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1. de oorspronkelijke onderzoeksopzet 

De oorspronkelijke onderzoeksopzet is neergelegd in het sena

rio'73 {de projektgroep, januari 1973) 

de bedoeling en de aanpak hiervan was de volgendea 

{uit het senario overgenomen) 

-de bedoelingl 

-om in overleg tussen bewoners, gemeente en opbouwwerk, en de 

-projektgroep van bouwkunde studenten vanuit de huidige situatie 

-in Breda te komen tot een keuze Yan de beste huisvesting voor 

-elke bewoner van de Gerardus Majella buurt. Het gaat erom dat 

-er een werkwijze wordt ontwikkeld waarin de bewonere, met 

-inzioht in het probleem zelt, de voor hen beste huisveeting 

-lcunnen kiezen. 

-De bewoners zullen geinformeerd moeten worden. 

-studenten en opbouwwerk zullen onderzoekingen moeten doen en 

-adviezen moeten geven • 

...;wanneer de keuzen van de bewoners afzonderlijk bekend zijn, 

-kan met alle buurtbewoners de toekomst van de Gerardus Majella 

-buurt bepaald worden. 

-Daarmee is dan de aard van de stadsvernieuwende ingreep bepaald 

-en ttlVens de wijze waarop die uitgevoerd moet worden. 

-De gemeente zorgt voor de huisvesting van de bewoners en voor 

-het algemeen welzijn (belang). 

-or er een oonflikt ontstaat met de gemeente zal afhangen van 

-het overleg met de gemeente en de redelijkheid van de plannen 

-die de gemeente heeft met de buurt. 



-de aanpak 

-Er wordt een overzioht gemaakt van de elementen die bij de be-

-slui tvorming over de toekomst van de Gerardus i'~'lajella-buurt 

-betrokken moeten worden. (Om het geheel te kunnen overzien en 

-om een planning van werkzaamheden te kunnen maken). 

-om aan te sluiten bij de speoifieke situatie van de buurt en 

-om niet te veel fouten te maken zal van elke elementengroep 

-eerst een globale verkenning uitgevoerd worden, daarna zal er 

-een gedegen en systematisoh onderzoek in de bele buurt gehouden 

-worden, eventueel gevolgd door enkele diepgaande onderzoeken 

-naar enkele elementen om de waardering ervan vast te kunnen 

-stellen (diagnose) en verbeteringsmogelijkheden aan te kunnen 

-geven. 

-Bij het waarderen van de elementen zal een dialoog moeten ont-

-staan tussen de betreff'ende deskundige en de bewoners. 

-Dit stelt eisen aan de verslaggeving van de onderzoeken en aan 

-bet rangsobikken van de elementen. 

-De verslaggeving van de onderzoeken moet zo opgesteld worden, 

-dat de waardering, die de deskundigen geven, vergeleken kan 

-worden met de waardering, die na de dialoog ontstaan is. 

-De elementen van bet overzioht zijn gerangsohikt naar bet 

-niveau van omvang om ze bespreekbaar te maken voor bewoner, 

-straatgroep en buurt, nl. de woning, de straat, de buurt, de 

-wijk, bet stadsdeel, de stad. 

-De keuze voor de beste buisvestingssituatie is in drie keuze-

-groepen te verdelen nl.a 

-1. verbetering van de woningen en de woonomgeving van de buurt 

-2. verbuizen binnen de bestaande woningvoorraad in Breda 

-3.goedkope nieuwbouw in de buurt of elders in Breda 

-De keuze voor de aard van de stadsvernieuwende ingreep valt 

-uiteen in de mogelijkhedem 

-a. sanering en rekonstruktie. 

sloop van de bestaande bebouwing en berbouw op een nieuwe 



-b. rehabilitatie 

procesmatige vernieuwing van de woningen en de woonomge

ving op de bestaande infrastruktuur. 

(einde citaat) 

Om inhoud te geven aan de globale verkenning gaat het senario 

verder met de opsomming van de elemente,l. (deze opsomrning is 

gebruikt voor de inhoud van de beschrijving van de buurt). 

Dan volgt de diagnose. Hier wordt aangegeven welke onderzoeken 

gedaan moeten worden om een gefundeerde keuze te maken tussen 

de alternatieven voor de beste huisvestingssituatie. De onder

zoeken zijn te verdelen inc 

1. diepte onderzoeken van verschillende elementen 

2. verhuismogelijkheden 

3. goedkope nieuwbouw. 

Dit alles moet leiden tot bet ontwi~kelen van alternatieven 

plannen voor de huisvesting van de bewoners en de stadsvernieu

wende ingreep. 

2. de moeilijkheden bij het onderzoek 

- Bij de bedoeling van het senario is aangegeven dat de bewo

ners zelf moeten kiezen (beslissen) en d~t wij (de projektgroep) 

hen daarbij willen helpen. 

- In het senario wordt niet aangegeven hoe de verhouding bew~ 

ners - projektgroep is en waar de beslissingen worden genomen 

om onderzoek te doen. 

- Het senario is voor de projektgroep opgezet als model voor 

onderzoek naar de Gerardus Majella buurt en haar bewoners. 

Hierbij spelen enkele essentiele moeilijkheden. 

Het onderzoek moet de bewoners dienen opdat zijzelf beslissingen 

kunnen nemen. 

In een fase wa.arin besllssingen genomen moeten worden, kan een 



onderzoek uitwijzen welke beslissing de beste is of welke be

slissing de bewoners ook zelf zouden nemen. De onderzoeker gaat 

over de hoofden van de bewoners heen uitzoeken, vat voor hen 

het baste is. Hij kan natuurlijk zijn onderzoeksresultaten ter 

terugkoppelen naar de bewoners door ze bij hen ter diskussie 

te stellen. 

Bij de projektgroep kwam deze werkwijze moeilijk over als ideale 

methode, omdat de bewoners er te passief bij betrokken zijn. 

Het onderzoek moet geen eigen leven gaan leiden. Het doen van 

onderzoek moet passen in het aktieproces. 

De projektgroep wilda niet de buurt instappelL, zonder dat 

de bewoners ervan oo de hoogte waren en er de zin van inzagen. 

Het onderzoek rooet duidelijk ten dienste staan van de gevoerde 

onderhandelingen met de gemeente. 

Aan het wijkkomit~ werd voor het onderzoek medewerking gevraagd 

Stond zij afwijzend t.o.v. onderzoek (v.b. enquete) dan ward 

het niet uitgevoerd. 

Bet senario lijkt het onderzoek (en het maken van plannen) een 

belangrijke plaats te geven. Ala er maar een goed onderzoek ge

da.an wordt en een goed plan op tafel komt, d:m kan daar met de 

gemeente over gepraat worden en kan het ook uitgevoerd worden. 

De projektgroep was onervaren: 

Ten aerate was de projektgroep ueinig ervaren in het doen van 

onderzoek, zowel in de methoden van onderzoek ala in de theo

retische kennis van onderwerpen. 

Op de T.H. was het moeilijk de juiste begeleiding en mankracht 

te vinden (veelal ontbrak die). 

Ten tweede wist de projektgroep weinig van het onderzoekege

bied terwijl de bewonere, die onderzocht worden, hun situatie 

door en door kennan. De projektgroep wil de situatie goed ken

nan om de bewoners te kunnen adviseren. Veelal weten de bewoners 

erg goed wat er aan de hand is en kunnen de bewoners de projekt

groep beter adviseren. 



Met deze moeilijkheden heeft het onaerzoek toch een duidelijke 

taak geha.ds 

De projektgroep heeft hiermee kennis en informatie over de 

buurt en haar bewoners gesystema.tiseerd. Zij doet daarbij enkele 

specialistische onderzoeken, die de bewoners zelf niet kunnen 

do en. 

De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden in het aktie

proces en geeft de bewoners zekerheid in hun mening over de 

buurt (en de woningen). 

3. de huidige opzet 

De informatie over de huisvesting valt in twee delen uiteens 

1. de besohrijving van de buurt 

2. toekomstige mogelijkheden 

De beschrijving van de buurt is gema.akt om een inzicht te krij

gen in de huidige toestand van de buurt. Deze is ontstaan vanuit 

de globale verkenning, waarin alle relevante aspekten gerang

schikt waren in de verschillende elementen. Dit kon niet in een 

keer verwerkt worden, tevens zijn er tegelijkertijd enkele diep

gaande onderzoeken gedaan. 

De beschrijving is een groeiend rapport geworden. 'l'elkens als 

er relevante informatie beschikbaar kwam, werd deze in het rap

port verwerkt. Zodoende ontstaat een dynamies rap~ort dat bij 

stulcjes en beetjes opgeb:mwd wordt. 

Het is geen doel op zich om een volledige beschrijving van de 

buurt te maken, maar de noodzaak om er aan te werken wordt be

paald door de aktie. 

De beschrijving van de buurt geeft niet genoeg informatie om 

een beslissing t·; nemen voor de toekomstige huisvesting en het 

maken van plannen. 

Om een duidelijk beeld te geven van de toekomstige mogelijkheden 

1 



verhuis-, en nieuwbouwmogelijkheden er zijn. 

Bij het maken van plannen worden konklusies getrokken uit de 

beschrijving van de buurt en uit de diepteonderzoeken. Daar

naast wordt andere informatie ingebracht, die niet specifiek in 

de beschrijving van de buurt thuis hoort. 

4. de resultatQn tot nu toe 

Tot nu toe is gewerkt aana beschrijving van de buurt 

renova.tieplan 

nieuwbouwplan 

Van de beschrijving van de buurt zijn alle elementen meer of 

minder behandeld. De punten waar niet zoveel aandacht aan be

steed is zijn a de woonomgeving 

de elementen van stadsstruktuur 

de sociale elementen 

Deze punten zijn ook niet verder uitgewerkt in de vorm van plan

nan. Bij de plannen zijn de verhuismogelijkheden ook niet uit

gewerkt. 

Dat de woonomgeving niet is uitgewcrkt heeft twee redenent 

1. aan de bewoners is do,)r de gemeenteambtenaar een bomenplan 

voorgelegd ter verbetering van de straten in de "15)n. Het 

wijkkomite heeft het plan afgewezen omdat zij eerst een uit

spraak wilden hebben of hun woningen al dan niet gerenoveerd 

zouden worden. 

2. na de eerste verkenning leek ons dat de woonomgeving van de 

"1 



de breedte van de straten, de diepte van de aohtertuinen 

en de extra mogelijkheden in de binnenterr::inen. 

In de "132" zijn de achtertuinen weliswa.ar zeer klein, maar 

hier bestaan ook plannen voor sloop en nieuwbouw. 

Bij de elementen van de sta.dsstruktuur wordt de ligging van de 

Gerardus Majella buurt gesohetst. In hoofdstuk 2. 4 wordt de 

konklusie getrokken, dat de buurt als woonbuurt gehandhaafd 

~ blijven. In hoofdstuk 2.6 wordt aangegeven welke preble-

men nog opgelost moeten worden om de Gerardus fiiajella buurt in 

een toekomstige struktuur van de stad te plaatsen en daar , 

levensvatbaarheid te geven. 

Om een inzioht te geven in de sooiale elementen wordt iets 

verteld van de leeftijdsopbouw en de verhuizingen. 

Daarna zijn drie stukken ingevoegda 

1. rapportage van een enquete die gehouden is in november 1973 

die handelt over de bewoner en zijn woning 

2. besohrijving van de sooiale werkelijkheid in de buurt Gerar

dus Majellal A, definiering van de begrippen buurt en volks

buurt 

B, sooiale struktuur in een volksbuurt 

C, werk (arbeidssituatie) 

3. verkenningen in de wijk Gerardus Majella 

gezindheidszorg 

onderwijssituatie 

maatschappelijke dienstverlening 

kulturele diensverlening en ontspanning 

sociaal-kultureel werk Fidelia 

pastorale aktiviteiten 

Wat de plannen betreft is er e;;;n renovatieplan en een nieuw

bouwplan om het wijkkomite te helpen in de onderhandelingen. 

De verhuismogelijkheden zijn door de projektgroep niet onder

zoob.t. Algemeen :is bekend, da,t er grote woningnood in Breda is, 



zeker in de goedkopere woningen. De gemeente heeft hieromtrent 

de informatieve nota huisvesting uitgegeven, waar onder andere 

uit bleek dat er een grote vraag is naar woningen uit de huur

klasse van f50,- - 1200,- • Ook heeft de gemeente opdracht ge

geven voor een uitgebreid woningmarktonderzoek, waarvan de 

resultaten medio 1974, tussentijdse reportage, en in 1975, 
eindreportage, te verwachten zijn. 

In bijlage 1 wordt een inzicbt gegeven welke huur de bewoner 

gaat betalen voor oude en nieuwe woningwetwoningen • 

1 
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BESCHRIJVING VAN DE BUURT 



Sa.menvatting 

De Gerardus kajella buurt is rond 1920 gebouwd door een woning

bouwvereniging. 

In 1964 zijn de woningen door de gemeente overgenomen. 

Sinds 1961 worden geen huurverhogingen meer doorgevoerd vanwege 

de gebre~cige onderhoudstoestand. 

De huren liggen tussen de F40,- en F50,-. 

Bij de opknapbeurt worden de huren verhoogd met F10,- of F20,

en voor een douchecel F18,50 extra. 

De opkaapbeurt wordt in drie fases uitgevoerd. 

de eerste fase is in 1971 I 1972 ' deze was voor 10 jaar 

de tweede fase in 1972 ' deze was voor 5 jaar 

de derde fase moet nog goedgekeurd worden, deze zal zijn voor 

10 jaar. De bewoners proberen voor hun woningen renovatie te 

verkrijgen. 

De Gerardus kajella buurt ligt in de binnenstad van Breda. Het 

heeft een typische woonfunctie en het valt niet te verwachten 

dat deze functie gewijzigd zal gaan worden. 

De wethouder heeft gezegd de buurt te zullen handhaven voor de 

huidige bewoners, alhoewel hij denkt aan totale nieuwbouw. 

De bewoners zelf willen renovatie. 

De Gerardus hiajella buurt kan getypeerd worden als arbeiders

buurt. 

In de Gerardus Majella buurt wonen veel oudere mensen, die al 

gedurende lange tijd in de buurt wonen. 

Van de gezinnen is 70% kleiner dan 3 personen 



1 RUIMTELIJKE ELEMENTEN IN DE BUURT 

1.1. de woning 

1.1.1. administratieve gegevens 

De eigenaar van de Gerardus ~ajella buurt is de gemeente Breda. 

De gemeente Breda heeft de woningen per 11-2-1964 (bij besluit 

van 8-12-1964) overgenomen van de woningbouwvereniging N.V. 

Volkshuisvesting. 

De komplexindeling 

De Gerardus Majella buurt bestaat uit 340 woningen, waarvan er 

4 tevens Winkel zijn. 

Verder liggen er een 30-tal partikuliere woningen die niet in 

de inventarisatie opgenomen zijn. 

Er zijn twee komplexindelingen: 

een oorspronkelijke en een twoede die gemaakt is voor de 

"opknapbeurten" 

de eerste indeling: ( zie kaart 1) 

komplex VB, 85 woningen, genaamd de "Hollandse tuinen" 

II VC,169 II ) 

II VD, 53 " ) genaamd Jan van Polanenkade 

tl VE, 17 II ) 

" VF, 9 " vaste goederen belegde reserve 
11 

-, 7 aangekochte woningen 

de tweede indeling: ( zie kaart 2) 

komplex van de "53" woningen 
II II 

II II II 

Tnes 

"132" 

"155" 
" 
If 

alle woningen zijn van het type eengezinsrijenhuis, met de 

eerste verdieping onder de kap. 

De types varieren in grootte en indeling. 



type aantal 

B 12 

c 6 

D 65 variant D1 :15 

F 102 variant F1A:17, F1Ba3, F 1 :6 

H 54 
R 8 

X 65 

diverse 28 A1, A2, AA, BB, G, J, K, L, M, N(2x), 

o, P, Q, R, s, T, V, W, z, en 8 zonder 

aanduiding. 

zie kaart 3 

het bouwjaar 

De wo.ningen zijn tussen 1913 en 1927 gebouwda 

komplex VB1 1913 - 1914 

VCa 1918- 1923 

VDa 1920 - 1923 

V.t::a 1923 

VFa 1927 

de 7 aangekochte woningen in 1902 

ondergrond 

De grond is in eigendom bij de gemeente 

voorschotten 

De voorsohotten zijn voor de bouw en de grond als een geheel . 

verstrekt met een looptijd van 50 jaar. 

komplex VB: de laatste aflossing :n.v.t. 

VC: V1551 - I 
IJD: V1551 - II 

Vhl: V1551 - III 
VFs 

de 7, gemeente financiering 

1972 

1972 

1975 

1975 



binding met bet rijk 

VB en VF is privaatreohtelijk bezit. 

VC, VD en VF zijn gebouwd met rijksvoorsohotten, registratie 

nrs V1551 I, II, III. Voor deze woningen werd een bijdrage in 

bet exploitatie verlies gegeven van 75 % 

huur 

de huur varieert tussen de 40 en 50 gulden per maand 

sinds 1961 zijn er geen huurverhogingen meer doorgevoerd van

wage de gebrekkige onderhoudstoestand van de woningen 

er is geen huurharmonisatie toegepast 

bij de opknapbeurt worden huurverhogingen berekend 

tegen de huurverhoging van de "132" is beroep aangetekend bij 

de huuradvieskommissie. 

onderhoud 

De "53" hebben een opknapbeurt gehad voor 10 jaar, die uitge

voerd is 1971-1972. De kosten waren f10.600,- per woning. Dit 

is gefinanoierd met behulp van gemeente finanoiering. 

De "132" hebben een opknapbeurt voor 5 jaar gehad, die uitgevoerd 

is in 1972. De kosten per woning bedroegen f900,-. Dit is met 

behulp van rijksfinanoiering betaald. 

De "155n waohten op een opknapbeurt van 10 jaar. Dit gaat f13.000,

per woning kosten, wat betaald moet worden door rijksfinancie -

ring. Het plan moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. 

exploitatie resultaat 

Op de woningen wordt verlies geleden. Zie hiervoor tabel 1 s 

exploitatie overzioht van 1973. 

15 



VB 
vc 
VD 
VB; 
VF 

'7' 
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kaart 2: komplex indeling 2 

'53' 
'132 1 

'155' 

1 



kaart 3 1 liMing van de 

tnen 

p poort 



tabel 1 

exploitatie overzicht 1973 van de woningkomplexen in de Gerar

dus Majella buurt.(uit de begroting van de gemeente Breda, 
woningbedrijf A) (afgerond op hele guldens) 

komplex VB vo VD VB VF I 7 I 

~ntal woningen 85 169 53 17 9 7 

ontvanp:stena 
1.huur 38000 89286 18595 10708 8049 ? 
2.interest belegd kasgeld 123 684 59 136 53 
3.rijksbijdrage - 37625 6626 513 -
~.gemeente bijdrage - 12515 - -- -
totaal ontvangsten 37977 38768 25280 11085 8006 

iuitgaven:a 
16.rente -- 4303 1258 439 63 ' 7.afschrijving - 52446 15186 5354 827 
8.risico reserve - -- - - -
9.onderhoud ~7200 54080 16960 5440 4160 
10.buitengewoon onderhoud - 6988 1033 917 -
11.assurantie 518 1008 254 114 91 
12.grondbelasting 1426 2191 445 309 166 
13.straat en rioolbelastiD8 4033 6206 1~62 874 460 
14.waterschapslasten 465 786 159 111 63 
15.algamene kosten 4760 9464 2969 952 504 
16.leegstand 38 89 33 11 8 
17.vervolgingskosten - 100 40 20 -
18.reinigingskosten 352 2170 288 169 -
19.verliezen,dubieuze deb. 26 51 16 5 3 

totaal uitgaven 38817 ~39883 39903 14714 6344 

IWinstfverlies ~ 840· -1114 -14622 -3628 +1663 

aanschafwaarde etichtings-
kosten ? 1339524 375189 136734 33(·)0 ~ 

idem verbetering 19491 431 
. --

rente percentage 
(afs: 'hrijving met annuiteiten 3tfo 3~4~ 32% 3~ 

boekwaarde per 1-1-1973 nihil 122934 35334 12548 1792 ? 
496 



de bouwtechnisohe staat 

Door de projektgroep is een onderzoek gedaan naar de bouwteoh

nische staat van de woningen op basis van de verkorte antrivs

methode 1). Op de methode en de uitwerking ervan is veel kritiek 

gekomen, toch is hiermee een redelijk beeld van de bouwteoh

nisohe staat van de woningen opgebouwd. 

In principe zijn de woningen op dezelfde wijze geconstrueerd. 

tekening 1 

1. sohoorsteen 
3. dakkapel 
5.houten dakgoot met zinken 

bekleding 
7.trap 
9.geen trasraam 
11. fundering 

--------------·-----------

2.opgetrokken gevel, uitbouw dak 
4.houten daY~onstruktie, dakbeschot 

pannen dak 
6.steensmuur 
8.houten balklaag 

10 uitbouw met ~-steensmuur en 
plat dak 

1) ziea rapper~ van de projektgroeps bouw- en woontcohnische 

toestand op basis van de verkorte antrivs-methode 



1. de f'undering en bouwmuren 

In de Gerardus .Majella buurt zijn diverse soorten f'underings

technieken toegepast. Dit is gebleken uit de gesprekken met de 

opzichter, die destijds bij de bouw betrol<ken was ( zie kaart 4) 

Hij wees one er ook op, dat op eommige plaatsen slechte bouw

grond is aangetroffen. Boringen tot 2 meter in het komplex van 

de "132" hebben uitgewezen, dat de bodem daar voornamelijk 

beetaat uit leemaohtig materiaal. 

Symptomen van slechte fundering of van onjuist gekozen funde

ringstechnieken in kombinatie met slechte bodemgesteldheid 

verden in 25% van de woningen gekonstateerd, voornamelijk in 

de Wassenaarstraat, Gravestraat, Stadhouderstraat, Odilia van 

Salmstraat, Lange Gampelstraat en de oneven zijde van de ~rnst 

Casimirstraat • 

.li:en slechte fundering kan wel een ernstig gebrcck zijn, niette

min is tijdens het onderzoek weinig gebleken van overlast. Het 

vermoede;:J. bestaat, dat alleen in de eerste jaren na de bouw 

verzakkingen zijn opgetreden en dat de konsekwenties ervan, 

zoals scheurvorming, verzakkingen van kozijnen, golven van de 

gevel en dergelijke, al in een vroeg stadium zijn opgevangen. 

Bovendien is er van instortingsgevaar geen sprake. Hooguit 

zouden estetiese motieven tot een negatieve waardering kunnen 

leiden. 

Bij de oneven zijde van de Ernst Casimirstraat zou van en 

externe invloed sprake kunnen zijn. Een bewoner vertelde dat 

in de tweede wereldoorlog een born achter hun huis ontplof'd was, 

waardoor de achtergevel beschadigd is. 

In 75fo van de woningen is vocht gekonstateerd. 

Optrebcend vocht is wel een zeer hinderlijke 

verschijnsel. Een aantal bewoners wordt gekonfronteerd met 

de gevolgen ervana langs de muren natte en soms beschimmelde 

vloerbedekking, vochtple~(en op het behang, schimmel en zout

afzetting op de muren en in de kasten. 

Er is hier sprake van een interaktie tussen de bodemgesteldheid 

grond!'faterstand, en de kwaliteit van het metselwerk. 
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van vocht, met name zoutafzetting e~ aantasting van het metsel

werk door vocht waargenomen (alleen hier trekt het vocht zo 

hoog op). ~~en dergelijke hoogte is alleen te verklaren, wanneer 

er van een groot vochtaanbod sprake is, zoals bij hoge grond

waterstand. r.leetpunten in het laagste ded van de wijk hebben 

een hoogs~e waterstand van 60cm beneden het maaiveld opgeleverd 

(december 1972), dit betekent dat vooral in de winter heel wat 

funderingen in het water staan. Normaal echter wordt dit water 

door het trasraam, opgebouwd uit baksteen-klinkers en sterke 

specie, tegengehouden. Vermoedelijk is het hier vooral de specie 

die het laat afweten. Dat ook in de perioden met minder hoge 

grondwaterstand van optrekkend vocht spra::ce is, kan verkla,-1rd 

worden uit het leemachtige karakter van de bodem. Deze grond

soort is slecht water doorlatend, zodat regenwater gedurende 

lange tijd onder het maaiveld wordt vastgeho~den. 

Uit gespre~~en met bewoners die zeer lange tijd in de buurt 

woonden, bleek dat de woningen voor de tweede wereldoorlog niet 

vochtig waren. Dit kan verklaard worden uit de ligging van de 

buurt in de samenloop van 2 riviertjes, de Gampel en de Mark. 

Deze riviertjes zijn nu gedempt. Doordat de natuurlijke afwa

tering van het grondwater is verstoord, is de gronduaterstand 

gaan stijgen. De fundering raakt nu het grondwater, waardoor 

de woningen nu vochtig worden. 

Overigens is bij bestudering van de grondwaterstand in Breda 

gebleken, dat sinds 1952 de gemiddelde grondwaterstand 25om.is 

gedaald 1), een voor het optrekkend vocht een gunstige ontwik

keling. Paalfunderingen echter zouden nadeligere gevolgen ~ 

nen ondervinden, als de paalkoppen niet meer permanent onder 

water staan. 

In 43fo van de woningen is doorslaand vocht gekonstateerd. Dit 

verschijnsel is inherent aan de muren van steens metselwerk 

(22c~l-· ~!.j-~oot aanbod van water (regen e.d.) kan het vocht 

1) meetpunt Vewarktstraat 1 .Breda 
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de binnenkant van de muren bereiken. De situatie van de muren 

t.o.v. de zonnestand is bepalend voor de mate van overlast. Zo 

zullen op het noorden en westen gelegen gavels meer problemen 

geven dan de anders georienteerde gevels, die hetzij in de regen

schaduw liggen, hetzij regelmatig door zon en wind worden ge

droogd. 

Opgemerkt dient te worden, dat de uitbouwen achter het huis uit 

balfsteens muren bestaan. De vocbt- en warmte isolatie is dan 

zeer slecht, waardoorr deze ruimten zeer vochtig kunnen worden. 

2.de vloer 

Aan de onevenzijde van de l'lassenaarstraat ligt de vloer van een 

aantal woningen beneden het straatpeil. Dit gebrek geeft bij g 

grote regenval overstromingsgevaar. 1). 

In 43% van de woningen is de konstruktie van de begane grond b 

balklaag sleobt. 

De kwaliteit van een balklaag wordt bepaald door de afmetingen 

van de balkan, hun onderlinge afstand, lengte, belasting en de 

toestand waarin het materiaal verkeert. 

Orodat bet niet mogelijk was de balklaag direkt te inspekteren 

moest worden afgegaan op de door bewoners verstrekte gegevens 

en het waarnemen van verschijnselen als abnormale doorbuiging 

en het al dan niet voorkomen van optrekkend vocht. 

Vering bij de oplegging van balken wijst bijna altijd op een 

door rot of schimrnel aangetaste balkkop. 

Het verschil tussen dit gebrek en optrehl{end vocbt 

(75-43•32%) kan Ulisschien verklaard worden uit de wijze waarop 

is onderzooht, die alleen bet eindstadium van een door schim

mel of rot aangetaste balklaag signaleerde. 

Evenals de laagste balklaag, kan ook het vloerhout door rot of 

schimmel aangetast worden. 

Niet alleen het optrekkend vocht maar ook een vochtigo kruip

ruimte beeft zijn nadelige invloed op de vloer. Enkele malen is 

water geconstateerd onder de vloer .. Dit komt of door en hoge 

grondwaterstand of het water is er blijven staan na een over-
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stroming. Bij een sleohte ventilatie en verkeerde bodemaf

sluiting blijft het er lange tijd zeer vochtig. Zo kwam het 

voor dat een vernieuwde vloer binnen 4 jaar weer wegrotte. 

Verschiliende typen hebben of hadden een woonkeuken. Op de 

plaats van de aanrecht kan de balk verrot zijn door leklcages 

van de aanrecht of voor de afvoer. 2) 

J.het dak 

De dakkonstrmctie is over het algemeen goed. Er zijn enkele 

uitzonderingen tengevolge van bijzondere oorzaken, ale lekkage 

en er is een doorgezaagd spant gekonstateer4. 

De dakbedekking is echter slecht bij 75% van de woningen. In 

de "155" zijn ve(~l pannen door vorst afgeschilder • In de "132" 
zijn vooral de platte daken van de uitbouwen die gebruken ver

tonen, zoals veroudering van de mastieke dakbedekking en rot

ting door kondens. In de "53" is bij de opknapbeurt de dakbe

dekking opnieuw gelegd. Doordat de pannen te ruim zijn gelegd 

en de daklichten niet juist gemonteerd zijn, hebben deze daken 

gelekt. 

Door het slechte onderhoud en de ouderdom van het zinkwerk en 

houtwerk van de goten lekken deze en zijn ze dikwijls verrot. 

Ook de afdichting van de tiCOt op de kilkepers !evert pro

blemen op. 

4.de onderhoud•toestand 

Van 57% van de woningen is de onderhoudstoestand slecht. 

De onderhoudstoestand betreft alle elementen die zo aan slijta

ge onderhevig zijn, dat regelmatig onderhoud no6dzakelijk is. 

Dergelijke elementen zijnt goten, kozijnen, ramen, deuren, in

stallaties voor gas, water en elektriciteit. 

Het onderhoud hiervan is een plicht van de huiseigenaar, maar 

deze he,"ft er weinig aandacht aan oesteed, zodat de woningen 

sterk in kwaliteit gedaald zijn. 

Daar staat tegenover dat de bewoners in veel gevallen zich grote 

inspanningen hebben getroost om het i.nterieut' op peil te houden 
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en waar het mogelijk is het interieur aan de eisen van hun aan 

te passen en te verbeteren. 

-----------------------
1)a zie civ1eltechnische toesia.ml, hoofdstuk 1.2.1. 
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kaart 4: funderingen 

de grondsoort is voornamelijk-veen. 

Het hoogte versohil tussen A en B is 95om. aflopend van A naar B 

De gegevens over de fundering zijn verkregen van de bouwopziohter 

van 1920 - 1964 in de Gerardus ~1ajella, de heer Wijngaarde 

/ 

alechte qrond 
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1.1.3. de woontechnisohe staat 

1. de woningindeling 

Tekeningen 2-8 laat de woningindeling zien van de meest voor

komende typen, zoals ze oorspronkelijk gebouwd zijn. 

Type D heeft een variant D' met een andere bovenveruieping in

deling. 

Type F heeft de varianten F•, F1A' F1B' met andere bovenver

dieping-indelingen en een afwijking in de breedte en diepte 

van de woning. 

In het midden van de straat (12) is een poort naar de achter

tuinen en binnenterreinen. Boven de poorten zijn de bovenver

diepingen van de aan weerszijden van de poort gelegen woningen 

met de halve oppervlakte van de poort vergroot (zie tek.9). 

Onder de diverse woningtypen waarvan geen tekening gemaakt is, 

komen 16 hoekwoningen voor, waarvan er 4 tevens winkel zijn. 

2. de woninggrootte 

tabel? 

type binnenwerks w1 + w2 • wt 
kernopp. 

be + bo .. t 

B 51 41 92 17 15 32 

c 21 14 36 16 - -
D 36 28 64 16 10 26 

F 39 31 70 16 11 27 

K 28 22 50 16 - --
R 38 23 61 16 10 26 

X 35 27 62 16 8 -
!norm uit V&W ~6~8 5/8 24~6 

toe te kennan VB 1 ~/1 1i 

K ~ 1 52 s3 wr w.aap 

7 14 13 9 73 5 

- 7 4 - 26 1 

2 11 6 4 48 3 

5 10 6 4 50 3 

- 6 4 3 29 1i 

4 11 6 4 50 3 

- 13 7 - 45 ~ 

6 11 5/8/11 

- 1 ~/1/H VE 
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De waarden zijn oppervlakten afgerond in hele vierkante metre 

Binnenwerkskernoppervlakte = de oppervlakte binnen de zijmuren 

en de gevelmuren Ol) een hoogte van 1.50m., exclusief de 

bergruimten. 

be + bo = t: beneden verdieping plus bovenverdieping is totaal 

w1a hoofdwoonkamer 

W21 tweede kamer beneden 

Wt1 w1 en w2 samengetrokken tot een woonkamer 

Ka keuken 

s1: hoofdslaapkamer 

s2: tweede slaapkamer 

s3: derde slaapkamer 

wra netto woonoppervlaktea oppervlakte van woonkamer, slaapka

mers en keuken binnen de afgewerkte wanden ter hoogte 

van 1m. boven de vloer en binnen de vereiste kasten. 

w.cap.l de woningcapaciteit uitgedrukt in VE, verblijfseenhe-

den, danwel door het vereiste minimum woonopper

vlakte 

Uit tabel 2 blijkt dat type B de grootste woning is, type 0 en 

H zij~ de kleinste woningen. De typen D, F, R en X zitten daar

tussen. 

3. de woonkamer 

Alle hoofdwoonkamers voldoen aan het minimum woonoppervlak. 

Alleen van type H is de woonkamer te smal: 2.93m. De norm is 

3·55m. 
Bij de typen B, D, F en R kan de binnenmuur tussen de twee 

woonkamers weggebroken worden, waardoor een grate doorzonkamer 

ontstaat ( w1 + W2 • Wt ). In de "155" is de tussenmuur van 

deze typen in 65% van de gevallen door de bewoners weggebro

ken.1). 

Type X hceft de trap in het midden van het huis zitten, waardoor 

het samentrekken van de kamers een te "Lngrijpende verbouwing 

is. ~en bewoner heeft er toch een open, stalen dranitrap in 

·•ema.ukt. 
~-----
1) entu~te dd. november 1973 
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4.de keuken 

Alleen de keuken van type B is groot genoeg om de volledige 

norm van aanrecht, fornuis, koelkast en wasapparatuur te kun

nen plaatsen. 

In de keukens van typen F, en R kan alleen een smal aanrecht en 

koo toestel geplaatst worden. 

De overige typen hebben in principe een woonkeuken. Het aan

recht is dan in de kamer geplaJ.tst. 

Bij type D hebben bewoners het aanrecht gemaakt in het portaal 

tussen woonkamer en achtertuin. 

Een groot bezwaar is, dat de we. direkt in de keuken ui tkotnt, 

zoals bij type F, R en bij de gewijzigee aanrecht in D. 

4<:>% van de bewoners uit de "155" hebben een aanbouw achter hun 

huis gebouwd, dat ze gebruiken als keuken of serre .1). 

5. de slaapkamers 

Vroeger werd de tweede woonkamer als slaapkamer gebruikt. Tegen

woordig wordt deze kamer nog slechts bij uitzondering ala slaap

kamer gebruikt door b.v. bejaarde bewoners. 

De kamers boven noemen we alleen slaapkamers. 

Een twee persoonsbed van 2.00m :r: 1.80m met de nodige loopruimte 

van o.60m kan alleen in type B en X geplaatst worden. 

In de typen D, F,en R kan een kleiner twee persoonsbed geplaatst 

worden. f·len moet of het lagere gedeel te onder het dak gebruiken 

of men heeft minder loopruimte over. 

De hoofdslaapkamers van de typen C en H zijn te klein. 

De bovenverdieping kan vergroot worden door een dakkapctl of 

uitbouw. Door de schuine kant van het dak gaat 80cm verloren 

ala een minimum hoogte van 1.50 wordt aangehouden. 

Van 25'7~ van de woningen is de voorgevel opgetrokken, waardoor 

een uitbouw van het dak ontstaat. De rest heeft a:m de voorkant 

een dakkapel, dit met uitzondering van type H. 

In de "155" heb.;en 2£Jj, van de be;..oners zelf en dakkapel o-p de 

achterkant van hun waning gebonwd of laten bouwen. 1) 

1). ~tlC:'H~tP. november 19?3 
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6. sanitaire voorzieningen 

Alle woningen hebben een we. 

In het komplex van ee "155" heeft 55," van de bewoners er zelf 

een doors~oelinriohting in gemaakt. 

Oorspronkelijk hadden de won"cngen geen douche. 

4afo van de bewoners heboen zelf een douche aangelgd, rneestal 

in de berging aonter de we. 

Boven zijn er geen wastafels. 1). 

1). enq_uete november 1973 
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~r zijn voortuinen int Fellenoord 

.li:rnst Casimir straat aan de oneven zijde 

Wassenaarstraat aan de oneven zijde 

Odilia van Salmstraat 

deze tuintjes zijn 2 tot 4 meter diep. 

De aohtertuinen in de "53" en "132" zijn sleoht 5 tot 8m diep. 

In de "155" zijn ze 10 tot 12m diep. 

In de hoeken van de bouwblokken hebben de woningen bijna gecn 

tuin meer. 

Veel oppervlakte van tuinen wordt in beslag genomen door op

stallen als aanbouwkeukens, bergingen, sohuurtjes, volieres, 

duivenkooien eto. 

De aohtertuinen zijn bereikbaar via brandgangen, behalv. in de 

Fellenoord en in de Lange Gampel, waar versohillende bewoners 

de brandgang bij hun tuin betrokken hebben. 
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1.2. de buurt ..o.;:;;,;;;..:;.,..,..:;;.;;;.......;.:;..;;;..;.;.;;:...;;... _______ ---~--- ·----------

1.2.1. de civieltechnisc~e toestand_van de straat 

1. inleiding 

De bestrating van trottoiren en straten is slecht. De trottoirs 

liggen schecf, de tegels li .. gen slecht. 

De klinkerbestrating is verzakt en zit vol kuilen. 

De riolering geeft nog meer problemen. Niet alle wo's zijn op 

het gemeente riool aangesloten, ma3r dat wordt bij de o~lcnap 

beurt verhol~en voor wat betreft de "53" en de 11 155". 

In de 11 13211 zijn enkele overstromingen geweest ten gevolgc van 

een flinke rc,genbui. 

De buurt vormt als het ware een kom, zijkanten zijn hoger als 

het midden. 

De Haagdijk en de Fellenoord zijn het hoogst, 281cm boven N.A.P. 

Bij de Gravestraa.t is het laagste punt, bij nr 25, nl. 174+ en 

weer omhoog tot 214+ in de l~;arkenda::llse weg (zie kaart 5). 

2. wateroverlast bij flinke regenbuien 

Tot nu toe is wateroverlast 5x voorgekomen, nl in 1955, 1962, 

1968, au0~stus 1972 en mei 1973. 

Het waren steeds de laagste delen van de Gravestraat, Wassenaar

straat en Odilia van Salmstraat, waar het water de huizen bin

nan stroomde. In de Stadhouderstraat en soms in de Koningstraat 

stand de straat blank. Op het diepste punt kwam het water tot 

kniehoogte. 

- lezing civiele dienst openbar~ werkena 

• de gemeente riolering (gemengd stelsel) voldoet aan de norm, 

nl.7mm/15 minuten berging, 

afvoersnelheid van 85liter/ sec/ ha. in 15 min. 

Dat is een berekeningsregen die eens in de 2 jaar voorkomt • 

• vervu.:i.ling en verzakkingen s:pcle:n gecn rol 
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De buurt ~erardus Majella ligt in de binnenstad van Breda. Daar 

werkt bet rioleringesysteem met een pomp (met een capaoiteit 

van 2 dwa ) en overlopen op de singels. 

De buurt ligt ongunstig: 

1. de buurt ligt bet laagst van de hele binnenstad. 180+ tot 

200+ , dat is ongeveer 1m lager dan de omgeving. 

2. De buurt ligt oentraal in het gebied. Het verhang is daar 

bet grootste bij de werking van de overlopen (nooduitlaten) 

De buurt is bet gebied dat bet eerste overloopt. 

-lazing afdeling bouwkunde openbare werken 

De buizen li.-:;gen te laag. Wanneer bet peil in de riolering van 

de binnenstad stijgt tot ~ 180+ (boven bet straatpeil in de 

Gerardus Majella buurt) loop het water onmiddellijk de lager 

gelegen huizen in. 

In de huisriolering (komplex "132" en "155")zijn veel zak<(en, 

breuken en verstoppineen. Het is moeilijk schoon te maken door 

de slechte ligging van de putten en overbouwen van de riolering. 

Het rioleringsstelsel is een gemengd stelsel, maar in de 

Gerardus Majella buurt is het gescheiden wat betreft de faeoalien 

(septictanks) en keukenafvoer + regenwater (gemeente riool) 

-standpunt wijkkomite en projektgroep 

1. De berekening volgens het vloeiingsdiagram of de vloedvlak

metbode levert op dat het profiel van de rioleringsbuis in de 

Odilia van Salmstraat (dit is de hoofdafvoer van de buurt) te 

klein is tussen de Stadhouderstraat en de f.jarkendaalse weg, nl 

30/45 in plaats van 40/60. 

Bij een regenbui van 7mm/15min is de afvoeroapaciteit onvoldoende 

2. Gravenstraat en Wassenaarstraat zijn de eerste straten die 

bij zware regenval,onderlopen en in de praktijk ook de enige 

in de binnenstad. Het zijn dus in bet binnenstadsgebied steeds 

deze bewoners die de overlast ondervinden van een calamiteit. 

Juridies: onrechtvaa.rdig dat zij alleen voor de sobade opdraaien. 
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3. Burgerlij~ Wetboek zevende titel eerste afdeling: 

artikel 1586a 'rustig genot zolang de huur duurt•. 

DtlS een onreohtmatige daad van de gemeente omdat het huis 

onder water loopt, ongeaoht wie de sohuld heeft. 

Civiele dienst of de bouwteohnisohe dienst 
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1.2.2. verkeer 

1. de infrastruktuur van de stad Breda 

Het huidige wegenpatroon van de stad ~reda is een ring-radiaal 

struktuur: alle belangrijke invals en uitvals wegen voeren 

reohtstreeks naar de binnenstad, waar ze onderling verbonden 

zijn d.)or de city-ring. Deze city-ring wordt gevormd doors 

de haven - 11arkenda.alse weg - Karnemelkstraat - Oude Vest -

Beijerd - Vlaszak - Catharinastraat - Het Kasteel Plein -

Cingelstraat - ~raanstraat. 

De belangrijkste radialen zijn vrijwel allen aangesloten op de 

hoofdwegen, direkt rond Breda. JJeze hoofd .. egen zijn: 

Rijksweg 27 ten oosten van Breda 

Rijksweg 16 ten zuiden van Breda 

De noordelijke rondweg als kortsluiting tussen deze beida 

rijkswegen en de 

zuidelijke rondweg, de Graaf Engelbertlaan. {zie kaart 6) 

Het huidige wegenpatroon is duidelijka het verkeer bestemming 

binnenstad wordt zo rechtstreeks mogelijk naar de binnenstad 

geleid en bereikt via de city-ring de eindbestemrning. 

De kortste en daardoor de meestal aantrcl:}:olijkste route tussen 

twee buitcn de stad gelegen punten loopt echter ook via de ra

dialen nac~r c.~e city-ring en de binnenstai. 

Uit verkeersonderzoeking n blijkt, dat ook de Singelring net 

als de city-ring naast een taJ.k als verdeling voor het verkeer 

met bGstemming binnenstad, een taal<. vervul t als route voor bet 

verkeer dat doorgaand is ten opzichte van de binnenstad. Beide 

verdeelsystemen vullen elkaar aan. 

Naarmate de verkeersdruk op het centrum als gevolg van bestem

mingsverkeer toeneemt, zal me0.lr ton opzichte van de binnenstad 

doorgaand verkecr het singel-trace kiezen. 

Het gedeel te va.n het singel-trace tusse11 de Haagdi jk en de 

Irenenstraat kan nauwelijks als een alternatieve route worden 
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bescbouwd voor bet ten opzicbte van de binnenstad doorgaande 

verkeer. Dit manco zal duidelijker worden naarmate door de 

ontwikkeling van Princenhage en de Haagse beemden de verkeers

druk vanuit bet westen en noordwesten op de binnenstad inclus~f 

de westelijke tak van de city-ring sterk zal toenemen. 

2. de verkeersontsluiting van de buurt 

De Gerardus l>lajella buurt ligt tussen drie drukke verkeerswegen 

ina 1. de harkendaalse weg, die een deel is van de city-ring 

2. de Haagdijk, die een radiaal weg en een winkelstraat is 

3. De Fellenoord met de Nieuwe buizen. De Gasthuisvelden 

is een radiaal die de singel-ring kruist maar niet door gaat 

tot de city-ring. De Gasthuisvelden stopt op de Fellenoord. 

Het verkeer van deze radiaal gaat via de Nieuwe Huizen en de 

Fellenoord naar de city. 

Voor de auto, de fietser en de voetganger geeft het geen pro

blemen om vanuit de buurt in bet verkeer op te gaan. De buurt 

heeft acht aansluitingen aan de wegen met een wijkfunctie. 

Voor de kinderen kan bet oversteken op de Fellenoord en de 

1\'iarkendaalse weg gevaar opleveren, daar er hier weinig beveilig

de oversteekplaatsen zijn, vooral in de richting van het gras

veld op de Gasthuisvelden (een terrein aan de Sluissingel) 1). 

De Reinierstraat en de Odilia van Salmstraat zijn straten die 

een binnenstedelijke functie bebben: ze worden als invalswegen 

gebruikt door de bezoekers van het centrum, die uit de richting 

van het Heuvelkwartier (buurt 40, 50 en 51, 2).). Ze hebben 

weinig andere mogelijkheden om het centrum te bereikenJ 

De Haagdijk kent eenrichting verkeer en zit veel verstopt. De 

~l.arkendaalse weg ligt een eind verderop. 

Ui1 de Oede van Hoornstraat komen de mensen van het politie 

bureau. Ze slaan dan de Reinierstraat in en nemen dan de binnen

bocht. Door de onoverzichtelijkheid van het pleintje, va.lt bier

door ook nogal wat blikschade. Dat er weinig ongelukkcn c;ebeu-

i:ad€•1''~~1~ komt wellicht omdat bier haast geen kinderen 

wonan. 
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Dat er in de buurt niet over verkeer geklaagd wordt, kan ook 

uitgelegd worden, doordat er in de Odilia van Salmstraat veel 

bejaarden wonen, die de voorbij rijdende auto's als welkomen 

afwisseling zien en doordat de bewoners andere problemen hebben, 

namelijk hun woning. 

Bij een verbetering van de infrastruktuur van de buurt zal er 

overleg moeten zijn met de bewoners over deze doorgaande 

route daar de druk van de buitenwijken op deze buurt, de buurt 

verkeerstechnische sterk kunnen aantasten. 

3. het parkeren 

Het parkeren in de wijic gebcurt langs de straten. 

Er is een parkeermogelijkheid van 1 auto per woning. 

Dit is voor de wijk zelf op het ogenblik voldoende. Wel komen 

er klachten d~t mensen buiten de wijk, de mensen die naar •et 

politie bureau gaan hun auto's in de Oede van Hoornstraat par

karen of in de Ernst Casimirstraat. (zie verder bijlage 1) 

1) Breda: Profiel van een Binnenstad, interimrapport II 

ir.w.c.A. van Heesewijk 

2) zie kaart 7 
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kaart 6 

Infrastruktuur van de stad Breda 

prlnse nbeek 

teterlngen 

nleuw 
glnneken 
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~.3. de architektonische en stedebouwkundige waarden 

De Gerardus Majella buurt is 5 ha groat met een woondichtheid 

van 68 won/ha. 

De huizen zijn vrij klein. 1). 

De huizen hebben ieder een tuin die varieert in grootte tussen 

de 20m2 en 70m2 • In die tuinen zijn vaak schuurtjes en serres 

gebouwd. 

In de "155" bevinden zioh twee grate binnenterreinen van 

1100m2 en 1200m2• Daze terreinen zijn van oudsher verkaveld in 

tuintjes, die voor 1 gulden per maand verhuurd worden. Deze 

tuintjes worden gebruikt voor moestuintjes, er zijn opstaL.en 

opgebouwd voor kleine zelfstandigen, zoals handelaren in oud

papier. 

De Gerardus l·1ajella buurt is een archi tektonische eenheid, 

ontworpen door architekt Fijner. 

In de buurt vallen de volgende punten ope 

De straten in de buurt zijn vrij smal, circa 12m breed. 

De bebouwing is laag, de eerste verdieping ligt rechtstreeks 

onder de kap. Aan de straatkant bevinden zich dakkapellen, aan 

de achterkant van de huizen zijn die er slechts incidenteel. 

De stoepen zijn laag 

Door de lage bebouwing en de lage stoepen, geven de straten de 

indruk ruim te zijn. 

De bouwblokken zijn aaneengesloten. De aohterterreinen worden 

bereikt door poorten die gelegen zijn halverwege de straatwan

den. De hoekhuizen van de straatwanden heoben een andere in

deling en gevel dan de huizen aan de straten zelf. In de 

Gerardus Majella buurt zijn er dan oak 16 verschillende hoek

panden. 2). 

De straten worden visueel afgesloten door bebouwing, die van 

een gelijke bouwstijl is als de straat zelf. Uit komt omdat 

de straten over het algemeen met '1'-kruisingen 0.9 elkaar aan

gesloten 7,ijn. 
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De buurt heeft cen stervormig stratenpatroon met een centraal 

gelegen plein. Dit plein is een duidelijk punt in de buurt. 

Dit punt krijgt extra aandacht, doordat er twee kruideniers op 

dat plein zitten. Het is ook een verzamelpunt van de wat oudere 

kinderen. :i:r kan hier gesproken worden van een ''centrurnfunctie". 

De gevels van de huizen bevatten een deur en een raam. Het strak

strakke ritme van deur -· raam - raam - deur - deur - raam etc 

is niet aanwezig, doordat dat ritme onderbroken wordt door de 

poorten naar de achterterreinen en doordat de noklijnen, die 

evenwijdig lopen met de straat, onderbroken worden Joor dak

kapellen en delen van daken die loodrecht staan op de straat. 

De lijn van het dak bij deze huizen wordt doorgetrokken in de 

gevel. 3). 

In de wijk is er heel weinig groan. Er zijn geen bomen, behalve 

in de tuin van de pastorie, maar daar staat een grate muur voor. 

Verder zijn er heel kleine voortuintjes, maar daar staan vaak 

nag muurtjes voor. De tuinen zijn niet voorzien van veel weel

derig groen. 

Wanneer we deze kenmerken samenvatten komen we tot het volgende: 

de wijk heeft een intiem karkkter, dat zonder zon asgrauw is. 

De wijk he0ft ruim voldoende mogelijkheden ora "leuk" te zijn. 

Waneeer er veranderingen gemaakt worden, is het heel belangrijk 

dat ook de bewoners het een vooruitgang vinden, omdat anders de 

kans groot is, dat het binnen zeer korte tijd 11eer in de oude 

toestand teruggebracht is. Ook moet er danrbij gezorgd worden 

dat bet aantal parke rplaatsen in de wijk voldoende blijft en 

de buurt ontsloten blijft. Een grate vooruitgang is ook, als 

de deuren, kozijnen etc. "netjes in de verf" zitten. 4). 

1 ) • zie tabel 2, pagina 27 
2). zie kaart 3, pagina 18 

3). zie tekcning 9, pagin:1 49 

4). zie tekeningen 10 en 11 pagina. 50 
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1.2.~. de voorzieningen voor de buurt 

1. de dienstverlenende functies 

tabel 3 

!Voorzieningen ~anwezig in de buur~ in de wijk Fellenoorh 
of binnenstad 

~edisch 

!kruisgebouwen 

ziekenhuis 

lhuisart;3 

~andarts 

maatschappelijk 

jnee 

!nee 

nee 

nee 

maatschapnelijk werk ja,Fellenoord 

ppbouwwerl 

pverdekte, begeleide rekreatie 

jeugdopvang ja,Fidelis 

bejaardenvereniging ja,Fidelis 

gymvereniging ja,Fidelis 

vergaderruimte ja,Fidelis 

~ijkraden ja,Fidelis 

~ibl.,leeszaal kinderbibliotheek 

creche ja,Fidelis 

openlucht rekreatie 

stoep,straatspelen ja 

grasveld binnen 100m nee 

speeltuin 

parkje 

nee 

nee 

kleuterspeelplaats nee 

kinderspeclplaats ja,Nieuwe Huizen 

Kerken Ja, R.K. 

telefooncel nee 

briovenbus nee 

openba~r vervoer ja, bus 

ja 

nee 

ja 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja, stadsbibliothee~ 

ja, 250m 

nee 

ja, bij NAC terrein 

meerdere 

ja, op 650m 

ja, on 450m 

ja 
---~------ ----------~~------------------~ 
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2.winkels 

De afstand van de woning tot de buurtwinkel moet te voet af

gelegd kunnen worden en mag daarom niet meer dan.± 400m. be

dragen. 

In de Gerardus Jilajella buurt zijn & 3 foodwinkels 

1 kappersza.ak 

1 friteskraam 

1 garage bedrijfje 

De afstand tot de winkels op de Haagdijk en de Nieuwe Haagdijk 

varieert van 400m tot 600m. 

Het aanbod in deze twee straten is& 25 food-winkels 

96 non-foodwinkels 

De winkels, die volgens de normen van T.H.Delft als buurtwinkel 

funotioneren en dus binnen een maximale loopafstand liggen van 

400m zijnatabel 4 

jwinkelbranohe buiten buurt in buurt totaal 

~idenierswaren 1 2 3 
lvleeswaren 6 - 6 

~oenteboer 2 1 3 
!brood en banket 6 - 6 

zuivelhandel 1 - 1 

manufaoturen 9 - 9 
tabak 3 - 3 
rijwielen - - -
drogisterij 3 - 3 

elektrisohe gebruiksartikelen 3 - -
-

totaal 34 3 37 

brona eigen telling. 

Zie ook tabel 6 , pagina TO 
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3. ligging van de scholen 

De afstand tot de scholen is respectievulijk 530m. en 650m. 
De weg naar school gaat langs verschillende zeer rdrukke wegen 

die ook enkele karen overgestoken moeten worden. Vooral door 

dit verkeersgevaar worden veel kinderen door hun ouders 's mor

gens naar school gebracht en 's middags weer gehaald. 

zie hoofdstuk 3.5.2. pagina 114 
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4. speelgelegenheid 

In de buurt is er geon speelgelegenheid voor kinderen aanwezig. 

Aan de overzijde van de Nieuwe Huizen, een drukke verkeersweg, 

is ecn speelterrein, waarin welgeteld twee klimtoestellen te 

vinden zijn, binnen een prikkeldraad omheining. 

Door de ongeltUclcige ligging wordt van dit terrcintje door de 

kinderen van de Gerardus Majella buurt weinig gebruik gemaakt. 

Meer speelgenot, maar ook gevaa.rlijker, kam men vinden in de 

te saneren woningen die a.an daze weg liggen. 

Er zijn suggesties geda:;.n voor de a.anleg van een nieuw speel

terrein op de plaats van bet oude school gebouw 'de Poort•, of 

op de binnenterreinen. Geen van beide ideeen is concrect uit

gewerkt, omdat er vele bezwaren zijn, die met behulp van de 

bewoners opgelost moeten worden. Het terrain van bet oude 

schoolgebouw is moeilijk bereikbaar van wege de verkennershut 

aan de Lange Gampelstraat. De binnenterreinen zijn helemaal 

verhuurd. Voor de huurders, de bewoners van de Gerard us i¥~ajel

la, moet een oplossing gevonden worden. 

5. groenvoorzieningen 

In de hele Gerardus I·~ajella buurt is geen boom te vinden. Alleen 

in de afgesloten tuin van de kerk + pastorie staan enkele bot~len. 

In de zomer kan men een enkel bloemetje Tinden in de voor

tuintjes. Op de binnen terreinen zijn moestuintjes. 

De gemeente heeft een bomenplan ontworpen voor de "53" en de 
11 155"• I•~aar de bewoners willen er pas over praten als hun 

huizen goed opgeknapt zi jn. Bi j de ui tvoering van di t ·9lan kan 

beroep gedaan worden op de subsidieregeling inzake de verbete

ring van de woonomgeving in oude buurten. 
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2 DE LIGGING 

DPZICHTE 

2.1. inleiding 

VAN DE BUURT 
VAN DE STAD 

TEN 

De gerardus l~!ajella buurt ligt in de binnenstad van Breda, 

ingesloten door de Haagdijk, de r.larkendaalse weg, militair 

terrain, Fellenoord en de Nieuwe Huizen. 1). 

B~eda is een stad van 124.000 inwoners met een regionale functie 

voor \feat-Brabant. (zie kaart 8). 

1). Zie ook hoofdstuk 1. 2. 2. pa.ragrafen 1 en 2 

en kaart 6 pagina 46 

pagina 43 



2.2. de historisohe ontwil(keling van Breda en de buurt 

1. de historische ontwi~celing van Breda 

Breda is een voordestad. Een voordestad is een landstad, ge

legen bij een doorwaadbare plaats in een rlVier ot beek. 1). 

Het kasteel en daarmee het stadje Breda lag op een strategisch 

punt, daar waar Mark en Aa samenstromen. Door het slecbten van 

enkele · heuveltjes maakten de beuoners in aansluiting op de 

oostelijke oever een verboogd deel, dat bij ovorstromi.ng0.n in 

de winter niet overliep. Verder werd er voor een permanente 

verbinding na:u het westen en zuid-westen (Antwerpen) zorg ge

dragen door in bet rivierdal de weg naar bet westen op te hogena 

de huidige Haagdijk. Deze as en de twee toevoerassen, de huidi

ge Boschstraat en de Ginnekenstraat, ontwik-~elden zich na de 

middeleeuwen danook steeds verder tot nieuwe stedelijke uit

breidingen. Maar doordat de stad zich uitbreidde, moest het 

verdedigingssysteem zich uitbreiden. Zo verschoven de toegangs

poorten, de Ginnekenpoort, de Boschpoort en de Haagpoort steeds 

meer van hun oorspronkelijke plaats. De doorga.ngsweg door het 

verdedigingswerk werd steeds la.nger gema.a.kt. Aldus ontstonden 

er straten en pleinen, die een laatste verbinding vormden tue

sen de nieuwe poorten in de sta.dsomwalling en de oude toegangs

stratem het Coothplein, de Nieuwe Bosohstraat en de Nieuwe 

Huizen. (zie kaa.rt 9 ).2). 

2. de historische ontwikkeling van de bu~rt 

Toen de bouw van de Gerardus l•Iajella buurt begin 1913 begon, 

bestond er een Lange Gampelstraat en de Achterom. 

De eer8te woningen zijn gebouwd op een onbebouwd gebied, dat 

gebruikt werd voor moestuinen en bleekvelden. Hier liepen een 

weggetje en enkele sloten. Na het gereed komen van dit ged elte 

is de Lange Gampelstraat afgebroken en herbouwd. Tijdens deze 

1) • Stedelijke ~Jederzettingen in :~Teder land tot de Franse tijd1 

J.G.Wegner 

2~) H.::npo:t"t Bi.n.nen.stad ~ P.,Rijna.ari;e en P .. de Zet~uw 
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berbouwing werden de bewoners massaal ondergebracbt in twee 

grote bouwketen. 
• De oudste bewoners van deze wijk werden meteen als "laag" ge-

klasseerd. De nieuwe bewoners waren zogenaarnde "lieden va..n be

tere stand". Het waren ambtenaren van politie, van de posterij

en en spoorwegen. 

Wanneer we de bebouwde toestand van 1934 en 1972 gaan vergelij

ken (zie kaart 10) van de Gerardus liiajella buurt en de o:nlig

gende buurten, zien we 

1. bet gebied ten zuid-westen van de Gerardus Hajella buurt 

gebeel gesloopt is. Alleen een belasting gebouw is op bet 

rnilitaire terrain ten zuid-westen teruggekomen. 

2. ten zuid-westen over de Singels is rond 1940, waar in 1934 
nog akk.ers lagen, een woonbuurt gebouwd. Hier woonden en 

wonen voornamelijk arbeiders, lagere ruiddenstanders, en 

lagere ambtenaren. 

3. ten noord-westen van de Gerardus i1lajella buurt lig,t;;;en de 

Leuvena3.rstraat en de Middellaan, deze zijn rond 1972 ge

beel ontdaan van hun bevolkinga de terreinen die nu nog be

bouwd zijn, zijn fabrieken en bedrijven. Slechta de zuid

zijde van de Leuvenaarstraat bezit nogal zijn bewonera. In 

1963 waren en in dit gebied 877 woningun, in 1971 was dat 

577 woningen, eind 1972 ongeveer 300 woningen. Ook de zuid

zijde van de Leuvenaarstraat staat O? de nominatie gesloopt 

te worden. 
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2.3. de huidige binnenstad 

De binnenstad is een historisch-geografiGche eenheid. De bin

nenstad omvat het gebied, dat reeds voor de periode der grate 

stadsuitbreidingen in de tweede helft van de vorige eeuw be

stand en dat veeial nog door singels, grachten, wallen e.d. 

wordt begrensd. Zoals Den Draak het defineert: de binnenetad 

van Breda wordt bepaald door de Singelring. 1). Zen uitzonde

ring is de buurt 05 bij het station, dit~ bui t,m de Singelring 

valt, maar toch bij de Singelring gerekend wordt. Dit komt door 

de nog sterkere grenswerking va~1 de spoorlijn. 2). 

De gemeenteraa• heeft in november 1969 besloten het bureau voor 

Ruimtelijke Ordening van ir.w.c.v.Heesewijk b.v. te Vught een 

stedebouwkundig plan voor de binnenstad te laten maken met de 

opdracht om sam en met Openbare ·,i erken van de gemeente Breda 

te wcrken en met de sociografische dienst. 3). 

Men wil via een struktuurpla.n tot definitieve bestemmingspla.n. 

nen komen. Hiervoor heeft men cen werkplan opgesteld voor een 

periode die in 1975 afloopt. 

De binnenstad herbergt diverse functies en activiteiten. Ale 

eerste kan men onderscheiden: 

het stadscentrum, dat op een beperkt gebied gehuisvest is, een 

komplex van hoogwaardige stedelijke voorzieningen zoals: 

winkels, handel, bestuur, communicatie-informatie, kultuur, 

horeca, rekreatie. 

Dit is het gebied binnen de city-ring. 4). Dit is het oudste 

gebied, het middeleeuwse gebied en het heeft uitlopers in de 

radialen Haagdijk, Giru1ekenstraat en Boschdijk. 

1). ~en Draak: wonen in het stadscentrum 

2).zie kaart 7, pagina j6 
3).Bredaa profi:0l van een binnenstad, interim rapportii 

ir.W C.v.Heesewijk • 
4).zie ook hoofdst'l.ik 1.2.2~ verkeer 
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Als tweede functie kan men onderscheiden de woonfunctie. De 

woonbuurten in de binnenstad zijn de Gerardus Majella buurt, 

het gebied bij de Narksingel en de Nieuwe Ginnikenstraat. 

Verder wordt er gewoond boven de winkels en de bedrijven, voor

al in de Haagdijk, de Boschstraat en in de stationsbuurt. 

In de binnenstad ligt ook een park (zie kaart 11), de Valken

burg. 

Grote gedeelten van de binnenstad worden in beslag genomen door 

militaire terreinen. 

In de binnenstad bev.indt zich ook een gevangenis, "de Koepel" 

Het gebied rond daze gevangenis is volledig afgesloten. 

Verder liggen er heel wat kale gebieden in de binnenstad. Het 

gebied Leuvenaarstraat, Middellaan. Hiervoor is een bestemmings

plnn, maar daar is nog niets van gerealiseerd. 

De Sluisstraat die in 1968 gesloopt is, ligt er als een mooi 

grasveld bij. Hier komt misschien het nieuwe gerechtsgebouw. 

Bij de Kloosterstraat liggen enkele gesloopte gebiecten. 

Ook de Nieuwe Huizen is voor het grootste gedeelte gesloopt. 
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2.4. relaties met stadscentrum 

Hoewel er in de jaren zestig slo~plannen bestonden voor de 

Gerardus r;Iajella buurt en er zelfs ;;en tekening was, waarin de 

Sluisstraat doorgetrokken is over de Gerardus !.iajella buurt 

naar de ~t7-ring, ligt het nu niet meer in de lijn der ver

wachtingen, dat de Gerardus Majella buurt een functie veranda

ring zal ondergaan. 

Er is geen direkt dreigen om plaats te maken voor centrum

functies omdat& 

1. het centrum groeit niet zo snel 

2. Het centrum ontwi:~elt zich in een andere richting, dan in de 

richting naar de Gerardus liiajella buurt 

3. Er zijn voldoende open ruimten, danwel militaire terreinen 

die in aanrnl:'rking kunnen komen, als het centrum zich uit 

gaat breiden. 

Een andere reden waarop de Gerardus Majella buurt waarschijnli.k 

geen functie verandering zal ondergaan is, dat de Gerardus Majel

la het enige redelijke woongebied is, dat ala aanvclllende 

funotie voor een binnenstad noodzakelijk is. 

Als laatste reden, waarom de Gerardus Ea.jella buurt een woonge

bied zal blijven komt van een wethouder, die toegezegd heeft de 

Gerardus Majella. buurt als woongebied te handhaven. 

6.3 



2.5. de voorzieningcn 

i. de horeca 

Het •loeroppervlak van de gehele horeca sektor in de Bredase 

binnenstad bedraagt 0,35m2 per inwoner van de gemeente per 

1-1-1972. Wanneer w0 dit vergelijken met een binnenstad met 

een duidelijke nationale en internationale reikwijdte, zoals 

de Amsterdamse binnenstad, zien we dat hier o,40m2 per inwoner 

van de gemeente geregistreerd is in de horeca sektor. 

Ui t deze getallen blijkt vo.'r de horeca sektor van Breda een 

duidelijke gewestelijke reilcwijdte. Of dit in de hotels zit of 

in de overige takken van de horeca is niet bekend. W.aar wel 

moet er in Breda opgelet worden op ecn oververzadiging van deze 

sektor. Indian er in de binnenstad tocht uitbrdding van de 

horeca geschiedt, zal dit in het hart van Breda geschieden.1). 

Uitbreiding van de hotel accomodatie zal of in het centrum of 

nabij het Turfschip of bij het handelscentrum geschieden. 

Ook hiervoor zal geen behoefte bestaan aan het terrein van de 

Gerardus I•lajella buurt. 
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2 dienstverlenende bestuurlijke ap~araten in Breda 

Breda haalct in op de provinciale nota: Streekplan West-Brabant, 

deze nota gaat uit van twee belangrijke functies voor Breda: 

1. overloop gebied voor industrie en bevolking vanuit de Rand

stad 

2. een groeipool in West-Brabant, waarin Breda als hoofdcentrum 

voor heel West-Brabant aangewezen wordt. 

"Breda dient zich uit te breiden tot een gemeente op C-niveau, 

dit betekent voor de aglomeratje 2508000- 500.000 inwoners 

rond net jaar 20001 aldus de heer van Lest, direJ~teur van de 

sociografische dienst van de gemeente Breda. 

Di t ni veau v·.Jor Breda betekent: aanwezigheid van alle voorzie

ningselementen klasse I. Breda heeft reeds alle olementen op 

klasse niveau I, de binnenstad mist er nog enkele (zie hiervoor 

bijlage 2). 

Op bestuurlijk ni veau tel t Breda negen aanwe>>igc' element en, op 

een landelijk nieeau van totaal tien, terwijl van de negen er 

acht in de binnenstad J.iggen,alleen de Kamer van Koophandel ligt 

buiten de binnenstad. :illr kan dus maximaal 6en bestuurlijk ver

zorg~nd clement bijkomen. Doch uit de vestigings factor.;:,nlijst 

valt op te merken, dat die niet in de bim1enstad bchoeft te 

liggen. 

Enkele dienst-verlenende be;;:>tuurlijke apparaten, die in de 

bi~1enstad gevestigd zijn, gaan behoefte krijgen om in de na

bije toekomst nieuwbouw te gaan betrekken, waaronder het Kanton 

gerecht en de Sociale dienst van de geme·.mte. Hierbij dacht men 

de gebouwen te realiseren aan de Gasthuisvelden en de Sluis

singel. 

-de dienstverlenende bestuurlijke ap;:>aratcn ten opzichte van de 

Gerardus r~:ajella buurt 

Bij de realisering hiecvan, wordt de Geral'dus •· ajella bmlrt door 

drie grote diensten verlenende fu.>1cties van de woonbuurten over 

de singel afgesnede?'l. .. De Ger:lrdu:.:.; l\',ajclla. b~lllrt uordt dan 

Best1.1deren we voor beide funeties de ve~rt.i.ginl.ssfaciorenlijst 
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weer, dan blijkt, dat deze geen speoiale behoefte hebben aan de 

binnenstad. 

De sooiale dienst ga.at mis ... ohien denken a.an deoentralisatie en 

spreiding over de woonwijken. 

Het beleid van de gemeente zelf is er op gerioht om de verzor

gende diensten zoveel mogelijk in de binnensta.d te houden van

wege de gemakk:elijke bereikba.arheid vo:>r olienten en personeol 

en de ligging in de nabijheid van de andere verzorgende diensten. 

Uitga.ande van de stellingname van de gemeente is er nog al wa.t 

grond nodig voor de groei tot volwa.ardig C-niveau. Of zij met 

deze ve tiging niet eerst de kale terrcinen in de binnenstad 

moet vullen, of aa.n een planning van deze funoties na.bij het 

groot ha.ndelsgebouw in de Leuvenaarstraat, Middelaan moet den

ken, is een vraag voor nader beleidsonderzoek. (zie kaart 8). 
Ook de militaire terreinen zullen in de toekomst een voor een 

leegkomen, waardoor is fase weer grond in de binnenstad beschik

baa.r komt. 

-oonolusie 

Of d.e Gerardus Majella buurt van de dienste uitbreiding iets te 

vrezen heeft, zal sterk van het gemeente beleid afhankelijk 

zijn. In verband met de vele mogdijkheden binnen de binnen

stad, mag er voorzichtig geconoludeerd worden, da.t de Gerardus 

Majella buurt door de diensten functie niet aangetast zal worden. 
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3. de winkelfuncties 

Uit de cij~ers van de Socigrafische dienst blijkt, dat de 

groei van het aantal winkels in de binnenstad de laatste 

6 jaar nagenoeg nihil is geweest, nl. ~ per jaar. 

tabel 5 

aantal Winkels in de wijk 0 

jaar voedings-en genot overige goederen en totaal 
middelen diensten 

1966 154 560 714 
1971 117 608 725 

rverschil -37 +48 +11 

Er blijkt een sterke teruggang te zijn in het aantal voedings

en genotmidd:len. Dit kan komen door de ontvolking van de 

binnenstad of door de groei van de wijk-winkelcentra. Het is 

goed mogelijk, dat het aantal wi~~els terugloopt, maar dat het 

totale vloeroppervlak aan verkoopruimte uitbreidt. Dit zou be

tekenen, dd de kleine zelfstandigen niet meer tegen de grotere 

eupermarkten , warenhuizen, enz. op kunnen konkureren. 

Het winkelbestand in de binnenstad wordt steeds. meer gericht 

op de speciale functie van stads-regio winkelcentrum. Ben onder

zoek van EMPEO en van de werkgroep Binnenstad na3-r de viense

lijkheid van het uitbreiden van het winkeloentrum richting 

Leuvena.arstraat en Middellaan wees dun ook uit, dat Breda van 

zijn binnenstad geheel geen behoefte heeft aan uitbreiding van 

zijn winkelgebied. 

De gemeente heeft bij de vraag tot vestiging van een winkel de 

wens om dit te doen in de richting van de Veemarktstraat, var. 

wege 1 a. het grote achterliggende gebied bij de Klooster-

laan. 

b. de achteruitgang van de Veemarktstraat als winkel 

straat. 

o. de ring Veemarktstraa.t-catherinastra:-:.t mcor bij het 

centrum te batr(~kken. 

De centrumwinkels dienen zich niet l1ui ten het huidig1; oentrwn 



te vestigen ( in de rest van de binnenstad), daar er andere 

in een binnenstad meerdere winkelpolen ontstaan, dit kan wel 

in een stad waar geen uitbreidingsmogelijkhP-den zijn en de 

binnenstadswinkels verzadigd zijn van klanten, doch dit is in 

Breda nog lang niet het geval. 

De Ge~ardus Majella buurt ligt geisoleerd van het centrum ge

beuren. Ontstaat hier een groeipool van winkels, hetgeen niet 

te verwachten is, gezien de geringe groei van het winkelbestand, 

dan wordt een meer polig centrum geschapen, wat terecht door de 

bestuurderen verhinderd wordt. 

De Haagdijk is overwegend een winkelstraat, die twee bochten 

bezit en erg nauw geprofileerd is. Ondanks het eenrichtinga

verkeer zit deze staaat vaak verstopt doordat& 

a. het is een radiaal weg naar de city-ring. 1). 

b. het laden en lossen voor de winkels. Hiervoor zou een oplos

sing gevonden kunnen worden daar aan de haagdijk ten hoogte 

van de Achterom een ventstraat te leggen, die dient ale laad-en 

losweg voor de winkels van de Haagdijk. Hiervoor is een her

indelingsplan voor het achterliggendc gebied nodig. Voor de 

Gerardus Majllla buurt betekent dit geen aantasting. Een vent

wag kan de smalle Achterom verbr,_den en de Gerardus Majella 

buurt zelfs ontsluiten. 

In de Haagdijk en nieuwe Haagdijk zijn 25 voedingdwinkels en 

96 andere Winkels, 

zie hiervoor kaart 12 en tabel 6. 
De indeling in kategorien is overgenomen van de 3ociografische 

Dienst van Breda. De tellingen zj_jn zelf verricht. 

1).zie hoofdsiuk 1.2.2. 1* de infrastruktuur van breda pag.43 
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tabel 6 

Hinkels op de Haagdijk 

~O:BDINGS MIDD:~Ll'.'N 

brood en banket 6 
groente en fruit 2 
kruidenierswaren 1 
zuivelprodukten 1 
slagerijen 6 
vishandelaren 2 
slijterijen 3 
tabaksartikelen 3 
chocola en suikerwerken 1 
gespecialiseerd voedsel -
wild en gevogelte -

-subtotaal 25 

drogisterijen 
kappere 
rijwielen, motoren 
schoenen 
lederwaren en reieartikelen 
stomen, verven, wassen 
wasserrette 
byouterien, parfum 
bloemisterij 
boeken, tijdschriften 
hoeden 
elektrieche artikelen 
muziek, radio, t.v. 

~------------------~----~·haarden, kachels 
~ORECA ijzerwaren, gereedsohap 
~------------------~----~huishoudelijke artikelen 
hotels -
restaurants 3 
cafe, bar 15 
cafetaria, automatiek 3 

sanitair 
foto artikelen · 
horlogerie, zilver, goud 
manufacturen, textiel 
pelterijen, bont 

subtotaal 21 kinder en baby kleding 
naai machines - -

n1 optiek 
t-v_VE_"R_I_G_bi_' _n_r_EN_s_T_EN----t----1 epeelgoedartikel en 

woninginrichting 
banken 2 antiek en kunst 
postkantoor 1 autoshop 
bibliotheek _:_ apotheek 

subtotaal 3 
bouwmaterialen 
pruiken 

1--------------------~----~ sexboutiek 

totaal generaal 145 

dieren en dierenvoer 
etalage materiaal 
gelegenheide kleding 
huievlijt en hobby 
kantoormachinee-, meubelen 
poStzegels, munten 
verf, behang, schoonmaakart 
hoorapparatuur 
warenhuie 

subtotaal 

3 
4 

5 
1 
1 

2 
3 

3 
1 

3 
1 
1 
2 
4 
5 

5 
1 
1 
3 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
3 

1 
1 

3 

96 
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winkels op 

eind 1972 

de Haagdijk 

7C 

kaart 12 



2.6. Relaties met andere gebieden 

Ale de Gerardus Majella buurt als woonbuurt gehandhaafd blijft, 

moet de buurt dan niet van een grotere wooneenheid deel uitma

ken voor een groot aantal voorzieningen? 

Hiervoor zijn twee mogelijkhedena 

Het wonen in de binnenstad wordt bevorderd en de Gerardus Nlajel

la buurt wordt daarin opgenomen. Vooral de Leuvenaarstraat en 

de Middellaan zullen hier een belangrijke rol inspelen. Er zul

le mensen van een andere sociale klasse in de binnenstad komen 

wonen en de vraag is of deze samen met de Gerardus r-lajella buurt 

van dezelf'de voorzieninegn gcbruik gan.n maken. l;;en tweede moge

lijkheid is , dat de binnenstad niet meer als een af

gesloten gebied beschouwd wordt. ~r wordt een verbinding ge

maakt met de andere zijde van de Singel. De Gerardus fllajella 

buurt wordt opgenomen in de gelijksoortige buurten 50 en 52, 
vaarin oo de gerenoveerde komplexen Vestkant en Westeinde lig

gen. Hiervoor moet wel de verkeersbarriere van de Singelring 

opgebeven worden en moet bekeken worden hoe het kaalslag gebJed 

van de Sluiestraat daarbij betrol<:ken wordt. 
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2.1. de scholen 1). 

Kinderen uit volksbuurten komen relatief tot geringere school

prestaties dan andere kinderen, een relatief groter percentage 

bezoekt scholen voor bui tr_;ngewoon onder1:ijs en relatief minder 

kinderen volgt het voortgezet onderwijs. 

In de volksbuurt is het gezins- buurtklimaat niet gunstig voor 

de ontwikkeling van de intelligentie. Ook de school heeft daar 

niet de juiste aansluiting gevonden voor het milieu. l:.:en com

plexitait van milieu factoren en het onderwijs, dat als in

stituut van de dominante kultuur wordt beleefd, zijn meer dan 

de aanleg faktoren oorzaken voor de geringere schoolprestaties. 

De geringe leesvaardigheid van de volksbuurt-kinderen (een goe

de leesvaardigheid is de sleutel voor kennisverwerving) hangt 

samen met het hele leef- en denkpatroon van het ouderlijk milieu 

inclusief de buurt. 

Hier volgen een a~mtal samenh3.ngende fact oren in het oude :.·li jk 

milieu, die de schoolachterstand van de volr~sbuurtkinderen be

palens 

het lage ontwikkelingsniveau van de ouders 

hun beperkte sociale belangstelling 

hun beperkte kulturele belanestelling 

hun onvoldoende opvoedingsverantwoJrdelijkheid 

hun geringe belangstelling en <cen angstige houding ten op

zichte van de school 

de bekrompen woonsituatie 

de geringe maatschappelijke ambities 

hun beperkte taalbeheersing 

het ontbreken van aandacht bij de ouders voor de maatschap

pelijke toekomst van kinderen. enz. a). 

1).zie ook hoofdstuk 3.4. verkenningen in de \djk, K.I.M.w. 

2) .li tt s J. 3imonse: b·.·lemmerde kangen 
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3 SOCIALI ELEMENTEN 

de f·Wlc"tie van een buurt 

de buurt sociaal-ge~afische beschouwd 

De bewonere zullen elk als individu een ander gebied (territo

rium) als hun gebied , buurt ke~~erken. Bepaalde bewoners, 

groepen, zullen een wel ongevenr gelijk gebied als hun buurt 

aanwijzen. De bepaling door een bewoner van zijn buurt is af

hankelijk van onder andere de volgende faktorena 

1. de aagelijkse kontakten die men in zijn omgeving heeft 

2. de aard van de bevolkingt waar men werkt, op hetzelfde be

drijf, heeft men dezelfde inkomsten, b.ebben de kinderen 

ongeveer dezelfde leertijden, heeft men dezelfde interesses, 

heeft men hulp uit zijn omgeving nodig, op wat voor gebied 

danook, eto, is mede bepalend voor de buurt kontakten. 

3. de ligging van de winkels voor de da.gelijK:ne levensvoorzie

ningen. De weg van huis naar deze winkels, zal men snel 

ale terri torium .'anwijzent zo is ook de weg naa.r de stad 

en het werk erg belangrijk. 1). 

In een arbeidersbuurt is de socials struktuur zodanig, dat er 

zeer veel kontakten in de direkte omgeving zijn, terwijl op 

de vragen uit 2 vooral positieve antwoorden komen. De Gerardus 

Majella buurt, die als arbeidersbuurt gek8nmerkt wordt, kent 

drie sociale lagen, die dit gebied in drie sociaal-geografische 

subbuurtjes verdeelt: 

1. de Lange Gampelstraat, de Korte Gampelstraat en de Achterom 

2. de Ruwaardetraat, de Wassenaarstraat, de Gravestraat, en de 

Stadhouderstraat. 

3. de Reinieretraat en de ~rnst Casimirstra.at (zie kaart 13) 

In hoeverre deze buurtindeling ook door bovenstaand punt 3 be

p,ald is, is niet bekend. Wel is bekend, d~t deze bu~rtsplitsing 

door de bewoners ervar'm word.t en dat een selektie mechanisa.tie 

de buurt verschillen eerder verst!~Vigd c~an teniet doet. 

Simonse geeft voor begrip buurt de volgende definitie: 
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" ee~1 buurt is een betrek:kelijk klein geografisch gebied, be

woond door een groep gezinnen die wegens hun gemeenscbappelijke 

woonplaats zich met elkaar verbonden voelen. Het zich met 

elkaar verbonden voelen is voor een buurt eszentieel. 2). 

In een wijk bestaan er voornamelijk afgeleide sociale relatiesa 

relaties die ontstaan b.v. door aanwezigheid van een hobbyolub, 

wanwege de behoefte aan en zwembad, een wijkZlTembad, door een 

aktiegroep, door een kultureel wijkgebouw etc. 

Deze afgeleide sociale relaties verdwijnen voor een gedeelte 

weer nadat men de club of aktiegroep verlaten heeft. Soms 

blijven ze ook bestaan. 

-----
1). zie biervoor het onderzoek, behandeld in bet college van 

prof. Meeuwse T.H.8. 
2). Simonsea belemmerde kansen, een sociologi.sohe schets van 

de volksbuurt 
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3.1.2. de buurt functionecl beschouwd 

De stad is op verschillende manieren te beschrijvenl 

Door sociologen zal sterk de aandacht gevestigd worden op de 

sociale opbouw en gelaagdheid van de stad. 

De stedebouwkundige heeft meestal al uitgangspunt de functio

nele opbouw: wonen, werken, rekreatie, verkeer. Door de functi

onele opbouw, doorkruist hij dan de andere functionele opbouw, 

die van het ideaal typisch model van de stad. 1). 

Dit model gaat onder andere uit van de opbouw& 

buurt - wijk stadsdeel - stad 

In bijna alle middelgrote steden, kun je deze opbouw herkennen. 

Functioneel is deze opbouw als volgt te omschrijvena 

de buurt - de wijk 

Een patr.;on van meerdere straten, met een inwonertal van 

4000- 6000 inwoners 2). of van 3000- 8000 3) • 

De straten zijn voornamelijk voor bedienend verkeer, nict voor 

doorgaand verkeer. ilinkele straten (.±. 4 ) van de buurt zijn aan 

de infrastruktuur van de wijk of de stad aangesloten als ont

sluitingswegen. De buurten zijn voornamelijk woonbuurten, 

volgens het principal soheiding van functies, waar alleen wat 

winkeltjes liggen voor de dagelijkse inkopen van de huisvrouw. 

De afstand in de buurt tot de winkeltjes mag maximaal 400m 

bedragen. 3) •• Voor andere typische buurtvoorzieningen zie 

hoofdstuk 1.2.5. pagina 52. 

de wijk - het stadsdeel 

Een wijk zijn enkele buurten bij elkaar met een inwoncrtal 

van 15.000- 30.000 inwoners 3). of van 6000 tot 18000 inwo

ners 1) •• Verkeerstechnisch ontsluit ze de buurten, heeft een 

centrum en is aangesloten aa.n het stadswegen patroon. 

De voorzieningen liggen, door het groter aantal inwoners op 

een veel hoger peil, dan in de buurt. De winkels hcbt)en vaak 

een betere kwaliteit, een grotere sortering. Daarbij zijn er 

ook winkels vo::r niet dagelijkse beboeften. 

Exacte informatie over de grootte en hct aanta.: voorzieningen 
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in buurten en wijken is niet te geven1 deze is afhankelijk van 

de groeifase van de buurt - wijk. 

de stedelijke voorzieningen 

de behoefte van de bewoners en hun financiele draagkraoht. 

1). van Heesewijk, bureau voor RuimtLlijke Ordening NV. 

te Vught in& de struktuurschcts Boosendaal 

de struktuur va.n de binnenstad Breda 

2). rioht getal bureau van Heesewijk 

3). richtgetal woningbouw T.H. Delft 
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de buurt als telftebied voor de sociografische dienst 

De sociografische dienst van Breda heeft Breda in 6 wijken inge

deeld (0 t/m 5). En elke wijk in een aantal buurten verdeeld. 

De kriteria zijn hiervoor over het algemeena 

1. een gebied dat door ontsluitingswegen afgeschermd is 

2. een gebied dat een sociale e2nheid vormt 

3. een gebied dat ongeveer gelijktijdig gcbouwd is. 

Een van deze drie faktoren was altijd wel aanwezig, W<J.ardoor 

de grenzen getrokken kond n worden 1). 

Het is dus niet altijd een functionele indeling en ook niet 

altijd een sociale indeling. 

De buurt Fellenoord, waar de Gerardus f·lajella buurt inligt, 

bevat ook nog een kazerne, een rij woningen aan de Fellenoord 

straat, Nieuwe Huizen en een woonflat op de hoek van het 

Coothplein en de vroegere Sluissingel. In deze teleenheid 

kunnen we meerdere sociaal-geografische buurten onderscheiden 

1). zie k:1art 7 parsinL>- 76 
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een woonbuurt in de binnenstad 

Ty:peringen van cen woonbuurt in een binnensta.d ten opziohte 

van woonbuurten, vaak niouwer die niet in de binnenstad gele

gen zijn. 

De binnenstads-woonbuurt .n zijn m:eestal voor 1900, of rond die 

tijd gebouwd, de andere woonbuurten over het algemeen rond 

1920 of later. 

De binnenstadsbuurten sijn ouder als de and:::re buurten, daar

door in slecbtere bouwtechnische sta.at. De kavels zijn vaak 

smal en diep. De straten zijn op hot vroegere verkcer berekenda 

smal met weinig green. 

Zr zitten tussen de binnensta.ds-buurten onderling ook grote 

verschillen: arboid~rs buurten, patriciersbuurten. 

De patriciersbuurten worden de la.atste jaren door centrumfuncties 

overgenomen. De huizen zijn va.a.k te groat om te onderbouden. 

Er komen dan kantoran in, bedrijven, pensions. Hierdoor blijven 

er in die buurten nog maar weinig bewoners over. 

De arbeiders buurtan waren klein opgezet. De kwaliteit van de 

woning was voor de tijd, waar ze in gebouwd zijn, redelijk. Ze 

voldoen echter niet meer aan de eisen van de tegenwoordige tijd. 

Vooral de arbeidersbuurten worden sterk bedreigd door centrum

uitbreidingena ze worden door beleggers of gemeente opgekocht 

en gesloopt om er kantoren, bankgebouwen, ziekenhuizen etc. op 

te zetten. 1). Daar waar de arbeidersbuurten nog staan, zijn 

ze veelal klein en slecht onderhouden. De huren zijn er laag 

gebleven, waardoor, mede door het toewijzigingsbeleid van de 

gemeent~lijke overh0id, deze buurten vaak op sociaal laag ni

vea.u staan. De buurten worden belaagd door gastarbeiders, de

mente bej2arden, studenten, alkoholisten, woonwagenbewoners 

eto., die hier vanwoge Lie l.age buren graag •:onen. 

De Gerardus :1tajellabuurt is zo een typische arbeidersbuurt in 

de binnenstada rond 1920 gebouwd met smalle stra.ten en kleine 

huizen, die nu in ecn sl.echte bouwtechnL'che staat verkeren. 
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de vroegere bevolking in de omliggende gebieden van __ 

de Gerardus Majella buurt en de relaties tussen de 

bewoners van die gebieden 

Een gesprek n:et een Bredase inwoonster die 75 ja1r aan de Sluis

singel gewoond heeft, van 1893 - 1968, leert ons hetvolgendea 

De Sluissingel, de Sluisstraat en de Nieuwe Huizen aan de west

zijde, is in 1891 gebouwd. Daartussen lag een boerderij, die 

daar tot 1950 gestaan heeft. Aanvankelijk bestonden de bewoners 

uit beambten, handarbeiders, lagere en hogere militairen, poli

tie mensen. 

De laatste tijd is de buurt icts achteruit gegaan, voornamelijk 

door de veroudere woonkwaliteit en de in slechte staat verke

rende woningen, alhoewel vele huizen er partikulier bezit van 

de beHoners waren en wel goed opgeknapt werden. 

Ook na .de geringe, sooiale achteruitgang van de bevolking in 

deze buurt, bleef er een duidelijk soeiaal verschil tunsen 

deze buurt en de Gerardus kajella buurt, wat voor deze buurt 

positief uitviel. 

De kontakten in deze buurt tussen de bwwoners waren nihil, ter

wijl er slechts zeer sporadisch kontakten waren tus;;;en indivi

duele bewoners van deze buurt en de Gerardus r•1ajella buurt. 

nde Gerardus ft,ajella buurt ligt een heel eind verderop, wij 

behoren tot de Annaparochie". 

De bebouwing van de Singel dateert van 1910. De sloop van deze 

buurt heeft zeker gevolg gehad, dat er vele kontakten met de 

Gerardus .r•lajella buurt verbroken werden, daar er geen kontakten 

waren. Deze buurt maakte gebruik van bet buurthuis Fidelis 

(verkenners en harmonia). Ook bestond er geen kontakt tussen 

deze bewoners en de bewoners van de Leuvenaa.rstraat en de Mid-

dellaan. •rot zover gegevens uit een aes~rek. 2). 

Alhoewel er geen gesprek is geweest met de bewoners uit de 

Leuvenaarstraat en de Eiddellaan, maar daar de uitspraken van 

mev:t.·ouw Oomens zeer duidelijk wa.ren en de afstand Leuvenaar-



straat en Middellaan nog veel groter is naar de Gerardus Majel

la buurt, mag aangenomen worden dat er tusgen deze buurten geen 

kontakten bestonden. 

Conolusies na bet slopen van de Sluissingel en de Leuvenaar 

straa.t en lviiddeellaan zijn de bewoners va.n de Gerardus M.ajella 

buurt niet meer in cen sociaal isolement gedrongen dan ze al 

war en, 

Iets anders ligt bet voor de scholen. 3). 

1). In Utrecht is dit gebeurd om bet projekt Hoog Gatherijne te 

kunnen realiseren 

2) .. mevrouw Oomens, bejaarden tchuis Ruitersbos, Breda 22-3-1973 

3). zie ook he ofdst~lk: 2. 7. de :scnolen pagina 7 3. 
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3.2. de bevolkingssamenstelling 

1. de leeftijdsopbouw 

tabel 7 

De bevolkingspiramide van het telgebied Fellenoord -03- naar 

leeftijd en geslacht per 1-1-73 
bron: sooiografische dienst Breda. 

De Gerardus ••iajella buurt is w::tt betreft inwonertal en woning

bestand 3/4 deel van het telgebied l!"'~ellenoord. 

jar en Breda Fellenoord Breda Fellenoord 

m.annen vrouwen 
I 

% aantal % aantal % aantal % aantal 

0..4 8,o 4814 4,7 32 7,4 4603 3,9 26 
5- 9 9,3 5553 6,1 45 8,2 5154 8,6 56 

10-14 9,3 5549 6,5 48 8,6 5367 8,2 54 
15-19 9,4 5617 9,7 66 9,1 5661 9,2 60 
20-24 9,8 5920 10,0 70 9,1 5746 7,0 46 
25-29 7,7 4643 7' 1 50 6,9 4327 5,5 36 
30-34 6,4 3809 5,1 36 5,7 3554 4,6 30 
35-39 5,9 3549 4,9 34 5,5 3468 5,3 35 
40-44 5,9 3533 5,9 41 6,0 3736 5,3 35 
~5-49 5,9 3505 7,3 51 6,2 3888 5,3 35 
50-54 5,3 3187 5,5 39 5,6 3478 7.2 47 
55-59 4,8 2871 4,9 34 5,0 3154 5,5 36 
6o-64 3,9 2345 5,4 38 4,8 2985 5,8 38 
65-69 3,3 1959 5,3 37 4,1 2585 5,8 38 
70-74 2,3 1389 5,1 36 3,3 2045 5,3 35 
75-79 1,6 970 3,3 23 2,4 1417 2,7 18 
8guair 1,2 711 2,4 17 2,1 1285 2,4 16 

totaal 59923 697 62507 651 

zie ook tekening 13 pagina 84 

2. de bevolking naar leeftijd, geelacht en burgerlijke staat 

het totaal aantal bejaarden s mannen 113 
vrouwen 117 
totaal 230, dit is 17% van 

de totale bevolking • .Beja,rden zijn hie:-c 65 en ouder. Hierva.n 

is van de r::annen 19 7 41~ wed.una2.r en van de V'l'ouwen 42,8;v weduwe. 



bevolkingspiramide 

mann en vrouwen 

ZZ/7///J 3reda ---~ rellcnoord 



tabel 8 

~eeftijd ongehuwd gehuwd weduwe gesoheiden 

m v m v m v 

Fellenoord 323 251 362 365 26 74 

65 - 69 2 1 30 26 4 11 
70 - 74 1 1 27 20 2 14 
75 - 79 3 - 9 10 10 8 
80 - 84 2 1 8 5 3 13 
85 - 89 - 1 1 1 3 4 

;Breda 28956 27727 29323 28992 1119 4995 

in% 

Fellenoord 22,5 17,5 25,3 25,5 1,8 5,1 

Breda 23,6 22,6 23,9 23,6 0,9 "4,0 

3. de bevolking naar geslaoht in aantal en % 
tabel 9 

mann en % vrouwell % 

Fellenoord 725 50,6 703 49,4 

Breda 59897 48,9 62482 ,1,1 

m 

16 

1 
4 
1 
--

500 

1 '1 

0,4 

j. de bevolking naar leeftijdsgroep in aantal e9 % 
h.bel 10 

.• 
aantallen 

0 - 4j 5 - 14j 15 -19j 20 -64j 65j- en 
ouder 

Fellenoord 89 22) 132 769 215 

Breda 9410 21611 11274 67670 12414 

in procenten 
-

! ! Fellenoord 6,2 ; 15,7 . 9,2 53,9 15,0 -- +-----i-----·- -
.Breda .. ., t'1 55,3 10,1 I' , i n, 7 i 9,2 

v 

13 

----
1 

768 

0,9 

0,6 

totaal 

1430 

122379 

100 

100 



5. de gezinsgrootte in de wijk na.ar aantallen en nrocenten 

'tabel 11 

grootte van de gezinnen in aantal 

2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 

IFellenoord 114 90 59 40 1e 12 1 5 393 

Breda ~4 6807 ~037 3552 1714 701 314 345 30364 

in pro cent en 
-

IFellenoord 44,2 22,9 15,0 12,6 ),0 3,0 0,2 1,2 100 

!Breda )2,6 22,4 23,1 11,6 5,6 2,3 1,0 1 '1 100 

6.enkele opmerk:ingen bij paragrafen 1 t/m 5 
ad 1; Uit de bevolkingspiramide kan afgelezen worden, dat de 

leeftijdsgroepen van 0 - 4 jaar in verhouding met Jreda rela

tief zeer gering is. De groepen 5 - 14 jaar zijn samen relatief 

kleiner ten opzichte van Breda, waarbij de jongens zeer gering 

vertegenwoordigd zijn. De groep van 25 - 39 jaar van de mannen 

en de groep van 20 -49 van de vrouwen zijn relatief onderverte

genwoordigd. De leeftijdsgroepen voven de 60 jaar zijn overver

tegenwoordigd ten opzichte van Breda. tabel 12 laat nog eens 

duidelijk zien de verschillen van het telgebied FeU.enoord ten 

opzichte van Bredaa een ondervertegenwoordiging van de jongeren 

bened::n de 19 jaar en een oververtegenwoordiging van de ouderen 

boven de 60 jaar. 

konklusie: de buur·t is aan het vergrijzen 

tabel 12 

leeftijd gm-buurt Breda 

00 - 19 jaar 28,7% 33,8% 
20 - 64 jaar 53,1p 55,7% 

65jaar en ouder n,ofo 10,5% 

ad 2: In de wijk zi,jn er meer mannen d=m vrouwen. In Breda 

zijn or rneer vrouwen dan mannen. Wannee:- we naar cle bevolkings-



piramide kijken zien we: 

1. dat er bij de bevolkingspiramide van Breda z voor de 40jaar 

het aantal mannen hoger is dan het aantal vrouwen. Na de 40 

jaar is het aantal vrouwer hogc::r dan hot a':kntal mannen. 

2. dat bij de bevolkingspiramide van Fellenoord: de leeftijd 

van 4 - 15 jaar meer meisjes zijn dan jongens. In de ande

re leeftijden zijn er meer mannen. (tot 70 jaar) 

ad 5z in de wijk Fellenoord zijn veel gezinnen van twee mensen 

ten opzichte van de stad Breda. Dit kan komen doordat er veel 

bejaarden wonen en gezinnen waar de kinderen het huis uit zijn. 

1. de verhuizingen 

In tabel 13 is opvallend het grote aantal verhuizingen binnen 

het telgebied Fellenoord. 

Degene die zich in het telgebied kwa,ten vestigen, k••amen voo:r

namelijk uita 

buurt 04, Schorsmolen, beter bekend als het rekonstr~ktie ge

bied Leuvenaarstraat en Kiddellaan. Zij waren gedwongen te ver

huizen en zochten op korte afstand van hun oude buurt een ande-

re woning. 

buurt 50, Westeinde en Vestkant, in walk gebied afgelopen jaren 

gerenoveerd is. Dit is een identieke buurt met de Gerardus ra
jella buurt. 

Tussen.het hele gebied ten westen van het telgebied Fcllenoord, 

de buurten 50, 51, 52 en 53 bestaat een starke uitwisseling. 1). 

Dit gebied bestaat voornamelijk uit goedkopere woningen van 

vlak voor en vlak na de tweede wereldoorlog. 

Andere gebieden waarnaar men vertrekt zijnz 

bu~rt 11, de Doornbos Linie 

buurt 13, de Geeren 

buurt 20, Brabantuark. Di t zijn de goedkopere naoorlogse 1fijken. 

Daze cijfers hebben het bezwaar dat ze over het hele telgebied 

Fellenoord gaan, -...;aa.r de Ge1'ardus l11ajella buurt hct gr ,otste 

deel van is. 

De la.atste tien jaar is in het t·~lgebit~u ve,,l veranderd, het 
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gebied van de Sluissingel en de Nieuwe Huizen is gesloopt en 

op de hoek van de Markendaalse weg en de Fellenoordstraat is 

een bejaardenflat gebouwd. 

In de Gerardus ruajella buurt zelf is niets veranderd. 

Er is een afname van de bevolking en een vertrekoverschot in 

het telgebied Fellenoord, ook in de Gerardus Majella buurt. 

Dit is te verklaren uit& afname woningvoorraad 

negatief geboort·e: overschot 

gezinsverdunning 

Afname van de woningvoorraad is te vinden in de gebieden buitm 

de Gerardus Kajella buurt, met name aan de Sluissingel en de 

lUeuwe Huizen. 

Voor de Gerardus Majelle buurt kan het negatief geboorte over

schot en de gezinsverdunning een reden zijn. 

Br kan nog onderzocht worden of er meer grote en jonge gezinneri 

vertrekken dan dat er zich vestigen. 

Hypothetisch beweren we, dat jonge gezinnen niet de kans krijg

en zich in de buurt te vestigen, omdat zij uit het ouderlijk 

huis huwen en voor de kinderen komt er geen plaats vrij zich in 

de buurt te vestigen. Dit in tegenstelling tot de bewering dat 

jonge gezinnen vertrekken omdat zij naar r~imte en privacy van 

de buitenwijken verlangen. 

Voor de inkomende gezinnen is het toewijzigingsbeleid een belang_ 

rijke faktor. Het blijkt dat in ebkele grotere en goede woningen 

van de buurt alleenstaande bejaarden geplaatst zijn in de la'l.t

ste jar n. In deze woningen zouden ook graag grotere jonge ge

zinnen geplaatst worden. 2). 

1). zie kaart 7, pagina 46a 
2) • ~.de f~3.art 1 , ]:::,g·ina 
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tabel 13 

122 

53 
41 

0 

34 

65 

90 

122 

buurt 

./ 
kaart 14 / 

t I 
( 

r--
,/ 

\. @0 
./ 

./ 
/ 

j -· ··--·-

vcntirins en vcrtrek van ~czinncn na.,>r herkomst 
en best<:-r.llr,ing 

vesti~ins en vertrek in de bu~rt 03 Fellenoord 

alle a~ntallen zijn so~aties over de jaren 1962 t/c 1971 
vertrek totaal 391 

vestigi~ totaal 391 

buurt nu=er 

naar teleebied x 
van telgcbied x 

verbuizing in 

Broda 

van 1962 - t971 
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rapportage van de enquete november 1973 in de "155" 

inleiding 

1. verantwoording 

De wethouder heeft in september aan het wijkkomit~ gevraagd, 

wat zij met hun buurt wilden. In eerste instantie moest een 

beslissing g2nomen worden voor de "155". Na diskusnie met 

straatgroepen heeft het wijkkornite besloten om de bewoners 

informatie te geven en ze zelf een beslissing te laten nemen. 

De individuele beslissingcn moeten daarna de basis zijn voor 

een totaal nieuw plan voor de "155 11
• 

Het wijkkomite wordt hierbij gesteund door de opbouwwerker en 

enkele stuuenten van T.H.~indhoven. 

Er is een enquete gehouden onder alle bewoners, dat wil zeggen 

een formulier per woning, in de "155". 

Deze enquete is zo eenvoudig mogelijk gehouden omdat: 

1. de bewoners zelf een beslissing moesten nemen uit de alter

natieven 

2. de bewoners zelf de formulieren moesten invullen 

3. het wijklomite de formuliercn mee wilde uitreiken, ophalen 

en verwerken. Veel vragen vonden zij overbodig omdat de be

woners zelf moesten beslissen en omdat het om een principe 

uitsl_)raak ging. 

De enquete bestaat uit twee delen: 

het eerste deel gaat over de alternatieven 

het tweede deel is op verzoek van de studenten bijgevoegd om 

voor hen enkele basis gegevens over bewoners en de woning te 

verstrekken, zodat zij eeu oetcr beeld van de wijk en de be

woner konden krijgen. 

2. de informatie en do ~ng_u~;~te 

Aan de bewoner is inforr:atie verstrekt in de vorm V.J.n ccn 

bulletin (zie pagina101J) w,aa:rin d•'l voor- en nade;.en van. de 

alternatieve~ uiteen gczet zijn. 
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Daarna is r.Jer woning antwoord gevraagd in een enquete formu-

lier. (zie pagina ). 

In het tweede deel van de enquete is gevraagd naara 

• het aantal bewoners per woning met hun leeftijd 

• hoe lang ze in de buurt wonen 

• welke verbeteringen ze aan hun woning getroffen hebben 

tussenmuur weggebroken 

aanbouw, gebruikt als keuken, serre, en/of berging 

dakkapel 

douche 

doorspoel we. 

Twee dagen na het afgeven van de formulieren zijn ze weer opge

haald. Door een aantal oorzaken zijn een aantal forrnulieren niet 

niet binnengekomen, met name uit de Lange Gampelstraat, het 

Achterom en de Reinierstraat. 
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deel 1 

~· de alternatieven 

Schematies ziet de informatie en mogelijke antwoorden op de 

alternatieven er zo uit: 

schema 1 

!kriteria s 0 R N v 
- .. 

1. kwaliteit van de woning w & v X X • . X 

... w & v • X X X X 

2. buiten niets X . • • X 

matig • X • • X 

veel . • X X X 

3. start 1 maand • X . . X 

1 jaar • • X . X 

2 jaar • • . X X 

4. hinder geen • • . • . 
matig . :X • . • 
veel X . X X X 

5. eigen verbeteringen wel gliR~¥~ • X . . X 

matig • • . . . 
niet • . X X X 

6. huur laag . X X . X 

middelmatig . • X X X 

hoog • • . X X 

(gedifferentieerd naar inl:OI:ten) 

1· afschrijvingstermeijn 10 jaar . X . • X 

25 jaar • . X fi X 

50 jaar . . . X X 

8. antwoord ja X X X X X 

nee _:_j X X X X _,._._ 
rcn ova-t :i.e ; ~~· ::: ni euw b ouw ,. 
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V .. verhuizen. 

2. eerste konklusie 

Van de "155" uitgezette formulieren zijn er 94 teruggekomen. 

De antwoorden op de alternatieven zijn opgetclda 

tabel 14 

~otaal 94 s 0 R N v 

~een antwoord 5 

IG.:UZJ!; 
,, 

alternatief 66 nl 1 30 34 0 1 voor een 

jkeuze voor meerdere alternatieven 23 nl 1 20 10 5 3 

Wat kan men met deze gegevens doen? 

Degene die voor een alternatief kozen, kozen voor opknapbeurt 

of renovatie, respectievelijk 30 en 34, op 2 uitzonderingen na. 

Van de 23 bewoners die voor meerdere alternatieven kozen, noem

den er 20 de opknapbeurt met een ander alternatief, waarvan de 

helft renovatie. 

Hierui t blijkt dat in de buurt voornamelijk gedacht l"Tordt over 

opknappen of renovatie. Sloop, nieuwbouw en vechuizen zijn 

bijna niet genoemd. Doet men geen eenduidige uitspraak, dan 

noemt men opknap of een ander alternatief, waarvan weer voor

namelij,,;: renovatie. De kombinatie sloop, nieuwbouw en/of ver

huizen komt nooit voor. Slechta 1x sloop en 1x verhuizen zijn 

als expliciete keuze vernoemd. 

Opknappen en renoveren worden in gelijke mate genoemd. 

konklusie: bij de disk:ussie over wonen in de "155" staat de 

vraag opknappen of renoveren centraal. 

Omdat sloop, nieuwbouw en verhuizen bijna niet genoemd zijn, 

worden deze alternatieven in de verdere bespreking buiten be

schouwing gelaten. 

3. analyse van de keuze opknanbeurt of renovatie 

Om voor een alternatief te kiezen moesten een a.antal kriteria 
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gewikt en gewogen worden. Over de belangrijkste kriteria is in

formatie verstrekt (schema 1). Bij de keuze kunnen verschillen

de kriteria in konflikt komen, waardoor de konklusie voor ~en 

alternatief een fout, onmogelijk of vertekend beeld kan geven. 

de bolangrijkste voorbeelden zijn: 

a. hij hee.ft gekozen voor opknapbeurt, omdat hij genoegen neemt 

met een lagere kwaliteit, matige hinder en lagere huur, maar 

hij wil nog wel 25 jaar in het huis blijven wonen. 

Beslissingsschemea 0 1,4,6 antwoord : 0 

R 7 (verklaring cijfers, zie schema 1) 

Vraag1 kunnen woningen met lager kwaliteitsniveau gehand

haafd blijven voor mensen met lagere eisen? 

b. hij woont in ecn goed huis en heeft er veel aan opgeknapt. 

De woning voldoet nagcnoeg aan de eisen van V & W. Hij wenst 

een kleine ingreep ( = weinig hinder) en kiest daarom voor 

opknapbeurt. 

Beslissingsschema 1 0 4,5 
R 1,7 

antwoord 0 

De keuze is fout, want een kwalitatief goede woning komt in 

principe in aarunerking voor renovatie. De ingreep hoeft ech

ter niet zo groot tc zijn. Alleen blijft de vraag hoe het 

financiesl geregeld wordt. 

c. Hij kiest voor renovatie, omdat hij b.v. in de buurt wil 

blijven wonen voor langere tijd. Het huis is cchter zo slecht 

dat renovatie niet mogelijk is. Het alternatief renovatie is 

dan niet mogelijk. 

d. Hij kiest voor renovatie, maar niet op zo'n hoog niveau, om

do.t hij dat niet voor hem noodzakelijk acht of omda~ het al 

aanwezig is. Dit geeft een vertekend beeld voor de totale 

investering. 

( de termen opJr..napbeurt en renovatie dekk.en verschill, nde inhou

den ). 

----~enk==e~~e opmerkingen 
bij de opknapbeurt zijn ecn a:1ntal verbeteringen voorzicn, 

die ook 25 ;)aar meekunnen gaan. 
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b.v. nieuwe dakbedekking, riolering, elektrische bedrading, e.a. 

- Als de woning wel kan gerenoveerd worden, maar de bewoner 

wenst deze hogere kwaliteit niet, kan een opknabbeurt uitge

voerd worden. De woning kan dan economisch in tien jaar af

geschreven worden. Maar na tien jaar bestaat de mogelijkheid 

weer om nieuwe investeringen te doen. Zodoende kan de woning 

voor langere tijd behouden blijven (v.b. 25jaar}. 
Bij renovatie hoeft niet de kwaliteit nagestreefd te worden 

als voorgesteld in het informatie bulletin. Deze is gebaseerd 

op een gemiddeld gezin met 2 kinderen. Voor een huishouden 

van 2 personen kan met een ecnvoudiger plan volsta.an worden 

dat ook aan de eisen voldoet. 

5. de enquete en een subjektieve bouw- e:n w0ontechnische indruk: 

Uit een bouw- en woontechnisch onderzoek en uit gesprekken met 

ambtenaren van Openbare .Werken is een subj~ktieve indruk ont

staan over de woningen van de "155". 
De woningen zijn gerangschikt op een waardering van 1 t/m 5, 
waarbij 1 de slechtste en 5 de beste genoemd worden. Deze waar

dering wordt vergeleken met de keuze van de alternatieven o, R, 

OR van de bewoners. 

tabel 15 

waarde woningen 0 R OR 

1 Wassenaarstraat even 7 0 1 {sloop 2) 

2 Fellenoordstraat 59/63 0 1 1 
Lange Gampelstraat 53/63 - - -
Ruwaardstraat 15/26 2 3 3 . 
~rnst Casimirstraat 2 10 1 oneven 

3 Ernst Casimirstraat even 3 6 3 
Oede van Hoornstraat 0 2 

I 
2 

Reinierstraat 10 10 2 
Ruwaardstraat 2/13 7 3 3 

4 Achterom 37/51 - - -
'5 Fellenoordstraat 67/91 2 3 3 

- --
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Bekijken we de sleohtste woningen, dan Jlijkt dat in de Was

senaarstraat de bewoners vinden dat hun woningen niet gereno

veerd hoeven worden / dan wel kunnen worden. 

Dat in de Ruwaardstraat 15/26 verschil van mening bestaat tus

sen de bewoners over de keuze. 

Dat in de .u;rnst Casimi tstraat-oneven de bewoners ren.watie wil

l en hebben, terwijl de indruk van de woningen slecht is. 

konklusiea uit een bouw- en woontechnische indruk en uit de 

wens van de bewoners blijkt, dat de Wassenaarstraat een opknap

beurt kan krijgen. De andere woningen moeten nader bekeken 

worden. 

Toegevoegd: op basis van deze konklusie is besloten dat de 

Wnss~r~arstraat opgeknapt wordt. Deze opknapbeurt is in begin 

1974 uitgevoerd. Voor de andere woningen zal een onderzoek ge

daan worden, waarmee het eerst in de Ruwaardstraat, Achterom en 

Fellenoord 59/63 begonnen wordt). 

6. andere elementen 

Om de verkeerde interpretatie van opknapbeurt en renovatie enig

zins te corrigeren is een nieuwe indeling gemaakt 

Het kriterium waarmee gecorrigeerd is, is de gezinsgrootte en 

de daarmee samenhangende woninggrootte, omdat een waning voor 

2 tot 3 personen niet zoveel kost om volgens de eisen gereno

veerd te worden. 

nieuwe indelillji 

A: opknapbeurt 

B1 beurt, waarna een waning ontstaat van minimaal niveau voor 

2 of 3 personen 

C: beurt als B + extra voorzienin,.en 

Da renovatie ala voorgesteld in het informatie bulletin. 

De enquete kan tot deze nieuwe indeling herleid worden ala 

volgh 

A1 men kiest voor 0 en heeft een huishouden groter dan 3 

person en 
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Be men kiest voor 0 en heeft ecn huishouden kleiner of gelijk 

aan 3 personen 

Ca men kiest voor R of OR en heeft een huishouden kleiner of 

gelijk aan 3 personen 

Dt men kiest voor R en heeft een huishouden groter dan 3 

personen. 

Kaart ge2ft de resultaten weer van deze nieuwe indeling en 

gekoppeld aan de bouw- en woontechnische indruk. 

( de Ru·uaardstraat heeft hier in zijn geheel de waarde 2 ge

kregen) 
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deel 2 

Van de 155 ui tgezette formulier<~n zijn er 94 oogehaald. 

Voor dit deel zijn er 3 forrnulierun niet ingevuld. Er blijven 

dus 91 goede formulieren over. De respons is dus 6Q%. 

zie ook hoofdstuk 3.2. pagina 83 - 89. 
tabel 16 

gezinsfases / soorten huishoudens 

I aantal 

jong zelfstandig 0 

jong gehuwd,zonder kinderen 0 

jong gehuwd met kinderen 16 

ouder gehuwd met kindere.n 19 

ouder gehuwd met volwassen kind 12 

ouder boven de 50 jaar 34 

bejaard zelfstandig 10 

totaal 91 

In deze tabel zien we het grote aantal gezinnen dat zich in 

de latere fase bevindt. Ouder wil zeggen de ouders zijn beide 

boven de 40 ja:.tr en zij hebben sch,Jolgaande of oudere kinderen. 

Van een groot aantal gezinnen zijn ;~inderen bui tenshuis, veelal 

door huwulijk. De ouders blijven alleen achter. ilit zijn de 

ouderen boven 50 jaar en de zelfstandig~' be jaa.rden, enkele ui t

zonderingen natuurlijk van kinderloze gezinnen en nooit gohuw

de bej~arden. 

Het verklaard tevens het groot aantal woningen met 1 en 2 per

sonen, waarvoor tabel 17. 

In tabel 17 ziet men dat het aantal woningen met 2 personen 

of minder 50",.0 bedraagt, I .. et 3 personen of minder bedra.:ctgt 7010. 

Voor het maken van renovatie plannen is di t gegev,m belangrijk 

omdat de grootte van d,· bestas.nde wonin.',cm voor di t aantal 

personen zv _,r ge:.:ohilct is. 
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tabel 17 
woningbezetting 

-

19-antal personen per woning 

1 

2 

3 

4 
5 
6 of meer 

totaal 

tabel 18 

woonduur in do "155 11 

aantal 

11 

34 
19 
11 

8 
8 

91 

% % kumulatief 

13 13 
37 50 
20 70 
13 83 

9 91 

9 100 

100% 

laantal j .;.rt:n aantal ;)f 

fJ kumulatief % 
0 - 9 21 23 100 

10 - 19 11 12 77 

20 - 19 23 25 65 

30 - 39 21 23 40 

40 - 40 15 17 17 

totaal 91 100 
·--

Uit daze tabel blijkt dat 65';h van de gezinnen uit de .,155" 
langer dan 20 jaar in de buurt woont. 

Over de woning is aan de bewoner~1 gevraagd, welke voorzicningen 

zij aan de woning getroffen hebben ( of laten hebben). Er is 

niet gevraagd naar de kwaliteit van de voorzieningen. Dus goede 

en slechte voorzieningen worden gelijk beoordeeld. 

Het geeft wei aan vat de bewoners voor hun huis over gehad hebben. 

tabel 19 zelfwerkzaamheid 

rfo!J! 

muur wegg.~broken 50 6511 

annbouv; 44 40 
dakkapel 21 20 
doorspoel wo. 52 55 
douche -"-~~.__......_:_·?_j 

van het totaal geenqueteer

de woningen 

K bij type X vmrdt het wegbre-

icon van de muur te rnoeilijk 

geaoht en :'Ls daarom niet mee

gerdcend, 65;:.- "" 50/T7 
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tekst bulletin 

Fidelia, 20 nov• 1973 

De meeste bewoners, die de vorige weken op de bijeerucomsten op 

de Fidelia geweest zijn, willen voor deze atraten renovatie, 

zoals in het Weateinde. Wat betreft de bouwkundige toestand is 

dit voor een gedeelte van de huizen mogelijk. 

Het wijkkomitee weet van diverse bewoners wat ze willen. He 

weten nu niet of we voor de huizen waar dit kan moeten eisen 

moeten eisen bij de gemeente en wat we voor de andere huizen 

moeten eisen. Daarom moet u, als u niet wil d~t uw huis gere

noveerd wordt, of ale u dit juist wle wil bet overzicht goed 

lezen en het antwoordformulier invullen. 

ALS U NL~TS DO,h;T KUNNJ.'l'l W .~ GE.!!;N .C.:! SEN 

Wat gaat er nu gebeuren? 

1. Als u nog vrager1 heeft, kunt u terecht bij de volgende be-

woners: Hr. v. Leeuwen Fellenoordstraat 85 
Hr. v. Elewoud Ernst Casimirstraat 8 
Hr. Reuvekamp Brnst Casimirstraat 4 
Hr. C.Meeuwesen Oranje Nassauplein 4 

en bij Jo Bost in de Fidelia 

2. Deze week donderdag of vrijdag komt er bij u aan de deur 

iemand van het wijkkomi tee het antwoordformuli<.:r onhalen • 

. :et hem kunt u er ook nog over praten. 

lid wijkk:.omi tee CErardus .1-lAJ~LJ..A 
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tckst vragenlijst ___ -----------

~agenlijst 

Wilt u deze vragenlijst invullen, nadat u het formulier waar de 

opknapbeurt, de renovatie, de nieuwbouw enz. op staat heel goed 

hebt gelezen. Deze lijst wordt donderdag of vrijdag door een 

lid van het wijkkomitee bij u opgehaald, kunt u dan zorgen dat 

hij dan klaar ligt???? 

Over de keuze van de ingreep in de woning : 

Bent u voor 1 sloop ja/nee 

opknapbeurt ja/nee 

renovatie 

nieU>•bouw 

verhuizen 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

(ltilt u hier meer over zeggen, dat graag op de achterkant van 

dit formulier opschrijven) 

Over de woninga 

Is in de woorucamer de tuss~nmuur eruit ja/nee 

Heeft u een aanbouwkeuken? ja/nee 

Hoe gebruikt u daze ruimte? als keuken ja/nee 

als serre ja/nee 

al3 berging 

He eft u een zelfgemaakte dakk.aple 

jajnee 

jajnee 

ja/nee 

ja/nee 

He eft u ecn doorspoel we.? 

He eft u een <iouche 

Over de bewonersa 

Hoeveel mensen wonen er in dit huis ...... 
Wat is hun leeftijd? man: ••••• vrouws ••••• kinderen ... ,.""., ... , 

•• 0, .•• , •.• , 
Hoelang woont u al in deze wijk • • • • • jaren 

straat 8008·············· 
huisnummer ..... 
He eft u nog meer op;nerki!lgen, waar'l'an u denkt, dat ze voor het 

wijkkomit e VCJ,~l ':Jelang zijn, -;>Tilt u zc dan OlJ de achterzijde 

van dit formulier schr:i.jven. 
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ui t beschrijving van de sociale ~-:erkelijkhoid in de buurt 

1. inleiding 

Beschrijvingen van de sociale wcrkelijkheid in de buurt Gerar

dus Kajella. 

door Micke H~brechts 

projektgroep Breda, rrlli.:, september 1972 

materia :.1 verzamelinga 

mondelinge overdracht van ervnringen en kennis van opbouw

werker, de sociaal kultureel werkers, het maatschapnelijk 

w:rk, de koster en do pastoor. 

kontakten met de bewoner 

lita Simonse, belemmerde kansen 

2. definiering van de begrippen buurt en volksbuurt, overgeno

men van Simonse, auteur van het boek B~._;~.ikt·;J.DJ; KAJ'iS~N, een 

sociologische schets van de volksbuurt. 

BUURT= een betrekkelijk klein geografisch gebied, bewoond door 

een groep gezinnen die wegens hun gemeenschapuelijke woonpla~ts 

zich met elkaar verbonden voelen, is voor een buurt essentieel. 

VOLKSBUURT= een oudere buurt met een in hoofdzaak senJ.entaire 

bevolking, die een onderlinge buurtgemeenschap vonmt met een 

primair groepskarakter (primair c binnen een betrekkelijk kleine 

groepin eeen direkte peroonale rclatie staand) 

Op grond van bovenstaande def'ini tie kan men de Gerardus ;.1ajella 

globaal als een volksbuurt om:.;chrijven. Vaak heeft men het over 

de Gerardus £,1ajella wijk, di t niet als ontkenning van het volks

buurtkarakter, maar omdat men dan denkt aan de Gerardus i·:lajella 

als een geogra"'isch planologische si tuatie, duidelijk afge

grensd van de andere delen van de stad, of als wijk die door de 

welstand (negatief!) van het merendeel der bewoners wordt 

.gekwalificeerd. 

Hadere karakteriseringvan een vollc:sbuur-1:. met waar voorradig, 

specifieke inform:_ti e over de: Gerardus '"s.jella. 
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1. sociale struktuur in oen volk~buurt 

De leef>·iereld van de volksbuurt-bewoner is beperkt, d,, buurt 

wordt opgevat als zijn levens- en integratiekader. Kultuurover

dracht en sociale kontrole binnen dit beperkte kader leiden tot 

een grote mate van continuiteit en homogeniteit in het !evens

patroon van de bevolking. Impulsen van buitenaf komen daar moei

lijk doorheen. 

Br is een min of meer sterk ontwikkeld saamhorigheids gevoel, 

een binnen de buurt levend eigen norman geheel en een onder

linge kontrole op de naleving daarvan. Het saamhorigheids ge

voel uit zich zowel positief onder andere in een gevoel van 

buurtgebondenheid en het gezamelijk doorbrengen van de vrije 

tijd op eenzelfde manier, als negatief, in een oollektie,f min

derwaardigheidsgevoel en een tarnelijk algernene berusting. 

De saamhorigheid beperkt zich dus niet tot het gezin, maar 

speelt zich af op familia en buurt niveau. 

Het gezinsleven vloeit narnelijK over in het buurtleven en anders

om. De buurt vervult sommige gezinsfuncties (het open gezins

verband) en de buurt is ook de beperkte sociaal-kulturele con

text waarop het volksbuurtwezen in zijn functionering is ge

richt. 

Het merendeel van de gezinnen in de Gerardus :r.Iajella val t te 

typeren als open gezinnen, of deze groepen zich gro,·peren in 

familie~oepen, buurgroepen of combinaties daarvan is nog niet 

onderzoc!lt. 

Familia en buurtbewoners kunnen deel hebben aan het gozins

leven,zonder dat dat als een bedreiging beschouwd wordt. Ze 

praten mee, oordelen mee en leggen norman aan waaraan het gezin 

zich heeft te houden op straffe tot ~e outcast te gaan behoren. 

De familia- en buurtgroepen hebben dus een sociale functie, 

omdat ze sociale controle uitoefenen op elkaars gedragingen en 

ze een leefverband creeeren, waarin de kultuuroverdracht plaats

vindt. De sociale kontrole heeft enerzijds tot gevolg dat het 

afzakken naar eon lager levensniveau wordt voorkomen, anderzijds 

dat een belemn,ering wordt gevormd zich andere normcn a3.n te 
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meten dan de milieu gebondenen. 

De functie van het volksbuurtgezin is dus voorname~ijk sociaal

economisch, terwijl die van de familie (groep) voornamelijk so

ciaal is en zake~ als het handhaven van normen, het overdragen 

van kultuur en het verlenen van hulp omvat. 

De disciplinering en strukturering van het gedrag vindt binnen 

het gezin weinig consistent en gericht plaats, te~vjjl binnen 

de familie groep de stam-moeder als opvoedkundig0 instantie 

fungesrt en zo een stabiliserende factor in het levenspatroon 

van alle familia leden inbrengt. 

In de familiegroepen zijn de relaties overwegend matri-lineair 

geconfigureerd. Daar men dikwijls, als men gaat trouwcn en al 

niet op im.;oning bij de ouders is aangewczen, gaat wonen in de 

buurt waar de vrouw uit afkomstig is en zo de sterke binding 

met ouders, broers en zussen (en vooral ciie tusson de vrouw en 

haar moedcr) kan kontinuer,;n ook na het huwulijk. Dr~ moeder 

wordt de centrale identificatie figuur voor haar volwassen 

dochters, die zich voor aanwijzigingen nodig voor huishoudcn 

en verzorging van man en kinderen aangewezen voelen op de 

moeder. 

De vrouw heeft in de volksbuurtsamenleving de dominerende rol, 

zij vor~t de as van het gezin en zij is intermediair ten op

zichte van een beperkte buitenwurelda buurt, school, clubhuis. 

De rol van de man bestaat voornamelijk uit het gebruikcn van 

fysieke kracht (ten behoeve van het onderhoud van de woning 

en het uitvoeren van reparaties) in het huishouden hoeft hij 

niets te doen, zodat men binnen het gezin van een rol-a:f'wezig

heid van de man kan spreken. Hij heeft als uitwijkmogelijkheid 

om zich waar te maken, het verenigingsl.:;ven in de buurt. De 

functie van intermediair zijn ten opzichtc: van de sCLmenleving 

die niet door de vrouw wordt vervuld, wordt zo door de man ook 

zo goed als volledig verwaarloosd. 

Gegevens over de rolverdeling tussen man en vrouw in de Gerar

dus :Majella zijn niet verzameld. Global0 indrukl-::en bevestigen 

dat het bovc..ng(moemde roll· .npatroon zich Kel af:~pecl t, maar in 
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hoeverre een niet al te gcprononceerd naar voren kom.m van deze 

rollen voort komt uit eon rolwijziging door beinvlouding door 

de rest van de samenleving, of uit een altijd al aanwezige niet 

te strikte volksbuurtachtige rolverdeling is niet duidelijk. 

In de sociale struktuur van de volksbuurt zijn cr eun drietal 

elementen essentieels 

1. het territoriale =de nabijheid is van groot belang voor de 

intensiteit van de relatie (v.b. relatie gezin-buurthuis) 

2. bet personale = slechts de info~nele relatie heeft beteke

nis, de functionele relatie b.v. op het werk of op 

school fungeert slecht. 

3. de vrouwelijke dominante = de spilpositie van de stammoeder 

en de matri-lineair geconfigureerde relaties binr1en een 

f'amilie. 

Hoewt:l in de Gerardus Majella de open-gezinsstruktu'J.r valt waar 

te nemcn, zijn er, zoals overigens in alle volssbuurtcn, g,:zin

nen die pogen hun eigen individualiteit tG bewaren door terug

houd'"ndheid in het kontakt met anderen. 

Voor pcrsonen die frequ~nt omgaan met buurt- of familic gcnoten 

wordt de sociale status sterk binnen die groep bepaald en door 

de personen zelf vaak ook zo gewaardeerd. Personen die niet zo 

sterk aan een of andere groep zijn verbonden, wordt vaak een 

sociale status opgedrongen door de buurt, die niet overeeru~omt 

met hun eigen idee daarover. 

Om de omgangsstruktuur in een buurt goed te kunnen begrijpen 

is het van belang te weten, dat de bevolking zelf in de buurt 

een aantal sociale lagen onderscheidt. 

Dit valt duidelijk waar te nemen in de Ge:;rardus Ma.jella. ;!:r is 

geen totale groepsbinding, maar er zijn 3 sociale rangorde 

opklimmende groepen tc ond rscheiden: 

1. Lange Gampelstraat en Korte Gampelstraat en Achterom 

2. Ruwaardstraat, Hassenaarstraat, Gravenstraatm Stafhouder

straat, Koningstraat en Odilia van Salmstraat 

3. Reinicrstra':lt, Srnst Casimirstraat 

Bij de oudere mensen leeft deze hierarchic sterker dan bij de 
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jongeren. 

Tijdens een vergadering van het buurt-komitee werd door icder

een beaamd du.t de Gampel uen bijzondere sl(:chte naam hecft in 

Breda en dat de beuoners van de Gampel zichzdf ook bestempe

len als in de griebus wonend. Men vond het wel onjuist dat de 

Gampel deze naam nog steeds had, want 9ofo van de mensen was 

netjes en het Westeinde was voel erger en bezat toch niet die 

naam. Men gaf a.ls verklaring hiervoor, dat de Gampel deze naam 

nog steeds had van vroeger, toen er wel echte armoede-toestanden 

voorkwamen. 

Ter verdere verduidelijking nog de informatie van koster Jonge

neel uit de Fellenoordstraat. De koster heeft vanaf de bouw van 

de buurt in de buurt gewoond, eerst tegenover de kerk als kap

per, later is hij koster geworden van de Gerardus fi.ajella kerk 

en weet zodoende erg veel van de buurt. 

De buurt is gebouwd in 1912-1913 (komplex Hollandse tuin). Daar

voor bestond de Gampelstraat en de Achterom al.Op het laatst 

van de bouw werden ook deze-straten helemaal vernicuwd. De be

woners ( 11 lieden van zeer lage stand") werden daartoe in houten 

keten ondergebracht gedurende de bouwtijd en konden daarna 

weer in een ni~uw huis komen in hun eigen straat. Zij werden 

door de nieuwe buurt bewoners meteen al laag geklasseerd. Die 

nieuwe be~ioners waren "lieden van bet ere stand", voornamelijk 

ambtenaren: van de politie, het spoor en de post. 

Nu nog worden die straten door de rest va~ de buurt als asociaal 

beschouud. Er zijn danook nog al wat mensen die hier weg willen, 

omdat zc uit de griebus weg willen. 

Het proces wordt nog versterkt doordat, wanneer er huiz~Jn leeg 

komen daar door de gemec:nte weggesaneerde bewoners van de 

ex-Sluisstraat, de Middellae1n en de LeuvenJ.arstraat in gestopt 

worden. 

In een gesprek met de pasroor komt nog naar voren, dat de men

tali tei t van de be1;-oners ook binn(;n een straat nog erg verschil

lend is. De oorzaak da.arva:n moct volgens hem gezocht worden in 

het fei t da·t er nog enkele oorspronkelijl.;:': bewoners zijn (de 
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"gegoede luijden") met hun eigen mentaliteit en dat de mensen 

die zich na de twecde wereldoorlog in de wijk gevestigd hebben 

het niveau naar ben•~den hebben gehaald en dat het met name de 

huidige jeugd is, die hieraan schuldig is. 

4. het werk 

Bij de keuze van het werk speelt de hoogte van het te verdienen 

loon een zeer belangrijke rol. l!ien tweede even belang .·i jkc 

faktor. is:met wie komt men te werken (de arbeid3groep). Het 

liefst zoekt men uerk in e'm bedrijf uaar mecr mensen ui t de 

eigen buurt werkzaam zijn. In de arbcidsgroep moet een infor

mele sfeer heersen, omdat men niet in staat is de functionali

teit van het werk te beleven, function-le relaties aan te ga.a.n. 

Verder spelen de houding van de ouders, van buren en vrienden 

en de buurttraditie een rol. De wisseling van beroep hangt van 

dezelfde bovenstaande faktoren af. 

De binding a.:1n het werk of aan het bedrijf is veelal gerin,g. 

Het pl•3zier dat me~1 in het wcr;,~ heeft, wordt oak weer bepaald 

door de hoogte van het loon, de arbeidsgroep en verder de hoe

veelheid vrije tijd. De werkomstandighedon bepalcn mecr de 

arbeidsvr:ugde dan het werk zclf. De volksbuurtbewoners kan 

zich slccht;; handhaven in zijn werk, als hij daarin op een of 

andere raanier zijn eigen \'ler•ld kan beleven. (direkte, emotio

nele relaties binnen de arbeidsgroep) lukt hem dat niet, dan 

komt hij in een ambivalente situatie tot het werk te staan, die 

kan voeren tot arbeids-labiliteit. 

Gegevens ove::- het percentage werkende jongeren, werkende gehuw

de vrouwen, ongeschoolde arbeiders, de berocpen- en inkor:Jeru

verdeling, over het a.anta.l inkomen-inbrengcnde personcn per ge

zin, enz. zijn nu nog nergens te krijgen. Bepaalde gegevens zul

len wel te vinden ;.;;ijn in de uitdla.g van de volkstclling • Maar 

of die dan voor be:!:·eiicbaa.r zijn, is dan de vraJ.g. 

1'1 ol zijn, ui t de gm..;pr,;kken met de opbouwwurker, gegdnerali

seerd de beHonurs ui t de Gera.rdus 1·iajulla duidolijk herkenba ,r 

in bove~~staande besohr:i. jving. 
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Een globalo inventarisarie ge.f de volgcnde informatiez 

het aantal geschoolde arbeiders ligt zeker bovcn de 7o% en 

bestaa.t voornamelij.:< uit de volgende beroep(:nz 

bouwvak~cers, schilders, grondwerb)rs, st rat enmakers 

fabrieksarbeiders (in fabrieken in de buurt, Etna Molenschot 

en Kwatta) 

havenarbeiders (pendelaars naar Rotterdam, ongeregelde werk

tijden) 

eenmansbedrijfjes als papier-en lompenhandel, autohandel 

mensen die werk doen dat erg wis:;elvallend is,waarbij lange af

standen moeten worden afgelegd of waarbij je de hole 

week niet thuis komt (b.v. wis::.\elende werktijden bij het 

Spoor en seizoen arbcid) 

gepensioneerde, die voor 40fo werkenz kranten rondbrengen, met 

de bakfiets rijden. 

Een belangrijk verschijnsel valt waar te nemen, namel!jk dat 

de mensen verlangen zo min mogelijk gebonden te zijn. Als het 

even kan werkt men voor zichzelf (eenmansbedrijfjes) of men 

doet los \'Terk en gelegenheidswerk. Het verlangen ong.;;bon;:h n te 

willen zijn staat natuurlijk niet los van het zien van een mo

gelijkheid een hoog loon te kunnen vcrdienen, informc:~le kon

takten te kunnen voeren tijdens het werk en om thuis te kunnen 

blijven wanneer men daar zin in heeft. 

Het percentage werkende jongeren ligt ook erg hoog. Ze wiaselen 

ook heel gemakkelijk van werk, omdat er do•:·r bet gemis a·m ar

beidsvreugde geen binding met werk ontstaat, en ze daardoor erg 

beinvloedbaar zijn door wat ze van leeftijdgcnoten hor<::n over 

betere werkomstandigheden (minder uitgebuit worden, boger loon, 

meer buurt-vrienden bij het bedrijf enz.) elders. 

Bij de jeugd is momente 1 erg in trek het bijrijder zijn (bier 

rond brengen) en veel jongeren hebben een baantjo, dat hen de 

mogelijkheid geeft in hun vrije tijd wat met die opgedant; han

digheid wat te do en ( v. b. vloc:rbedekldng leg;__:er). Daa.rnaast 

zijn er nogal wat baantjes als magazijn b,-; dende. 

Voor ~eisjes zijn er globa~l 3 mogclijkheden: 
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in de winkel staan (bij een bakker, bij Jamin, bij Raming) 

voor meisjes met huishoudschool bij de Hema 

wcrken in ecn bedrijf (de Kwatta, de veiling) 

en gbdurende een paar uur werken voor ecn schoonmaakbedrijf. 

Het aantal gehuwde W8rkende vrouwen is ook al behoorlijk hoog, 

waarschijnlijk omdat de werkgelegenheid dicht bij huis is te 

vinden: het belasting kantoor dat dagelijks wordt schoongemaakt 

in dienst zijn bij een schoonmaakbcdrijf 

de kazernes die in ploegendiensten word8n schoongemaakt 

de Haagdijk, waar men in een winkel kan staan. 

Het feit dat steeds meer gehuwde vrouwen gaan werken zal zeker 

zijn gevolgen hebben voor het karakter van de volksbuurt en dus 

voor de Gerardus Majella. 

De verhoudingen tussen man en vrouw zullen zich wijzigen, want 

de vrouw staat nu niet meer alleen voor de opvoeding van de 

kinderen en bovendien is ze financieel niet meer helemaal afhan

kelijk van de man. Een verandering in de typischc: rolvcrtleling 

tussen man en vrouw zal op een uitgebreid terrein zijn gevolgen 

hebben. 

Een verandering ten gevolge van de grotere welvaart verkregen 

door de extra verdiensten van de vrouw is moeilijk los te ma

ken van de veranderingen door de algehele welvaartsstijging 

voor een groot deel van de bevolking van de Gerardus Majella 

en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in het consurnptief 

gedrag. 

De economische zwakke positie van deze bevolkingsgroep is voor 

een groot deel van de bewoners van de Gerardus ~~~ajella buurt 

b·ewoners opgeheven. De meesten beschikken over t.v., waardoor 

ze in kontakt kunnen komen met wat er in de wereld verder gaan

de is, voor de ouderen is een auto, voor de jongeren een brom

mer, een normaal bezit geworden, waardoor de mobiliteit sterk 

is toegenomen en de deelname aan de kultuur wordt vergemakkelijkt. 

Hun rnentali tei t, die het best te begrijpen is als men zich :: 

realiseert dat de mensen leven per moment, uitzijn op direkte 

behoefte bevrediging en een verwachtingspatroon hebben op korte 
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termijn ligt, is echter niet even snel als de welvaartsstijging 

gewijzigd, zodat men tech een typisch konsumptief gedrag kan 

onderkennen. Veel geld wordt uitgegeven aan allerlei onbenullig

heden, op het gebied van voeding aan frites, snoep, pils etc. 

en op het gebied van de mode laat de jeugd zich niet onbetuigd 

aan lle modegrillen deel te nemen. 

Het beschikken over geld wordt vaak als doel van, middel tot 

en maatstaf bij bet handelen gezien, het in grote mate belang 

hechten aan geld heeft ook weer gevolgen op vele terreinen. Ter 

illustratie daarvan bet volgende verslagje van een buurtkomitae 

vergaderinga 

Met instemming van alle komi tee -leden werd zeer stellig beweerd 

dat 90% van de bewoners in de Lange Gampelstraat in staat is 

duurdere woningen te betalen. Het belangrijkste motief om er 

tooh te blijven wone: , werd genoemd de lage huurprijs. 

( voor de oudere mensen werd wel bet motief van buurtgebonden

heid aangevoerd: "als die weg zouden moeten, zou dat hun dood 

betekenen" en voor enkelen gold dat ze nel weg wilden, omdat ze 

niet in de griebus wilden wonen, maar daar gaat het bier niet 

om ). 

Ret heohten aan de lage huur ondanks de soms erge hoge netto 

inkomens per gezin (zowel de beide ouders werken als verschil

lende kinderen) wordt gemotiveerd door de idee dat de vrouw, 

in mindere mate de kinderen, enkel en alleen werken voor iets 

extra's aan luxe en vertier en niet om de hoge huur daarvan 

te kunnen betalem u dan werken ze eigenlijk voor niets, want 

je merkt er toch niets van in je portemonnaieu. 

E·en ver..:>chijnsel dat zioh in de Gerardus I•iajella ook veel voor

doet is het veelvuldig lopen in de ziekte wet. v.b. vanuit de 

haven is bet tooh moeilijk kontroleerbaar of bet verzuim terecht 

is, bovendien voel t men zioh v:,:ak tech niet onmisba.:1r in een 

groter bedrijf, zodat bet geoorloofd lijkt een weg te blijven. 

En bet is daarom belangrijk te signaleren omdat bet tooh vooral 

een teken is voor weinig a.rbeidsvreugde. 
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3. <• uita verkenningen in de wijk Gerardus Majella te Breda 

K.i.m.w. -Breda projekt centrum 1973, 

pagina 12 t/m 23 

1. Gezondheidszorg 

Om wat meer te weten van de gezondheidssituatie in de Gerardus 

Majellawijk zijn er gesprekken gevoerd met huisartsen en de 

wijkverpleegster. 

Daaruit kwam naar voren, dat de Gerardus Majelle wijk een be

trekkelijk gezonde wijk is. 

In maar een paar gevallen is er sprake van ziekte, die verband 

houdt met de woonsituatie, zoals bijvoorbeeld bronchitis of 

astma. 

Vergeleken met ander wijken van Breda komen er ook minder zoge

noemde pa;vcho-somatische klachten voor. De mensen hebben meer 

mogelijkheden om af te reageren. En wat daarbij ook belangrijk 

isl bet mag. 

De mensen spelen geen toneol tegenover elkaar. Verder is het 

ook belangrijk hierbij, dat de wijk overzichtelijk is. bien kan 

er als mensen onder elkaar levan in tegenstelling tot bijvoor

beeld de rijen flats in de Hoge Vught. 

Waren er vroeger nog weleens problemen met de voedingstoestand, 

tegenwoordig is dat niet meer bet geval. Het ging indertijd 

vooral omeenzijdigheid in bet eten. Wat nu die verbetering in 

de hand heeft gewerkt is niet bekend. Het zou kunnen komen, om

dat er meer verdiend wordt. Maar ook omdat er tegenwoordig 

steeds meer mogelijkheden zijn om te kiezen. Dit is toch liel 

een belangrijke vraag. Want de huisartsen zeggen ook, dat de 

dieetvoorschriften slecht worden nageleefd. En dat zou dan komen 

omdat in het leefpatroon van de wijk eten en drinken een van 

de hoofdbezigheden is. 

~en dokter roepen doen de bewoners van de Gerardus Majelle wijk 

minder gauw, dan de bewoners van andere wijken. Soms waarsohu

wen zij hem wel eens te la.at. Hoe dat nu komt, is niet bekend. 

Of zij die dingen nu niet zo belangrijk vinden; of dat zij te 
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we~n~g van ziekteprocessen afweten? Of probeert men via buren

hulp die kwalen en kwaaltjes te bestrijden? 

Dit laatste lijkt niet waarschijnlijk, want via de wijkverple

ging horen wij, dat de buren- en familiehulp niet zo geweldig

draait. Dat loopt alleen, als er via de gezinsverzorging voor 

betaald wordt. 

Dronkenschap komt in de ·djk vrij veal voor. Maar omdat er geen 

cijfers over zijn, weten wij niet of het in de Gerardus Majella 

wijk naar verhouding meer voorkomt, dan in andere wijken. 

Waarom mensen aan de drank raken is vaak heel verschillend. 

Toch kan in een aantal gevallen verondersteld worden, dat het 

alleenstaan er veel mee te maken heeft. 

Seksualiteit is een onderwerp, waar volgens de huisartsen open

hartig over gesproken wordt. Voor geboorteregeling en beperking 

is "de pil" ingeburgerdf andere middelen blijven vaak moeilijk. 

Er wonen overigens in de wijk niet zoveel jonge gezinnen, dus 

de groep die dit aangaat, is betrekkelijk klein. 

Verhoudingsgewijs wonen er meer bejaarden. Daar heeft de wijk

verpleegster dan ook het meest mee te maken. Door de wekelijkse 

wasbeurt heeft zij daar ook regelmatig kontakt mee. 

Daarnaast heeft zij natuurlijk wel kontakt met de jonge gezi~ 

nen. Er komen 12 babies van nog geen jaar op het zuigelingen 

buraau. Verder komen op het dagelijkse spreekuur aan de Schors

molenstraat de mensen bij de wijkverpleegster voor kleine ver

wondingen en het ophalen van uitleenartikenen. 

Aan de moederkursus en aan de kleuterkursus, die stedelijk door 

het Wit-Gele kruis georganiseerd worden, wordt maar weinig 

deelgenomen door mensen uit de Gerardus Majella buurt. 

Aan wat er stedelijk georganiseerd wordt voor zieken en bejaar

den, wordt ook deelgenomen door mensen uit de wijk, zieken

tridunm 10 deelnemers, boottocht van de Zonnebloem 20 deelne

mers. Ook komt men naar de Karnevalsviering en Kerstviering, 

die georganiseerd wordt. 

Een heel ander punt is het gebruik maken van de ziektewet en 
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de invaliditeitswet. Sommige mensen laten zioh grif invalide ver

klaren~. En ala zij in de ziektewet lopen, proberen zij er zo

lang mogelijk in te blijven. Die indruk hebben de huiaartaen 

tenminate. De doktera geloven niet dat de mensen bet werk niet 

aan zouden kunnen. Dat zou dan ook niet andere feiten moeten 

blijken. Zij denken, dat het meer gemakzuoht is. 

Een aantal kanten van de gezondheidssituatie zijn nu genoemd. 

Natuurlijk zijn er nog veel meer punten te noemen. Bijvoorbeeld 

hoe het zit met de milieuhygi~ne, met de geestelijke gezond

heid. Daarover is feitelijk weinig bekend, maar 1aar kan metter

tijd op ingegaag worden. Net zo goed als er aandaoht beateed 

moat worden aan inaohakelen van het bureau voor alkoholisme 

en de samenwerking tussen huisartsen en maatsohalJpelijk werk 

niet te vergeten. 

Tot slot nog dits de huisartsen hebben graag met de bewoners 

van de Gerardus Majella wijk te doen. Zij vinden hen suontaan 

en openlijk. 
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3.5.2, Onderwijssituatie 

We staan er niet elke dag bij stil. Maar onderwijs is vandaag 

de dag ontzettend belangrijk. 

Hoe meer opleiding men heeft, des te verder men het brengt in 

de maatschappij. Dit geldt voor iedereen. Daarom hebben wij 

ook geprobeerd de onderwijssi tuatie in de Gerardus l•iajella 

wijk zo goed mogelijk door te lichten. 

Ret eerste punt is al, dat de wijk geen eigen school heeft. 

Alle soholen staan buiten de wijk. 

De scholen, waar de kinderen uit de wijk naar toe gaan zijna 

(maart 1973) 

-_peuterklas de Rakkertjes, Van Coothplein : 4 kinderen 

- kleuterschool Maria, Waterstraat :39 kinderen 

- basisschool Tarcisius, Lunetstraat I 5 kinderen 

- basisschool Open bare, Heuvelstraat I 5 kinder en 

- basisschool Juliana, Markendaaleeweg a31 kinderen 

- basieschool Lambertus, Keizerstraat a84 kinderen 

- basisschool lo7sius, Havermanstraat :10 kinderen 

Verder zijn er dan nog de L.T.S., de huishoudschool, de MAVO, 

etc., die ook allemaal buiten de Gerardus Majellawijk staan. 

Om het een en ander aan de weet te komen over het onderwijs 

zijn we gaan praten met leidsters van de peuter- en de kleuter

klas en de hoofden van de Juliana- en de Lambertusschool. 

Dat leverde natuurlijk een berg informatie op. Deze informatie 

is per onderwerp geordend. Er waren daarbij uiteraard verschil

len. De een vindt bepaalde zaken belangrijker dan de ander. 

Maar het komt in feite wel op hetzelfde neer. 

1. Peuter- en Kleuteronderwijs 

Wat de leidsters zowel van de peuterklas ala van de kleuter

klas opvalt, is, dat de kinderen uit de Gerardus Majellawijk 

moeilijkheden hebben met de taal. Zij praten minder goed dan 

hun leeftijdgenootjes. Men denkt, dat thuis te weinig en in 

dialekt praten met elkaar daar de oorzaak van is. 
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Met de ouders hebben de leidsters graag kontakt. In de praktijk 

zijn er ook goede samenwerki~vormen gevonden.De ouders hebben 

ook echt belangstelling voor hun kind. 

Maar adviezen van de leidsters worden soma toch van de hand ge

wezen. Waarom dat gebeurt, is niet duidelijk. 

Wat opvalt, is dat de leidsters van de kleuterschool geen voor

stander zijn van een peuterklas. Zij hebben de ervaring, dat 

kinderen, die van een peuterklas komen, zich wat moeilijker aan

passen in de kleuterklas. Het is dan natuurlijk de vraag of dat 

nu aan de kinderen ligt, of aan de manier, waarop het er in de 

kleuterklas aan toegaat. 

Daar zouden de ouders vat meer van moeten weten. Veronderstel, 

dat een peuterklas wel helpt om een stukje taalachterstand weg 

te nemen. Dan moeten de ouders kiezen tussen minder problemen 

met de taal, maar wat moeilijkheden met de aanpassing. 

Aan dat laatste valt dan misschien nog wel wat te doen. 

De indruk bestaat, dat alle kleuters naar de kleuterschool gaan. 

Er is ook een wachtlijst. En er wordt over het algemeen weinig 

verzuimd. 

2. basisondervijs 

De schoolprestaties van de kinderen uit de Gerardus Majella 

wijk op de basisscholen zijn niet erg rooskleurig. In feite 

zouden ze het allemaal wel kunnen, maar ••.•...•.•••.•... 
1. Z1J kampen met een taalachterstand. 

Thuis wordt er misschien met de kinderen te weinig gepraat 

en als dat gebeurt, spreekt men meestal dialekt. 

2. zij zijn wat gemakzuchtig. 

Zij spannen zich er niet voor in. Je kunt je afvragen in 

hoeverre dit met thuis te maken heeft. 

3. kinderen hebben regelmaat nodig om tot schoolprestaties te 

komen. Het is de vraag of die er thuis voldoende is. Nu war

ken een kleine behuizing, een televizie en wat er in de 

wijk op straat gebeurt ook geen regelmaat in de hanG Maar 

het maakt het voor de kinderen wel moeilijker. 
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4· zioh sleoht kunnen konsentreren is eigenlijk vanzelfsprekend 

na wat hierboven al vermeld is. En wat dan automatisoh volgt 

is, dat de belangstelling wegzakt. Want hoe gaat het met 

kinderen! 

5. die willen onmiddellijk resultaat zien. 

De kinderen uit de Gerardus Majella wijk hebben dat nog 

sterker dan andere kinderen, zeggen de sohoolhoofden. 

In deze vijf punten hebben we de belangrijkste problemen wel 

genoemd. Bet schoolverzuim valt wel mae. Hierin versohillen de 

kinderen uit de Gerardus :Majella wijk niet met andere kinderen. 

Het probleem van de kinderen, die op de basisschool blijven, 

omdat zij na de 6e klas niet weten waar ze naar toe moeten, is 

verleden tijd. Ze gaan allemaal naar een vorm van voortgezet 

onderwijs. 

We begonnen dit hoofdstukje met de opmerking, dat onderwijs een 

erg belangrijke zaak is. Van de mensen, die dag in - dag uit, 

met de kinderen bezig zijn, horen we, dat bet allemaal niet zo 

best gaat. Dan rijst de vraag vanzelfl " Wat kunnen we daar 

aan doen". 

Ook daarover hebben we met de hoofden van soholen, maar ook 

met een schoolarts en een sohoolpsyoholoog gesproken. 

Om de situatie te verbeteren worden er drie wegen aangewezen. 

Het is niet zo, dat een van de drie wegen gekozen kan worden. 

Nee, het zijn drie kanten, die tegelijkertijd aangepakt moeten 

worden: 1 • aanpak binnen de school 

2. meer aandacht van de ouders 

3. meer kontakt tussen de ouders en de school om el

kaar met raad en daad bij te sta.an. 

Op deze drie kanten willen wij graag nog even verder ingaan. 

3. aanpak binnen de school 

Op dit moment geven de onderwijzers de kinderen, die het leren 

moeilijk valt, zoveel mogelijk persoonlijke aandaoht. Dat lukt 

niet altijd even goed. Dat ligt trouwens ook wel voor de hand 
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met die grote klassen. 

Van de kinderen worden ook geen taken geeist, die zij niet aan 

kunnen. Zij moeten dingen leren, waar zij wat aan hebben. Wan

neer bet vervolg onderwijs er niet in zit, worden de kinderen 

daar ook niet op voorbereid. Daarom worden er niet al te zware 

eisen gesteld. 

Maar dat is allemaal nog niet voldoende. Er zou feitelijk veel 

meer aandacht aan besteed moeten worden. Daarom streeft men op 

de scholen naar uitbreiding van bet onderwijssysteem. 

Dan zou er meer aandacht aan de kinderen uit de Gerardus Majel

la wijk besteed kunnen worden. 

4. Meer aandacht van de ouders 

Sukses begint met applaus. Iedereen, die een moeilijke presta

tie heeft geleverd, wil waardering daarvoor krijgen. Zo is het 

ook met kinderen. Voor ieder kind is de school een zware opgave. 

De hele dag stil zitten, opletten, luisteren, leren. Wanneer 

kinderen thuis niet gestimuleerd worden, zal bet voor hen niet 

meevallen op school. 

Ook voor de ouders is het meoilijk om de kinderen goed te help

en. De school is sterk veranderd, vergeleken met vroeger. Het 

gaat er tegenwoordig heel andere aan toe. Twee jaar geleden is 

er een kursus voor ouders opgezet. Het doel was, de ouders meer 

mogelijkheden te geven om de kinderen te helpen. Uit de Gerar

dus Majella wijk heeft er niemand aan deelgenomen. 

Er is over bet algemeen weinig belanstelling van de ouders uit 

de wijk voor bet onderwijs van hun kinderen. Op ouderavonden 

komt men weinig of nooit. Ook was er niemand uit de wijk, toen 

er op een speciale bijeenkomst over de scboolkeuze na de 6e 

klas gesproken werd. Men heeft zelfs de indruk, dat er thuis 

eerder gevraagd wordt aan de kinderen of zij nog ruzie gemaakt 

hebben, dan naar wat zij die dag geleerd hebben. Bij uitzonde

ring spreken sommige ouders de onderwijzer wel eens over het 

rapport 

Tot goed begrip rncet hier wel even vermeld vorden, dat alles 

wat bier geschreven staat eon algeme'm beeld is. Br zijn na-
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tuurlijk wel goede uitzonderingen, maar dat neemt niet weg, 

dat er voor een verbetering van de onderwijssituatie van de 

kinderen uit de Gerardus Majella buurt meer aandacht nodig is 

van de ouders. 

Veel meer dan tot nu toe het geval is. 

5. meer kontakt tussen ouders en school 

Ieder kind is anders. Zoals ouders hun kind kennan, kent de on

derwijzer het ,ind niet. Maar ook andersom komt bet voor. Ouders 

weten soms niet, hoe een kind zich op school gedraagt. Het is 

daarom erg belangrijk, dat ouders en onderwijskrachten veel 

kontakt hebben met elkaar. Zij kunnen elkaar met raad en daad 

helpen. Het gaat uiteindelijk om bet beste voor bet kind. In 

dit verband is een opmerking van een schoolarts belangrijk. 

Zij beeft de indruk, dat de ouders in de Gerardus l•1ajella wijk 

moeilijk te beinvloeden zijn. Ret lijkt wel of zij weerstand 

bebben bij raadgevingen. Of wordt bet advies niet begrepen? 

Het ligt allemaal niet zo eenvoudig. Het baste is misscbien wel 

om "met elkaar11 aan te pakken: een groepje ouders en een paar 

onderwijzers. 

De werkers van projekt Centrum van het K.I.M.W. zouden dat van 

harte toejuiohen en zeggen daar bij voorbaat alle medewerking 

aan toe. De schooladvies- en begeleidingsdienst in Breda zou 

hierbij ook kunnen helpen. 

Niet alles uit de gevoerde gesprekken is hier op deze pagina's 

genoemd. Er is bijvoorbeeld gesproken over de huiswerksituatie 

(die ook niet zo best is), over verwijzing naar BLO-scbolen 

( gebeurt erg weinig), over schooltest etc •• 

Al deze gegevens zijn bescbikbaar voor wie er maar van wil 

wet en. 

Wij berbalen, dat wij wel wat verwacbten van eon gezamelijke 

aanpak van ouders en school. Wij zullen dat danook stimuleron 
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maatsohappelijke dienstverlening 

Ofaohoon er meer organisaties zich bezig houden met hulpverle

ning, vooral gespecialiseerde vormen van hulp, hebben wij ons 

beperkt tot de meer algemene vormen. 

1. de S.o.s. dienst 

Bij de S.O.S.-dienst heeft men de indruk, dat er daar erg wei

nig aanvragen komen uit de Gerardus Majella wijk. Als reden 

wordt hierbij genoemda 

1. de meeste mensen in de wijk hebben geen telefoon. 

2. Het is moeilijk per telefoon een probleem goed uit te leggen, 

misschien kunnen de mensen uit de wijk dat niet goed. Maar 

men kwam ook niet rechtstreeks. In 1972 kwamen er van 1384 

aanvragen 69 ui t de binnenstad 

2. de Gemeentelijke Sociale Dienst (G.s.D.), afdeling materiele 

hulpverlening 

In januari 1973 kwamen er 34 aanvragen ui t de Gerardus lll:::,.jella 

wijk bij deze afdeling van de G.S.D •• Dat was over een maand. 

Per jaar zouden er dan {12 x 34 ) ongeveer 400 aanvragen moeten 

komen. In 1972 kwamen er bij de G.S.D. in totaal 20.000 aan

vragen binnen. Dat betekent, dat er ongeveer ~~ van de vragen 

uit de Gerardus Majella wijk komen. Dit percentage wordt bij 

de diens,t niet nauwkeurig genoemd. Van de aanvragen, die ui t 

de Gerardus ~ajella wijk komen, zijn verreweg de meeste verzoe

ken, die om bijstand en WWV-uitkering. Ook kwamen er nogal wat 

aanvragen binnen na de opknapbeurt. Er werd, net als bij ver

huizen, een tegemoetkoming gevraagd in de inriohtingskosten. 

In de wijk wonen veel beja.arden. Hun aanvragen bij de G.s.D. 

hebben veelal betrekking op de ongema~cen, die hun leeftijd 

dikwijls met zich meebrengt. Dit zijn b.v. dieetkosten, a.an

soha.f van een nieuwe bril, e.d •• 

Bij de G.s.D. vindt men de Gerardus Majella wijk een rustige 

doorsnee volkswijk. ii:r wonen verhoud:i.ngsgewijs wel veel bejaar-
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den. Hierdoor zouden er niet zovecl immateriele problemen worden 

a.angetroffen. Want zo redeneert men: de oudere mensen. hebben 

ofwel hun problemen verdrong~n in de loop der jaren, of zij 

zijn er zich niet van bewust. 

Wanneer men wel immateriele problemen tegenkomt, dan verwijst 

men die naar het bureau diensyverlening van de G.S.D., of naar 

het maatschappelijk werk van het K.I.M.w •• 

Bij de G.S.D. ziet men wel verschillen tussen de bevolking van 

de ene of de andere stra.at. De bevolking van de Lange Gampel

straat bijvoorbeeld zou ruwer zijn en primitiever reageren. 

3. de Gemeentelijke Sooiale Dienst, bur au dienstverlening 

Op deze afdeling van de G.s.D. heeft men niet erg veel bemoeie

nis met bewoners uit de Gerardus Majella wijk. In maart 1973 

had men er 6 klienten. 

In de jaren 1971 en 1972 tezamen waren het er 48. Van de 8 maat

schappelijk werk(st)ers van de G.S.D. heeft er niemand een spe

ciale opdracht voor de wijk. 

Deze klienten waren over bijna alle straten van de wijk ver

spreid. 

Naar leeftijd was het alsvolgt verdeeld: .. 
0 -21 ja.ar - 8 klienten 

22 -30 jaar -21 klienten 

31 -40 jaar -11 klienten 

41 -~0 ja.ar - 9 klienten 

61 en ouder - 5 klienten 

De problemen waarvoor men hulp vroeg, warena 

huwelijksproblemen 

opvoedingsproblemen 

- werkproblemen 

- financiele problemen 

- huishoudingsproblemen 

- huisvestingsproblemen 

I 3 

: 5 
I t6 
I 6 
I 

: 10 

- ecnzaamheidsproblemen : 

-gezondheidsproblemen-lichamelijk: 4 
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- gezondheidsproblemen-geestelijk a 16 

4. team maatsohappelijk werk van het K.I.M.W., projekt Centrum 

Ten tijde van het wijkwerk bestonden er erg veel kontakten in 

de wij • In en na de fusie periode zijn die voor een stuk ver

loren gegaan. Een andere stijl van werken heeft er waarsohijn

lijk wel mee te maken. De laatste tijd is het kontakt met de 

wijk weer aan het groeien. De samenwerking met het buurtopbouw

werk draagt hiertoe bij. 

Het doel van een maatsohappelijk werker is namelijk om samen 

met mensen, die met persoonlijke problemen zitten, te zoeken 

naar mogelijkheden om tot een zo goed mogelijke oplossing te 

komen. 

Het ligt in de bedoeling om aan de wijk extra aandacht te be

steden. Tevens streven we ernaar dat de bewoners van de wijk 

voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden, die maat

sohappelijk werk heeft om te helpen. 

5. Protestants Sooia~1 Centrum (P.S.C.) 

Vanuit het P.S.C. was er in maart 1973 maar een maatschappe

lijk werkkontakt in de wijk. In de loop der jaren zijn er al

tijd al weinig kontakten geweest. Men heeft bij het P.s.c. de 

indruk, dat de be1:oners van de Gerardus Majella wijk zelf de 

weg wel weten, naar b.v. de a.s.n.,wanneer zij in financiele 

nood zitten. Verder heeft men de indruk, dat er voor gespeci

aliseerde hulp zoals M.O.B. e.d. wel een tussenpersoon nodig 

is. Men verwacht niet dat de bewoners uit de wijk reohtstreeks 

naar dit soort instanties gaan. 

6. Humanitas 

~ranneer er bij Humanitas hulp gevraagd wordt, verwijst men 

naar het maatsohappelijk werk van het K.I..M.W., omdat men zelf 

geen maatschappelijk werker voor Breda in dienst heeft. 
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1. gezinsverzorging 

De afdeling tijdelijke gezinsverzorging heeft in 1972 aan 5 ge

zinnen uit de Gerardus Majella wijk hulp verleend. Bij de afde

ling bejaarden en chronisch zieke gezinnen geholpen. Hiervan 

worden 29 gezinnen geholpen door een dochter of schoondochter, 

waarvan er 19 in de wijk wonen. 

18 gezinnen worden geholpen door zogenaamde "vreemde helpsters 11 , 

waarvan er 6 uit de wijk komen. 

8. Zonnebloem 

In deze wijk is geen zonnebloemkomitee. Deze komitees worden 

via de parochie gevormd. Vanuit de stedelijke organisatie werd 

als kontaktpersoon opgegeven de heer van Rooyen, Ginnekenstraat 

46, tel. 32865. Deze heer is wel aktief in de Antoniusparochie 

en bevestigde dat in de Gerardus Pllajella wijk inderdaad geen 

zonnebloemkomitee is en vroeg zich eigenlijk af waarom niet. 

122 



3•i•4• kulturele dienstverlening en ontspanning 

Omdat wij zelf voor en vooral samen met mensen uit de Gerardus 

Majella wijk werken aan ontspanningsaktiviteiten en vormings• 

werk, wilden wij graag weten, wat er nog meer te doen is op 

dit terrein voor de bewoners van de wijk en wie daar mee bezig 

zijn. 

Hiervan nu het volgende overzioht. 

1.Leger des Heils 

Sinds 1970 heeft het Leger een evangelisohe post aan de Nieuwe 

Huizen. Er is geen slaapgelegenheid. Daarvoor moet men naar 

Dordreoht. 

Vanwege de evangelische opzet van het Leger des Heils zouden 

we hun aktiviteiten misschien niet in dit hoofdstuk aoeten 

plaatsen. Maar wanneer de aktiviteiten bekijken, dan is dat 

voor een groot deel ontspanning. Zo is er de vrouwenclub, waar 

enkele dames uit de wijk Gerardus I·iajella aan deelnemen. De be

jaardensoos, waar nogal wat mensen uit de wijk komen. Verder 

een zangclub en repetitie van e<n kombo. Bekend aan iedereen 

is de jaarlijkse kerstaktie van het leger. Hiervoor wordt een 

kollekte gehouden. Het leger ontvangt geen subeidie. 

Behalve deze aktiviteiten helpt men dagelijks mensen, die aan

kloppen en zeggen met moeilijkheden te zitten.Gemiddeld zijn 

er 5 per dag. Zij worden dan met een klein bedrag uit de maat

schappelijke kas geholpen. De indruk bestaat wel, dat men hier

bij vaak beduveld wordt. 

Ook wordt er pastoraal wer:: gedaan, het verzorgen van diensten, 

huisbezoeken e.d •• Er zijn met ongeveer 10J gezinnen kontakten. 

Hierbij wordt niet samengewerkt met andere kerkelijke genoot

sohappen. 

Binnenkort gaat het leger verhuizen naar de Hendrik Berlage

straat in de Hoge Vught. De vraag is wat er dan met de bejaal.'

densooa c;aut gebeurcn. Daur is nogal belanL;stelling V01>r ui t de 

wijk. 
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2. stichting bejaardenwerk 

De stichting bejaardenwerk is stelielijk gericht en doet onder 

andere de volgende aktiviteitena 

a. verstrekken van maaltijden (Maal - Rijd -Dienst) 

In 1972 hebben 224 mensen gebruik gemaakt van deze dienst. 

In de Gerardus :Majella wijk hebben een echtpaar en 3 al

leenstaanden in 1972, driemaal per week een warme maaltijd 

ontvangen. 

Een persoon is inmiddels overladen en anderen zorgen weer 

zelf voor •hun eigen maaltijden. 

Twee echtparen hebben de aanvrage weer ingetrokken, voordat 

de verstrekking gerealiseerd kon worden. 

b. bejaarden gymnastiek 

Deze wordt op verschillende plaatsen in de stad gehouden. 

Tot november 1972 hebben twee mensen uit de Gerardus Majella 

wijk hieraan deelgenomen: da1.rna niet meer. 

In Breda namen in 1972 totaal 470 personen deel aan deze 

gymnastiek. 

c. bejaorden societeit. 

ook deze wordt op diverse punten in de stad gehouden. 

In de Fidelis is er ook een, die elke werkdag open is van 

2 tot 5 uur. 

In 1972 bezochten 9215 bejaarden in 258 middagen de soos in 

de Fidelia. Hiervan komer er ongeveer 10 tot 15 uit de wijk. 

d. het krantje "Na 65" wordt door de stichting gratis verspreid 

onder alle bejaarden in de stad. Hierin staan algemene infor

matie en ook informatie over aktiviteiten van de stiohting. 

Het krantje verschijnt verschijnt eenmaal per maand. 

Andere aktiviteiten zijn onder andere: 

Een hobbyklub in het gemeenschapshuis de "Vlieren"a kookkursus 

voor ouderen - verzamelklub na 65 - bridgeklub na 65 - zangklub 

na 65 - biljartkompetitie tussen de verschillende bejaardensozen 

en bet jaarlijkse karnevalebal voor bejaarden in het Turfsohip. 

Dienst informatie .. De Stichting doet geen maatschappelijk werk, 
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zij verwijst in dat geval. Wel doet zij aan mogelijke direkte 

hulpverlening, onder andere op het gebeid van belastingzaken -

dieten - bejaardentehuizen - maaltijden - etc. Vanuit de wijk 

vroegen drie personen in 1972 om inlichtingen. Dit had twee

maal betrekking op de maal-rijd-dienst en eenmaal o-·) moeilijk

heden bij inwoning. 

3. Jeugdbeweging 

Van de jeugdbeweging is er alleen een gidsengroep. Deze is ge

vestigd in het gebouwtje, dat met de achterkant grenst aan de 

Lange Gampelstraat. 

Deze groep telt 52 meisjes, waarvan er ongeveer 10 uit de Gerar

dus l>1ajella wijk komen. 

Verder is er voor de jeugd de drumband Parade Boys and Girls. 

Deze heeft 90 leden, waarvan er ongeveer 20 uit de wijk komen. 

Zij repeteren in het Fidelia gebouw. 

4. cafe" s 

In verband met de ontspanning mogen de cafe's niet onvermeld 

blijven. In de wijk was tot voorkort cafe Bouwmeester, maar 

dat heeft in brand gestaan. Verder zijn er in de direkte omge

ving van de wijk cafe Marktzicht, Spinnewiel, Lucien, de Voet

bal (Janus van Duuren) en de Papega.ai. 

Alle cafe's hebben hun eigen karnevals vereniging en organise

ran allerlei aktiviteiten, zoals rikavonden, zomeravondkompe

titie (=voetbal). 
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~·~2-·----S~o~o.i~a~a~l--kul~~tu~r~e.e.l~w~e-r~k~F~i~d-e.l.i_s~---------------------

Ongeveer 70 jaar geleden begonnen de paters Capuoijnen met het 

St. Fideliswerk. Deze naam is verbonden aan het gebouw aan de 

Sohorsmolenstraat, waarin nu hat team sooiaal-kultureel werk 

(s.K.W.) van one projekt werkt. 

Het team s.K.W. ziet ziohzelf onder andere voor de volgende 

taken a 

• ernaar streven, dat ••••••.•• 

zij wil daar zoveel mogelijk bij helpen 

• het leiden van kerngroepen. 

• begeleiding van vrijwilligers • 

• werken aan bet opzetten van bejaardenwerk in de wijk, en aan 

een groep, die samen met de ouders gaat werken aan de onder

wijsproblemen in de wijk. 

Iri het verleden was bet Fidelia gebouw vooral voor de oudere 

jeugd uit de gehele stad. Nu wordt er maar en meer naar ge

streefd het gebouw een buurthuis voor de Gerardus Majellawijk 

te naken. Dit zal niet in 'en jaar gaan. Dat vraagt langere 

tijd, dat moet groeien. 

Voor zover het Fidelia gebouw niet voor eigen of buurtaktivi

teiten in gebruik is, wordt het verhuurd aan anderen. 
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..b,'i.6. Pastorale aktiviteiten 

Op godsdienstig gebied Zl.Jn voor de Gerardus Majella wijk ai

leen het Leger des Heils en de R.K.parochie van belang. 

De laatste is het meest van betekenis, omdat de meeste bewoners 

R.K. zijn, 

De qerardus Majella parochie (vandaar de naam van de wijk) 

Als pastor zijn werkzaam broeder Leopold, pater Sixtus en pas

tor Huub Schumacher. 

Broeder Leopold vindt het voornaamste probleem in de wijk de 

eenzaamheid• verder de relatie ouders - kinderen en de financien 

voor bejaarden die alleen A.o.~. hebben. 

Broader Leopold werkt men een gespreksgroep waarvan de mensen 

oorspronkelijk uit de wi3k wwamen, maar nu allen buiten de wijk 

wonen. Tijdens deze gespreksgroepen wordt steeds een projekt 

uitgewerkt waarmce de pastor kan werken, b.v. de doop. 

Pater Sixtus heeft een gespreksgroep bestaande uit parochianen 

Deze groep houdt zich bezig met maatschappelijke vraagstwocen. 

Er zijn goede kontakten met het Leger des Heils, K.I.M.W. en 

het Bedrijfsapostolaat. Zo heeft men bij de ENKA-staking een 

lijst doorgekregen van stakers, die in de wijk wonen. Door de 

pastor zijn toen de familieleden thuis bezocht. 

De parochianen die in het ziekenhuis liggen worden wekelijks 

door een van de pastores bezocht. Wanneer iemand bij opname 

doorgeeft katholiek te zijn, wordt dit door de katholiekc: zie

kenhuizen doorgegeven. Bij het Diaconessenziekenhuis ligt een 

lijst van katholieke patienten ter inzage. 

Er zijn enkele dames vrijwilligster die ook de zieken in het 

ziekenhuis bezoeken. Ook een stuk nazorg wordt hierbij gedaan. 

Er wonen veel bejaarden in de wijk, totaal 430, waarvan 200 

alleenstamden. lvlet Kerstmis en Pasen wordt voor de bejaarden 

een middag georganiseerd. Eens per jaar is er een gezamelijke 

ui tgaansd:1g, waaraan d'·- vorige keer ongeveer 90 bejaarden heb-
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ben deelgenomen. 

In de wijk staat geen school meer, hetgeen als een gemis erva

ren wordt. Voorheen gaf broeder Leopold les aan de openbare 

school in de Middella~. Hierdoor was er kontakt met de jeugd 

en de ouders. Aangezien deze school er niet meer is, is het 

moeilijk om vanuit de parochie kontakt met de jeugd te krijgen 

uit de wijk. 

Sinds enkele weken heeft brooder Leopold een jeugdkoor opge -

richt voor jongens en meisjes in de leeftijd van 10 - 13 jaar. 

Deze kinderen zijn hiervoor persoonlijk benaderd, tevens is er 

nog een klubje van 5 misdienaresaen 
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de huur 

Er beataan naast elkaar twee manieren om de huur te berekenen: 

a. via het objekt 

voor de woning wordt een vraaghuur berekend op basis van de 

stichtingskosten en de aan de woning toegekende (objekt) 

subsidies. 

b. via het subjekt 

de huur wordt berekend naar het inkomen van de huurder (subjekt) 

Op dit moment wordt de objekthuur-berekening als uitgangspunt 

genomen. De subjekt-huurberekening wordt als aanvullend systeem 

of bij bijzondere gevallen (zeer lage inkornens) gehanteerd. 

Ik ga hier verder alleen in op de woningwetwoningen {woningen die 

gebouwd zijn met behulp van financiering en subsidie van de over

heid en die beheerd worden door gemeente of woningbouwvereniging) 

Eerst geef ik aan hoe de huur van een nieuwbou~~oning berekend 

wordt en wat de invloed is van de laatste extra subsidie regaling. 

Ten tweede hoe de huur berekend wordt bij renovatie. 

Ten derde hoe de individuele huursubsidie werkt. 

Ten vierde: samengevat in een schema welke huur de bewoner gaat 

betalen met behulp van de objekt en subjekt systemen van huur

berekening 

ten vijfde worden enkele overgangsregelingen en eenmalige uit

keringen genoemd. 
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nieuwbouw 

Huurberekening m.b.v. de beschikking geldelijke steun toegelaten 

instellingen 1968, laatselijk gewijzigd 1974. 

Voor de huurberekening van een nieuwbouw-woningwetwoning zijn 

3 voorbeelden gegeven (schema pagina 155) • 

.Met de fundering is geen rekening gehouden. Bij duurdere funde..

ringsmethoden wordt een extra toelage verstrekt. De rente is ~. 

De gemeenteklasse 1 is de klasse waar alle grotere gemeenten toe 

behoren. Zij krijgen meer subsidie als gemeente klasse 2. 

De (voorbeeld-)woningen 1 en 2 zijn woningen met 4i VE. Woning 3 
is een woning met 6 VE, maar is even duur als woning 2. 

Van woningen 2 en 3 zijn de bouwkosten f5000,-, de grondkosten 

f5000,- en installatie f750,- duurder dan van woning 1. 1). 

De subsidie wordt berekend aan de hand van een tabel. (zie 

pagina 156) 

De subsidie is hoger des te meer VE (verblijfseenheden) de woning 

heeft. 

De subsidie wordt minder des te duurder de woning is om een 

geledidelijke overgang te krijgen van de goedkoopste woningen 

naar de duurdere (ongesubsidieerde) woningen. 

De annuiteiten kan men aflezen uit de annuiteiten tabel (zie 

pagina 157) door de rente van 9% en het afschrijvingstermijn te 

nemen. 

afschrijvingstermijn van de grondkosten = 75 jaar 

bouwkosten • 50 jaar 

centrale verwarming (c.v.) 25 jaar 

centrale antenna systeem (cas)•10jaar 

De vaste lasten zijn: onderhoud woning 

onderhoud centrale verwarming 

f 305,

f 57,-

1). de bouwkosten van woning 1 zijn een gemiddelde van de goed

koopste aan'biedingen eengozinswoningen van U.iverao ·:armomers. 

De grondkoston van woning 1 zijn de gemidde1de grondkosten bij 

deze woningen in een gewoon uitbreidingsplan. 
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beheers- en administratie koaten 

kontributie landelijke federatie 

premie brandverzekering 

belasting 

De subsidie wordt van subtotaal a afgetrokken. 

f 65,-
4,35 

20,-

198,-

De risiko reserve ( 10'%) + huurderving (~~) aamen 1~ van sub

totaal b wordt bij subtotaal b opgeteld. 

Dit geeft de minimale jaarhuur, resp. maandhuur, die gelijk is 

aan de jaarlijkse exp.loitatielasten minus de subsidie. 

De uiteindelijke jaar / maandhuur wordt tussen deze twee bedra

gen vastgesteld. De marge, die hierdoor ontstaat, dient te wor

den toegevoegd san de risiko reserve. 

Extra subsidie kan worden verleend voarz 

experimentele plannen, jaarlijks F 250,- per waning 

bejaardenwoningen kleiner of gelijk aan 3 VE, jaarlijks f400,

per woning. 

nieuwbouw in het kader van stadsvernieuwing. Hiervaor kan een 

hogere subsidie verstrekt worden om de extra koaten in deze g 

gebieden te bestrijien • De subsidie is gelijk aan de maximale 

bijdrage uit de tabel voor woningen van gelijke graotte en in 

uitzonderlijke gevallen nog hoger. 

voor nieuwbouw voor gehandikapten en maatschappelijk onaange

paste gezinnen wordt subsidie verleend voor de extra kosten 

om de woningen aan te passen. 

in het ,(ader van maatregelen ter bevordering van de woningbouw 

in 1974 worden extra subsidies gegeven voor goede en goed

kope woningen in stadsvernieuwingsgebieden en groeikernen 

en voor verbetering van thermische isolatie 

Voor de goede en goedkope wonin,:.en wordt een extra subsidie gege

ven van f 300,- jaarlijks per waning en een bijdrago ineens van 

gemiddeld f 4000,- voor de grondkosten (in b.v. rekonstr~tie

gobieden) als de grondkosten ve._:l hager zijn Jan de gemiddelde 

grondkosten. 

kommentaarl 

Deze huurberekening ~-s oen objekt huurberekenil'lg. De huur wordt 
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door de woning bepaald (grootte, prijs). Wanneer er extra sub

sidie verleend wordt, wordt deze soms expliciet gekoppeld aan een 

bepaalde kategorie bewoners (bejaarden, gehandicapten) gekoppeld. 

In andere gevallen wordt in een begeleidend ministerieel schrijven 

erop gewezen, dat deze wonin~en bestemd zijn voor lagere inkomens 

klassen (b.v. in stads vernieuwings gebiedez1). Br wordt dan een 

koppeling gemaakt met bet subjekt. 

Uit bet voorbeeld blijkt da' er een groot verschil in buren ont

staat als er enkele elementen, prijs en grootte, gewijzigd worden. 

Wordt er nog een extra subsidie gegeven, dan worden de verscbillen 

nog groter, van t 157,- tot f 395,-. 
Uit bet voorbeeld blijkt ookdat als een extra subsidie gegeven 

het niet altijd mogelijk is om betaalbare woningon te bouwen, 157 
370. De oorzaak met men zoeken in bouw- of grondprijs of in de 

woninggrootte. De grondprijs in rekonstruktie gebieden kan zeer 

boog oplopen, tot meer dan f 20.000,-. Dan is de extra subsidie 

op de grondprijs onvoldoende. (alhoewel de gemeente zelf een 

grondprijs kan vaststellen). 

De rente- en bouwkostenstijging, maar ook de subsidiestijging 

t.o.v. 1973 is buitenbescbouwing gelaten. Het buurpeil van 1974 
steeg met ~ t.o.v. 1973. 
Ook alternatieve huurberekeningen (dynamische kostprijs) zijn 

buiten beschouwing gelaten. 
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voorbeeld woning ---·--'---1.~.-__ _,_ _ __:2 __ .....J..__,3"--I 

de woninll is R"ereed.P:ekomen in 1974 

aantal VE 4~ 4~ 6 

~undering op staal gemeente klasse 1 

!rente cg max. bruto rendement 11.4" t=-=::..:.:::......~--=~:-=.!:.!:!..:::..:::...=~~~~~~..!..1.!::U.:..------·--........ ----..J 

G grondkosten 
B bouwkosten 
I installaties: cv 

oas 
S stichtingskosten 
subsidie 

annuiteit 
G x o,o901 
l:s X 0,0912 
CV X 0,1018 
oas x 0,1558 
vaste lasten 

subtotaal a 
subsidie 

subtotaal b 
risiko+huurderving 12'% 

min. huur per jaar 

min. huur per maand 

extra objekt subsidie 1). 
300 per jaar a 25 par maand 

~ax bruto rendement 11,4% x S 
subsidie 

max. huur per jaar 

~. huur per maand 

extra subsidie 1). 

9.000 
45.000 

3.000 
. 250 + 
57.250 
3-945 

810 
4100 

300 
40 

650 + 

5900 
3945 ~ 

1955 
235 + 

2190 
182 

25 -
157 

6550 
3945-
2605 
218 

25 -
. 193 

14.000 
50.000 

3.600 
400 + 

68.ooo 
3.695 

1260 
4560 
360 
60 

650 + 

6890 
3695-

3195 
370 + 

3565 
295 

25 -
270 

8400 
3695 -
4705 

395 

25 -
370 

68.000 
4.160 

6890 
4160 -
2730 
325 + 

3055 
255 

25 -
230 

8400 
4160 -
4240 

350 

25 -
325 

1). extra subsidie ingevolge maatrcgelen ter bevordering van 

goede en goedko:pe woningen in 1974 
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ANNUITEITEN VOOR DE WONINGEXPLOITATIE 

Rente- j 

pe~=~~:;ge i 10 Jaar : 1s Jaar ! ~~~::-r~~=-~~:-T~~:-r~-r-
' • ! ! 

4 0,12329094\ 0,08994110 0,07358175 0,06401196 i 0,05052349 0,04655020! 0,04222900 
41/4 0,12483012. 0,09152043. 0,07521983. 0,06571452 i 0,05241839 0,04856005 0,04446004 

__ 6 ___ 0,13586796
1 

0,10296276 1 o.08718456-:·a.078726-72To,o6646154 o:o6344429. o,o6ci76867 
61/4 0,13748179 t 0,10465123, 0.08896227; 0,08009462 j 0,06856675 0,06566893 1 0,06316963 
63/s 0,13829210. 0,10550038 1 0,08985730' 0,08103570: 0,06862758

1 
0,06678897 • 0,06437481 

61h 0,13910469: 0,10635278 0,09075640. 0,08198148! 0,07069373 i 0,06791393: 0.06558287 
--fNs 0,13991-!:)53: -0,10720843! o,09165954··a.o829319of6.671l6507 o.06904365 ci.066Y9363-

63/~ 0,14073662' 0,10806729 i 0,09256670! 0,083886911 0,07284150 0.07017798 0,06800695 
67/e 0,14155594' 0,10892936: 0,09347783 0,084846471 0,07392290 0,07131676 0,06922265 
7 _0,1 ~?~!750 : 0,1 0979462 i 0,09439293 -~·_085_8_~??~: -~·0750091 ~ 0,07245985 i 0,07044060 
71/s 0,14320129 0,11066306 0,09531194 0,08677901 1 0,07610011 0,07360710 0,07166065 
71/4 0,14402729 i 0,111534651 0,096234841 0,08775190 ~ 0,07719571 0,07475837 i 0,07288267 
73/s 0,14485551 j 0,11240938 0,09716160' 0,08872914 0,07829581 0,07591352: 0,07410655 
71/2 0,14568593 I 0,11328724 0,09809219 0,08971067 0,07940031 0,07/07241 ! 0,07533216 ----- ----·~·~\----~~-~~--·-~· ~-
75/a 0,14651854 i 0,11416820 · 0,07823492 0,07655939 
73/4 0,14735335; 0,11505223 0,07940091 0,07778815 
77 I a 0,14819033 i 0,11593937 0,08057026 0.07901883 
8 0,149029491 0,11682954 0,0817 4286 0,08024984 

-Bl-/e-- -0,14987681 1 0,11772276 0,08291858 0,08148260 
81/4 0,15071430 0,11861900 0,08409730 0,08271652 
83/e 0,15155993 0,11951824 0,08527893 0,08395153 
8112 0,15240771 0,12042046 0,013646334 0,08518756 

----85/-e--r<))5325lG2 0.08765044 . 0.08642454 
83/4 0,15410066 0,09066421 0,08884013: 0,08766241 
67/s 0,15496382 0,09181030 'I· 0,09003230: 0,08890111 
9 0,15582009 0,09295961 0,09122687: 0,09014058 



huurberekenipg bij opknapbeurt of renovatie van~een vooroorlogse 

woningwet woning 

De huurbepaling is afhankelijk van een aantal omatandigheden, die 

niet allemaal even duidelijk geregeld zijn. Hierna volgen een aan

tal punten die de huur bepalen. 

a. de werkzaamheden 

De renovatie-werkzaamheden bestad.n ui t de volgende komponenten1 

- groot-onderhoud 1. normaa• onderhoud 

2. revisie onderhoud 

1ioning verbetering 3. noodzakelijke verbeteringen 

4. gewenste verbeteringen 

ad1. normaal onderhoud omvat werkzaamheden die moeten worden ver-

richt om de konstruktie in stand te houden, zonder dat van 

vergaande vervanging sprake is ( schilderwerk, reparaties .:Lm deu

ren, ramen etc.) 

ad 2. revisie onderhoud is het herstellen c.q. verbeteren van ge-

breken die de bewoonbaarheid ernstig schaden en een gevolg 

zijn van normale slijtage v~rschijnselen en/of van minder juiste 

konstrukties of materiaal toepassingen, ook wel bouwfouten genoemd. 

ad 3. noodzakelijke verbeteringen bestaan uit werkzaamheden, die 

de gerief tekorten als bedoeld in art 3c van de huurwet op

heffen en de woningen op een minimum niveau bre~. 

ad 4. gewenste verbeteringen bestaan uit het aanbrengen of uit

breiden van de voorzieningen, waardoor het woongerief wordt 

verbeterd en de waning in kwaliteit stijgt. 

b. de kwaliteit 

1. amoveren d.w.z. zo znel mogelijk slopen. Tot dat de waning ge

slo9pt wordt, worden de allernoodzakelijkste voorzieningen 

getroffen. De waning wordt tocht-en lekvrij gemaakt 

2. instandbouden. De waning krijgt een goede onderhoudsbeurt. 3ven

tueel wordt de waning uitgebreid met een doorspoel we en douche. 

3. renovatie: de kwaliteit van de woning na renovatie moet van dU8n 

aard zijn, dat de waning lang8re tijd -25 jaar- mee kan gaan. 

De kwaliteit wo:::-dt omschreven in de richt~ng van de bouwver

ordening en Wenken en Voorsohriften • .:.r ma.s; hiervan afgeweken 
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worden. Staatsekretamis Schaefer gaat na of het mogelijk is om 

richtlijnen te geven voor renovatie. 

c. de investering 

Voor de investering geldt dat men waar v.oor zijn geld wil hebben. 

Men wil zeker zijn dat ook in de toekomst de rente en afloesing 

betaald wordt. 

Als richtlijn kan men de volgende maxi male investeringcn nemen: 

1. amove rent ma.ximaal f 1000,- (1500) 

2. instandhouden 10000,- {13000) 

3. renovatie 30•JOO,- (35000) 

d. afschrijvingsmethodiek 

Het geinvesteerde kapitaal wordt afgeschreven volgens het systeem 

van de gelijkblijvende annuiteiten en tegen de geldende markt

rente. De afschrijvingstermijnen zijn: 

1. umoveren 

2. instandhouden 

3. renovatie 

e. bestaande exploitatie 

5 jaar 

10 jaar 

25 jaur 

1. nog te betalen annuiteiten van gron- en bouwkosten en eventu-

ele woningverbetering 

2. stand van onderhoudsfonds 

3. stand van het reservefonds buitengewoon onderhoud 

4. exploitatiesaldo (risikofonds) 

ad 2,3 en 4. indien deze fondsen een positief saldo hebben kan 

bier een bijdrage uit gestort worden voor de financiering of de 

dekking. 

f. de finanoiering 

'l1en behoeve van de financiering van de kost,.n van verbetering 

van komplexen vooroorlogse woningen, eigenaom van toegelaten in

stellingen (woningbouwverenigingen) of iran gemeenten kunnen le

ningen uit Rijks kas worden verstrekt ter volledige finanoiering 

( 101Yp). Voor 1 januari 1974 werden leningcn verstrokt tot 75%. 1). 

1). bi j fi.tl;J:nciering iiic;nt het renovatieplan gocdgekourd te wordm 

door de min~ster 
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De gemeente en woningbouw kunnen ook zelf voor vo~ledige of ge

deeltelijke financiering zorgen. Zij moeten hiervoor over eigen 

middelen beschikken of lenen oo de kapitaalmarkt. 

g. bijdrage (subsidie) 

Na de renovatie van vooroorlogse woningen wordt de bijdrage ver

leend in de vorm van een bijdrage in het exploitatietekort. 

De vaststelling van het exploitatie-tekort moet de goedkeuring 

hebben van de minister. 

De bijdrage wordt met de komende huurverhogingen afgebroken. On

geveer na de helft van het afschrijvingstermijn moet de waning 

bijdrage vrij zijn. 

h. de waarde van de woning 

1. de oorspronkelijke huur en mogelijke huurverhoging die de be

woners kunnen betalen 

2. de waarde van de woning t.o.v. andere woningen (naoorlogse 

woningen ouder dan 5 jaar) 

te bepalen door: huur advieskomissie 

huur harmonisatie 

vraag en aanbod bepaalde huurklasse 

i. de bewoner 

de bewoner wil of kan een bepaalde huur opbrengen. 

de financiele mogelijkheden 1). 
r------------------r----------------~--------------------------~1 

werkzaamheden financiering dekking 
1 

1. normaal onder- uit onderhouds-

houd fonds 

eenmalige bijdrage uit onder

houdsfonds 

2. revisie onder- uit eigen mid- annuiteitsverlaging door ver• 

delen met rijks- l·.:nging oorsyronkelijke an-houd 

voorschot nuiteiten, 

starting uit he·t buitenge

woon onderhoudsfonds, batig 

exploitatie saldo, rijksbij .. 

drage in het exploitatie 

tekort ..,_ _____ --r--·-----·---+-_,;;.;;;.;;.;...;..,;;;.,..;... ___________ __, 
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3. noodzakelijke 

verbeteringen 

4. gewenste ver

beteringen 

als 2 

als 2 

als 2, doorvoering achter

stallige huurverhogingen 

huurverhoging, rijksbijdrage 

in het exploitaite tckort 

af te breken dTIDTVT komende 

huurverbogingen. 

Kommentaar bij voorbeeld exploitatie ouzet 

De woningen van de "155" van d.e Gerardus l·,ajella buurt kunnen 

gerenoveerd worden voor f 30.000,-. Voor een waning is ·-~en ex

ploitatie opzet gemaakt. N.B. dit is een voorbeeld! 

Alle punten zijn niet uitputtend behandeld en er zijn een aantal 

aannamen ged'ian. 

De huur is op 120 gulden gesteld: deze vaststelling is arbitrair 

-~nkele opmerkingen hierover. 

- vanui t de bewoners gezien be-tekend di t een forse huurverboging, 

die voor somrnigen niet aanvaardbaar is (h) 

- vanuit de exploitatie gezien, is de huur te laag, omdat bet te 

lang duurt voordat de bijdrage is afgebroken idddt:ls huurverho

gingen (g) 

de waarde van de waning ligt rond de 120 gulden (b2) 

uit uitsprak.en van de gemeenta kan men afleiden dat 120,

een realiseerbare huur is. 

In tegenstelling tot nieuwbouw zijn er geen grondkost8n opgeno

men. De kosten voor verbetering van de omgeving moeten gedekt 

worden uit de onderhoudspot van de gemeente, door een rijkssub

sidie van 1500,- per waning of door heffing van ba2.tbolasting. 

In tegenstelling tot de nieuwbouw wordt bij de huurvaststelling 

rekening gehow~en LJot de bewoners. Zij kunnen er direkt invloed 

op uitoefenen middels onderhandelingen of' aktie. 

1). lit: Revet, Bouw 19- 12- 1970 pagina 19 

Pruc~et maatregelen van woningwetwoningen vergemakkelijken 

Staatacourant 3 - 1 - 74 



voorbeeld ~..;:e_loi tatie opzet ..!,Qll_ cen woning ui t de "155" 

Renovatie van een ge:neente waning voor 

normaal onderhoud 

f 30.000,

f 1.000,-

financiering f 29.000,-

Lr wordt een rijkslening vcrstrekt van f 29.000,- met een loop

tijd van 25 jaar tegen een rente van 9%. 
exploitatie opzet 1e jaar 

lasten: oude annuiteit (oude boekwaarde nihil) f. --

nieuwe annuiteit 29.JJ_; x 0,1018 f 2950,-

vaste lasten 

totaal per jaar 

baten: oude huur 

450,-

3400,-

50,-

achterstallige huu::rverhoging 20,-

huurverhoging tgv. ger.iefsverbeterin 50 2-

huur per maand 120,-

huur per jaar 1440,-

exploitatie te kort in het 1e jaar: 3400- 1440 = 1960,

hetgeen gedekt moet worden met een rijksbijdrage. 

Op enkele punten na die de huur bepalen, zal ik ingaan. 

ad a. in het renovatieplan is het onderscheid gemaakt in basis 

pakket 1 en 2 en een keuze pakket. 

basis pakket 1 komt overeen met normaal + rivisie onderhoud 

basis pakket 2 komt overeen met noodzakelijke verbeteringen 

keuze pakket komt overeen met gewenste verbeteringen. 

ad b. de kwaliteit van de "15~ 11 is een heet hangijzer. Het wijk-

komitee is van mening dat alle technische problemen opgelost 

kunnen worden bij de renovatie en dat niet essentiecl van W&V 

l-rordt. afgeweken. De bewoners hebben te kennen gegeven voor lange

re tijd in deze woningen tc blijven wonen. 

Het renovatieplan moet nog ter goedkeuring aan de provinciale 

direktie aangeboden worden. 

ad c. de investering is maximaal 30.000,-, doch de gemiddelde 

investering kan lager worden als rekening gehouden wordt 

met de toestand van de waning, de eigenwerkz.~.amhedi en de indi

v~duele wenr:.f.m van de be-...roners, 
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ad djf bij renovatie wordt een lening verstrekt voor 25 ja.a.r 

met een rente van 9'/o uit rijks kas indien het plan goed 

gekeurd wordt doorde minister (provinciale en centrale direktie) 

ad g. het exploi tatie tekort wordt geder.:t door een bijdra<':;e ui t 

rijks kas. \iil men echtcr de exploi tatie na de halve af

schrijvingstermijn bijdrage vrij zijn ( 12 jaar) dan moet de huur 

f 140,- per maand in bet eerste jaar bedragen als de huur en de 

vaste lasten per jaar :;1et 6';" stijgen. 

ad e. in het voorbeeld is de boel::uaarde nihil. De woning is 

afgeschreven. Is de woning not; nic~t afgeschreven dan kan 

door verlenging van de afschrijvingstermijn de oude annuiteit 

verlaagd worden. 

Uit de fondsen is f 1000,- gestort als een eenmalige bijdrage. 

ad h! de huur is van f 50,- naar f 120,- in de maand gcster;en. Dat 

is een huurstijgi;Jrg van 12oj,. Voor de bewoners is dit een 

grote verandering in het bestedings patroon en zal dit in sommige 

gevallen niet zonder meeilijkheden verlopen, zeker in eevallcn van 

zeer lage irucomens. 

ad h~ om de waarde van de woning te bepalen in vergelijking tot 

andere woningen kan men b .. v. het huurharmonLmtie systeem 

(alhoewel tegen dit systeem bezwaren bestaan) gebruiken. 

- de vraag naar goedkoper8 wonin0en ( 50 - 200 gulden ) is in 

Breda groter dan het aanbod • 

De woningen van de 11 155 11 maken deel uit van dat goedkope woning

bestand. Ret dient aanbeveling deze woningen te handhaven aangezien 

er geen nieuwe woningen gebouwd zijn van deze klasse( uitgezonderd 

de 200 woningen van bevrie3ing kinderbijslag wn.arvan er slechts 

75 voor de hale Gerardus Wajella bunt bestemd zijn). 
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gewijzigd uuntenst~lsel 

~aardering kwaliteit componenten punt en 
l 

type D 

1. aantal m2 vloeroppervlakte (1), per ruimte 
waarvan de breedte minstens 1m is (2): 
grater dan 25 m2 1 m2 = 14 40 
kleiner dan 25 dooh grater dan 15 1 m2 • 1 5 
kleiner dan 15 doch groter dan 6 m2 1 m2 = 3/4 55 
kleiber dan 6 m2 1 m2 .. ~ 2 

2. aantal m2 beloopbare zolder o£ kelder (1) 1 m2 "' 4- 4 
-

3. bad 10 

4· doche 5 5 
---

5. vaste trap naar zolder (alleen indien daar 
geen slaapk:amer is 3 

6. vlizo-trap naar zolder (alleen indien daar 
geen slaapk:ame~s 3 

7. aantal kasten (3) 1 2 

8. aantal wastafels (inclusief handwasbakje 
in toilet 1 a: lz ~ 1 

9. toilet met spoeling 1 = .2 t 

10.elektrisohe installatie, per elektrische 
groep (stop) 1 "' 2 4 

11. eigen tuin (voor-,zij-,achtertuin),voor 10 = 1 
zover breder dan 2m, maximaal 30 punten 1 • 2-2 10 

12. eengezinshuis 10 10 

13. etage waning gelijkvloers ,-
0 

14. etage waning 1e verdieping (4) zonder lift 4 

15. etage waning zonder lift 2e verdieping 2 

16. etage waning met lift, 1e verdieping of hoger 5 

11. centrale verwarmingt per m2 vloeroppervlak: 
tot 30 m2 1 m2 :I bet meerdere boven 30 m2 1 m2 

18. ouderdom, kwaliteit, efficiency: woningen 
gebouwd in t 1}06-1925 0 - 10 0-10 

1926 - 1945 5 - 20 
1946 - 1965 1:) - 30 
1966 of la:~sr 20 

I - 40 
·-



f .... :_9-.-lJ-.. g-g~-ng--~-_.6_-)_---~-·-_-_-_--·---···----- max 30 1 o-!0] 
totaal 88i - 12Bt 

punten voor woning type D. 1 punt is 1 gulden. De huur per maand 

wordt dan f88,50 - f128,50 

(1)Als oppervlakte van ruimten met een (ten dele) hellend plafond 
kan gelden dat gedeel te van de. vloeropDervlakte 1vaarbov~n bet 
plafond ten minste 1.50m hoog is. 

(2) Bedoeld zijn alle bruikbare ruimten, zoals kamers, gangen, 
hal, overloop, berging binnen en/ of buiten de won ng, toilet 
douche, bi~lkon, garage, voor zover de breedte ten minste 1m is 
en met uitzondering van zolder en kelder (zie hiervoor 
(3) Bedoeld zijn alle vaste kasten en alle losse kasten behorende 
bij de waning, met uitzondering van de metrkast en keukenkastjes. 
(4) Te beoordelen naar de verdieping waarop bet hoofdwoonvertrek 
is gelegen. Duplexwoningen zijn te beschomren als etagewoningen 
drive-in wonin·cn zijn te beschouwen als eengezinshuizen 
(5) Hier te waarderen de ouderdom van de woning en de interne 
factoren, die bet woongenot verhogen, zoalo b.v. keukenuitrus
ting, tegelwerk, afmetingen van ramen, uitrusting van douche- of 
badvertre~ looplijnen tussen en in vertre~<en 
(6) onder ligging worden verstaan alle gunstige en ongunstige 
extreme factoren zoals b.v. de stedebouwkundige vormgeving, weg
breedte, uitzicht, bezonning, groenvoorziening, speelgelegenheid, 
winkels, scholen, sociale en recreatieve voorzieningen, ligging 
ten opzichte van het centrum en sociale kwalificatie. 

uitl Bouw no. 37 15 - 9 - 1973 
v.d. Pol, Lips en Huizing 

pagina 1888 
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de individuele huursubsidie 

De nieuwbouy'en de gerenoveerde woningen met de objektsubsidies zijn 

voor sommige huurders nog te duur. 

~e overheid heeft een aanvullend systeem van individuelc huursub

sidie ontworpen om de huur in betere rela.tie tot het inkomen te 

brengen - beschikking individuele huursubsid~~ 

Deze regaling bleek niet voldoende te zijn, daarom worden voor 

de laagste inkomens een asntal woningen gebouwd waarvoor een 

bijzondere individuele huursuhsidie geldt-

1. beschikking individuele huursubsidie 

!Tiffil'~ ll\:1 
IDL! ,~~~~-J ~ 
lfth:· .-_~] trJ 

In IUfJ!T'1 ·~ 

m vrr~~~ 
JTl~ l 

lndividuele huursubsidle 
een oersoonllike zaak 

: fi!;TJ' •;--, FJ 

t::-' ·. 

Betaalt u meer dan 1/6 a 1/7 van uw 
inkomen aan huur? 

En is dat inkomen minder dan f 22.000 
per jaar? 

Zo ja, dan komt u in bepaalde gevallen 
in aanmerking voor een financiele 

bijdrage van het rijk. 

· -T· . • · mmi11 • . • r huurder bent van een woning, waarvoor na 31 maart ! I. Aan de hand van dczc brochure kunt u in grote lijnen-
/::, 1960 rijkssubsidie is verleend, 6f , ,· 1 nagaan of u voor een individucle hijdrage in de huur -
lilillii;~liW:::~:hc.:.~~=~~:~:;o: .. ~F:IlllJlltJIIIIIillllllllllltlnJII: .··?~ · : , • 1 in aanmerking komt. -

huurder bent van een woning, waarvan de huurprijs 
in het kader van de huurharmonisatie met meer dan 

6C';f is verhoogd. of --.----

huurder bent van een woning, wuarvan ue huurprij~ 
is verhoogd als gevolg van een ingrijpende verbetering 
van de woning; 

2. Als u mcent dat dit hct geval is. kunt u cen aanvraag· 
formulier bij de gemecnte halen. Hij dit formulier is 
een uitvocrige todi1.:hting gcvocgd. ll tendt hct formu
lier- volkuig ingcvuld ~ aan de gcmccntc tcrug. 

Ministcric van Volk-;huisvcsllll!-': 1.'ll l{uimtdijke OnJt.· .. 
ning. ( ·cntrah: .:\Ide ling Vunrli~.:hling. Van Alkcmadc
laan X5. ikn Haag. 

april 1974 



TABEL VOOR HET BEAEKENEN VAN DE BIJORAGE B!JLAGE 

lnl<omen per jaar Huurprijs per )aar 
In guldens In guldens 

minder dan 10.000 1,250 1.325 1.400 1.450 1.525 1.600 1.650 1.725 1.800 1.650 1.925 2.000 2.050 2.125 2.200 2.250 2.325 2AOO 2.450 2.525 2.600 2.650 2.725 2.000 2.650 2.925 3.000 3.050 3.125 3.175 ol me<:r 

10.000 - ~ LOOO 1.500 1.550 1.625 1.700 1.750 1.825 1.900 1.950 2.025 ?..100 2.150 2.225 2.300 2.350 2 ~25 2.500 2.550 2.625 2.700 2.750 2.825 2.900 2.950 3.025 3.100 3.150 3.225 of meer 

11.000 - 12.000 1.750 1.800 1.875 1.950 2.025 2.100 2.175 2.225 2.300 2.375 2.450 2.5?5 2.575 2.650 2.725 2.800 2.875 2.950 3.000 3.075 3.150 3.225 of meer 

12.000 • 13.000 2.000 2.075 2.150 2.225 2.300 :> 375 2.450 2.525 2.600 2.675 2.750 2.825 2.900 2.975 3.050 3.125 3.200 3.275 3.350 of meer 

13.000 - 14.000 2.225 2.300 2.375 2.475 2.550 2.625 2.700 2.775 2.875 2.950 3.025 3.100 3.175 3.275 3.350 3.425 3;500 of meer 

14 000 - 15.000 2.450 2.550 2.625 2.725 2.800 2.900 2.975 3.050 3.150 3.225 3.325 3.400 3.500 3.575 3.650 of meer 

15.000 - 16 000 2.800 2.875 2.975 3.075 3.150 3.250 3.350 3.425 3.525 3.625 3.700 3.600 3.900 ol meer 

1fj.I?OO • 17.000 3.025 3.125 3.225 3.325 3.425 3.525 3.625 3.725 3.825 3.925 4.025 4.125 4.225 of meer 

17.000 - 18.000 3.350 3.475 3.575 3.700 3.800 3.925 4.025 4.125 4.250 4.350 4.450 of meer 

18 000 - 19.000 3.600 3.725 3.e2s 3.950 4.075 4.200 4 325 4.425 4.550 4.675 4.800 of meer 

19.000 - 20.000 ~.775 3 900 4.025 4.175 4.250 4.375 4.500 4.625 4.725 4.850 of meer 

20.0C() - 21.000 3.975 4.075 4.200 4.325 4.450 4.575 4.675 4.800 4.925 5.050 of meer 

2LOOO • 22 000 4.125 <.250 4.375 4.500 4.625 4.725 4.850 4.975 5.100 of meer 

Bijdrage per jaar 
in guijf3:1S 120 100 240 300 360 420 480 540 600 000 120 780 840 900 960 1.020 1.080 1.140 1.200 1.200 1.320 1.380 1.440 1.500 1,560 1.620 1.680 1.740 1.800 1.85~ 

ind'-:on ~e h•;urp•,js Ji<;t !u~~cn ~wee genoecr•dr; bedragen, wordt voor het bcrekene~ va11 ac bijdr~ge he! laags!e bedrag aangonouden. 

het inkomen 

)c bijdrage wordt al!een verstrekt als uw inkomen min
kr dan f 22.000,- per jaar bedraagt. Onder inkomen 
wonlt vcr~taan: dai dccl van hct inkomcn, waarovcr 
oonht•b\ting of inkom-.tcnbdasting word! oct:ii\fJ:hct 
ii!il.-·r,,·~,:,th;ni: inknmcn-: · · -

de huurprijs 

Als hu~rijs ~eldt het totale bedra~-~J?~.()~i_e_!c_,Y()()!. 
.!!£!._gebruik van de woning aan de verhuurdcr wort.!t 
hcta_!!l_<L_ 
Ythlr hct hcpalcn van de hijdragc wurdt de huurprijs 
vermindl'rd met: 

f 240,- per jaar als in de huurprijs een bcdrag zit voor 
een centrale verwarmingsinstallatie en bovendien met 
f 420,- per jaar als in de huurprijs ook ecn bedrag voor 
stookkosten is begrepen; 
de bedragcn die betrekking hebben op een bij de woning 
horcm.lc garaJ.!C of hcdriifsruimtc: 
in de huurprijs hcgn.:pcn ocdr;•gcn voor meub<."len en 
stofkrinl!: 
in dt: huurprij.; b~eJ.!!Cpt:n lwdragt:n lcr vcrgocdi1.g var: ~ 

lo I 
, \.n 
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hoe de tabel voor de bereking tot stand komt; 

De overheid soringt bij als een huurquote te hoog is binnen be

paalde inkomensgrenzen 1). (10.000 tot 22.000,-) 

De huurquote is de verhouding tussen huur en inkomcn uitgedrukt in 
huur X 1~ procenten: inkomen vvF 

Zij heeft een normhuurquote bepaald, die tus;:;en de 14/"' en 17% ligt 

( 1/7 en 1/6 deel)J bij de lagere inkomens bij de 14~ en bij de 

hogere inkomens stijgend tot 17%, omdat de draagkracht van de 

huurder met het inkomen toeneemt. (grafiek1) 

Het veruchil tussen de feitelijke huur en de norm huur wordt niet 

geheel vergoed, omdat men verondersteld dat een duurdere woning 

beter is, zodat het billijk is dat een gedeelte van het huur

verschil door de huurder wordt gedragen • .Je vergoeding vormt een 

met het stijgen van het inkom~..;:n afnemend percentage van het 

huurverschil (.grafiek2) 

Dus de uiteindelijke huurquote is hager dan de normhuurquote 

naarmate de woning (vraaghuur) duurder is. 2). 

2. bijzondere indivlduele h~bsidie 

Voor huurders met een zeer matig inkomen (- beneden 1· 13.000,-J 

zullen in het land een aantal huizen gebouwd worden waarvoor een 

bijzondere huursubsidie geldt. 

Dit is het gevolg van het akkoord tussen werkgevers en werknemers 

over de programmering van de sociale verzekering. De middelen die 

vrijkomen door de bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste 

kini worden belegd in " fonds voorheffing pensioenverzekering". 

Uit dit fonds worden 6.000 woningen gefinancierd en gesubsidieerd 

Bovendien hc;eft het Rijk een even groot aanta.l woningwet woningen 

met de speciale regeling in aanmerking doen komen. Deze woninGen 

zijn gelijk aan de gewone woning1vet woningen en zullen gebouwd 

worden tussen 1973 en 197~. 

De huur komj te liggen tussen 107 en 149 gulden al naar gelang 

1). bij lager inkornen komt men in ae1Ilr.lerking voor de bijsta.nd, die 

ook d<· huur beta ~ld. 

2). zie: not;::. vc-lksht:.i,;:;veat.tng 197;:;;, pagina 'l50 en 152) 
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het ink.omen .1). 

Op 1 april elk volgend jaar wordt de huur aancepast aan het alge

mene loonpeil. 

1). zie grafiek 3 

de huurquote is 12% 
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grafiek 1 

22 
21 

20 
19 

18 
17 
16 

15 
1 
13 

12 
inkomen x 1000 gul- 11 

grafiek 2 

den. 10 

9 

huurquote 

22 
21 

20 

19 
18 

11 
16 
15 

14 
13 
12 

inkomen x 1000 gul- 11 den. 10 

9 

12 13 14 15 16 17 18% 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

20 40 60 80 100 % 
peroentage voor het te subsidieren deel van het huurversohil 

148 



grafiek :?_. 

·-
~elastbaar inkome~ tabel subjektieve huur bij objekt vraag huur 

per jaar 100 150 200 250 300 

I 
I 

~ 9.000 
I 

9.000 - 10.000 100 100 105 110 .: 145 

~o.ooo- 11.000 II 120 125 130 1 160 

11.000- 12.000 135 145 150 11185 
12.000 - 13.000 150 165 175 1200 

h3.000 - 14.000 II 180 195 L~1g_ 
14.000 - 15.000 200 210 22) 

15.000 - 16.000 fl 225 245 

16.000 - 17.000 250 26J 

17.000- 18.000 tt 270 

18.000 - 19.000 280 

19.000 - 20.000 300 

2(1).000- 21.000 II 

~1.000- 22.000 

22.000 

ingevolge bijzondere individuele huursubsidie 

350 

195 

210 

235 
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I 270 
I 
I 

I ~15--

28e 
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245 

260 

285 

290 

310 

320 

325 
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( 169) 

: 330 maximale 
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grafiek en tabel wae.rin men kan aflezen velkn huur eon bewoner 

ga~t betalen na toekennirlg van individuele huuraubsidie, als hij 

een woning huurt met ean bepa"tlde (objekt) vrn:1.ghuur (• 100, 150, 

200, 250, 300, 350 en 400 gulden })er maand) 

riohtlija ina minimale huu1~uote • 10% 
II&Ximale huurquote • 16~ 

' • ._ ______ 1 . ; i 
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E.enmal ige ui tke ri:n.gen 

m~b.v. beschikking geldelijke steun bewoners bij woningverbete

ring, krotopruiming en doorstroming. 

laatselijk gewijzigd: januari 1974. 

De uitkeringen zijn bij woningverbetering en krotopruiming van 

het rijk maximaal f2000,- (resp. f2400,- in de 4 grote steden) 

door de gemeenten vermeerderd met minimaal 25%, waardoor de uit

keringen in de regel f2500,- (resp. f3000,-) zijn, waarboven de 

gemeente nog extra bijdrage m~ geven. 

De uitkeringen bij doorstroming z~Jn: 

van het rijk maximaal f1400,- (resp. f20GO,- in de 4 grote steden) 

vermeerderd door de gemeente met minimaal 25%, waardoor de uit

keringen in de regel f1750 (resp. f2500,-) zijn, waarboven de ge

meente nog een ex·tra bi jdrage mag geven. 

De uitkeringen worden gegeven indien: 

bij woningverbeteringa 

de voorzieningen na 1 januari 1972 getroffen zijn 

de kosten minimaal f10.000,- bedragen 

de huurprijs met minimaal f25,- per rnaand verhoogd is. 

bij doorstroming: 

de huurprijs van de te verlaten waning niet meer is dan 

f160,- per maand 

de te betrekYen waning een huur heeft van maximaal f375,

en de huur 50% hoger ligt als de huur van de tc verlaten 

l-I"Oning 

of de te betrekken waning 2 kamers minder heeft 

of men betrekt geen zelfstandige waning meer. 

huurgewenningsbijdrage 

a) bij langdurige leegstand 

Als voorwa.:ude geldt dat het inkomen niet hoger is dan f30.000,

per jaar. 

De gewonning:Jb:;.;j6.ra,ga wardt bep<vo.d.<'i a.an de hand van hut verschil 

tussen de huurpJ.J.jo van d-~ otJd.e woning en <le huurprijs van de 
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nieuwe woning verminderd met de bijdrage die voor het eerste 

tijdvak op jaarbasis als aanvullende huursubsidie wordt verleend. 

Voor diegene die geen zelfstandige woning heeft bewoond, wordt 

uitgegaan van een fiktief huurverschil van f1200,- in het eerste 

jaar. 

Van het bepaalde verschil wordt de betrokkene in het l':erste jaar 

van de bewoning 75%, in het tweede jaar 5o% en in het derde jaar 

25% uitgekeerd. 

b) bij woni~erbetering_ 

Bij woning verbetering wordt gedurende 3 jaren een aflopende 

huurgewenningsbijdrage verstrekt mits het inkomen niet meer be

draagt dan f16.000 per jaar, de verbeteringskosten ten minste 

f10.000,- zijn en de huurverhoging f40,- of meer per maand be

draagt. 
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bijlage 

het parkeren in de Gerardus f..ajel1a wijk 

- doel 

-·eff'ectieve breedte van de weg 

- mogelijkheden om te parkeren 

- berekening van het aantal parkeerplaatsen 

- conclusies 



het parkeren 

- doel 

Het doe! van het parkeerplaats onderzoek is om na te gaana 

• hoeveel parkeerpiaatsen er in de wijk nodig zijn op het huidi

ge moment 

• hoeveel parkeerplaatsen in de wijk beschikbaar zijn op het 

huidige mlment 

• wanneer er veranderingen in de wijk plaatsvinden hoeveel par

keerplaatsen er kunnen en mogen verdwijnen. Hoeveol parkeer

plaatsen erbij moeten komen en waar deze dan geplaatst kunnen 

worden. 

- effectieve breedte van de weg 

De maximum breedte, ~eugte en hoogte van voertuigen is wettelijk 

vastgelegd in d1 wegenverkeerswet. 

De breedte 2.50m, de hoogte 4.00m en de lengte 11.00m voor een 

enkel voertuig, de lengte 12.00m voor een 

enkel voertuig voor het vervoer van meer dan 8 personen 

de lengte 12.00m voor een 

trekker met oplegger. de lengte 18.00m voor een 

vrachtwagen met aanhanger. 

In de praktijk worden deze breedtes niet gehaald, grote vracht

auto's zijn 2.20m breed. Ben citroen C.V. is 1.48m breed en 

3.84m lang en een mercedes 300 S.E.L. is 181m breed en 5.00m lang. 

De rijstrookbreedte zal meer moeten bedragen dan de fysieke spoor

breedte van het voertuig. Bmpirisch is bepaald dat de rijstrook 

bij geringe snelheid op 3.JOm gesteld moet worden. 

Wanneer er overwegend kleine auto's rijden eventueel 2.75m. 

Wanneer de rand van de rijbaan hoger is, dan de rijbaan zelf, door 

stoepen of parkerende auto's, ontstaat er obstakelvrces en moet 

de rijba.an zelf met circa 25om. verbreed worden om ei't'ectiof te 

zijn. -----
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- mogelijkheden om te parkeren 

Uit het voorafgaande hebben we gelezen, dat de breedte van de per

sonen auto's Ligt tussen de 1.50m en de 1.8om .. Voor de parkeer

strook hebben we dan theoretisch slechts 1.80m nodig. Men parkeert 

echter meestal niet vlak: tegen de stoeprand, en d '.arom moet de 

maat van de parkeerstrook wat ruimer genomen wordena minimaal 2.00m 

De lengte van de auto's ligt tussen de 4.00m en de 5.00m. 

Voor het uitrijden van de auto's en ook voor het inrijden is er 

een ruimte nodig van 2.50m. 

Wanneer de auto's naast elkaar geparkeerd worden is er per breedte 

van de parkeerplaats 2.50m nodig in verband met het kunnen openen 

van de portieren. 

Op de volgende pagina' s zijn een aantal mogelij,<.heden van parke-

ren aangegeven. 

Bij mogelijkheden A en B zijn de auto's achter elka.ar geuarkecrd 

Bij mogelijkheid A kunnen per 100m. straatlengte ~ 13 auto's ge

parkeerd worden. Wanneer er aan weerszijde geparkeerd wordt 26 

auto's. 

Bij mogelijkheid B kunnen per 100m. straatlengte 16 auto's ge

parkeerd worden. Aan weerszijde van de straat dan 32 auto's. 

Bij mogelijkheden C enD staan de auto's naa.st elkaa.r geparkeerd. 

Bij mogelijkheid C sta.a.n ze onder e"'n hoek van 45• graden. Br 

kunnen dan bij 100m straatlengte 30 auto's geparkeerd worden. 

De breedte van de parkeerstrook is dan echter meer dan 5.00m. 

Bij mogelijkheid D kunnen er bij 10Jm straatlengte 40 auto's ge

parkeerd worden. Maar hier is de parkeerstrook ook 5.00m breedt 

en daarbij komt nog dat er een ruimte van 5.00m moet zijn om 

de auto in en uit de parkeerplaats te rijden. 

Voor een gewone straat komt mogelijkheid B het gunstigste uit. 

Volgens mogelijkhedi B zijn de parkeerplaatscm in de Gerardus 

Majella wijk geteld. 
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mogelijkheid A: bij een straatlengte van 100m. aan weerszijde 

geparkeerda 26 parkeerplaatsen 

2.of:-- ' 
L 1 I 

1 I I 

"5;00nr -- ... "5•60m-- -t-2-.'50!1- - - - - '- - - - - - -·- ..... 

mogelijkheid B: bij een atraatlengte van 100m aan weerszijde 

geparkeerda 32 parkeerplaatsen 

I 

I 

\....- - .... - - _:_-- l- -
1 2.5011' 

I _,_ .. - ·-~--- ..... - I I 
--'~ - _._ 

mogelijkheid D: bij een straatle11gte van 100m aan een zijde 

gepa.rkcerda 40 parkeerplaatsen. Om te kunnen parkeren nog 

5 .oom ruimte minimaa.l nodis. 
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- berekening van het aantnl parkeerplaatsen in de Gerardus lilajeln.a 
_,buurt, vol,ens methode B 

~traatnaam 7 Iengte straat/aantal worl-/aantal par- l gem.aantal' p.pf 
twand i~gen keer:plaa tsen woningen 

~chterom 48 tj 24 e 24 1,0 
34 5 6 
31 1 5 
28 4 5 

:.;rnst Casi"'lir 136 20 35 22 44 1 ,2 
stra.at 138 '15 22 

,ellenoord 40 4 13 1 18 1 '3 
23 5 4 
44 8 1 

Pravestraat 76 14 27 12 24 o,t; 
74 13 12 

P"an v. Polanen 46 8 -8 1,0 
kade 

~oningstraat 17 13 18 13 26 1,4 
79 5 13 

~orte Gampel 46 1 17 8 0,4 
straat 60 10 

/Jange Gampel 49 12 62 -··e-·-4~i · O,t; 
straat 94 21 15 

158 29 26 

Pede v.Hoorn 126 20 27-- 21 40 1,8 
straa.t 30 1 5 

88 5 14 
.. .. 

Pdilia v.Salm 36 3 33 6 37 1 '1 
straat 22 4 4 

30 'l 5 
28 3 6 

163 16 26 

fR.einierstraat 116 20 40 19 38 1,0 
116 20 19 

!Ruwaardstraat 72 14 26 
I 

12 23 0,8 
70 12 11 J_ ~~ .3 ·-t---r.::-··-22- .. !Stad.houder 75 ! n 1t0 

1 s·traat 7') l ''1') ( 1( . t .:;.. i t •. 
' i ~---:--~~:.;:--:-·-+· "':. ' ...... ·-·4 ; 

··~ 
,,~ ..... --.- "~"'""''··N'""'--"'~~,jh~--·~·---··'·--- ' 

1,0 I ~ - I 1W a.ssena.Gr" .. 1 aa t.L,· , ~ J 

_1 ! ~"f i' ~ I "1 A j ·l·l 
J i~ I I 

I 
;; - .. 

I 
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Totaal in de wijk zijn er 362 woningen, met 371 parkeerplaatsen 

en 2415m straatwand. Dit geeft een gemiddelde van 1,0 parkeer

plaats per waning .. 

- oonclusies 

De meeste straten in de Gerardus I•iajella buurt zijn 12.00m breed 

de stoepen zijn 1 .. 75m breed. In de straten kan aan weerszijde 

geparkeerd worden. Uit de volgende berekening kunnen we zien 

dat er voor de rijbaan slechts 4.50m over blijfta 

stoep - parkeren 

1.75m 2.00m 

rijbaan - rijbaan - parkeren 

- 4.50m 2.00m 

stoep 

1. 15m 

Bij de effeotieve breedte van de weg hebben we gezien dat er 

voor een rijbaan nodig is 1 2.75m voor de rijbaan en 0.25m van

wage de obstakelvrees. Dat maakt 3.00m per rijstrook. Voor verkeer 

in twee richtingen is er due 6.00m nodig. 

Wanneer de auto's naast de stoep parkeren zien we hetvolgende t 

stoep 1. 15m 
, , • • • · 2 OOm 

-- _J_ - -~ --- .J. - . -~ - _l . - 1 - ~ - - L - _!)- - - L - - - - - - - - - - -.. - - - - - -
rijden 

---z-;-- -,---
p p p • p 

stoep ___ 1 ......... 7 ..... 5....,ra_ 

In de Gerardus Niajella wijk zien we hetvolgendet de parkeerstrook 

wordt verlegd na:3.r de stoep om de 6 .. 00m voor de rijstrook te 

verkrijgen. 

at.Q.Q:p---- -- -- -- -· - - ~--- - -~- - - - ·- .. --- - -- - -- j ~QOI!l- - --- --
: p : p 1 : p I p : 2.00lli 

-- ~ - - - - .... - •• - - - ... -- 1- - - - - l - -- ·- '- --- - -- - -- - -- - --

rijden 3.00m 

rijden 3.00m 
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voorwooril --·· -

aan de adviseurs van het wijkkomriL~ te is de :vra~:tg voor
gelegd om een renovatieplan te maken voor de '155'. 
deze vraag is ook aan de gemeente voorgelegd en de gemeente 
( openbare werken) zal ook een plam maken al d~n niet 
in samenwerking met het wijkkom~ite en zijn adv~seurs. 
(vergadering v:1:..1 vijkkomite met vvethouder, · maart 1974). 

de adviseurs hebhen de vratgstelling zo opgevat dat de 
bewoners een zo groat megelike keuze.vrijheid krijgen 
en daarbij een inzicht in de konsekwenties v~n de keuzen. 

waar ligt het hoofdmomet v~n de keuze ? 

iedere bewoner heeft recht op een goede waning. 
om te hewaken dat er alleen goede woningen,gebouwd 
worden heeft de overheid een aantal voorschriften 
( bouwverordening, voorschriften en wenken, e.d.) uitgegeven. 

in onze maatschappij bestaan inkomensverschillen. een 
bepaald geddelte van dat inko~en is voor huur bestemd. 
daarom kunnen sol;$Jnige mensen weinig andere veel huur betalen. 
tevens bestas_t een relatie tussen de kwaliteit van de 
woning en huur. een betere waning is duurder als een slechte. 
waardoor mensen met lagere inkome_ns in slechtere woningen 
wonen. met subsidies probeert de overheid 
voor iedereen een waning te verschaffen. 

dus de overheid regelt twee zaken: 
a. de kwaliteit 
b. de huur . 
waarbij een relatie bestaat tussen huur en inkomen. 
doordat de overheid een finansiele binding heeft met 
de woningen kan ze in verdeling van woningen invloed hebben 
deze blijkt echter maar beperkt te zijn.bv mislukte doorstrominl 

over de twee zaken,· kwaliteit en huur kunnen de bewoners 
met de gemeente van mening verschillen. 

daarboven gaat een diskussie, waarom moeten verscltiJJende 
mensen in verschillende woningen wonen, of waarom wonen de 
rijken in de beste huizen en de laagst betaalden in de slechtst, 
huizen. waarom zijn er zowiezo mensen die veel verdienen en 
mensen die minder verdienen. 
in de gerardus majella wijk kan men kiezen tussen 
a- hogere kwaliteit en hoeere huur = nieuwbouw 
b- lagE-;re kwali tei t en lf: .... gere huur = renovatie 

gaat men boven deze diskussie uit, dan ken men stellen 
c-hogere kwaliteit en lager~ huur, waarbbj men in de sfeer 

komt van inkomens en poli ti.ek, en waarbij men hard zal 
moeten vechten voor deze cnsinziens rechtv<:.ardige ei&. 
de keuze voor a of b is een keuze voor een goede huisvesting 
op dit mom~nt want een opknapbeurt geeft gecn verbetering e~ 

l'nen moet.t.j Q. JaL'r wachte~_~en _ _aoede nieuy~e woning. 

wat moet men doen om c te bereiken. 
- kiezen voor nieuwbouw = hogere k\'!ali tei t en stri jden 
voor meer subsidie, zodat de hogere huur l2ger wordt. 
- kiezen voor renovatie = lagere huur en strijden voor 
meer verbeteringen, waarbij nog de renov2·~ic in zijn geheel 
afgedwongen moet worden. 



·~ 

inleiding 

uit het bouwtechnies onderzoek~van de projektgroep Z1Jn 
vele problemen gesignaliseerd. het onderzoek gaf 
echter niet genoeg gegevens om voor elke woning 
een renovatieplan te maken. enerzijds is de toestand van 
elke woning niet exakt bekend, anderzijds zijn niet de 
wensen van elke bewoner bek end. 
dit plan geerr-een basis voor de onderhandelingen met 
de gemeente en provinsiale direktie. is bekend wat wel 
en wat niet toegestaan is en hoe de uitvoering geregeld 
wordt, kan he.t plan voorgelegd worden aan de bewoners, 
waarna pas woning na woning opgenomen kan worden. 
werkwijze: 
het plan begint met alle belangrijke problemen in de 
woningen van de 155 te behandelen. voor deze problemen 
worden oplossingen gegeven. 
voor de renovatie van een woning van het meest voorkomende 
type wordt een begroting gemaakt, waarbij alle genoemde 
problemen opgelost zijn. dit geeft een maximum te be steden 
bedr~g per woning. 
echter niet in alle woningen hoeft het hele pakket 
van maatregelen uitgevoerd te worden omdat er niet alle 
gcbreken voorkomen en omdat bewoners zelf verbeteringen 
hebben aa~ebracht of niet alle ~erbeteringen wensen. 
om di t aa~even is een tweede begroting ge~~t, waarbij 
de verbeteringen, die de bewoners getroffen~,n1et berekend 
worden en waarbij het kwaliteitsnivo van de woning naar een ~e:uze 
keuze van de be\"'nners ingericht wordt. di t is eenvoorbeeld 
waarbij geen rekening is gehonden met de kwa.liteit van 
de zelfwerkzaamheid en van de woning. een aantal zelf 
aangebrachte voorzieningen kunnen afgekeurd worden of 
een aantal gebreken komen niet in de woning voor. deze 
begroting geeft wel aan dat de kosten veel lager kunnen 
liggen als het maximum bedrag . 

op de plattegrond van het komplex 155 wordt!de ligging 
van de verschillende woningtypen aangegeven. 

daarna zijn van elk type woning een aantal tekeningen 
gemaakt. eerst de oorspronkelijke toestand dan diverse 
alternatieven voor renovatie (begane grand = A, verdieping = V) 
bij type F is een doorsnedetekening opgenomen. 
bij het maken van de alternatieven is begonnen met de 
eenvoudigste verbetering: het plaatsen van een aanrecht 
in de bestaande woning en een toilet in de uitbouw. 
de toilet kan dan gekombineerd worden met een douche 
daarna komt de aanbouwkeuken. de douche kan naar keuze 
op de verdieping geplaats~worden. op de verdieping kunnen 
twee slaapkamers samengevoegd worde~ot een grote slaap
kamer. 

de huur zal rond de 120 gld per maand komen te liggen 
(tot maximaal 150 gld). afhankelijk van het kwaliteitsnivo 
en de z ~:~ lfwerkzaamheid van bewoners kan een huurdifferentiatie 
toegepast worden. de zelfwerkzaamheid kan ook met een 
uitkering ineens vergoed worden. 
uit de onderhandelingen moe t blijken welke mogelijkheden 
er zijn. in dit pla n is dit niet verder uitgewerkt • . 

* z:te: >.beschrijving van de buurt. 



' 
wat jn de belangrijkste problemen in de '155'? 

1. funderigg 

ten gevolge van de slechte en varierende bodemgesteldheid 
en eEHl verkeerd gekozen fundering kunnen verzakkingen 
optredeiL 
de ruwaardstraat 19 is verzakt. in andere huizen zijn cnkele 
scheuren gekonst eerd. 
deze verzakklngen geven echter geen gevaar voor instorten. 
het'~nisschien niet zo m6oi om te zien. 
de sch.eurr~n kunnen bi jgewerkt worden en de klemmende 
deuren en ramen kunnen bijgesteld worden. 

2. de mure~, optrekkend en doorslaand vocht, metselwerk 

omdat er geen trasraam in de muren zit, kan er 
optrekkend vocht zijn. 
omdat de muren steens di~ (22 em) zijn, kan men last 
hebben van doorslaand vocht 
de vochtproblemen zijn niet zo ernstig als in de 1 132'. 
dit komt o.a. door de hogere ligging. de klachten over 
vocht komen dan ook niet zo veel voor. 
het grootste gedeelte van het ~oorkomende vocht kan 
verklaard worden met doorslaand?Abok l~kkende goten 
en regenpijpen kunnen de oorza£,k :::ijn vocht • 2 "'.,-".V,!6u:~: .. i..tt:q. 
daar waar de bewo·ners last hebben van vocht ' 
kunnen de binnenmuren bekleed woorden met bk-p.Laa't en 
de buitenmuren kunnen behan.deld worden met silikonen. 
ernstig optrekkend vocht komt niet veel voor, waa.r 
het v·oorkomt kan een waterkerende laag in muur aangebracht 
wore en. 
daar waar de bewoners er last van hebben kunnen de 
binnenmuren bekleed wo:rden met bk-plaA.t 

op sommige plaat\sen moet het voegwerk gerepareerd 
worden. als het voegwerk eruit is gesprongen, komt er 
soms verzande specie tevoorschijn. dit is geen 
bezwaar als het voegwerk gerepareerd wordt en er 
geen grote drukveranderingen ontstaan tengevolge 
van extra belastingen~ · 

3. vloer ~.egan.e g£9._nd 

als de balklaag in een vochtige muur is opgelegd1 kunnen 
de koppen verrot zijn. de strekbalken kunnen inzijn 
geheel aangetast worden. deze moeten danook het eerst 
vervangen worden. 
om goed te kunnen waarnemen of de balken aangetast zijn, 
moet de vloer open broken worden. als de vloer veert 
bij de oplegging, zjjn de balken daar ernstig verrot. 
zijn slechts enkele balken aari.getast dan kunnen deze 
vervangen worden. is de toes and ernstiger dan kan de 
houten vloer beter wo en door een betonvloer. 
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Ll.e .Jctl(~1)ed.Pk.~:!.n:f L;~· o··It~r :1Pt ct~!~·~t:;nec~~l .. ::'1.c~cl".L~t. dt:: pa.n.nen 
zi.jn <tfgP,scLi.1ferd en verwce -cL de pannen rnoeten 
gex2.eel of ged8elte1ijk ve.r·n:l•.-.hLWd worden. 
een op~OElsing: dc;,;,rv:)or ziJn &sfal tsingels. deze zijn 
makke1ijk te l(~ggen. bij de schuine kanten van uitbouwen 
en dak1capellen kunnen ze snel op maat gesneden worden. 
nir~t a11e pal!.men zj_jn slecht. de goede pannen kunnen 
ge:?ox-·teerd worden en deze kun:nen op de reehte dakvlakken 
aan de achterkant van de woningen gelegd worden. 

cie d['.kgoten zi.j:1. veelal lek 
hut ~inkwerk moet vernieuwd worden ~eri het houtwerk 
gerepare,,rd. 

5. riolerif!.g 

de riolerii1g :inoet vernieuwd worden 
hiervoor zijn twec: oplossingen 
a. annsluiting op een nieuwe riolering in het aehterpad. 
b. rechtstreekse aansluiting door de waning op het 

gemeenteriool in de straat. 
de eerste oplossing, a, heeft het bezwaar dat het een 
indirekte aanslui ting op 11et u·emeenteriool is, waardoor 
de kans op verstoppingen prater is. de aansluiting 
hoeft niet door de woning te lopen, maar wel door de 
tuinGn met zijn sehuurtjes enzo. 
als de vloer in de woonkemer toch vervangen wordt 
clGnr een betonvloer,dan kan men er meteen 0en 

.riolering in leggen,= oplossing b. 

6. elektra 

de eleklise lei.dingen moe ten vern:Leuwd worden._, ~e(." 
de installatie moet uitgebreid worden tot twe~groepen. 
de meeste bewoners wensen de leidingen in de muur 
weggewerkt te zieno 

7. onderhoudstoestand 

de 1 155' verkeert in een zaer slechte onderhouds
toestand. het betreft d:ie elet.enten llie zo aan 
slijtage onderhevig ziJn dat regelmati;fmderhoud 
noodzakelijk is. dergelijke elementen ~ijn goten, 
kozijnen, ramen en deuren. vooral het schilderwerk 
laat veel te wensen over, wat de '155' een zeer 
verwaarloosde indruk geeft. 
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het onderhoud is de plicht van de huiseige,,a.c:.r, de gemeente, 
maar hj_j heeft er weinig aandacht aan besteed, 
zodat de woningen sterk in kwuliteit 2ijn geduald. 
al het houtwerk aan de biutenzi_ jde moet afge.brand 
worden, waarna het met een goede inpregEerende 
grondverf behandeld moet worden en dn.n pn.s .: .. fgel.uh.t. 

8. we en de aanbouw 

de we bevindt zieh in de aanbouw en komt dirPkt uit 
in de keuken. 
de aa.nbouw is gemaakt van ~--steensmetselwerk en met 
een plat dak. 
t-steensmetselwerk is ni.et geoorloofd als buiterum:n1r 
vanwee-e het doorslaande vocht en geringe isol::,-tie. 
het plat~be __ (lP)r is ook veelal e•-::ht. 



de beste oplossing is de aanbouw slopen en hem opnieuw 
opbouwen al dan niet in kombinatie met aanbouwkeuken 
en douche. 
als men de aanbouw niet wil slopen, dan kan men een 
klamplaag tegen de muren metselen, waarna het bekleed 
wordt _met een plaatmateriaal. 

9. douche 

oorspronkelijk heeft de woning geen douche. 
sommige bewoners hebben zelf een douche gemaakt, 
meestal achter de we. 
het is gewenst dat in iedere woning een douche komt. 
naar wens van de gemeente moet deze douche boven komen. 
dit heeft twee bezwaren: het gaat tenkoste van de 
ruimte op de verdieping en het is duurder als beneden. 
de douche kan ook beneden. vele bewoners zijn dit al 
gewend. de douche beneden en zelfs ineen ruimte met 
we wordt in den lande bij renovatie toegepast. 

10. keuken 

de keuken die zich met de we in de oorspronkelijke 
uitbouw bevindt, is erg klein en smal. de bezwaren 
van de oude aanbouw zijn bij no 8 we besproken~ 
in v&w wordt een keuken geeist van minimaal 6m ,met 
een min. breedte van 1.80 men waar plaats voor 
een aanrecht (q60 x 1,70) en waar plaats is voor 
drie apparaten (forni.lis, koelkast en .een apparaEct) 
(0~70 x 0,70 en 2 x 0,70 x 0,60) met een minimale 
do0rgangsruimte van 0,90. 
dit is een zware eis. al naar gelang de wensen van de 
bewoner kan volstaan worden met een 
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aanrecht en de plaats voor een apparaat (bv een lage 
koelkast met een kookkomfort erop) met een minimale 
doorgansruimte van 0,, 80 m. de wasapparatuur kan ook 
elders in de woning geplaats worden,als cr een aanslui ting is ;-

de eenvoudigste oplossing is de keuken in de woonkamer 
maken. bv in de voorkamer of achter in .c de kamer als 
open keuken of afgesloten door een scheiding~:~wand. 
wil men de keuken in een aanbouw dan kan een nieuwe 
aanbouw op de plaats van de oude gebouwd worden, 
of een aanbouw .over de volle breedte van de woning, 
zoals vele bewoners zelf gedaan hebben. 

11. ·. slaapk~~ 

voor de slaapkamers worden 
afmetingen gesteld: min 
hoofdslaapkamer S1 
tweede slaapkamer S2 
derde slaapkamer S3 

in v&w de volgende 
oppe~vlakte breedte 
11 m 2.7J m 
8 2. 10 
5 1.80 

er wordt uitsluiLend met eenpersoonbedden van 0.90x2.10 
gerekend en een loopruimte van 0,60. een tweepersoons
bed wordt dan 1.80 x 2.10. 
het bezwaar is dat men ook kleinere tweepersoonsbedden 
van 1.20x2.00 heeft en dat dan ook de hoofdslaapkamer
kleiner en smaller kan zijn. · 

als er drie slaapkamers zijn, dan kunnen er twee samen 
gevoegd worden tot een ruimere slaapkamer. 



amuat de slaapt.a.ners onder de schuinekap liggen, gaat 
een gedeelte van het slaapkameroppervlal<!,te verloren 
d.oor een te geringe hoogte. b~j een minimum hoogte van 
1. 0 ~ gaat 0.80 van de diepte afo door het aanbrengen 
van een ddkkapel of een gevelopbouw wordt de beschik-
bere ruimte grater. -
vindt men deze ingreep te groot en wil men alleen 
meer licht op c1e slaapkamer hebben, dan kan men een 
groat d-stkraam aanbrengen .• 

_E2_ewonersenkette * 
de 11!woners hebben z0lf erg veel aan hun woningen 
gedaan. de volgende cijfers geven een inzicht welke 
voorzieningen de bewoners zelf getroffen hebben. er 
wo niet vermeld in welke kwaliteit de voorziening 
ve ert, de cijfers zi.jn verkregen op basis van een 
enkette onder de bewoners die vo r 60 % beantwoord is. 

tussenmuur weggebroken 
aanbou;•,T 
dakk;.;:::.pel 
doorspoel we 
douche 

40 
(""!-'-\ cu 
55 
40 

% 
% 
of 70 

(exklusief type C en X) 

% 
"' f:J 

keuze voor 1:1-'l.. 
sispakket + l~euze k1;-:et: 50% 

toelichting bij de begroting 

om ee• inzicht in de kosten te krijgen is voor .de 
meest voorkornende typeSeen kostenbegroting opgesteld 
deze geldt voor het type D, F en R. 
het'~pgebouwd uit drie p~kketten: basispakket 1 om de 
waning technies in orde te brengen. 
basispakket 2 dat in iedere waning aanwezig moet zijn, 
maar wat de bewoner ook zelf aan kan 1 en. 
keuzepakket waar de bewoner ui t kan kiezen. ,. !1•"'-u 
de begroting van JO. gld. is voor le pakketVJ'Waarna 
een waning ontstaat met een aaLbouwkeuken, met 
we en douche beneden. -h.lt: t."h4 b A.l +Lt 

'-\('"· . ~ ~., 
""-\"" .. 'It Pl. 

de beg:roting voor het hele komplex ligt tussen twee 
grenzen. . 
het maximum als in al1e woningen het hele pakket wordt 
uitgevoerd~ 
het minimum, als rekening wordt .ehouden met de 

de eigenwerkzaamheid van de bewoners en de wensen 
van de bewoners op b~::f'i s van de et t e ~ 
men ziet dat er een grate f3pe1i zit tus:;en het mazimu.m 
em het minimum. om de begroting exak Ler Lc: kunnen 
bepal~n moet elke waning en bewoner nagelopen worden. 
voor-6.-riat kan gebeuren is echter Lr;ven~nH:<.~r inz i.cht nodig 
of d~ ~enovatie geaksepteerd worden door gemeente en· 
den bosch. 

--*· d prole 
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type D · 50x 
D' ::t5x 
F 30x 
R 8x 
X 24x, waarvan 14 opgeknapt in 
c 6x wassenaarstraat 
B 12x 

r1ivP.rse 10x 

komplex "155
1 

gerHrdus maj ellabuu~· 

breda 
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bijlage 1 

'l'echnisch onderzoek 155 woningen Gerardus Hajellawijk 
van Openbare Werken van de gemeente Breda 

De·. volgende onderdelen V&"1 de •mningen zijn grotendeels onderzocht, 

I. 1 ) grondslag 
2) funderingen 
3) gevels 
4) dake;1 

II. 1 ) vloeren • 
2) wanden 
3) plafonds . 

III. 1 ) afmetingen vertrel<::ken 
2) comfort 

I. 1) Grondslag 
Uit de gemaakte sonderingen blijkt, dat de grondslag zeer 
zandpWL~et waarop is gef~"1deerd is dun. Op veel plaatsen 
2.00 en 4.00 m, minus de kruin van bet wegdek zeer sleebt. 

2) Fundering 

sselvallig is. Het 
de grondslag tussen 

De aanlegdiepte van de funderingen is wisselvallig. Het type fundering is ver
sebillend. In de Ruwaardstraat (even zijde) is de aanlegdiepte van type R 
75 em+ m.v. en van type X 40 em+ m.v. De fundering is van metselwerk. 

Op diverse plaatsen in de wijk treden verzakkingen op. 
Wanneer · gerenoveerd zou worden, krijgen de funderingen andere belastingen. 
Door bet vergroten van de vertrekken worden de puntlasten grater (in verband 
met bet aanbrengen van stalen balken). 
De kans op verzakkingen wordt dan grater. 
Tevens zij opgemerkt, dat de mogelijkheid niet mag worden uitgesloten, dat er 
in de komende jaren verzakkingen kunnen optreden, daar er een tendens bestaat, 
dat de grond\vaterstand aan bet zakken is, gezien de metingen van de laatste 
Jaren. 

3) Gevels 
De buitengevels ZlJn van steens metselwerk. Deze gevels zijn niet waterdiebt. 
Voor bet "zieht" bebben veel bewoners de gevels bekleed met plaatmateriaal. 
Hiermede is eebter de oorzaak van doorslaand en optrekkend vocht niet weg
genonen. 
De uitbouw van de woningen, waarin ondergebraebt de keuken, het toilet en 
de berging \oppervlakte ~ 1,5 m2) bestaat sleebts uit ~ steens metselwerk. 
De toestand in deze vertrekken is onboudbaar. 

4) Daken 
De daken zijn opgebouwd uit dakbesebot, tengels, panlatten, pannen. 
De kwaliteit van bet dakbesebot is redelijk. De verbindingen tussen de bouten 
delen is slecbt. De messing en de groef liggen te ver uit elkaar. De afstru1d 
tussen de gordingen is te groat. 
De dakvlakken zijn door deze constructie tamelijk zwak. De belasting per gording 
1s te groot. 
De dakpannen en de goten n versleten. 
De sehoorstenen zijn bijna allunaal zo slecbt dat, ind.ien ger(~noveerd zou moeten 
vrorden, deze verniemnl moetE'n vorden. 
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II . 1 ) Vloe r•en 
De vloeren zijn behoudens die van de gang, w.c. en keuken, van hout. 
Gedeelten van vloeren worden regelmatig vernieuwd. De doorbuiging van de woon
kamervloeren is te groat. 

2) vlanden 
Veel bewoners hebben de buitenmuren en soms ook de binnenmuren bekleed met 
plaatmateriaal of schrootjes. Dit is gedaan om het zicht van vochtige muren 
weg te werken. Het stucwerk van de wanden is van niet te beste kwaliteit. 
Door de vele reparaties is dit namelijk ver achteruit gegaan • 

. 3) Plafonds 

188 

Stucplafonds ZlJn indertijd alleen aangebracht op de begane grond. De bewoners, 
hebben veelal zelf plafonds aangebracht op de verdieping. De plafonds zijn slecht. 

III. 1) Afmetingen vertrekken 
De afmetingen van de diverse vertrekken zijn veelal te klein. Er 1s bijna geeq 
enkel vertrek dat voldoet aan de bouwverordening. 

2) Comfort 
De keuken is. zeer klein. 
De w.c. heeft geen waterspoeling. De w.c. 1s slechts bereikbaar vanuit de keuken. 
Een douchegelegenheid is niet aanwezig. 
De elektrische installatie te klein en versleten, evenzo de gasinstallatie. 
De slaapkamers bevinden zich onder het dakbeschot. Dit betekent dat men ter 
plaatse van de voor- en achtergevels hinder ondervindt van de schuine dak
vlakken. 
De woningen zijn niet rechtstreeks aangesloten op het gemeenteriool. 
De .ontluchting en de lichtinval van de slaapvertrekken geschiedt 1n veel 
gevallen via een dakraam. 

CONCLUSIE 

Om deze panden te renoveren voor 25 jaar is het noodzakelijk, dat bijna alle 
binnenmuren en de uitbouwen gesloopt worden. 
De achtergevels zullen over de valle breedte moeten worden opgetrokken, waardoor 
men normale slaapvertrekken krijgt. 
Achter de woning zal een aanbouwsel geplaatst moeten worden, dat als keuken dienst 

·kan doen. 
Een douchegelegenheid en een w.c. met waterspoeling zal in de waning moeten worden 
geprojecteerd. 
Een berging van voldoende afmetingen zal in de achtertuin geplaatst moeten worden. 
Van de bestaande waning blijft bijna niets over. De indeling wordt gewijzigd, de 
waning wordt vergroot. Aan datgene wat moet blijven staan, zullen diverse voor
zieningen moeten worden getroffen. Twijfelachtig blijven echter de steense 
buitengevels en de minder goede fundering. 
De kosten van eventueel renoveren zullen + f 45.000,-- bedragen Dit bedrag moet 
dan worden uitgegeven voor een waning, die reeds 50 jaar oud is en een inhoud 
heeft van + 325 m3 of f 140,-- per m3. 
Ter vergeiijking hierbij een overzicht van de kostprijs van een won1ng, echter 
inclusief centrale verwarming, van bonwbedrijf Van F.ijkelenburg. 
Inhoud 330 m3 - bouwsom J l+O. 860 ,--. 

Gczien hc~t bovensta:J.ncle is hct tcchniseh <'n economiseh onv~..~rallt.\vuot·d tle<.c 
woningen te renov.:;ren. 

Breda, 4 april 1974 



bijlage 2 

aantekeningen bij het technies onderzoek van oponbare werken. 
gemaakt door wijkkomite en advisours dd 2) [tpril 1974 

bij I 1 en 2 grondslag en fundering 

er zijn 2 manieren om vast t~stellen: 
a. via een techniese berekening (grondr:!echanika) 
b. door te konstateren of na 50 jaar de fundering nog voldoet 
ad a. de 4 sonderingen zijn weinig om een goed inzicht 
te ~c~ijgen in de gronddruk. nc;ast deze sonderingen moeten 
ook gondboringen verricht worden om de grondsoort te bep~1len. 
ook moat men weten of er grondverbetering is toegepast door 
het aanbrenegen van een zandpakket. 
de relatie tussen de grond en fw1dering is €:.G ;:nogeli .jke 
gronddruk en de druk van de waning, die door de fundering 
wordt overgebracht. hiervoor is geen berekening gemaakt 

ad b. als de waning nog aan het ve;r~akken is voldoet de 
fundering niet. oude verzakkingenzis niet erg. 
alleen in ruwac-.rdstraat onevenzijde treden ernstie;ere 
verzakkingen op in meerdere woningen. 
o.w • .g;eeft niet aan wae.r, hoeveel. oude of nieuwe ver~akkin~rn 
onsin~iens voldoet de fundering nog eoed. er " Jn. 

grate belasing¥~Efi::~.derink~ndtrf1f~B0 £~1J8onze renov(;~tieplannen 
n1et op. zo ooR puntlasten OI; de fundering tengevolge van 
stalen balken, daarbij wordt de puntlas:.t over de muur verdeeld. 
daardoor is de kans op verzakking dus niet grater. 

in de toekomst zijn twee invoeden op de fundering belangrijk. 
a. verkeorstrillingen 
b. daling grondv1aterstand 
ad a. V?-<n een grote verlceersdrukte is sprake in de fellenoord. 

daar zouden alleen scheuren tengevolge van trillingon 
kunnen ontstaan. alleen op nr 61 is een scheur in de 
gevel gekonstateerd waarvan de oonmak niet duidelijk is. 
in andere woningen van de fellenoord zijn geen 
scheuren of verzakkingen gekonstateerd. 
voor\ de hele buurt is de in~Tloed van do vel~keers
trillingen op de fundering t e ver' .. vaa:rlozen. 

ad. b.men kan twee soorten dc-~lj.::1gen in de rondvvr:~ter~3tand 
onderschej.den. 1- peri odie ~e daling t en:::evolgc van t; 

verznder1ng vs.n nat n~ ar droog sJ.ezoen 
2- een ;::;omiddelde cl::-olint,; oven· een groat 

aantal jaren 
tengevolge van het dalen van het grondvvater kmmon or 
spanningsverschillen in de gronddruk ontsta~n 
nu blijkt dat de periodieke daling groter is dan de 
gemiddelde daling. zetti~gsvorschillen zulJen dan het 
eerst ontstaan bij de periodieke daling en daar zou 
men clan de gevolgen van moeten ?.ien. ,:;czieti. het 
cering ec'.ntal ver·~.e 1ddr~.f':en in de buurt eft ·di t 
geen problemen. 
konklusie: de gemiddeJ.de daJ.jng van de [~ronc\·,::aterstand 

is niet van belang in de 155. 



bij I 3. gevels 

de gevels zijn niet we.terdicht, mar,r wel waterdicht te rn<::.ken. 
vocht kan verklaard worden uit: 

optrekkend vocht 
doorslaand vocht 
lekkages t.g.v. lekkend dak 

II 

II 

lekke 
II 

scheuren in de muur 

dakgoot 
hemelwaterafvoer 

waterleiding 
watera_fvoer P.n riole:,ing 

slechte afdichting van aansluiting van kozijnen 
slechte lekdorpels. 

- stilstaand (grond)water in de kruipruimte. 

op de muur 

ui t het onderzoek van o .w. is niet duidelijk WcH::.rvan sprake 
is, ook niet van de grootte, de ernst en het ae.ntal gevallen 
van vocht. 
het wi jkkommi te is van mening dat er bi jna geen optreh·.kend 
vocht is in de 155. wel doorslac.nd vocht, mac~r de.t is te 
verhelpen. ook lekke dakgoten en afvoerpijpen geven vocht 
problemen, ook deze oorzaken worden verholpen. 
vocht onder de ramen is het gevolg ve..n slechte ae.nsluit;:ingen 
van kozijnen en kapotte lekdorpels, ook dit is te verhelpen. 

de~ opmerking dat de bewoners de wanden met plaatmateria::::.l 
of schrootj(:s hebben bekleed is erg voorbarig (zie ook II 2). 
ni~ achter alle bekleede wanden hoeft vocht te zitten, 
want een bewoner kan ook een schroot j es \'.'and maken omdat 
hij dat mooi vind. en trouwens welk bezwaar is er tegcn 
als met een muurbekle .. ding het vocht afd6ende gcweerd is? 

de bestaande uitbouwen worden afgebroken en hcrbouwd. 
als de toestand in deze vertrekken onthoudbaar is, hoe 
durft men ze d.e.n voor 10 jr:::ar op te knappen. 

bij I 4. daken 

de lwnstruktie van de daken is goed 
er zijn geen doorzakkingen en het dakbeschot is strak. 
het da:cl)eschot gecft 2.11~i;jd krimpL1gen(ook bij nirm.r;bollw). 
o.w. heeft geen berekenin;?; gegeven v:ru:.rud..t b1ij1}:t dat 
de belasting te groot is. 

dakpannen en go ten worden vernieuvvd en {';erepar(~crd. 
een gedeelte van dakpannen is nog te gebruikcn 

schoorstenen hoe,en niet helemaal vernieuwd te worden, 
hoogstens bovendaks. 

bij II 1. vloeren 

ook b.i.er is weer eon P,l0emene opw.erktne te maken. 
waar,hoeveel en waaroru zijn de v:loertm -,Hn·nim.r:d. 
het wijkkommite heoft bij r.:::a.ow;l.t:i.e con niou'..,-c bc:tonvlocr 
opgenomen. 

bij II 2. wanden 

zie ook de opl~>·-~rking bij I 3 gevols over i~c 1; beklodon vw1 
wand en 
de 0})::-:'l:::;::.~king over hct stu.L'i:•-3rk i ·~ te <.tl,o·er!we'n 



II 3 plafonds 

welke plafonds Z1Jn slecht 
zijn de plafonds die de bewoners aanbrengen ook slecht. 
zij hebben zowel beneden 2ls boven plafonds aangebracht • 

III 1 afmetingen van de vertrekken 

de woonkamer, zeker als de tussenmuur weggebrokcn·'!is, 
is groot genoeg, resp. zeer ruim. (eisen van W&V) 
de slaapkamers zijn naar oppervxlakte groot genoeg, 
bij de breedte maten moet men rekeing houden met de grootte 
van het bed. een tw~epersoonsbed is niet altijd 1.80 m. 
maar dikwijls ook 1.20 m. en dan zijn de slaapkamers 
groat geboeg. 

III 2 kor.J.fort 

er wordt een aanbouwkeuken gemaakt. 
55 ~ van de bewo~ers hebben waterspoeling op hun we gcmaakt 
40 % heeft een douche gemaakt 
bij de OI:J.schakeling naar aardgas zijn alle leidingen 
gekeurd volgens strengere eisen. voldoen ze daar nu niet 
aan dan kan dat levensgevaarlijke gcvolgen hebben en kan dat 
de gemeente verweten worden. 
d 
d~rschu ne dakhelling ~aat slecht 60 em verloren bij een 
hoogte van 1. 50m (norm HU:V.). de hinder vtorclt zwaar 
overtrokken. desondanks kan met achter toch de gevel optrekken. 
het licht en lucht door een dakraam is geen bez~aar. 

bij de konklusie 

alleen de tussenmuur hoeft weggebroken te worden. dit hebben 
de bewoners al in 65% van de wonir~en gedaan. 

wat is een normale slaapvertrek. di t kunnen de beworwrs bater 
zelf uitmaken. 

de indo ling word t soms gevl'i j zigd 
de waning ~ verc_~root 

als men gaat twijfelen moet de helft van de bredase ~oningen 
afgebroken worden. 

het wijkkornite heeft een JJegroting van 30.000 gld. gcmrJ.akt, 
waar -zij ook de renovatie voor kan u:i.tvoeren. 

bij nieuwbouw moet men rekeining houden Ii1et eon hor;ere huur, 
en de kosten voor ontruin"ti.ng, sloop en opnicU'.'/ bom11·ijp rnnken 
van de t;rond. 

onz.e konklusie 
hot is onveruntwoord op b::~""Jin vnn dit ond.l~r:.:~ock lcouLlu:;il~S 

to t.cekken. 
zo li::an :"!wn do helft van de oredase ·.·:o11in(:cn t~lopena 
men heeft allle problemen die r:len ){an verzinnen 
opgcsomt zoncler te l:ijke·L of ze wel in de 155 voorko:-nen. 
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.,..._,..,_,_ ... _____ ,,...,_._,,, .. ______ , ... '"_. ___ ,....,.-~--·-·-------

:\J:t n 1~~·~ ~J. tic~ ~f v·c u:: ;-:\ 8 t :r.~~ 11 ov ~~r~11 v E'. ~1 \'l on.i.ll[;tj" I.tt~~ J) ( 
cloor Cie ,.r._J~~l""rl..:.:../~ ~is)lri:lr,:~.':"· . .S r~ttj0)J_let i·.n. 8\1}(\Gll'Nel .. .i::in:; 

))l"'Cdd. \i"£1.1"'1 de.· 1\! te J·~i!l"l~lOV'Crl. 

:::>trt:·:s), ~ti'l:t;cl·:t\l·~:t 
~~lGt de? f<::<ojc:~t;~:tOC}:J 

-· --------------------· 
J, .~_i ~~~ls~l ' t 0 :~~~~~ c 11 d ;~~:2.:. 
l.l.~loop- en r0~~wer~on. 

.1. slcop best~~ndc be~e~1g, portRnl en toilet 
• ? • cloop pr:.i + stom:;>r.~1t:-n, .• 

7 0'1.o..::'"""'VO" l'J _;J 
....... ,L. "'~:::>..l.f...~ • .;..J.' -•' J w"' 

• 4. a.:~n\"Ullel'. ;,;r:;t sehoon. ZRnd, 10 ::1) 

1.2. stumpbeton en netaelwerk • 
• 1. st~~pbetonvloer di~ 8cm o~ folie en inolatiemat. 
,p2. funderi.:-l.:_; in l~~:.lkzr:.ndsteenklir:.~:ers, 1500 st. 
"3. mt::ts~J..*~)cl.,l·: i:n kaJ..lr.::andstce11, 2tJ.~O st. 

,~,1+. 1Jetscl\'Jcri: iri b~~~stec11, 5·00 ~Jt. 
r.. ' • . ,. • • 1 ..... , :~ ., 

• :; • a;·un;er .~.::en •u. euve pu1. 1.n t::nt ,~;c;ar:a.r> .;een 

1.3. af\verkins vJoeren, HD.nden en ple.fonds • 
• 1. in keuken cementen dekvloer di~ 2 em. 
.2. in toilet, portaal en douche dhg-tegels lOxlO em. 
.3. in ke~ken, toilet en douche vandtegols 15xl5 em • 
• 4. stucwerk, ochilderwerk en zlas. 
.5. allc plafoncls vZtn Gygant gi:)splaten. 

L!~. timmervterk • 
• 1. balklaag + beschieting. 
.2. ra.ar:i/denrkozjjnen, 2 st. inkhwief _draa_i~·.s;uno1l,. 
• 3. raa:nkoz'jn + draairaam in toilet. 
.J:.. lf- stuks binnend.euren + hn.ns- en sltd h1er~'=. 
.5. 1 stuks buitendeur met glas + h.-en s.werk. 
.6. plinten. 

165.-
90.-

200.-
175.-

630.-

130 .. -
1+50 .-
600.-
{~20 ·-
50.-

1450.-

75.-
J.ltO.-
1f-25.-
500.-
'~50.-

1390.-

550.-
325.-
50.-

290.-
100.-

20.-

1 37.5 --· ../ • I 

1.5. diverse werken. 
.1. 3 stuko stalen binnono.eurkozlj:'u:::n. · 150.-
.2. 1 stuks DIN 18 boven pui tusscn woonkr. en keukcn. 125.-
• 3. lood2;iet cr:Jv:crk, nrud tair en d:.tl:cU~l·:ken;',tBr~-. J)+JO.-
.L: .• rioler:i.g..1.1_; in P'JC + ventilCJ.tio vc.n douciw. 399.-
.5. keukenblol·: en v!er~-d~o.st. 4')..::.0:..:·=------
.(;.. GLt=K..,...RjSC.rl£ JN'i',.T',.l.Li..A'Tie: '28$".-

]. • i~·.roo:-!1-:etrl.~_'?.Ll. ;::~lJ~. 

2.1. sloop- 0~ srondwcr~en • 
• 1. s:Lo c- ~ .. ~ sc~~ei d.3 .. :1~::::~'1i-1 E .. !'!cl + 2 ,s t;.,_L:r,; l:oz1jn~}~'J. 
.~:. sloop ;::c~·.oe::;.·stc::::n v::m vlo~~r tot )lc..fcnd + s"ceir.s:. 
• ; .• vloer in \·.'OOll;{CU:181~ t2:~'1 ga~1f slo:._)e1!.- GJl ::\Z-~:·o·8rerl. 
.4. atJ.Jtv·ul~.o:;. i-: .. e-t r)c~loO~l ~:·.211cl ·~ot J..? c~·::-11• 

1~)5 .-
2It{) •

?20.-

7 .-

' 
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en ino1at:ie::J:c, t. 
• 2. sc:!::.oon ;ne t.sc~:.;ork in ba:.:s tee!: voor schoor:;t o :::n 

.; ·1>1 ''l"'J... c·" ~-o"'''"·'"rl- ctl ';'t.,'r'l.;t- 1'.·li'"' " -:>O c·· -•-- ~-- • ._, .l • "''-'" " - • - ·' .... - ... •·' .• •> r~ - . . .. • 
.3. mctseh;er:~ _:::;-steen tpv so.sloo~Jt dourl~o:;J;jn Cl~ 

vocn.~ repar'::ct:La b~j~ nicu\r koz5jn. 

2.3. af~erkina v1ocrc~, wanden en p1afo~ds. 
.1. in l·loon~t:".:::cr :crc £;0-llG cementeu cle:~la&.G d:i.:c 2. em. 
.2. re{~cl'2,tic }:)leister;:er~.;: + behanc c;·t c1as • 
• 3. nicuwe p1~tfOl1dS V3.2:1 Gyt;nnt cips~)L~ten. 

2. !;. • timr.ieruerk • 
• 1. I>::staalld ra~:~:.;:~ozijn voor geschi::c maken voor -vast 

g1as en te voorzion van een klc)rn3~. 
.2. 1 stuks binnrmdeur + haJlG- en .sluihrerk. 
.3. 1 stukn Larc1houten voordeur kom~;leet. 
.4. plintcn. 

2.5. diverse \lerl:eri • 
• 1. 1 stuks stalen deur~~oz~n. 
.2. l::letcrkast l~omplect. 
.3. 1 lcglmst. 
.4. elektrische installatie 

"""'n r·· 
.• ,\J_ ...... -

·-

J)~O •
tOO,-

lOC>.-
75·-

375.-
75.-

50.
ll.;:i.-
110.-
21}~.-
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'115.-

)60.-

tot:aal \·roonkamer I g:::>.ne !~115.-
3· Verdiopin~ 
3.1. sloopHerken. 

.1. sloop binnem:anden + 3 stuks deurkozijnen • 
• 2. sloop muurplaaten tpv nieu\-te dakkapellen. 

3.2. metsel\<1erk • 
• 1. metsel\-rerk in kz-steen: brandgevt;lsl\aan achter

zJjcle onder dakltapel, ~ • 
• 2. drijfsteen dik 7 em, 27 m-. 

3.3. af\,rcrldng vloeren, \\'n.nden en pla:~onds. 
.1; pleister-.·:ork, behang, scllilder·.1e1'lr en g1as. 
.2. plo.fonds van gyge.nt gipsplaten. 

3.4. ti;:;;:~er-.H:-rk • 
• 1. rac;.rakoz~jn + draairaam op ov·erloop. 

· .2. 2 stui~s re.::•.:al;:ozijnen + draaJ.rano:1 in da:G:a.pelJ.en. 
.3. 3 stuk::; bi;121oncl01.t2:1"'0n + hz.ng- en sluitt:e:-l;. 
.4. plintCl1o 
.5. balkla~J.S dn.kkapcllen + beschint5.1So 

3. 5. (H vorzc v/O!'ke:~. 
.1. 3 ri'C\tb: ;.;t:1J.tm bin:::e~\dcnrko~~i_il·;~'-.1. 

'l . ( ... 
.3. 
• J: •• e~oktriccha ins~~ll~tie. 

lt25.-
2)~).-

700.-
1050.-

75.
?00.-
")~-

c..~:).-

115.-

GGo.-

620.-

17.50.-

:; .50_. ____ _ 

150.
C·~~() •-

3'~1·).-
c .... ...-.·., \.).-



rcp~r~ti~ ~o0z~crk. 1~}).-

onclc p0.:uwn e11 j:Jnul::~.t ten verv.:11:.::;en. n --,-
c:):) •-

._}. l;cre;inc v-aYl beton!:lc.to:1. llDO.-

.1~. a::.msluitins gas, '::ntcr, clel:trn.. r'; ,"':' "\ 
{ -~)·J ,. -

tot::'\al divorce '.1erken 

Pe volJend.e posten zijn onvertort ve.:1 de begrotinc van 
openbarc werken overgenomen, maar vragcn nog wel om 
enige toelichting. 

~· AlGcoene kosten • 
• 1. 5 ponde:1 slopcn. (.f 75.000~-) 
.2. keten + uitvocringskosten. (f 225.000.-) 
.3. terreinen egaliseran en verhardcn. 
.4. kosten wisselwoning. 

500.-
15ClD.-
300.-
200.-----
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-'"',....... ., ..... (""' 

.:.- \l • ..L~.:..· ..• -

totaal aleern. koston 2~JO.~ 

totaal 1 tot en ~et 5 

6 • 8% OIJTW&-11.11 + !Otol.~.li\ 
7 • 16j$ BT\1 

totaal 1 tot on met 7 

8. kosten woningbedr:ijf. 

totaal 

.G2o.-

2.010.
,i-.020.-

750.-

29.400.-
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