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Voorwoord 

Het onderzoeksrapport Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat: Surabaya is de 
verslaglegging betreffende het afstudeerproject in de richting Building Technology aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Dit verslag is onderdeel van zes verslagen die het afstudeeronderzoek naar 
een groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat beschrijven. In afbeelding 1 is de relatie met de 
andere delen weergegeven. In dit deel van het verslag worden de locatiespecifieke kenmerken van 
Surabaya behandeld. Op een individuele benadering na, is er bij het hele verslag samengewerkt 
tussen Perry van de Wouw en Erwin Ros. 

Afbeelding 1 Onderzoeksmodel afstudeeronderzoek Perry van de Wouw & Erwin Ros 

In veel Zuidoost-Aziatische kuststeden is een ernstig verstoorde waterkringloop gesignaleerd. Deze 
zorgwekkende problematiek leidt tot verzakkingen en overstromingen van overbevolkte steden. 
Behalve dat deze veel overlast veroorzaakt eist het jaarlijks ook vele levens. Om het onderzoek naar 
deze problematiek houvast te geven, is ervoor gekozen om Surabaya als locatie voor de casestudy te 
kiezen. 

Er is kennis opgedaan van groene-gevelsystemen, zowel in de theorie als in de praktijk, door middel 
van bestaande onderzoeken en systeemanalyse. En wat blijkt? Een bouwkundige aanpak van deze 
problematiek zou gevonden kunnen worden in het toepassen van groene gevels in deze 
probleemgebieden ... 

Dankwoord 
Bij dezen willen wij onze begeleiders bedanken voor hun tijd, inspiratie, aandacht en opbouwende 
kritiek. Ook gaat onze dank uit naar de verschillende groene-gevelleveranciers die productinformatie 
met ons hebben gedeeld. Voor een hartelijke ontvangst, uitgebreide rondleiding en enthousiaste 
reactie gaat onze dank uit naar Mobilane®, Wallflore®, Greenwave Systems, de Koninklijke Ginkei 
Groep en Rockwool®. Onze speciale dank uit naar Huib Sneep van Greenwave Systems en Luc 
Hoefnagels en Toon de Wit van Wallflore® omdat zij de geteste systemen ter beschikking hebben 
gesteld. Tot slot willen we ook de medewerkers van het BPS lab voor hun tijd en behulpzaamheid. 
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Leeswijzer 

Om structuur te verkrijgen in het complexe begrip 'Surabaya', is deze onderverdeeld in vijf 
invalshoeken, te weten: 

• Geografische en kl imatologische invalshoek (H2); 
• Sociaaleconomische invalhoek (H3); 

• Bouwmethodiek (H4); 

• Bouwmaterialen (HS); 

• Duurzaamheid (H6). 
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Samenvatting 

De overstromingsgebieden liggen aan de kust, in het noorden en oosten van de stad en langs de 
rivier. Met gevaar voor eigen leven vestigen immigranten zich in deze overstromingsgebieden bij 
voorkeur dichtbij werk. Doordat deze vele woningen dicht op elkaar staan, is er een slechte ventilatie 
in de woningen, wat resulteert in een grote opwarming van het binnenklimaat. 

De economische vooruitgang van de stad heeft geleid tot de bouw van meer hoogbouw in de stad. 
Deze hoogbouw bestaat uit kantoren, appartementen, flats, hotels, etc. met de bedoeling om meer 
buitenlanders te laten vestigen in de stad. Deze ontwikkeling staat in schril contrast met het feit dat 
het merendeel van de bevolking van Surabaya in semipermanente woningen woont, gebouwd door 
henzelf of de informele sector. De snelle bevolkingsgroei van de stad heeft geleid tot vele van deze 
self help woningen, dat de stad zijn aanzien heeft gegeven. Deze wijken worden kampungs genoemd. 
De overheid stuurt meer en meer aan tot het wonen in hoogbouw appartementencomplexen in de 
stadsrand, vanwege de dichtbevolktheid. 

Eens waren de kampungs discrete en individuele nederzettingen die langzamerhand zijn 
getransformeerd in dichte stedelijke districten die nu tezamen een grote stedelijke agglomeratie 
vormen. Verbeteringen zoals wegen, voetpaden, drainage, watertoevoer, sanitair, afvalverwerking 
en andere voorzieningen zijn dankzij Kampung Impravement Programs (KIP) gerealiseerd in 
kampungs in Surabaya. Het verschil met de low cost nederzettingen ligt hem in het feit dat de 
kampung-bewoner over het algemeen welvarender is dan een bewoner van een low cost 
nederzetting wat tot uiting komt in vormgeving van de nederzetting. De meeste bewoners van low 
cost nederzettingen hebben namelijk een laag of zeer laag inkomen en hebben beperkte middelen 
om tot goede huisvesting en buurt te komen. Hierdoor zijn de huizen geïmproviseerd gebouwd met 
materialen die ze kunnen vinden, terwijl de basisinfrastructuur ondermaats is. De meeste mensen 
zijn gewend geleidelijk hun huis te bouwen of uit te bouwen, ontwikkeld tot een permanent huis. 

De vorm van de woning wordt enerzijds bepaald door externe factoren zoals de zon, neerslag en 
potentiële overstromingen. Anderzijds bepaalt de cultuur de plattegrond van woningen. Het 
ontwerpdoel zou moeten zijn om het (thermisch) comfort van het binnenklimaat te verbeteren. De 
meest effectieve manier om dat in een gebouw te doen is om een luchtdoorlaat te creëren door 
middel van openingen in twee tegenoverliggende wanden. Deze zogeheten single loaded variant 
staat goede ventilatie toe in bijvoorbeeld appartementen. In Surabaya staan relatief veel 
zogenaamde double loaded appartementencomplexen, die door hun dubbele woonruimte een 
slechte ventilatie hebben. 

De materialen die voor woningen in Surabaya voornamelijk gebruikt worden in 
overstromingsgebieden zijn: beton voor de fundering, beton en pleisterwerk voor de vloer, de 
verdiepingswand is van baksteen, het raamwerk is van hout, deurpanelen zijn gemaakt van multiplex 
en het hangwerk van het plafond is van hout, de afwerking is van multiplex of asbest en de 
dakconstructie is van hout, afgewerkt met dakpannen. Nagenoeg iedere woning is gemaakt van deze 
materialen. 

De overheid wil groen in de stad handhaven en uitbreiden om het stadmilieu te beschermen, middels 
de Greenship rating tools. Een concrete eis daarin is dat er minder afvoerwater naar het 
drainagesysteem zou moeten gaan, zodat de evenwichtsverstoring van grondwater en afvoerwater 
geminimaliseerd wordt. In hetzelfde punt wordt ook gesproken over een verminderd UH I-effect, 
minder COruitstoot, erosiebestrijding, bodembescherming en verbeterde habitatten en 
ecosystemen. Punten zijn, bij beoordel ing van een (hoog) gebouw bijvoorbeeld, te verkrijgen als het 
kavel voor een deel begroeid is door vegetat,ie. Daarbij behoort ook groen boven een kelder, 
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dakterras, daktuinen en verticaal groen, zoals een groene gevel. Het gebruik van lokale planten 
wordt ook met punten beoordeeld. 

Voor waterbeheer is de doelstelling een vermindering van de rioollast door regenwater, zowel 
kwantitatief als kwalitatief en op een geïntegreerde wijze. Punten zijn te verkrijgen bij vermindering 
van de helft en driekwart van de totale hoeveelheid regenwater dat van een gebouw in de bodem 
terecht komt. 
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Summary 

The flood prone areas are located on the coast in the north and east of the city and a long the river. 
With risk of their own lives immigrants settie in these flood prone areas preferably close to work. 
Because their homes are close together, there is poor ventilation in and around the house, resulting 
in excessive heating of the indoor climate. 

The economie progressof the city led to the construction of more high-rise bui'ldings in the city. The 
high-rise consistsof office buildings, apartments, flats, hotels, etc. with the intention of attracting 
more foreigners into the city. Th is development contrasts sharply with the fact that the majority of 
the population of Surabaya livesin semi-permanent dwellings, built either by themselves or the 
informal sector. The rapid population growth of the city has led to many of theseself-help houses, 
which gave the city its character. These districts are called kampungs. Because of the high density 
building, the government eneaurages living in high-rise apartment buildings in the outski,rts of the 
city. 

The kampungs were discrete and individual settlements which have been gradually transformed into 
dense urban districts forming a large conurbation. lmprovements such as roads, footpaths, drainage, 
water supply, sanitation, waste disposal and other facilities we re made possible by the Kampung 
Impravement Programs (KIP) realized in kampungs in Surabaya. The difference with the low cost 
settlements lies inthefact that the kampung-occupant is generally wealthier than an i11habitant of a 
low cost settlement, which is reflected in the design of the settie ment. Most residentsof low-cost 
settlements are having a low or very low income and have limited resources to achieve good quality 
housing and neighborhoods. Therefore, the makeshift houses are built with whatever materia Is they 
can find, while infrastructure is poor. Most people are accustomed to build their house orbuilding 
over the years, gradually developing it into a permanent home or building. 

Firstly, the shape of the house is determined by external factors such as sunshine, rainfall and 
potential flooding. Secondly, themapof the homes is defined by the culture. The design goal should 
be to improve the indoor (thermal) comfort. The most effective way to do that in a building is to 
create an air passage by means of two openings in opposite walls. Th is so-ca lied single loaded variant 
provides good ventilation in apartments. In Surabaya there are relatively many so-called double 
loaded apartment complexes, whose double housing units provides poor ventilation. 

The materia Is which are used for houses in flood prone areas are: concrete for the foundation, 
concrete and plaster on the floor, bricks for the floor wall, a wooden framework, door panels are 
made of plywood and the cover of the ceiling is made of wood, the finishing layer is made with 
plywood or as bestos and the roof is made of wood, finished with ti les. Almost every house is made of 
these materials. 

The government wants to green the city to maintain and expand the urban environment, through the 
Greenship rating tools. A specif,ic requirement is that less waste water should enter the drainage 
system, so that the imbalance of ground water and waste water is minimized. In the same paragraph 
there is reference toa reduced UHI effect, reducing C02 emissions, erosion control, soil conservation 
and improved habitats and ecosystems. Points are given, when assessing a (high) building for 
example, when the plot is partially covered by a certain degree ofvegetation. lt includes green above 
a basement, green roofs, roof gardens and vertical green, like a green facade. There are a lso points 
awarded for the use of local plant. 

In the category water of the rating tools, the objective is to reduce the sewer charge by ra inwater, 
both quantitatively and qualitatively and in an integrated manner. Pointscan be obtained by 
reduction of one-half and three quarters of the total amount of rainwater drainage from the building. 
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llnleiding 

1.1 Aanleiding 

Om een geschikte groene gevel te kunnen toepassen op een gebouw in bepaald gebied, zoa1ls 
Surabaya, dient eerst zorgvuldig onderzoek te worden uitgevoerd naar plaatselijke kenmerken en 
karakteristieken. Hoe is het klimaat? Hoe is de geologie van het gebied? Welke mensen leven daar? 
Hoe leven mensen daar? Waar wonen de mensen? Hoe woont men daar? Hoe gaan mensen om met 
de (natuurlijke) gevaren die het gebied kenmerken? Hoe en waarmee wordt er gebouwd? Welke 
mate van duurzaamheid kenmerkt de stedelijke bebouwing? 

Deze vragen rijzen na de ontdekking van de problemen die het gebied momenteel teisteren, 
uiteengezet in deell: onderzoeksopzet casestudy. De stad zinkt door het leegpompen van het 
steeds ondrinkbaarder wordende grondwater. Dit is toe te schrijven aan de- groeiende-
stads bevolking, veelal arme immigranten van het platteland. Ze vestigen zich dicht op elkaar op 
plaatsen waar werk te vinden is. De plekken die over zijn, zijn vaak gevaarlijke plekken: langs de 
rivier, langs het spoor of vlakbij de kust. Overstromingen zijn er namelijk niet vreemd, mede te wijten 
aan de zinkende stad. Deze mensen zijn gewend samen te leven op kleine oppervlakken, in kleine 
ruimtes. Alleen de rijkere mensen, ver in de minderheid, bezitten grotere woningen en werken in 
hoogbouw in het centrum van de stad. Zij koelen de gebouwen met energieverslindende airco, 
omdat het ontwerp van de gebouwen natuurlijke koeling niet altijd toestaat. 

Een geschikt groene-gevelsysteem kan in Surabaya, maar ook in gebieden met soortgelijke 
problemen, voorzien in een grote behoefte (waterveiligheid) en kan het leven van arme mensen 
danig verbeteren (koeling) . 

1.2 Onderzoeksvraag 

Hoofdvraag 
Welke ontwerpvoorwaarden zijn van belang voor een groene-gevelsysteem op bebouwing in 
Surabaya? 

Deelvragen 

• Welke sociaaleconomische en culturele aspecten zijn van belang voor het ontwerp van een 
groene-gevelsysteem op bebouwing in Surabaya? 

• Welke geografische en geologische aspecten zijn van belang voor het ontwerp van een 
groene-gevelsysteem op bebouwing in Surabaya? 

• Welke bouwtechnische aspecten zijn van belang voor het ontwerp van een groene
gevelsysteem op bebouwing in Surabaya? 

• Welke bouwmaterialen zijn van belang voor het ontwerp van een groene-gevelsysteem op 
bebouwing in Surabaya? 

• Welke duurzaamheidsaspecten zijn van belang voor het ontwerp van een groene
gevelsysteem op bebouwing in Surabaya? 
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1.3 Onderzoeksopzet 

Voor dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van papers uit journals, boeken en het internet. De 
informatie die relevant is of lijkt voor dit onderzoek wordt bijeengezet in een groot schema, 
gecategoriseerd op onderwerpen. Het onderzoek is beschrijvend en belicht de genoemde 
onderwerpen van zoveel mogelijk kanten en gebeurt daarmee zo objectief mogelijk. Het doel is om 
meer duidelijkheid te verkrijgen over wat voor stad Surabaya is. De aspecten die langskomen tijdens 
het onderzoek verschaffen duidelijkheid over de voorwaarden waaraan het ontwerp van een groene
gevelsysteem ter plaatse moet voldoen. Vanuit de voorwaarden volgen de concrete ontwerpeisen 
die gefomuleerd zijn in de afzonderlijke ontwerpopgaves (deelS). 
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2 Geografische en klimatologische eigenschappen 

2.1 Demografie 

Demografische gegevens Surabaya 
Ugging: Indonesië, Zuidoost-Azië 
Gesticht: 31 mei 1293 
Provincie : Oost Java (hoofdstad) 
Inwonersaantal: 2.765.908 inwoners (2010) 
Bevolkingsgroei: 1,2% per jaar 
Oppervlak: 374J8 km 2 (2010) 
Bevolkingsdichtheid: 7380,1 inwoners/km 2 =135m 2/inwoner (2010) 
Aantal woningen: 109.575, 46.032 permanent en 63.543 tijdelijk (1999j 
Gezinsgrootte: 4 (gemiddeld) 
Etniciteit: 

Taal: 
Religie: 
Munteenheid: 
Tijdzone: 

Indonesiërs, Javaanse inheemsen, Madoerese inheemsen, 
Maleisiërs, Chinezen, Indiërs, Arabieren en Europeanen 
Suroboyoan (Javaans dialect) 
Islam (hoofd), Christendom, Hindoeïsme, Boeddhisme, Confucianisme 
/OR {Indonesische Roepia), €1 = 12.139 /OR (maart 2012) 
UTC+l 
[Soemarno, 2007; Silas, 1989; Zubaidah Kurdi et al, 2001; lndonesia Census 
2010; surabaya.go.id; valuta.nl) 
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De op één na grootste stad van Indonesië is in het noorden en oosten begrensd door de Straat van 
Madura, in het zuiden door Sidoarjo en in het westen door Gresik. De stad zelf is onderverdeeld in 31 
districten en 163 sub-districten. Tezamen met Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo en 
Lamongan wordt Gerbang Kertosusila gevormd (GKS), een grootstedelijk gebied met in totaal 
5.622.259 inwoners [Susetyo, 2008; Funo et al, 2002]. 

Surabaya speelt in het gebied een rol als [Susetyo, 2008]: 

• Centrum van economische activiteiten in Oost-Java, Bali en andere oostelijke regionen van het 
land, met de haven als belangrijkste ondersteuning. 

• Centrum van regionale ontwikkeling in de provincie Oost-Java. 
• Stedelijk centrum voor sociaal-economische activiteiten in het GKS-gebied. 

Surabaya heeft een burgemeester, 5 assistent-burgemeesters, 28 regentschappen (bestuurslaag 
tussen provincie en subdistrict in) en 163 dorpen ofwel subdistricten met ieder een woordvoerder 
[Santoso et al, 2007]. 

2.2 Landgebruik 

De stad heeft zich ontwikkeld rondom een haven en heeft zowel een industriële als een commercië le 
basis. De (potentiële) economische voorspoed in het gebied heeft een enorme bevolkingstoename 
veroorzaakt in de afgelopen decennia. Maar slechts een klein deel van de populatie heeft zich 
gevestigd in formele, geplande woongebieden. De meeste inwoners hebben zich gevestigd in de 
(open} ruimten daartussenin of eromheen, waardoor geleidelijk stedelijke nederzettingen zijn 
gevormd. Deze nederzettingen heten kampungs, de allerarmste variant heet een low cost 
nederzetting. De nederzettingen nabij industriële en commerciële centra, zoals de haven, het 
zakencentrum en industriegebieden hebben de grootste groei doorgemaakt [Si las, 1992]. 

De bebouwde omgeving beslaat 62,96% van het totale grondgebied. Het gebied bedoeld voor 
huisvesting beslaat 66,76% van de bebouwde omgeving, dienstverlening 14,43%, het handelsgebied 
2,79%, industrie en warenhuizen 11,54% en publieke faciliteiten beslaan 4,48%. Het onbebouwde 
gebied (37,04%) bestaat voor 29,02% uit natte velden, voor 14,97% uit droge velden, voor 41,24% uit 
visvijvers en voor 14,77% uit open ruimte [Rolalisasi, 2007]. 

-=-=--==--K!Iornelcre:; 

Afbeelding 1 Plattegrond functieverdeling Surabaya [Susetyo, 2008} 
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Hoewel het hele grondgebied van Surabaya was aangemerkt als stedelijk land, zijn er nog steeds 
landelijke gebieden aanwezig zoals natte rijstvelden, droge rijstvelden, visvijvers of bosgebied. 
Laatstgenoemde gebieden komen met name voor in het randstedelijk gebied in het westen, 
zuidwesten en oosten. Van het totale grondgebied wordt 38,9% gebruikt voor woningen, 20% voor 
rijstvelden, 20% voor droge rijstvelden en het overige voor industrie, warenhuizen, etc. Het 
landgebruik in het oostelijk gedeelte van Surabaya is voornamelijk voor rijstvelden, visvijvers of 
kustgebieden (ongeveer 52% in totaal), terwijl ongeveer 50% van de grond in het westen wordt 
gebruikt voor visvijvers en zoutwinning. Stedelijke voorzieningen in dit gebied zijn met name voor 
educatie, gezondheid, religie, commercie, cultuur en (zeer beperkt) groene open gebieden [Zubaidah 
Kurdi et al, 2001] . Zie afbeelding 1. 

Het landgebruik in Surabaya bestaat uit landelijke en stedelijke activiteiten. Het stedelijk landgebruik 
bestaat uit huizen, commercie, industrie, kantoren en publieke diensten. Landelijke activiteiten 
bestaan uit landbouw en visvijvers. Het stedelijk gedeelte ligt voornamelijk in het centrum, zuiden en 
noorden van de stad, maar verspreidt zich ook naar nieuwe ontwikkelingsgebieden in het westen en 
oosten van het stadscentrum. De belangrijkste activiteiten van Surabaya zijn fabricage en handel met 
grote vliegvelden en havens. De stad speelt ook een belangrijke rol als het centrum van ontwikkeling 
voor het oosten van Indonesië [Susetyo, 2008]. 

2.3 Geologie 

Surabaya kan onderverdeeld worden in twee topografische gebieden: vlak laagland en vals plat. Het 
laagland heeft een hoogte tussen de -5 en 5 mboven het laagste tij (Low Water Spring, LWS) en een 
helling tussen de 0-2%. Dit gebied ligt in het zuiden, oosten en noordelijk gedeelte van de stad. Een 
groot gedeelte hiervan heeft een landhoogte onder maximale getijstand (+3,22 LWS). Het overige 
gebied- in het westelijk gedeelte van de stad- is vals plat. De hoogte is hier meer dan 5 m boven 
LWS en de helling ligt tussen de 2-15%. Het hoogste punt ligt tussen de 25 en 30 m boven LWS. Door 
de heiHng liggen de overstromingsgebieden in het noorden en oosten van de stad, hier is de 
afstroming van water in de zee het traagst. In het noorden is de schade door overstromingen 
doorgaans groter dan in het oosten, omdat in het noorden meer bebouwing te vinden is, terwijl in 
het oosten veel open vlakten zijn. Het bebouwde gebied is 63% van het totale oppervlak van de 
grond, de rest bestond uit landbouw, visvijvers en vrij land. Zie afbeelding 1 [Susetyo, 2008; Santoso, 
2007]. 

Grote kustgebieden van Surabaya worden bedreigd door de zeespiegelstijging: negen kustdistricten 
zijn in (direct) gevaar door de stijging van het water. Van het totale grondgebied is 80,7% laagliggend 
gebied. De overige 20% is glooiend gebied en ligt voornamelijk in het oosten en noorden en in het 
zuiden. Het type grond aan de kust is aangeslibde afzet, afkomstig van rivieren en de kust. Rondom 
de Brantas rivier en de Rowo rivier (twee grote rivieren die dwars door de stad lopen) en langs de 
gehele kust is dit type grond aanwezig met korrelgroottes die liggen tussen de 0,075 en 2 mm. Het 
bestaat uit klei, slib en een tussenvorm daarvan. Ook is een dun laagje schelpdieren gevonden op 
sommige plaatsen. De overige gebieden van Surabaya bestaan voorname'lijk uit klei en zandlagen. 
Aangeslibde bodem, geschikt voor gewassen en teelt, is de dominante grondsoort. In het westen is er 
meer sprake van kalkgrond, wat beplanting moeilijker laat groeien [Zubaidah Kurdi et al, 2001] . 

Gebaseerd op geologische studies (door Geology Directorate of Bandung) kan het volgende gezegd 
worden over de capaciteit van de grond om op te bouwen [Santoso et al, 2007]: 

• De bodem in Surabaya is heel verschillend in grondsoorten en ongelijk verdeeld in vergelijkbare 
grondgebieden, wat ervoor zorgt dat iedere plaats verschillende draagcapaciteiten heeft. 

• Het oude stadsgedeelte (de districten Wonokromo, Sawahan, Genteng, Tegalsari, Gubeng, 
tambaksari, Simikerto, Semampir, Paben Cantikan, Krembangan en Bubutan) is geclassificeerd 
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als kleibodem met een dikte van 10-18 m. De fundering moet hier op 25-30 m diepte aangelegd 
worden. 

• Het heuvelachtige gebied in het westen bestaat voornamelijk uit kleibodem, met een 
funderingsdiepte van 4 - 10 m. 

Bij de bepaling van de draagkracht van de bodem moet rekening gehouden met de volgende 
grondeigenschappen van Surabaya [Zubaidah Kurdi et al, 2001; Santoso et al, 2007]: 

• De structuurvan de bodem : Surabaya heeft voornamelijk fijne korrels zand als grondsoort. 

• De diepte van de vruchtbare grond voor plantage is in 98% van de gebieden 90 cm diep, 13% 
heeft een diepte van 60 - 90 cm. 

• De helling van 80% van het land is 0- 2%, waardoor de stroomsnelheid van de rivier laag is. 

• Behalve in het heuvelachtige gebied is er geen erosie te bekennen langs oppervlaktewater. 

2.4 Waterafvoer 

Surabaya is van oorsprong ontwikkeld als een zeehaven. Waterbeheer was vanaf het begin van het 
ontstaan van de stad in het stedelijk ontwerp aanwezig. Gedurende de Nederlandse koloniale 
periode werden hoofdregelaarsystemen gebouwd om de waterniveaus van de in totaal15 rivieren 
die door de stad lopen op peil te houden voor irrigatiedoeleinden en transport over het water. Er 
werden aftakkingskanalen uitgegraven om water uit de rivieren naar de Straat van Madura in het 
oosten te leiden. Andere kanalen werden vooral gebruikt om water naar rijstvelden te brengen en 
om de visserij te voorzien in het westen en oosten. Toen de stad zich ontwikkelde als een echte 
zeehandelsplaats, dijde het centrum uit naar het oosten en westen. Hierdoor werd land gebruikt 
voor wonen dat oorspronkelijk bestemd was voor landbouw. Het gevolg was dat nieuwe waterafvoer 
gerealiseerd moest worden om runoff van de grond van de nieuwe gebieden kwijt te kunnen. De 
oude kanalen bleven en werden geïntegreerd in het nieuwe waterplan [Susetyo, 2008; Zubaidah 
Kurdi et al, 2001]. 

De beoordeling van de huidige drainagekwaliteiten is gedaan door de overstroming in bepaalde 
gebieden langs de kust over een bepaalde tijd te meten. Drie stadia van overstromingen zijn daarbij 
geclassificeerd: geen overstroming, lage periodieke overstroming en hoge periodieke overstroming. 
Het blijkt dat 57% van de kustgebieden droog blijft, 4% staat periodiek onder water en 39% staat 
permanent onder water [ Zubaidah Kurdi et al, 2001; Santoso et al, 2007]. 

Het hoofdafwateringssysteem van de stad !bestaat uit de volgende vier typen faciliteiten: 
1. Hoofdafwatering om overstromingen van buiten de stad naar zee te geleiden [Susetyo, 2008]. 
2. Opvang van interne afwatering van de stad door tertiaire, secundaire en primaire afwateringen, 
geassisteerd door pompstations wanneer de zwaartekracht onvoldoende meewerkt. 
3. Dijken met getijdepoorten om terugstroming in de hoofdafwatering gedurende hoogtij te 
voorkomen, met name aan de oostkust. 
4. Een reeks hoofd- en secundaire irrigatiekanalen, die op dit moment een dubbele functie hebben 
in het natte seizoen omdat zij ook runaftstromen ontvangen. 

2.5 Klimatologische eigenschappen 

De volledige klimaatgegevens, met daarin hoeveelheiden regenval, de wind, temperaturen en 
zonnestand van Surabaya zijn te vinden in bijlage 1. De klimaatanalyses van Köppen en Mahoney zijn 
te vinden in bijlage 2. Gegevens over straling en de zonnestand zijn te vinden in bijlage 3. 
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De belangrijkste conclusies van de klimatologische analyse zijn: 

• Surabaya ligt op het zuidelijke halfrond : de zon trekt van oktober tot februari over van het 
oosten naar het westen via het zuiden en van maart tot september via het noorden. 

• Surabaya heeft een tropisch-savanneklimaat met een gemiddelde temperatuur van 28,1 °C, de 
neerslaghoeveelheid van de droogste maand bedraagt gemiddeld 9,7 mm en de totale neerslag 
per jaar is gemiddeld 1453,1 mm. 

• De gemiddelde minimum en maximum temperatuur ligt tussen de 23,6°( en 33,1°(. 

• De gemiddelde relatieve luchtvochtigheid ligt tussen de 53% en 91%. 
• De gemiddelde horizontale radiatie van de zon is 166 W /m 2 per dag [BMG Station; Santaso et al, 

2007] . 

• De gemiddelde verticale radiatie van de zon is het hoogst op de oostgevel ontvangt met 86 
W/m 2 en is het laagst op de zuidgevel met 54 W/m 2 per dag. De westgevel ontvangt 80,5 W/m 2 

en de noordgevel ontvangt 75,5 W/m 2 per dag [Minterogo, 2007]. 
• ledere gevelzijde kent een periode in het jaar dat hij absoluut gezien meer stra ling vangt dan de 

andere gevels: de zuidgevel kent 3 maanden van het hoogste stralingsniveau (als de zon via het 
zuiden gaat), de oost- en westgevel ontvangen ieder 2 maanden de hoogste straling (als de zon 
recht over het gebouw heen gaat) en de noordgevel kent de langste stralingsduur met 5 
maanden (als de zon via het noorden over trekt) [Minterogo, 2007]. 

• Het droge seizoen loopt van mei tot oktober, het natte seizoen van november tot april. Van 
november tot februari geeft de noordelijke moesson de hevigste regen gedurende het natte 
seizoen. De zuid-oostelijke passaatwinden verplaatsen lucht vanuit Australië gedurende het 
droge seizoen [Susetyo, 2008; Santaso et al, 2007] . 

• De windrichting is voornamelijk vanuit het westen tussen de maanden december en februari en 
vanuit het oosten tussen de maanden mei en oktober; de overige maanden hebben variabele 
windrichtingen [Santoso et al, 2007]. 

• 75% van de regen komt uit het westen, 25% komt uit het oosten. 

• Een andere observatie is dat de stormen in Surabaya altijd in de middag en vroeg in de avond 
plaatsvinden. Een analyse van de uurdata van een weerstation van de piekmaanden van het 
natte seizoen van 1998/1999 wees uit dat 45% van de totale regenval plaatsvond tussen 15:00 
uur en 17:00 uur en 87% tussen 15:00 uur en 21:00 uur [Susetyo, 2008]1. 

De Mahoney-analyse geeft de volgende ontwerpvoorwaarden voor Surabaya [Van Egmond- De 
Wilde de Ligny et al, 2006]: 
• Gebouwen moeten geörienteerd zijn in oost-west-richting om blootstelling aan de zon te 

minimaliseren. 

• Er moet veel open ruimte in het gebouw aanwezig zijn voor wind penetratie. 

• De kamers moeten single banked zijn, dus het gebouw zou maar één kamer breed moeten zijn, 
met permanente voorzieningen voor ventilatie. 

• Het gebouw dient grote openingen te hebben, 40% tot 80% van de noord- en zuidgevels moeten 
open zijn. 

• Het gebouw moet lichte wanden hebben en zou moeten reflecteren als er geen schaduw op 
valt, de wand moet zeer beperkte thermische traagheid bezitten en licht geïsoleerd zijn . 

• Het gebouw dient een licht geïsoleerd dak te hebben. 
• Het gebouw dient bescherming tegen hevige regenval te hebben. 

Een opmerking die hierbij gemaakt dient te worden is dat deze voorwaarden niet klakkeloos 

overgenomen moeten worden, maar met inzicht moeten worden toegepast in het ontwerp. 
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2.6 Flora en fauna 

2.6.11nleiding 
Hoewelindonesië slechts 1,3% van het totale landoppervlak van de aarde beslaat, huisvest het 11% 
van alle plantensoorten, 10% van alle zoogdiersoorten en 16% van de vogelsoorten. Vele inwoners in 
Indonesië verdienen hun geld met de flora die hun land rijk is. Ongeveer 6000 verschillende soorten 
planten worden direct of indirect door deze mensen gebruikt. 

2.6.2 Muggen 
Knokkelkoorts is een veelvoorkomende dodelijke ziekte in Zuidoost-Azië en daarmee ook in 
Surabaya. Vooral in dichtbevolkte stedelijke nederzettingen en arme gebieden is deze ziekte een 
groot probleem. Knokkelkoorts wordt overgedragen door beten van de muggensoort Aedes aegypt, 
die goed gedijen in het vochtige en warme klimaat. Ze komen veelvuldig voor in en rondom 
watertanks en (afvoer)opvang. Deze mug is met name overdag actief, in tegenstelling tot de 
malariamug, die er 's nachts actief is [thejakartapost.com; expat.or.id]. 

2.6.3 Planten 
Als je planten wil die goed gedijen in Surabaya, zouden planten gekozen moeten worden die in de 
buurt in het wild voorkomen. Een goed gekozen mix van lokale planten kan ervoor zorgen dat de 
biodiversiteit, ook in de grote Indonesische steden, van vogels of vlinders sterk kan stijgen. Planten in 
Indonesië die men vaak in bloembakken stopt in appartementengebouwen zijn kleine palmbomen, 
varens, philodendron, codaieum en dieffenbachia. Laatstgenoemde is giftig, dus minder geschikt bij 
kinderen. Het verkrijgen van planten om zelf te groeien vergt aandacht, aangezien sommige 
plantverkopers niet geheel te vertrouwen zijn. Zo worden planten zonder wortels of slecht gevoede 
planten verkocht (onzichtbaar voor het oog). Een goede relatie met de verkoper is een pre. Planten 
die goed gedijen onderin het regenwoud zijn planten die goed gedijen zonder al te veel licht. Dit zijn 
de planten calathea, maranta, nephrolepis, philodendrons en asplenium [expat.or.id]. 

2.6.4 Bloemen 
De bekendste bloemen van Indonesië zijn de orchideeën, en wel de Vanda, Phalaenopsis, 
Phapiopedilum, Dendrobium, Coelogyne, Cymbidium en Aerides. Deze bloemen zijn gemakkelijk 
verkrijgbaar in heel Indonesië en zijn heel populair onder de eigen bevolking. Bloemen zijn onmisbaar 
in ceremoniële, gewone of traditionele riten. Deze bloemen worden door bewoners zelf gehouden 
[indonesia n-em bassy. fi]. 

2.6.5 Bomen 
Er zijn ook vele bomen die nuttig zijn voor constructiebouw of interieurbouw. Zo groeit het hardhout 
meranti uit de dipterocarpfamilie. Deze houtsoort is geschikt voor de bouw. Ook is bamboe, merbau, 
ra min, ebben, sandelhout en palm aanwezig. Overigens is bamboe technisch gezien geen boom, 
maar een grassoort. Teak wordt kunstmatig geplant op Java en wordt gebruikt voor interieurhout. 
[indonesian-embassy.fi, paultenhove.nl] 
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3 Sociaaleconomische en culturele eigenschappen 

3.1 Geschi,edenis 

Surabaya is de belangrijkste handelspoort in de regio van 
Oost-Indonesië. De uitdijende VOC nam de stad in in 
november 1743. Surabaya werd een belangrijke 
handelspartner onder de Nederlandse koloniale overheid 
en beheerde daarmee de grootste mariene basis in de hele 
kolonie (afbeelding 2). De stad werd in 1942 door Japan 
bezet als onderdeel van de bezetting van Indonesië en in 
1944 door de geallieerden gebombardeerd. Daarna werd 
de stad overgenomen door Indonesische nationalisten. 
Het volk kwam in conflict met de Britten, die de 
Nederlandse kolonie bewaakten na overgave van de 
Japanners. De slag om Surabaya was een van de 
belangrijkste slagen van de Indonesische revolutie. De slag 
die volgde op 10 november kostte 16.000 Indonesische en 
2.000 Britse soldaten het leven. Het incident waarbij de 
Nederlandse driekleur werd omgevormd tot het 
Indonesische rood-wit is ook opgenomen als heroïsche 
daad gedurende de strijd in de stad [surabaya.go.id]. 

De stad Surabaya kwam tot ontwikkeling dankzij de 
handelsactiviteiten langs de rivieroevers. De Nederlandse 
overheid zag de stad door haar ligging als een belangrijke 

Afbeelding 2 Plattegrand van Surabaya, 1897 ['Guide 
ta the Dutch East lndies' Dr. J.F. van Bernmelen & G.B. 
Haaver, Luzac & Ca, Landan 1897] 

handelsplaats voor specerijen die in het achterland gewonnen werden. Surabaya's ontwikkeling is 
sindsdien geëvolueerd naar verdere kleinere industrieën gebaseerd op het verwerken van specerijen 
en het onderhoud van schepen en ander transport. Deze industriële basis heeft ervoor gezorgd dat 
Surabaya doorbloeide na de kolonisatie (1957). Stadsontwikkeling en -planning in Surabaya is zeer 
afhankelijk van de bestaande politieke kwesties. Dit in tegenstelling tot het nationale beleid: 
politieke focus op investeerders en fabrieken. Dit is beleid sinds de New Order-politiek van Suharto, 
berucht vanwege de ineffectieve overheid [Damayanti, 2006]. 

De huidige politieke situatie heeft meer oog voor eigen ontwikkeling en noopt tot aanpassing van de 
planning in Surabaya. In het nieuwe politieke klimaat van decentralisering concentreert Surabaya 
zich op industriële en landbouwactiviteiten. Industrialisatie creëert verstedelijking welke afhankelijk 
is van de formele industrie. Verstedelijking heeft daarnaast geleid tot informele commerciële 
activiteiten, omdat de stad niet genoeg capaciteit heeft om arme inwoners werk te geven en omdat 
immigranten uit het platteland geen werk kunnen vinden bij de formele industrie in de stad. De 
informele activiteit is vooral geörienteerd op de productie van consumptiegoederen voor dagelijks 
gebruik [Damayanti, 2003]. De meeste van de dagelijkse benodigdheden van de migranten worden 
vervaardigd door de informele activiteit. De informele activiteiten voorzien eveneens goedkoop en 
efficiënt in producten en transport. De overheid ziet dit liever niet gebeuren, omdat het in strijd is 
met de regelgeving. Ze gedogen deze constructie als een transitionele fase van een 
landbouweconomie naar een industriële economie [Williamson, 1995]. Maar de arme mensen zijn bij 
deze praktijk gebaat, omdat de informele sector een betrouwbare bron van werk, inkomen en 
levensonderhoud is [Damayanti, 2006]. 

Hoewel de huisvestingsbehoefte van de stad groot is, evenals het verschil tussen arm en rijk, kunnen 
de inwoners onderling goed met elkaar overweg. De mensen zijn niet verlegen hun mening te geven 
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en binnen de gemeenschap gaat het er zeer democratisch aan toe. Bovendien zijn de mensen 
tolerant en helpen ze anderen graag [surabaya.go.id] . 

3.2 Economie 

De gemiddelde economische groei was 15,9% in de vroege jaren '90. Surabaya draagt voor bijna 45% 
bij aan de totale economische groei van Oost-Java. De economische groei van de stad was gemiddeld 
8,18% per jaar tussen 1983 en 1991. De stad heeft- en is gebouwd rondom- één van de drukste 
havens van het land, met als belangrijkste exportgoederen suiker, tabak en koffie. De industriële 
activiteit strekt zich uit van traditionele ambacht tot moderne fabrieksbezigheden [Damayanti, 2006; 
surabaya.go.id]. 

De economische definitie van armoede is het 
onvermogen om aan de basisbehoefte van het 
lichaam van 2100 calorieën per dag te komen. Om 
in Surabaya rond te komen, moet je per maand 
686.000 roepia verdienen, ofwel € 57. In grafiek 1 
is de inkomensverdeling te zien van de gemiddelde 
inwoner van de stad. Driekwart van de bevolking 
leeft daarmee onder de armoedegrens [Rolalisasi, 
2007] . 

45% van alle inwoners heeft werk. Meer dan de 
helft van de beroepsbevolking is werkloos. In 2000 
was 74% van de inwoners tussen de 15-64 jaar, 
22,5% was tussen de 0 en 14 jaar en 3,5% was boven 
de 64 jaar. Dus hoewel zo'n driekwart van de 
inwoners onder de beroepsbevolking valt, heeft 29% 
ervan geen werk. De meeste mensen werken in de 
verkoop [Rolalisasi, 2007]. 

Gemiddeld Inkomen per maand per hoofd van de bevolking 

• :>1 miljoen roepia (>(82) 

• 400.000-499.000 roepia 
(>03 -(41) 

125.000-149.000 roepia 
(OH12) 

• <100.000 roepia (<(8) 

Grafiek 1 Gemiddeld inkomen per moond per inwoner: meer 
dan driekwart kan niet rondkomen van zijn inkomen [eigen 
werk uit data Rolalisasi. 2007/ 

De voornaamste mineralen die Indonesië rijk is, zijn olie, aardgas, kool, tin, koper, nikkel-erts, 
bauxiet, zilver en goud. De voornaamste landbouwproducten uit het land zijn rjjst, palmolie, koffie, 
thee, specerijen, cassave, pinda's, cacao, kopra, suiker, rubber, garnalen, vis, kip, rund en eieren. 
Producten die er veel worden vervaardigd zijn multiplex, textiel, kledingstukken, schoenen, bewerkt 
rubber, kant-en-klaar eten, elektronische goederen en vloeibaar aardgas [expat.or.id]. 

3.3 Huisvesting 

Als provinciehoofdstad huisvest de stad vele kantoren en zakencentra. De huidige trend in Surabaya 
is dat er meer en meer hoogbouw gebouwd wordt voor kantoren, appartementen, flats, hotels etc., 
voornamelijk om meer buitenlanders ertoe te bewegen zich te vestigen in de stad [surabaya .go.id]. 

Deze ontwikkeling staat in schril contrast met de trend dat een kleine meerderheid van alle 
woningen in Surabaya een semi-permanente status heeft en vaak door henzelf of de informele sector 
vervaardigd is. Door de snelle (bevolkings)groei van en om de stad- met name sinds 1950- hebben 
deze zogenaamde self help-woningen de stad een wijdverbreid en prominent aanzien gegeven. Deze 
dorpen in de steden worden kampungs genoemd. Beleid ter controle van deze groei van woningen 
heeft in de loop der jaren zijn intrede gedaan. In de jaren '50 en '60 richtte het beleid zich op het 
uitbannen van de zo ontstane kampungs en het voorkomen van het uitbreiden van nieuwe. De 
bewoners werden geacht te gaan wonen in met publieke of private middelen gebouwde huizen in de 
stadsrand, vaak in hoogbouw-appartementencomplexen [Conway, 1985]. Het enige resultaat was dat 
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de nederzettingen verplaatst werden, de bewoners hadden niet genoeg middelen om elders te 
wonen. In de jaren '70 werd een meer armoedegerichte aanpak geïntroduceerd. Deze richtte zich op 
huisvesting voor de armsten middels overheidsprogramma's die bestaande informele nederzettingen 
upgraden en voorzien in programma's voor het verbeteren van de omgeving en diensten. In het 
midden van de jaren '80 waren de grenzen van het programma bereikt: niet genoeg mensen werden 
door de programma's bereikt en zeker de armsten niet en dat zijn juist de mensen die de hulp het 
hardst nodig hadden. In deze periode werd de overheidsbemoeienis minder, ambtenaren hielden 
zich meer bezig met faciliteren in plaats van uitvoeren. Men dacht dat een vrijere markt ten goede 
zou kunnen komen aan de bouw van huizen door self help. Maar doordat de bevolkingsgroei steeds 
meer toenam en de overheid niet genoeg middelen ter beschikking stelde, verergerde het 
huisvestingsprobleem [Burgess et al, 1997). Eén van de belangrijkste bepalende factoren van het 
woningaanbod en de leefomstandigheden in een stad is de prijs en beschikbaarheid van land. De 
kosten van het foutief gebruik van land of gebrek aan landbeheer zijn enorm omdat het foutief 
gebruik lastig te herstellen is. Als land eenmaal bestemd is, kan het moeilijk teruggeclaimd worden 
door de overheid [Gough, 1999]. 

Bevolkingsgroei derdewereldsteden 
Snelle (bevolkings)groei heeft in veel derdewereldsteden gezorgd voor fysieke, sociale en 
milieugerelateerde problemen van immense omvang. Vele stadsbewoners van derdewereldlanden 
bouwen hun eigen onderkomen, dat afwisselend aangeduid wordt als onregelmatig, spontaan, 
kraak, ongepland, zelfstandig (self help), low cast en ongecontroleerd. Hoewel schattingen lastig 
te maken zijn riopen de percentages uiteen van 30% tot 60% van de totale woningvoorraad 
[Hardoy & Satterthwaite, 1989; Gough, 1999). 

Snelle verstedelijking heeft geresulteerd in een verhoogde vraag naar land voor huisvesting. Heel 
vaak betreft het hierbij onbebouwd land in de randen van de stad. Deze uitbreiding gaat gepaard 
met een toename van de economische waarde van bezit in het centrum van de stad. Lokale 
overheden zijn niet ingesteld op deze snelle verstedelijking. Het vooruitzicht naar een beter leven 
zorgt voor namelijk voor veel zogeheten low cast nederzettingen nabij het werk in het centrum 
[ESCAP, 1997; Firman, 1998; Soemarno, 2007]. 

3.4 De kampung 

3.4.1 Ontstaan 
Surabaya is een oude stad, met vele oude, dichtbevolkte nederzettingen genaamd kampungs. Een 
kampung is geen krakergemeenschap of sloppenwijk. Hij heeft zich continu en geleidelijk 
ontwikkeld middels zelfgebouwde huizen met inheemse concepten van verschillende vorm, grootte 
en dichtheden. Kampungs in Surabaya liggen strategisch op verschiltlende plaatsen in de stad, maar 
altijd dichtbij werkgelegenheid [Silas, 1988; Municipal Government of Surabaya, 1992; Santosa, 
2009]. 

Kampungs zijn stedelijke nederzettingen voor mensen met lage inkomens, te vinden op alle 
functionele delen van de stad, dus ook de meest prijzige delen van de stad zoals het zakencentrum of 
politieke centrum [Silas, 1988). Hoewel slechts 7% van het stadsoppervlak bebouwd is met 
kampungs, wordt 70% van de woningbehoefte hier vervuld, de meeste voor mensen met lage 
inkomens en ongeveer een vijfde van de middenklasse. De kampungbewoners hebben diverse 
etnische, sociale en economische herkomst [HastijanH, 2002]. 
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De gesloten gemeenschap 
Een gesloten gemeenschap is een fenomeen dat veelvuldig voorkomt in metropolen [Biakely & 
Snyder, 1997]. Gesloten gemeenschappen zijn gemeenschappen waartoe buitenstaanders 
beperkt toegang hebben. Bescherming en veiligheid zijn de belangrijkste punten van zo'n 
gemeenschap. Ze heeft burgerlijke verantwoordelijkheden geprivatiseerd, zoals 
politiebescherming. Deze fragmentatie ondermijnt het concept civitas: georganiseerd 
gemeenschapsleven. Dit fenomeen is heel gewoon in multi-familie-ontwikkelingen en hogere
dichtheidwoningen. De fysieke uiting van deze afsluiting komt naar voren in de vorm van 
barricades. Het houdt buitenstaanders tegen. De gemeenschappen hebben bewakingsposten 
opgezet. Veiligheid wordt er gezien als vrijheid, ongewenste mensen worden buiten de 
gemeenschap gehouden of in toom gehouden [Hastijanti, 2002]. 

De conditie van de woningen is niet die van kraakgemeenschappen of low cast nederzettingen, 
hoewel ook hier de meeste bewoners geen directe toegang hebben tot stadsdiensten. De bewoners 
hebben in de loop der tijd zodanige aanpassingen gedaan aan hun woning en omgeving dat de 
leefkwaliteit aanzienlijk verbeterd is. Sommige kampungs in Surabaya zijn inheemse dorpjes, die 
vergroeid zijn met de oude stad Surabaya. De stedelijke ontwikkelingspatronen van kampungs zijn 
derhalve informeel vervaardigd, klein, evolutionair en inheems te noemen [Hastijanti, 2002]. 

De snelle economische groei zorgt ervoor dat de verschillen tussen arm en rijk in de stad groter 
worden, ook binnen de kampungs. Degenen die allang in de kampungs wonen hebben al wat 
rijkdom opgebouwd, terwijl arme immigranten de stad instromen. In de casestudy hebben de 
bewoners het beter dan in de gemiddelde kampung. Hoewel sommige kampungbewoners wat rijker 
zijn, kiezen ze er toch voor om in de kampung te blijven en niet te kiezen voor formele woningbouw. 
De kampung is vaak letterlijk een gesloten gemeenschap, voorzien van poorten, afgeschermd van de 
buitenwereld. Er zijn drie redenen voor deze poorten aan te wijzen [Biakely & Snyder, 1997; 
Hastijanti, 2002]: 
1. De lifestyle-gemeenschap, voor veiligheid en scheiding voor vrije tijd en recreatie. 
2. De elitegemeenschap, de poorten symboliseren aanzien en prestige en zorgen voor bescherming 
van de sociale ladder. 
3. De veiligheidszone, angst voor criminaliteit en buitenstaanders is de voornaamste motivatie voor 
de defensie. 

De economische crisis van de jaren '90 had ook Surabaya getroffen. Deze verminderde economische 
welvaart zorgde voor meer criminaliteit van alle soorten. Drie soorten criminaliteit hebben prioriteit: 
diefstal, autodiefstal en roof. Dit soort geweld vond niet alleen op straat plaats, maar ook rondom 
het huis, onderdeel van de nederzetting. De kampung heeft een sociaalculturele structuur van 
tolerantie, deelname en saamhorigheid [Si las, 1988]. Deze structuur werkt ook door in de veiligheid 
van de kampung: de sociale controle die vanaf de opbouw van de kampung plaatsvindt is een 
testament van het saamhorigheidsgevoel. Tegenwoordig is de saamhorigheid bijna weg, minder 
mensen steken moeite in de controle van de kampungs [Hastijanti, 2002] . 

Door de unieke mix binnen een kampung, namelijk arm langs middenklasse, werd onderlinge hulp 
aan elkaar verstrekt door middel van informele subsidies. Dit proces werd belemmerd door de 
toenemende dichtheid van de gebieden en het daaraan gerelateerde gebrek aan ruimte voor 
buurtontwikkeling. De hoge dichtheid levert veel problemen op, door de slechte hygiëne (ziektes) en 
daarbij behorende verslechtering van de leefomstandigheden. Zowel de overheid als de bewoners 
noopten tot actie: de Kampung Impravement Program (KIP) was geboren in 1976 (Silas, 1992; 
Santosa, 2009] . 
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Case study kampung Sawahan 
Deze kampung ligt in het centrum van de stad. Het is een typische en volgroeide kampung waar 
veel verschillende type woningen onderscheiden kunnen worden. De populatiedichtheid is 300-
400/ha. De geschiedenis van dit gebied gaat terug naar de Nederlandse koloniale tijd en koloniale 
huizen kunnen nog steeds gevonden worden in sommige blokken. Het gemiddelde huishouden is 
er 5,8 mensen groot en een derde heeft een huishouden van meer dan 7 mensen. De gemiddelde 
leeftijd van de gezinsoudste is 48,5 jaar, hoger dan andere onderzochte kampungs. Ongeveer 50% 
van de gezinshoofden is in Surabaya geboren, 85% komt uit Oost-Java. 4% komt van Madura 
Eiland, dat verbonden is met Surabaya middels een veerboot (20 min). 10% van de gezinshoofden 
woont er sinds WOl I, 20% kwam naar het gebied in de jaren '50 [Funo et al, 2002]. 

3.4.2 Evolutie van de kampung: het kampungverbeterprogramma (KIP} 
De geschiedenis van de kampung impravement program (KIP) gaat terug tot het begin van de jaren 
'20, toen maatregelen werden genomen om ziekteverspreiding van de kampungs naar de rijkere 
gebieden tegen te gaan. Het programma werd eerst in de Jakarta en Surabaya geïmplementeerd in 
1969. In Surabaya begon dit programma met beperkte middelen en kreeg pas sinds 1976 steun van 
de Wereldbank. Sinds dat jaar is KIP over meerdere steden in Indonesië verspreid [Rolalisasi, 2007; 
Silas, 1992; Santosa, 2009]. 

De levensstandaard in kampungs ging omhoog sinds de invoering van de KIP. Verbeteringen aan 
huizen werden doorgevoerd, alsmede faciliteiten voor de buurt. Sinds de 'invoering van de KIP is 70% 
van de kampungs bereikt. Dit programma stimuleert ook de geleidelijke ontwikkeling van de meeste 
woningen, van provisorische woningen tot semi-permanente en permanente woningen, terwijl de 
hoeveelheid faciliteiten ter plaatse (toiletten, afvalbakken, watertoevoer, elektriciteit, etc.) werd 
vermeerderd. De meeste kampungs die nog niet bereikt zijn liggen aan de rand van de stad, waar 
door de snelle bevolkingsgroei plattelandsdorpen zijn opgeslokt door de stad. leder jaar komt er zo 
200 tot 300 ha van deze low cast nederzettingen bij [Silas, 1992; Santosa, 2009]. 

De KIP voorziet in specifieke verbeteringen op buurtniveau, zoals [Silas, 1992; Santosa, 2009]: 
1. Toegangswegen met drainage voor de waterafvoer. 
2. Voetpaden met drainage voor de waterafvoer. 
3. Watervoorziening d.m.v. leidingen en tappunt voor iedere 25-35 families. 
4. Sanitaire voorziening (bestaande uit wasruimte, badruimte en toilet). 
5. Vaste afvalverwerking (tanks voor afvalopslag, vuilniskarretjes en overslagplaatsen). 
6. Basisscholen. 
7. Openbare gezondheidscentra. 

Tussen 1984 en 1990 zijn 150 km voetpaden verbeterd, 93 km afvoeren en uitmonden gerealiseerd, 
bijna 56.000 m waterleidingen aangelegd en 86 openbare bad-, was- en toiletruimten gerealiseerd. 
De programma's in Surabaya slagen erin te bemiddelen tussen de arme gemeenschappen en de 
overheid. Dit heeft geresulteerd in een vraaggericht en community based verbeterprogramma. Dit 
heeft er toe geleid dat de bewoners het gevoel hadden dat het hun programma was en dit gevoel 
zorgt voor goed onderhoud van het systeem, iets dat zeer lastig voor elkaar te krijgen is in de meeste 
low-cost-woningverbeterprogramma's. Zelfs een decennium na de implementatie zijn de 
omstandigheden vaak goed wat betreft infrastructuur en gebouwen. De gemeenschap is er trots op 
zijn eigen omgeving te onderhouden; daartoe behoort het onderhoud van voetpaden, het 
schoonhouden van afvoergoten en het doen van kleine reparaties. Afval wordt verzameld in tanks 
die met regelmaat opnieuw felgeel worden geverfd ter herkenning. Openbare toiletten en baden 
worden geleverd en men betaalt naar rato van het gebruik ervan. Gezondheidsklinieken worden 
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gebouwd in grotere en dichtgebouwde gebieden. Op gemeenschaps-en buurtniveau organiseren 
vrouwen de gezondheid van de familie. Inentingen en basismedicijnen zijn gratis verkrijgbaar voor de 
armen [Silas, 1992]. 

Nadat een programma geïmplementeerd is, bezoekt een gezondheidsorganisatie met regelmaat de 
kampung om advies te geven over gezondheidsrisico's in de omgeving. Water- en 
sanitatiegerelateerde zaken worden besproken. Ook wordt de mensen aangeraden om bomen en 
struiken te planten en te onderhouden in de marges van de straten. Ze worden ook aangemoedigd 
om hun kavel op te schonen (bestrating en verzorging huis). In al deze activiteiten spelen vrouwen 
een belangrijke rol, omdat zij het vaakst thuis zijn. Het KIP in Surabaya heeft nationale en 
internationale interesse gewekt, omdat het de infrastructurele basisbehoeften van de lage inkomens 
aanspreekt op een duurzame wijze. Het succes zit hem in het feit dat de bewoners zelf het voortouw 
nemen ter verbetering van hun omgeving nadat hen is verteld over de gevaren voor de 
volksgezondheid en het welzijn van hun omgeving. Duurzame ontwikkeling in deze gebieden is alleen 
mogelijk door een koppeling van de publieke sector (overheid) en de gemeenschap. met een 
sturende rol voor de technische universiteit van Surabaya [Silas, 1992]. 

Kleine reparaties aan voetpaden en afvoergoten worden gedaan door de bewoners zelf- de één doet 
de fysieke arbeid, de ander verzorgt cement of andere bouwmaterialen. Om een regelmatige ophaal 
van afval te garanderen, zorgt iedere kampung voor zijn eigen ophaaldienst. Een 'yellow army' van 
vuilnismannen en stratenvegers in gele uniformen (12.000 in totaal voor Surabaya) wordt betaald 
door alle inwoners van Surabaya. Deze mensen worden gestuurd vanuit iedere buurt en worden 
betaald door de bewoners die ze dienen. Blauwe afvalbakken hebben onlangs hun intrede gedaan als 
toevoeging van de gele bakken. De blauwe bakken zijn bedoeld voor herbruikbaar afval, zoals papier, 
kartonnen dozen, glas en metalen. Naast de milieuvriendelijkheid hiervan, is dit met name bedoeld 
om bewustzijn van het milieu te genereren, vooral onder jongeren [Silas, 1992; Santosa, 2009]. 

Een voorbeeld van het resultaat van het overleg met de bewoners is dat de voetpaden breed genoeg 
zijn gemaakt om over te lopen en met een becak {fietstaxi) over te fietsen, maar expres niet breed 
genoeg zijn voor auto's. Sommige paden zijn breed genoeg voor in noodgevallen, maar deze zijn 
gewoonlijk gesloten voor motorvoertuigen. De meeste kampungbewoners hebben geen geld voor 
een auto en prefereren een toegankelijk voetpad als een uitbreiding op hun krappe leefruimte 
binnenshuis . Vrouwen drogen de was op de bestrating, kinderen spelen in een veilige omgeving en 
geluidshinder en luchtvervuiling van het binnenstedelijk verkeer worden op afstand gehouden. 
Beperkte toegang met de auto betekent ook dat deze kampungs niet in trek zijn voor autobezitters. 
Hierdoor worden de kampungs niet overspoeld met rijke mensen, maar blijven beschikbaar als een 
gunstige, betaalbare woonplaats voor de lage inkomens. Een onderzoek wees uit dat bijna 90% van 
de kampungbewoners hier al vijf jaar of langer zit, hoewel het KIP allangere tijd op grote schaal 
plaatsvindt. Dit betekent dat de bewoners van kampungs er graag willen blijven [Silas, 1992]'. 

Vrouwen spelen zoals vermeld een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kampungs. Hun 
betrokkenheid bij het programma is gekanaliseerd door de Family Welfare Organization (PKK). Deze 
community based organisatie houdt zich bezig met het stimuleren van de rol van vrouwen in de 
ontwikkeling. De PKK wordt ingezet gedurende de planning en uitvoering van het programma. 
Vrouwen houden toezicht op de keus van bouwmaterialen, bouwactiviteiten en verzorgen eten en 
drinken voor de werkers. Hun rolligt met name in onderhoud en nabehandeling. Ze vegen de 
voetpaden schoon en houden afvoergoten vrij van afval. Na schooltijd helpen de jongeren mee met 
het schoonmaken van de omgeving en de huizen. Bovendien verzamelen de vrouwen geld om bomen 
en andere vegetatie mee neer te zetten en planten deze aangrenzend aan voetpaden. Vrouwen doen 
ook commerciële investeringen voor de KIP. Ze openen bijvoorbeeld schoonheidssalons, beginnen 
kledingwinkels, verkopen zelfgemaakt eten of doen andere huisnijverheid, zoals leerlooien, 
kledingnaaien, metaalbewerking, kant-en-klaar voedsel verkopen en dienstverlening. Deze 
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activiteiten zorgen voor additionele inkomsten voor de bewoners [Rolalisasi, 2007; Silas, 1992; 
Santosa, 2009]. 

De basis van het succes van de KIP is [Rolalisasi, 2007; Silas, 1992]: 

• De integratie van bottorn-up en bottorn-down benadering. 

• De participatie van de gemeenschap in de planning en implementatie ervan. 

• De integratie van verschillende lagen financiële bronnen (centraal, provinciaal en lokaal) 
inclusief buitenlandse leningen (Wereldbank) en bijdragen van de gemeenschap (grond, arbeid, 
materialen, etc.). 

Vergeleken met andere steden in het land heeft Surabaya veel ervaring in het huisvesten van 
(verschillende) mensen. Opvallend is dat de meeste programma's lokaal ontwikkeld en gefinancierd 
zijn door lokale experts. De KIP is een voorbeeld van de vastberadenheid van de overheid van 
Surabaya om de kwaliteit van de arme nederzettingen te verbeteren: een bouwprogramma van flats 
voor lage-inkomensgroepen werd geïnitieerd voor goedkopere woningen voor de armen. Een andere 
poging tot hulp van de armen was bijvoorbeeld de omscholing van becak-rijder (fietstaxi) naar 
taxibestuurder. De toewijzing van gebieden voor straathandelaren is een ander voorbeeld van hulp 
aan werkloze armen. Effectieve oplossingen voor de problemen van de armen zijn geopperd, maar 
nog niet volledig uitgevoerd [Silas, 1989]. 

Er is een onderzoek gedaan onder de bewoners van de 10 kampungs waarop ze op voorgenoemde 
aspecten (infrastructuur, economie, etc.) een beoordeling van 1-3 gaven. Wegen: 90% goed, 10% 
n/a; bruggen: 10% goed, 90% n/a; riolering 65% goed, 25% slecht, 10% matig; vuilniscarts 20% goed, 
60% slecht, 20% matig; vuilnisbakken 20% goed, 50% slecht, 30% matig; openbare toiletten 40% 
goed, 60% slecht; beplanting 80% goed, 20% matig; woningverbetering 100% goed; schoon water 
100% goed; muurrenovatie 100% goed. Zie grafiek 2. 57% toename van ondernemingen vond plaats, 
35% bleef zoals het was en 8% geen groei. De kleine ondernemingen die groeiden zijn 
voedselverkopers, klein huishoudelijke bedrijven, klusbed rijven, visstallen, etc. Het blijkt dat wat 
betreft de betrokkenheid van de gemeenschap in het programma de meeste kampungactiviteiten 
binnen een jaar eindigen, gelijktijdig met het ei.ndigen van het programma [Santosa et al, 2010]. 
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Grafiek 2 Beoordeling voorzieningen door bewoners kampung [Santosa et al, 2010] 

De KIP duurde van 1979 tot 1998 en bijna alle kampungs hebben ermee te maken gehad. De KIP 
stimuleerde verder de geleidelijke verbetering van de huizen van semi-permanente naar permanente 
woningen. De KIP wordt geïmplementeerd door de coöperatie van overheid en de inwoners van 
kampungs. In 2000 begon de Comprehensive Kampung Impravement Plan (C-KIP} met daarin 
opgenomen economische verbetering voor de inwoners [Rolalisasi, 2007; Santosa, 2009]. 
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3.4.3 De C-K/P 

In Surabaya is deC-KIP van start gegaan in veertig kampungs en heeft merkbare verbetering gebracht 
op vele fronten. Dit onderzoek werd gedaan in Surabaya, omdat deze stad het succesvolst was in het 
implementeren van de KIP [Building and Social Housing Foundation, 1993]. De verbetering van de 
fysieke omgeving is gunstig en de mensen ervaren dat ook zo. De rol van de gemeenschap hierin is 
ook zodanig dat het programma goed geïntegreerd kan worden. Onderzoek laat bijvoorbeeld ook de 
rol van vrouwen zien in vissersdorp-gemeenschappen in het behoud en onderhoud van woningen. 
Vrouwen zijn meer betrokken bij woningverbetering, omdat de mannen op zee aan het vissen zijn. 
De kampungs kunnen hun inkomen aanvullen door thuis zaken te verkopen en aan huisnijverheid te 
doen (home based enterprises) en ze zijn goed in staat de duurzaamheid van het familieleven te 
waarborgen [Santosa et al, 2010]. 

Een andere factor voor succes is de deelname van de gemeenschap. De huisverbetering werd gedaan 
door de renovatie van delen van huizen, de renovatie van badkamers en toiletten en de toegang tot 
schoon drinkwater in de woning voor de verbetering van de leefkwaliteit. Infrastructuurverbetering 
is gedaan door verbetering toegangswegen en -bruggen, bestrating van wegen, verbetering van 
afvoersystemen, afvalbakvoorziening, hekken voor openbare parken, opnieuw schilderen van 
scholen, openbare toiletten en het planten van productieve bomen en struiken (fruit en kruiden) 
[Santosa et al, 2010]. 

Achtergrond vandeC-KIP (2001-2004) is uiteraard de KIP. Het verschil is dat in plaats van het 
verbeteren van de huizen, het verbeteren van de social'e en economisch aspecten door 
zelfbeschikking voorop stond. De doelstellingen vandeC-KIP zijn [Septanti, 2004]: 
1. Het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving en de nederzetting, door uitgebreide interventie 
van de fysieke omgeving, stadsdiensten en infrastructuur van de kampung en de sociale en 
ecomische staat. 
2. Zelfbeschikking van de gemeenschap om het initiatief, de creativiteit en onafhankelijkheid van de 
bewoners in het implementeren van het ontwikkelingsprogramma. 
3. Ontwikkelmogelijkheden voor zaakjes voor het genereren van werk en inkomen voor de 
kampunggemeenschap dat de lokale economie ondersteunt en het zelf opknappen van huizen en 
nedezetting. 

Over het algemeen dientdeC-KIP de lage inkomens. De prioriteit van ontwikkeling wordt door 
henzelf bepaald in bijeenkomsten en overleg. Het budget is afkomstig van de gemeente. De 
onderdelen van het programma zijn [Septanti, 2004]: 
1. Physical Environment lmprovement; het verbeteren van de algehele milieukwa,liteit van de 
betrokken kampung. Met als activiteiten: verbetering van looppaden, verbetering van goten, beter 
afvalbeheer, de bouw van openbare toiletten en andere zaken die aangekaart worden door de 
bewoners zelf. 
2. Greenery and Cleanness; het planten van medicinale planten voor families, het planten van bomen 
ter reductie van vervuiling en het voorzien in afvalverwerking. Met als activiteiten: het maken van 
een productieve tuin, planten van planten in potentieel gebied, beheer van afvalvoorbereiding en 
het voorzien in en onderhouden van afvalfaciliteiten; 
3. Community Development; het ontwikkelen van motivatie en onafhankelijkheid van de mensen 
zodat ze zich naar hun eigen potentieel kunnen ontwikkelen, betrouwbaar en duurzaam. Met als 
activiteiten: training van instellingsbestuur, training van vaardigheden voor 'home based 
enterprises', etc. 
4. Smalland Medium Scale Business lmprovement; het ontwikkelen van mogelijkheden voor zaakjes 
voor werk en inkomen van mensen uit de kampung. Met als activiteiten: training van kleine en 
middelgrote ondernemingen en doorlopende lening voor bedrijfskapitaal; 
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5. Housing 1lmprovement; verbeteren van de (fysieke) kwaliteit van het huis. Met als activiteiten: 
keuken- en toiletverbetering, wateraansluiting en het organiseren van bouwvergunningen en 
landcertificering. 

Om de KIP en C-KIP verbeteringen in de kampung schoon en groen te houden, heeft de overheid het 
'Clean and Green Kampung of Surabaya'-programma gepromoot. Dit programma was bedoeld voor 
de reductie van afval en het planten van vegetatie in de kampung. Speciale aandacht gaat uit naar 
het onderhoud van de faciliteiten die door de KIP en C-KIP programma's ter beschikking zijn gesteld. 
De gemeenschap is er trots op de huizen, paden en afvoeren schoon te houden en soms te repareren 
(Septanti, 2004; Santosa et al, 2010; Santosa, 2009). 

Maar Surabaya, dat een snelle ontwikkeling doormaakte, heeft bij de ontwikkeling structureel te 
weinig rekening gehouden met de allerarmsten. Low cost nederzettingen en armoede zijn het 
resultaat van een onevenwichtige stadsontwikkeling. De gemeente van Surabaya heeft vele 
programma's opgestart, maar het resultaat was niet voldoende. In de toekomst zal de lokale 
overheid vele programma's implementeren die de gemeenschap aansporen zelfvoorzienend te 
worden [Septanti, 2004). 

Het succesvolle concept van de kampung is dus nog niet volledig doorgedrongen tot alle lagen van de 
bevolking. De alleramste bewoners van Surabaya leven opeengepakt in (te) kleine ruimtes en vallen 
niet onder de kampungs. Ze leven in zogeheten low cost nederzettingen. 

3.5 De low cost nederzetting 

3.5.1 Ontstaan 
Voor de bewoners van Oost-java biedt Surabaya de mogelijkheid tot economische en sociale 
verbetering, dus trekken vele mensen uit de dorpjes naar de stad. Ten minste twee decennia lang 
heeft de overheid stappen ondernomen voor verbeteringen voor arme woningen, door middel van 
de Kampung Impravement Programs, in 1969. In het algemeen is de toestand van de woningen 
verbeterd, vergeleken met andere stadsontwikkelingen in Indonesië. De stad is ook veel schoner, en 
veel aanvankelijk onverharde wegen zijn geasfalteerd. Veel gebieden zijn verbeterd en de meeste 
gebieden zijn nu beschermd tegen overstromingen. Er zijn veel winkelcentra en -complexen van hoge 
kwaliteit gebouwd. Surabaya was de eerste stad die de randdorpjes succesvol bij het 
verbeterprogramma betrokken heeft. De participatie van de gemeenschap is belangrijk gebleken in 
het verbeteren van de omstandigheden, met name voor de armste groepen. Echter, deze 
verbeteringen zijn vaak niet doorgedrongen tot de allerarmste bevolking in low cost nederzettingen, 
de mensen die het meeste behoefte hebben aan hulp [Silas, 1989). 

Low cost nederzettingen (in de volksmond vaak denigrerend 'sloppenwijken' genoemd) zijn 
nederzettingen die illegaal zijn neergezet. Ze worden beschouwd als informele vestigingen omdat ze 
op een informele wijze tot stand zijn gekomen. Ze zijn namelijk gebouwd op niet daartoe bestemd 
grondgebied met een informele verdeling van het land zonder bouwvergunning. Tevens hebben ze 
nauwelijks infrastructuur en diensten, kennen ze een grote woningdichtheid en is de bouwkwaliteit 
ondermaats. Het gewoonlijke ontstaansproces voor dit type nederzetting is dat er eerst een paar 
families tijdelijke huisvesting bouwen op beschikbaar land. Als er genoeg tijd is verstreken en de 
huizen zijn niet onteigend, dan komen er meer en meer families bij die hun eigen woningen bouwen. 
Tegen de tijd dat de overheid door heeft wat er aan de hand is, is de nederzetting zo groot dat de 
sociale kosten niet opwegen tegen de juridische kosten van onteigening van de grond. Zoals in iedere 
drukke grote stad waar veel mensen vrijwel de gehele dag samenkomen, is het niet alleen druk door 
commerciële activiteiten, maar ook door criminele activiteiten. Voor degenen zonder eigendom is 
wonen langs bijvoorbeeld de rivier Surabaya een goede plek, aangezien het dichtbij werk gelegen is 
[Soemarno, 2007; Walojo et al, 2009). 
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Surabaya biedt plaats aan het politieke centrum met typische activiteiten zoals industriële en 
commerciële sectoren. Hierdoor zijn en worden mensen naar de stad getrokken. In de kustdistricten 
van de stad is de bevolkingsgroei hoger dan in andere gebieden, omdat de hoge groei en hoge 
dichtheid van bebouwing in het centrum de mensen noopt tot het huisvesten in onbewoonde 
gebieden aan de rand van de stad. De huizen die er gebouwd worden, zijn formeel of informeel 
gebouwd, wat wil zeggen respectievelijk gebouwd door professionele bouwers of door 
amateurbouwers (bv. bewoners zelf). De kustbewoners zijn vaak vissers, zoutwinners of 
bootverhuurders. Doordat deze mensen laagopgeleid zijn, kunnen ze vaak ook weinig anders dan 
zee-gerelateerde bezigheden. Met de € 12 tot { 36 die ze per maand verdienen, kopen ze 
basisbehoeften zoals voedsel, kleding, scholing en medicijnen [Zubaidah Kurdi et al, 2001]. 

low cost nederzettingen zijn niet de voornaamste vorm van accommodatie voor de arme mensen 
van Surabaya: deze huizen zorgen maar voor 1% van het onderdak van het totale aantal arme 
mensen daar. Toch is een speciale behandeling voor deze low cost nederzettingen gerechtvaardigd 
om twee redenen: ten eerste is 1% van de stad van meer dan 2,7 miljoen inwoners nog steeds meer 
dan 27.000 inwoners en dus een significant aantal dat grote behoefte heeft aan betere huisvesting; 
ten tweede is de overheid effectiever in het verzorgen van betere woningen en leefomgevingen in 
andere woonsectoren die gebruikt worden door arme mensen [Silas, 1989]. 

De meest gangbare definitie van low cost nederzettingen [Silas, 1989]: 
1. Ze zijn gelegen op marginaal land, dus land dat niet bestemd is om op te bouwen. 
2. De woningen zijn in bouwkundig opzicht van lage kwaliteit. 
3. De bewoners hebben geen of een laag inkomen. 
4. Stadsvoorzieningen ontbreken. 
5. Ze zijn een doorn in het oog voor de overige stadsbewoners. 

De nederzettingen zijn vaak klein en verspreid door de stad gebouwd. De gemeente heeft weinig 
voor hen gedaan in de loop der jaren. Low cost nederzettingen tonen overeenkomsten en verschillen 
met andere typen nederzettingen. Vele bestaan al sinds de Tweede Wereldoorlog. Er wonen vaak 
meer dan drie generaties mensen in. Hoewel de meeste mensen die er nu wonen er niet langer dan 
drie jaar hebben gewoond [Silas, 1989]. 

Er zijn interviews gehouden met in totaallOO mensen in deze nederzettingen. De meeste low cost 
nederzettingen zijn te vinden in het centrum, dichtbij werkgelegenheid (zoals de stads markt, het 
commerciële gebied en het haven- en warenhuizengebied). Goed bereik van openbaar vervoer is van 
belang bij de keuze van de plaats ervan en hoe ouder deze is, hoe aantrekkelijker deze blijkt te zijn 
voor huisvesting. De topografie van de stad, namelijk vele rivieren en spoorwegen die kriskras door 
de stad lopen, vormen een goede basisvoorziening voor vele nederzettingen. Natuurlijk brengt het 
ook everngrote gevaren met zich mee [Silas, 1989]. 

Breed gezien kunnen 4 hoofdtypen low cost nederzettingen worden onderscheiden jSilas, 1989]: 

• Type 1: in acceptabele fysieke staat met de mogelijkheid tot !egalisering. 

• Type 2: in zwakke fysieke staat; verbeteringen zijn nodig voor toekomstige !egalisering. 

• Type 3: in slechte fysieke staat zonder veel kans op verbeteringen in de toekomst . 

• Type 4: in erg slechte fysieke staat zonder kans op enige steun. 

Voor type 1 is het probleem dat de locatie op illegaalland is. De fysieke staat is beter dan in de 
meeste lage-inkomenwoningen, inclusief die van de 'formele' bouwmarkt. Type 2 zijn low cost 
nederzettingen op grond die door de gemeente is bestemd voor spoorwegen of 
waterzuiveringsinstallaties. Sommige van dit type nederzettingen zijn er al generaties lang, velen met 
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permissie van spoorwegbeheerders uit het koloniale tijdperk. Dezelfde situatie geldt voor land 
bestemd voor het havenbestuur en op land bestemd voor toekomstige stadsdrainage-reservoirs. De 
meeste bewoners betalen een bedrag aan huur aan de eigenaren. Type 3 van de nederzettingen ligt 
op illegale grond, dit houdt ook in land onder elektriciteitskabels, op laaggelegen rivierbedden en 
stukken land langs spoorwegen. Type 4 staat op land onder bruggen of op de stoep waar 
straathandelaren slapen en verkopen. Dit type is vaak het goedkoopst en heeft de beste locatie, 
maar geeft problemen met de autoriteiten [Silas, 1989). 

Oe benadering van geïntegreerde revitalisatie van de gemeentelijke overheid zal met name 
betrekking hebben op type 2 en 3 van de low cost nederzettingen. Deze benadering omhelst 
aspecten zoals revitalisering van nederzettingen. Dit houdt in het behoud van grond, het 
opwaarderen van de nederzettingen en het delen van behaalde winsten. Deze benadering is ook al 
toegepast in inloopappartementen in Surabaya, hoewel met beperkt succes tot dusver. Een andere 
z.involle maatregel die voorheen is gedaan, is om goedkope huurwoningen te stimuleren in 
nabijgelegen kampungs. Veel overheidsgebouwen die ongebruikt zijn, zoals warenhuizen, kunnen 
opgeknapt worden en gebruikt worden als huurwoningen. Bovendien zouden de migranten, die een 
meerwaarde van de waardeloze grond hebben weten te maken, een aandeel moeten krijgen in de 
opbrengsten van deze grond. Dit geld zou besteed kunnen worden aan vaardigheden die men kan 
aanleren en scholing voor een algemene ontwikkeling van dit gebied. Dit zou geïntroduceerd moeten 

worden onafhankelijk van het type nederzetting. Tot slot zou informatie over de moeilijke 
leefomstandigheden de omliggende dorpen in Surabaya moeten bereiken via media, ter motivatie 
om boeren op te leiden. Dit moet gecombineerd worden met meer investeringen vanuit de 
gemeente in persoonlijke ontwikkelingen, zoals industrieel thuiswerk, hobbytelen (home gardening) 
en kleinschalige landbouw. Dit is reeds geïmplementeerd als onderdeel van de niet-olie-exporten, 
inclusief de toeristenindustrie, maar een goed wegennetwerk is een randvoorwaarde voor succes. 
Sommige nederzettingen zijn effectief in tijdelijke huisvesting voor seizoenswerkers en snelle 
huisvesting van de allerarmsten. Op hun piek huisvesten de nederzettingen ongeveer 20% van deze 
tijdelijke migranten [Silas, 1989]. 

Low cost nederzettingen worden gezien als een bron van ziektes. Ook zouden het plekken met veel 
criminaliteit zijn [Yudohusodo & Salam, 1991; Harris, 1992; Drakakis-Smith, 2000]. Daarnaast zouden 
het broedplaatsen zijn van politieke instabiliteit [Doebele, 1983]. De consequentie is dat ze in de 
publieke opinie zouden moeten worden vernietigd [Angel & Benyamin, 1976]. De stadsmigranten die 
daar wonen, worden beschouwd als 'marginale' populaties: buiten de gewone maatschappij staand 
en de ontwikkeling vertragend [Soemarno, 2007]. 

3.5.2 Het dagelijks leven 
De oplossingen voor armoedeproblematiek worden vaak gebaseerd op liefdadigheid in plaats van 
zelfbeschikking [Angel & Benyam in, 1976; ESCAP, 1996]. De afwezigheid van infrastructuur en 
diensten zijn de meest karakteristieke uiterlijke kenmerken van de nederzetting. Maar op een of 
andere manier weten de bewoners wel toegang te verkrijgen tot de basisdiensten. De waterbehoefte 
kan vervuld worden door waterverkopers, die hier hun inkomsten uit halen. Sommigen lukt het zelfs 
om elektriciteit in hun woning te krijgen. Ondertussen wordt de rivier gebruikt om zichzelf en kledij 
te wassen. Bovendien functioneert deze als latrine- de combinatie van die twee is dubieus te 
noemen uit oogpunt van hygiëne, maar er is geen andere keus. Het inkomen van deze mensen komt 
voornamelijk uit het besturen van fietstaxi's, het verkopen van visgerei, kleermaken, lassen, de 
verkoop van bouwmaterialen, en zo meer [Soemarno, 2007]. 

Er een enquête gehouden onder de bevolking van een low cost nederzetting in het zuiden van 
Surabaya. Gevraagd werd of men bereid was uit de nederzetting te vertrekken. De uitkomsten zijn 
in grafiek 3 weergegeven. De meerderheid van de ondervraagden was op de hoogte van het illegaal 
verblijf, waardoor slechts een minderheid zou vechten voor verbl i~f. Een ander opmerkelijke uitkomst 
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is dat een kleine 10% onderdak zou willen kopen of huren van de overheid, mits dit geen 
inloopappartementen zijn . Niet iedereen is dus bereid op hoogte te gaan wonen [Soemarno, 2007] . 

• m ot van plan to &aan 

• Met be.schikbttar voor het onderzoek 

• Ander onderdak zoeken In Surab~ya 

• voor onderdak vra.aen en daar desnoods voor betalen in termtjnen, maar ieen inloopapparterr.ent 

•vech~n ~a:en entruimini 

• Andere oplossineen 

Grafiek 3 Reactie bewoners op ontruimingspion uit low cast nederzetting door gemeente [Soemarno, 2007] 

Bijna alle gezinshoofden (90,8%) in de low cost nederzettingen komen van buiten Surabaya. De rest, 
hoewel geboren in Surabaya, zijn in feite tweede- of derdegeneratie migranten (dus van buiten 
Surabaya). Daarom reikt het feitelijke probleem buiten de stad, in dorpjes rondom Surabaya. De 
gemiddelde gezinsgrootte is 4. Families van 3 tot 5 mensen vormen 71,1% van het totaal. Een ander 
belangrijk aspect van de migranten is dat 95% van de gezinshoofden werk heeft. Het merendeel van 
de beroepsbevolking werkt er daadwerkelijk, inclusief kinderen die kranten verkopen of schoenen 
poetsen na schooltijd. Alleen de hele oude mensen hebben er geen werk. Een derde van de 
huishoudens heeft meer dan één bron van inkomen, al heeft 36% van de huishoudens een inkomen 
onder het bestaansminimum, terwijl 36% claimt meer te verdienen dan de armoedegrens. Een 
inkomensonderzoek onder de mensen is lastig uit te voeren: sommigen krijgen in natura uitbetaald, 
de inkomens variëren per dag en inkomen wordt ook nog steeds als privé gezien. Ongeveer 72% van 
een gemiddeld inkomen wordt gebruikt voor eten, 9,2% voor het huis. Slechts 12,5% van de 
gezinshoofden claimt dat hun inkomen minder was dan hun uitgaven [Silas, 1989]. 

De low cost nederzettingen hebben twee belangrijke voordelen voor haar bewoners. Ten eerste zijn 
ze dichtbij de plek waar ze werken, dus de bewoners zijn beschikbaar als werk beschikbaar komt. Ten 
tweede is het een voordeel dat een woning snel te halen of te huren is, of zelfs te delen met iemand, 
voor een betaalbare prijs. Dit zijn de hoofdredenen dat deze nederzettingen al zo lang bestaan. In 
veeflow cost nederzettingen moeten de bewoners huur betalen voor het land en ander 
'beschermgeld' voor het recht om daar te zijn. Vergeleken met de kampungbewoners moeten de 
migranten meer betalen voor de faciliteiten die zij hebben en hebben minder veiligheid. Toch zijn ze 
verplicht te vertrekken op het moment dat de overheid dit eist, hoewel ze nog steeds geloven dat ze 
een soort historisch recht hebben daar te blijven: een verworven recht, toegeschreven aan de 
kolonisten voor hun tijd [Silas, 1989]. 

De prijs voor accommodatie in veeflow cost nederzettingen is erg laag. Voor een minimale 
vergoeding van $15-20 (desnoods in termijnen) voor een simpel huis kan men deze bezitten in bijna 
iedere nederzetting: zonder vragen, contracten of vertraging. Dit geldt voor iedere inwoner, inclusief 
sociale 'paria's' zoals prostituees, ex-criminelen en politiek ongewensten. Het aantal verhuizingen is 
hoog, hoewel het vaak geen meerwaarde oplevert. De conclusie is dat deze low cost nederzetting 
zijn voordelen heeft boven de 'formele' nederzettingen. Dit type nederzetting is namelijk flexibeler 
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en in staat te voldoen aan de basisbehoeften van de allerarmsten, wat hen een kans geeft in een erg 
competitieve stad als Surabaya [Silas, 1989). 

De geschiedenis van deze nederzettingen heeft hun functie bewezen als sociale accommodatie en 
rehabilitatie voor diegenen die niet onderhouden worden door de beschikbare faciliteiten. De 
formele ontwikkeling lijkt hen te negeren door niet alleen hun bestaan en rol niet te erkennen maar 
ook door geen alternatieven te bieden. Toch overleven de nederzettingen en verzorgen een 
behoorlijk aantal mensen die op hun beurt afval hergebruiken of afval verzamelen voor andere 
mensen in Surabaya. Deze migranten kiezen voor het leven in de low cost nederzettingen niet omdat 
ze er per se voor kiezen maar omdat alternatieven schaars zijn. Velen hebben uitzetting meegemaakt 
zonder dat er alternatieve woningen aangeboden zijn. Het feit dat 6,1% van de migranten heeft 
aangegeven hier te zijn sinds 1950 bewijst dat deze nederzettingen ook sociale en economische 
valkuilen zijn als niets wordt gedaan om hen te helpen zich verder te ontplooien. Zoals een tijdschrift 
in koloniaal tijdperk al vermeldde: " .. .for local inhabitants there exists no more land and they were 
pushed back, to make way for Europeans and Griental aliens ... " [Si las, 1989) . 

Volgens het Masterplan van Surabaya bestaat 54% van de stadsoppervlakte tussen 2003-2013 uit 
nederzettingen. In werkelijkheid is in 2001 42% volgebouwd. Van deze 42% is 63% privaat eigendom, 
20% grondpacht, 11% woninglease, 0,2% overheidswoningen, 3,8% gratis verhuurd land en de rest, 
2%, zijn low cost nederzettingen in 2004. Deze low cost nederzettingen worden bewoond door 
migranten die geen geschikte woningen kunnen betalen. Deze mensen kiezen er daarom voor om 
zich te vestigen in huizen die weinig huur vragen. De hoge kosten voor levensonderhoud in Surabaya 
laten de migranten ook geen andere keus dan te leven in de low cost nederzettingen dichtbij 
werkgelegenheid [Rolalisasi, 2007). 

De low cost nederzettingen in Surabaya liggen verspreid over 23 locaties waarin 11.416 huishoudens 
gehuisvest zijn met een totaal van 36.208 mensen (3,17 mensen per huishouden) in 2009. Het 
percentage huishoudens dat een septic tank gebruikt is 39%. De overigen doen hun behoefte ofwel 
in de rivier- wat milieuvervuiling veroorzaakt in met name de Surabaya rivier, de hoofdbron voor 
het waterbedrijf -,ofwel rechtstreeks in de grond. Door de beperkte beschikbaarheid van grond kan 
in een low cost nederzetting niet tegemoet worden gekomen aan de gezondheidseis dat feces ten 
minste 10 meter van grondwaterbronnen verwijderd moet zijn. Het aantal huishoudens dat water 
krijgt toegeleverd van het waterleidingbedrijf of dat over (drinkbaar) grondwater beschikt, bedraagt 
74%. De anderen krijgen schoon water van de omliggende gebieden [jatim.bps.go.id; Rolalisasi, 
2007). 

Er is een goed gevoel voor gemeenschappelijk denken, met sterke solidariteit naar elkaar toe. 
Participatie werkt effectief bij de instandhouding en het onderhoud van de nederzetting: 59% claimt 
geholpen te hebben bij de (uit)bouw van het huis van de buren, 34% zegt dat ze op momenten een 
bijdrage leveren in het dagelijks leven van de buren en 45% heeft familie of vrienden opgenomen van 
buiten Surabaya. Dit verschilt significant van de rijkere klassen. Gemeenschappen die zich willen 
versterken, kunnen dat door open te staan voor andere mensen, hen een belangrijke rol te geven 
binnen de gemeenschap, actieve handreikingen te doen naar mensen en door betekenisvolle 
vrijwillige activiteiten te creëren en te ondersteunen. Om hierin te slagen is het cruciaal te weten wat 
de behoeften van de gemeenschap zijn. Het is ook van belang voor de gemeenschap om technische 
assistentie te verkrijgen voor het opstellen van wensen [Silas, 1989; Rolalisasi, 2007) . 
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Case study Tanjungsari subdistrict 
District Sukomanunggal, Surabaya. 12.142 inwoners, 3.235 huishoudens, waarvan 200 langs een 
spoorweg. Ze hebben onbedoeld de grond bezet van iemand anders. Na een lang proces van 2002-
2004 waren ze legale bezitters van het land, nadat het land gekocht werd van de echte eigenaar. Het 
werk dat deze mensen doen is voedsel verkopen, kraamhandelaar, textielhandelaar, becak-rijder 
(fietstaxiL bouwvakker, etc. Ze hebben geen gemeentelijke diensten, zoals water, sanitatie, 
afvalcollectie, drainage, straatverlichting of wegen voor spoedgevallen, bovendien hebben ze geen 
plaats waar ze elkaar kunnen ontmoeten en socialiseren. De gebieden met hoge dichtheid zijn 
brandgevaarlijk, brandweerwagens kunnen het gebied moeilijk bereiken vanwege de slechte 
infrastructuur. Tot nu toe zijn er geen programma's in werking gesteld in dit gebied om te komen tot 
betere leefomstandigheden. Verder ontbeert de gemeenschap kennis en scholing, met name over 
hygiëne, gezondheid, etc. [Rolalisasi, 2007]. 

De low cast nederzettingen worden vooral bewoond door migranten, die er dichtbij, mogelijk werk 
wonen. Ze beschikken niet over schoon water of drainage. Omdat ze weinig kennis hebben over 
gezondheid worden veel mensen, vooral kinderen, ziek. Het laatste is ook te wijten aan de hoge 
dichtheid van de woningen. Het upgraden van de low cast nederzettingen houdt vaak in het 
verbeteren van basisdienstverlening, het verminderen van klimaatgerelateerde problemen, het 
reguleren van huurzekerheid, het stimuleren van het beheer van de gemeenschap, en het faciliteren 
van de toegang tot zorg en scholing. Voor de familie is de woning een productief bezit, het zijn 
werkplaatsen en warenhuizen [Rolalisasi, 2007]. 

Woningen in de low cast nederzettingen zijn onderverdeeld om huisvesting te bieden aan de tweede 
en derde generatie. Huizen zijn erg klein en sommige zijn verticaal uitgebreid. Een ander interessant 
punt van de low cast nederzetting is dat er groepen mensen van een bepaalde regio gehuisvest zijn. 
Mensen van het platteland trekken erheen om zich te herenigen met hun familie. De staat van de 
huizen wordt getoetst aan de hand van drie criteria: grootte huis per hoofd van de bevolking, 
diensten, en huisfunctie. De gemiddelde huisgrootte is redelijk, hoewel 58,6% minder ruimte heeft 
dan de internationale standaard voor minimum basisbehoefte van de mens van 5,2 m2 per persoon. 
Het gemiddelde woonoppervlak is 6 m2 per persoon. Over het algemeen dragen deze huizen niet bij 
aan het huisvestingsprobleem van de overheid, hoewel de bewoners het moeten rooien met erg 
weinig middelen en assistentie. 13,1% zijn tijdelijke bouwwerken, 36,2% is permanent. Er zijn ,geen 
diensten zoals leidingwater, elektriciteit, transport en scholen die direct bestemd zijn voor de low 
cast nederzettingen. Alleen hun ligging dichtbij kampungs en de solidariteit tussen de armsten 
onderling zorgen ervoor dat ze toch een aantal van deze diensten kunnen gebruiken, voor de kosten 
die de bewoners van kampungs ook betal'en [Silas, 1989]. 

Het programma ter verbetering van de low cast nederzettingen houdt in [Rolalisasi, 2007]: 
• Zelfbeschikking van de gemeenschap door meer initiatie( creativiteit en onafhankelijkheid in de 

uitvoering ervan. 

• Alomvattende ontwikkeling: fysieke aspecten, faciliteiten en basisfaciliteiten en 
sociaaleconomische staat van de gemeenschap ter bevordering van de kwaliteit van de 
leefomgeving. 

• Betere mogelijkheden tot lokale economische ontwikkeling. 
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4 Bouwmethodiek 

4.1 Algemeen 

De huizen worden versterkt en gebouwd door een proces genaamd self help. De term self help wordt 
vaak gebruikt om low cost woningen, vervaardigd door de bewoners zelf, aan te geven. De bewoners 
maken beslissingen over de planning, bouw en onderhoud en ze zijn vaak betrokken bij de 
daadwerkelijke bouw ervan [Gough, 1992]. Self help woningen zijn geen nieuw fenomeen, aangezien 
deze bouwmethode op het platteland in derdewereldlanden heel gewoon is [Gough, 1999]. 

In veel minder ontwikkelde landen, alsook in Indonesië, is het gebruikelijk om stadontwikkeling te 
kopiëren van westerse landen. Veellanden zijn overambitieus in het bouwen naar westerse 
maatstaven, zelfs bestemmingsplannen worden zonder overweging overgenomen [McAuslan, 1985]. 
De bronnen van de stad, administratieve systemen, politieke filosofie en bureaucratie zijn allemaal 
anders dan in het westen en deze landen schieten tekort in het plannen van de verstedelijking: zo is 
er bijvoorbeeld illegale bezetting van land, hand in hand gaande met de industrialisatie [McAuslan, 
1985]. De niet originele wijze van stedelijke planning raakt ook de meerderheid van Surabaya hard. 
Stadsbeheer in ontwikkelde landen is gebaseerd op een juridisch kader; dit is zo overgenomen door 
minder ontwikkelde landen in hun koloniale tijd [McAuslan, 1998]. In Indonesië zijn de huidige 
stedenbouwkundige verordeningen overgekomen van de Nederlandse wetgeving. In deze omgeving 
worden plannen gemaakt zonder dat men rekening houdt met de situatie waarin de mensen onder 
hen verkeren op sociaaleconomisch gebied. De inefficiëntie en onwilligheid van de overheid om iets 
te doen aan de snelle verstedelijking als resultaat van industrialisatie is een groot probleem in onder 
meer Surabaya. De standaardreactie is om het land te verdelen gebaseerd op westerse 
planningstheorieën, terwijl er in werkelijkheid een kloof ontstaat tussen de formele en informele 
sector [Damayanti, 2006]. 

De toestand van de huizen is erg divers binnen de low cost nederzetting. Huizen voor armen liggen 
naast fraaie bakstenen gebouwen. De oppervlakte van de grond en van ieder huis is ook variabel 
[Soemarno, 2007]. 

Surabaya heeft meerdere submarkten voor woningbouw. Binnen wat de 'formele' bouwmarkt 
genoemd kan worden, zijn verschillende door de overheid gefinancierde projecten, waaronder flats. 
Maar de twee belangrijkste bronnen voor woningen voor de arme groep komen van twee informele 
submarkten: de kampungs (dorpen) en de randdorpjes. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen 
kampungs, zoals bv. de ligging, de mate van bevolkingsgroei en de hoedanigheid van de 
woonmotivatie (tijdelijk/permanent). Huizen in de kampungs variëren ook in grootte, vorm, prijs, 
hoeveelheid bewoners, de staat van de woning en overeenkomsten van grondbezit. Randdorpjes zijn 
gegroeid in belangrijkheid voor families met lage inkomens, mede omdat het vervoer van de 
stadsgrenzen naar het centrum veel beter is geworden [Silas, 1989]. 

De meeste huizen op Java staan direct, zonder verhoging, op de grond. Dit type huis heeft een of 
twee verdiepingen en is gewoonlijk vervaardigd van baksteen. Er is een ander type woning, dat in 
andere delen van Indonesië (Sumatra, Kalimantan, Sulawesi) en in Japan gebruikt wordt, gemaakt 
van hout en op palen staand vrij van de grond met een enkele verdieping. Dit type heeft minder last 
van overstromingen, hoewel de ruimte onder het huis vaak wel gebruikt wordt. Een ander type, dat 
men vaak tegenkomt in kustgebieden, is de woning op palen, op een flatform, vervaardigd van hout 
met één verdieping. In Semarang (Indonesië) worden openbare huurwoningen aangeboden in 
middelhoge appartementvorm [Kobayashi, 2004]. 
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Overstromingen veroorzaken schade aan woningen, en wel [Kobayashi, 2004]: 
1. Structurele schade. 
2. Esthetische schade. 
3. Schade aan inboedel. 
4. Versnelling van degradatie (minder lange levensduur materialen). 
5. Sociale schade, alsook het stilleggen van kleine winkeltjes en scholen, etc. 

De leeftijd van de woningen in Indonesische kuststeden als Surabaya is gemiddeld 27,4 jaar. De 
binnenruimte is 78,2 m3 groot, de 2e verdieping 3,8 m2

, de fundering 32,2 m3
, de wanden van de 

eerste verdieping zijn 166,3 m 2
, die van de 2e verdieping 11,4 m 2

, de deuren en ramen 15,4 m2
, het 

raamwerk is 8,2 m2
, het plafond 39 m2 en het dakoppervlak 103,8 m2 [Kobayashi, 2004]. 

Gebaseerd op de studie naar gebouwkarakteristieken in hoge-dichtheidsomgevingen o.a. in 
Surabaya, kan opgemaakt worden dat er weinig significante verschillen te vinden zijn in bouwstijl. 
Het betekent concreet dat iedere regio met bepaalde klimatologische omstandigheden geen 
specifieke bouweigenschappen bezit, wat vroeger wel zo was. Vroeger had iedere regio haar 
gebouweigenschappen, gebaseerd op het heersende klimaat, zoals de dakvorm, materiaalgebruik, 
ruimtelijke indeling, open ruimte patronen, beplanting, gebouwhoogte, type en vorm van openingen, 
uniforme gebouworiëntatie, etc. Maar nu, zoals vermeld, door globalisering en modernisering, zijn 
de gebouweigenschappen zowel in kustgebieden, binnenland als hoogland nagenoeg gelijk [Santoso 
et al, 2007]. 

Overeenkomstige gebouweigenschappen in drie verschillende klimatologische gebieden zijn [Santoso 
et al, 2007]: 
• Het fenomeen van het dicht op elkaar bouwen. 

• De bouwmaterialen. 

• De dikte van bouwmaterialen. 

• De vorm en type gebouwopeningen. 

• De beperkte gebouwopeningen. 

• De uniformiteit van de gebouworiëntatie. 

• De configuratie van het gebouw. 

• Ruimtelijke indeling. 
• Beperkte vrije ruimte. 

Het kenmerk van hoge dichtheid is: nauwe ruimtes, grote hoogte gebouwen t.o.v. ruimte, veellichte 
en hoge kunstmatige verdiepingen, veel mensen zichtbaar, het meeste door de mens gemaakt, veel 
geluidhinder, veel auto's en hoge verkeersdichtheid [Rapoport, 1977]. Hoge gebouwdichtheid kan 
ook besproken worden aan de hand van kampungs in Indonesië [Santosa, 2000]. Een kampung is een 
vorm van stedelijke nederzetting van hoge dichtheid populatie. Fysiek gezien staan de woningen 
dicht op elkaar, verbonden door smalle paden en enkele open ruimtes verspreid over de kampung 
[Santosa, 2000]. De stedelijke gebouwdichtheid is een van de belangrijkste factoren die het 
microklimaat van een bepaald gebied beïnvloeden, zoals de stedelijke ventilatie en luchttemperatuur 
in de stad. Het fenomeen van de heat island wordt voornamelijk bepaald door de stedelijke dichtheid 
in een bepaald gebied, en niet zozeer door de grootte ervan. Hoe hoger de dichtheid van bebouwing, 
hoe slechter de ventilatie. Daarentegen is een hoge gebouwdichtheid gunstig voor het verminderen 
van de blootstelling aan zonlicht gedurende de :zomerperiode. De invloed van de stedelijke dichtheid 
op de ventilatie hangt af van de wind en de ruimtelijke ordening van het gebouw en de hoogte ervan 
[Santamouris, 1997]. In een warm en vochtig klimaat is deze wijze van opeengepakt bouwen funest 
voor de ventilatie en het thermisch comfort van het binnenklimaat in gebouwen. Daarom is het van 
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belang om een geschikt bouwmateriaal en ventilatiemethode te kiezen in dit klimaat [Santoso et al, 
2007]. 

Er is wel een verschil in gebouweigenschappen in het stedelijk en het landelijk gebied. In het stedelijk 
gebied is er geen significant verschil in het gebruik van bouwmaterialen. De meeste gebouwen 
hebben een licht materiaal dak en redelijk zwaargewicht wanden maar dit varieert sterk. De 
gebouwen hebben een plafond en verschillende vormen en typen openingen die mede dienen als 
dwarsventilatie. Er is geen uniforme gebouworiëntatie. Deze gebieden zijn dicht tot zeer dicht 
bebouwd [Santoso et al, 2007]. 

Op het platteland zijn de getallen anders. Het bouwmateriaal aldaar is eenvoudiger, maar wel 
aansluitend op de gemoderniseerde bouwwijze, de invloed van moderne bouwstijlen heeft de 
gebouweigenschappen op het platteland beïnvloed. Daarnaast zorgt de toenemende bevolking in 
deze gebieden voor steeds grotere dichtheid. In hoge dichtheidgebieden in laaggelegen gebieden 
zoals Surabaya, blijkt onder diverse woningtypes het dak over het algemeen licht te zijn en de 
wanden zwaar, de ventilatie is overwegend dwarsventilatie [Santosa et al, 2007]. 

De wanden licht in plaats van zwaar uitvoeren levert voor de situatie in Surabaya procentueel de 
langste comfortduur op, blijkt uit een simulatie. De conclusie is [Santosa et al, 2007]: 
1. Niet alle bouwelementen kunnen zorgen voor een gunstig comfort voor het binnenklimaat, met 
name in een omgeving met hoge dichtheid. 
2. Gebaseerd op de klimatologisch omstandigheden in Surabaya en de simulatieresultaten, scoort 
het model met lichtgewicht dak, lichtgewicht wanden, enkele ventilatie, met plafond het best; het 
meest ongeschikte model is dat met lichtgewicht dak, zwaargewicht wanden, enkele ventilatie, met 
plafond. 

De kwaliteit van woningen in de low cost nederzettingen is als volgt: het percentage huishoudens 
met een vloeroppervlak minder dan50m 2 is 66,61% (7.604 huishoudens). Verder is het percentage 
huishoudens van heel Surabaya dat slechts primaire bouwmaterialen gebruikt voor het dak van het 
woongedeelte 99,22%. Ondertussen heeft 75,45% van de huishoudens baksteen als wanden voor het 
woongedeelte, 77,36% heeft een vloer voor hun woongedeelte. leder jaar vermindert de kwaliteit 
van een huis aldaar met 2% t.o.v. het vorige jaar. Bijna driekwart van alle inwoners heeft er een 
permanent verblijf [Rolalisasi, 2007]. 

Een adequaat woongedeelte wordt gekenmerkt door [Rolalisasi, 2007]: 

• Een bezettingsgraad van7-9m 2 per persoon. 

• De veiligstelling van grondbezit. 

• Goede faciliteiten en infrastructuur, met name goede toegang tot schoon water, elektriciteit en 
goede sanitatie. 

• Een goede bouwkwaliteit van de huizen. 

De typologie van huisvesting in Surabaya is als volgt [Rolalisasi, 2007]: 

• Kampung. 

• Walk-up appartementen (appa,rtementen. zonder lift). 

• Low cost housing. 

• Dure huizen. 

• Appartementen. 

• Winkelhuizen. 
• Low cost nederzettingen. 
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Een deel van de woningen is geproduceerd door woningbouwers tegen hoge, middelhoge of lage 
kosten of door de gemeenschappen zelf, zoals de kampung. De appartementen zonder lift die door 
de gemeente gebouwd zijn voor de armen hebben de laagste tariefstandaard met adequate 
infrastructuur. De low cost housingis gesubsidieerd door de overheid, en wordt over het algemeen 
geproduceerd door de publieke of private sector. De low cost nederzettingen zijn genegeerde delen 
van de stad waar de huisvesting en leefomstandigheden slecht zijn. Ze variëren van hoge dichtheid, 
smerige huurwoningen in het centrum tot spontane nederzettingen zonder permissie van de 
gemeente aan de rand van de stad. De low cost nederzettingen zijn gebouwd op plekken die niet 
voor bebouwing bestemd zijn, zoals langs de rivier, op open groen of langs de kant van de weg, etc. 
[Rolalisasi, 2007]. 

Case study subdistrict Tanjungsari 
District Sukomanunggal, Surabaya. Er is geen schoon water, geen infrastructuur, noch telefoon. 
70% van de huizen heeft bakstenen gevels met een minimum aan ventilatie, omdat de wanden 
vaak woningscheidend zijn (niet single banked), de overige mensen gebruiken hout voor de 
constructie. Het probleem van het ontwerp van de huizen is de minimale verlichting en dat de 
slecht uitgevoerde natuurlijke ventilatie kan leiden tot ziektes zoals dysenterie, diarree, etc. Een 
ander probleem is dat de mensen in een gevaarlijk gebied wonen. Ze zijn 7 m verwijderd van een 
spoorweg en hebben een steegje ter uitvlucht van 1,5 m breed. Er zijn ook 3 plaatsen waar ze het 
spoor kunnen oversteken, dus het gevaar loert dat ze worden overreden. Daarnaast wordt het 
grootste deel van het inkomen verkregen uit informele bronnen [Rolalisasi, 2007]. 

De KIP (Kampung lmprovement Program) verzorgt geen wooneenheden, slechts infrastructurele 
zaken. De huizen in de kampung hebben de kopse gevelkant naar het pad gericht. En de breedte van 
deze woning is erg smal, terwijl de diepte lang is. De stedenbouwkundige ligging is in stroken. Zie 
afbeelding 3, waarin het subdistrict Sawahan te zien is [Funo et al, 2002]. 

Afbeelding 3 Stedenbouwkundige tekening subdistrict Sawahon [Funo et al, 2002] 
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De woningtypes kunnen geïdentificeerd worden aan de hand van diverse karakteristieken van het 
gebouw. De basisoorzaak van de totstandkoming van de woningen is de bouwmethode. De 
bouwmethode moet de beperkingen van de smalle gebouwvorm en het pad volgen. De smalle en 
lage gebouwvorm zorgt voor een maximale dichtheid in een beperkte ruimte. De bouwmethode in 
de kampungs is uitgevonden in de kampungs. De hoofdas van het gebouw staat loodrecht op het 
toegangspad (de kopse kant kijkt op het pad). Zie afbeelding 3. Dit type huis wordt tsuma-iri 
('puntgevelhuis') genoemd tegenover hira-iri, waarin de kopse kant parallelloopt aan het pad, in 
Japan. De constructiewijze is gelijk, aUeen de breedte is anders. De dakconstructie, vaak een 
zadeldak, wordt gevormd door geprefabriceerde spanten, welke te koop zijn in kleine 
materiaalwinkels. Dit is één van de aspecten die aantonen dat er een bouwsysteem is voor het 
kampunghuis. Een groter huis bestaat uit meerdere standaardtypen aan elkaar gebouwd. Tot vier 
units naast elkaar zijn te onderscheiden in de kampung [Funo et al, 2002]. 

Er is een classificatie te maken van type huizen in kampungs, zie 
afbeelding 4 [Funo et al, 2002]: 
A. Puntgevelhuis met één nok: één unit. 
B. Puntgevelhuis met twee nokken: twee eenheden. 

D 
.\ 

( '( I 1Û 
IJ 11 

C. Puntgevelhuis met drie nokken: drie eenheden. fÛI 
D. Puntgevelhuis met vier nokken: vier eenheden. c 

E. Gedraaid puntgevelhuis. Verdere classificatie is wenselijk tussen 
de gelijkvloerse en verdiepingwoningen, alsmede de bouwwerken 
met open binnenplaatsen. 

r1~Y'r 1 -cn·-cr 
n n 

F. Huis met twee etages of meerdere verdiepingen. 0 f ) B J n l 
G. Huis met binnenplaats; Fen G zijn zeldzaam in Surabaya. 1: I•' li 

Er is een classificatie gemaakt van een aanta·l kampungwoningen, 
zoals in afbeelding 5 weergegeven [Funo et al, 2002]: 

Afbeelding 4 Classificatie 
gebouwdoorsneden kompung Suroboyo 
{Funo et al, 2002} 

• 

• 

• 
• 

A-1 minimaal kampunghuis: heeft één ruimte. Deze ruimte 
wordt gebruikt als slaapkamer, woonkamer en eetkamer. Andere activiteiten, zoals douchen en 
wassen, worden buiten deze ruimte gedaan. Kleine terrassen worden vaak gebruikt als 
ontvangstruimte/woonkamer of eetkamer. Huurkamers horen bij dit type. De gemiddelde 
omvang van dit type is 15m2

. Er is plaats voor 
gemiddeld 4,3 mensen. 26,32% van de A-1 woningen 
is kleiner dan 10m2

• De gemiddelde kavelgrootte is 
26,37 m2

. 

A-2 tweekamerwoningen : bestaande uit een 
woonkamer en slaapkamer. De woonkamer wordt 
als eetkamer gebruikt. De gemiddelde grootte van 
dit type woning is 24,97 m2 en het gemiddelde 
aantal bewoners is 4,6. De gemiddelde kavelgrootte 
is 59,3 m2

• De gemiddelde verblijfsduur in de 
kampung is 25,5 jaar. Bewoners van dit type huis 
leven het langst in de kampung. 
A-3: een A-2 woning met keuken. 

A-4 : Een A-3 woning met badkamer. De woonkamer 
wordt als eetkamer gebruikt. Alle kamers zijn 
voorzien van een dak in A-4. De gemiddelde grootte 
is 46,9 m2 en de gemiddelde hoeveelheid bewoners 
is 4,83. 
5 mensen (de gemiddelde omvang is 38,55 m2

, 

26,67%), 6 mensen (de gemiddelde omvang is 
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Afbeelding 5 Classificatie gebouwplattegronden 
kampung Surabaya [Funo et al, 2002] 
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56,18 m2
, 20%) wonen in het standaard type huis A-4. Het aantal jaar dat ze blijven is 20 jaar 

voor 5 personen en 23 jaar voor 6 personen. De gemiddelde kavelgrootte is 81,77 m2
• 

• A-5: A-4 woning met aparte eetkamer (al dan niet onderdeel van woonkamer). De gemiddelde 
grootte is 61,8 m2 en de familiegrootte 4,5. De kavelgrootte is 101 m2

. 

• B-9: Puntgevelhuis met twee eenheden, A-5 woning met een extra slaapkamer. Meer 
slaapkamers worden toegevoegd naarmate er meer mensen komen te wonen. Toegevoegde 
kamers worden van dak voorzien, de bewoners delen de wand en gang van het 'hoofdgedeelte'. 
Het gemiddelde vloeroppervlak is 77,43 m2 en de gemiddelde familiegrootte is 5,90. De 
kavelgrootte is 135,65 m2

• Men verblijft er gemiddeld 22,76 jaar. 

• B-10: twee A-4 type woningen. 

• D-16: vergroot B-10 aan beide zijden. 

Een minimale toevoeging aan de woning zijn uitbreidingen van kamers. Velen breiden de woonkamer 
uit. KIP verzoekt om de ruimte voor het huis open te 11aten, zodat het pad breed blijft; hierdoor 
moeten gebouw die direct aan het pad liggen vaak inschikken. De toevoeging van kamers wordt op 
vele wijzen gedaan: er zijn vele voorbeelden van winkels die toegevoegd zijn aan het volume, of een 
stal (warung) voor het huis. Er zijn voorbeelden van badkamers in de binnenplaats. Dit is een typisch 
proces van A-2 naar het standaardtype A-4 of A-5. Toevoeging zowel voor als achter het huis is ook 
heel gewoon. Dit type uitbreiding vindt vaak plaats na toevoeging van gezinsleden. De transformatie 
van A-1 via A-2 naar A-4 is een hele gewone in de kampungs. Als aan de voor- en achterzijde niet 
uitgebreid kan worden, zoekt men ruimte in de breedte. De meest geobserveerde uitbreiding is halve 
of volle toevoeging in de breedte. Huiseigenaren bouwen een andere vleugel aan het bestaande 
gebouw als het kind zijn eigen gezin sticht of wanneer de huiseigenaar een ruimte wil gaan verhuren 
voor extra inkomen. Als er geen ruimte meer is op de begane grond om uit te bouwen, beginnen ze 
met verticale bouw. In Sawahan is de meeste grondoppervlak volgebouwd, waardoor al 22 huizen 
een verdieping hebben van in totaal 97 units. Op de verdieping worden eerst twee kamers gebouwd, 
dan wordt de ruimte langzamerhand volgebouwd. Het is moeilijk een trap te maken naar de 
verdieping vanwege de smalle breedte van de kampungwoning. Er zijn geen 
standaardkampungwoningen van drie etages of meer [Funo et al, 2002]. 

In afbeelding 6 staan diverse plattegronden van verschillende type woningen aangegeven. ledere 
woning varieert in grootte, maar ze hebben overeenkomstige eigenschappen. Aan de voorkant van 
de woning in een kampung is een ruimte genaamd 'ruang tamu', de gastruimte. Deze ruimte wordt 
ook gebruikt als woonkamer en ligt langs de toegangsweg. Wonen in de toegangsruimte is heel 
normaal in kampungs. De gastruimte is heel zelden verdeeld door wanden, het is een flexibele ruimte 
die zich uitstrekt tot het achtereind van het huis. Achterin liggen de s11aapkamers ('ruang tidur') en de 
keuken ('dopur'), gevolgd door de badkamer ('kamar mandi'). Het is ook gebruikelijk dat er een soort 
technische ruimte aanwezig is achterin het huis. De meest voorkomende woning is van type C, van 
voor tot achter: terras ('teras'), woonkamer, slaapkamers, eetkamer ('ruang makan'), keuken, 
badkamer in één rij. De eetkamer is zelden een aparte ruimte. Vaak wordt de keuken of een andere 
ruimte gebruikt als eetruimte. De slaapkamer is niet een afgesloten ruimte, maar is vaak open naar 
de gang toe. De badkamer lag normaliter in de achtertUiin, maar de waterput ('sumur') ligt nu in de 
woning zelf [Funo et al, 2002]. 

In afbeelding 6 is ook te zien dat de breedte van de voorgevel verschillend is, van 3000 mm (type G), 
3500 mm (type B), 4000 mm (type F), 5000 mm (type C) tot 6000 mm (type D), maar de basisindeling 
is praktisch dezelfde. Het standaardtype woning in de kampung is niet in een keer vervaardigd. In het 
algemeen is een dergelijke woning geleidelijk opgebouwd door het toevoegen en veranderen van 
bepaalde delen afhankelijk van de behoeften van het moment. Het bouwwerk verandert zo van een 
tijdelijk gebouw in een permanent gebouw. Het archetype van een kampungwoning is een één
kamer-unit, een minimum kampunghuis. De bewoners van een-kamer-units gebruiken de ruimte 
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Afbeelding 6 Woningtypes kampung Surabaya [Funo et al, 2002} 

voor dagelijkse activiteiten. Met inbegrip van de gastruimte is er nog een slaapkamer in deze 
minimale vormgeving van een kampung. Het standaardtype kampunghuis komt na het archetype 
woning en is uitgebreid met nog een ruimte: een badkamer. Het huis van type C (ook het type F) 
wordt beschouwd als de standaardwoning voor de kampung met een dekkingsgraad van 15% van de 
onderzochte woningen in de kampung. Inclusief type G (met een eetkamer) is het een kwart van de 
woningen. De type A-woning is de minimale woonvorm van de kampung, bedoeld voor bejaarde 
stellen. Deze woning heeft geen aparte woon- en slaapkamer, maar heeft wel een keuken . Type B, 
waar 7 mensen wonen, is een uitbreiding van type A, met een slaapkamer omgebouwd tot eetkamer. 
Kamers worden toegevoegd in opeenvolging van de bestaande rij. Een typisch voorbeeld daarvan is 
type H, waarin de standaardunit is toegevoegd, parallel aan de woning. Er leven 10 mensen in dit 
type huis, dat in het begin een twee-ruimtewoning was . De familie in type H verhuurt een huis naast 
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hun woning. De bewoners van kampungs nodigen vaak familieleden uit het oude dorp uit om bij hen 
in te trekken. Dit verklaart de verdeling van land in de kampung. Het huis van type Dis een voorbeeld 
van uitbreiding van een halve breedte om ruimte te maken voor een slaapkamer en eetkamer. Type 
E breidt een volle breedte uit voor een w inkel ('toko') . Wanneer de dichtheid van woningen te groot 
is, kan gekozen worden voor verticale uitbreiding, zoals gedaan is bij type F. Hier wonen tien mensen, 
er is één kamer toegevoegd op verdieping. Ook type G heeft verticaal uitgebreid, met meerdere 
kamers [Funo et al, 2002]. 

4.2 Thermisch comfort 

De eisen van bewoners in low cost appartementen in Surabaya veranderen vaak, doordat er 
meerdere mensen komen wonen. Families uit dorpen in de omgeving die naar de stad komen voor 
werk hebben gewoonlijk geen onderdak. Dit resulteert vaak in het scheiden van ruimtes, wat de 
ventilatie in de woningen niet bevordert. Veldonderzoek wees uit dat het partitioneren belangrijk is 
voor gebruikers en dat zij er voorkeur aan geven om de beschikbare ruimte zowel verticaal als 
horizontaal te scheiden. Om erachter te komen wat de invloeden hiervan zijn op comfort, is het 
cruciaal om de voornaamste invloeden die experts daarbij geven te benoemen: thermische 
distributiesystemen en vochtverspreidingssytemen zijn belangrijke factoren in dit vraagstuk, waarbij 
de thermische systemen de meeste invloed hebben op comfort [Boutet, 1987]. Vele factoren 
beïnvloeden comfort, maar de plattegrond van de woningen, de locatie, de oriëntatie en 
beschaduwing worden, samen met de partionering van de woning, als uitgangspunten genomen voor 
verbetering van het thermisch comfort in de woningen [Kisnarini et al, 2010] . 

Er zijn vier methoden om menselijk comfort door koeling te bewerkstelligen, te weten [Kisnarini et al, 
2010] : 
1. De omgevingstemperatuur verlagen. 
2. De vochtigheid verminderen als deze hoog is. 
3. De vochtigheid verhogen door verdamping wanneer deze aanvankelijk laag is . 
4. Gebruik luchtbeweging. 

In Surabaya is de omgevingstemperatuur hoog, maximaal' gemiddeld 33,1 °C. De relatieve 
luchtvochtigheid is er ook hoog, variërend tussen de 53% en 91%. De beste manier om comfort te 
behalen zou zijn punt 4: luchtbeweging. Er wordt verwacht dat de luchtbeweging in staat is om de 
warme en vochtige lucht af te voeren door daarvoor bestemde gevelopeningen. Het probleem is hoe 
de luchtstroming in de ruimte dient te lopen om optimaal te werken . De part itionering van de 
ruimte zou zodanig moeten zijn dat ventilatie, dus comfort, optimaal is in de woning [Kisnarini et al, 
2010]. 

De geometrie van een gebouw speelt een belangrijke rol in de luchtbeweging door het interieur en 
het exterieur. Als de geometrie ventilatie toestaat in de ruimte, zullen de interne obstakels de 
luchtstroom beïnvloeden (vertragen, versnellen, van richting veranderen, etc.). Zie afbeelding 7 
[Boutet, 1987; Kisnarini et al, 2010). 

Afbeelding 7 Luchtstroming in woning door vormen of obstakels [Boutet, 1987] 
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De verdeling van de ruimte kan zowel horizontaal als verticaal geschieden. Hoewel verticale vlakken, 
zoals muren, het meest evident aanwezig zijn in een interieur, zijn ook horizontale vlakken zoals 
keukenkastjes belangrijk in de luchtverdeling. Bij het plaatsen van wanden en meubels dient 
rekening gehouden te worden met de luchtstroming. Zie afbeelding 8 [Boutet, 1987; Kisnarini et al, 
2010) . 

Afbeelding 8 Luchtstroming in woning door horizontale en verticale compartimentering (Boutet, 1987] 

4.3 low cost appartementen 

De betekenis van 'Multi Storey Housing' of appartementencomplexen is: gelaagde 
bouwontwikkeling, die zowel horizontaal als verticaal gesegmenteerd is, maar toch een eenheid 
vormt. leder deel daarvan kan gescheiden gebruikt of bezeten worden en is met name bedoeld voor 
volkshuisvesting, uitgerust met een gezamenlijk deel, gezamenlijke materialen en gezamenlijk land. 
Er zijn vier typen Multi Storey Housings, of appartementen [Komarudin, 1997; Walojo, 2009] : 
1. Huurappartementen. 
2. Appartementen voor de middeninkomens. 
3. Eenvoudige appartementen. 
4. Low cost appartementen. 

Het is overduidelijk dat low cost appartementen in warme en vochtige tropische steden relatief 
kleine oppervlakten beslaan per eenheid . De oppervlakte varieert van 14 m2 tot 36 m2

, omdat ze 
betaalbaar moeten zijn . Door de kleine oppervlakte worden ze vaak in een vooropgezet ontwerp 
geïmplementeerd, in plaats van een op maat gemaakt plan. Het betreft vaak een zogeheten 'double 
loaded' gebouwoppervlak: aan twee zijden woningen, gescheiden door een centrale gang. Zelfs de 
dienstruimten, zoals pantries of toiletten, zijn vaak voor gezamenlijk gebruik bestemd en zijn niet 
aanwezig in de eenheden zelf. In de loop der jaren zijn de oppervlakten van de eenheden groter 
geworden en de ontwerpen diverser. De gebouwplattegronden zien er in Surabaya uit zoals 
weergegeven in afbeelding 9 [Kisnarini et al, 2010). 

Afbeelding 9 Low cast appartementen in Surabaya met respectievelijk externe ('single loaded'}, interne ('double loaded') en 
gescheiden interne ('twin single') ontsluiting op de gang (Kisnarin et al, 2010] 

De single loaded-variant staat goede ventilatie toe in de appartementen. De double loaded-variant 
heeft de slechtste luchtstroming van de drie indelingen en de twin single-variant staat een goede 
luchtstroming toe in de appartementen, veel beter dan de double loaded-variant. Wat opvalt is dat 
in Surabaya relatief veel double loaded-appartementencomplexen staan, die eigenlijk een slechte 
ventilatie hebben . Dit heeft waarschijnlijk als reden dat de oppervlakte de meeste units kan bevatten 
in vergelijking met andere indelingen. Het is namelijk cruciaal dat low cost appartementeneenheden 
zo weinig mogelijk kosten [Kisnarini et al, 2010]. 
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De meest essentiële uitkomst van het bewonersonderzoek dat in Surabaya gedaan is onder 144 
deelnemers toont aan dat op een schaal van 1-5 (slecht naar goed) het belang van de wooneenheid 
een 4,7 scoort. Echter, de bewoners zijn nog niet zo tevreden met het resultaat (2,4). Dus ze 
verwachten in de toekomst nog meer uitbreiding van de woonruimte (4,6). Als redenen hiervoor 
wordt gegeven dat ze meer huisgenoten krijgen, opgegroeide kinderen hebben en andere functies 
willen. Om de appartementen zo goedkoop te maken als mogelijk, zou overheidssteun vanuit 
Surabaya nodig zijn door middel van subsidies. Daarom zullen ze alleen op kleine kavels gezet kunnen 
worden, waardoor de stad nog dichter bevolkt wordt. Desalniettemin hebben deze maatregelen de 
leefomstandigheden van de armen verbeterd, vergeleken met de huisvesting daarvoor. Nu wonen ze 
een stuk veiliger en gezonder. Daarom is het beter om niet te wachten tot de overheid de eenheden 
groter maakt, maar om de eenheden zodanig te ontwerpen dat ze vrij indeelbaar zijn. Een ander 
cruciaal resultaat uit het onderzoek is dat gebruikers de ventilatie een belangrijk aspect vinden (4,2), 
maar ze zijn tevens best tevreden met de bestaande omstandigheden (3,1). Deze uitslag komt erop 
neer dat ventilatie behouden zou moeten blijven zoals het is, dus veranderende behoeften qua 
ruimtelijke indeling zou hierop geen negatief effect mogen hebben [Kisnarini et al, 2010]. 

Volgens het onderzoek heeft 39% een voorkeur voor het opdelen van de ruimte in meerdere de'len 
mocht dat nodig zijn. Vaak zijn dit verticale scheidingen. Verticaal wordt geprefereerd, omdat men 
dit beschouwt als gemakkelijker, veiliger en praktischer omdat deze scheidingen de vorm hebben van 
een kastje of een gordijn. 12% geeft de voorkeur aan horizontale compartimentering. 49% wil een 
combinatie van deze twee scheidingsmethoden. Een andere essentiële factor die de luchtbeweging 
in een ruimte kan aantasten is het gangpad. Het onderzoek wees uit dat 70% van de ondervraagden 
double loaded appartementen prefereert. Slechts 20% geeft de voorkeur aan single loaded 
appartementen. 10% wiltwin single appartementen. Het percentage ondervraagden dat open 
plattegronden prefereert bedraagt 28%, terwijl 72% meer waarde hecht aan vaste eenheden 
[Kisnarini et al, 2010] . 

4.4 Ventilatie in low cost appartementen 

Het ontwerpdoel zou moeten zijn om het binnenklimaat te verbeteren ten bate van comfort. De 
meest effectieve manier om dat in een gebouw te doen is om een luchtdoorlaat te creëren, een 
passage van lucht, dus openingen in twee tegenoverliggende wanden. Een dergelijke luchtdoorlaat 
concentreert de wind en verhoogt daarmee het comfort in huis gedurende erg vochtige perioden 
met erg weinig wind [Givoni, 1998]. De helft van de appartementen in Surabaya ,is double loaded. 
Doorluchting in een dergelijke plattegrond is niet mogelijk, tenzij tegenoverliggende 
appartementeenheden simultaan geopend worden [Givoni, 1998; Lechner, 2001]. Met betrekking tot 
natuurlijke ventilatie, is de single loaded-variant beter dan de double loaded-variant. Bovendien zijn 
de twin singles ook beter dan de double loaded versie. Dit is omdat er een opening zit tussen de 
twee gangpaden die meer ventilatie toelaat. Toch geeft 56% van de mensen de voorkeur aan de 
double loaded-variant, terwijl44% single loaded prefereert. Daarom is het van belang om na te gaan 
op welke manier double loaded plattegronden geoptimaliseerd kunnen worden om te voldoen aan 
het gewenste thermisch comfort. De ventilatiestroming is er heel anders dan een single-banked 
versie. Bovendien verspreidt de temperatuur zich door het gebouw, afhankelijk van de windrichting. 
De windrichting parallel aan de gebouwlengte zal resulteren in hogere temperaturen dan die 
loodrecht op het gebouw. Vandaar dat de openingen naar de wind gedraaid zouden moeten zijn 
[Kisnarini et al, 2010] . 

Luchtbeweging in iedere eenheid wordt beïnvloed door de massa of door het type plattegrond. Hoe 
vrijer de opening en uitlaat voor ventilatie is, hoe gemakkelijker de lucht door de ruimte naar de 
andere kant gaat [Lechner, 2001]. Open plattegronden hebben de voorkeur, omdat partities de 
weerstand van luchtstroom bevorderen, waardoor de totale ventilatie verminderd wordt. 59% van 
de ondervraagden geven de voorkeur aan een verdeelde plattegrond, 41% kiest voor een open 
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plattegrond. 50% van de deelnemers die een partitie willen, willen deze verticaal hebben, 12% wil 
deze horizontaal hebben en 38% wil een combinatie daarvan, zie afbeelding 10 [Kisnarini et al, 2010] . 

Afbeelding 10 Verticale, horizontale en gemengde scheiding in een woning {Kisnarini et al, 2010} 

[~ 
Afbeelding 11 Ventilatie in een verticaal en horizontaal gescheiden woning {Kisnorini et al, 2010} 

De horizontale compartimentatie is gunstiger voor ventilatie omdat de bewoners hierbij meer profijt 
hebben van de luchtstroom, zie afbeelding 11. Daarnaast zou een grotere hoogte van de ruimte meer 
ventilatie toestaan, zonder vergroot vloeroppervlak. Verder leert het onderzoek dat bewoners meer 
oppervlakte willen; 87% van hen wil een grotere slaapkamer. De rest (13%) wil meer woonruimte en 
opslag- laatstgenoemde om bepaald bezit niet zichtbaar te maken voor publiek. Omdat de overheid 
hen niet meer oppervlak kan bieden, zou heil gezocht moeten worden in de hoogte, waar horizontale 
compartimentering uitkomst kan bieden. Dit kan door bijvoorbeeld 2 m onder de tussenvloer vrij te 
houden en 1,6 merboven (totaal 3,6 m hoogte). Het bovenste gedeelte zou ook iets lager kunnen 
zijn (1,2 m) aangezien daar vaak alleen geslapen of opgeslagen wordt. Horizontale 
compartimentering wordt aanbevolen [Kisnarini et al, 2010]. 
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Intermezzo: Case study appartementencomplex Sombo 
Te vinden opSomboStreet in het Simolawang district, Simokerto subdistrict, Surabaya. In Sombo 
was de huisvesting en de nederzetting heel dichtbevolkt en de huizen en nederzetting waren van 
lage kwaliteit . Oe geldende standaard was lager dan de minimale standaard van 5,2 m 2

• Het leven 
van de bewoners werd bedreigd, met name door ziekte en door brand, omdat de huizen zo dicht 
op elkaar gebouwd waren. Oe ontwikkeling van Sombo was bestemd voor de mensen met lage 
inkomens die voorheen het dichtbevolkte gebied bevolkten in Sombo street. Oe planning van dit 
gebouw werd gedaan in overleg met de universiteit en de overheid van Surabaya. Dit resulteerde 
in tien Multi storey housing gebouwen van ieder 4 etages met een totaal van 600 
appartementeenheden met een standaardafmeting van 6 m x 4 m. 

Ondertussen werd een bepaUng opgesteld voor de verdeling van de eenheden, gebaseerd op de 
voormalige huisgrootte met de volgende bepalingen: 
A. Kandidaat-bewoners die voorheen een woning hadden met een ruimte minder dan 10m2 

kregen een~ ruimte in het Multi storey housing project. 
B. Kandidaat-bewoners die voorheen een woning hadden met een ruimte tussen de 11- 36m 2 

kregen 1 ruimte in het Multi storey housing project. 
C. Kandidaat-bewoners die voorheen een woning hadden met een ruimte tussen de 37 - 42 m2 

kregen 1 ~ ruimte in het Multi storey housing project. 
Voor elektriciteit, water en utiliteitsdiensten werd iedere maand betaald, terwijl de 
elektriciteitsfunctie in iedere woning werd uitgerust afhankelijk van de hoeveelheid gebruikers. 
Bovendien werd het schoonmaakbeheer gevormd door groepen bewoners, zij zorgen dus zelf voor 
het onderhoud van het complex en werken op bepaalde dagen. Het Sombo-project was 
oorspronkelijk bedoeld voor 469 families en dit werden er dus uiteindelijk 600. Tot op de dag van 
vandaag is het complex niet vol en het totale aantal inwoners is onduidelijk. 

Een aantal bewoners, die er sinds de oprichting woonden, hadden aanpassingen aan de woningen 
gemaakt en onderling heel divers. Het waren voornamelijk aanpassingen aan het ruimtelijk plan. In 
een vroeg stadium van het ontwerp bestond de ruimte van de bewoner uit één ruimte van 
verschillende afmetingen, terwijl de overige dienstruimten buiten de kamers geplaatst werden (op 
dezelfde verdieping). Het basisidee was dat alle diensten gemeenschappelijk waren, zoals de 
badkamer, keuken, etc. Oe hoofdgang op iedere verdieping werd gebruikt als gemeenschappelijke 
woonruimte, wat heel gewoon is voor de bewoners om gasten te ontmoeten en met elkaar te 
praten. Op sommige momenten werd deze plek gebruikt voor trouwerijen, religieuze ceremonies 
(bv. bidden), etc. Het idee van een gemeenschappelijke keuken was geen succes, omdat de meeste 
bewoners de keuken als opslagplaats gebruiken voor keukengerei. Maar als ze gingen koken 
namen ze het gerei mee de woning in. Sommige families pasten hun ruimte aan door het opdelen 
van de ruimte in kleinere ruimten, die gebruikt worden als keuken; terwijl het keukengerei in 
boxen bij de gemeenschappelijke keuken wordt geplaatst. Sommige namen zelfs de gang in als 1 

ruimte-uitbreiding van hun appartement. Deze uitbreidingsantwikkeling moest dan wel 
goedgekeurd worden door de omliggende bewoners van die verdieping. In blok C van het complex 
werd de ingang ook als extra ruimte beschouwd voor een aantal bewoners. De begane grond werd 
gebruikt als markt die voorzag in de dagelijkse behoefte van de mensen, zoals rauw voedsel, 
groente, ingrediënten, en andere zaken. Volgens een van de inwoners is het zo dat de afstand 
tussen blokken hen dichterbij lijkt dan het vervoer verticaal op trappen; ze doen hun inkopen liever 
een blok verder weg dan een verdieping hoger. Daarnaast ligt het Sombo-complex relatief dichtbij 
een grote markt of het centrum, wat ertoe leidt dat veel bewoners daar iedere week hun 
boodschappen halen [Walojo et al, 2009]. 
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Het Somba-project (in de casestudy hierboven) heeft nationaal de aandacht getrokken en wordt als 
voor beeld beschouwd voor het terugdringen van low cost nederzettingen in Indonesië en elders. 
Maar er is ook veel te verbeteren aan het project [Walojo et al, 2009]: 
1. Een ruimte van3-6m 2 is te klein en moet breder worden, omdat vele bewoners getrouwd zijn en 
kinderen hebben. 
2. De locatie van diensten en infra zoals de keuken en badkamer moeten meer aandacht krijgen 
gedurende het planningsproces. Er zijn klachten over de positie van de badkamer in het gebouw, 
want veel mensen vonden het niet prettig om zo dicht bij andere mensen een bad te moeten nemen 
en dat ze door de keuken heen moesten om er te komen. Hetzelfde geldt voor de mensen die de 
keuken gebruiken. 
3. De gebouwde omgeving en infrastructuur zoals schoon water en elektriciteit zijn basisbehoeften 
die verbeterd moeten worden. Er werd ondervonden dat in blok C de hoeveelheid water die men 
kreeg niet voldoende was voor de gehele dag. Daarom moest men het water samen met andere 
bewoners in kleine hoeveelheden opsparen. Het gebruik van slechts één verbruiksmeter voor 
elektriciteit zorgde ervoor dat iedereen dezelfde hoeveelheid bijdroeg, terwijl niet iedereen evenveel 
gebruikte. 
4. Het onderhoud van het gebouw is een serieus probleem dat het voornaamste punt van aandacht 
moet worden van Sombo. 
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5 Materiaaleigenschappen 

5.1 Algemeen 

Bouwmaterialen vormen de grootste input in de constructie van huizen, verantwoordelijk voor 80% 
van de totale waarde van een eenvoudig huis [UNCHS, 1996]. Daarom is het van belang dat 
materialen rijkelijk voorhanden zijn en betaalbaar zijn als de nederzetting duurzaam moet worden . 
Traditioneel worden huizen in de derde wereld gebouwd middels primaire bouwmaterialen, zoals 
aarde, bamboe en hout met rieten daken. Deze materialen worden gevonden door de bouwers zelf. 
Tegenwoordig worden de bouwmaterialen in toenemende mate door iemand anders dan de bouwer 
gezocht of gemaakt. Het gebruik van traditionele materialen is aan het verminderen door hun 
toenemende schaarste, hun lage kwaliteit, hun intenser benodigde onderhoud en een hogere 
waarde en de aantrekkingskracht van modernere bouwmaterialen. Als gevolg hiervan wordt in 
derdewereldlanden veelvuldig gebruikgemaakt van niet-traditionale materialen voor de bouw, zoals 
cement, ijzer en asbestcement. Veel bouwmaterialen worden geïmporteerd als kant-en-klaar
producten, of de belangrijkste benodigdheden voor het productieproces worden geleverd. De 
bouwmaterialen op de markt in de meeste landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn erg duur, of 
weinig voorhanden, of van lage kwaliteit [LJNCHS, 1996]. Geschikte technologie voor low cost 
materiaalproductie heeft meerdere voordelen, zoals een vermindering van de afhankelijkheid van 
geïmporteerde goederen, mogelijkheden voor vervangingsmaterialen gemaakt van overvloedige 
inheemse producten, potentie voor meer kennis en kunde van de bouw en kostenreductie van de 
bouw. Echter, veel onderzoek naar nieuwe materialen en producten in deze gebieden vindt plaats in 
laboratoria, ver van de bestemde plaats af [Gough, 1996]1. Veel van dit onderzoek kan bekritiseerd 
worden, omdat het geen rekening houdt met besluitvorming en de productiecapaciteit. Passende 
technologie, dus vervaardigd voor de armen, benadeelt de rijke elite, die de economische en 
politieke macht heeft deze ontwikkeling te voorkomen. De kosten van bouwmaterialen kunnen 
worden gereduceerd als deze in grote hoeveelheden worden ingekocht door gemeenschappen of 
self help bouwers zelf, of als self help bouwers de materialen zelf produceren. Veel van dit soort 
initiatieven faalt door gebrek aan flexibiliteit of weerstand van hogerop. Een betrouwbare toestroom 
van bouwmaterialen is van het grootste belang voor duurzame ontwikkeling; dit lijkt echter heel 
lastig. De meest hoopvolle ontwikkelingen op dit gebied zijn: het vervaardigen van cement op kleine 
schaal, kalk en andere bindmiddelen, innovaties op het gebied van bodemconstructie, 
vezelcementdaken (met asbest dus) en het gebruik van industrieel en landbouwafval in 
bouwmaterialen [UNCHS, 1996; Gough, 1999]. 

5.2 Kampung 

De kampungwoningen worden niet van begin af aan gemaakt zoals ze zijn, maar geleidelijk zo 
opgebouwd. Van tijdelijk naar vaste woning. In het beginstadium worden materialen zoals bamboe 
en hout gebruikt. Later wordt overgegaan op baksteen en gewapend beton. De mensen hebben de 
neiging eerst een barak-achtig houten gebouw te maken, waarna verbeteringen worden aangebracht 
als er meer inkomen is. De wanden gemaakt van bamboe heten 'gedek'. De wanden van baksteen 
heten 'tem bok'. De bewoners prefereren tem bok-wanden. Er zijn vele huizen met tembok-wanden in 
het voorste gedeelte van het huis engedek in het achterste gedeelte [Funo et al, 2002]. 
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5.3 low cost nederzetting 

Bouwmaterialen die veelvuldig gebruikt worden voor de low cost nederzettingen variëren van 
gebruikt hout of bamboe tot pleisterwerk op baksteen en beton [Soemarno, 2007]. 

Onderzoek in 84 huizen in overstromingsgebieden. De materialen die voor woningen (type landed 
(op de grond)) in Surabaya voornamelijk gebruikt worden in overstromingsgebieden, zijn: beton voor 
de fundering, beton en pleisterwerk voor de vloer, baksteen voor de verdiepingswand, hout voor de 
dakconstructie, het raamwerk en de plafondafwerking, multiplex voor deurpanelen, en dakpannen 
als dakbedekking [Kobayashi, 2004]. 
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6 Duurzaamheid 

6.1 Duurzaamheid 

Duurzaamheid is: 'Meeting the needs of the present without compromising the ability of future 
generations tomeet their own needs' [WCED, 1987; Gough, 1999] 

In het debat over duurzame ontwikkeling speelt verstedelijking een centrale rol. De steden werden 
gezien als een bijdrager aan milieuproblematiek, i.p.v. een aspect van duurzame ontwikkeling. De 
huidige behoeften van stedelingen zijn economische behoefte {toegang tot werk, uitkering), sociale 
behoefte, culturele en gezondheidsbehoefte (goede huisvesting en diensten) en politieke behoefte 
{deelname in besluitvorming) [Gough, 1999]. 

Om aan de voorwaarde van duurzaamheid te voldoen {toekomstige generaties ontzien), is het 
noodzakelijk om het gebruik van eindige bronnen te beperken, afval te verminderen en herbruikbare 
bronnen daadwerkelijk te hergebruiken [Mitlin & Satterthwaite, 1996]. Menselijke nederzettingen 
zijn een van de meest zichtbare aspecten van het proces van verstedelijking. UNCHS (United Nations 
Centre for Human Settlements of 'Habitat') heeft een uitdaging geformuleerd voor de komende twee 
decennia: hoe kan de ontwikkeling van stedelijke nederzettingen in een snel verstedelijkende wereld 
zodanig beheerd worden dat de sociale, economische en milieudoelstellingen van duurzame 
ontwikkeling bereikt kunnen worden? [UNCHS, 1996; Gough, 1999]. 

6.2 Indonesische overheid 

De Indonesische regering heeft, na de oprichting van de Indonesische versie van de Green Building 
Council in 2008, handvaten ontwikkeld om de bouw en gebouwen duurzamer te maken middels een 
ratingsysteem voor gebouwen. Dit heeft men gedaan omdat ook deze regering bezorgd is over de 
huidige staat van milieudegradatie. Het- vrijwillige- ratingsysteem evalueert het ontwerp en de 
constructie van gebouwen op een aantal essentiële duurzaamheidspunten. Dit ratingsysteem is 
grotendeels afgeleid van de Australische Green Star en heet Greenship [ Greenship rating tools, 2009]. 

De Greenship rating tools zijn geldig voor gebouwen met een totaal vloeroppervlak vanaf 2500 m2
• 

Een aantal punten, van belang voor hoge gebouwen, worden uitgelicht [Greenship rating tools, 
2009]: 

• De doelstellingen voor terreinlandschap: het handhaven of uitbreiden van de groene stad om de 
kwaliteit van o.a. het milieu te verbeteren; dit houdt in een vermindering van het afvoerwater 
voor het drainagesysteem, zodat een imbalans van grondwater en afvoerwater geminimaliseerd 
wordt, almede een verminderd UHI-effect, minder CO ruitstoot en andere vervuilende stoffen, 
voor erosiebestrijding, bodembescherming, verbeterde habitat en ecosysteem. IJkpunt: 
A. Als ten minste 30% van de kavel begroeid is door vegetatie, inclusief de ruimte boven een 
kelder, dakterras, daktuinen en verticaal groen: 1 punt. 
B. Een toevoeging van 1 punt voor iedere 10% extra vegetatie die toegevoegd wordt met een 
maximum van 2 punten. 
C. Het gebruik van lokale planten, afkomstig van een plaatselijke kwekerij met een maximale 
afstand van 1000 km van de bouwplaats: 1 punt. 

• De doelstellingen voor regenwaterbeheer: vermindering van de rioollast door regenwater, 
zowel kwantitatief als kwalitatief en op een geïntegreerde wijze. IJkpunt: 
A. Vermindering van 50% van de totale hoeveelheid regenwater die op een dag valt van een 
gebouw in de bodem, berekend op basis van natte dagen: 1 punt, of 
B. Vermindering van 75% van de totale hoeveelheid regenwater die op een dag valt van een 
gebouw in de bodem, berekend op basis van natte dagen: 2 punten. 
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• Doelstellingen voor site-beheer: de negatieve impact voor het milieu tot een minimum te 
reduceren om zo duurzame ontwikkeling te bevorderen. IJkpunt: 
A. Het bestrijden van plagen van gewassen en onkruid met behulp van niet giftige 
bestrijdingsmiddelen: 1 punt. 
B. De incorporatie van een habitat voor niet-gedomesticeerde dieren ter grootte van 5% van het 
totale kavel: 1 punt. 

6.3 Kampung 

Wat betreft de kampungs in de stad: de bewoners zijn optimistisch over de mogelijke verbeteringen 
van hun omgeving. Land wordt door de lokale bewoners ter beschikking gesteld voor de aanleg van 
infrastructuur, natuurlijk tegen een ruime compensatie voor de waardevermeerdering van de grond 
[Silas, 1992]. 

De focus van de KIP heeft zich verplaatst van het centrum van de stad naar dorpjes aan de rand van 
de stad. Deze dorpjes vangen de groei van Surabaya op (10% bevolkingsgroei per jaar) en worden 
zoals verwacht de nieuwe kampungs van de toekomst voor de stad. Heden zijn deze plaatsen 
dunbevolkt en de grond is erg goedkoop (100m 2 grond voor de prijs van anderhalve motorfiets) 
[Silas, 1992]. 
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6.4 Afval in de kampung 

Reductie, hergebruik en recycling (reduce, reuse and recycle- 3R) 
van vast afval zijn dominante praktijken in de kampung. leder 
gemeenschapslid neemt deel aan deze activiteiten, hoewel 
vrouwen de grootste bijdrage leveren. Om de hoeveelheid afval 
te verminderen, zorgen de vrouwen voor bakken om afval in te 
scheiden, zoals flessen, kartonnen dozen, blikjes, plastic en 
papier. leder lid van de gemeenschap is overgehaald om afval te 
scheiden in gezamenlijke bakken als onderdeel van de 'bank of 
wastes' (foto 1). Vervolgens verkopen de vrouwen massaa 11 het 
bruikbaar afval en de opbrengst gaat naar de verbetering van de 
infrastructuur van de kampung. Eén kampung lukte het om een 
peuterspeelzaal te bouwen van het opgehaalde geld. ledere 
week kan de verkoop-vrouwengroep zo'n $8 ophalen en het afval 
verminderen tot 90% van de oorspronkelijke hoeveelheid. Het 
geld dat verkregen wordt kan ook gebruikt worden voor groen en 
het sparen en lenen van geld [Jawa Pos, 29 juli 2008; Santosa, 
2009]. 

Voor hergebruik en recycling van afval maken de bewoners van 
kampungs gebruik van plastic, flessen, kartonnen dozen, papier 
en blikjes als ruwe materialen voor handwerk, zoals plastic 
matten, papieren bloemen (foto 2), souvenirdoosjes, plastic en 
papieren petten, plastic zakken, etc. De mannen gebruikten de 
plastic flessen heel creatief voor de decoratie van poorten 
gedurende het vieren van hun onafhankelijkheidsdag (foto 3). 
Voor één poort gebruikten zij 600 flessen. Met de recycling van 
afval kan de kampung geld besparen voor het versieren van de 
poort en de vrouwen kunnen geld verdienen van de handwerken 
van afval. Maar belangrijker nog: het levert een goed community
gevoel op en onderlinge saamhorigheid in de kampung [Santosa, 
2009]. 

Reductie en recycling van afval door het gebruik van het lokale 
compostsysteem (een camposter die normaliter zo'n 1,5 kg afval 
kan verwerken) is heel normaal in de kampung Wonokromo. 
ledere kampung heeft vervolgens haar eigen systeem bedacht 
om compost te verkrijgen uit het afval. Vanwege de geringe 
inhoud van de camposter heeft de gemeenschap een groter 
systeem gebouwd door het graven van een 3 m diepe put met 
een diameter van 80 cm (foto 4). Hierdoor werd meer afval 
gecomposteerd. Een aantal kleinere compostvaten zijn in de 
goten langs de voetpaden geplaatst. Dit is gedaan om het 
floodwater te reduceren. In de kampung waren 20 compostvaten 
in de grond geplaatst, 15 compostvaten werden in de goten 
geplaatst (foto 5). De vaten werden beschikbaar gesteld door het 
Telkom Oost Java aan alle kampungs in Surabaya, als onderdeel 
van het sociaal-verantwoordelijkheidsprogramma van de 
industrie voor de gemeenschappen [Santosa, 2009]. 
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Slakken 
Andere vermindering van afval werd in de keuken bereikt met de hulp van 
slakken. De slakken werden geplaatst in een emmer met gaatjes in de 
bodem van 40 cm diepte en een volume van 70 liter. Tien slakken werden 
in de emmer geplaatst en in de schaduw gezet. De slakken verminderen 
keukenafval, terwijl hun uitwerpselen goede compost geven. Na drie 
maanden worden de slakken, minus de larven, verwijderd uit de emmer 
en verkocht aan anderen. Volgens de gemeenschap leveren de slakken ook 
medicijnen voor allergieën, astma en jeuk [Jawa Pos, 14 juli 2008; Santosa, 
2009]. 

Afval in de drainage kan ook gebruikt worden voor mest. De 
gemeenschap sluit modder en water in in de drainage middels 
drie stappen met behulp van bamboe vallen (foto 6). De eerste 
fase van de val is filtratie van het grofste vuil in afvalwater, 
d.m.v. vezels van de bamboe als val. In de tweede fase wordt 
houtskool gebruikt als materiaal voor het onschadelijk maken 
van giftige stoffen en modder. In de derde fase wordt het water 
met behulp van kalksteen geneutraliseerd. Het schone water 
hieruit kan gebruikt worden voor het bewateren van planten en 
omdat het water in de kampunggoten schoon is, is het water in 
de putten in de buurt dat ook [Jawa Pos, 27 augustus 2008] . 
Andere innovatie in het afvalbeheer wordt gedaan door de 
Cleaning and Garden department van Surabaya. Het methaangas 
afkomstig van afvalhopen wordt gebruikt voor de opwekking van 
elektriciteit voor de afvalverzamelplaats en de straat. Ongeveer 
12 MW elektriciteit kan hierdoor geproduceerd worden [Jawa 
Pos, 8 augustus 2008; Santosa, 2009]. 

Om de omgeving groen en schoon te houden plant de 
kampunggemeenschap vele soorten fruit, zoals mango, guave, 
carambola, jackfruit, citroen, etc. Sommige medicinale planten 
worden geplant aan de rand van de goten van voetpaden of in 
potten. De potten waren gemaakt van hergebruikte materialen, 
zoals computermonitoren, manden, blikken of plastic bakken. 
Bloemen worden gewoonlijk aan de huisschutting gehangen of 
aan het plafond. De gemeenschap kan extra inkomen ontvangen 
voor het verkopen van fruit, medicijnplanten en -bladeren, en 
bloemen zoals orchideeën, woestijnroos, wolfsmelk of rozen 
(foto 7). Hun alledaagse activiteit van het samen bezig zijn met 
de planten en bloemen creëert sociale samenhang. Kinderen 
worden ook betrokken bij het beheer van de planten in de 
kampung (foto 8). Zij werken meestal op zondag. Naast het 
schoonhouden van de kampung, nemen zij ook deel aan lessen: 
het maken van alledaagse producten uit afval. Een kind dat een 
bijdrage levert aan de 'waste bank' kan rekenen op wat snoepjes 
(foto 9). De mannen dragen bij aan de instandhouding van de 
infrastructuur door het schoonmaken van de toiletten en 
badfaciliteiten, ze verven de voetpaden of maken de goten 
schoon gedurende de vakantie of op zondagen. ledereen in de 
kampung deelt mee in de activiteiten om de kampung schoon en 
groen te houden [Santosa, 2009]. 
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6.5 low cost nederzetting 

De twee belangrijkste fysieke bronnen voor stedelijke 

nederzettingen zijn land en bouwmaterialen [Gough, 1999]. 

Surabaya heeft veel ervaring met ontwikkelingsprogramma's of 
community based ontwikkeling voor stedelijke low cast 

nederzettingen. De ervari'"g leert dat een dergelijk programma 
niet succesvol· zal zijn als er geen draagvlak voor is onder de 
betrokken bevolking en zij er niet aan meewerken om de huidige 
toestand te verbeteren . Het is ook belangrijk dat het programma 

zowel fysieke als non-fysieke aspecten bevat, zoals sociaal
economische voorwaarden. Verbeteringsvoorstellen 
voortkomend uit case studies in Surabaya houden in [Rolalisasi, 
2007]: 
1. Verbetering van personele middelen en 
gemeenschapsversterking zoals trainingen, etc. 
2. Vestiging en versterking van de basis van de kampung wat 
betreft het beheer. 
3. Verbetering van kleine en middelgrote ondernemingen die het 
niveau van de samenleving kunnen opkrikken m.b.v. training en 
subsidie. 

4. Verbetering van het huis en het grondbezit. 
5. Verbetering van de fysieke omgeving die een algehele 
verbetering in alle kampungs kan bewerkstelligen. 
6. Zuiverheid van groen en omgeving, die zorgt voor 
medicijnplanten voor de families en inperking van 
(lucht)vervuiling door het planten van bomen. 

Als nader naar foto 8 gekeken wordt, is in de achtergrond te zien 
dat in de kampungs zelfs al een begin is gemaakt met het concept 
groene gevels in baksystemen en thuistuinieren. 
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7 Conclusie 

7.1 Algemeen 

7.1.1 Geografische en klimatologische eigenschappen 
Door de glooiing in het landschap van Surabaya, liggen de overstromingsgebieden aan de kust in het 
noorden en oosten van de stad. In het noorden is veel bebouwing te vinden waardoor de schade 
door overstromingen er groter is dan in het oosten, waar weinig bebouwing te vinden is. In de 
kustdistricten is de bevolkingsgroei hoger dan in andere gebieden, omdat de overbevolking in het 
centrum uitdijing van de stad tot gevolg heeft. 

Doordat vele woningen dicht op elkaar staan, is er een slechte ventilatie in de woningen en een grote 
opwarming als resultaat daarvan. Immigranten huisvesten zich bij voorkeur dichtbij werk, op soms 
zelfs gevaadijke plaatsen, zoals langs de rivier 'Surabaya'. 

In het westen van de stad ligt vooral kalkgrond, die beplanting moeilijk laat groeien. Het 
stadscentrum heeft een kleibodem van 10- 18 m diepte, die gefundeerd kan worden op 25- 30 m 
diepte. Het heuvelachtige zuidwesten heeft ook een kleibodem met een funderingsdiepte van 
4 -lOm. 

Het tropisch-savanneklimaat van Surabaya zorgt voor temperaturen die gemiddeld niet onder de 
23,6°( komen en niet boven de 33,1°C. De regen- gemiddeld 120 mm per maand- valt voornamelijk 
in de periode november tot april. Driekwart van de regen komt uit het westen, de rest uit het oosten. 
De relatieve vochtigheid ligt tussen de 53% en 91% en is het hoogst in het natte seizoen. Hierin 
gedijen muggen goed, de meest voorkomende kan knokkelkoorts veroorzaken, dus het is belangrijk 
het gebouw tegen muggen te wapenen. 

Aan dit klimaat zijn ontwerpeisen voor het gebouw verbonden, samengesteld door Mahoney. Zo zou 
het gebouw georiënteerd moeten zijn in oost-west-richting en moet er veel open ruimte in de 
plattegrond zijn voor optimale wind penetratie. Gevelopeningen moeten groot genoeg zijn voor deze 
windpenetratie, 40% tot 80% van de noord- en zuidgevels moeten open zijn. Om ventilatie in het 
gebouw goed te laten werken zou deze slechts één ruimte diep moeten zijn, zogeheten single 
banked. Het gebouw moet lichte wanden en een licht geïsoleerd dak hebben dat bestand is tegen 
hevige regenval. 

7.1.2 Sociaaleconomische en culturele eigenschappen 
De politiek richt zich op industriële en landbouwactiviteiten. Deze aspecten versterken 
verstedelijking, welke afhankelijk is van de formele sector. De informele activiteit is vooral gericht op 
de productie van consumptiegoederen en voor dagelijks gebruik. De economische vooruitgang heeft 
geleid tot de bouw van meer hoogbouw in de stad. Deze hoogbouw bestaat uit kantoren, 
appartementen, flats, hotels, etc. met de bedoeling om meer buitenlanders zich te laten vestigen in 
de stad. Deze ontwikkeling staat in schril contrast met het feit dat het merendeel van de bevolking 
van Surabaya in semipermanente woningen woont, gebouwd door henzelf of de informele sector. De 
snelle bevolkingsgroei van de stad heeft geleid tot vele van dezeself help woningen, die de stad zi~n 
aanzien hebben gegeven. Daarom stuurt de overheid meer en meer aan op het wonen in 
hoogbouw-appartementencomplexen in de stadsrand. 

Bijna 60% van de bevolking van Surabaya heeft een woonoppervlak dat onder de minimale grootte 
van 5,2 m2 per persoon ligt. De woningen, met een binnenruimte van 78m3

, gaan gemiddeld iets 
meer dan 27 jaar mee. Ongeveer 10% van de wanden bestaat uit ramen en deuren voor ventilatie. 
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7.1.3 Bouwmethodiek 
De vorm van de woning wordt enerzijds bepaald door externe factoren zoals de zon, neerslag en 
potentiële overstromingen. Anderzijds bepaalt de cultuur de plattegrond van woningen . 

Het ontwerpdoel zou moeten zijn om het binnenklimaat te verbeteren ten bate van comfort. De 
meest effectieve manier om dat in een gebouw te doen is om een luchtdoorlaat te creëren, een 
passage van lucht, dus openingen in twee tegenoverliggende wanden. Een dergelijke luchtdoorlaat 
concentreert de wind en verhoogt daarmee het comfort in huis gedurende erg vochtige perioden 
met erg weinig wind . Deze zogeheten single loaded variant staat goede ventilatie toe in bijvoorbeeld 
appartementen . Wat opvalt, is dat in Surabaya relatief veel zogenaamde double loaded 
appartementencomplexen staan, die door hun dubbele woonruimte een slechte ventilatie hebben. 
Dit heeft waarschijnlijk als reden dat deze indeling de meeste units kan huisvesten in vergelijking met 
andere indelingen. 

Ventilatie is van belang in woningen, maar vaak zijn de ruimten door de gebruiker bij voorkeur 
verticaal en horizontaal gescheiden, waardoor wind wordt gehinderd. Horizontale 
compartimentering heeft de voorkeur voor ventilatie, maar verticale scheiding wordt vaak door de 
gebruiker gewenst. Ook staat de ruimte vaak vol obstakels in de vorm van spullen door gebrek aan 
ruimte. De oriëntatie van de woningen is erg divers, maar voor optimale ventilatie zouden ze naar de 
wind gedraaid moeten zijn. 

7.1.4 Materiaaleigenschappen 
In derdewereldlanden wordt veelvuldig gebruikgemaakt van niet-traditionele materialen voor de 
bouw, zoals cement, ijzer en asbestcement Veel van de bouwmaterialen worden geïmporteerd als 
kant-en-klaar-producten of geleverd om in situ te worden verwerkt. 

De materialen die voor woningen in Surabaya voornamelijk gebruikt worden in 
overstromingsgebieden zijn: beton voor de fundering, beton en pleisterwerk voor de vloer, baksteen 
voor de verdiepingswand, hout voor de dakconstructie, het raamwerk en de plafondafwerking, 
multiplex voor deurpanelen, en dakpannen als dakbedekking. Nagenoeg iedere woning is gemaakt 
van deze materialen. 

7.1.5 Duurzaamheid 
Duurzaamheid staat bij de overheid van Indonesië in hoog aanzien. Een belangrijk beleidsstuk voor 
de bouw dat daaruit is voortgekomen, zijn de Greenship rating tools. Hierin worden gebouwen met 
een oppervlakte boven de 2500 m2 beoordeeld op duurzaamheid. Het gaat over onderwerpen als het 
terreinlandschap. 

De overheid wil groen in de stad handhaven en uitbreiden om het stadsmilieu te beschermen . Een 
concrete eis daarbij is dat er minder afvoerwater naar het drainagesysteem zou moeten gaan, zodat 
de ontstane evenwichtsverstoring van grondwater en afvoerwater geminimaliseerd wordt. Ook 
wordt gesproken over een verminderd UH I-effect, minder C02-uitstoot, erosiebestrijding, 
bodembescherming en verbeterde habitatten en ecosysteem. Punten zijn bij beoordeling van een 
(hoog) gebouw bijvoorbeeld te verkrijgen als het kavel voor een deel begroeid is door vegetatie. 
Daarbij behoort ook groen boven een kelder, dakterras, daktuinen en verticaal groen. Het gebruik 
van lokale planten wordt ook met punten beoordeeld. 

Voor waterbeheer is de doelstelling een vermindering van de rioollast door regenwater, zowel 
kwantitatief als kwalitatief en op een geïntegreerde wijze. Punten zijn te verkrijgen bij vermindering 
van de helft en driekwart van de totale hoeveelheid regenwater die in een dag van een gebouw in de 
bodem terechtkomt. 
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7.2 Kampung en de low cost nederzetting 

7.2.1 Sociaaleconomische en culturele eigenschappen 

De kampung impravement program (KIP), een samenwerking van de overheid van Surabaya, de arme 
inwoners en de technische universiteit van de stad, voorziet in specifieke verbeteringen voor de 
armen in kampungs. Het betreft verbeteringen op buurtniveau, zoals het aanleggen van 
toegangswegen en voetpaden met drainage voor de waterafvoer, het opzetten van een 
watervoorziening en sanitair, afvalverwerking, basisscholen en openbare gezondheidscentra. 

Deze programma's worden met medewerking van de bewoners zelf uitgevoerd, waardoor een 
bepaalde toewijding aan het project ontstaat. Dit leidt ertoe dat de bewoners zich actief inzetten 
voor het behoud en de verbetering van hun buurt en woning. Dit heet community based bouwen. 

Voor verdere verbetering, met name op economisch gebied, is deC-KIP ingevoerd. Hierin staat 
opgeschreven dat de kwaliteit van de omgeving van de nederzetting verbeterd wordt door ingrepen 
in de fysieke omgeving, stadsdiensten en infrastructuur van de kampung en de woning zelf. 
Zelfbeschikking wordt gepromoot door het helpen opzetten van kleine (thuis)ondernemingen, zodat 
mensen hun eigen inkomen kunnen vergaren binnen de gemeenschap. Ook wordt groen in de 
kampungs gepromoot door te voorzien in medicinale planten voor families en bomen voor het 
tegengaan van luchtvervuiling. Er worden productieve tuinen opgezet en er worden planten gepl1ant. 

Een typische woning in de kampung is in een vast stramien ingedeeld, conform de gebruiken van de 
bewoners. Woningen variëren in grootte, afhankelijk van het inkomen van het huishouden. De 
kleinste woning bestaat uit één ruimte. Deze ruimte wordt gebruikt als slaapkamer, woonkamer en 
eetkamer. Kleine terrassen voor het huis worden gebruikt als ontvangstruimte, woon- of eetkamer. 
De grootte van dit huis bedraagt 15 m2 met gemiddeld iets meer dan vier personen die erin wonen. 

Aan de voorkant van de woning is de gastruimte gesitueerd. Deze ruimte wordt ook gebruikt als 
woonkamer en ligt aan de toegangsweg. Wonen in de toegangsruimte is heel normaal in kampungs. 
De gastruimte is slechts sporadisch voorzien van tussenwanden. Het is een flexibele ruimte die in 
gangvorm reikt tot het achtereind van het huis. Achterin liggen ook de slaapkamers en de keuken, 
gevolgd door de badkamer. Het is ook gebruikelijk dat er een soort technische ruimte achterin ligt. 
De eetkamer is zelden een aparte ruimte. Eten vindt doorgaans plaats in de keuken of een andere 
beschikbare ruimte zoals de woonkamer. De slaapkamers zijn geen afgesloten ruimtes, maar zijn 
vaak open naar de gang toe. Normaliter lag de badkamer in de achtertuin, maar de waterput ligt 
tegenwoordig in het huis zelf. Toevoeging van ruimtes is een gangbare wijze van uitbreiding in de 
kampungs en low cost nederzettingen. Zo worden bijvoorbeeld kamers aangebouwd, maar ook 
winkeltjes of stalletjes. 

Voor de keuken en badkamer hebben de bewoners aanvullende eisen. Zo vinden de bewoners het 
niet prettig als er een bad wordt genomen dicht bij andere mensen. Ook willen ze niet door de 
keuken hoeven lopen om er te komen. Hetzelfde geldt voor de mensen die de keuken gebruiken. 
Diensten zoals water moeten voldoende geleverd worden aan de bewoners en men zou naar rato 
moeten kunnen betalen voor elektriciteit. 
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7.2.2 Bouwmethodiek 
Huizen in de kampung hebben de kopse gevelkant nagenoeg altijd naar het pad gericht. De woning is 
smal en diep en voornamelijk gelijkvloers gebouwd. De oppervlakte varieert van 14m2 tot 36m2

, 

omdat ze betaalbaar moeten zijn. Het merendeel van de bewoners wil een grotere woning en wel 
een grotere slaapkamer; een minderheid wil een grotere woonruimte en opslagruimte om spullen uit 
het zicht op te bergen. 

Er wordt geen rekening gehouden met de ventilatie bij de oriëntatie van de woning, maar met lokale 
gebruiken onder het mom van 'zo is het altijd geweest'. Waar de kampungs vaak gesitueerd zijn op 
relatief veilige plaatsen, zijn de low cost nederzettingen dat niet. Deze liggen vaak op illegale grond 
langs een rivier, spoorrails en onder elektriciteitskabels. Deze low cost nederzettingen hebben geen 
stadsdiensten zoals water, elektriciteit, transport en scholen. 

De gemeenschap onderhoudt de eigen omgeving, zoals hun voetpaden, met trots. Ook maken ze 
afvoergoten schoon en voeren ze kleine reparaties uit. ledere bewoner heeft zo zijn eigen taak 
hierbij, een specialisatie. De meeste kampungbewoners hebben geen auto en deze wordt dan ook uit 
de kampung geweerd vanwege de geluids-en stankoverlast. De voetpaden worden bij voorkeur 
gebruikt als 'kamer' waarop gewassen wordt en waar kinderen spelen. De vrouwen zamelen geld in 
door verkoop van allerlei zaken, zoals eten. Met het geld worden bomen geplant en andere 
vegetatie, met name naast de voetpaden, die de vrouwen ook onderhouden. De planten zijn vaak 
productief in de zin dat ze eetbare producten (vruchten, etc.) of medicijnen voortbrengen. 

Uit een studie naar het bewonersgedrag in een low cost appartementencomplex genaamd Sombo 
kan geconcludeerd worden dat bewoners de neiging hebben om zich zoveel mogelijk ruimte toe te 
eigenen. Er zou dus een mogelijkheid moeten zijn om uit te breiden, maar niet in de richting van de 
gang of een andere plaats waar men in de weg staat, zoals de ingang. De uitbreiding is wel gewenst 
omdat de meeste bewoners slechts de beschikking hadden over 3 m2 

- 6 m2 en daarin een heel gezin 
moeten huisvesten. De trap is een ander obstakel voor de bewoners, zo bleek. Het feit dat ze liever 
een eind lopen dan de trap opgaan voor inkopen is daar een bewijs van. Ook de aanwezige 
gemeenschappelijke keuken bleek geen succes, omdat ze deze gebruikten als opslagplaats voor 
keukengerei, waarnaar in de eigen wooneenheid gekookt werd. 

7.2.3 Materiaaleigenschappen 
Woningen in kampungs en low cost nederzettingen ondergaan vaak een transformatie van 
semipermanente naar vaste woning. In het semipermanente stadium wordt veelal hout en bamboe 
gebruikt voor de bouw. In het meer permanente stadium is sprake van gewapend beton, baksteen en 
pleisterwerk als voornaamste bouwmaterialen. Baksteen wanden worden geprefereerd door 
kampungbewoners. Vele woningen hebben vanwege status bakstenen wanden in het voorste 
gedeelte van het huis en houten wanden in het achterste gedeelte. 

7.2.4 Duurzaamheid 
De eisen van bewoners van low cost appartementen in Surabaya veranderen vaak, doordat er meer 
mensen, vaak familieleden, komen inwonen bij hen. Hierdoor moet de wooneenheid een zekere 
mate van flexibiliteit bezitten om dat proces soepel te laten verlopen. 

In de kampung wordt op vele fronten, bewust of onbewust, aan duurzaamheid gedacht. Het concept 
van reductie, hergebruik en recycling wordt al op grote schaal toegepast. Daartoe zijn de bewoners 
vaak genoodzaakt vanwege het gebrek aan geld. Ze hergebruiken plastic, flessen, kartonnen dozen, 
papier en blikjes als ruwe materialen voor allerlei nieuwe producten, zoals matten, dozen of zakken. 
Bloembakken worden bijvoorbeeld gemaakt van oude computermonitoren, manden, blikken of 
plastic bakken. Deze worden vervolgens thuis aan de schutting of aan het plafond gehangen voor het 
verwerven van inkomsten. 
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Ook hebben vele kampungs hun eigen systeem bedacht voor het verkrijgen van compost uit 
natuurlijk afval. De compostering gaat samen met de reductie van regenwater door de straat door 
compostvaten in de goten te verwerken. Het schone water dat hieruit wordt verkregen, wordt 
gebruikt voor de bewatering van planten. Het relatief schone overtollig water dat de grond in sijpelt 
wordt uit putten in de buurt weer omhoog gehaald om te drinken. In een enkele kampung wordt het 
methaan uit de composthoop zelfs gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. 
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Bijlage 1: Klimatologische data Surabaya 

Neerslag- en windanalyse 
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Gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand 
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Temperatuur- en zonanalyse 
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Bijlage 2: Klimatologische analyse Surabaya 

Klimaatclassificatie van Köppen 

Niveau Classificatie 

A-klimaat 

8-klimaat 

1 (hoofdgroep 
temperatuur) C-klimaat 

D-klimaat 

E-klimaat 

s (A-, C- en D-
klimaat) 

w (A-, C- en D-
klimaat) 

f (A-, C- en D-
klimaat) 

2 (toevoeging) 

m (A-klimaat) 

5 (8-klimaat) 

W (8-klimaat) 

T (E-klimaat) 

F (E-klimaat) 

H (E-klimaat) 

a (C-en D-
klimaat) 

c (C- enD-
3 (toevoeging) klimaat) 

d (C-en D-
klimaat) 

h (8-ldimaat) 

k (8-klimaat) 

s (8-klimaat) 

4 (toevoeging) 
w (8-klimaat) 

Verklaring Voorwaarde 

Tropisch klimaat 
Gemiddelde temperatuur van de koudste maand niet lager 
dan 18°C. 

Droog klimaat Te weinig neerslag voor boomgroei en permanente rivieren 
(arid) kunnen hier niet hun oorsprong hebben. 

Gemiddelde temperatuur van de koudste maand niet lager 
Zeeklimaat 

dan -3°C. en in de warmste maand tussen de 10 en 18°C. 

Landklimaat 
Gemiddelde temperatuur van 
3°C. en in de warmste maand 

Poolklimaat 
Gemiddelde temperatuur van de koudste maand is lager dan-
3°C. en in de warmste maand niet hoger dan 10°C. 

Droge zomer Droge periode als zon hoog staat in zomer (zeldzaam). 

Elke maand heeft een gemiddelde temperatuur van 18"C of 
hoger en er is ten minste een maand in het jaar met een 

Droge winter 
gemiddelde maandneerslag van minder dan 60 mm. Hierbij 
mag de jaarlijkse neerslagsom bij een droogste maand van 0 
mm niet hoger zijn dan 2500 mm en bij een droogste maand 
van 60 mm niet dan 1000 mm. 

De droogste maand van het jaar heeft geen gemiddelde 

Geen droge 
maandneerslag van minder dan 60 mm en, zoals alle tropische 
klimaten, komt de gemiddelde temperatuur van elke maand 

periode niet onder de 18 "C uit. 

Elke maand heeft een gemiddelde temperatuur van 18"( of 
hoger en er is ten minste één maand in het jaar met een 

Moessonklimaat 
gemiddelde maandneerslag van minder dan 60 mm. Bij een 
droogste maand van 0 mm jaarlijkse neerslag hoger zijn dan 
2500 mm en bij een droogste maand van 60 mm jaarlijkse 
neerslag hoger dan 1000 mm. 

(semi-
Jaarlijks valt er ongeveer tussen de 200 en 400 mm neerslag. 

Woestijn (aride) Jaarlijks valt er ongeveer minder dan 200 mm neerslag. 

Toendra 
In de warmste maand ligt de temperatuur tussen de 0 en 
woc. 

IJskap 
de gemiddelde maandtemperatuur 

onder 

Hooggebergte Wanneer een gebied op lagere breedtes dan 70 graden liggen. 

Warm 
Gemiddelde temperatuur in de warmste maand is hoger dan 
2.20(. 

Gematigd Warmste maand is koeler dan 22°C. 

Koel 
Minder dan vier maanden per jaar is de gemiddelde 
maandtemperatuur hoger dan 10°C. 

Koud 
Koudste wintermaand heeft een gemiddelde temperatuur 
lager dan -38°C. 

Warm Gemiddelde jaartemperatuur hoger dan 18°C. 

Koud Gemiddelde jaartemperatuur lager dan 18°C. 

Droog seizoen in 
Droog seiz.oen in zomer. 

zomer 

Droog seizoen in 
winter 

Droog seizoen in winter. 
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Classificatie van Mahoney 

Stap 1 Analyse luchttemperatuur 

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November 

Maandelijk 
23, 

gemiddelde 24,8 24,8 24,8 25,5 25,3 24,6 23,6 24,2 25,2 2S,5 
min. (0 C) 

8 

M aandelijk 
30, 

gemiddelde 30,7 30,6 31,2 31,4 31,4 31,1 
8 

31,0 32,2 33,1 32,5 
max.(0 C) 
Maandelijk 
gemiddeld 5,9 5,8 6,4 5,9 6,1 6,4 7,1 7,4 8,0 7,9 7,0 
verschii(0 C} 

laagste gem. temperatuur Jaarlijkse gemiddelde temperatuur 

24,7 °( 28,1 °( 

31,5 °( 6,JDC 

Hoogste gem. temperatuur Jaarlijks gemiddeld verschil 

Stap 2 Analyse relatieve vochtigheid, regen en wind 

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November 

Max. 
89 90 91 89 89 88 87 83 

(ochtend) 
Maandelijks 

Min. semiddeld R.V. 
(mlddas) 

77 78 77 71 69 6S S9 ss 
(%) 

Gemiddelde 83 84 84 80 79 76,S 73 69 

Vochtigheldssroep 4 4 4 4 4 4 4 3 

Resenval(mm) 281,8 236,9 230,2 143,3 104,3 65,8 19,S 9,7 

Windrichtins WNW w WNW WSW E E E E 

Totale gemiddelde hoeveelheid neersial per jaar 

1453,1 mm 

Stap 3 Diagnose 

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus 

Vochtigheidsgroep 4 4 4 4 4 4 4 3 

Temperatuur 

Maandelijk 
30,7 30,6 31,2 31,4 31,4 31,1 30,8 31,0 

gemiddelde max. (0 C) 

Comfort overdag max. 27 27 27 27 27 27 27 29 

Comfort overdag min. 22 22 22 22 22 22 22 23 

Maandelijk 
24,8 24,8 24,8 25,5 25,3 24,6 23,8 23,6 

gemiddelde min. (0 C) 

Comfort nacht max. 21 21 21 21 21 21 21 23 

Comfort nacht min. 17 17 17 17 17 17 17 17 

Thermische stress 

Dag 
H (te 

H H H H H H H 
heet) 

Nacht 
H (te 

H H H H H H H 
heet) 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat - Su rabaya 
E. J.M. Ros & P.M.F. van de Wouw 

-VI-

81 79 81 

S3 S4 64 

67 66,S 72,5 

3 3 4 

10,0 40,7 103,4 

E E E 

September Oktober November 

3 3 4 

32,2 33,1 32,5 

29 29 27 

23 23 22 

24,2 25,2 25,5 

23 23 21 

17 17 17 

H H H 

H H H 

December 

25,0 

31,5 

6,5 

December 

86 

72 

79 

4 

207,6 

WNW 

December 

4 

31,5 

27 

22 

25,0 

21 

17 

H 

H 



Stap 4 Indicatoren 

Vochtig (humid] 

Hl luchtverplaatsing 

H2 luchtverplaatsing 

H3 regenbescherming 

Droog (arid) 
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Indicator 
totaal 

12 

0 

4 

Indicator 
totaal 

0 

0 

0 



Stap 5 Ontwerprichtlijnen 
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Bijlage 3: Straling Surabaya 

Verticaal (per maand/per gevel) 
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Horizontaal (per maand/gemiddeld) 

7,000 

~ 6,000 

:t 5,000 
c 
Q 4,000 
i 

3,000 "CC 

6-!!J- .......... ~,282 
' 6644 

5•1~,812 ~ ........ ,, ... 
4,460 ~300 ____.....-4, 765 4,840 
~·, ~ 

3,934 '+3,707 
.., .... "9 

(l:l 

c:: 2,000 
~ 
(l:l 

Q 1,000 
(/) 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Months 

I ---+--- Monthly Ave. Horizontal Solar Radialion 2006 I 

{Minterogo 0.5., 2007} 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat- Surabaya 
E.J.M. Ros & P.M.F. van de Wouw 

-IX-



Zonnestand 

December- juni 

0.0 21 

!aD lil 

re~> 111 

llor 1!0 ~ 
"" 

Ap.-20 

at.y21 

11111 Zl 

Juni- december 

Oet 21 

Jul 21 
JWl Zl 

SOü fH 

HJ.l!OS 

sou-rn 

H.li!OS 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat - Surabaya 
E.J.M . Ros & P.M .F. van de Wouw 

-X-

Deo:: Zl 

'""' Zl 

hbi!O 

• "' WeT~ ~ 

...... 0111 

1/.a_rll 
lom 2L 

l u.J 21 
I UIIll 


