte wijzigt 



sterk bij diverse functies). 
• Alle materialen zijn primaire constructiematerialen, er 

zijn geen decoratieve afwerkingen. Het materiaal is 
tamelijk neutraal van kleur en structuur; B-2 blokken in 
naturelkleur voor de wanden en zeer donkerbruin 
geschilderd hout voor de puien. 

Dit alles mondt uit in een vrij strakke, gedisciplineerde 
vormgeving, die een grote variëteit mogelijk maakt en zelfs 

oproept. 

__ f'AI~ logisch gevolg van de ~itgangspunten is in h~t be~~m-
. mmgsplan en de voorschnften geregeld dat de Uitbreiding

smogelijkheden van een basistype ten allen tijde mogelijk 

blijven. Ook technisch is dat mogelijk: de dakconstructie is 
zo gemaakt, dat er een derde woonlaag kan worden 
aangebracht, het trapgat is al aanwezig: de funderingen 
voor horizontale uitbreidingen zijn aanwezig. Het is dus 

mogelijk om op een eenvoudige wijze uit te breiden en 
inmiddels hebben diverse bewoners dit ook gedaan. ;, 

.__ __ K 

Financiering 
De financiering van het plan sluit goed aan bij de gekozen 
uitgangspunten. leder heeft een financiering voor het eigen 

huis en daarnaast heeft men als groep een financiering voor 
de zaken die men gemeenschappelijk bezit. Daartoe 

behoren naast het gemeenschappelijk groen ook de 
keermuren en de luifels. Ook de boerderij in het plangebied 
is op deze wijze, met een subsidie, verbouwd tot een 

ontmoetingsruimte voor de bewoners van Kattenbosch en 
de omgeving. 

De professionele aanpak inzake de bekendmaking van en 
werving voor dit plan is door de stichting aan 

Bouwconsulting en Soumij-Vastgoed te 's-Hertogenbosch 
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opgedragen. 
Zij lichtten de belangstellenden en aspirant kopers finan
cieel voor en adviseerden bij het maken van een gezond 
financieringsplan voordat men bij de architect zijn huis ging 
ontwerpen. 

Beheer 
De stichting is eigenares van het gemeenschappelijk groen, 
dat door de bewoners zelf is ingericht. 
Het merendeel van de aanvankelijke deelnemers woont er 
nog steeds. Bovendien schijnen de woningen bij eventuele 
verkoop te getuigen van een hoge marktwaarde. Dit 
gegeven mag tekenend zijn voor de hoge woonkwaliteit 
van de buurt. 

Commentaar 
De wijk Kattenbosch presenteert zich als een samenhangend 
en identificeerbaar geheel waar het prettig wonen is. De 
architectonisch-stedebouwkundig consequente uitwerking 
van de woningen en de woonomgeving zorgt voor een 
eenvoudig maar uitgebalanceerd beeld waarin de indivi
duele bewoner zich voldoende kan onderscheiden en 
herkennen. De duidelijke uitgangspunten van het ontwerp 
zijn in de buurt nog steeds af te lezen. 
De positieve houding van de gemeente Rosmalen is een 
belangrijke voorwaarde geweest voor het slagen van het 
project. Hier blijkt maar weer dat een bewonersinitiatief dat 
serieus genomen wordt en waar een overheid constructief 
op reageert een verrijking van de gebouwde omgeving kan 
zijn. 
De gevolgde procedure lijkt voor herhaling vatbaar. De 6 
jaar tussen initiatief en realisatie van dit project is niet 
bijzonder lang gezien de vier bouwfasen. 

Bovendien moest de participatieprocedure nog tijdens het 
project ontwikkeld worden. 

bronnen: 
• Participatü & il/fbouw, Arné Peeters; TU Eindhoven BPU/ 
BPT, 1993 
• Participatit, ten ktUZrproblmn; Arné Peeters; TU Eindhoven 
BPU/ BPT, 1993 
• Kattenbosch-Rosmalm: em procts waarin de bewoners zelf 
beslissen; Frans van Dillen; themanummer van Plan 1-1979 
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Participeren en structureren 

In dit kantlijnverhaal worden twee participatieprocedures 
uiteengezet die in de praktijk toegepast zijn. Ze zijn 
beschreven in de vorm waarin ze bedacht zijn, de wijzigin
gen die onder invloed van lokale omStandigheden in 
praktijk altijd optredén zijn in het kader van dit verhaal 
minder interessant. Het gaat hier om de theoretische 

-.... waarde van het model. 
Het eerste d~l behandelt de gevolgde procedure in de wijk 
Kattenbosch; dit project is ook in het rapport opgenomen. 
Dit draaiboek is later nog gehanteerd bij de opzet van een 
project in Blaricum. Hoewel Blaricum uiteindelijk door 
externe factoren niet is gerealiseerd, kon de procedure hier 
wel getoetst worden wat positief uitpakte. 
Het tweede deel behandelt de planning en bouw van de 
sectie Fokkesteeg 11-a te Nieuwegein. Het betreft hier een 
bijzondere vorm van bewonerszelfbestuur waa·rbij een 
sectieraad directe gemeentelijke bevoegdheden heeft 
gekregen. De werkwijze volgens artikel 61 van de gemeen
tewet is ook in Spijkenisse met positief resultaat toegepast 
bij een Centraal Wonen-project in 1981. 

Draaiboek èn procedure In Kattenboscli; · 
Rosmalen (1970·1976) 
Het draaiboek voor de wijk Kattenbosch omvat 7 fasen 
waarvan de eerste 6 in globaal52 weken doorlopen kunnen 
worden. 

1. lnfonnatie (3 weken) 
In vier avonden worden achtereenvolgens besproken: 
1 algemene informatie, planachtergronden, filosofische 

aspecten en opstelling van de partners. · 
2 directe woonomgeving 
3 woningprincipes en hun eigenschappen 
4 financiêle, juridische en organisatorische aspecten 
De verslàgen van de avonden worden gebundeld tot 
deelrapport voor de bewoners. · 

:Z. Programnaa (10 weken) 
In de programmafase is het doel te weten te komen welke 
criteria een rol spelen bij de t>epaling van de woning• · 
programma's. 
Vragenlijsten, per rubriek, worden aan bewoners toegezon
den en na 2 weken terug verwacht. 
De resultaten worden door de architecten verwerkt in een 
rapport wat in 2 avonden collectief besproken wordt. 
Hierna is het definitieve programma beken·d. Het bevat 
uitspraken ten aanzien van de directe woonomgeving, 
situatieve aspecten, woningprogramma en financiêle 
aspecten. 
De vragenlijsten en de verwerking ervan worden wederom 
gebundeld tot een deelrapport. 
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L 'n!chnlsch onderzoek (4 weken) . . 
Binnen het architectenbureau .~ordt. overleg gepleegd~Ver 
aan te trekken adviseurs voor grondonderzoek, constructié, 
installáties, aannemer étc. · · 
De uitgangspunten worden vastgesteld met betrekking tot 
kosten en uitvoering (mJ prijs). 
Gegevens over bestemmingsplan, voorschriften, welstand 
etc. worden uitgezocht. · · 

4. Ontwerpen (20 weken) 
Ontwerp van de ordening en de woningprincipes (types) 
met alternatieven. 
Bespreking in vier avonden: 
1• avond: presentatie van de basiswoningtypen met globale 
kostenramingen en materiaalkeuzen. 
2- en 3• avond: bespreking van op- en aanmerkingen; 
bijstelling van ordening en woningprincipes. Eventuele 
deling in groepen. Na de 3e avond is een soort definitief 
ontwerp bekend. Met de aannemer wordt overlegd over . . 
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startdatum en planning. De definitieve bestektekeningen 
voor de basiswoningtypen en de gemeenschappelijke 
voorzieningen op het terre!n worden gemaakt. Tevens de 
definitieve begrotingen voor de individuele bewoners. oe· 
bijgewerkte ontwerpen wórden ingediend bij Bouw- en 
Woningtoezicht, welstand, brandweer en eventueel de . 
pers( I). 
Tenslotte volgt de uitreiking van de situatietekeningen mèt 
daarin de plaats van dé gekozen woningtypen; de bewoners 
nemen deze tekeningen mee en geven hun voorkeur voor · · 
een bepaalde plek in het plan of voor bepaalde buren c.q. 
clustering aan. · 
4' àvond: presentatie van de situ~ietekeningen met de 
plaatsing van iedere woning er)lof de woninggroep. Alle 
wijzigingen worden besproken en afspraken voor de 
individuele ontwerpsessies niet de bewoners wórdèn . 
gemaakt. · . · · 
Op deze avond ~oet de bewoner de definitieve keuze over·· 
verdere deelname of niet. Tot en met deze fase is deelname . . . . . . 
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vrijblijvend, doorgaan heeft financiële consequenties. 
De resultaten van deze fase worden besproken met ge
meente, stedebouwkundige en welstand. 

S. Financiële aspecten ('IJ weken) 
De bewoner, bouwadviseur en de architect voeren in deze 
fase de gesprekken over de individuele woning. 
1 het budgetoverzicht wordt gemaakt door bewoner en 

adviseur. Daarnaast maakt de architect een overzicht 
van de bouwkosten met onderscheid in 
-prijs van het basiswoningtype 
• algemene (gemeenschappelijke) voorzieningen 
• kosten van de varianten 
· budget voor meer- en minderwerk . 

2 De gegevens worden samen gevoegd en hiermee wordt 
het eigen woningplan ontworpen door architect en 
bewoner. 

3 Definitief ontwerp en gedetailleerd overzicht van de 
bouwkosten worden vastgesteld door bewoner, 
architect en aannemer. 

4 De keuze van sanitair, tegels. keuken etc. worden door 
de bewoner apart bepaald. 

&. Bestektekeningen (2 weken) 
Indiening van de definitieve individuele bestekstekeningen. 

7.Uitvoerlng 

Het draaiboek voor Kattenbosch is in zoverre aangepast dat 
de wijk in vier fasen is gebouwd, de totaaltijd voor het 
project heeft dus langer geduurd. 
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Participatieprocedure van Fokkesteeg 11· 
A te Nieuwegein (1977·191ÎO) 

Inleiding 
Door de gemeenteraad van Nieuwegein is in 1977 het 
initiatief gimomen voor de bebouwing van de sectie 11-A in 
de wijk Fokkesteeg met gebruikmaking van een intensieve 
participatieprocedure. In de gemeente heerste al een 
gunstig klimaat voor bewonersparticipatie en waren enkele 
experimenten uitgevoerd. Vanaf de stedebouwkundige 
planvorming is in vier fasen toegewerkt naar de vormgeving 
van woningen en de directe woonomgeving. 
De sectie 11-A bevat een mix van circa 235 huur- en koop
woningen. Het geheel oogt als een doorsnee uitbreidings
wijk hoewel ze voor Nieuwegeinse begrippen ruim is 
opgezet. Hoewel de woningclusters een belangrijk onder
deel zijn geweest van het participatieprocés is hun verschij
ningsvorm niet anders dan andere woonerven uit de jaren 
zeventig. 

Opzet van de partklpatleprocedure 
De participatieprocedure is opgezet in samenwerking met 
de vakgroep Bouwen en Wonen van het Sociologisch 
Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht. 
Zij onderscheiden verschillende vormen van bewoners
participatie: 
• de opdrachtgever-achtige 
• de ontwerper-achtige 
• de bouwer-achtige 
• de bestuurder-achtige 
• de adviseur-achtige 
Dit onderscheid is van belang omdat bewoners met verschil
lende motieven deel kunnen nemen aan het totstandkomen 

van hun woning en woonomgeving. De verschillende 
vormen zijn dan terug te vinden op verschillende mom~nten 
in de procedure en ze bieden daarbij de wijze van participa-,. 
tie die de bewoner gekozen heeft. 
Bij het procesontwerp is naar een open karakter van het 
proces gestreefd dat voor alle betrokkenen werkbaar zou 
moeten zijn. Oplevering van de woningen zou verder op 
eenzelfde tijdstip plaats moeten kunnenvinden als bij een 
conventionele gang van zaken. Het procesontwerp kent 5 
belangrijke elementen die hierna zullen worden toegelicht. 
De elementen zijn: 
1 Fasering van .het beslissingsproces in 4 stappen, 
2 Parallelle fasering in de financiêle planvorming, 
3 Overdracht va.n bevoegdheden aan een sectieraap, 
4 Werken met clusterplannen, 
5 Gefaseerde ontwikkeling van de woonomgeving. 
De rode draad in het ontwerp is de ontkoppeling van het 
proces in de niveau's wijk-sectie-cluster-woning en de . 
daarmee gepaard gaande fasering. In iedere fase is een 
duidelijke afstemming te herkennen van het beslissings
subject (degene die de beslissing neemt) op het beslissings
object (datgene waarover besloten wordt). Een dergelijke 
ontkoppeling van niveau's is ook te herkennen in het Open 
Bouwen-denken. Verder is het onderscheid tussen het 
opzetten van een basisstructuur en de gedetailleerde 
invulling ervan van belang, zowel op stedebouwkundig 
niveau als op dat van de woningen. 
Het meest opmerkelijke element in het proces vormt de 
instelling van de sectieraad. Dit geeft een vergaande mate 
van zelfbestuur omdat een bewonersgroep in staat gesteld 
wordt daadwerkelijk te participeren in het overheidsap
paraat en dus in de factor macht. In het algemeen verenigen 
bewoners zich in een rechtspersoon die dan tussen de 



andere deelnemers aan het bouwproces de rol van op
drachtgever speelt. Hier is hun invloed veel groter. Deze 
werkwijze is ook gevolgd bij een Centraal Wonen-project in 
Spijkenisse in 1981. 

· De vijf elementen 

1. Fasering van het beslissingsproces in 4 stappen 
De fasering van het proces is het schema weergegeven, 
waarin de vier fasen zijn te herkennen: 
1 het ontwikkelen van een globaal bestemmingsplan, : 
2 het uitwerken van de stedebouwkundige basisstructuur 

van de sectie tot een allocatieplan per cluster, 
3 het opstellen en uitvoeren van de bouwplannen voor. 

de woningen, 
4 het verder uitwerken en realiseren van de woonomge-: 

ving. 
In fase 1 wordt het globale bestemmingsplan ontwikkeld in 
een open proces. De planvorming is hierbij toegankelijk 
voor ieder die commentaar of suggesties wil leveren. 
In fase 2 wordt de mogelijkheid tot bewonersparticipatie 
bekend gemaakt via advertenties en artikelen in de pers. Na 
werving. aanmelding en selectie van de bewoners wordt uit 
hun midden de sectieraad gekozen. Zij ontwikkelt samen 
met de bewoners en de aangetrokken architect het stede· 
bouwkundig plan. De fase wordt afgesloten met het 
allocatieplan waarin de architect iedereen een plekje 
toedeelt. De bewoners kunnen voorkeuren aangeven ten 
aanzien van welk cluster( deel) ze willen wonen, het 
woningtype, de bezonning en de situering aan water of 
groen. Bij het invullen van het allocatieformulier kan op één 
van deze aspecten een joker ingezet worden. Ook kunnen· 
mensen onderling ·coördineren om samen in een clusterte 

wonen -of juist niet- of een bèpaald type woning samen 
te bouwen. Er zijn werkgroepjes ontstaan voor casco-bouw, 
houtskeletbouw of Finse houtbouw. · 
Het allocatieplan moet 1 jaar na de start van de procedure 
gereed kunnen zijn. 
In fase 3 zijn de participatiemogelijkheden, zowel indivi-

. dueel als industerverband, het meest intensief. De samen
gestelde groepen detailleren hun cluster door de situering 
van woningen, schuren. parkeerplaatsen etc. Daarnaast 
beslist de bewoner hier over de eigen woning. Bij het 
ontwerp en de uitvoering kan gekozen worden voor de 
aangetrokken ontwerper en bouwer, maar bestaat ook. de · 
vrijheid om zelf iemand aan te dragen of zelf te ontwerpen 
enlof te bouwen. Een en ander stelt eisen aan het bouw
systeem dat een ontkoppeling in basisstructuur (drager) en 
invulling (inbouw) mogelijk moet maken. 
Met name de bewonersassistent (een deskundige in dienst 
van de sectieraad, zie verder de beschrijving van deze ràad . 
bij het derde element uit het hele proces) met zijn kennis · 
over ontwerp- en bouwtechniek en de financiële gevolgen 
van verschillende alternatieven speelt in deze fase een 
belangrijke rol. 
In fase 4 kunnen de bewoners in hun cluster deelnemen in 
de beslissingen over ontwerp .en uitvoering van de directe 
woonomgeving. Ook hierbij wijst de bewonersassistent 
weer op plantechnische en financiële randvoorwaarden. Zie 
verder de beschrijving van het vijfde elemént uit het hele 
proces. 
Als ook fase 4 achter de rug is, is de eigenlijke participatie
procedure beëindigd. Op dat moment kan bekeken worden 
of de sectieraad nog een taak kan krijgen in het beheer van 
de woonomgeving of de gerealiseerde voorzieningen. 
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. 2. Parallelle fasering In de financiële planvorming 
Naast een fasering in beslissingen is ook een fasering in 
financiêle zin gemaakt. Dit houdt in dat er per plan
vormingsfase een exploitatieopzet gemaakt wordt. 

3. Overdracht van bevoegdheden aan een sectieraad 
Het derde element in het procesontwerp is de instelling van 
een sectieraad. Deze is ingestefd om het gat tussen de 
gemeente als rechtspersoon en de individuele bewoner op. 
te wllen. De sectieraad heeft de officiële status van een 
gemeentelijke commissie ex artikel61 van de gemeentewet. 
Dit artikel zegt dat de gemeente belangrijke bevoegdheden 
om een woonbuurt te bouwen en te beheren middels een 
gemeentelijke verordening kan delegeren aan een 
bewonersgroep. De leden van de sectieraad worden 
gekozen uit de toekomstige bewoners en aangevuld met ·. 
een gemeenteraadslid. De sectieraad heeft de bevoegdheid 
óm het globale bestemmingsplan verder .uit te werken, 
bouwvergunningen te verlenen en te adviseren over de 
uitgifte van de grond aan B&W. Ook voert ze overleg met 
de andere participanten zoals de woningcorporaties, · 
bouwbedrijven, beleggers en ontwerpers. De sectieraad · 
heeft niet ane vrijheid; ze dient zich te houden aan het 
globale bestemmingsplan en een tijdschema omdat de. 
groeikern Nieuwegein nu eenmaal een bepaald ï:tantal 
woningen per jaar moet realiseren .. 
In de procedure is voorzien dat na de aanwijzing van de 
cluster$ een nieuwe sectieraad wordt samengesteld. De 
oude raad leidt het proces zolang dat algemeen is. Op het 
moment dat duidelijk is wie in welk cluster gaat wonen 
wordt er een nieuwe raad gekozen met een vertegenwoor
diger per cluster. Het gemeenteraadslid blijft zitten. · 
De sectieraad heeft een plancoördinator en twee bewoners-

assistenten in dienst De eerste is de belangrijkste adviseur 
van de raad; hij bereidt alle belangrijke beslissingen voor en 
onderhoudt samen met de voorzitter de contacten met 
anderen. De bewonersassistenten adviseren de bewoners en 
de bewonersgroepen over mogelijkheden en beperkingen 
die van belang zijn voor hun individuele beslissingen. 

4. Werkel"! met clusterplannen 
Het vierde element in het proces is het werken met cluster
plannen waarbij een sectie van± 250 woningen opgesplitst 
wordt in circa 10 woninggroepen of clusters. Dit is een voor 
de hand liggende stap om een werkbare situatie met de 
direct betrokkenen te verkrijgen. De clusters geven daar
naast de mogelijkheid om de heterogeniteit van de .wijle en 
haar bewoners te kanaliseren; er ontstaan onderling · 
samenhangende gebieden met ieder een eigen identiteit. 
Dit is tijdens het proces ook duidelijk gemaakt in de 
naamgeving; ieder cluster heeft een naam uit het tableau 
Aap, Noot. Mies. Van belang is wel om te bedenken dat de 
clusters samengesteld zijn op basis van woonstijlen en niet 
naar beheersvorm. 

5. Gefaseerde ontwikkeling van de woonomgeving. 
Het opvallende aan het vijfde element uit de procedure is 
dat de woonomgeving door de dustergroepen verder 
ingevuld wordt terwijl de woningen reeds bewoond zijn. De 
basisstructuur INOrdt onder de hoede van de sectieraad · 
ontworpen en uitgevoerd. Wanneer het grondwerk en de 
contouren eenmaal duidelijk worden nemen de bewoners 
de detaillering ter hand. De gedachte hierachter is dat het 
voor bewoners eenvoudiger is om aan de planvorming deel 
te nemen terwijl men als het ware al in de basisstructuur . 
rondloopt dan aan de hand van tekeningen te moeten 



beslissen. Dit argument speelt op het niveau van omgeving
sinrichting nog sterker dan bij woningindelingen. Het 
voorstellingsvermogen en de reikwijdte van beslissingen 
vallen hier nog verder buiten het referentiekader of het 
inbeeldingsvermogen van de gemiddelde bewoner. 
Een ander argument voor de uitwerking nà bewoning is dat 
de bewoners het belar1grijkste deel van het hele avontuur -
de eigen woning- achter de rug hebben en na inrichting 
hiervan weer energie en tijd willen vrijmaken voor gemeen
schappelijke zaken. 

PARTlCIPANTEN 

In het project Fokkesteeg 11-a is veel afgepraat en vergaderd. 
Over de architectenkeuze en de vraag of één architect en 
aannemer de sectie moest gaan bouwen zijn conflicten 
ontstaan nadat de sectieraad voornamelijk op financiêle 
gronden hiertoe had besloten. De gewekte verwachtingen 
bij bewoners die zelf ontwerpers in de arm hadden geno
men werden hierdoor wel gefrustreerd. Ook de juridische 
vormgeving van het opdrachtgevend lichaam heeft tijdens 
de rit veel inspanning gekost. 

ACTIE 

atedebouwkundtge 
planvorming 

beslsstructuur nadere dalalllering 
8llldebouwkundi stedbwk. plan 
plan 

BLJZONDERHEDEN 

sectieraad IMIIIInct 
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Projekt Kooperatives Wohnen, Ciraz-Raaba 
'Kinder aus fremde Radewanne holen und ins eigene Bett legen' 

Planbeschrijving 
Raaba is een dorpje op ca. 5 km van Graz in zuid-oost 

Oostenrijk. Het project 'Les Paletuviers 5' bestaat uit 3 

ondergronds met elkaar verbonden hofgebouwen, de 
Buiten-, Tussen- en Uithof, ieder met 8 woningen. Ontslui

ting van de hoven vindt plaats via de hoofdentrees aan de 
paden vanaf de parkeerstroken aan de noord- en zuidzijde. 

Rondom het project is door de bewoners samen met 
bewonersarchitect János Koppándy een gevarieerd gebied 

aangelegd met allerlei achtergebleven bouwmaterialen, 

natuursteenbrokken en oude telefoonpalen. Deze 

'omgevingsarchitectuur' is geïnspireerd door het hergebruik 

van kraanfundamenten en bouwafval, maar vormt ook een 
reactie van de bewoners en de natuur op de 

geïndustrialiseerde bouwwijze van het project zelf. Doordat 

het project min of meer tegen de licht glooiende Silberberg 

is aangebouwd, liggen de fronten van twee van de drie 

hofgebouwen iets opgetild boven het niveau van de 

toegangsweg. Hieraan bevinden zich de toegangen tot de 

kelderruimten met garages voor een deel van de bewoners. 

Aan de noordkant van het terrein staat het ketelhuis met 

hetverwarmings-en warmwatersysteem. Tussen twee van 

de hoven bevindt zich het zwembad, dat wegens geldge

brek en discussie over energieverbruik nooit is afgebouwd. 

leder gebouw bestaat uit 8 woningen die gegroepeerd zijn 

rondom een centrale binnenhof. Deze hof heeft een 

oppervlak van ca. 150 m2, de vier aangrenzende hofhoeken 

beslaan samen nog eens ca. 60m2• De hofhoeken worden 

gebruikt als speelhoek, vergaderruimte, binnentuin of 

trappenhuis. Op verdiepingsniveau loopt een galerij die het 
mogelijk maakt om op de verdieping een vanuit de hof 

apart ontsloten woning te maken. Het transparante, 

kunststof dak boven de hoven is elektrisch open te schuiven. 

In de kelders zijn (privé-)bergingen en gemeenschappelijke 
ruimten voor. opslag, wassen en drogen, een hobby

werkplaats en de toegangen tot de ondergrondse 

verbindingsgangen opgenomen. 

De woningen bestaan in bijna alle gevallen uit twee 

bouwlagen. Ze zijn evenals de andere Paletuviers-projecten 

opgebouwd uit een stapeling van geprefabriceerde ruimte

cellen van 3x6m. Bij de ontwikkeling van de plattegronden 

heeft vooral de bezonningssituatie een belangrijke rol 

BEWONEN BESLISSEN BOUWEN 
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gespeeld. Een aantal woningen heeft ter compensatie van 
een minder gunstige ligging op kosten van de Vereniging 
Kooperatives Wohnen extra's gekregen in de vorm van een 
dakhuisje, extra ruimtecel of extra grote privé-tuin. Als 
geluidsbuffer tussen de binnenhof en de woningen zijn er 
ruimtecellen geplaatst waarin zich meestal de entree, een 
toilet en een wenteltrap bevinden. De woningen hebben 
een vloeroppervlak tussen de 115 en 150 m2

• 

Facts & Figures 
project: Kooperatives Wohnen, Graz-Raaba 
aantal woningen: 24 

aantal bewoners: ca. 75 
Start: 1975 
opening: 1979 
architect: F. Matzinger, Linz 
beheer: koopappanementen, gemeenschappelijke delen door vereniging 
PKW 
kosten: OS 31,4 miljoen 

Initiatief 
Tin 1974 ontstond bij de architect Fritz Matzinger het idee 
om een model te ontwerpen voor gemeenschappelijk 
wonen. Aanleiding vormden reiservaringen uit Afrika waar 
hij ongecompliceerde en harmonieus samenlevende 
gemeenschappen aangetroffen had. De samenlevingsvorm 
zoals hij ze wilde realiseren moest voldoende mogelijkhe
den bieden om contacten te leggen buiten het kerngezin 
Of!!iDit geldt zeker voor de ontplooiing van kinderen die 
letterlijk en figuurlijk veel speelruimte krijgen toebedeeld. 
De ervaringen uit Afrika die deze architect heeft meege
maakt zijn vergelijkbaar met de indrukken die de filosoof 

Fons Elders opdeed en verwerkte in de plannen voor het 
Amsterdamse Vierwindenhuis, dat elders in dit rapport 
beschreven wordt. Matzinger heeft deze thema's in een 
serie woonprojecten verwerkt onder de naam 'Les 
Paletuviers', wat de fransenaam is voor een afrikaanse 
mangroveboom met een wijd vertakt wortelstelsel. Het 
project 'Les Paletuviers 1' in Linz-Leonding is het eerste 
resultaat indeze serie. 
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Het bijzondere aan het Raaba-project (nummer 5) binnen 
deze reeks is dat de bewonersgroep zich voorafgaand aan 
het planningsproces had gevormd en dezelfde ideeën over 
gemeenschappelijk wonen had gevormd als Matzinger. In 
de zomer van 1975 houdt een groep bevriende mensen in 
Graz besprekingen om een woonvorm met meer communi
catie, solidariteit en samenwerking te realiseren. Ze stuiten 
in de herfst van 1976 op het project van Matzingerin 
Leonding en besluiten hiermee door te gaan hoewel het 
bouwsysteem aanvankelijk wat weerstanden opriep. Een 
doorslaggevend voordeel van het systeem was echter dat 
hiermee binnen de financieringsgrenzen van de sociale 
woningbouw gewerkt kon worden. Het basisplan wordt 
zodoende een hofbebouwing met prefab betonnen cellen. 

Organisatie 
Nu het basisplan is aanvaard richt de participatie zich meer 
op het aanpassen van deze basis aan de eigen wensen. De 
groep organiseert zich in de Vereniging Project 
Kooperatives Wohnen en stelt 2 algemene doelen: 
• Men wil een zo gevarieerd mogelijke bouwmassa doen 

ontstaan als reactie op de rechtlijnige verschijningsvorm 
in Leonding. 

• Men wil de woningen zo gelijkwaardig mogelijk 
maken. Een nadeel van het hofmodel is dat sommige 
woningen een ongunstige bezonning hebben. Dit zal 
op een andere manier gecompenseerd moeten worden 
met meer ruimte, een dakterras en dergelijke. 

Nadat via een advertentie de laatste 8 huishoudens zijn 
aangetrokken (zij werden bewust niet uit de eigen kennis
senkring geput om de groepen heterogeen te houden) 



worden met behulp van sociogrammen de hofgroepen 

samengesteld. Vanwege wettelijke verplichtingen sluit de 
vereniging een overeenkomst met een woningbouw
genootschap (dit is de gebruikelijke ontwikkelingsvorm in 
Oostenrijk waarbij een 'Wohnbaugenossenschaft' woningen 
bouwt en verkoopt). De vereniging houdt overigens een 
aanzienlijk aantal taken en middelen in eigen hand; dit 
vormt een belangrijk precedent voor latere groepen. 
Naast de bijeenkomsten over de gemeenschappelijke 
ruimten zijn er per huishouden gesprekken met de 
bewonersarchitect die protocollen opstelt waarin het 
woongedrag en de woonwensen worden vastgelegd zodat 
de woning zoveel mogelijk aansluit op de wensen en 
behoeften van de bewoners. Aangezien Matzinger met 
intensieve participatie weinig ervaring heeft en op ca. 200 
km van Graz woont treedt de bevriende architect János 
Koppándy als tussenpersoon. In maart 1978 wordt het plan 
goedgekeurd en een maand later wordt de eerste ruimtecel 
geplaatst. In juni 1978 is de ruwbouw af en in november van 

hetzelfde jaar worden de eerste woningen betrokken; in 
april1979 is het hele project bewoond. 

Tijdbalk 

1975 
herfst 1976 

1977 

april1978 

groep ontstaat en voert eerste gesprekken 

eerste contact met Matzinger via het Loonding-project 

planning en ontwerp via intensieve participatie 

start bouw 

november1978 eerste bewoning 

april1979 oplevering 

Techniek 
Het gebruikte bouwsysteem bestaat uit prefab betonnen 
ruimtecellen van ca. 3x6m. De cellen zijn gegoten uit 
lichtbeton, per trein getransporteerd en met een kraan 
geplaatst op fundamenten. Het bouwsysteem zorgde voor 
een snelle bouwtijd met weinig arbeid op de bouwplaats 
zelf en ruime mogelijkheden voor de bewoners om zelf een 
deel van de afbouw ter hand te nemen. De doorgangen in 
de wanden zijn naar de wensen van de bewoners zo 

aangebracht dat een zo groot mogelijke ruimtelijke variatie 
bereikt wordt. Achteraf nieuwe openingen aanbrengen is 
een ingewikkelde en kostbare zaak. Bij openingen blijven 

altijd penanten en bovenstroken over zodat in een door

gaande gekoppelde ruimte toch altijd de aparte cellen 
herkenbaar blijven. Bij het onderbrengen van de woon
functies blijkt dat deze steeds moeten worden aangepast 

aan de koppel- en indelingsmogelijkheden van de cellen. De 
maten voor een slaapkamer zijn meestal te groot en voor 

een woonruimte net te klein. Het gevolg is dat er vrij veel 
oppervlak voor verkeersruimte gebruikt wordt. 
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De vlakke daken worden bij de meeste woningen gebruikt 

als dakterras met een klein dakhuisje. Een energiezuinige 

verwarmingsinstallatie met warmtepomp zorgt voor de 

ruimteverwarming en het warmwater. De bouwwijze met 

ruimte<:ellen en mogelijkheden voor zelfbouw levert 

aanzienlijke besparingen op (Leonding kostte ca. 50% van 

wat gebruikelijk was in Oostenrijk) die gebruikt worden 

voor de afwerking en uitrusting van de woningen en de 

gemeenschappelijke voorzieningen. Frappant is dat de door 

de archite<:t uitgezochte sanitaircellen (besparing op de 

bouwtijd van drie maanden) in de laatste drie projecten niet 

meer toegepast zijn; er was genoeg financiële ruimte voor 

de door de bewoners gewenste tegeltjes. In het laatste 
proje<:t bij Salzburg overigens zijn de bouwkosten toch weer 

verder gedaald omdat in dit geval de middelen weer erg 

krap waren. De uitwerking in houtskeletbouw bood goede 

mogelijkheden voor zelfbouw en uitbreiding. 

Financiering 
De financiering is volgens de volgende verdeling bereikt: 

10% eigen kapitaal, 30% bank-hypotheek, 60% 

'Wohnungsbauförderungsdarlehen', een voorschot van de 

provincie Steiermark. Vooral voor het voorschot was het 

nodig om een samenwerking met een woningbouw

genootschap aan te gaan. 

Beheer 
De bewoners vormen per hof een gemeenschap waarin veel 

samen gedaan wordt. Hoewel de bereidheid tot sociale 

activiteiten altijd per bewoner en van tijd tot tijd verschilt 

wordt er in de meeste hoven regelmatig samen gegeten en 

samen schoongemaakt. Verder worden de hoven intensief 
gebruikt door spelende kinderen. Dat geldt ook voor de 

gemeenschappelijke tuin waarvan overigens ook een deel 

als moestuin in gebruik is. ledere 3 weken wordt er een 

hofvergadering gehouden over allerlei lopende zaken en 

eens in de 2 à 3 maanden gebeurt dit op proje<:tnivo. De 

sociologe Anna Dijkhuis heeft in 1980 drie maanden in één 

van de hoven gewoond en het gemeenschappelijke leven 

met de bijbehorende groepsdynamiek beschreven in de 

publicatie 'Kooperatief wonen in Raaba, Oostenrijk'. Het is 

een boeiend verhaal waarbij aangetekend dient te worden 

dat het project nu 15 jaar verder is zodat in de idealen en 

hun uitwerking aanzienlijke verschillen opgetreden kunnen 

zijn. 



Commentaar 
Het Raaba-project (en de andere 'Les Paletuvier'-projecten) 
is een goed voorbeeld van een initiatief waarbij bevlogen 
bewoners op tijd een ruimtelijke vorm tegenkwamen 
waarin zij hun ideeën konden vormgeven. Het bouwsysteem 

heeft vanaf de eerste acceptatie een goede onderlegger 
gevormd waarop voldoende variatie mogelijk bleek terwijl 
het wel een strak kader vormde. Dit heeft waarschijnlijk een 
grote rol gespeeld in de relatief korte planning- en 
ontwerpperiode. Hierbij kwam dat de groep goed gemoti
veerd was en de bewonersarchitect ervaring had met 
participatie. Andere voordelen van het bouwsysteem zijn 
geweest dat het project financieel haalbaar bleek en dat de 
bouwtijd kort gehouden kon worden. Dat betekent dat men 
niet lang op resultaten hoefde te wachten wat fnuikend kan 
zijn voor deelnemers die onder druk van tijd en geld alsnog 

kunnen afhaken. 

Zelfbouw blijkt ook in deze projecten weer te leiden tot 
zorgvuldig werk en een betere identificatie van de bewoner 
met zijn woning; door de invloed op het ontwerp en de 
kennis van het eigen gebouw. 

bronnen: 
• Kooptratief wonen in Raaba, Oostenrijk; Anna Dijkhuis, 
Centrum voor architectuuronderzoek, TH Delft, 1983 
• Für tint andere Architektur. Selbstbestimmt bauen und wohnen.; 
M. Andritzky, L. Burckhardt, 0. Hoffmann; Fischer alternativ 
taschenbuchverlag, 1981 
• Deutsche Bauzeitung 11/77 pp. 50-51 
• Deutsche Bauzeitung 5/83 pp.31-34 
• Bauwelt 32/84 pp. 1344-1347 
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Woon- en werkgemeenschap Romolenbeek, 
Haarlem 
Woongroep zonder pretenties 

Planbeschrijving 
Het gebouw van de woon/werkgemeenschap Romolenbeek 
staat midden in de wijkRomolenpolder in Haarlem. Het is 
uitgevoerd in houtskeletbouw en bevat naast 18 woningen 
en 7 werkruimten enkele gemeenschappelijke voorzienin
gen zoals een keuken, een woonkamer, enkele gasten

verblijven en een kapellmeditatieruimte. 
De ruggegraat van het gebouw wordt gevormd door een 
rechte, oost-west georiënteerde binnenstraat met aan 
weerszijden een woningblok. De woningen worden 
allemaal ontsloten via deze gemeenschappelijke binnen
straat. Het gebouw is toegankelijk via twee toegangsport
alen in het noordelijke woningblok, die een verbinding 
vormen tussen de straat buiten en de binnenstraat 
Aan de oostzijde wordt de binnenstraat beëindigd door een 
blok met de gemeenschappelijke voorzieningen. Aan de 
noordzijde van de straat zijn in vier bouwlagen de werk
ruimten geplaatst met een eigen entree. 
Doordat het zuidelijke woningblok lager is dan het noorde

lijke blok en omdat enkele woningen uit het noordelijke 
blok over de binnenstraat heen zijn gebouwd, hebben alle 

woningen (op één na) een woonkamer en terras of tuin op 

het zuiden. Door deze uitvoering ontstaat er een groot 
open gevelvlak op het zuiden en een klein gesloten gevel
vlak op het noorden zodat ook optimaal gebruik wordt 
gemaak van passieve zonne-energie. 
In het zuidelijke woningblok zitten 4 vier- en 2 driekamer
woningen met ieder een eigen tuin op het zuiden. In het 
noordelijke blok zitten 12 woningen waarvan 7 
éénkamerwoningen voor tijdelijke bewoning. Deze wonin
gen hebben een terras of balkon op de eerste verdieping. In 
het gebouw zijn ook enkele gemeenschappelijke bergruim
ten opgenomen. Door hun ligging en omdat het gebouw in 
houtskeletbouw is uitgevoerd, kunnen deze ruimten in de 
toekomst vrij eenvoudig als slaapkamer bij de woningen 
worden gevoegd. 

BEWONEN BESLISSEN BOUWEN 
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Facts & Figures 

project: woon/werkgemeenschap Romolenbeek, Haarlem 
aantal woningen: 18 

aantal bewoners: 32 
stan groep: januari 1983, stan bouw: maan 1989 

alle woningen bewoond: december 1990; einde afbouw: eind 1994 
architect: MennQ Vissers 
eigendom: Coöperatieve Vereniging Romalenbeek 
stichtingskosten: 3,2, miljoen 
bouwkosten: 2, 1 miljoen 

Initiatief 
Begin '83 raken enkele mensen met elkaar in gesprek over 
de vorming van een leefgemeenschap. In de eerst volgende 
jaren wordt er veel gelezen en gepraat met en over verschil
lende woongroepen. Op deze wijze ontstaat langzaam maar 
zeker een beeld over hoe de leefgemeenschap er uit moet 
komen te zien. Men raakte ervan overtuigd dat om een 
zinvolle invulling te geven aan de groep het belangrijk was 

een doel te stellen buiten de groep zelf. Daarom zou de 
groep ook (woon-)ruimte moeten kunnen bieden aan 
mensen van buiten de groep. Hier zou dan plaats kunnen 
zijn voor jongeren als overgang tussen de beschermde 
thuissituatie en zelfstandige woonruimte en voor mensen 
die in een tijdelijke crisissituatie leven en geholpen kunnen 
worden door verandering van leefomgeving. 
Ook wordt het duidelijk dat naast een helder inhoudelijk 
beeld, ook de financiële en juridische organisatie een 
belangrijke basis vormen voor een succesvolle onderneming. 
In april'86 wordt de stichting KWOBEO (Kollektieve 
Woonvormen en Buurt Ekonomische Ontwikkeling) ge
vraagd om als projectontwikkelaar op te treden. Door 
ervaring met soortgelijke projecten kan zij hulp bieden bij 
de juridische en financiële vormgeving en de organisatie van 
de bouw. 
Op dat moment ligt de vorm van de huisvesting nog niet 
vast. Zo wordt er serieus gekeken naar hergebruik van 
bestaande gebouwen. Er ontstaan concrete plannen voor 
het verwerven van een oud weeshuis. Rond deze tijd raakt 



één van de groepsleden betrokken bij de opzet van de 

nieuwbouwwijk Romolenpolder (zie Context). Als de 
plannen met het weeshuis niet door blijken te kunnen gaan, 
kan via dit contact een optie op een stuk grond in deze wijk 

worden genomen. 
Begin '88 wordt de grond toegewezen en is er dus definitief 
voor nieuwbouw gekozen. 
Op dat moment raakt het geheel in een stroomversnelling. 
De financiële en juridische kaders worden vastgelegd en er 
wordt door de architect (tevens groepslid) een ontwerp 
gemaakt. Omdat de architect al een lange tijd deel uitmaakt 
van de groep vormt de inspraak in het ontwerpproces 
nauwelijks een probleem zodat het ontwerp betrekkelijk 
snel tot stand kan komen. Op 28 maart 1989 gaat de eerste 
paal de grond in en is de bouw begonnen. · 

Organisatie 
Bij de uitvoering van de bouw zijn in principe drie partijen 
betrokken: een hoofdaannemer, een aannemer/groepslid en 
de bewoners. Voor specifieke werkzaamheden werden 
hierbij nog onderaannemers ingeschakeld. 
De hoofdaannemer zorgde voor de productie van de prefab 
gebouwdelen in zijn timmerfabriek. De plaatsing van de 
elementen gebeurde in samenwerking met de andere 
partijen. 
De organisatie en uitvoering op de bouwplaats was vooral 
in handen van de aannemer/groepslid. Hoewel hij in feite 
als onderaannemer werkte was hij wel het belangrijkste 
aanspreekpunt tijdens de bouw. Naast de begeleiding van 
de bewoners bij de zelfbouwactiviteiten werd ook de 
inschakeling van andere onderaannemers hoofdzakelijk 
door hem georganiseerd. 
De bewoners zijn vanaf het begin bij de bouw betrokken 
maar het accent van de bewonersinspanningen lag vooral in 
de afbouwfase. 
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Tijdbalk 
januari 1983 start van de groep 
april1988 toewijzing bouwgrond 
maart 1989 eerste paal 
juni 1989 start afbouw 
januari 1990 storm 
december 1990 alle woningen bewoond 
eind 1994 einde afbouw 

Techniek 
Hoewel het gebouw in eerste instantie is ontworpen in 
kalkzandsteen is het uiteindelijk geheel uitgevoerd in 
houtskeletbouw. Het belangrijkste argument voor deze 
keuze was weliswaar de prijs maar houtskeletbouw levert 
ook nog een aantal andere voordelen op. Doordat de 
ruwbouw geheel is geprefabriceerd en in grote elementen 
op de bouwplaats werd aangevoerd, was het gebouw in 
korte tijd wind- en waterdicht. Hierdoor kon al snel en 
onder comfortabele omstandigheden met de afbouw 
worden begonnen. Omdat hout relatief eenvoudig is te 
bewerken kon er zonder uitgebreide scholing veel door de 
bewoners zelf gedaan worden. Ook het ge~ruik van 
ingewikkeld gereedschap werd hierdoor tot een minimum 
beperkt. 
Ook op de milieuvriendelijke context (de hele wijk 
Romolenpolder is milieubewust opgezet, zie Context) vormt 
het gebouw in de houtskeletbouw uitvoering een goede 
aanvulling. Zo geeft het hout uit Scandinavische 
productiebossen dat voor de houtconstructie is gebruikt een 
aanzienlijk lagere milieubeschadiging dan de traditionele
steenachtige- bouwmaterialen. Door het gebruik van Red 
Cedar gevelbekleding is ook het toepassen van 

houtverduurzamingsmiddelen vrijwel beperkt tot de 
kozijnen. Door de kieren te dichten met steenwolafval
stukken is er nagenoeg geen kit verwerkt. 



STRAATGEVEL 

Financiering 
De financiering is nogal afwijkend en op het eerste gezicht 
vrij ingewikkeld georganiseerd. Door de bewoners wordt 
niet het huis gekocht of gehuurd, maar het recht om in het 
huis te mogen wonen. Hiervoor gaan de bewoners een 
overeenkomst aan met de coöperatieve vereniging die 
juridisch eigenaar is van het gebouw. Ditzelfde principe 
geldt ook voor de huurders van de bedrijfsruimten. Door 
deze ongebruikelijke constructie is het mogelijk om conflic
ten tussen afzonderlijke leden en de woon/werkgroep 
zakelijk goed te regelen. Bij veel woongroepen levert een 
conflict namelijk vaak ook grote financiële problemen op. 
Doordat het eigendom is gesplitst in een economisch en een 
juridisch eigendom ontstaan er wel enige problemen bij de 
financiering. De rijksoverheid heeft deze wijze van organisa
tie goedgekeurd zodat woningpremies en subsidies toch 
kunnen worden verleend. Het krijgen van individuele 
hypotheken is echter praktisch onmogelijk. De bouw is 
gestart voordat de financiering volledig rond was. In het 
begin werd de bouw dan ook alleen gefinancierd uit eigen 
middelen. Dit was natuurlijk niet vol te houden en heeft 
uiteindelijk dan ook vertraging opgeleverd. Door bemidde
ling van de gemeente is het gelukt om van de Bank Neder
landse Gemeenten een lening te krijgen. 

Naast eigen vermogen, overheidsbijdragen en leningen is 
een deel van het gebouw gefinancierd door zelfwerkzaam
heid. Vooral in de afbouwfase is er veel door de bewoners 
zelf gedaan. Dit heeft uiteindelijk ruim drie ton opgeleverd, 
ongeveer 10% van de stichtingskosten. 
De woonlasten van de individuele woningen zijn gebaseerd 
op 3 factoren. Allereerst het inkomen, alle inkomens
voordelen (premie, subsidie, belasting) worden afgedragen. 
Daarnaast betaalt iedereen een vast percentage van zijn 
belastbaar inkomen zodat de woonlasten dus naar draag
kracht verdeeld worden. 
Ten tweede de ruimte; ieder huishouden krijgt een basis
oppervlak. Daarbij komt dan nog een vast aantal vierkante 
meter voor ieder persoon. Zo kan voor ieder huishouden 
een normoppervlak berekend worden. Boven de norm 
betaal je meer, onder de norm minder. · 
Ten derde zelfwerkzaamheid; zowel tijdens de bouw als 
tijdens het beheer van het gebouw moet er door iedereen 
een aantal uren arbeid geleverd worden. Dit zorgt voor een 
verlaging van de gebouw en beheerskosten en dus, afhan
kelijk van ieders bijdrage, voor een verlaging van de 
individuele woonlasten. 
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Beheer 
Om een woning of werkruimte in het gebouw te kunnen 

gebruiken is het noodzakelijk om lid te zijn van het 

woonkollektief (WOK) of -voor de werkruimten- van het 

werkkollektief (WEK). Deze twee verenigingen zijn weer lid 

van de Buurt Ekonomische Exploitatie Koöperatie (BEEK), de 
juridisch eigenaar van het gebouw. Op verschillende 

plaatsen in Nederland worden door de stichting KWOBEO 

vergelijkbare BEEK-projecten opgezet. Al deze projecten 

moeten beheerd gaan worden door een gemeenschappe

lijke stichting. Hier kan dan een fonds worden opgebouwd 

waarmee leegstand of andere financiële risico's kunnen 
worden afgedekt. 

Commentaar 
Het project Romolenbeek 1 is een mooi voorbeeld waarin 

groepsvorming een eindresultaat oplevert dat meer is dan 

de som van de delen . 

Opmerkelijk is dat de daadwerkelijke bouwperiode, van de 

eerste paal totdat de laatste woning wordt bewoond, 
betrekkelijk kort is. Zeker als in aanmerking wordt genomen 

dat er als gevolg van stormschade een aanzienlijke vertra-



ging is opgelopen. De periode van groepsvorming neemt 
daarentegen opvallend veel meer tijd in beslag. Toch is het 
de vraag of dit werkelijk een probleem vormt. De periode 

van groepsvorming is niet alleen een noodzakelijke maar 
ook een belangrijke periode. Het is van belang dat er een 

goede oriëntatie ontstaat op de organisatie en doelstellin
gen van de groep. Daarnaast lijkt het ook niet verstandig 

om op tijd te bezuinigen bij de vorming van de woongroep. 
Deze beginperiode lijkt dus lang, maar het is de vraag of dit 

veel korter kan. 
De zelfwerkzaamheid tijdens de bouw heeft aanzienlijk 
meer tijd gekost dan aanvankelijk gepland. Uitgangspunt 
was een gemiddelde van ongeveer 350 uur per bewoner. In 
werkelijkheid is dit opgelopen tot het vijfvoudige. 
Tot slot kan nog opgemerkt worden dat de afwijkende en 

op het eerste gezicht wat ingewikkelde organisatievorm 
financierders afschrikt, dit geeft natuurlijk problemen bij de 
financiering en heeft in dit geval dan ook geleid tot 
vertraging bij de bouw. Maar dit lijkt bij de in dit rapport 
gepresenteerde projecten eerder regel dan uitzondering. 

bronnen: 
• gesprekken met Johan de Kleuver, initiatiefnemer en Menno 
Vissers, architect 
• Informatiebrochures woon- werkgemeenschapRomolenbeek 
• brochure uit de reeks Voorbeeldplannen Vierde Nota, uitgave 
Ministerievan VROM,l992 
• Tussrn hurrn en kopen, nieuwe btheervormen voor dt 
vo/kshuisvtsting, Vereniging Nederlandse Gemeenten, 1992 
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Context 

Romolenpolder 
Tussen de binnenstad van Haarlem en de nieuwbouwwijk 
Schalkwijk ligt Romolenpolder. Deze wijk werd gerealiseerd 
door een intensieve samenwerking tussen gemeente, 
verhuurders, toekomstige bewoners en de stichting Mens
en Milieuvriendelijk Wonen en Werken (MW2). 
Aanvankelijk bestonden er nogal wat bezwaren tegen de 
bebouwing van één van de weinige stukken groen in de 
wijk. Omdat bebouwing uiteindelijk onvermijdelijk bleek 
werd door een groep mensen die zich al enkele jaren met 
de Romolenpolder hadden beziggehouden, in samenspraak 
met de wijkraad, eind '86 de stichting MW2 opgericht. 
De stichting stelde een aantal uitgangspunten op, aan de 
hand waarvan een nieuwe wijk zou moeten worden 
ontwikkeld: een milieubewuste opzet, verscheidenheid in 
woonvormen en bewoners en participatie van toekomstige 
bewoners bij de planontwikkeling. 

Een logisch gevolg van de uitgangspunten van MW2 is dat 
de bewoners niet alleen bij de planontwikkeling maar ook 
bij het beheer van de wijk betrokken zouden worden. Om 
dit te bereiken is er in overleg met gemeente, verhuurders 
en bewoners, een buurtbeheerbedrijf opgericht. Het is de 

bedoeling dat al de beheersactiviteiten -zowel van de 
gemeente als van de verhuurders- bij het beheerbedrijf 
terecht komen. Uitgangspunt voor de gemeente was dat de 
overheveling van taken (en dus ook van het budget) niet 
méér moest gaan kosten. De conclusie van een 
haalbaarheidsstudie leverde in ieder geval een gezonde 
basis voor het bedrijf. Ook het beheer van de woningen is 
financieel een haalbare zaak. Hiervoor lopen de woning
eigenaren (corporaties en beleggers) echter nog niet echt 
warm. 
De aandacht voor het milieu speelt natuurlijk ook bij het 
beheerbedrijf een rol. Naast een ecologisch groenbeheer 
komt dit vooral tot uiting in de verwerking van afvalstoffen. 
Streven is natuurlijk om zoveel mogelijk afval zelf te 
komposteren. Een electrowagentje van het beheerbedrijf 
komt twee maal per week langs om klein chemisch afval, 
kleding, glas, papier en GFT-afval op te halen. Het overige 
afval wordt één keer per twee weken door de gemeente
reiniging opgehaald. 
Een rij eengezinswoningen met grasdak presenteert heel 
duidelijk de milieubewuste opzet van de wijk. Ook de 
verscheidenheid in woonvormen is duidelijk zichtbaar. Naast 
eengezins-en bejaardenwoningen zijn er twee woon
werkgemeenschappen (Romolenbeek 1 en 2), een Centraal 
Wonen-project en een huis voor geriatrische patiënten. 
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Centraal Wonen 

'Cmmud WtmnJ is 1liet llikm em 110m1 van wonen, m44r tJtJit em vorm van 
tlaie. Het is het btgin van het stm1tn om lilt bewoner wm uggnuch4p te 

/trijp D1ltr Jt tlil'rdl WOfJ1Uim[!IIÎ11f •• 

Ontstaan 
Centraal Wonen is een verzamelnaam voor vele woonvor
men met een zekere mate van gemeenschappelijkheid. De 
Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW) omschrijft 
het begrip. als volgt: 'Centraal Wonen is een wijze van 
wonen, waarbij de bewOners -tenminste drie volwasse
ne~ elkaar hebben gekozen op basis van gelijke rechten 
en waarbij zij een aantal woonfuncties delen. 'Tegenwoor
dig noemt de LVCW tevens dat de huishoudens over een 
zelfstandige woning of wooneenheid beschikken omdat dit 
in praktijk toch vaak een belangrijk punt gevonden wordt. 

Het beginpunt van Centraal Wonen ligt in 1969 wanneer 
een vrouw in Nijmegen een advertentie plaatst met een · 
oproep tot het ontwerpen van woningen met gemeen- . 
schappelijke voorzieningen. Uit de reacties ontstaan een 
aantal initiatiefgroepen voor gemeenschappelijke woon
groepen en eeri landelijke vereniging. De motieven voor 
groepswonen zijn van sociale, praktische en/of maatschap
pelijke aard. Het initiatief is bijn~ altijd afkomstig van 
individuen of groepen die op zoek zijn naar een andere 
vorm van wonen. Er is daarom vaak sprake van bewoners
participatie in de initiatief- en planvormingsfase maar ook 
in de beheersfase.ln de uitvoering is bij circa 50% van de 
projecten sprake van -enig~ zelfwerkzaamheid. Het 
eerste CW·project.is in 1977 in Hilversum gereedgekomen, 
sindsdien zijn er circa 75 projecten in wisselende grootte 
over het hele land gerealiseerd. De grootte loopt uiteen 

maar gemiddeld omvat een complex 40 à 50 woningen. 80% 
van de CW-projecten bestaat uit huurwoningen, de rest is 
koop of een mengvorm. De huurwoningen zijn in de meeste 
gevallen ondergebracht bij een woningcorporatie. Voor een 
goede indruk van de variatie in de omvang en opzet van de 
projecten wordt de lezer doorverwezen naar de boeken 
'Centraal Wonen in beeld' deel1 (1986), deel2 (1988) en 
deel 4 (in voorbereiding). 

In een Centraal Wonen-projekt zijn de volgende uitgangs
punten altijd terug te vinden: 
• er zijn gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen 

aanwezig, 
• de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen 

worden door bewoners zelf beheerd, 
• er wordt een heterogeen bewonersbestand nage

streefd (naar ondermeer leeftijd, huishoudenstype, 
opleidings- en inkomensniveau), 

• ieder huishouden beschikt over privé woonruimte, 
• de bewoners streven communicatie over de grenzen 

van de afzonderlijke huishoudens na. 
Centraal Wonen-projecten komen alleen met belangrijke 
invloed van bewoners op het ontwerp tot stand. 

· Van deze uitgangspunten moet een initiatiefgroep haar 
gesprekspartners overtuigen op weg naar een plan of een 
plek. 
De voornaamste barrières waar CW-groepen in de begin
periode op stuitten waren de gemeentelijke overheden voor 
het verkrijgen van de grond en d~ rijksregelingen op het 
gebied van bouwen in de sociale sector. Het begrip gemeen
schappelijke ruimte viel onder geen enkele regeling en CW~ 
projecten konden niet gefinancierd worden. 
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Om toch plannen te kunnen realiseren moesten ze tezamen 
met een referentieplan ingediend worden; hierin waren dan 
de gemeenschappelijke ruimten teruggebouwd tot woon
ruimten. Dit heeft verschillende specifieke ontwerp- . 
oplossingen verloren doen gaan omdat de architect vanaf 
het begin rekening moest houden met de 
terugbouwbaarheidseis. Naast het rijk werd deze eis ook 
vaak door woningcorporaties gesteld vanwege de 'gegaran
deerde verhuurbaarheid'. 
In de nota Wonen in groepsverband' werd het uitgangs- · 
punt 'gelijke kansen voor woongroepen' geformuleerd en in 
circulaire MG 84-20 komt de terugbouwbaarheidseis te 
vervallen: 'Groepsruimten kunnen gezien worden als een 
verzameling privéruimten voor de huishoudens die deel 
uitmaken van de groep, met daarbij voor de groep als totaal 
een aantal ruimten voor gemeenschappelijk gebruik. Deze 
gemeenschappelijke ruimten worden verkregen door 
inlevering van ruimten uit de privé-sfeer.' 
Dit is een belangrijke erkenning geweest van de centraal • 
wonen-vorm. Na 15 jaar Centraal Wonen is het verschijnsel 
wel breed geaccepteerd en de experiment-status ontgroeid, 
maar nog niet overal voldoende bekend. In elke regio zijn · 
wel voorbeelden van gemeenschappelijk wonen te vinden 
maar de reacties van overheid, ontwerpers en bouwers 
kunnen nog flink terughoudend zijn. 

Perspeetlef 
De toekomst voor Centraal Wonen ziet er enerzijds goed . 
uit. De belangstelling voor gemeenschappelijk wonen met 
behoud van een zekere zelfstandigheid is aanwezig en 
zeke,r een deel van de grote hoeveelheid kleine huishoudens 
die de laatste jaren is toegenomen is geneigd om weer 
gezamenlijk dingen aan te pakken. 
Anderzijds zijn de ontwikkelingen in de financiering van de 
volkshuisvesting niet in het voordeel van Centraal Wonen. 
De individuele huursubsidie staat onder druk en door 
huurverhogingen krijgen sommige huishoudens geen 
toegang meer tot projecten. Dat betekent ook dat er 
leegstand kan optreden wat meestal een probleem is voor 
het project en de betrokken corporatie samen. 

Hoewel de trend van individualisering sterk is ·opgekomen 
ontstaat er op veel plaatsen in het land toch behoefte om 
op een niet te vergaande basis zaken gemeenschappelijk 
aan te pakken. De motieven zijn nog steeds van praktische 
en sociale aard, de maatschappijverbeteraars lijken uitge-, 
storven. Met de groeiende aandacht voor het milieu willen 
mensen bewust voorzieningen met elkaar gaan delen. Ook 
komt er steeds meer belangstelling voor flexibele beheer
vormen en gemengde bezitsvorrnen zoals cascohuur, . 
deel koop, groeiend of dalend eigendom. Dit is voor CW
groepen al langer actueel en wellicht zijn sociale verhuur- . 
ders daar nu minder huiverig voor. 
De huisvesting van ouderen is een ander actueel thema 
waarin Centraal Wonen eventueel een rol kan spelen. 
Wooncomplexen waarin ouderen zolang mogelijk zelfstan
dig kunnen blijven wonen terwijl ze gebruik kunnen maken 
van gemeenschappelijke (zorg-)voorzieningen sluiten goed 
aan bij de Centraal Wonen-gedachte. 



De Landelijke Vereniging 
Centraal Wonen 
De LVCW heeft als doel het behartigen van de belangen van 
de verschillende CW-projecten en het geven van voorlich
ting. Ook vormt ze een onderhandelingspartoer met het 
ministerie van VROM. De vereniging heeft een eigen bureau 
in het CW-project in Utrecht en draait volledig op vrijwilli
gers. Naast het bureau kent ze een bestuur, enkele werk
groepen en consulenten. 
De werkgroep 'Ontwerp & Bouw' is in het begin van de 
jaren zeventig de belangrijkste groep geweest bij de 
advisering van planontwikkelingen en het volgen van de 
bouwregelgeving. Met 75 gerealiseerde projecten en een 
aantal ervaren architectenbureau's is er voldoende ervaring 
aanwezig. Onderzoek naar nieuwe beheers- en 
financieringsvormen lijkt een nieuwe taak te worden, met 
name voor gemeenschappelijke ruimten. 
Een andere werkgroep geeft het blad van de LVCW uit. 
'Gewoon Anders'. Het verschijnt vier maal per jaar voor 
leden en belangstellenden en informeert over nieuwe 
projecten, ontwikkelingen in de volkshuisvesting, bijeen
komsten etc. Ook bevat het blad een lijst met adressen van 
contactpersonen en instellingen op het gebied van gemeen
schappelijk wonen die veelvuldig door woningzoekenden 
wordt geraadpleegd. 
De laatste werkgroep ontwikkelt het rollenspel 'Lucht
kastelen' Waarmee beginnende groepen zich voor kunnen 
bereiden op onderhandelingen met gemeenten, woning
corporaties en architecten. Het spel wordt contin"u bijgesteld 
en verbeterd. 
De vier regionale consulénten kunnen geraadpleegd 
worden door groepen in de initiatief- en planvormingsfase. 
Zij hebben veel ervaring omdat ze zelf de processen ook 

hebben meegemaakt. Twee van hen zijn bovendien archi· 
tect. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een situat ie 
met een dubbele pet. die van consulent en projectarchitect, 
vermeden dient te worden. 

De vereniging heeft nog steeds een duidelijke taak in de 
voorlichting en kennis-overdracht. Daarnaast zal ze samen 
met andere organsaties zoals de LVGO ·(landelijke vereni
ging voor groepswonen van ouderen), de Woonbond 
andere belangenbehartigers moeten blijven opkomen voor 
de financierings- en beheersmogelijkheden van bestaande 
en nieuwe projecten. 
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bronnen: 
• Centraal Wonm in bfflá 1977 • 1986 tietiJ 
René Krabbe en Paul Vlug. 

· Landelijke Vereniging Centraal Wonen I Stichting Huis in Eigen 
Hand, juni 1986 
• Centraal Wonm in bH/J átt/2 
Fi111tnciile, bthtmmt#igt, btstuur/ij~ m s«iitk asptcten 
Herman van Rooijen en Freer:k Vddkamp, onderzoeks- en 
adviesbureau SOAB, 
Landelijke Vereniging Centraal Wonen, november 1988 
• Woongt711H711chapptlijlt 
informatie over Centraal Wonen, 
LVCW, Groningen, 1986 
• Centraid Wónm in Ntdnlaná 
een onderzoek naar bewonerservaringen en sociaal-ruimtelijke 
voorwaarden 
Beatrice Kesler, proefschrift LU Wageningen, 1991 

Informatie: 
Landelijke Vereniging Centraal Wonen 
Grenadadreef 1-r . : · · 
3563 HE Uuccht 030 ~ 612 585 
do/vr 10.00-12.30/13.30·17~00 



Woongebouw voor 6 families, 
München-Perlach 
'Die Lustam Bauen ist zugkich eine Lustam Schauen' 

Planbeschrijving 
Het woongebouw aan de NeubibergerstraBe in München
Perlach bevat 6 woningen in verschillende grootte. Het 
gebouw is uitgevoerd in een houtskelet met woning
breedtes van 7,10m, 7,70m en een hoekwoning van 9,00m. 
In de lengterichting zijn de traveebreedtes 3,40m. Alle 
plattegronden zijn verschillend van elkaar. De verdiepingen 
zijn meer gesloten en bevatten kamers, badkamers en 
dakterassen. De hoofdtrappen zijn per woning verschillend; 
wenteltrappen, of steektrappen. ledere woning heeft op de 
begane grond kleine niveauverschillen die een levendige 
plattegrond mogelijk maken en natuurlijke ruimte
scheidingen aanbrengen. 
Aan de zuidzijde zijn de afzonderlijke woningen met een 
gemeenschappelijk glashuis met elkaar verbonden. Alle 
deelnemers wensten namelijk een gemeenschappelijke 
ruimte om anderen te treffen naast privéruimten. De 
keukens zouden bij voorkeur tegen deze gemeenschappe
lijke zone aanliggen omdat men van hieruit makkelijk de 
communicatie aangaat. Het glashuis dient tevens als interne 
ontsluiting. 

Bijzonder zijn verder de toegangen waarvan iedere woning 
er drie heeft in afemende mate van openbaarheid. Er is één 
ingang via het gemeenschappelijke glashuis, één via de 
veranda aan de noordzijde en (niet allemaal uitgevoerd) 
één individuele toegang op het verdiepingsniveau. De 
laatste ingang brengt zo binnen de woning nog een 
scheiding aan in individualiteit, bijvoorbeeld voor op
groeiende kinderen. Onder de woningen die op palen staan 
is een open ruimte, van belang voor de energiehuishouding 
en tevens te gebruiken voor allerhande opslag, en ruimte 
voor bergingen, installaties en een houtbewerkingsatelier. 
Er is geen sprake van een tuintje per woning maar een 
groot stuk grond achter het gebouw. De taken zijn op een 
natuurlijke wijze verdeeld en hoewel hierover nooit iets is 
afgesproken doet ieder zijn deel. Zo is ook de verdere sfeer 
losjes en ongedwongen; men heeft niet dringend iets met 
elkaar van doen maar leeft goed samen.De verschijnings
vorm en de manier waarop het gebouw tot stand gekomen 
is ademen een bepaalde pretentieloze maar natuurlijke · 
houding ten opzichte van bouwen en wonen die in de 
gebruikelijke woning ontbreekt. 

MÜNCHEN-PERLACH 

BEWONEN BESLISSEN BOUWEN 
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Facts & Figures 
project: 6-familienhuis München-Perlach 
aantal woningen: 6 
aantal bewoners: ca.15 
stan: 1974 
opening: 197 8 
architect: Doris + Ralph Thut 
eigendom: eigen woningen, gemeenschappelijke tuin 
kosten: DM 890,= tot 1200,= /m2 

ERDGESCHOSS 

Initiatief 
Het uitgangspunt voor dit project was de vraag in hoeverre 
woonwensen van verschillende bewoners verwerkt kunnen 
worden in een gezamenlijk planningsproces en in hoeverre 
de variatie van ideeën en interpretaties gerealiseerd kan 
worden wanneer gebouwd wordt met geprefabriceerde 
bouwdelen binnen een modulair maatrooster. De paradox 
van eenheid in verscheidenheid is hiermee het architectoni
sche hoofdthema. 
Doris en Ralph Thut hadden in de GenterstraBe in München
Schwabing in samenwerking met Otto Steidle al eerder een 



project gebouwd waarbij differentiatie binnen een nieuw 
bouwsysteem, een betonskeletstructuur, mogelijk bleek. 
(woongebouw voor 6 families en 1 bureau, 1971) 
Het idee ontstond om een gebouw met 'Modellcharakter'te 
maken, waarbij bewoners deel zouden nemen in het 
ontwerpproces en zelf zouden bouwen wat welhaast 
automatisch leidt tot woningen waarin later door dezelfde 
of nieuwe bewoners eenvoudig wijzigingen gemaakt 
kunnen worden. Na lancering van dit idee binnen de eigen 
kennissenkring onstond een groep van ca. 60 mensen, 
waaronder veel jonge kunstenaars. Deze groep nam gestaag 
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af tot de 6 families die er nu wonen. De tijd en energie die 
erover gaat om woonwensen te formuleren, grond te 
zoeken en de ambtelijke barrières te slechten is voor velen 
te lang of te veeleisend. Thut spreekt overigens over een PX. 
'Projekt für X-Beliebigen', ofwel een methode die voor elke 
willekeurige groep gevolgd kan worden. 

Organisatie 
Het gebruikte participatiemodel bestond uit 3 fasen met als 
grondgedachte dat een eenvoudig en flexibel bouw
technisch concept het bindmiddel moest vormen voor de 
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individuele woningen. Dit technisch concept lag vast in een 
handboek met constructie-principes, mogelijke materialen 
en globale kosten. 
De tweede fase bestond eruit dat de bewoners een eigen 
'Regiebuch' maakten waarin ze hun eigen ideeën over 
wonen formuleerden. In de derde fase werden dan deze 
wensen en behoeften gekruist met technische mogelijkhe
den, de gegeven lokatie, de voorschriften en de beschikbare 
budgetten. 

Techniek 
Uitgangspunten voor de bouwtechniek zijn geweest de 
mogelijkheid tot zelfbouw en lage kosten. Dit uit zich in het 
toepassen van op de markt beschikbare materialen die het 
liefst zonder verdere bewerkingen in de bouw gebruikt 
konden worden. Eenvoudige verbindingen, licht monteer
bare en eenvoudig te bewerken materialen zorgen voor een 
bouwwijze die zowel tijdens het bouwproces als tijdens de 



SÜD SEITE NORO SEITE 

bewoning veranderingen toelaat. De hoofddraagconstructie 
bestaat uit een houtskelet, alle wanden zijn opgebouwd uit 
hout, minerale wol, gipskarton en glas. 
Veel aandacht is besteed aan de energiehuishouding en het 
gebruik maken van actieve en passieve zonne-energie naast 
de centrale verwarming. De vrije convectie in zomer en 
winter zorgt voor een bescheiden energieverbruik. De 
ruimtetemperatuur kan lager liggen dan normaal zonder 
onbehaaglijk te worden doordat de wanden niet koud 
uitstralen. In de zomer kan de warme lucht uit het glashuis 
door kleppen in de nok ontsnappen, de warme lucht in het 
huis wordt via het dak afgevoerd terwijl frisse lucht via 

kleppen in de begane grondvloer aangevoerd wordt. In de 
winter werkt het glashuis als bufferzone. De dakruimte en 

de ruimte onder het gebouw worden afgesloten en funge
ren zo ook als buffer. In het schuine dakgedeelte aan de 

zuidzijde zijn zonnecollectoren opgenomen. 
Thut maakt altijd een duidelijke scheiding tussen construc
tieve structuur en ruimtelijke afscheidingen. De bouw

techniek kenmerkt zich door het toepassen van materialen 
die op de markt verkrijgbaar zijn zonder veel veranderingen 

op de bouwplaats. Flexibiliteit moet een continue aanpas
sing van de woning aan de veranderende wensen waarbor
gen. Betrokkenheid van bewoners ligt voor de hand omdat 
iedereen een professional in wonen is. Zelfbouw geeft de 
toekomstige bewoner een binding met zijn woning die door 
een eenvoudige aankoop nooit bereikt zal worden. 

Financiering 
De bouwkosten liggen op DM 165,= per m3, dit is rond 40 à 
50% van de gebruikelijke m3-prijs. Inclusief een bedrag voor 
erfpacht komen de woningen op DM 890,= tot 1200,= per 
m2. 

Beheer 
De bewoners zijn eigenaar en beheren ook de gemeen
schappelijke buitenruimte. Tekenend is dat de eerste 

bewoners er nog allemaal wonen en dat de kinderen hier 
het huis liever niet uit willen. Door de verschijning in een 
brave buitenwijk trekt het project, ook na 15 jaar, nogal wat 

aandacht. Dat vinden de bewoners eigenlijk het enige 
nadeel. 
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Commentaar 
Het project heeft bewezen dat zelfbouw en vroege betrok
kenheid zeer tevreden bewoners kan opleveren. Positieve 
punten uit het gevolgde proces zijn: 

• Het 'Regiebuch' en de fasering volgens het participatie
model. Er zal een bepaalde beperking aan de groeps
grootte zijn waarmee deze methode nog werkt, zeker 
in het zelfbouw-gedeelte, maar het model heeft een 
goede opzet. 

• Het sterke architectonische en bouwtechnische concept 
heeft voor een flexibele samenhang gezorgd. Scheidin
gen tussen beslotenheid en openheid binnen de 
woningen zijn goed uitgewerkt met het glashuis als 
interne verbinding, de aparte ingangen en de besloten 
terassen op de verdieping. 

• Aanvankelijke tegenwerking vanuit de gemeente is 
door een enthousiaste en creatieve houding van vooral 
Doris Th ut overwonnen. 

bronnen: 
• Stchs Familim bauen sich tin Haus; uit de reader bij het 
congres 'Neue Ansätze im Wohnungsbau und Konzepte zur 
Wohnraumerhaltung'; Saarbrücken, juni 1981 
• Wohnhaus Ntubibn-gmtrrJfo 28-30, Münchm, D+R Thut; 
archithese 4-81 
• Wohnhaus in Münchm-Ptrlach, Smsiblisi""ngfor Archiuktur 
-tint Hinwmdung zum ubm; Gerhard Ullmann; Deutsche 
Bauzeitung 4-82 
• Archiuktur des Gtbrauchs; Doris und Ralph Thut; 
Arch+ 100-89 
• Btobachtungm aus der Nachbarschaft, Roland Sommerer; 
Bauwelt 1984 Heft 22 



Bouwro in structuren; 
bovtn htt woonhuis aan Neubibtrgmtraft 
ruhts dt woningtn aan dt Gentmtra.fo, Münchm-Schwabing 
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Franciscanenborch, Rosmalen 
Over de grenzen van zelfbouw 

Planbeschrijving 
Het project aan de Franciscanenborch te Rosmalen bevat 
een wijk van 17 woningen. Het project is tot stand gekomen 
door participatie van de toekomstige bewoners bij de 
inrichting van de directe woonomgeving en de vormgeving 
van de eigen woning. Het uitgangspunt van de initiatiefne
mers, de architect Frans van Dillen en de antroposoof Jan 
Pieter de Kok, was dat iedereen, die dat wil en er moeite 
voor wil doen, een woon- en werkomgeving moet kunnen 
realiseren die bij hem of bij haar hoort. 
De nagestreefde betrokkenheid kan alleen tot stand komen 
wanneer bewoners eigenaar zijn en invloed hebben op de 
vorm, de manier waarop de woning tot stand komt, de 
indeling, de kosten en als de woning aangepast kan worden 
aan de veranderende wensen. De realisatie van een derge
lijke woning is alleen haalbaar door een intensieve deel
name van de toekomstige bewoner. Hiertoe richtten Van 
Dillen en De Kok in januari 1984 de Stichting Participatie 
Woon- en Leefmilieu op. 

Het project Franciscanenborch is gelegen aan de rand van 
het uitbreidingsgebied 'De Overlaet'. De woningen hebben 
een vrij uitzicht naar het noorden over de aangrenzende 
polder en aan de westzijde van het plangebied grenst een 
park dat eveneens van invloed is geweest op de keuze voor 
deze locatie. De ringweg rond het plangebied ligt verdiept 
achter een geluidswal zodat de overlast van het verkeer 
beperkt is en het uitzicht niet aangetast wordt. 
In de opzet van het project was voldoende ruimte gereser
veerd om de toekomstige bewoners mee te laten beslissen. 

rAan de hand van een enquête heeft Van Dillen, net als in 
het project Kattenbosch, achterhaald welke wensen de 
toekomstige bewoners aan hun directe woonomgeving 
stelden. Samengevat luidden de wensen van de bewoners: 
• tuinen op het zuiden 
• zo min mogelijk overlast van autoverkeer in de directe 

woonomgeving 

• een gemeenschappelijk groen binnengebie~ 
Dit heeft geresulteerd in een stedebouwkundige opzet 
waarbij uitgegaan is van twee gebogen doodlopende 
straatjes die een binnengebied omarmen. Parkeren gebeurt 

FRANCISCANENBORCH 

BEWONEN BESLISSEN BOUWEN 

~ 
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op eigen terrein; daarnaast is er een klein aantal parkeer
gelegenheden voor bezoekers. Het plan is niet direct 
toegankelijk vanaf de ringweg maar via het aangrenzende 
gebied 'De Overlaet' . 
De woningen aan de noordrand van het project kijken uit 
over de polder. De woningen aan de binnenzijde kijken uit 
op het groene binnengebied. 
De eerste deelnemers zijn geheel vrij geweest in de keuze 
van de plaats en grootte van hun kavel. Er is daarbij wel op 
gelet dat er geen onbebouwbaar kleine kavels over zouden 
blijven. Er waren geen regels ten aanzien van het te 
bebouwen oppervlak van de kavel of de minimale afstand 
tussen de woningen. Hierdoor zijn er op de kavels relatief 
grote woningen ontstaan, sommige kavels zijn nagenoeg 
volgebouwd. Bij de uitgangspunten hoorde wel dat 
eventueel strijdige belangen in een dialoog opgelost 
zouden worden. Indien bijvoorbeeld het ene woning
ontwerp de bezonning van een ander zou belemmeren 
diende men in een dialoog tót overeenstemming te komen. 
Dit is niet overal even zichtbaar geslaagd. Men heeft bij de 
aansluitingen van de verschillende woningen niet in detail 
gelet op de ernaast liggende bebouwing; bijvoorbeeld met 
betrekking tot hoogte en dakhelling en dergelijke. 
Alle woningen zijn individueel ontworpen en uitgewerkt. 
Dit betreft de vorm, gevelindeling, kleur. hoogte, materiaal
gebruik, bouwsysteem enzovoorts. Door zelfwerkzaamheid 
en een lage investering in grond (het prijsniveau was gelijk 
aan premie-A) was het mogelijk een grote woning te 
realiseren voor een relatief laag bedrag. 
Het ontwerp van de uiteindelijke groenvoorziening heeft 
plaatsgevonden tijdens de uitvoering van de bouw in 
overleg tussen de gemeentelijke plantsoenendienst en de 
bewoners. De verharding van de straatjes is aangelegd in 

het voorjaar van 1993, de aanleg van de groenvoorziening is 
in het najaar van 1993 gerealiseerd. Dit is niet eerder 
mogelijk omdat de bouwtijd van de verschillende woningen 
aanzienlijk varieerde. 

Facts & Figures 
project: Franciscanenborch, Rosmalen 

aantal woningen: 17 vrije sector woningen 

sran: 1986 
oplevering: 1993 
architect: bewoners 

eigendom: koopwoningen 
kosten: varieert van f 175,- tot f 420,-/m3 



Initiatief 
Het initiatief voor het project stamt uit 1984. De Stichting 

Participatie Woon- en leefmilieu is met haar ideeën en 

doelstellingen naar de gemeente Rosmalen gestapt met de 

vraag om: 
• Een stuk grond tegen een redelijke prijs, lager of ten 

hoogste gelijk aan het prijsniveau van de woningwet of 

premie-A, 
• Grond zonder een verkavelingsplan, 

• De vrijheid om samen met de bewoners het 

verkavelingsplan en de daarbij behorende bebouwings

voorschriften te maken, 
• De vrijheid om de bewoners individuele, dat wil zeggen 

sterk van elkaar verschillende, huizen te laten bouwen. 

Gezien de goede reputatie die van Dillen genoot als 

architect door voorgaande projecten (zie het project 

Kattenbosch) en zijn grote overtuigingskracht is men binnen 

de gemeente Rosmalen gaan zoeken naar een mogelijke 
locatie voor realisatie van het plan. Voor toezegging van de 

gemeente heeft het planconcept de gemeentelijke route 

doorlopen en is uiteindelijk goedgekeurd. 

De deelnemers zijn door de stichting bijeengezocht. De 

bewoners noemen als voornaamste motief voor deelname 

het bouwen van een grotere eigen woning voor een 
bepaald budget zonder zich belemmerd te voelen door 

regels en voorschriften. Er is geen sprake van een doelgroep 

met een laag inkomen. 

Daar niet alle bewoners tegelijk deel hebben genomen aan 

het project en vooral de laatste 3 kavels voor verkoop op 

zich hebben laten wachten, heeft de stichting deze grond 
aangekocht. Dit om te garanderen dat ook voor deze 

percelen dezelfde voorwaarden zouden blijven gelden als 

voor de reeds verkochte percelen. 

Organisatie 
In een periode van 10 weken werden 6 informatie-avonden 

georganiseerd. Tijdens de eerste avond werd een algemeen 

beeld gegeven met de bedoeling om de deelnemers zoveel 

inzicht te verschaffen, dat zij kunnen beslissen of ze de 

overige 5 avonden, die gaan over de woning, de woonom
geving, de organisatie van het project, de bouwmethoden, 

de uitvoering, de juridische- en de financiële aspecten ook 
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zouden willen bijwonen. 
De bewoners kregen voorlichting over de diverse bouw
systemen. De meeste bewoners hadden al een vooropge
steld idee over het bouwsysteem waarin men wilde gaan 
bouwen. 
Na de informatie-avonden werd een periode uitgetrokken 
van 10 weken om gezamenlijk (deelnemers, stichting, 
architectenbureau) het programma voor de buurt en de 
woningen te maken. Eerst werd een plan voor de buurt 
ontworpen, daarna kwamen in gesprekken de individuele 
woningen tot stand. 
Voor zowel het ontwerp van het stedebouwkundig plan als 
voor het ontwerp van de individuele woningen heeft Van 
Dillen gebruik gemaakt van een enquête. Aan de hand 
hiervan is het stedebouwkundig plan ontstaan. 
Voor de individuele woningen werd aan de hand van de 

enquête en persoonlijke gesprekken de woning ontworpen. 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de toekomstige 
woning hebben alle deelnemers een maquette gebouwd 
van de woning. Over de voorlichting tot en met het ont
werp en de uitwerking daarvan is het merendeel van de 
bewoners zeer tevreden. Van Dillen was volgens de deelne
mers prima in staat om hun wensen te vertalen in een 
ontwerp. 
Om zich te verzekeren van een bepaalde rechtspositie 
hebben de bewoners in 1986 de bewonersvereniging 
opgericht. Deze vorm werd gekozen om te kunnen funge
ren als spreekbuis van de bewoners naar de Stichting 
Participatie Woon- en Leefmilieu en allerlei instanties. Dit is 
een initiatief van de bewoners zelf geweest daar zij geen 
deel uitmaakten van de Stichting die hun belangen moest 
behartigen. Omdat het architectenbureau deel uitmaakte 



van de Stichting was deze belangenbehartiging echter niet 
helemaal helder meer. 

Alle woningen hebben een goedkeuring van welstand 
gekregen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de eerste 
drie woningen een positieve kritiek van welstand ondervon
den waarna men regelmatig op- en aanmerkingen gemaakt 
heeft. Daar het plan in gang gezet was en men min of meer 
de toezegging had gedaan om de individuele bewoners hun 
gang te laten gaan, heeft welstand zich uiteindelijk terug

getrokken en zich beperkt tot het zetten van een stempel 
van goedkeuring. 
De woningen zijn door de technische dienst individueel 
behandeld en goedgekeurd. Vanuit de technische dienst is 
meegedeeld dat de plannen allemaal prima voldeden aan 
de technische eisen die werden gesteld. 
Het gegeven dat iedereen zolang mag bouwen als men 
wenst of daartoe genoodzaakt is, heeft als consequentie dat 
de buurt voor lange tijd een grote bouwplaats is. De 
uiteindelijke beleving van de directe woonomgeving zoals 
deze de deelnemers voor ogen stond zal daarmee lang op 

zich laten wachten. 

Tijdbalk 
1984 
1986 
1993 

initiatief 

stan bouw van eerste woningen 

aanleg groenvoorziening 

gereedkomen laatste woning 

Techniek 
In het project Franciscanenborch is sprake van verschillende 
bouwsystemen. De meeste woningen (10) zijn uitgevoerd in 
traditioneel metselwerk waarvan twee woningen zijn 
afgewerkt met stucwerk. 
Houtskeletbouw (2 woningen) leent zich door de eenvou
dige verwerking van het materiaal bijzonder goed voor 

uitvoering door niet-professionele bouwers. Opgemerkt 
moet worden dat een van de bewoners timmerman van 
beroep is. In het tweede geval is hiervan geen sprake maar 
verliep de bouw eveneens voorspoedig. 2 woningen zijn 
gebouwd met een traditioneel stro-leemmengsel dat 
verwerkt wordt in een houten frame. De afwerking aan de 
buitenzijde bestaat uit stucwerk of betimmering met 
houten delen. 

Na aanvankelijk 5 geïnteresseerden in leembouw is hierin 
uiteindelijk 1 woning gerealiseerd. De leemstenen zijn door 
de bewoners in eigen beheer vervaardigd omdat deze niet 
verkrijgbaar waren in de reguliere bouwmaterialenhandeL 
Een zeer arbeidsintensief karwei. Inmiddels is door een 

aantal ondernemingen de vervaardiging van leem
bouwstenen in productie genomen. Het Aube droogstapel
bouwsysteem maakt gebruik van holle stenen uit 
geëxpandeerde kleikorrels. Deze bouwblokken hebben een 

grote isolatiewaarde. Maatvoering van de woning en 
kozijnen dienen op de bouwblokken afgestemd te worden. 

Het bouwsysteem leent zich goed voor uitvoering door een 
niet-professionele bouwer. 

Technische begeleiding bij de uitvoering in georganiseerde 

vorm zoals een opzichter die op vaste tijdstippen aanspreek
baar is heeft niet plaatsgevonden, terwijl dit aanvankelijk 
wel de opzet was. 
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De redenen voor het niet volgens vaste afspraken beschik
baar stellen van een aanspreekpunt waren: 
• Het bureau had voor het gevraagde honorarium al 

zoveel tijd in het project geïnvesteerd dat hiervoor 
geen budget meer was. 

• De tijdstippen waarop de deelnemers aan het werk 
waren varieerden te veel om vaste tijdstippen te 
plannen. 

• Door de onbeperkte bouwtijd zou men voor een lange 
tijd iemand beschikbaar moeten stellen voor begelei
ding. 

Vanuit de gemeente bestond de begeleiding eruit dat men 
bij het voltooien van een bepaalde fase, bijvoorbeeld het 
leggen van de wapeningsnetten voor de fundering, de 
gemeente hiervan in kennis diende te stellen. Door de 
gemeente vond dan controle plaats op gestelde bouw-

technische eisen. Deze gang van zaken wijkt niet af van een 
normale bouwprocedure. 
De bewoners hebben zoveel mogelijk zelf gedaan vanuit 
een ondernemende instelling, maar voor een aantal 
activiteiten is gespecialiseerde hulp ingehuurd. Dit varieert 
per woning en hangt nauw samen met het gekozen 
bouwsysteem en de vaardigheden van de deelnemer. Hierbij 
moet gedacht worden aan een professionele metselaar, 
installateur e.d .. Daarnaast heeft men hulp gekregen van 
familie en vrienden. Op één deelnemer na had geen van de 
bewoners van het project bouwkundige ervaring bij 
aanvang van de bouw. 

Financiering 
Om deel te kunnen nemen aan het project diende een 
bedrag van f 5000,- betaald te worden aan de Stichting; 
hiervoor werden alle activiteiten tot en met het definitief 
ontwerp van de woning verricht door het bureau van Van 
Dillen. Indien men het bedrag had voldaan was teruggave 
niet meer mogelijk mocht men halverwege de rit besluiten 
van verdere deelname af te zien. Voor de fase van bestek en 
bestektekeningen betaalden de deelnemers afhankelijk van 
de grootte van de woning een bedrag van f 10.000,- tot 
f 12.000,-. Automatisch gold de verplichting om het 
ontwerp ook te laten maken bij architectenbureau Frans van 
Dillen aangezien dit bureau bekend was met participatie
projecten en dus als meest geschikt beschouwd kon worden 
om voor dit project de woningen te ontwerpen. Een aantal 
bewoners had het ontwerp op een andere wijze dan in 
samenwerking met van Dillen tot stand willen brengen, 
aangezien de stichting in haar doelstelling suggereert dat 
iedere deelnemer volledige keuzevrijhéid dient te hebben. 



Voor de woningen is een individuele financiering tot stand 
gekomen. Met de gemeente is overeengekomen dat er voor 

alle woningen de mogelijkheid bestond om in aanmerking 
te komen voor gemeentegarantie, dit om de mogelijkheid 
tot deelname zo groot mogelijk te maken. Hiervan is door 
een beperkt aantal deelnemers gebruik gemaakt. 
Er is geen sprake van een doelgroep met een laag inkomen. 
De overweging voor de meeste deelnemers was om voor 
een bepaald budget groter te kunnen bouwen en niet 
gehinderd door allerlei voorschriften. Mede daarom is geen 

gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden. De voorwaar
den hiervoor bepalen vaak tot in onderdelen het ontwerp. 
Dit maakt het bouwen van een huis dat bij je hoort haast 
onmogelijk, aldus de stichting. 
Door het vrijlaten van de bouwtijd bestond ook de moge
lijkheid te bouwen in etappes, uitgaande van een goedge-

keurd totaalontwerp. Dit om het plan in etappes te kunnen 

financieren. Hiervan is bij een van de woningen gebruik 
gemaakt. 

Commentaar 
Het pluspunt van het project Franciscanenborch is dát het 
gebouwd is. De participatie is geslaagd te noemen daar alle 
bewoners met een maximale vrijheid hun wensen om 
hebben kunnen zetten in een eigen woning en een eigen 
woonomgeving. Dat deze woningen hier nu staan is een 
stap vooruit, waar overigens heel wat van te leren valt. 
Er zijn belangrijke kanttekeningen bij het project te 
plaatsen. 

Ten eerste is de beheersing van de factor tijd een minpunt 

bij deze mate van vrijheid. Men is inmiddels al zeven jaar 
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aan het plan aan het bouwen wat als een bezwarende 
factor mag worden opgevoerd. Vanuit de gemeente is het 
enthousiasme voor de gegeven onbeperkte bouwtijd ook 
wat minder. Redenen hiervoor zijn onder meer dat planning 
van bestrating en groenvoorziening nauwelijks mogelijk is. 
Wanneer de initiatiefnemers en de gemeente overleggen 
over het stedebouwkundig plan moet daar direct ook een 
planning bij gemaakt worden. Dit geldt voor de infrastruc
tuur en groenvoorziening maar ook voor voorzieningen 
tijdens de bouw voor opslag en dergelijke. Daar kan 
iedereen gebruik van maken, dus dat heeft ook daarin 
voordelen. 

De tweede kanttekening betreft het totaalbeeld van de 
wijk. 
Terwijl in het project Kattenbosch gekozen is voor een vrij 
strenge hoofdstructuur waarbinnen gevarieerd kon worden 
is in de Franciscanenborch de keuze van vorm en bouw
methode van de woning geheel vrijgelaten. In Kattenbosch 
vormt de groenvoorziening als het ware een verzachtend 
element bij de strenge hoofdstructuur terwijl het groen in 
de buurt Franciscanenborch de bindende factor moet 
worden om binnen de grote diversiteit een gemeenschappe
lijk beeld van de buurt te realiseren. 
De afwisseling van verschillende vormen en bouwwijzen 
zoals in Franciscanenborch is het uiterlijke gevolg van de 
verschillende bewoners, maar vormt met de huidige 
uitvoering slechts een verzameling losse objecten. 
Kattenbosch, maar ook een project als de delftse Schutter
straat, laat zien dat het geheel meer kan zijn dan de som 
der delen. 

Dit leidt naar de derde kanttekening, de organisatie van het 

project. 
Het is tijdens het proces al gebleken dat een belangen
verstrengeling van architect en Stichting het proces geen 
goed doet. Het is zaak om duidelijk vast te leggen waar 
verantwoordelijkheden liggen. Wanneer men in eigen 
beheer bouwt is het wellicht beter om ook de keuze van de 
architect vrij te laten. Ook hierin valt wel een parallel te 
trekken met het Schutterstraat-project. Hierin waren 
verschillende architecten actief onder de supervisie van één 
onafhankelijke coördinator. 
Daarnaast is een intensievere samenwerking met de 
gemeente in de organisatie -naast de twee hiervoor 
genoemde punten- gewenst. De functie van de welstands
commissie en de technische dienst is nu beperkt gebleven 
tot het scheppen van een globaal kader waarbinnen men 
alle vrijheid heeft gekregen voor het ontwerp van het 
stedebouwkundig plan, de eigen woning en de 
materialisering daarvan. 

bronnen: 
• Participat~ & illfoouw, Arné Peeters; TU Eindhoven BPU/ 
BPT, 1993 
• Participa~. ttn ktuz.tprobkmr; Arné Peeters; TU Eindhoven 
BPU/ BPT, 1993 
• Kattmbosch-Rosmaitn: ttn procts waarin Ik btwonm ulf 
btslismr, Frans van Dillen; themanummer van Plan 1-1979 



Overheid en Volkshuisvesting 

In dit kantlijnverhaal worden in het kort de belangrijkste 
verschuivingen in de volkshuisvestingswereld geschetst. 
Voor het stimuleren van alternatieven in de woningbouw is 
het nodig de beperkingen van regels en voorschriften te 
kennen. De vraag wat de overheid doet op de verschillende 
niveaus wordt hier in een notedop toegelicht. Een meer 
uitgebreid overzicht is te vinden in het voorlichtings
materiaal van het ministerie van VROM. 

Inleiding. beleid en uitvoering 
Sinds in 1989 de Nota 'Volkshuisvesting in jaren 90' is 
uitgekomen begint de overheid zich in een rap tempo terug 
te trekken uit de volkshuisvesting. De Nota bevat voorstel
len om te komen tot deregulering, decentralisatie van taken 
en bevoegdheden naar gemeenten, en verzelfstandiging 
van woningcorporaties. De overheid streeft naar een 
liberalisatie van het corporatiebestel wat gepaard moest 
gaan met het doorsnijden van financiële banden tussen 
overheid en corporaties. De overheid had hiermee tot doel 
de overheidsuitgaven weer beheersbaar te maken en het 
overheidsapparaat te verlichten. Met name aan het open
einde-karakter van de subsidieverplichtingen moest een 
einde komen. De overheid achtte deze veranderingen 
mogelijk door het feit dat er geen onderproduktie meer 
bestond op de sociale verhuurmarkt. Wel waren op diverse 
deelmarkten tekorten en overschotten te signaleren, maar 
desondanks heeft de overheid gemeend zich gedeeltelijk 
terug te kunnen trekken uit de volkshuisvesting, om 
daarmee de marktwerking te stimuleren. 

De aanleiding voor de veranderingen op het gebied van de 
regelgeving zijn ontwikkelingen op de woningmarkt. De 
overheid gaat er van uit dat het woningtekort verminderd 

of zelfs opgeheven is. Niet voor niets luidde de ondertitel 
van de Nota 'Van Bouwen naar Wonen'. 
Niet iedereen is er echter van overtuigd dat het woning
tekort ook werkelijk verdwenen is. Door veranderende 
normen en waarden, door andere maatschappelijke 
ontwikkelingen is het vraagpatroon veranderd en heeft een 
steeds meer gedifferentieerd karakter aangenomen. Het 
gevolg hiervan is dat steeds meer woningen voor steeds 
minder mensen geschikt zijn. 

Een belangrijk deel van de voorstellen uit de Nota is 
inmiddels in praktijk gebracht. Het Besluit Woning
gebonden Subsidies (BWS) en het Besluit Beheer Sociale 
Huursector (BBSH) zijn reeds van kracht, zo ook de nieuwe 
Huisvestingswet (HVW). Op het programma staat nog de 
Bruteringsoperatie, waarbij de overheid bestaande subsidie
verplichtingen wil afkopen. 
Het gevolg van deze veranderingen is dat corporaties 
minder beperkt worden in hun handelingsvrijheid. Maar 
daar staat tegenover dat de overheid minder financiële 
ondersteuning biedt en dat corporaties achteraf verant
woording moeten afleggen t.a.v. het gevoerde beleid. 
Op het technische vlak is het Bouwbesluit geTntroduceerd 
waarmee een aantal hindernissen zijn weggenomen voor 
het toepassen van nieuwe constructies en materialen. 
Bouwwerken worden omschreven in termen van prestaties, 
dus de nadruk ligt op wat ze moeten doen in plaats van hoe 
ze eruit moeten zien of in elkaar gezet moeten worden. 

Hierna zullen in het kort het BBSH, het BWS, de 
Huisvestingswet en het Bouwbesluit toegelicht worden. 
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BBSH. van regelgeving naar verantwoor
ding 
De uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid gaat plaats
vinden door een minimum aan maatregelen en een maxi
mum aan marktinitiatief. Dit spreekt vooral uit het BBSH, 
liet Besluit Beheer Sociale Huursector, waarmee de corpora
ties in een zelfstandige rol gedirigeerd zijn. Invloeden van 
de overheid komen niet meer vanaf rijlesniveau maar vanaf 
gemeentelijk niveau. Corporaties worden achteraf beoor
deeld op de geleverde prestaties met het gevoerde beleid. 
Grote aankopen, verwerven van grond en ootrekkingen aan 
de voorraad zijn besluiten van aanmerkelijk. belang en 
hiervoor moeten corporaties wel vooraf toestemming 
hebben van de gemeente. 

In het besluit zijn vier prestatievelden vastgelegd die 
betrekking hebben op: 
• Het betrekken van huurders bij beleid. . 
• Het bij voorrang en passend huisvesten van de primaire 

doelgroep. 
• Het waarborgen van de financiële continuïteit. 
• Kwaliteit van de woningen. 
Dit alles uitsluitend in het belang en op het gebied van de 
volkshuisvesting. 
Met name de eerste twee punten zijn in het kader van 
'Bouwen onder Invloed' van belang. 

• Corporaties zijn verplicht om bewonersinspraak een 
kans te geven. Het BBSH verplicht corporaties een 
participatiereglement op te stellen en minimaal éen maal 
per jaar te overleggen met de huurders. De huurders 
kunnen zich uitspreken over beheer en beleid en moeten 
aannemelijk maken dat ze een groot deel van de achterban 

vertegenwoordigt. De corporatie moet een vertegenwoordi
ging in staat stellen haar werk te doen. . 
De organisatievorm waarin woonconsumenten zich vereni
gen, van complex- tot regionaal niveau, is nog wisselend. 
Status, financiering en werkveld staan ook nog ter discussie 
en moeten in de ene plaats feller bevochten worden dan in 
de andere. 

• De primaire doelgroep onderscheidt zich van de 
secundaire op basis van het inkomen. De primaire doelgroep 
moet voorrang verkrijgen bij toewijzing van de goedkope 
huurwoningen. Scheefheid houdt in dat mensen te goed
koop of te duur wonen gezien hun inkomen. Te goedkoop 
wonen is op zichzelf niet erg maar daarmee kan een 
goedkope woning bezet gehouden worden voor iemand die 
er gezien zijn inkomen beter in zou passen. Te duur wonen
den leggen een te groot beslag op de individuele huursubsi
die (IHS) en vormen dus een groter probleem. Scheefheid is 
zowel van toepassing op de verhouding tussen huur en 
inkomen, maar ook op de verhouding tussen huishoudtype 
en woningtype. Het BBSH verplicht corporaties achteraf 
verantwoording ahe leggen aan de gemeenten betref
fende de toewijzing en inkomen. 

Om de bestaande scheefheid weg te werken moeten de te 
goedkoop wonenden worden verleid een duurdere woning 
te betrekken. Corporaties kunnen dit doen door strategische 
planontwikkel ing. Een goede overlegstructuur met bewo
ners geeft hierbij een dubbele voorsprong. Ten eerste 
kunnen bewonerswensen door een corporatie eenvoudig 
worden geïnventariseerd. De 'markt' is immers minder 
anoniem en directer aanspreekbaar. Ten tweede kan een . 
corporatie de planontwikkeling ·samen met hun eigen 



bewoners sneller en eenvoudiger opzetten dan wanneer 
een initiatiefgroep en de corporatie elkaar nog moeten 
'vinden'. 

BWS, overgang naar woningbouw zon
der subsidies 
In het BWS wordt decentralisatie gestalte gegeven met een 
eenduidig en doorzichtig stelsel van voorwaarden voor 
subsidiestromen. Om het gegroeide automatisme van 
subsidietoekenning bij planontwikkelaars te doorbreken 
wordt er vooral met stimuleringspremies gewerkt afgezet 
tegenover de uitgebreide subsidieverlening in het verleden. 
Het BWS 1995 gaat werken met één integraal budget 
gebaseerd op vier uitgangspunten .. Het gaat om: 
• stimulering nieuwbouw, 
• stimulering van voorzieningen aan particuliere huur

woningen, · 
• kopkosten voor plaatselijk verschillende omstandighe

den, 
• bereikbaarheidstoeslagen voor delen van de markt. 

Het landelijk budget wordt, via de provincies, aan de 
gemee'ntelijke'en de regionale budgethouders toebedeeld. 
In veruit de meeste grote en alle kleinere gemeenten wordt 
het budget beheerd door de regio's. Regionale samenwer
king en afstemming worden op deze manier gestimuleerd. 
Hoewel het landelijke budget gebaseerd is op de genoemde . 
vier uitgangspunten is het toch één pot waarbij de budget
houders vrij zijn in de besteding. 
De budgethouders verdelen hun budgetten na toetsing van 
de ingediende plannen aan de hand van de volgende 
beleidspunten: 
• differentiatie: in nieuwe uitleggebieden gelden 

bereikbaarheidstoeslagen; in bestaand stedelijk gebied 
. gelden stimuleringsbijdragen voor middeldure wonin
gen en bijdragen voor plaatselijk verschillende omstan-
digheden, . · 

• doorstroming: strategische nieuwbouw en gerichte 
toewijzing aan doelgroepen voor een evenwichtige 
verdeling van de voorraad, 

• kwaliteit verbetering s!echte vooroorlogse particuliere 
· huurwoningen en aangekocht bezit, 

• woningbehoefte: het inlopen van het woningtekort, 
Bij verdeling kan de budgethouder de diverse budgetten 
dus besteden op grond van eigen prioriteiten. Dit levert een 
instrument op om een eigen beleid te voeren. 

Een belangrijke wijziging is dat uit het budget alleen nog 
bijdragen in één keer geleverd worden, er worden geen 
jaarlijkse verplichtingen meer aangegaan. Het aantal 
woningen waarvoor het rijk nog een bijdrage willeveren 
wordt omgerekend naar een integraal budget. Na verdeling 
over de budgethouders zijn zij verder vrij om geld toe te 
kennen. 

In de toekomst zijn er alleen nog koop- of huurwoningen, 
eventueel gebouwd met een éénmalige bijdrage. Daarnaast 
kunnen bewoners nog voor individuele huursubsidie (IHS) in 
aanmerking komen. De termen sociale· huur- of koop
woning, vseb-woning of premiekoopwoning vervallen 
allemaal. 
Voor het ideaalbeeld van een subsidieloze volkshuisvesting 
is geen datum gesteld, het is de vraag of dat $tadium ooit 
bereikt zal worden. Subsidieloos bouwen komt echter wel 
steeds dichterbij. 
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Hulsvestingswet 
De nieuwe Huisvestingswet (HVW) regelt de verdeling van 
woningen en vestigingsmogelijkheden van bewoners. De 
HVW en het daarop gebaseerde huisvestingsbesluit zijn per 
1 juli 1993 in werking getreden. Tot 1 juli 1994 was er een 
overgangsperiode om verordeningen aan te passen aan de 
nieuwe wet en het nieuwe besluit. 

De Huisvestingswet kent een drietal belangrijke _uitgangs
punten: 
• In principe geldt voor alle woningzoekenden vrijheid 

van vestiging. 
• De wet gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van 

de woningzoekende. · 
• De Huisvestingswet verplicht de gemeenten om in ieder 

geval na te gaan of de doelgroep van beleid adequaat 
gehuisvest kan worden. · 

De Huisvestingswet geeft gemeenten uitdrukkelijk de 
opdracht om goedkopere huurwoningen te gebruiken voor 
het passend huisvesten van de doelgroep. Bij de urgentie
bepaling mag geen onderscheid worden gemaakt naar 
binding, ingezetenschap en dergelijke. 
Ook biedt ze gemeenten de mogelijkheid tot het het 
opstellen van een Huisvestingsverordening waarmee onder 
andere de uitgifte van woonruimtevergunningen mogelijk 
is. Daarnaast biedt een dergelijke verordening instrumenten 
die verdere regulering van de woningvoorraad mogelijk . 
maken. Hierbij moet gedacht worden aan een 
vergunningenstelsel om woningen te onttrekken, te 
splitsen, om te zetten of om tweede woningen in gebruik te 
nemen. Bovendien kan de gemeente dan melding van 
leegstand verlangen. 

In bijzondere omstandigheden kan de gemeente verdere . 
beperkingen aanbrengen dan de HVW aangeeft. Gemeen
ten moeten dit wel eerst regionaal onderzoeken en voorleg
gen aan de provincie. 
Indien er sprake is van schaarste aan goedkope woningen 
zodat een evenwichtige en rechtvaardige woonruimte
verdeling wordt belemmerd èn indien er sprake is van 
stringente planologische beperkingen, kan de provincie 
toestemming verlenen voor het stellen van bindingseisen 
aan de regio en/of het verhogen van de distributiegrenzen. 
Aan enkele groepen woningzoekenden mag geen economi
sche of maatschappelijke binding worden gevraagd. 

Op grond van de Huisvestingswet kan uit het oogpunt van 
doorstroming aan woningzoekenden die goedkope woon
ruimte achterlaten, voorrang worden gegeven. 
Bij vergunningverlening voor huurwoningen moet in ieder 
geval het criterium 'financieel passend' worden gehanteerd; 
daarnaast kunnen criteria worden gesteld als passend qua 
grootte en kunnen ook urgentie en voordracht worden 
geregeld. 
De Huisvestingswet geeft gemeenten (anders dan via een 
huisvestingsverordening) de mogelijkheid met betrokken 
instellingen, zoals grote particuliere verhuurders, . 
woningbouwverenigingen of makelaars, afspraken te 
maken over de verdeling van de woonruimte. 
Zowel bij een overeenkomst als bij een verordening is de 
gemeente verplicht de inspecteur van de volkshuisvesting 
(IVH) daarvan op de hoogte te stellen. 
Ook is de gemeente verplicht ervoor te zorgen dat de 
woningzoekenden in beroep kunnen gaan, afhankelijk van 
de gekozen procedure via de Algemene Wet Bestuursrecht 
(AWB) of bij een onafhankelijke commissie. 



Bouwbesluit 
Het Bouwbesluit geeft op uniforme wijze de regels waaraan 
bouwwerken in technische zin moetel') voldoen. Dit gebeurt 
aan de hand van de vier elementen veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid en energiezuinigheid. Bijzonder is dat het 
Bouwbesluit prestatie-eisen stelt waardoor de ontwerper/ 
bouwer de vrijheid krijgt om hieraan zelf materialen en 
constructies te koppelen. De eisen zijn minimumeisen maar 
wel verschillend voor bestaande of nieuwe bouwwerken. 
Een verbouwing kan van B&W vrijstelling krijgen van de 
eisen voor nieuwbouw omdat ze binnen een bestaand kader 
uitgevoerd wordt maar ze kan nooit zakken onder de eisen 
die voor bestaande bouw gelden. 
Afwijken van het Bouwbesluit kan niet, tenzij er een 
experimentele status verkregen wordt. Deze status kan 
aangevraagd worden bij de gemeente die de aanvraag met 
een positief advies door kan geven om het Rijk daarna het 
laatste woord te laten hebben. 

Het Bouwbesluit vervangt de voormalige plaatselijke 
bouwverordeningen en regelingen door een uniforme, 
landelijke standaard. De bouwverordeningen bevatten eerst 
zowel technische als administratieve bepalingen. Deze twee 
zaken zijn nu losgekoppeld. Alle technische zaken zijn 
geregeld in het Bouwbesluit; alle administratieve regelin
gen, maar ook sommige bepalingen m.b.t. gebruik van 
gebouwen in relatie tot brandveiligheid, worden geregeld 
in de bouwverordening. De gemeenten kunnen in een 

· Bouwverordening aanvullende eisen stellen en de ter . 
plaatse geldende procedures verwerken. Als een plan echter 
voldoet aan het Bouwbesluit kan de bouwvergunning niet 
geweigerd worden op grond van deze aanvullende eisen. 
De aanvullingen kunnen dus als het er op aankomt alleen 

maar de wensen van een gemeente verwoorden maar geen 
nieuwe eisen stellen. 
Volgens de gewijzigde Woningwet tenslotte bestaan er nu 
drie soorten bouwwerken. Werken waarvoor de gebruike
lijke bouwvergunning aangevraagd moet worden; bouw
werken waarvoor een meldingsplicht bestaat zodat een 
maand na de melding begonnen kan worden; en bouwwer
ken die zondermeer uitgevoerd kunnen worden. Bij een 
eventuele toetsing achteraf moet ieder werk wel aan het 
Bouwbesluit voldoen. 

bronnen: 
• gesprek met dhr. B. Hector, Inspectie Volkshuisvesting Noord
Brabant I Zeeland 
• congres 'Woonconsummten in Noord-Brabant m äe/4ná; 
georganiseerd door de IVH Noord-Brabant I Zeeland en de 
afdeling Zuid van de Nederlandse Woonbond, Tdburg. 27 · 
oktober 1993 
• Volkshuisvtsting in Neder/4ná, voorlichtingsbrochure Ministerie 
van VROM, 1993 
• Em strategisch pl4n voor woningbtnm~t~m1~iging St. Tnulo 
afstudeerrappon van P.LM. van det Zanden 
TUE, &culteit Bouwkunde, Eindhoven augustus 1994 
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Conclusies & aanbevelingen 

De belangrijkste en ook meest voor de hand liggende 
conclusie is dat er geen standaard recept bestaat waarmee 
een succesvol bewonersparticipatie bouwwerk in elkaar kan 

worden gezet. 
Daarom moet deze voorbeeldverzameling ook niet als een 
strikte handleiding, maar veel eerder als een kookboek 
worden gezien, de verschillende voorbeelden zouden dan 
als recepten kunnen worden gelezen. In tegenstelling echter 
tot een gebruikelijk kookboek, geeft deze receptenfolder 
niet de garantie dat herhaling van de recepten ook tot 
eenzelfde resultaat leidt. Dat komt niet alleen doordat 
gelijksoortige ingrediënten niet of nauwelijks verkrijgbaar 
zijn. Ook de bak- en kooktijden zijn door de grote invloed 
van externe factoren moeilijk te beheersen. 
Dit alles betekent overigens niet, dat er geen gemeenschap
pelijke kenmerken bij de verschillende voorbeelden bestaan. 
Alle initiatieven blijven uitzonderingen in de totale 
bouwproductie. De realisatie kost hierdoor dus een boven
gemiddelde inspanning. Het gevolg hiervan is dat ook de 
procesduur bovengemiddeld lang is. Hoewel dit een extra 
beroep doet op het uithoudingsvermogen van de partici
panten en daarmee een groter mislukkingsrisico met zich 
meebrengt, lijkt deze langere tijdsduur voor het ontwikke
len van de sociale structuur van bewonersgroepen toch 

zinvol. 

Om nu een wat specifiekere beschrijving te kunnen geven, 
worden de conclusies en aanbevelingen aangeven per 

aspect, zoals ook de projecten beschreven zijn. 
Hierbij is het aspect Regelgeving toegevoegd. 

Initiatief 
Bij ieder project blijkt dat er minstens één terriër betrokken 
is, iemand die overtuigd is van het project en het voortouw 
blijft nemen. Dat is vaak een bewoner of een architect maar 
dergelijke figuren komen ook bij gemeenten of corporaties 
voor. Zij kunnen een project gaande houden in de moeilijke 
perioden. Daar zit tegelijk ook de achilleshiel van ieder 
groepsproces want wanneer zo'n steunpilaar wegvalt 
wankelt het hele bouwwerk. 
Daarom ook is het belangrijk om een organisatievorm te 
kiezen zoals een stichting of een vereniging, ook om te 
voorkomen dat er solo-projecten ontstaan waarbij de rest 
het gevoel krijgt mee te mogen doen, maar ook gemist te 
kunnen worden. 

Het initiatief om bewoners bij elkaar te zoeken past prima 
bij een structuur als die van een woningbouwvereniging. Zij 
heeft een bestand waar al een bepaalde binding mee 
bestaat wat de mensen benaderbaar maakt. Bovendien 
komen juist delen van dit bestand veelal in aanmerking om 
door te stromen; als de alternatieven maar aangeboden 
worden. 

Het is dan aan te bevelen om een medewerker aan te stellen 
met als (deel-)taak het peilen en opzetten van bouw
initiatieven met participatiemogelijkheden. Het opkomende 

buurtbeheer kan hierbij als voedingsbron fungeren ten 
aanzien van animo-peiling. 

Voor dit aspect is het Dominiurn-project in Maastricht een 

goed voorbeeld. 
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Regelgeving 
Hoewel er vanuit de overheid natuurlijk initiatieven kunnen 
worden ontwikkeld zal de nadruk moeten liggen bij de 
marktpartijen. Over het algemeen zijn zij het die de extra 
investering in tijd en inzet zullen moeten doen. 
Dit betekent natuurlijk niet dat de overheid geen rol zou 
kunnen spelen. Op het gebied van stimulering en regelge
ving hebben de centrale overheid en vooral gemeenten 
verschillende mogelijkheden. 

Eerste en belangrijkste punt is het aannemen van een open 
en actieve houding ten opzichte van nieuwe initiatieven, bij 
voorkeur binnen een beleid voor lokale architectuur. Het 
instellen van een gemeentelijke of regionale experimenten
stuurgroep kan een kader bieden. Bij een projectmatige 
aanpak kan een externe supervisor ingeschakeld worden die 
als buitenstaander vaak een frissere kijk heeft. 

Voorlichting en kennisoverdracht blijven belangrijke taken 
van gemeenten. Niet alleen naar bewoners maar zeker ook 
naar reeds georganiseerde lichamen als woningcorporaties 
of projectontwikkelaars. 

Belangrijke kenmerken van participatieprojecten zijn 
flexibiliteit en veelvormigheid. Wil de stimulering van deze 
initiatieven door de overheid succesvol zijn, dan zal haar 
beleid dezelfde kenmerken moeten bezitten. 
Hierin zouden een aantal aandachtpunten in ieder geval 
een rol moeten spelen: 

• woningbeheer koppelen aan woonomgevingsbeheer 
• milieuvriendelijke projecten starten 
• combinaties van wonen en werken stimuleren 

• regelgeving voor woonruimteverdeling 
• zelfwerkzaamheid bij onderhoud en verbouwing 
• werk met behoud van uitkering (sociale vernieuwing) 

De welstands-projecten in Delft en Maastricht vormen bij dit 
aspect een goede illustratie. 

Organisatie 
Een organisatievorm is al genoemd als voorwaarde, deze 
speelt ook een rol bij het opbouwen van deskundigheid bij 
bewoners en het speuren naar ervaringen bij andere 
projecten. Het beslissingsproces, de fasering hiervan en de 
mate van invloed van de verschillende deelnemers dienen 
vanaf het begin duidelijk te zijn. 
Verder verdient de groepsgrootte aandacht. Groepen 
moeten groeien en dat kost tijd. Daarom is het aan te 
bevelen om zo duidelijk mogelijk de verwachtingen van de 
deelnemers in beeld te brengen en daaraan een realistische 
planning te koppelen. Een groepsgrootte van 10 tot 15 
mensen geeft een omvang waarbij iedereen elkaar kent en 
ook een bijdrage moet leveren, terwijl uitval van een lid 
geen ontbinding van de groep hoeft te betekenen. Bij 
grotere projecten kunnen de deelnemers geclusterd worden 
en dient door de clusters heen weer een duidelijke draad 
getrokken te worden. 

'l'ec:hniek 
Eénheid in verscheidenheid is het architectonisch en 
stedebouwkundig thema dat door de oogharen in ieder 
project te herkennen is. Voor alle betrokken partijen moet 
dit een leidraad zijn. De bewoner wil een herkenbaar deel 
van het geheel zijn terwijl voor het stadsbeeld een samen
hang bereikt moet worden. Door duidelijk ontkoppelde 



bouwstructuren op te zetten waarbinnen gevarieerd kan 
worden, al dan niet door de bewoner zelf, kan dit bereikt 

worden. 

In de projecten te Kattenbosch, Rosmalen en München
Perlach is goed de meerwaarde van een technisch concept te 
zien. 

Financiering 
Voor de financiering dient ook in een vroeg stadium een zo 
realistisch mogelijk overzicht gegeven te worden. De 
inhoudelijke en financiël planvorming dienen gelijk op te 
lopen. Uitvoerig snuffelen naar bijdragen uit fondsen voor 
stadsvernieuwing, sociale vernieuwing, kopkostenfonds, 
experimentenfonds en bijdragen voor haalbaarheidsstudies 
loont de moeite maar dan wel in overleg met deskundigen 
zoals de SEV of een gemeentelijk experimentencoördinator. 
Een deel van de meerwaarde (niet alleen in gebruik maar 
ook in vierkante meters) in participatieprojecten kan echter 
'gefinancieerd' worden door zelfwerkzaamheid en door de 
samenvoeging van middelen (synergie). Het is verstandig dit 

effect ook weer niet te overschatten. 

Beheer 
In de beheerfase komt de organisatievorm van de bewoners 
tijdens de bouw weer van pas die hierbij wel vaak een 

verandering ondergaat. Dat heeft vooral te maken met de 
eigendomsvormen binnen het project (huren, kopen en alles 

daartussen) en de juridische eisen die aan de beheers
constructie worden gesteld. Ook hierbij is deskundigheid 
van cruciaal belang om dit goed op poten te zetten. 

Juist deze organisatievormen zorgen voor een belangrijke 

meerwaarde bij projecten met alternatieve bouw- en 

beheersvormen. In 'Tussen huren en kopen', een uitgave van 
de Vereniging Nederlandse Gemeenten, worden als te 
behalen (neven-) resultaten genoemd: 
• Grotere betrokkenheid van bewoners bij woning en 

woonomgeving 
• Gemeenschappelijke voorzieningen voor groepen 

binnen een samenleving 
• Uitstraling naar omgeving, verbetering leefbaarheid 

• Besparing op woonlasten 
• Hergebruik oude panden 
• Verruiming nieuwbouwmogelijkheden 
• Kwalitatief goed onderhoud 

De projecten Romolenpolder en het Vierwindenhuis leren 
veel over beheersmodellen, zoals ook blijkt uit hun opname 
in 'Tussen huren en kopen'. 

Tot slot 
Als laatste aanbeveling is het goed om proberen tot een 
kennisbundeling te komen. Het thema leeft, dat blijkt 
iedere zaterdag weer als in de Volkskrant oproepen staan 
tot de gezamenlijke aanschaf of bouw van 'een gebouw 

waarin gezamenlijke activiteiten naast de eigen woon
eenheid mogelijk moeten zijn.' 
Te vaak wordt het wiel opnieuw uitgevonden en hoewel dat 

-zoals eerder opgemerkt- voor een groepsproces heel 
goed kan zijn, kan er veel moeite en frustratie bespaard 

gebleven worden. Dit kan door een platform te stichten 

waarin regelmatig overleg mogelijk is tussen woon
consumentenorganisaties, inspecties voor volkshuisvesting, 
verenigingen voor Centraal Wonen, de corporatiekoepels, 

collectieven voor buurtontwikkeling, architectenorganisaties 
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enzoverder. Zij kunnen ook een informatiepunt vormen 
waarnaar initiatiefnemers -met name uit de niet-professio
nele hoek- hun eerste schreden kunnen zetten. 

Tot slot een alinea uit een Oostenrijks handboek voor 
'Mitbestimmung im Wohnbau'. 

In vrijwel iedere discussie over participatie komt, meestal al in een vroeg 
stadium, de vraag naar voren hoe het gehed in een wettelijk kader is te 
passen. Dit is echter een principieel misverstand: participatie in de 
woningbouw, zeker waar her de bewoners betreft, kan nier in regels en 
wetten worden vastgelegd. Het moer veeleer als mogelijkheid worden 
aangeboden en gestimuleerd. 
Ongetwijfeld kunnen de lokale en nationale overheid hieraan hun 
bijdrage leveren door een 'recht op participatie' in wetten en regelingen 
op re nemen. Maar nier op de gebruikelijke manier met een totale 
reglementering, maar juist door de verruiming van de speelruimte in de 
bestaande regelgeving en voorschriften, en door de opheffing van 
regelgeving die participatieprocessen nog steeds belemmert. 
Veel van de in dit handboek beschreven projecten zijn ontstaan in een 
wettelijk schemergebied Bij een groot aanral werden de voorschriften 
zelfs omzeild. Dit was alleen mogelijk omdat innovatieve politici en 

ambtenaren zulke projeeren in bescherming namen, vaak zelfs rot over de 

wettelijke grenzen. Wanneer echter op deze manier individuele rechten in 
het gedrang komen, hangt een civielrechtelijke vervolging als een zwaard 
van Damocles I:JcMn alle betrokkenen . 
Alleen al daarom is her van belang participatie in de woningbouw uit 
haar uitzonderingspositie te bevrijden. Deze participatieprocessen moeten 
binnen algemeen geldende liberale voorschriften rot ontwikkeling 
kunnen komen. Dar geldt ook voor de Kontrollrrchrr van de individuele 
bewoners die ren onrechte vaak tot her domein van de participatie
regelingen gerekend worden. Ze vereisen weliswaar een duidelijke en 
algemeen geldende regeling maar mogen de democratische besluirvor· 
ming nier onmogelijk maken. Hier dient een wrgvuldige afweging tussen 
minderheidsbescherming en meerderheidsbelangen te worden gemaakt. 
Maar war kunnen de politici doen die nier direct in staar zijn om de 
regelgeving te veranderen maar ook nier op die verandering willen gaan 
zitten wachten. In het gebied tussen regionale en lokale regelgeving 
bestaan ralloze mogelijkheden. Alleen al door en soepele uitleg van 
voorschriften en door her geven van informatie aan bewonersgroepen 
kunnen participatieprocessen gestimuleerd worden. 

(uit: Mitbestimmung im Wohnbau; Kurt Freisitzer e.a.; 
Wenen 1987) 


