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VOORWOORD 

In het besef dat in deze tijd een herbezinning op het omgaan met de stad 
noodzakelijk is en dat het nieuwe werkveld "stedelijk beheer" niet 
louter gezien kan worden als een voortzetting van bestaande discipli
naire benaderingen, is in Eindhoven de projektgroep stedelijk beheer 
gevormd. 
Deze projektgroep is een samenwerkingsverband van de faculteit Bouwkunde 
van de Technische Universiteit Eindhoven, met name de vakgroepen "Reali
satie en Beheer" en "Architectuur en Urbanistiek" en de gemeente Eind
hoven, met name de Dienst Stadsontwikkeling, afdeling Volkshuisvesting 
en Stadsbeheer. 
Hiermede werd tegelijkertijd inhoud gegeven aan de afspraak tussen het 
College van Bestuur van de TUE en het College van B&W van de gemeente 
Eindhoven om de samenwerking tussen beide instanties te intensiveren en 
vorm te geven middels een gezamelijk projekt gericht op een vrij nieuw 
beleidsveld. 
De projektgroep stelt zich ten doel onderzoek te verrichten, dat het 
werkterrein van het stedelijk beheer betreft en kennis en methoden en 
technieken te ontwikkelen die een effectief stedelijk beheer mogelijk 
maken. 
Wat beide partners dus gemeenschappelijk hebben is hun interesse in en 
het besef van de noodzaak van stedelijk beheer. Dit heeft tot een pro
bleemstelling geleid die luidt: 
Welke factoren zijn van belang zijn bij preventie van verval, en welke 
beheer-modellen zijn adequaat om verval van woongebieden te voorkomen? 
Wat de belangstelling van de gemeente Eindhoven en de faculteit Bouw
kunde betreft, liggen er natuurlijk ook accenten. Voor de eerstgenoemde 
is het vooral interessant, in aanvulling op de reeds bestaande aanpak 
van de stadsvernieuwing, beheer-modellen te ontwikkelen voor concrete 
Eindhovense gebieden. 
Voor de faculteit Bouwkunde geldt, dat zij vooral is geinteresseerd in 
de methodische kant van de zaak, met name een benadering van stedelijk 
beheer, die niet door een van de bestaande disciplines kan worden ge
claimd of die althans niet op de in een specifieke discipline ontwikkel
de methoden en technieken in het bijzonder steunt. Het betreft een 
integratie van de verschillende bij de stad betrokken disciplines binnen 
de Bouwkunde, met andere woorden, stedelijk beheer vanuit een integra
tie-concept. 
Het onderhavige rapport is de neerslag van de activiteiten van genoemde 
projektgroep gedurende de periode '85 - '87, waarbij een case-studie in 
de na-oorlogse woonwijk Rapenland te Eindhoven centraal heeft gestaan. 
We danken de studenten Olaf Aelbers en Rob Thijssen voor hun bijdrage 
aan hoofdstuk 6 (kadastraal onderzoek). Olaf bovendien voor de door hem 
verrichte correctie en lay-out werkzaamheden. 

We hopen hiermee een constructieve bijdrage te leveren aan de ontwikke
ling van buurtbeheer, in theorie en praktijk, niet alleen in Eindhoven, 
maar ook elders in den lande. 

De samenstellers Eindhoven, november 1987 
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INLEIDING 

1. Plaatsbepaling stedelijk beheer 

1.1. Intro 

De laatste jaren is in brede kringen het inzicht gegroeid dat een plan
matig beheer van de gebouwde omgeving wenselijk zo niet noodzakelijk is. 
De ervaringen met de stadsvernieuwing, de exploitatieproblemen in delen 
van de voorraad, de behoefte aan doelmatiger besteding van overheidsmid
delen, alle argumenten die de noodzaak van stedelijk beheer onderstre
pen. 
Stedelijk beheer kan opgevat warden als een verzameling van al die ac
tiviteiten van overheid, instituties en gebruikers van een gebied, nodig 
voor de instandhouding en of aanpassing van dat gebied in het licht van 
de functies waarvoor dit bestemd is resp. wordt. 
Beheer bevindt zich zodoende in het spanningsveld tussen de gebouwde 
omgeving en dynamische maatschappelijke processen. 

schema 0.1.: Het voor stedelijke beheer relevante spanningsveld. 

EXTERNE FACTOREN 

+ + + + ' ' + + + + + + + + + + + 

voorwaardescheppend 
STRUCTUUR ti II FUNCTIES 

'oo,waacdestellend I 
procedures \ BEHEER ./ economische 

, en soc.ontw. 

SAMENLEVING 

In de literatuur is stedelijk beheer aangemerkt als een nieuwe wijze van 
omgaan met het stedelijk gebied: stedelijk beheer als een nieuw paradig
ma voor de disciplines die zich bezig houden met de gebouwde omgeving 
( 1 ). 
Stedelijk beheer is in deze visie "een nieuw hoofdstuk" in de professio
nalisering van het omgaan met deze gebouwde omgeving. 
Essentieel hierbij zijn: 
- Besef van tijd en continuiteit. 
De gebouwde omgeving is een historisch fenomeen; de factor historie is 
dan ook een belangrijke dimensie van stedelijk beheer. Een benadering 
met oog voor het variabele en constante is essentieel. 
In de beheersopgave zien we ons steeds geconfronteerd met waarden, 
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teit betekent dat normstellingen die bij de tot standkoming van een 
stedelijk gebied destijds een rol hebben gespeeld, niet impliciet blij-
ven. Stedelijk beheer impliceert juist het bijstellen van dergelijke 
normstellingen en het eventueel aanpassen van bouwkundige concepten naar 
aanleiding daarvan. 
-Besef van ontwikkelingsdimensie. 
De processen waarop stedelijk beheer invloed probeert uit te oefenen 
kennen verschillende ontwikkelingsdimensies, verschillende ritmen. 
Bouwkundige vormen en stedebouwkundige patronen kennen vaak een langere 
levensduur als ontwikkelingen in het gebruik en beheer. 
-Besef van schaaldimensie. 
Beheer veronderstelt een beheerder en een beheerd systeem. Al naar 
gelang het beheerde systeem - woning, complex, woonomgeving, buurt, 
wijk, stad, enz. - zijn hier verschillende actoren bij betrokken. 
Het woning- en complexbeheer, waarbij met name de beheerder en bewoner 
betrokken zijn, betreft vooral beslissingen met betrekking tot verhuur, 
onderhoud, verbetering, aanpassing, vervanging, dan wel aan- of verkoop. 
Wanneer we het hebben over stedelijk beheer is het beheerde systeem een 
territioraal bepaald sociaal systeem. Het omvat het geheel van bewoners 
en gebruikers van een bepaald gebied in kombinatie met het geheel van 
de zich daar bevindende gebouwde en ongebouwde omgeving. De beheersver
antwoordelijkheid van prive en publieke goederen ligt vaak in handen van 
verschillende beheerders en eigenaren. 
- Besef van tegenstellingen. 
Het gaat bij stedelijk beheer om een complex probleem waarbij meerdere 
partijen vaak tegenstrijdige belangen hebben. Onvoldoende consensus 
leidt tot ongecoordineerd beheeractiviteiten. Deze liggen veelal ten 
grondslag aan de verscheidenheid van problemen waarmee we in de wijken 
en buurten geconfronteerd warden. 
Deze problemen hebben zowel een technische, functionele als sociale 
dimensie. Beheer heeft dan ook een technische, functionele en sociale 
component. 
Beheer activiteiten kunnen dan ook in drie categorieen verdeeld warden: 
(2) 
I) Activiteiten die gericht zijn op het bewaken handhaven en/of verbete

ren van de technische kwaliteit van woningen, woonomgeving en voor
zieningen; 

2) Activiteiten die erop gericht zijn om functies en gebruik met elkaar 
in overeenstemming te brengen; 

3) Activiteiten die erop gericht zijn het sociale leefklimaat in gebie-
den te verbeteren. 

Deze complexiteit heeft tot gevolg dat er bij deze beheersopgave veelal 
niet volstaan kan warden met sectorale beleidsstrategieen maar juist 
nieuwe dynamische niet-sectorale strategieen nodig zijn. (3) 

1.2. Stedelijk beheer als procesmatig bouwen. 

De belangstelling voor stedelijk beheer en preventie van verval houdt in 
principe een erkenning van de noodzaak van een procesmatige benadering 
in. Zeker wanneer we stedelijk beheer opvatten als een continue zorg die 
ertoe bijdraagt, dat de bestaande gebouwde omgeving in goede conditie 
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ertoe bijdraagt, dat de bestaande gebouwde omgeving in goede conditie 
blijft ten behoeve van de maatschappelijke activiteiten waarvoor een 
gebied bestemd is. (4) 
Dat betekent dat men steeds opnieuw moet kunnen inspelen op de materiele 
en functionele omstandigheden maar tevens op de omstandigheden waarin de 
gebruikers verkeren: hun behoeften en mogelijkheden. Hierdoor kan de 
leef - en woonomgeving word en aangepast. 

Permanent, procesmatig beheren impliceert dat het bouwen niet is 
gericht op een kant en klaar product maar op een "production permanen
te", gericht op een voortdurend verder ontwikkelen, verbeteren, verande
ren en aanpassen. In feite gaat het om een proces dat bestaat uit een 
grote hoeveelheid met elkaar verweven maar verschillend gefaseerde cycli 
van levensduren en gebruiksduren van de verschillende elementen van de 
gebouwde omgeving. (5) Er is daardoor sprake van een meer geleidelijke 
overgang binnen het bouwproces naar de fase van beheer. Bij dit proces 
gaat het dan ook om een cyclisch proces, waarbij het beheer niet zo 
zeer het eindpunt is in de reeks voorbereiding-ontwerp-uitvoering- be
heer, maar tegelijkertijd het startpunt in een nieuwe cyclus. 

Schema 0.2: Beheer als cyclisch proces. 

--------------------------P R 0 C E S --------------------------
programma-ontwerp-uitvoering-beheer 

T 
programma-ontwerp-uitvoering-beheer 

IJ 
program ma 

D 

Het permanente, procesmatige als belangrijk dimensie van beheer, impli
ceert geenszins dat het alleen gaat om het conserveren van de gebouwde 
omgeving in relatie tot het gebruik. Er is ook sprake van een dynamiek 
als antwoord op de veranderende behoefte in de samenleving. Men spreekt 
van innoverend beheer, waarbij met het oog op de toekomst veranderingen 
in ruimtelijke en of functioneel opzicht worden doorgevoerd.(6) 
Beide vormen van beheer , conserverend en innoverend kunnen als comple
mentair beschouwd worden. 
Deze procesgerichte benadering veronderstelt bovendien een bepaald fi
nancieel, juridisch en organisatorisch kader.(zie vooral "uitleiding") 
Dit explorerend onderzoek heeft tot doe! inzicht te geven welke opties 
voor het onderzochte naoorlogse woongebied de meest wenselijke zijn en 
welke beleid- en beheerkaders vanuit dit oogpunt het meest te prefereren 
zijn. 

1.3. Stedelijk beheer als uitdrukking van veranderend stedebouwkundig 
den ken. 

Om zicht te krijgen op de stedebouwkundige aspecten van stedelijk beheer 
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kan een historische tour d' horizon nuttig zijn. 
Hierbij wordt geenszins beoogd een nauwkeurige historische analyse te 
geven, doch slechts enkele "paradigmatische" kenmerken van een benade
ring in een specifieke tijd te achterhalen om ten opzichte daarvan de 
aanpak van stedelijk beheer in deze tijd te kunnen karakteriseren. 

Ververgaut beschrijft hoe in het oude Rome door keizer Nero een 
specifieke groep werd aangesteld om zich bezig te houden met proble
men van urban management. "De keizer bood de nieuwe praefecten en 
directeuren een functie die betrekkelijk ongevoelig was voor poli-
tieke machinaties; hij gaf hun mandaat en gezag, dat overeen kwam 
met een topfunctie in de oude magistratuur en een daarbij passend 
uitstekend safaris." Het urban management kwam op die manier niet in 
handen van "jonge strebers", maar van "nog in functie zijnde be
stuurders en legeraanvoerders." De eerste stadspraef ect was Lucius 
Pi so. Deze "was vanaf het moment van zijn aanstelling tot praef eel 
van Rome dronken. Hij bracht omringd door vrienden regelmatig het 
grootste dee! van de nacht door met brassen en slempen en sliep 
daarna tot het middaguur dat voor hem vroege morgen was. Van zijn 
taken, die het algemeen welzijn van de stad behelsden, kweet hij 
zich niettemin op uiterst ef ficiente wijze." (7) 
In de renaissance zien we hoe het in de voile middeleeuwen al op 
gang gekomen proces van stedelijke herstructurering zich voortzet. 
Er vindt een geleidelijk aanpassing van de stad plaats voor zover de 
bestaande structuur dat toestaat. Een dergelijk proces is bijvoor
beeld de "verstening" van de stad, waarbij de gotische verkavelings
structuur intact blijft: veranderingen spelen zich af op het niveau 
van de kleinschalige gebouwde elementen. Er is sprake van een "orga
nisch" proces. ( 8) 
Het lijkt er echter op of de bestaande materialiteit van de stad 
noodzakelijk beperkingen oplegt en een grondiger reconstructie van 
de stad - aanpassing aan een "voorstelling" of maatschappelijk idee, 
zoals die in de theoretische ontwerpen van de ideate stad naar voren 
komen - onmogelijk maakt. Geleidelijk aan zien we hoe een ideaal van 
beheersing ontstaat, waarvoor wellicht de uitvinding van het uurwerk 
prototypisch is. De werkelijkheid als klok veronderstelt een (deter
ministische) benadering die is gericht op beheersing-onderwerping 
van "de dingen" aan een "idee": de stedelijke inrichting en vormge
ving moet een bepaalde maatschappelijke voorstelling weerspiegelen. 
Er ontstaat een planningsconceptie, waarbij moet worden opgemerkt 
dat stedelijke ontwikkeling in de praktijk overigens veelal een ad 
hoc-gebeuren was. (9) 
Deze planningsconceptie veronderstelt een centrale macht, de stede
lijke werkelijkheid is nochtans een gesloten werkelijkheid, de 
"voorstelling" is het beeld volgens welke deze werkelijkheid harmo
nisch kan f unctioneren. 
In de barok zien we hoe deze gesloten werkelijkheid wordt opengebro
ken, letterlijk - want de muren warden doorbroken en gepasseerd -, 
maar ook paradigmatisch: er onstaat een model van stedelijke ontwik
keling in termen van groei, uitbreiding. Er onstaat een centri-
fugaal stadsidee, dat tot voor kort ons denken over de stad heeft 
beheerst. We zullen dit aanduiden als "stedelijke ontwikkeling vol-
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gens het stuwmodel". 
Dit model is een machts-model, het is verbonden met de reconstructie 
van Rome door paus Sixtus. Het is nog meer verbonden met de ideaal
steden van het absolutisme (oa. Versailles). Kenmerkend is een 
(machtig) centraal subject, dat uit is op beheersing en uitbreiding. 
In de f ilosof ische praktijk heeft dit model zijn vertaling gekregen 
in het rationalisme van Descartes: het centraal en machtig subject 
is de rede, die uit is op de beheersing van de "uitgebreidheid". 
Dit model was tot op heden prototypisch voor onze benadering van de 
stad, zij het dat het zich onder invloed van de tijd heeft getrans-
f ormeerd door middel van een specifieke wijze van (20ste eeuwse) 
"professionalisering" van de stad: macht wordt kennis. Dit betekent 
onder meer dat een wetenschappelijke intentie ontstaat. 
H.A. Toulmin beschrijft in The City Manager, a new profession ( 10) 
hoe aan het begin van deze eeuw een professionele organisatie van de 
stad ontstaat. De behoefte daaraan is dan groot. Kenmerkend voor 
"the old order" immers is, dat de stad wordt beheerd door amateurs. 
Voor een complexe organisatie zoals de stad die is, is dit niet 
verantwoord, nodig is een city manager, "an appointive officer 
selected, by reason of his peculiar knowledge of municipial a/ fairs 
and because of his administrative ability, to fill the position of 
chief executive of a vast public corporation, with little restric-
tion upon his power and with only one command: produce results. He 
has been defined as "a competent, experienced, trained and capable 
person selected on account of his peculiar fitness and ability to 
manage the affairs of the city." ( 11) 
De noodzaak tot city management te komen lag niet alleen in evene
mentiele catastrofes, zoals Toulmin aangeeft, maar tevens in de 
kwantitatieve groei die de st eden doormaakten ( industriele evolutie) 
en de problemen die als gevolg daarvan ontstonden. Er ontstond 
enerzijds een behoefte aan planning -om van een laissez-
f aire/ laissez-aller-benadering tot een zekere beheersing van het 
stedelijk proces te komen, anderzijds aan nieuwe stedebouwkundige 
concepten die aan de gerezen (volkshuisvesting-)problemen tegemoet 
zouden komen. 
Deze behoefte leidde onder meer tot het instellen van stedebouw
kundige diensten bij de grote steden. Deze diensten vormden een 
belangrijke, specif ieke gestalte van de institutionalisering van de 
stedelijke prof essie. Urban mangement kreeg nu def initief een ander 
prof iel dan in het oude Rome. Dronkenschap zou, gel et op de criteria 
die Toulmin beschrijft, toch zeker niet meer worden getolereerd. En 
Kai// mag dan -als oud legerofficier van 1873-1881 nog we! directeur 
van publieke werken in Amsterdam zijn geweest, de stedebouwkundige 
diensten knemerkten zich toch geleidelijk aan meer en meer door hun 
wetenschappelijke ("onderbouwende") intentie. 
Omdat deze institutionalisering van stedebouwkundige diensten plaats 
vond in een tijd van stedelijke groei, is het vanzelf sprekend dat de 
gerichtheid van deze gemeentelijke diensten verbonden is aan een 
ideologisch kader in termen van deze groei, dat wil zeggen: kwanti
tatieve ontwikkeling, uitbreiding. Kortom: normen en waarden inhe
rent aan het "stuwmodel" van de centrifugate stad. 
In deze benadering prevaleerde de toekomst; het bestaande, het 
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functioneren daarvan, de technische staat ervan, de zorg ervoor 
bleef op de achtergrond. Het was met name de stadsvernieuwing die 
hiervoor de aandacht vroeg en het is begrijpelijk dat de stadsver
nieuwingspraktijk dan ook in eerste aanleg haaks stond op de gang
bare stedelijke ontwikkelings-praktijk. In feite fungeerde deze 
praktijk als "breekijzer", waarmee de eerste openingen werden gefor
ceerd in het geldende paradigma van stedelijke ontwikkeling zoals 
dat historisch was ontstaan en werd de paradigmatische mogelijkheid 
tot stedelijk beheer geschapen, zonder dat de stedelijk beheer als 
praktijk rechtstreeks in het verlengde van de stadsvernieuwing moet 
worden gedacht. ( 12) 

Hiermee raken we aan een tweespalt tussen disciplines die de professio
nalisering van het omgaan met de stad in de moderne tijd heeft geken -
merkt. Enerzijds een planningsachtige benadering die zich richt op 
dynamiek, op het stedelijk proces; anderzijds een benadering die zich 
toelegt op het ontwerpen van stedebouwkundige en architectonische con
cepten, ofwel: twee benaderingen, die door Rossi als twee paradigmas of 
"hoofdsystemen" van stedelijke wetenschap als volgt van elkaar warden 
onderscheiden: "een die de stad beschouwt als het product van de genera
tief-functionele systemen van haar architectuur en dus van stedelijke 
ruimte, en een ander die de stad beschouwt als een ruimtelijke 
structuur. In het eerste geval is de stad afgeleide van een analyse van 
politieke, sociale en economische systemen, zij wordt behandeld vanuit 
het gezichtspunt van deze disciplines; het tweede systeem behoort veel
eer tot de architectuur en de topografie." (I 3) 

In de praktijk heeft deze paradigmatische tweespalt geleid tot een 
spanning tussen "planning en architectuur", waarbij -volgens Faludi
sinds het begin van deze eeuw de stedebouw door architecten (archi
tectuur) wordt l'.>pgeeist. "Dit vanwege de opvatting dat stedebouw kunst 
is en dus meer dan "alleen maar" (de toepassing van) wetenschap".(14) 
Dit Ieidt tot een opvatting over de stad die - in het verlengde van het 
tweede door Rossi genoemde hoofdsysteem - door Jacobs als volgt wordt 
gekarakteriseerd: "een ruimtelijke constellatie, die qua ontwerp archi
tectonische kwaliteiten in zich draagt, verwant aan de esthetische 
vervaardiging van kunst." (15) 
Hier tegenover manifesteren zich, aldus Faludi, de ruimtelijke plan
nings-wetenschappen die partij kiezen voor publieke verantwoording van 
ruimtelijke maatregelen en tegen de ideologie van stedebouw als kunst. 
In het verlengde van deze keuze ligt een geheel andere opvatting over 
"ruimte" en over de stad, een opvatting waarin niet de ruimtelijk
statische componenten de boventoon voeren, maar veeleer accentueert dat 
"de stad groeit, dag na dag, stuk voor stuk, huis voor huis; een groei 
die zeker begeleid dient te warden door bestuurders die kennis hebben 
van procedures, planning, economische mogelijkheden oftewel van stede
lijke dynamiek." ( 16) 

In onze tijd maken wij echter een kentering mee, een omslag in termen 
van deze stedelijke groei. Deze kentering doet denken aan een van de 
hoofdwetten van het dialectisch-materialisme: de omslag van kwantiteit 
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in kwaliteit. Deze houdt in, dat bij bet bereiken van een bepaald kwan
titatief stadium in materie een omslag naar een andere kwaliteit plaats 
vindt. Bijvoorbeeld: stijging van de temperatuur van water betekent, als 
die stijging tot een temperatuur van 100 graden Celsius heeft geleid, 
dat water verandert in waterdamp: dezelfde hoeveelheid materie verkrijgt 
een nieuwe kwaliteit. Zoiets is aan de hand met de stad, de genoemde 
wetmatigheid kan als metafoor fungeren. De hoeveelheid stedelijke mate
rie heeft een (kwantitatieve) grens bereikt, er moet een omslag naar een 
nieuwe kwaliteit plaats vinden. De stad vernieuwt zich, zal noodwendig 
een nieuwe hoedanigheid aan moeten nemen, bet gaat in dit verband om 
"bet vernieuwen van de stad als samenlevingsverschijnsel." (17) 

1.4. Paradigmatische conseguenties 

De geschetste kentering heeft een aantal consequenties voor bet geldende 
paradigma binnen de stedelijke wetenschap, zoals zich dat in de loop der 
historie heeft gevormd. In enkele hoofdlijnen uitgedrukt: 

- bet gaat bij beheren niet om een productgerichte benadering maar om 
procesgerichte waarbij er een samenhang bestaat tussen de beslissingen 
in de verschillende fasen van bet proces van ontwerpen, inrichten en 
beheren. Het onderzoek zal inzicht moeten geven in de gevolgen van bet 
gebrek aan samenhang in deze verschillende fasen. 
- in plaats van een uitgesproken gerichtheid op beheersing (determinis
tisch stads-idee) een gerichtheid op beheer, dat wil zeggen: zorg voor 
het bestaande, "uitnutting" van de potentie van dit bestaande, denken in 
termen van subsitutie en transformatie van dit bestaande in een nieuwe 
c.q. vernieuwde actualisering -toepassing substitutie-principe (18)
alsmede: beperking van de tijds-horizon waarbinnen maatregelen gelden. 
Dit in bet besef van een zekere onvoorspelbaarheid, onbeheersbaarheid op 
termijn van stedelijke dynamiek. 
- niet !anger bet (kwantitatief-centrifugale) stuwmodel als uit
gangspunt, daarentegen een centripetaal stads-idee (15); tegelijk een 
transformatie van een centrale macht naar een "kleinkorrelige macht". 
Dit impliceert dat in bet denken over ruimte en gebouwenvoorraad onder 
meer dat een "gebruiksopvatting" zal domineren boven een "eigendoms
opvatting", dat gebruik minder dan tot nu toe van externe bepalingen 
afhankelijk zal zijn, dat beslissingen veel meer rekening zullen moeten 
houden met territoriale gegevenheden, beslissingen mogen niet "situatie
vrij" zijn, er moet rekening worden gehouden met wat Voogd noemt het 
"situatie-principe". ( 18) 
- niet !outer stedelijke dynamiek, ook de stad als historisch-ruimtelij-
ke conceptie ("architectuur", "morfologie") in de benadering betrokken. 
Zoeken naar een werkbare samenhang tussen planning en architectuur, dat 
wil zeggen: geen autonoom plannings-subject dat meer met zichzelf dan 
met zijn object bezig is (structurering gemeentelijke organisatie of 
ruimtelijke planningswetenschappen), geen procedurele benadering sec 
("spook van bet procedurele planningssubject" (19) dat rondwaart als een 
geest in de stedelijke machinerie). En proberen ook in stedebouw/ar
chitectuur tot publieke verantwoording te komen -toepassing keuze- en 
verantwoordingsprincipe-. (22) 
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2. Methodische aspecten 

2.1.Een case study 

Gekozen is voor de analyse van een case: het naoorlogse woongebied 
Rapenland. 
Aan de gebiedskeuze hebben de volgende motieven ten grondslag gelegen: 
- In (stede)bouwkundige opzicht (structuur, vormen patronen) is het 

gebied in zekere zin in een rusttoestand. 
- Ook is er niet sprake van een maatschappelijke problematiek zodat 

het onderzoek geen stigmatisering van de wijk tot gevolgen zal 
hebben. 

- Het gebied is typerend voor zijn tijd. Als pendant van de stedebouw 
in de jaren 60 heeft het een uitgesproken woonfunktie maar toch 
voldoende variatie van woonmilieus. 

- De bebouwing is overwegend gerealiseerd in de periode 63- 67; het 
gaat dus om een homogene beheeropgave. 

- Het gebied is een afgerond statistisch gebied dat geografisch duide
Iijk te onderscheiden is. Dit brengt een aantal onderzoekstechnische 
voordelen met zich mee.( Relatief eenvoudige dataverzameling en 
verwerking.) 

Door de beperking tot een case ontstond de mogelijkheid voor een inten
sieve bestudering van het gebied, een gunstige voorwaarde voor het op
sporen van latente problemen. Ook kan hierdoor de historische dimensie 
meer aandacht krijgen als kader (de voorwaardescheppend en voorwaarde
stellend) voor beheer. 

2.2. Twee invalshoeken 

Gegeven de kenmerken van het onderzoeksgebied zijn bij het onderzoek 
zijn twee invalshoeken gehanteerd: 

DEEL I 
VORM EN 

INRICHTING 

/ 
INLEIDING 

STEDELIJK BEHEER 
(ALGEMEEN) 

UITLEIDING 
BEHEERMODEL 
(RA PENLAND) 
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DEEL II 
GEBRUIK EN 

BE HEER 
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- een stedebouwkundige, die zich richt op vorm en inrichting; 
- een volkshuisvestingsinvalshoek, waarbij gebruik en beheer van de 

woningvoorraad centraal staat. 
Dit komt tot uitdrukking in de structuur van dit rapport.(zie schema 
vorige pagina). 
In de verschillende deelsstudies warden de methodische aspecten die 
specifiek zijn voor beide invalshoeken verder uitgewerkt. 
We volstaan in dit inleidende hoofdstuk met het schetsen van het (glo
bale) methodische idee die gemeenschappelijk is gevolgd. 

2.3. Stapsgewijze analyse 

In het onderzoek is de z.g. drie-stappen-model als methodiek gehan
teerd, ter weten:(20) 
I) inventarisatie 
De inventarisatie heeft plaats gevonden aan de hand van : 
- een stedebouwkundige registratie van het gebied (zie deel 1) 
- secondair datamateriaal: koppeling bevolkingsregister/woningkartoteek, 

kadastrale gegevens, e.d.(zie deel II) 
- interviews met bij het beheer van Rapenland betrokken personen of 

instanties opgenomen (zie bijlage III). 
Dit vanuit de gedachte dat stedelijk beheer niet ergens op een nulpunt 
begint, maar altijd al plaats gevonden heeft, zij het impliciet, 
versnipperd over verschillende actoren die van elkaars beheersactivi
teiten vaak niet op de hoogte zijn. 
Tevens dienen deze interviews om de kennis van Rapenland als speci
fieke situatie te vergroten. 

2) analyse 
Bij de analysefase zijn de volgende dimensies aan het gebruik van de 
gebouwde omgeving onderscheiden: 
- verondersteld gebruik; 
- feitelijk gebruik; 
- gewenst gebruik. 

Alnaar gelang de aard en omvang van de gesignaleerde verschillen tussen 
verondersteld, feitelijk en gewenst gebruik zal het accent meer op 
conserverend dan wel op innoverend beheer moeten liggen. 

3) probleemoplossing 
In het verleden is er vaak "over Rapenland heen" beheerd, d. w .z. het 
handelen is veelal niet territoriaal (mede-)bepaald en niet territoriaal 
geintegreerd. 
Stedelijk beheer moet dan ook inspelen op incidentele, (nog) niet gein
tegreerde beheershandelingen die plaats vinden vanwege de bewoners, de 
gemeentelijke diensten, de woningbouwverenigingen, enz. Deze handelingen 
zouden als het ware ingebed moeten warden in een "netwerk van beheer". 
In de uitleiding warden elementen voor een beheermodel aangedragen. 

Tussen de verschillende onderzoeksfasen bestaat een wisselwerking waar
bij in verschillende ronden van globaal naar specifiek wordt gewerkt. 
Het probleem dat zich bij stedelijk beheer voordoet is vaak dat de 
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problematiek latent van aard is, zeker wanneer preventie de invalshoek 
is. Daardoor kan tevoren niet precies worden vastgesteld welke gegeven
heden relevant zijn en in welke mate. 

Dit behoeft enige toelichting. 
We doen dit aan de hand van de volgende methodische aspecten: 
l) objectiverend in empirisch en normatief opzicht; 
2) analytisch en inductief; 
3) eerst abstraherend, daarna concretiserend; 
4) intensioneel in plaats van extensioneel. 

ad I. 
Objectiverend wil zeggen: in eerste instantie gericht op de beschrijving 
van Rapenland als stedelijk object, onderscheiden naar: 
- Rapenland als stedebouwkundig concept (deel I); 
- de woonfunctie van Rapenland (deel II). 

De beschrijving richt zich op Rapenland als empirisch, maar tevens als 
normatief gegeven, resp. als een samenstel van stedebouwkundige elemen
ten (straten, wegen, groenvoorzieningen, verkavelingen, enz.), alsmede 
een classificeerbare gebouwenvoorraad, bevolkingsgroep, enz.; maar ook 
als neerslag ("verstening") van een aantal (historisch bepaalde) normen, 
die als het ware de "ideologische legitimatie" van Rapenland uitmaken. 
Hiermee worden bedoeld: beleidskeuzes, ontwerpmentaliteiten, ideeen en 
opvattingen over wonen, stedelijke ontwikkeling, buurt-/wijk-functio
neren, enz., althans voor zover deze zich laten aflezen uit het object 
Rapenland. Met normatief wordt hier dus bedoeld dat wordt getracht van 
Rapenland de historische ideologie te achterhalen en met behulp daarvan 
een situationeel bepaald denk- en handelingskader voor stedelijk beheer
ingrepen (als "voorwaarde") te formuleren. 

ad 2. 
Deze objectiverende bewerking is analytisch en inductief van karakter. 

Analytisch: het object wordt uiteengelegd naar verschillende 
elementen/aspecten door toepassing van een aantal reeds ontwikkelde 
methoden en technieken van enerzijds stedebouwkundige plananalyse, an
derzijds onderzoek t.b.v. gebruik en beheer van de woningvoorraad (kop
peling bevolkingsstatistiek /woningkartotheek, kadastrale gegevens). 

Inductief: er wordt niet uitgegaan van een aantal algemene normstellende 
principes van stedebouwkundige of sociologische aard, die als subjec
tieve vooronderstellingen fungeren (Seinsollen-benadering). Integendeel: 
als het om vooronderstellingen gaat, worden deze op analytische wijze 
uit het object Rapenland opgedolven. Dit vanuit de vraagstelling: 
welke vooronderstellingen liggen aan de toegepaste stedebouwkundige 
elementen en gekozen woonfunctie (historisch) ten grondslag? (Rapenland 
als normatief gegeven.) 

Dit aspect hangt nauw samen met de gehanteerde operationalisatie van het 
begrip kwaliteit van de woningvoorraad. Dit laatste begrip laat zich 
vertalen in criteria van bruikbaarheid. betaalbaarheid. beschikbaarheid 
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en beinvloedbaarheid (21). Ook ten tijde van Rapenland hebben criteria 
van die aard gegolden, wat heeft geleid tot normstellingen ten aanzien 
van Rapenland (zie hiervoor). Deze normstellingen zijn echter in en 
aantal opzichten bepaald van karakter, we noemden al de historische 
bepaaldheid. Ze zijn echter ook bepaald door de groep van actoren waar
voor Rapenland kwaliteit moest bezitten. Dergelijke normstellingen zijn 
nochtans niet statisch, ze wijzigen zich aanmerkelijk sneller dan hun 
"verstening". Yap stelt: "Probleem is ( ... ) dat het normen- en waarden
stelsel van een samenleving zo'n IO keer sneller verandert dan de gemid
delde levensduur van een bouwwerk."(22) Dit heeft als gevolg dat er op 
een gegeven moment discrepanties ontstaan tussen oude en nieuwe normen, 
tussen bestaande kwaliteit en (door andere actoren, in een andere tijd) 
gewenste kwaliteit: een bestaand gebied voldoet niet meer aan nu gel
dende criteria voor kwaliteit. Het is juist deze discrepantie die oor-
zaak is van stedelijk verval, en daarom in stedelijk beheer centraal 
moet staan. In wetenschapsmethodische termen kan worden gesteld dat er 
bij stedelijk beheer sprake is van een dynamisch subject tegenover een 
(relatief) statisch object en dat het bereiken van overeenstemming 
tussen beide de centrale opgave is. 
In de deelstudies leidt dit tot een specifieke terminologie, waarin 
wordt geprobeerd dit tot uitdrukking te brengen. Bijvoorbeeld, vanuit 
een gebruiksopvatting, discrepantie verondersteld-feitelijk-gewenst 
gebruik en daaruit voortvloeiende (beoordelings- )criteria zoals "defec
tiviteit en actualiteit" (dee! I, hoofdstuk I) en "discongruentie en 
antagonisme" (dee! II, hoofdstuk 5). 

ad 3. 
Met deze gedachtengang hangt samen dat de benadering van Rapenland 
allereerst abstraherend van karakter is. Er wordt niet meteen gezocht 
naar incidentele, opvallende, specifieke kenmerken van Rapenland. Er 
wordt als het ware een omweg gemaakt. Allereerst wordt Rapenland theore
tisch "herleid" tot een aantal abstracte gegevenheden. (stap I). 
In het geval van het stedebouwkundig concept betreft het hier algemeen 
toepasbare stedebouwkundige 1Y.l2fill van oplossingen, die steeds verwijzen 
naar een bepaald (voorondersteld) gebruikspatroon. 
In het geval van het volkshuisvestingsgedeelte worden relevante woning-
en bevolkings-categorieen onderscheiden, die worden gekwantificeerd naar 
gemiddelde waarden betreffende Eindhoven, Rapenland of delen van Rapen
land, en eveneens verwijzen naar een bepaald voorondersteld functione-
ren. 
Vervolgens wordt gekeken hoe in Rapenland het feitelijk gebruikspatroon, 
dan we! feitelijke bevolkings-samenstelling en woningvoorraad zich tot 
deze typen en gemiddelden verhouden. Op die manier worden de specifieke 
kenmerken van Rapenland boven water gevaren en volgt na een abstraheren
de een specificerende en concretiserende benadering. 

ad 4. 
De gerichtheid op het vinden van de specifieke, essentiele kenmerken van 
Rapenland, geeft aan dat de gevolgde benadering intensioneel is. Het 
onderzoek heeft niet tot doe! Rapenland extensioneel te definieren door 
dit gebied onder te brengen in een algemene typologie van stedelijke 
(beheers-)gebieden. (Denk aan de typologie van het RIGO naar expansie-, 
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stimulerings- en stagnatie-gebieden.) Integendeel, juist de specifieke, 
essentiele eigenschappen van Rapenland definieren de uitgangssituatie 
voor stedelijk beheer inzake dit gebied. 

Een en ander is het best te illustreren aan het volgende stappenschema: 

Schema 0.3: schematische weergave stapsgewijze analyse. 

/ 
beschrijving rapenland 
a.h. v. criteria 

probleemdefinieren 

formuleren analyse 
criteria 

BEHEERMODEL 
maatregelen/ op lossingen 

inrichting ,beheer en 
gebruik 

Voorafgaande aan de beschrijving van Rapenland vanuit een stedebouw
kundige resp. volkshuisvestingsinvalshoek wordt in de desbetreffende 
deelstudie nog een aparte weergave van de concrete werkwijze gegeven. 
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2.4. Trapsgewijze analyse. 

Het onderzoek kent twee ruimtelijke nivo's: 

l. Op wijk nivo. 
Allereerst kan de wijk Rapenland opgevat worden als een funktioneel 
ruimtelijke eenheid met een relatieve zefstandigheid ten opzichte van 
andere wijken en de stad als geheel. 

2. Op buurtnivo. 
Zelf is de wijk echter, conform de wijkgedachte, weer geleed in een 
aantal kleinere eenheden, buurten c.q. complexen, die van zichzelf weer 
een relatieve zelfstandigheid te bezitten. Voor een dergelijke micro 
analyse zijn verschillende argumenten te noemen: (23) 

a. De buurt/ het complex is een belangrijk nabijheidskader: 
het schaalnivo sluit meer aan bij de belevingswereld van de gebrui
ker, met name de gebruiker die vanuit de woning opereert ( kinderen, 
huisvrouwen, bejaarden, thuiswerkers). Men ontleent oak vaak zijn 
identiteit en status aan dit nabijheidskader. Dit is oak het nivo 
waarop de de gebruiker c.q. bewoner als actor in het beheerproces 
een grotere rol speelt. 
Kortom er is sprake van een rationeel op de nabijheid gebaseerde 
binding, die de buurt of het complex tot een latente basis voor 
gemeenschappelijke aktie maakt. 
b. De buurt als organisatienivo voor beherende instanties. 
Tevens is op dit nivo het relatieve gewicht van de beheerder van 
woningen en andere gebouwen als actor in het beheersproces duide
lijk. Dit niveau blijkt voldoende concreet om de achtergronden van 
de problemen, die zich vaak kleinschalig uiten te kunnen traceren 
en de samenwerking met betrokken partijen hanteerbaar te houden. Het 
is het nivo bij uitstek waarbij en gebruikers, en beheerders en 
gemeente als beheerder van de verschi/lende elementen van de woonom
geving ( groen, verkeersafwikkeling en verblijfsruimte, enz.) elkaar 
ontmoeten en met elkaar onderhandelen. 
c. De buurt het complex als dif ferentiatiemoment. 
In de praktijk blijken er grate verschillen te bestaan tussen 
buurten c.q. complexen m.b.t. problemen, beheer, betrokkenheid en 
dientengevolge oplossingsmogelijkheden. Een wijkgerichte aanpak ligt 
dan niet voor de hand, maar een naar complex gedif ferentieerde 
aanpak biedt dan meer perspectief. 

Een analyse op micro-nivo maakt het mogelijk om: 
- concrete knelpunten en de samenhang ertussen binnen een sociaal ruim

telijke kader op te sporen; 
- zicht krijgen op de mogelijkheden voor beheer "van onderop" waarbij 

genoemde knelpunten als aangrijpings punten kunnen dienen; 
- het ontwikkelen van elkaar versterkende maatregelen. 
- de mogelijkheden voor het herverkavelen van beheerbevoegd heden in 

kaart brengen. 
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Figuur 0.4: schematisch weergave trapsgewijze analyse 

analyse op het 
I van hele onderz 

nivo 
oeks

apenland) 

2 

3. Inhoud rapport. 

gebied (wijk R 

analyse nivo 
subbuurten/ 
complexen 

Het zal duidelijk zijn, dat het definieren van de specifieke essentiele 
eigenschappen van een te beheren gebied niet theoretisch-schematisch 
kan, maar in de praktijk gestalte moet krijgen. Het onderhavige rapport 
is daartoe een eerste bijdrage, het is een explorerende studie, een 
proterend ontwerp waarin een globaal methodisch idee is uitgezet. 
Gekozen is voor een "case-study" betreffende een Eindhovens (overwegend 
woon- )gebied, dat nadrukkelijk niet als probleemgebied getypeerd moet 
worden. Dit gebied staat bekend onder de naam Rapenland, en is een 
naoorlogse uitbreidingswijk (hoofdzakelijk jaren zestig) in het stads-
deel Woensel in Eindhoven-Noord. 

In een eerste deel is vooral de discipline stedebouwkunde aan het woord 
in een onderzoek naar de morfologie van Rapenland: een beschrijving van 
de toegepaste stedebouwkundige concepten in hun historische context, 
alsmede naar hun gebruiks-dimensie. In een tweede deel wordt het woning
voorraadbeheer als invalshoek genomen waarin de woonfunctie van Rapen
land centraal staat. 
Beide benaderingen zijn in principe autonoom opgezet, waarbij in de 
stedebouwkundige beschrijving met name het historisch aspect en in de 
volkshuisvestingsbenadering het "toekomst-perspectief" is verdiscon
teerd. 

De samenhang wordt vooral tot uitdrukking gebracht in: 
- het scheppen van voorwaarden in de vorm van een aantal methodische 

afspraken die ten grondslag hebben gelegen aan beide deelstudies; 
- integratie van bestanddelen uit beide benaderingen in een gemeen

schappelijk "uitleiding" betreffende een toekomst perspectief inzake 
stedelijk beheer, uitgewerkt in een beheersmodel waarin macro en 
micro-niveau in Rapenland onderscheiden zijn. 

In een bijlage zijn een opmeting van het ruimtebeslag en grondgebruik 
opgenomen (Bijlage I, behorende bij deel I); een deel van de resultaten 
van de analyse van het secondair datamateriaal (bijlage II, behorende 
bij deel 2) en een beknopte samenvatting van de afgenomen interviews. 
(bijlage III) 
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Noten bij de inleiding 

( 1) Zie artikel van de hand van enkele /eden van de projectgroep Stede
lijk beheer Eindhoven onder de lite/ "Stedelijk beheer als nieuw 
paradigma". 
Stedebouw en Volkshuisvesting, mei 1986; 

( 2) Zie o.a. M. Stolwijk en H., Doets: Beheer van woongebieden - meer 
dan op de winkel passen. 

Werkgroep '2 duizend, Amersfoort, juni 1987. 

(3) H. Fassbinder & P. Andreas: An area-based approach to urban 
renewal. 
Ministry of Housing, Phisical Planning and Environment, The Hague 
1987. 

( 4) A. v.d. Burg: Stedelijk beheer, begrip achtergronden, theorievor
ming en verdere ontwikkeling. 
Stedebouw en Volkshuisvesting, januari 1985. 

( 5) J. Smeets, H. Fassbinder, Stadsvernieuwing en woonkwaliteit, een 
evaluatie-onderzoek, 
TU Eindhoven, vakgroep BRB /stadsvernieuwing, december 1985; 

( 6) Y.H. Gietema, Politieke en organisatorische aspecten van beheer, 
Mededelingen BNS, december 1984; 

(7) P.H.J.T. Ververgaut, Klassiek stedelijk management in het oude 
Rome, 
Plan 5, 1986; 

(8) Zie o.m. Kleines Glossar zu Muratoris Stadtmorphologie, 
Arch+ 1986; 

(9) H. van der Cammen, L.A. de Kl erk, Ruimtelijke ordening, 
Utrecht 1986; 

( 10) H.A. Toulmin, The city manager, a new profession, 
New York 1916; 

( 11) A.W. (JO) biz. 76; 

( 12) Zie nota Stadsbeheer in Eindhoven, dienst stadsontwikkeling 
Eindhoven, oktober 1986, biz. 3; 

( 13) A. Rossi, Stedelijke artefact en en een theorie over de st ad, 
Plan 1-2, 1985; 

( 14) A. Faludi op symposium TU Eindhoven, vakgroep BAU,sectie 
urbanistiek, november 1986; 
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( 15) R. Jacobs, Het typerende van Rossi: het type, 
Plan 10, 1981, biz. 17-28; 

( 16) A. Rossi, De Kop van Zuid, ontwerp en onderzoek, 
Rotterdam, 19 .. , biz. 55; 

( 17) H.S. Yap, Hoofdlijnen van het verstedelijkingbeleid, Symposium 
Stedebouw, prof ilering van de opgave voor de komende jaren, 
TU Eindhoven, december 1983, biz. 30; 

( 18) H. Voogd onderscheidt in zijn oratie Van denken tot doen (Gronin
gen, maart 1986) de volgende principe die volgens .~em aan een 
probleemste/ling voor stedelijke en regionale planning ten grond
s/ag moeten liggen: 
-het situerings-principe; 
-het substitutie-principe; 
-het keuze-principe; en 
-het verantwoordings-principe. 
Ook bruikbaar in het kader van Stedelijk beheer is zijn "proportio
naliteits-theorie", een model waarin tot uitdrukking komt in welke 
verhouding verschillende planningsvisies ( gericht op beheersing, op 
het object, op de besluitvorming) tot elkaar staan in een bepaald 
geval van planning; 

( 19) De uitdrukking is van A. Faludi en vertoont overeenkomst met de 
uitspraak van G. Ryle over de Cartesiaanse "geest" a/s spook in de 
machine van het lichaam; 

(20) A.W. ( 12), biz. 12; 

( 21) A.W. ( 3 ), biz. 14 en 384; 

(22) H.S. Yap. A.W. (16), biz. 30; 

( 23) Vergelijk R.P. Hortulanus/ E.T. van Kempen ( redaktie ). Sociaal be
heer van buurten, 
's Gravenhage, 1987, biz. 17 e.v. 
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DEEL I: DE STEDEBOUWKUNDIGE KWALITEIT VAN RAPENLAND 

1. Stedehouwkundig onderzoek ten behoeve van stedelijk 
beheer: methode van aanpak 

2. Planproces en verondersteld gebruik: de ideostruktuur 
3. De feitelijke planstructuur 
4. Perspectieven voor stdebouwkundig beheer in rapenland 



HOOFDSTUK 1: STEDEBOUWKUNDIG ONDERZOEK TEN BEHOEVE 
VAN STEDELIJK BEHEER: METHODE VAN AANP AK 

1.1. Inleiding 

Een centrale vraag bij stedelijk beheer is: hoe speelt de factor tijd 
mee? 
In het artikel "Stedelijk beheer als nieuw paradigma" (1) werd als 
belangrijk methodisch uitgangspunt genoemd: 
besef van continuiteit. 
Bij stedelijk beheer immers hebben we te maken met een historisch 
proces, wij zien ons als het ware steeds geconfronteerd met beleid, in 
het bijzonder doelen, waarden en normen uit een voorbije periode. Al 
onze actuele ingrepen in een gegeven stedelijk gebied zijn te beschouwen 
als reacties op dit beleid. 
Dit uitgangspunt stoelt op een bepaalde conceptie van "historie", te 
weten: de historie als een proces waarin "norm-systemen" elkaar na 
verloop van tijd afwisselen (2). Binnen een bepaald norm-systeem ont-
staat op een gegeven moment een stedebouwkundig plan, komt een gebouwde 
omgeving tot stand. Dit norm-systeem is essentieel om de gestalte van 
een plan te begrijpen en te verklaren. Verandering en aanpassing van een 
dergelijke gegeven gebouwde omgeving mag zich niet alleen en vooral 
richten op deze gebouwde omgeving sec (als "materieel product"), maar 
impliceert in eerste instantie een confrontatie van het oude norm-
systeem, dat aan de desbetreffende omgeving ten grondslag ligt, met een 
nieuw norm-systeem, dat onze actuele ideeen, wensen en behoeften, normen 
en waarden ten aanzien van de stad als woon-, werk- en leefmilieu repre
senteert. 

De dialectiek van de stedelijke werkelijkheid komt in die zin neer op 
een voortdurende dialectiek van oude en nieuwe norm-systemen, waarbinnen 
zich de activiteit van het stedelijk beheer voltrekt. 
Die dialectiek impliceert een afweging tussen Iaten-bestaan en tot
verandering-en -aanpassing-overgaan. 
In deze afweging spelen de kenmerkende eigenschappen van een stedelijke 
omgeving een essentiele rol, er moet derhalve naar worden gestreefd 
keuze-criteria en normstellingen ten behoeve van beheer-ingrepen te 
ontwikkelen, die een duidelijke relatie hebben met het specifieke gebied 
dat object is van beheer. 

1.2. Het bestaande als denk- en handelingskader 

Uit het voorgaande leiden we het navolgende methodisch idee af: 
Stedelijk beheer heeft betrekking op het bestaande stedelijk gebied. Het 
beschouwt dit bestaande als resultante van een voortschrijdende ontwik
keling. Een stedelijk gebied is dus nooit "klaar"; in ons geval: hoewel 
Rapenland als wijk grotendeels is voltooid, is het proces van haar 
vorming niet afgerond. Door gerichte ingrepen zal moeten worden gepro
beerd de kwaliteit van Rapenland als woon-, werk- en leefmilieu op peil 
te houden c.q. te verbeteren en deze wijk zonodig aan te passen aan 
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veranderende maatschappelijke behoeften en inzichten. 
Dit is de kern van stedelijk beheer: de noodzaak van voortdurende aan
pas-sing, verandering en verbetering, binnen het spanningsveld van nieu
we ontwikkelingen en bestaande situatie. 

Opereert stedelijk beheer binnen dit spanningsveld, dan betekent dit, 
dat vanuit het bestaande een handelingskader voor stedelijk beheer kan 
worden gedefinieerd. Het bestaan van dit spanningsveld impliceert echter 
ook dat het bestaande in zekere zin het denkkader voor stedelijk beheer 
bepaalt. 
Stedebouwkundig onderzoek zal zich specifiek dienen te richten op het 
definieren van dit denk- en handelingskader vanuit een analyse van het 
bestaande. 

Handelingskader: 
De bestaande situatie bezit een zekere zelfstandigheid ten opzichte van 
nieuwe ontwikkelingen die zich aandienen. Het is als het ware een auto
noom object, uitdrukking van een idee dat tot rust is gekomen. Het heeft 
daardoor zowel letterlijk als figuurlijk een bepaalde mate van "hard
heid" gekregen. Vanwege zijn hardheid manifesteert elk plangebied zich 
als weerstand ten aanzien van stedelijke dynamiek. Tevens echter mani
festeert het bestaande zich toch ook als mogelijkheid voor stedelijke 
dynamiek; namelijk in zoverre wij in het gegevene bepaalde ontwikke
lingsmogelijkheden/potenties ontdekken die de kans bieden een bestaande 
situatie tot een nieuwe om te vormen en naar een nieuwe evenwicht
situatie te begeleiden. 
Het handelingskader voor stedelijk beheer wordt dus bepaald door dat wat 
variabel (potenties) en invariabel (hardheid) is. 

Denkkader: 
In een voorstudie voor het PRO-advies stelt Goudappel dat beheer het 
evenwichtige midden dient te houden tussen het overlaten aan de natuuur 
enerzijds en het beheersend daaraan geweld willen doen anderzijds. 
Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de cultuur -het 
stedelijk gebied- analoog aan de natuur, onderhevig is aan mechanismen 
van zelfregulering. Dit is dus een soort eigen regulatuur met behulp 
waarvan het zich, als een organisme, aan kan passen aan invloeden van 
buitenaf. Deze eigen regulatuur kan de vorm aannemen van zowel verval 
als vernieuwing. Stedelijk beheer zal hierin dus sturend moeten optreden 
(restrictief of stimulerend). Soms zal stedelijk beheer ook "passier• 
kunnen zijn (het doelbewust "laten gaan"). 

Voor het zoeken naar het "evenwichtige midden" geldt de historische 
bepaaldheid (historiciteit) van een plangebied als uitgangspunt. Het 
bestaande stedelijk gebied is resultante van een destijds doelbewust 
gevoerd stedelijk beleid. Dit stedelijk beleid heeft geleid tot een 
specifieke -eigensoortige- ruimtelijke oplossing. De historiciteit van 
een plangebied bepaalt aldus de identiteit van dit gebied. Het is daarom 
dat de bestaande situatie (het plan) als stedebouwkundig verschijnsel 
serieus genomen moet worden. 
Het gaat hier nadrukkelijk niet om zoiets als een historische waarde
ring. Het gaat om een typering van het plan (als eigensoortige oplos-
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sing). Deze typering is in wezen a-historisch en maakt een plangebied 
vergelijkbaar met andere plangebieden. 

De veronderstellingen van organiteit (de eigen regulatuur) en historici
teit {historische bepaaldheid) vormen de basis voor de interpretatie van 
het bestaande als denkkader voor stedelijk beheer. 

1.3. Stedebouwkundige plananalyse: plantype en planconcept 

De eerste vraag die nu aan de orde komt is: welke kenmerken c.q. eigen
schappen van het bestaande determineren het denk- en handelingskader 
voor stedelijk beheer in het geval van Rapenland? 
Om het antwoord op deze vraag te vinden is gebruik gemaakt van een 
methodiek van stedebouwkundige plananalyse. Deze analyse gaat uit van 
een typologische benadering: door middel van het benoemen van stedebouw
kundige typen wordt getracht tot de noodzakelijke begripsvorming van het 
plangebied Rapenland te komen. 
Deze begripsvorming heeft een instrumenteel karakter, de vraagstelling 
luidt: welke ruimtelijke middelen zijn gehanteerd om specifieke doelen 
te realiseren. De middelen worden daarbij nu herleid tot typen van 
ruimtelijke oplossingen. Deze typen, beschouwd als samenhangend geheel, 
definieren het plan als type (plan van bijvoorbeeld het type "functio-
nele stad", "tuinstad", enz. of "meng-type"). 

Planconcept: 
Het plan beschreven als type kan beschouwd worden als onderdeel van het 
planconcept, meer in het bijzonder als de ruimtelijke/materiele compo
nent van het concept. Het concept omvat echter meer. Het omsluit ook het 
geheel van doelstellingen, normstellingen en waarden die bij de tot
standkoming hebben gegolden: het historisch norm-systeem. Dat geheel 
vormt de ideologische legitimatie van het plan en ligt ten grondslag aan 
de (ontwerp-) uitgangspunten die vormgeving en inrichting van dit plan 
beargumenteren en verhelderen. 
We zullen deze immateriele component van het planconcept aanduiden met 
wat Goudappel in zijn urbanistiek-concept onderscheidt als de "ideo
structuur" noemt (3). De materiele component zal warden aangeduid met 
"ruimtelijke planstructuur". Het planconcept kan dus warden voorgesteld 
als de ideostructuur en de daarmee verbonden ruimtelijke planstructuur. 

Het planconcept kan schematisch als volgt warden weergegeven: 

waarden, 
normen, 
doelen, 
enzovoort 

IDEOSTRUCTUUR 
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Het is met name op bet niveau van de ideostructuur dat er sprake is van 
een spanningveld. Na verloop van tijd verliezen de veronderstellingen 
die aan bet plan ten grondslag bebben gelegen aan geldigbeid. In termen 
van stedelijk bebeer: er treedt verval op. Hiertegenover staat echter 
dat deze veronderstellingen aan bet plan zijn bistoriscbe identiteit 
verlenen en als zodanig niet mogen worden veronachtzaamd. 
Het planconcept vormt uiteidelijk het denk- en handelingskader voor 
stedelijk beheer; het is het vaste gegeven voor stedelijk beleid. Tege
lijkertijd is echter de vraag van belang in hoeverre dit concept de 
confrontatie met nieuwe ontwikkelingen, normen en doelen aankan. 

1.4. Naar een onderzoeksvorm 

In bet hierna weergegeven onderzoek is gestreefd de dimenisie gebruik te 
laten prevaleren. Dit betekent dat, ter beantwoording van de laatste 
vraag dient bet concept afgezet te worden tegen bet feitelijke c.q. 
gewenste gebruik. Beide worden bescbouwd als vertaling van de huidige 
waarden, normen en doelen: de actuele ideostructuur. Op analoge wijze 
kan ook de aan het plan ten grondslag liggende ideostructuur worden 
vertaald in termen van gebruik: het verondersteld gebruik. 

Dit veronderstelde gebruik kan aan het planconcept worden toegevoegd. 
Het kan worden omschreven als een "samenhangend gebeel van doelen, 
waartoe -om deze doelen te realiseren- specifieke ruimtelijke middelen 
(stedebouwkundige typen) zijn ingezet. Het is aldus te beschouwen als 
een intermediair tussen ideostructuur en ruimtelijke planstructuur. 

Dit leidt tot de volgende voorstelling van het planconcept: 

ideo- ruimtelijke ...... ~-· .... structuur planstructuur 

'verondersteld / 
gebruik CONCEPT 

Dit concept onderhoudt een specifieke relatie met bet bestaande, het 
feitelijk concept, ofwel -in termen van gebruik- aangeduid als het 
gebruikte. 
Concept en feitelijk concept verhouden zich als het ware als verleden en 
beden. De toekomst-dimensie wordt vervolgens gerepresenteerd door het 
"act1'eel (of geactualiseerd) concept". Dit alles is weergegeven in het 
scheipa hierna. Dit schema vormt het uitgangspunt voor ons stedebouw
kundig onderzoek ten behoeve van stedelijk beheer Rapenland. 
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CONCEPT FEITELIJK 

G'te 

G 

Toelichting afkortingen: 
IS = ideostructuur 
RS = ruimtelijke planstructuur 
VG = verondersteld gebruik 
G'te = gebruikte 
G = gebruik 
GG = gewenst gebruik 

ACTUEEL CONCEPT 

RS' 

IS 

GG/ 

Tussen het concept van Rapenland en het concept van het toekomstige, 
geactualiseerde Rapenland (actueel concept) bevindt zich dus de huidige, 
bestaande ruimtelijke planstructuur (gebruikte) en het gebruik ervan. 

1.5. Planconcept en gebruikte 

Uit het schema is afleesbaar dat binnen het concept en tussen concept en 
gebruikte een aantal "causale" relaties ("stedebouwkundige werkingen") 
worden verondersteld. Deze zijn bepalend voor de richting van het plan
analytisch onderzoek. 
In wezen ligt aan dit plananalytisch onderzoek het idee van een ratio
neel en conceptueel planproces ten grondslag. Ook als het feitelijke 
planproces op andere wijze is verlopen, kan het achteraf volgens een 
dergelijk schema worden gereconstrueerd. 

PLANPROCES 

doelen, normen, } keuzen van 
uitgangspunten } 1YQfill van 
verondersteld } ruimtelijke 
gebruik } oplossingen 

} 
} uitwerking } gebruik 
} tot model, } 
} planconcept } 

object I object in 
I werking 

IS + VG ------- RS ----------- G'te ---------- G 

Uit het schema blijkt dat het concept geen dee! uit maakt van het 
gebruikte, daar niet mee samenvalt. Het is een typologisch en geen 
empirisch gegeven. 
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1.6. Waarderingsrelaties 

De (causale) relaties tussen ruimtelijke planstructuur en gebruikte en 
tussen verondersteld gebruik en gebruik (c.q. gewenst gebruik) warden 
opgevat als waarderings-relaties, die uitdrukking geven aan respectieve
lijk de defectiviteit en de actualiteit van het concept. 

- Defectiviteit duidt op de wijze waarop b'.l2!m. van ruimtelijke oplossin
gen in het gebruikte zijn gerealiseerd. In zijn defectiviteit staat het 
gebruikte ter discussie. Het plan wordt getoetst aan de eigen doelstel
lingen door middel van de type-model-relatie (zie schema PLANPROCES). 
Defecten hierin (geen eenduidige, maar een defectieve relatie type-
model) veronderstellen het bestaan van discrepanties tussen feitelijk en 
verondersteld gebruik. 

- Door middel van zijn actualiteit wordt het concept ter discussie 
gesteld door de beschrijving van discrepanties in de relatie tussen 
verondersteld gebruik en feitelijk c.q. gewenst gebruik. De mate waarin 
deze discrepanties optreden bepaalt de actualiteit van het huidige 
concept en, in het algemeen, de intensiteit en reikwijdte van de stede
Iijke beheer-actie: marginale dan we! structurele ingrepen. 

Defectiviteit en actualiteit worden dus opgevat als (mogelijke) oorzaken 
voor verval, die aanleiding (kunnen) geven acties in het kader van 
stedelijk beheer. 

1.7. Planvorming 

In het verlengde daarvan heeft planvorming ten behoeve van stedelijk 
beheer ("perventie van verval") als intentie: 
- opheffen defecten; 
- actualiseren van het concept. 
Beide kunnen aanleiding geven tot aanpassing van het gebruikte, margi
naal, dan we! structureel. 

Deze karakterisering van beheer-activiteiten van marginaal tot 
structureel kan in verband worden gebracht met de eerder aangeduide 
typologie van beheer-ingrepen, varierend van consoliderend tot innova
tief / doorbrekend ( transformerend ). 
Consolidatie is marginaal; de structuur, het concept blijft in tact. 

Consoliderende actie kan daarbij restrictief of stimulerend zijn. Beide 
gaan uit van de veronderstelling van organiteit, het zelf-regulerende 
vermogen van stedelijke gebieden, en treden hierin sturend op (negatief 
of positief bekrachtigend). In bepaalde gevallen kan consolidatie ook 
neutraal/passief zijn: het doelbewust "laten-gaan", vertrouwend op het 
zelf-regulerend (regenerend) vermogen van een stedelijk gebied. 
Bij transformatie wordt doorgestoten naar de historiciteit van het 
plangebied. Er is sprake van ingrijpen op structuur-niveau. Ook hierbij 
zijn weer gradaties aan te geven, van structuur-verbetering (feitelijk 
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op te vatten als versterking van het oorspronkelijk concept) tot 
structuur-wijziging. 

Samengevat: consolidatie gaat uit van de eigen regulatuur van een stede
lijk gebied en treedt hierin sturend op binnen de kaders van het gegeven 
concept. 
Transformatie wordt bepaald door het spanningsveld tussen de historisch 
bepaalde en de actuele ideostructuur en leidt tot ingrepen op 
structureel niveau. 

1.8. Uitwerking 

In de navolgende hoofdstukken van dit dee! van het rapport (Analyse 
stedebouwkundig concept) is getracht uitwerking te geven aan het hier
voor geformuleerde methodisch idee, resp.: 
hoofdstuk 2: beschrijving ideostructuur Rapenland: planproces en veron
dersteld gebruik; 
hoofdstuk 3: beschrijving van de feitelijke, ruimtelijke planstructuur 
volgens een plananalytische werkwijze, respectievelijk op wijk- en 
buurtniveau; 
hoofdstuk 4: beschouwing omtrent de defectiviteit en actualiteit van 
Rapenland. 

Nota bene: 
Ook in hoofdstuk 3 worden al bepaalde aspecten betreffende de defectivi
teit en actualiteit van delen van Rapenland aangegeven. 

De fase planvorming is niet uitgewerkt, deze behoort niet tot de fase 
waarin het onderzoek zich momenteel bevindt. Wei bevat hoofdstuk 4 de 
nodige suggesties. 
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HOOFDSTUK 2: PLANPROCES EN VERONDERSTELD GEBRUIK: 
IDEOSTRUKTUUR 

In dit hoofdstuk wordt getracht de uitgangspunten te reconstrueren die 
bij de totstandkoming van Rapenland hebben gegolden. Deze uitgangspunten 
betreffen het functioneren van Rapenland als woon-, werk- en leefmilieu, 
als zodanig definieren ze het veronderstelde gebruik van Rapenland. Deze 
uitgangspunten kunnen worden opgevat als de ideologische legitimatie 
(ideostructuur) voor Rapenland als stedebouwkundig planconcept. 
Als aspect van deze ideostructuur wordt allereerst een schets van het 
planproces gegeven, zoals dat voor Rapenland van invloed is geweest. 
Daarmee is dan het onstaan en de ontwikkeling van Rapenland in een 
historsiche context geplaatst. 

2.1. Planproces Rapenland 

Het plan Rapenland maakt deel uit van het in 1959 vastgestelde 
"Structuurplan Woensel". 
De belangrijkste elementen van dit structuurplan zijn: 
- een centrale invalsweg, samenvallend met het huidige tracee van de 

Montgomerylaan; 
- daarnaast twee radiaal-gerichte uitvalswegen die als centrale assen 

fungeren voor de wijken aan weerszijden van de centrale invalsweg; 
- een groene gordel ter hoogte van de huidige Churchilllaan, die als 

groene tangent een verbinding legt tussen Dommeldal en Philips de 
Jonghpark; 

- een stadsdeelcentrum direct ten oosten van de rondweg. 

In een later stadium wordt de functie van centrale invalsweg overgenomen 
door de J.F. Kennedylaan en wordt het stadsdeelcentrum naar het noorden 
verschoven, waar het het eindpunt vormt van de Montgomerylaan. 

De eerste aanzetten voor het structuurplan Woensel zijn reeds in 1946 
met het "Plan in Hoofdzaak" voor Eindhoven gegeven. Doordat dit plan (en 
haar opvolger van 1950) nooit formeel is vastgesteld, duurt het echter 
nog tot ongeveer 1960 voordat uitbreiding op Woensels grondgebied een 
feit wordt. 
Hoewel het 1946-plan voor Woensel niet meer is dan een vlekkenplan, 
worden in dit plan concepten aangedragen die in het uiteindelijke plan 
zijn terug te vinden. 
Een Eindhovense interpretatie van de "wijkgedachte" wordt richtinggevend 
voor een stedelijke structuur, die wordt gekenmerkt door de overgang van 
een spinvormig naar een bloemvormig patroon, dit door bebouwing van de 
gebieden tussen de radialen en beekdalen, bloksgewijs (Woensel) of 
lineair (Gestel). 
Plannen voor het Genderdal en de Oude Gracht (1947, niet gerealiseerd) 
maken duidelijk hoe het concept van deze wijken eruit ziet. Tevens wordt 
in de toelichting bij het 1946-plan een woonmilieu-typering gegeven 
(citaat). 
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De contouren van Rapenland worden voor het eerst zichtbaar in het in 
1957 opgestelde "Structuurplan Woensel". In dit plan is Rapenland echter 
nog niet als wijk-eenheid identificeerbaar; de Montgomerylaan wordt dan 
immers nog als vrijliggende invalsweg aangemerkt, met een beide zijden 
een woonwijk. 

Aan het 1957-plan wordt voor het noordelijk deel goedkeuring onthouden. 
Redenen zijn de onvoldoende onderbouwing en de onzekerheid ten aanzien 
van de tracering van de noordelijke invalsweg. Het gevolg is, dat alleen 
gestart kan worden met de uitwerking van de woonbestemming voor de 
wijken Mensfort en Oude Gracht, respectievelijk ten westen en ten oosten 
van Rapenland. 
In dit plan waren aan Rapenland in hoofdzaak stedelijke functies toebe
deeld. Na de herziening van het plan in 1959, en nadat in 1962 de 
Kennedylaan als noordelijke invalsweg wordt aangewezen, kan vanaf 1963 
gestart worden met de realisatie van de woonbestemming voor Rapenland. 

2.2. Verondersteld gebruik (gereconstrueerd) 

De ruimtelijke gestalte van het plan kent een bepaalde ideologische 
legitimatie. De "ideostructuur", die het plan mede bepaalt, kan vanuit 
twee visies worden afgeleid te weten "de wijkgedachte" en met name ook 
"de functionele stad". 
Vanuit dit gegeven reconstrueren we de volgende uitgangspunten betref
fende het (destijds gewenste) functioneren van Rapenland als woon-, 
werk- en leefmilieu: 
- De wijk Rapenland werd primair gezien als een functioneel-ruimtelijke 
eenheid met een relatieve autonomie ten opzichte van de (centrale) stad 
en andere wijken. Rapenland is daarom vormgegeven als een op zichzelf
staande eenheid binnen een groter geheel, het stadsdeel, waarmee het 
voornamelijk functionele relaties onderhoudt. 
- Uitgaande van de wijkgedachte werd de wijk geleed in buurten die van 
zichzelf weer een bepaalde autonomie bezitten, maar we! deel uitmaken 
van de gehele wijk. Elke buurt is sociaal-ruimtelijk een bepaalde een
heid. Voorzieningen werden hierarchisch over de wijk geordend, zodat 
wijkvoorzieningen centraal en buurtvoorzieningen verspreid kwamen te 
liggen. 
- Rapenland werd voornamelijk als een woongebied gezien en daarom mono
functioneel opgezet. Voorzieningen moesten ten dienste staan van het 
wonen. Dit wonen is eenzijdig van samenstelling opgezet: afgezien van 
hoog- of middelhoogbouw langs de stedelijke verkeersverbindingen werden 
!outer eengezinswoningen gerealiseerd, vrijwel alien van eenzelfde 
woningtype. Dit betekende ook dat zij die in Rapenland wonen "slechts 
verenigd waren in de samenlevingsvorm van het gezin". Een bescheiden 
woningdifferentiatie werd gerelateerd aan de indeling naar buurten: 
buurten met arbeiders- en buurten met middenstandswoningen. 
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tJelangfl/kSte n·Z verbinamg 

DE STADSU/TBREID!NG IN RELATIE 
TOT DE GEOGRAF/SCHE SITUATI E 

In t1e1Plan1n H.:.icifdzaaA 19-16 z1e~ men rwee oatr._,nen vo,1r ,J(' 

'Tenslotte dan nag 1ets over het karakter van de 
woonwijken. Deze zullen bestaan uit 
eengezinshuizen; h1erover bestaat in Eindhoven 
geen tw1jfel. Slechts nab1j het centrum en fangs 
de grate uitvalswegen zal een hogere bouw 
warden overwogen. Het maken van grate w1jken 
m !age bouw heeft zi1n e1,;;en moei/ijkheden; het 
gevaar van eentonighe1d. van te kleine en 
knusse schaal of van een zekere rommeligheid 
ligt voor de hand. Getracht is om aan deze 
gevaren te ontkomen door een grate strakhe1d m 
de aanleg. De gelijke richtmg voor bijna a/le 
bouwblokken zal de onentatie in de woonw1;k 
vergemakke/Jjken, ruime toevoerwegen zullen 
1ets van de schaal van de grate stad tot in de 
buitenwijken brengen. 
ledere parochie of buurt krijgt een eigen groen 
hart, waar de wijkvoorzieningen z1jn gelegen en 
versch11/ende kleme recreatiemogefljkheden 
warden geboden, terwijl in de nabij gelegen 
rivierdalen de verdere recreatieve voorzieningen 
z1jn geprojecteerd' 

Bron: P. Beekman, Eindhoven, Stadsontwikkeling 1900-1960. 
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Per facet: 

* Wonen 
Een hoge toetreding van licht en lucht moest in de woonomgeving verze
kerd zijn, de woonomgeving moest een moderne, rationele bedding vormen 
voor het alledaagse leven. Daarom: 
- geen gesloten hoeken; 
- stroken verkavelingen en halfgesloten verkavelingen; 
- goede orientatie van de woningen (achtertuinen op het noorden bij-
voorbeeld alleen toegestaan als een rationale verkavelings wijze dat 
noodzakelijk maakt); 
- een hoge gemiddelde kavelgrootte, gestandaardiseerde bouwproductie; 
- omwille van een economisch-efficiente verkavelingsmogelijkheid moest 
worden uitgegaan van een strakke, orthogonale wijkstructuur, waarbinnen 
"bebouwingsclusters" als eenheden kunnen worden gesitueerd, zonder dat 
een "rommelig" geheel ontstaat; 
- variaties op het niveau van het "bebouwingscluster" vanuit de alterna
tieven "wonen aan de straat, een hof of een pad"; 
- een voorkant-voorkant- en achterkant-achterkant-orientatie bleef zo
veel mogelijk uitgangspunt; 
- oorspronkelijke bebouwingspatronen werden alleen ingepast, en daarmee 
bewaard, als een rationele en functionele opbouw niet wezenlijk werd 
verstoord; 
- de relatie stad-wijk werd vormgegeven door middel van hogere woonbe
bouwing langs de "ruime toevoerwegen", waardoor iets van de schaal van 
de grote stad in de wijk werd gebracht, maar meer nog de situatie van 
Rapenland als (geisoleerde) woon-enclave werd ondersteund. 

* Werken en voorzieningen 
Het werken werd gezien als een functie die in principe strijdigheid 
vertoont met de functie wonen. Functionele zonering was gewenst. Voor
zieningen in de wijk uitsluitend "ten dienste van" en hierarchisch 
geordend. 
Dit betekende: 
- strikte scheiding wonen-werken; 
- elke buurt moest beschikken over eigen basis-schoolvoorzieningen, 
goed en veilig bereikbaar; 
- de voorzieningen voor de wijk dienden centraal te zijn gesitueerd; met 
name de Roomse kerk, maar ook winkelvoorzieningen ten behoeve van 
dagelijkse benodigdheden; 
- bij de situering van winkelvoorzieningen diende echter rekening te 
worden gehouden met een hierarchische afhankelijkheid van centra van 
hoger orde. 

* Groen 
In de woonomgeving moest een hoge mogelijkheid tot dagelijkse "open
lucht-recreatie", zowel op prive als openbaar gebied, verzekerd zijn. 
Dus: 
- elke eengezinswoning een eigen tuin; niet alleen (prive) achter
tuinen, ook voortuinen; 
- bij gestapelde bouw diende het gemis van een tuin gecompenseerd te 
worden door ruim opgezette gemeenschappelijke groenvoorzieningen; 
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- relatief veel oppervlaktegroen; 
- het groen moest een hierarchische geleding blok-buurt-wijkgroen ken-
nen, dus: 
- elke wijk diende te beschikken over een centraal groengebied van 
voldoende omvang, elke buurt moest kunnen beschikken over buurtgroen 
vanuit de individuele woning op snelle en veilige wijze bereikbaar; 
- het groen werd alleen op buurtniveau structuurbepalend, het hoefde 
niet te worden vormgegeven als een continue ruimtelijke eenheid; 
- bovenwijkse verkeerselementen en voorzieningen werden groen "inge
pakt". 

* Verkeer 
Een vlotte afwikkeling van het verkeer vroeg een royaal opgezet, auto
noom stelsel, dat een hierarchische functionele structuur kende. Een 
sterk accent op de auto. Dat wil zeggen: 
- goede bereikbaarheid van de wijk voor autoverkeer; 
- een wegennet opgebouwd vanuit de hierarchie "bovenwijkse/wijk-/buurt-
/blokontsluiting" en met een "boomstructuur": wijkontsluitingswegen 
haken aan op bovenwijkse wegen, buurt- op wijk ontsluitingswegen, enz.; 
- een goede bereikbaarheid vanuit de wijk van het stadscentrum; 
- ruime parkeergelegenheid, scheiding wonen (in engere zin) en parkeren 
(parkeren geconcentreerd, vooral aan de achterkant); 
- beperkte scheiding van verkeerssoorten: 
- fietsers maken overwegend gebruik van de autovoorziening; 
- voetgangers beschikken over een fijnmaziger net van paden, achterpa-
den, enz.; 
- er was geen sprake van "routing" specifiek voor voetgangers/fiet
sers; 
- het hierarchisch opgezet wegennet ging uit van een orthogonaal grond
patroon, slechts aangepast voor zover vanuit dit hierarchisch uit
gangspunt noodzakelijk was; 
- elke woning voor de auto bereikbaar; 
- het functionele netwerk werd tevens structuurbepalend voor de wijk, 
het diende zowel een geleding als samenhang aan de wijk te geven. 
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HOOFDSTUK 3: DE FEITELIJKE PLANSTRUCTUUR 

3.1. Wijknivo 

3.1.1. Fysiek-ruimtelijk patroon 

Algemeen: 
De wijk Rapenland maakt deel uit van het woongebied Woensel en kan, in 
strikt geografische zin, gezien worden als het midden van dit stadsdeel. 
De wijk ligt, direct ten zuiden van het winkelcentrum Woensel, ingeklemd 
tussen Dr. Cuyperslaan en Winston Churchilllaan. De wijk wordt in tweeen 
gedeeld door de Montgomerylaan die, evenals de Kennedy en in mindere 
mate de Dr. Cuyperslaan, deel uitmaakt van de radiate hoofdwegenstruc
tuur van Eindhoven. 
Terwijl Mensfort en Oude Gracht ontworpen zijn en herkenbaar zijn als op 
zichzelf staande ruimtelijke eenheden binnen een door de hoofdwegen
structuur bepaald blokkenpatroon, geldt dit niet voor Rapenland. Met de 
stedebouwkundige opzet is men er niet in geslaagd van Rapenland een 
eenheid of zelfs maar een twee-eenheid te maken. Rapenland moet derhalve 
als een dubbelwijk worden opgevat. Van eenheid kan alleen sprake zijn op 
grond van het absolute, op zichzelf staande, karakter van de begrenzing 
door bovenwijkse verkeerselementen. 
Rapenland is een verzameling van op zichzelfstaande buurten. Door in de 
verkaveling gebruik te maken van woonthema's is geprobeerd enige samen
hang in die buurten aan te brengen. De buurten worden omsloten door 
randbebouwing die deel uit maakt van een stedelijke structuur die qua 
verschijningsvorm eii orientatie niet tot de wijk behoort. Dit is een 
uitvloeisel van de ideevorming over Woensel waarin begeleiding van de 
hoofdwegen belangrijker geacht werd dan de samenhangende vormgeving van 
de wijk. 
In de wijk ontbreken duidelijke orientatiepunten. Het gemeenschapshuis 
De Uitwijk ligt als een verloren element op een onbeduidende plaats aan 
de Montgomerylaan. Het bejaardenhuis De Landrijt heeft tevens een onbe
duidende situering Het Catharinaziekenhuis ligt formeel binnen de wijk 
maar functioneert als stadsdeel-element en vormt daarmee geen orienta
tiepunt op wijknivo. Kenmerkend voor het rigide karakter van het ortho
gonale verkeersstelsel is de wijze waarop de oorspronkelijke structuur 
van lintbebouwing systematisch is weggevlakt. Rapenland bezit daardoor 
dan ook geen elementen van historische betekenis. Enkele rudimenten van 
de oorsprongkelijke structuur zijn nog wel herkenbaar als diagonalen 
binnen het orthogonale stelsel. Ze zijn hierin als volgt geincorporeerd: 
I isolatie (Woenselsestraat); 
2 benadering van diagonaal door stelsel van horizontale en verticale 

lijnen (Gen. Dibbetslaan); 
3 hoekverdraaiing (Eckartsestraat). 

In het noord-oostelijk dee! van Rapenland is, hoewel naar de marge 
verdrongen, nog sprake van een strook met oorspronkelijk grondgebruik 
(weilanden en een enkele boerderij). 
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Geleding van de wijk 

Bebouwingspatroon 
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Geleding van de wijk: 
De twee door de Montgomerylaan van elkaar gescheiden plandelen kunnen in 
eerste instantie worden onderverdeeld in 2 x 3 deelgebieden. Voor het 
westelijk deel is deze indeling eenduidig, voor het oostelijk dee! is 
dit veel minder het geval. 

- Westelijk dee! 
Het noordelijk dee!, het terrein van het Catharina-ziekenhuis, valt 
geografisch gezien weliswaar binnen de grenzen van Rapenland, maar heeft 
een duidelijke stedelijke betekenis, waardoor het niet als dee! van de 
wijk wordt beschouwd. 
Het middendeel, Woenselsestraat en omgeving, heeft in zowel fysiek- als 
functioneel-ruimtelijk opzicht een duidelijke eigen karakteristiek, 
waardoor het als een eenheid binnen Rapenland te identificeren valt. 
Het betrekkelijk geisoleerd liggende zuidelijk dee! is ruimtelijk te 
beschouwen als een buurt-eenheid met een specifieke verkavelingspatroon. 

- Oostelijk dee! 
Een geleding van het oostelijk dee! levert problemen op. 
Hiervoor kunnen de grensbepaling, de relatief grote maaswijdte tussen 
Montgomery- en Kennedylaan en de verzelfstandiging van de woonbebouwing 
langs deze stedelijke radialen als oorzaken worden aangewezen. 
Een driedeling overeenkomstig die van het westelijk dee! en samenvallend 
met de twee aantakpunten aan de Montgomerylaan ligt voor de hand, maar 
lijkt niet correct. 
De strook langs de Churchillaan dient, gezien het bijzonder karakter 
ervan, als afzonderlijke eenheid te worden opgevat. Daarbij geldt dat 
dit gebied, net als het noord-westelijk dee!, feitelijk niet als onder-
deel van de gehele wijk kan worden beschouwd. Ook tussen midden en 
zuiden is de scheidslijn niet eenduidig. Behalve de aan de Monrgomery
laan aantakkende Gen. Pattonlaan kan ook de Gen. Dibbetslaan -als diago
nale "breukzone" in het orthogonale stelsel- als zodanig worden geinter
preteerd. Het lijkt dan ook juister de scheidende functie toe te kennen 
aan deze brel1kzone tussen beide lijnen in. In de plan-analytische be
schrijving van het oostelijk dee! op buurt-niveau zal dit gebied als een 
overgangs-gebied tussen noordelijk (midden-) en zuidelijk dee! worden 
getypeerd. De grote maaswijdte tussen Montgomerylaan en Kennedylaan en 
het verloop van de Marshallweg veronderstellen een nadere geleding in 
oost-west-richting. Dit wordt slechts ten dele ondersteund door de 
structuur van de bebouwing. 
Dit geldt met name voor het middendeel dat zich alleen laat beschrijven 
als een lappendeken van verkavelingseenheden rondom een centraal groen
gebied en met elkaar verbonden door de Marshallweg. De fragmentatie 
wordt mede bepaald door verschillen in bebouwingspatroon en door de 
gefaseerde realisatie van dit plandeel. 

Bebouwingspatroon: 
Het bebouwingspatroon wordt gekenmerkt door de overheersende richting 
van de bouwblokken: noord-zuid en oost-west. 
De bebouwing langs de fragmenten der oorspronkelijke structuur vormt 
hierop de enige verbijzondering. Kenmerkend is ook de openheid van de 
bebouwing, waarbij overwegend is uitgegaan van een strooksgewijze verka-
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veling (dubbele strook, half-open strokencombinaties, hofvormende stro
ken-combinaties). 
Bepalend voor het bebouwingspatroon is tenslotte nog de tweedeling die 
wordt teweeg gebracht door de situering langs en orientatie op de Mont
gomery- en Kennedylaan van gestapelde bouw, terwijl in de "binnengebie
den" uitsluitend laagbouw is gerealiseerd. 
Een dergelijk bebouwingspatroon is voor geheel Woensel kenmerkend en is 
vanaf het begin van de ideevorming over Woensel als concept aanwezig 
geweest. Zie hiervoor het hoofdstuk "Verondersteld gebruik", gedeelte 
historische context planvorming. 

3.1.2. Sociaal-ruimtelijk patroon 

Prive-openbaar: 
Het privegebied in Rapenland bestaat uit tuinen van de eengezinswoningen 
en enkele volkstuinen. Het overige gebied van de wijk is openbaar. Dit 
openbaar gebied bestaat naast de verkeersruimte uit groen. Er is geen 
duidelijke hierarchie in de openbare ruimte te onderkennen. 

Domeinen: openbaar/prive 
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Bereikbaarheid: 
De afstand naar het stadscentrum en Winkelcentrum is redelijk snel 
overbrugbaar met de fiets. De afstand tot het centrum bedraagt 2 kilome
ter, de afstand tot het Winkelcentrum Woensel vanuit het midden van de 
wijk ongeveer 1 kilometer. De Kruisstraat ligt ook op een afstand van 
ongeveer 1 kilometer. 
De Montgomerylaan en de Kennedylaan zorgen voor een snelle verbinding 
met de overige stadsdelen maar ook voor een snelle interlokale verbin
ding. 
Voor mensen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer is de bereik
baarheid van het centrum en het station maar vooral ook de nadere wijken 
in Eindhoven niet optimaal door de gebrekkige openbaar vervoersvoorzie
ningen. 

3.1.3. Funktioneel-ruimtelijk patroon 

Er is sprake van een strikte scheiding van functies. Wonen wordt enkel 
gecombineerd met winkelvoorzieningen in het zuid-oostelijk dee!. Het 
Woenselsestraatgebied is een uitzondering. Als overblijfsel van de oude 
structuur is hier de traditionele straat met gemengde functies beeldbe
palend. 

Wonen: 
Rapenland laat zich met name kenschetsen als een gebied met primair een 
woonfunctie. Kenmerkend woningtype is het eengezinsrijenhuis. 
De middenhoog- en hoogbouw Iangs Kennedy- en Montgomerylaan orienteert 
zich in zo sterke mate op deze radialen dat ze feitelijk aan de wijk 
wordt onttrokken en een bovenwijks karakter draagt, net als deze radia-
len. Met andere woorden: deze bebouwing manifesteert zich in eerste 
instantie als een samenstel van stedelijke elementen, Iosgekoppeld van 
hun "achterland". 
Wat overblijft is een woonmilieu met uitsluitend Iaagbouw in voor stede
Iijke begrippen !age dichtheid (zie Ruimtebeslag en grondgebruik). 

V oorzieningen: 
- Winkels 
Het gebied kent slechts l kleine concentratie van winkels voor dagelijk-
se levensbehoeften in het uiterste zuid-oosten. Daarnaast treffen we nog 
enkele verspreide winkelvoorzieningen aan, met name in het gebied van de 
Woenselsestraat. Hier Iigt overigens de nadruk op groothandel in combi
natie met kleinschalige bedrijvigheid en kantoorfuncties. 
Het marginale winkelaanbod en de perifere situering houden direct ver
band net de nabijheid van het winkelcentrum Woensel en -in mindere mate
van binnenstad en Woenselse Markt/Kruisstraat. 
- Scholen 
De vier onderscheiden woongebieden bezitten elk een voorziening voor 
basisonderwijs. Tevens ligt er een MA VO in de noord-oostelijke strook 
langs de Chruchilllaan. 
- Recreatieve voorzieningen 
Als recreatieve voorzienigen is naast het groen zeer weinig aanwezig. In 
de wijk is een kinderboerderij en een gymzaal in het groengebied van het 
midden-oostelijk deel aanwezig. 
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Tevens ligt in het geografisch midden van de wijk het wijkcentrum "De 
Uitwijk". Doordat de wijk echter geen feitelijk midden kent (de Montgo
merylaan is daarvoor te zeer een barriere) is deze locatie niet meer dan 
toevallig, met als consequentie dat de ligging voor het oostelijk deel 
perifeer is en voor het westelijk deel "aan de overkant". Daarnaast is 
er nog het TU-sportcomplex aanwezig maar dit heeft geen functie voor de 
wijk. 
- Overige: In het gebied Rapenland treffen we voorts nog aan: 
* Het Catharina-ziekenhuis (bovenwijks); 
* Verzorgingstehuis De Landrijt (bovenwijks); 
* Een kerk; 
* Een gebouw van het Leger des Heils (zuidwestelijk gedeelte). 

Werken: 
Naast de werkgelegenheid geboden door het Catharina-ziekenhuis en De 
Landrijt is sprake van een kleine concentratie van bedrijvigheid in het 
zuidelijk deel van het Woenselsestraat-gebied en aan de Europalaan. Deze 
bedrijvigheid (inclusief kantoorfunctie langs de Dr. Cuyperslaan) heeft 
een kleinschalig karakter. 
Hoewel Rapenland dus enige bedrijvigheid bevat, blijft deze strikt 
gescheiden van de woonfunctie. 
De locatie van deze bedrijvigheid lijkt op pragmatische gronden te zijn 
bepaald. Daar waar de introductie van een nieuw ruimtelijk patroon en 
een nieuwe functie (wonen) de grootste problemen oplevert, wordt de 
oorspronkelijke structuur (Woenselsestraat en omgeving) geisoleerd en 
van woonbestemming uitgesloten. 
Kortom: het werkgebied maakt geen geintegreerd deel uit van de wijk. 

Verkeer en vervoer: 
Rapenland wordt ontsloten via de Montgomerylaan, Europalaan en Dr. 
Cuyperslaan. Kennedey- en Chuchilllaan hebben een bovenwijkse functie. 
Ook voor de Montgomerylaan geldt overigens dat de bovenwijkse functie 
overheerst (ontsluiting winkelcentrum Woensel en Catharina-ziekenhuis). 
Dit leidt tot -in het westelijk deel- de introductie van een parallelweg 
en in het oostelijk deel van een halve lus (Gen. Marshallweg), die 
aantakt op Montgomery- en Europalaan. 
Deze halve lus wordt voltooid door een tweede noord-zuid-verbinding. 
Anders dan de Marshallweg heeft deze verbinding niet de maat en het 
karakter van een wijkontsluiting. De lus kent ter hoogte van de Gen. 
Pattonlaan een tweede aantakking op de Montgomerylaan. 
Het bovenwijks karakter van Kennedy- en Chuchilllaan heeft een naar 
binnen gerichte ontsluiting tot gevolg. De Montgomerylaan krijgt daar
door nog grotere betekenis als centrale ontsluitingslus en verbinding 
met het centrum. 
Geparkeerd wordt in de straat voor de woning of op gemeenschappelijke 
parkeerplaatsen als het de (middel)hoogbouw betreft. 
De wegen met een bovenwijkse functie hebben vrijliggende fietspaden. 
Binnen de wijk zelf is er alleen een apart fietspad in het verlengde van 
de Generaal Pattonlaan. Voor de verbinding met het centrum maken de 
fietsers gebruik van de fietspaden tangs de Montgomerylaan met als 
alternatief een route via de Woenselsetraat, de Kloosterdreef en de 
Kruisstraat. 
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Groen: 
Rapenland laat een differentiatie van groenelernenten zien: wijk- en 
buurtgroen dat als recreatiegebied in het algerneen en als speelgebied 
voor de ouder kinderen fungeert; blokgroen dat tevens recreatiegebied is 
en als speelgebied voor jonge kinderen fungeert; aanzienlijke oppervlak
ten verkeersgroen en 'inpakgroen' rondorn het Catharinaziekenhuis en 
bejaardenhuis De Landrijt. 
Het wijkgroen het midden van het noord-oostelijk plandeel kan aangernerkt 
worden als bovenrnaats buurtgroen. De twee zuidelijke woongebieden, die 
in ruirntelijk opzicht als buurt herkenbaar zijn, bezitten tevens als 
zodanig vorrngegeven buurtgroen. Minder duidelijk is het buurtgroen in 
het Woenselsestraatgebied dat te kenschetsen is als benutting van rest
ruirnte ontstaan tussen de oorspronkelijke diagonaal en het toegevoegde 
orthogonaal stelsel. Het blokgroen in de wijk heeft ook een restkarakter 
en daarrnee vaak een onduidelijk gebruik. 
Het oostelijk plandeel kent nog een bijzonder groenelernent in de vorrn 
van een rnarginale strook langs de Winston Churchilllaan. Hoewel dit 
gebied feitelijk geen deel uit rnaakt van de wijk heeft het voor de in de 
nabijheid wonende rnensen wel betekenis. 
Er is geen duidelijke structuur in het groen te onderkennen. 

Born en 
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Plangeleding: 
3 deelgebieden met verschil
lende functies 

Oorspronkelijke en nieuwe structuur: 
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Scheidende en 
snijdende lijnen 

- in het noorden opgevangen door de groene buitenruimte; 
- in het zuiden door de afwijkende verkavelingsvormen. 
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3.2. Buurtnivo 

3.2.1. Rapenland Noord-West 

Begrenzing: 
Het Woenselse straatgebied heeft 
een vrijwel rechthoekige vorm en 
wordt begrensd door de Montgomery
Iaan, Thorvaldsenlaan, Dr. Cuypers
Iaan en Michel Angelolaan, resp. 
in het oosten, zuiden, westen en 
noorden. 
De Iaatste drie Ianen fungeren als 
buurtverzamelwegen; de Montgomery
Iaan Iaat deze functrie over aan 
een parallelweg (Pisanostraat), die 
op twee plaatsen aantakt aan de 
Montgomerylaan en tevens buurtver
zamelweg is voor het zuid-westelijk 
woongebied. 

Geleding en planstructuur: 
De planstructuur wordt bepaald door: 
- de functionele geleding van het gebied; 
- de Woenselse straat (diagonaal); 
- de rechthoekvorm van het geheel; en 
- de confrontatie tussen oorspronkelijke en nieuwe structuur. 

In functioneel opzicht is er sprake van een drie-deling met als scheids
lijnen de Pisano- en de Joris Minne-/Verschaffeltstraat. 
De Pisanostraat scheidt een smalle N-Z-strook af met meergezinswoning
bouw, die is georienteerd op de Montgomerylaan. Deze strook loopt door 
tot aan de Europalaan en strekt zich dus uit over beide westelijke 
deelgebieden van Rapenland. 
Daarmee wordt eens te meer beklemtoond, dat deze strook niet als dee! 
van een buurt is opgevat, maar als autonoom element dat uitsluitend 
binding heeft met de Montgomerylaan. De Pisanostraat is "achterkant". 

De twee resterende delen worden gescheiden door een min of meer lood
recht op de Woenselse straat staande 0-W-verbinding met ten noorden 
woningbouw (eengezins) en ten zuiden kleine bedrijven, kantoren en 
showrooms. In het bestemmingsplan van 1963 zijn de laatste twee catego
rieen gesitueerd langs Dr Cuyperslaan en Pisanostraat. 

De Woenselse straat kan als secundair geledend element worden opgevat, 
maar het lijkt correcter, deze te typeren als een doorsnijding van twe 
van de drie eerder bepaalde plandelen (dus snijlijn in plaats van 
scheidslijn). Dit hangt samen met het bijzondere karakter van deze 
straat als diagonaal in het orthogonale stelsel. 
Terwijl in de overige delen van Rapenland de oorspronkelijke structuur 
overwegend is genegeerd en weggevlakt, is in Woenselse straatgebied een 
meer "confronterende" aanpak gevolgd. Dit hangt wellicht samen met het 
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oorspronkelijk relatief intensieve grondgebruik van dit gebied. 
De confrontatie is feitelijk te typeren als formeel van aard, namelijk 
als die tussen een rechthoek en diagonaal. Deze confrontatie treedt 
vooral in het noordelijk deel op de voorgrond. Het vasthouden aan zowel 
diagonaal als rechthoek leidt daar tot het onstaan van restruimten, die 
vervolgens zijn ingericht als blok- of buurtgroen. 

Het westelijk van de Woenselsestraat gelegen deel kan als een verkave
lingseenheid worden opgevat, maar ook als een optelvorm van kleinere 
verkavelingseenheden: 
I. Beschouwd als eenheid kan het worden getypeerd als een "superblok" 
met zowel naar binnen als naar buiten gerichte bouwstroken. De naar 
binnen gerichte gebieden wordt daarmee hofvormend. De maat van het 
resterende binnengebied komt echter niet overeen met de maat zoals deze 
bij andere voorbeelden van hofbebouwing in Rapenland is toegepast. 
Het hof wordt door een verbinding tussen Woenselsestraat en Michel 
Angelolaan ontsloten. Door de orientatie van woningen op deze verbinding 
op deze verbinding wordt het hofprincipe voor een deel ontkracht. 
2. Beschouwd als "opgebouwd uit kleinere verkavelingseenheden" kan dit 
deel worden getypeerd als een schakeling van half gesloten blokverkave
lingen rondom een centraal groengebied, dat daarmee als buurtgroen 
getypeerd kan worden. De bebouwing langs de Woenselse straat is in de 
blokverkaveling opgenomen. 

De confrontatie tussen diago 
naal en rechthoek wordt op
gevangen in het binnengebied 

Oostelijk van de Woenselse straat leidt de confrontatie tussen diagonaal 
en rechthoek tot snippergroen ingeklemd tussen Pisanostraat en de ach
terkanten van de Woenselse straat. 
Ten zuiden van de Van Minne-/Verschaffeltstraat wordt de hoekverdraaiing 
tussen Woenselse straat en Dr. Cuyperslaan /Pisanostraat door afwijkende 
kavelvormen opgevangen. Het interne stratenpatroon sluit daarbij primair 
aan op de richting van de Woenselse straat. 
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Het is opvallend dat met name voor dit zuidelijke deet een afwijkend 
patroon en een afwijkende functie wordt toegestaan, maar dan wet binnen 
de orthogonate hoofdstructuur, die dit werkgebied isoteert van het 
geheel. 
Een verktaring voor de tigging van dit gebied binnen Rapenland is niet 
te geven. Het ligt derhalve voor de hand, te veronderstellen, dat deze 
voomamelijk is bepaald door een geheel van beperkende voorwaarden die 
ten tijde van de planvorming van belang waren en die samenhangen met het 
oorspronkelijke grondgebruik, etc. 
De hiermee getoonde flexibiliteit gaat echter niet ver genoeg. De ortho
structuur blijft overeind, net als het principe dat tangs de stedelijke 
radialen (met name Montgomerytaan) gestapetde woningbouw wordt toege
past. 
Alleen zo is het te verktaren, waarom tangs de Montgomerylaan geen 
kantoor- en S·howroomfuncties tiggen gesitueerd (zoats wet tangs Dr. 
Cupyerstaan en Pisanostraat). Had men dit daarentegen gedaan, dan zou 
het isolement van het Woensetse straatgebied wellicht minder expliciet 
zijn geweest. 

Samenvatting: 
Het gebied "Woensetse straat" kan binnen Rapentand ats bijzonder gebied 
worden getypeerd, zowet fysiek- ats functioneet-ruimtelijk. 
Het isotement van het gebied maakt echter, dat deze verbijzondering geen 
betekenis heeft die zich uitstrekt tot voorbij de eigen begrenzing. 
Slechts de Woenselse straat heeft ats diagonate fietsverbinding in 
functioneet opzicht een betekenis die verder reikt. 
Ondanks de verscheidenheid aan functies blijft het uitgangspunt van 
strikte functie-scheiding binnen het gebied overeind, zoats ook de 
formete uitgangspunten ten aanzien van de hoofdstructuur overeind btij
ven. 
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3.2.2. Rapenland Zuid-West 

Begrenzing: 
Het zuidwestelijk deel van Rapen
land wordt begrensd door: 
- in het noorden: een wijkont
sluitingsweg (Thorvaldsenlaan) met 
daarachter de terreinen voor kleine 
bedrijven van het Woenselse straat
gebied; 
- in het oosten: de Montgomerylaan; 
- in het zuiden: de Europalaan 
(bovenwijkse ontsluiting); en 
- in het westen: de Dr. Cuyperslaan 
(bovenwijks). 

Geleding en planstructuur: 
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In zowel fysiek- als functioneel-ruimtelijk opzicht is sprake van een 
tweedeling. 
De bebouwingsstrook tussen Pisanostraat en Montgomerylaan bestaat uit 
middelhoog- en hoogbouw (afwisselend schijven en torens). Deze bebouwing 
wordt ontsloten vanaf de Pisanostraat, maar richt zich verder nadrukke-
lijk op de Montgomerylaan (zie Rapenland noord-west). 
Het resterende gebied, westelijk van de Pisanostraat, bestaat uitslui-
tend uit laagbouw. Door herhaling van specifieke verkavelingseenheden is 
dit gebied in ruimtelijk opzicht nadrukkelijk als eenheid te beschou
wen. 
Tegelijkertijd (en mede hierdoor) kan dit gebied als op zichzelf staand 
worden getypeerd, zonder duidelijke (ruimtelijke) relaties met aangren
zende gebieden. 

woonbebouwing 

openbaar groen 

woonbebouwing 

Planstructuur 
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Omgeven door macro-verharding (wijkwegen) is het plangebied opgebouwd 
uit twee langgerekte bebouwingsstroken (woonbebouwing). Deze worden 
gescheiden door een langwerpige groenstrook (openbaar groen). In het 
verlengde van deze groenstrook ligt in het oosten een gebied voor niet
woonbebouwing. In de stroken bestemd voor woonbebouwing is volgens een 
rasterachtige structuur micro-verharding opgenomen, bestemd voor buurt
en blokontsluitingen en parkeren. De twee bebouwingsstroken worden 
ontsloten vanaf de wijkweg ten noorden en de bovenwijkse weg ten zuiden, 
elk door middel van drie aantak-punten. 

De beschrijving van de planstructuur wordt bemoeilijkt door de onbenoem
baarheid van de verkavelingseenheden. Het vermoeden rijst dat er in 
hoge mate sprake is van een tekenbord-structuur. 
Vanuit dit gezichtspunt kan als het meest structurele aan de stedebouw
kundige opzet van deze buurt het volgende worden genoemd: 
Twee hoofdroutes die de -0nderscheiden bebouwingsstroken (ongeveer) door 
midden delen en als het ware twee keer twee bebouwingsstroken doen 
ontstaan, gescheiden door een groenstrook. 
Deze twee hoofdroutes lopen evenwijdig aan de noordelijke en zuidelijke 
begrenzingen, de wijk- en bovenwijkse weg. Zij zijn in het oosten 
gericht op de twee torenflats die de middelhoogbouw van de Pisanostraat 
onderbreken. 
Door het opnieuw hanteren van het principe van evenwijdige lijnen is de 
vorm van de groenstrook ontstaan. 
Door het hele plangebied heen zijn voorts nog in de noord-zuid-richting 
drie doorgaande routes geprojecteerd. 
Dit levert het volgende planconcept op. 

planconcept 
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De 8 verkavelingeenheden 

De verkavelingseenheden (bebouwingsstructuur): 
Het gebied ten westen van de Pisanostraat is opgebouwd uit een achttal 
verkavelingseenheden. Vier ervan zijn identiek, de andere vier vertonen 
afwijkingen die verband houden met afwijkende terreinvormen aan de 
randen. 

De zuivere verkavelingseenheid is opgebouwd uit twee stempels (een 
klein en een groot) die overigens wel aan elkaar verwant zijn (zie 
bovenstaande figuren). 

Bij het stempelen is de groenstrook als symmetrie-as opgevat. Het grote 
stempel grenst steeds aan de groenstrook en is in de zuidelijk strook 
geroteerd ten opzichte van het stempel ten noorden van het groen. 
Ook het kleine stempel wordt in het zuiden geroteerd afgedrukt. 
Bij het ontwerp van de stempels is uitgegaan van de gekozen ver
keersstructuur. Hierbij is de buurtontsluiting herleid tot een zestal 
blokontsluitingen in de vorm van doodlopende parkeerlussen. 
Verder hebben (kennelijk) de volgende uitgangspunten gegolden: 
- naar het parkeerplein moeten aan vier kanten woningen met de voorkant 
zijn toegekeerd, zodat een zekere beslotenheid ontstaat en daarmee een 
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hof-achtige structuur; 
- de hoofdroutes van het concept moeten tenminste aan een kant worden 
ondersteund door middel van naar die route toegekeerde woningen (met de 
restrictie dat er perse geen (traditionele) "straat" mag ontstaan"); 
- naar de blokontsluitings-straten moet .tenminste een klein strookje 
woningen zijn toegekeerd; 
- als de stroken verder haaks op deze belangrijke routes komen te staan, 
dan is dat niet erg; zo is het ook niet erg. dat naar. de .openbare 
groenstrook alleen achter- of zijkanten van woningen zijn toegekeerd.: 

De. afwijkingen van.de verkavelingseenheden langs de :Pisanostraat hangen 
samen met het ontbreken van een voldoende breeate, Terwijl de.zuidelijk 
eenheid nog vrijwel volledig is, is de noordelijke eenheid niet meer dan 
een fragment, mede door de situering van de kleuterschool. 

Wat de afwijkingen aan de Dr. Cuyperslaan betreft, vertoont de·zuide
lijke eenheid nog betrekkelijk veel verwantschap met de "zuivere'! verka
velingsvorm. Er treedt alleen een kleine hoekverdraaiing op. Bovendien 
wordt de as door de zuidelijke bebouwingsstrook (zie concept) niet tot 
aan de Dr. Cuyperslaan voortgezet. 
De noordelijke verkavelingseenheid vertoont nog nauwelijks verwantschap 
met het oorspronkelijke stempel. 
Door de overmaat in 0-W-richting vervormt de eenheid tot een blokverka
veling met daarbinnen een hofverkaveling. Dit hof wordt indirect ontslo
ten en vormt de beeindiging van de 0-W-as van de noordelijke bouwstrook. 
De stempels kunnen wellicht worden benoemd als een combinatie van stro
ken (dubbele rij) en haak, maar in wezen blijft de gehanteerde verkave
lingsvorm onbenoembaar. Het stempelen is hieraan debet, voor zover 
daarmee de orientatie en situering van de bebouwing ten opzichte van de 
openbare bebouwing tot afgeleide wordt. Er zijn verschillende aanzetten 
tot geijkte bebouwingsvormen (verkavelingstypen) te ontdekken, maar geen 
ervan is consequent toegepast. 
- Het is bijvoorbeeld mogelijk te spreken van een verkaveling in blokken 
met stroken of een dubbele rij. Deze opzet wordt dan echter verstoord 
door een van de stroken of rijen te onderbreken en een gedeelte haaks te 
situeren. 
- Een andere mogelijkheid is, te spreken van een hofbebouwing. 
Maar dan is de bebouwing niet vanuit een centraal gebied (het hof) 
gegroepeerd; dit geldt althans maar voor een beperkt deel van de bebou
wing. Bovendien is door de wijze van groepering slechts een gedeelte
Iijke beslotenheid ontstaan. 

strokenverkaveling 
of dubbele rij 
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hofbebouwing met potentiele 
beslotenheid 

Samengevat: 

5ituatie Rapenland 
Zuid-West: de hoek vormt 
ge~n typische hofbebouwing 

In het ontwerpproces spelen de vol':; 1 ..... oewerkingen c.q. principes een 
rol: 
- evenwijdigheid; 
- symmetrie; 
- rotatie; 
- stempelen (herhaling); 
- vervorming langs de randen. 

De onbenoembaarheid van het stempel, tezamen met de grafische ontwerp
wijze, roept de vraag op welke betekenis het resultaat heeft op het 
niveau van beleving en gebruik. Met name ten aanzien van de verhouding 
prive-openbaar treden mogelijk knelpunten aan het licht die van invloed 
zijn op het gebruik. 
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3.2.3 Rapenland Oost 

Begrenzing: 
Het plangebied Rapenland-oost wordt begrensd door: 
- in het noorden de Winston Churchill-laan, 
- in het westen de Montgomerylaan, 
- in het zuiden de Europalaan, 
- in het oosten de J.F. Kennedylaan. 

De Winston Churchill-, Montgomery- en Kennedylaan maken dee! uit van het 
stedelijk (hoofd-)wegennet. De Europalaan heeft eveneens een bovenwijkse 
functie. 

Geleding en planstructuur: 
Globaal kan het gebied Rapenland-oost worden onderscheiden in: 
- een noordelijk en zuidelijk gedeelte, 
- een overgangsgebied tussen deze twee, 
- een (aantal) randgebied(en) langs de bovenwijkse wegen die het plange-

bied omgeven. 

Het overgangsgebied: 
Centrale ader in dit gebied is de Generaal Dibbetslaan, een element uit 
de oude historische structuur van Rapenland. 
Ten noorden wordt dit overgangsgebied omgrensd door de achterperceel
grenzen van de Dibbetslaan, ten zuiden door de Pattonlaan, ten westen 
door een groengebiedje nabij de Uitwijk. 

De Generaal Pattonlaan is een van de wijkverzamelwegen binnen Rapenland
oost die het plangebied nader geleden. Haaks op deze Pattonlaan staat, 
in Rapenland zuid-oost, de Generaal Coenderslaan en in Rapenland noord
oost de Generaal Marshallweg, die zich westwaarts ombuigt in de richting 
van de Montgomerylaan. De Generaal Coenderslaan sluit in het zuiden aan 
op de Europalaan. 

Generaal Marshallweg en Generaal Coenderslaan vormen de helft van een 
(functionele) !us, waartoe verder nog de Generaal van der Duin- en de 
Generaal van Voorst tot Voorstlaan behoren. Deze !us echter wordt niet 
"afgemaakt", aangezien hij op het punt waar Generaal van Voorts tot 
Voorts en Generaal Dibbetslaan elkaar kruizen, zich uitsplitst in een 
twee-vork. Daarom kan worden opgemerkt dat de beoogde !us in het uitein
delijke planconcept niet is gerealiseerd en derhalve "defectief'' aanwe-
zig is. Bovendien is er sprake van een functionele dubbelzinnigheid: 
waar de wegen die tot deze !us behoren zich in het noorden en oosten 
duidelijk als wijkvezramelwegen manifesteren, doen de wegen van deze !us 
in westen en zuiden dat niet. Hun functie is eerder die van buurt
ontsluiting, waarbij de twee-vork bovendien tot een dubbelzinnigheid 
leidt, doordat deze buurtverzamelfunctie nog eens wordt verdeeld over de 
Generaal van Heutzlaan en de Generaal Linckerslaan. 
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Planstructuur Rapenland Oost: Groen en hoofdverkeerswegen 
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Planstructuur Rapenland-Oost: 
5: bebouwingsclusters 
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Rapenland Noord-Oost: 
De planstructuur van dit gedeelte kan -afgezien van de randgebieden 
langs Winston Churchill- en Kennedylaan- als volgt warden getypeerd: 
Rond een open ruimte, een niet-bebouwd langwerpig gebied met een ondui
delijk karakter (groen, bomen die nag elementen uit de vroegere 
structuur van Rapenland vertegenwoordigen, een (nood) kerk) liggen in 
carrevorm stroken voor woonbebouwing gesitueerd. Als duidelijke (buurt-) 
eenheid binnen deze bebouwingsvierkant manifesteert zich het zogenaamde 
Bastion, bebouwing van later datum dan de andere bebouwing in dit gebied 
en derhalve ook enigszins afwijkend van vormgeving (verspringingen, 
enz.). De averige bebauwing bestaat uit een aantal te onderscheiden 
bebouwingsclusters (zie hierna). 
Verder speelt de Generaal Marshallweg in dit gebied nog een (dubbelzin
nige) planstructurerende rol. In oost-west-richting heeft deze weg dui
delijk een scheidende functie omdat hij de grenslijn markeert van 
bebouwd en niet-bebouwd gebied. In noord-zuid-richting geldt dit maar 
ten dele en is deze weg vooral een doorsnijding van de zuidelijke bebou
wingsstrook, een doorsnijding die morfologisch niet wordt ondersteund. 

Rapenland Zuid-Oost: 
In het zuid-oost-gedeelte van Rapenland is duidelijk een gebied te 
onderscheiden dat als buurteenheid kan warden getypeerd. Het bestaat uit 
een groenstrook met in het noorden en zuiden daarlangs bebouwingsstroken 
met identieke (stroken- )verkavelingen. De groenstrook wardt in het 
westen "afgestopt" door bebouwing met een religieuze functie, in het 
oosten door bebouwing met een educatieve functie (basis-school). 
Als apart element bevindt zich in de zuidelijke bebouwings-strook in het 
westen een niet-stroken-bebouwing voor primaire voarzieningen met op de 
I ste en 2de verdieping nog een woonfunctie. 

De te onderscheiden buurteenheid wordt begrensd door: 
- in het noorden de Generaal Pattonlaan, 
- in het westen en zuiden de Generaal van der Duynlaan, 
- in het oosten de Generaal Caenderslaan. 
"Daarbuiten" bevinden zich enkele randgebieden die zich kenmerken door 
middelhoogbouw en die vooral zijn gericht op de bavenwijkse wegen zoals 
Kennedy-, Montgomery en Europalaan. 

Nadere analyse Rapenland Noord-Oost; 
noordeli jk gedeelte: 
Binnen de gegeven planstructuur kan een aantal bebouwings-clusters war
den onderscheiden. Deze zijn als min of meer autonome eenheden verkaveld 
en hebben elk hun eigen ruimtelijke kenmerken. 
Geprobeerd zal warden de verschillende bebouwingsclusters te typeren 
naar hun wetmatigheden, vervolgens zal warden gepoogd een typologie op 
te stellen. 
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Bebouwingscluster l 

HI- f[f III' Ill IU Ii 
verkavelingselement 
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-" type I b 

Dit cluster is een lineaire groepering in oost-west-richting van vijf 
en een half verkavelingselement type 1 en vormt een band die aan de 
noordzijde wordt begrensd door het groengebied dat als randgebied is 
aangemerkt. Ten zuiden loopt langs deze band de Generaal van Dedemlaan, 
een buurt-ontsluiting. 

Het toegepaste verkavelingstype moet primair worden opgevat als een hof 
die wordt begrensd door taps naar elkaar toelopende stroken. De grens 
tussen de toegepaste verkavelings-elementen wordt gevormd door een 
achterpad dat toegang geeft tot de achtertuinen van de woningen, terwijl 
de voorkanten van de woningen op de hof zijn gericht. 

Er zijn enkele aanleidingen voor een secundaire interpretatie van het 
toegepaste verkavelingselement als een bouwblok, samengesteld uit twee 
stroken van resp. 6 en 7 woningen, die met de achterkant op elkaar zijn 
gericht en waarbij de zuidzijde van het bouwblok ''··ordt afgesloten door 
auto-boxen, terwijl de noordzijde niet door bebouwing is afgesloten. 
Deze aanleidingen zijn: 
- het oneven aantal stroken binnen het bebouwingscluster; 
- de doorsnijding van de autoboxen bij de primaire interpretatie; 
- de relatief grote openheid van de hof, die de vraag oproept of deze 

we! als "hor• functioneert. 

Kortom: type 1 geeft aanleiding tot twee interpretaties; 
- la, het toegepaste verkavelingselement is een hof-verkaveling; 
- 1 b, het toegepaste verkavelingselement is een bouw-blok-verkaveling. 

Bij beide interpretaties is de band opgebouwd uit vijf en een half 
element, waarbij -afhankelijk- van de intepretatie het element aan de 
west- dan wel oostkant een afwijkend element is. 

Aile woningen liggen oost-west georienteerd, voorkanten tegenover voor
kanten, achterkanten tegenover achterkanten. 
De verkeersontsluiting vindt plaats vanaf de Generaal van Dedemlaan ten 
zuiden van de band, aan welke laan ook -in daartoe aangelegde parkeerha
vens- langsparkeren plaats vindt. 
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Bebouwingscluster 2 

verkavelingselement 

type 2a 

• --

type 2b 

Dit cluster is complexer van samenstelling dan het eerstgenoemde. 
Het bestaat uit twee elementen die tot het type van de hof-verkaveling 
kunnen worden gerekend. Drie stroken, op orthogonale wijze gegroepeerd 
langs een hof, waarbij de zuidkant is opengehouden naar de Generaal 
Marshallweg. 

De woningen van dit verkavelingselement zijn zowel oost-west als noord
zuid georienteerd. Diezelfde orientatie geldt voor een drietal langere 
stroken, die de twee hof-verkavelingselementen omgeven en het bebou
wingscluster als geheel bepalen. 
Door deze opzet ontstaan binnen het cluster drie restruimten, waarvan 
twee zijn gevuld met autoboxen, de derde restruimte geldt als een groen
gebiedje of waarlangs achterkanten van woningen liggen of waarop de 
kopse kanten van bebouwingsstroken staan gericht. Het groengebiedje 
heeft geen duidelijk relatie met de twee (groene) hoven. 

De afwijking van de zuivere orthogonale vorm, die vanwege de elementen 
waaruit het cluster is opgebouwd noodzakelijk, maar vanuit de omgevende 
structuur onmogelijk is, wordt opgevangen door de achtertuinen. 

Het gehele cluster is rondom met de auto bereikbaar, de hofjes zijn 
autovrij, parkeren geschiedt op de wegen die het cluster omgeven. 

Ten aanzien van de orientatie kan worden opgemerkt: de hofjes geven aan 
het cluster een voorkant, waardoor het georienteerd is op het zuiden en 
daarmee op het open, niet-bebouwde gebied in het hart van Rapenland 
noord-oost. Aan deze orientatie wordt afbreuk gedaan door de doorsnij
ding met een wijkontsluitingsweg: de Generaal Marshallweg. 

Vanuit het open gebied beschouwd, is dit cluster daarom bijzonder van 
karakter: alleen bij dit cluster wordt dit gebied niet begrensd door 
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voorkanten van woningen. 

De lange woningenstrook die bet cluster in bet noorden afgrenst is 
georienteerd op de Generaal van Dedemlaan, de voorkanten van deze wonin
gen liggen langs deze weg. Dit in tegenstelling tot de stroken van 
bebouwingscluster 1, waarvan de stroken baaks op deze weg staan. 

Dit cluster bestaat uit een aantal verkavelingselementen, die grote 
mate van verwantscbap met elkaar vertonen. We zullen allereerst bet 
verkavelingselement beschrijven dat, uitgaande van deze verwantschap als 
gemeenscbappelijk prototype kan worden beschouwd en ten opzicbte waarvan 
de verschillende te onderscheiden verkavelingselementen van dit cluster 
in meer of mindere mate afwijken. 

Bebouwingscluster 3 

I 
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Model 3a 
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Dit prototype bestaat uit twee identieke, maar ten opzicbte van elkaar 
gespiegelde L-vormige verkavelingselementen. 
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In zijn gebeel kan bet prototype worden opgevat als een recbtboekig 
superblok, dat wordt doorsneden door een zigzag-lopende binnenstraat. Zo 
ontstaan de twee verkavelings-elementen, allebei in de vorm van een L. 
Op iedere windricbting is een aantal woningen georienteerd, dat wil 
zeggen: de orientatie van de woningen is onverscbillig. Steeds liggen de 
acbtertuinen naar elkaar toe. 
Een "L" bestaat uit twee lange stroken aan de buitenkant van bet cluster 
(17-20 woningen), twee korte stroken aan de binnenkant (7-10 woningen) 
en twee nog kortere stroken, de koppen (6 woningen). 

Door de gebanteerde verkavelingswijze ontstaat een restruimte ter 
plaatse van de binnenboek van de L, dus in bet prototype als gebeel 
ontstaan twee restruimten. 
Het gebele prototypiscb verkavelingselement wordt ontsloten door de 
vier omgevende buitenstraten en de zigzag-lopende binnenstraat. 
Het prototype is in principe in twee richtingen scbakelbaar. 

Bebouwingscluster 3 bestaat nu uit een drietal verkavelingselementen 
die principieel niet afwijken van bet prototypisch element, maar ten 
opzichte daarvan wel defectief zijn. 
We duiden ze respectievelijk aan als de verkavelingselementen 3a, 3b en 
3c. 

* 3a 
Dit element vertoont de volgende defecten ten opzicbte van bet proto
type: 
- het kopse strookje in bet noorden ontbreekt zonder duidelijk reden; de 
orientatie kan niet de doorslag bebben gegeven, want de bezonning was 
bier gunstig (zuidtuinen); 
- de restruimte in bet noord-oosten is weggewerkt door een gedeelte van 
de lange strook iets terug te laten vallen; dit gaat wel ten koste van 
twee woningen en er onstaat aan de buitenkant van bet cluster een nieuwe 
restruimte, die is opgevuld met groen; 
- aan de zuidwestelijke restruimte is geprobeerd een bestemming te geven 
door bier autoboxen te situeren. 

* 3b 
Dit element is in zeer hoge mate defectief. Door "uitlopers" van het 
centrale open gebied (persleiding?) blijft er veel te weinig ruimte over 
om bet geschetste prototype op adequate wijze toe te passen. Tocb is bet 
prototype berkenbaar aanwezig, ondanks de volgende afwijkingen: 
- van de ene "L" ontbreken beide kopse strookjes en een bele binnen
strook; 
- van de andere "L" ontbreken het kopse strookje en de korte poot van 
de L. 

De achtertuinen van het aldus verkregen verkavelingselement liggen 
bijzonder ongunstig (29 op het noorden, 10 op het oosten tegenover 8 op 
bet zuiden en 11 op bet westen). Een verdraaiing van dit element van 180 
graden zou deze verhouding omkeren en dus een aanzienlijke verbetering 
hebben betekent. De waarde van de lange groen-uitlopers is ten opzichte 
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van deze orientering kennelijk groter. 
De binnenstraat die ontstaat kenmerkt zich voorts hierdoor dat voorkan
ten van woningen geplaatst zijn tegenover schuurtjes (achterkanten) van 
andere woningen, hij krijgt daardoor een ambigu karakter. 

* 3c 
Dit verkavelingselement kan welhaast als een variant van het prototype 
worden aangemerkt, toch hebben zij enkele structurele kenmerken gemeen
schappelijk. 
Zo wordt dit "superblok" niet doorsneden door een binnenstraat, maar 
opgevuld met twee achteraf gelegen identieke hofjes, waardoor het een 
introvert karakter krijgt. Desondanks is er sprake van twee L-vormige 
elementen. Binnen elk van deze twee helften van het verkavelingselement 
zijn opnieuw twee restruimten ontstaan, een daarvan ten gevolge van de 
toegevoegde korte poot tot vorming van de hofjes. 
De orientatie, schakelbaarheid en ontsluitingswijze zijn overeenkomstig 
element 3b. 
De ontstane restruimten zijn alle omheind en op verschillende manieren 
bestemd (waaronder volkstuintjes). 

Bebouwingscluster 4 

-:rm":I -
-

-
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Verkavelingselement 4 
Prototype 

Dit cluster bestaat twee verwante verkavelingselementen in oost-west
richting. Het wordt ontsloten door de Generaal Dibbetslaan, die als 
straat een overblijfsel is van een vroegere structuur en de zuidgrens 
vormt van het cluster. In het noorden wordt dit bebouwingscluster 
begrensd door het centrale open gebied, waarvan het de zuidelijke beein
diging vormt. 
De richting van de Generaal Dibbetslaan wijkt af van de overheersende 
orthogonale N-Z- en 0-W-verkavelingsrichtingen, waardoor de verkaveling
selementen enigszins afwijken van het gehanteerde prototype (zie 
afbeelding). 
Het richtingverschil is opgevangen in de diepte van de achtertuinen van 
de woningen aan de Generaal Dibbetslaan; het grootte-verschil tussen de 
twee verkavelingselementen is opgevangen door het inkorten van enige 
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bebouwingsstroken en het weglaten van een bebouwingsstrook, waardoor 
het Generaal de Fauvagepad als een binnenstraat ontstaat waar de voor
kanten van woonbebouwing geconfronteerd wordt met achterkanten. 

Het verkavelingselement kan prototypisch als een superblok worden aan
geduid. Het bestaat uit een dubbele bebouwing in L-vorm, waarbij de 
ontstane restruimte in beginsel plaats biedt aan 2 x 2 bouwstroken. De 
achtertuinen van de woningen liggen steeds naar elkaar toe. De woningen 
zelf vertonen in hun orientatie geen voorkeursrichting. 

Binnen de L-vormige bebouwing ontstaat bij de inspringende hoek een 
restruimte die in het westelijke element voor parkeren en stallen van 
autos wordt benut en in het oostelijke element is bestemd als kinder
speelgelegenheid. 

Karakteristiek voor verkavelingselement 4 is de tegenstelling noord
zuid en de gelijkheid van de begrenzingen aan oost- en westzijde, waar
door het lineair schakelbaar is (vergelijk verkavelingselement I). 
De ontsluiting vindt plaats via een lus die aantakt op de hoofdweg 
(Generaal Dibbetslaan) aan de zuidzijde. 

Bebouwingscluster 5 

Hier kan een verkavelingselement worden onderscheiden , dat bestaat uit 
drie strookjes die te zamen een blok vormen van 50 x 60 meter. Een zijde 
is open. Daardoor, en door het feit dat de strookjes erg kort zijn, 
heeft het blok een erg open karakter. De achtertuinen liggen naar elkar 
toe, orientatie van de woningen is gekozen op drie van de vier windrich
tingen. Ontsluiting geschiedt langs de drie zijden, parkeren op het 
binnenterrein. 
Het gehele cluster bestaat uit vier van dergelijke verkavelingselemen
ten, waarbij om onduidelijk redenen een derde strook ontbreekt. Ter 
plaatse ligt de grond braak. De vier open zijden richten zich elk op een 
andere windrichting. De indruk bestaat, dat bier sprake is van een 
groepring van stroken volgens nogal "abstracte" principes. 



Het Bastion 
Tot "Het Bastion" wordt gerekend de woonbebou
wing tussen de Veldm. Montgomerylaan en de 
Generaal Van Heutzlaan. In het gebied is de 
tweetand opgenomen die onderdeel vormt van de 
functionele !us op het niveau van Rapenland
oost als geheel. 
De langgerekte bebouwingsstroken zijn langs en 
met hun voorkant op wegen van deze twee-tand 
georienteerd. De bebouwing langs de Generaal 
Van Heutzlaan en de Generaal Linckerslaan heb
ben achterontsluitingen door middel van gemeen
schappelijke paden bereikbaar vanaf de Generaal 
Van Heutzlaan. 
Noordelijk bevindt zich in dit bebouwings
cluster nog een klein oost-west georienteerd 
bebouwings-strookje, dat op de Generaal 
Marshallweg is georienteerd. 

Aan de Generaal Linckerslaan moet een "sub-route" worden onderscheiden, 
in bet bijzonder bestemd als blokontsluiting. Deze route beeft tevens 
een erf-functie. Op deze route liggen georienteerd: 
- twee kleine bebouwings-strookjes in oost-west-richting, alsmede 
- twee kronkelige linten van gescbakelde eengezinswoningen die zowel 
voor een gedeelte in oost-west-ricbting !open (voor de helft tuinen op 
het noorden, voor de andere belft op het zuiden) en voor het overgrote 
dee! in noord-zuid-richting met tuinen op het westen. Deze tuinen zijn 
boog ommuurd in verband met geluidbelasting vanaf de Montgomerylaan. 

Ter plaatse van de "sub-route" doet zich een situatie voor van voorkan-
ten tegen acbterkanten van woningen, wat inboudt dat er niet gesproken 
kan worden over een verkavelings-element van bet type gesloten bouwblok 
met binnenterrein -dan wet van een in boge mate defectief bouwblok- en 
dat bet bier ontstane "binnengebied" zicb vooral, wat ontsluitings- en 
erffunctie betreft, eenzijdig gericht lijkt op woningen die zijn opge
nomen in bet lint. De stroken langs de Generaal Linckerslaan hebben een 
afschermende functie voor dit gebied, dat zicb -meer nog dan de andere 
bebouwingselementen van Het Bastion- aan Rapenland lijkt te onttrekken. 

Samenvatting noordelijk gedeelte: 
Een samenvattende typering van Rapenland-oost, noordelijk gedeelte, kan 
als volgt luiden: 
Een samenstel van bebouwingsclusters die over bet algemeen zijn opge
bouwd uit grootschalige verkavelingselementen, die een groepering van 
stroken inhouden. Aan de groepering van deze stroken is niet een bepaald 
principe te herkennen, bijvoorbeeld zoals bij De Wijkgedachte "het 
stempel als sociale eenheid" of, bij het Het Beeldend Functionalisme "de 
wooneenheid als morfologisch identificeerbaar gegeven". In die zin ont
trekt dit gedeelte van Rapenland zich aan een specifiek idee en maken de 
onderscheiden bebouwingsclusters een gekunstelde en geknutselde indruk. 

Temidden van de grootschalige verkavelingselementen laat zich een aan-
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ta! kleinschaliger eenheden afzonderen, die tot het type van de hofver
kaveling moeten worden gerekend. Deze zijn niet in overeenstemming met 
het voor het overige geldende maatschema. 

In Rapenland-oost, noordelijk gedeelte, is -afgezien van het principe 
van clustering- niet sprake van een bepaalde systematiek die herkenbaar 
wordt in identificeerbare wetmatigheden ten aanzien van orientatie, 
schakeling, Jigging van stroken ten opzichte van elkaar en de openbare 
ruimte, enz. Deze afwezigheid van wetmatigheden komt onder meer tot uit
drukking in de volgende gegevenheden: 

- Stroken zijn ofwel in oost-west-, ofwel in noord-zuid-richting gesi
tueerd. Zonder duidelijke reden/oorzaak wijken enkele stroken lichtelijk 
(15 graden) van deze ricbtingen af. 
- Stroken Iiggen zowel met bun langs- als kopse kant langs/op wegen. Ze 
worden niet consequent in langsricbting toegepast om bijvoorbeeld een 
straatruimte te doen ontstaan of een (semi-) openbare groenruimte te 
markeren. Evenmin worden ze niet consequent met bun kopse zijde op 
buurtwegen gericbt om geluidbelasting vanaf die wegen op de bebou
wingsstroken te voorkomen. 
- De relatie tussen voor- en achterkanten van de bebouwings-stroken is 
niet systematiscb en getuigt niet van een bepaalde keuze. 
Door de weinig typologiscbe aanpak in termen van prive/openbare ruimte 
is een aantal restruimten ontstaan, waarvan de bestemming vanuit bet 
ontwerp niet genormeerd is en ambigu blijft. 
- De onderscbeiden bebouwingsclusters bebben als als elementen geen 
duidelijke samenbang met een of ander stedebouwkundig patroon van de 
wijk als gebeel, ze functioneren niet als onderdeel van een geheel, maar 
verzelfstandigen zicb bierdoor noodzakelijkerwijze. 
- Dit geldt ook voor Het Bastion, met name voor de linten langs de 
Veldm. Montgomerylaan, die zicb zelfs van Rapenland lijken af te zonde
ren. 
- Het niet-bebouwde gebied in bet centrum van dit gedeelte van Rapenland 
beeft geen eenduidige functie en een van daaruit bepaalde maat en vorm
geving en inricbting. De maat ervan lijkt afgeleide van de maat van de 
omringende bebouwingsclusters. Andersom zou overigens ook kunnen gel
den, dat de maat van de bebouwingsclusters door die van dit niet
bebouwde gebiedsdeel is bepaald, maar dit is minder waarscbijnlijk 
gezien de opgemerkte afwezigheid van bewuste functiebepaling en vormge
ving van dit gebied. 
In ieder geval correleren scbaal en maat van bet niet-bebouwde gebied en 
de omgevende bebouwingseenbeden, maar deze correaltie is louter kwanti
tatief en niet (gebruiks- en on twerp- )kwalitatief van karakter. 

Kortom: 
In bet gebied Rapenland-oost, noordelijk gedeelte beeft de productie 
plaats gevonden van een boeveelbeid fysiek-ruimtelijke elementen, ele
menten bedoeld om te functioneren als prive en openbare ruimte. Deze 
productie lijkt vooral kwantitatief bepaald en is niet ingevoegd in een 
duidelijk stedebouwkundig patroon. Door bet ontbreken van een systema
tiscbe (= typologiscbe) verkavelingsopzet verwijzen deze elementen niet 
aanstonds naar een logiscb (verondersteld) gebruik. Dit maakt zeer zeker 



een nadere inventarisatie van (mogelijke) knelpunten op dit micro
stedebouwkundig niveau gewenst. 

Als "verval" kan ontstaan door bet ontbreken of (geleidelijk aan) ver
loren gaan van een samenbang van elementen ten opzichte van elkaar en 
bet gebeel dat ze onderling (moeten) vormen -organiteit-, dan is er in 
bet geval van Rapenland-oost, noordelijke gedeelte, zeer zeker aanlei-
ding tot zorg en noodzaak tot bet aanbrengen van micro-stedebouwkundige 
verbeteringen (bouwblok-niveau). 

Nadere analyse Rapenland-oost. zuidelijk gedeelte: 

Het hart van dit gebied bestaat uit een bebouwingscluster dat zich als 
een "buurtje op zicbzelf" lijkt te manifesteren. Dit cluster wordt 
omgeven door de Generaal Van der Duynlaan (in bet westen en zuiden), de 
Generaal Pattonlaan (in bet noorden) en de Generaal Coenderslaan (in bet 
oosten). 
De elementen van bet fijnmaziger ontsluitingssysteem binnen dit Ianen
vierkant worden in bun naamgeveing alle aangeduid als "paden". Dit wijst 
al op een bepaald verondersteld gebruik van deze elementen: ze zijn 
bedoeld als voetpaden, ruimer: als woonpaden, dat wil zeggen: ze dienen 
tevens een woon-, c.q. erf- en verblijfsfunctie. In dit opzicht is de 
gehanteerde verkavelingswijze verwant aan de hofverkaveling -mede door 
de orientatie van de woningen ten opzichte van elkaar, te weten: voor
kanten tegenover voorkanten - zij bet dat in dit geval de hof is terug
gebracht tot diepe prive-voortuinen gescheiden door een pad. 

Uitgaande van deze typering zou bet cluster als in hoge mate defectief 
moeten worden beschouwd: er is sprake van een gedegenereerd tuinstads
idee. De tuinstad, met als constituant de openbare ruimte van bet hof -
de close- is bier verworden tot een verzameling van prive-stadstuintjes, 
zonder duidelijk betekenis in termen van (semi-)open bare ruimte. 
In bet geval van deze typering zou van een dergelijk boge mate van 
defectiviteit sprake zijn, dat zij vrijwel zinledig zou worden. Daarom 
is gekozen, mede vanuit de observatie dat de paden in bet feitelijk 
gebruikspatroon niet of nauwelijks meer een centrale rol vervullen -
discrepantie verondersteld/ factisch gebruik- uitgegaan van een andere 
typering. 
In deze typering wordt dit bebouwingscluster opgedeeld gedacbt als 
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schakeling van een verkavelingselement, dat bestaat uit drie stroken 
van respectievelijk 12, 7 en 12 woningen, die te zamen een blok vormen, 
waarvan de vierde zijde wordt gevormd door 2 x 4 autoboxen. De achter
tuinen van de lange stroken haaks op de Generaal Pattonlaan en de 
Generaal Van der Duynlaan (ten zuiden) liggen naar elkaar toe. Daar
tussen ligt een achterontsluiting (in zijn geheel verhard), waar ook 
wordt geparkeerd. Deze achterstraat takt aan op de buurt-ontsluitings
wegen. De achtertuinen van de korte stroken loodrecht op de lange zijn 
ook op deze achterontsluiting gericht, zij grenzen aan een soort verwij
de parakeer- en keer-ruimte. 
Aan de buitenkant van elk blok liggen de diepe voortuinen van de wonin
gen, die door middel van voetpaden aan elkaar zijn gelast. 
Dit wat de schakeling van het verkavelingselement in oost-west-richting 
betreft. Hier kan aan worden toegevoegd, dat deze schakeling compleet 
wordt gemaakt door de korte stroken van het blok met hun voortuinen ook 
langs voetpaden te situeren, voetpaden die een langgerekt (openbaar) 
groengebied markeren dat in het oosten en westen wordt "afgestopt" door 
bijzondere bebouwing. 

De vormgeving van dit verkavelingselement en de toegepaste schakeling 
ervan heeft tot gevolg, dat de bewoners hun woning voornamelijk aan de 
achterzijde binnen komen, namelijk vanaf de (parkeer- )straat en dat zij 
niet of nauwelijks gebruik maken van de voet- of woonpaden. Hetzelfde 
lijkt voor bezoekers te gelden. 
Hoewel binnenkomen door de achterdeur wellicht als "echt brabants" kan 
worden betiteld, moet toch de vraag worden opgeworpen of hier niet 
sprake is van defectiviteit en of het werkelijk de bedoeling is dat 
alleen de postbode consequent gebruik blijft maken van de paden en zich 
daardoor als een eenzaam gebruiker en betreder van het gedegenereerde 
hof manifesteert. 
Door het op deze manier functioneren van dit cluster komt de betekenis 
van voor- en achtertuin, respectivelijk "status", afstand tot het open-
bare domein en besloterl prive-ontspanningsruimte in de knel. De voortuin 
is te groot en schept voor niemand status en tot niets afstand, de 
achtertuin is te klein, zij ligt juist gesitueerd aan het gebied waar de 
meeste activiteit zich concentreert. 

* Buurt-concept 
Het volgende concept kan nu aan dit buurtje worden onderkend: 
De elementen zijn in principe tot in het oneindige lineair schakelbaar. 
Zij vormen een band, aan de ene kant gemarkeerd door een ontsluitingsweg 
op buurtniveau, aan de andere kant door een groengebied op buurtniveau. 
Tussen deze twee ligt het bebouwde gebied (woonbebouwing). De buurtont
sluiting dringt het bebouwde gebied binnen door middel van achterstra
ten, het groengebied door woonpaden. Zij grijpen vervolgens inelkaar als 
kamvormige structuren. 
Door de geringe gebruikswaarde die het groengebied en zijn uitlopers 
momenteel heeft, is de structuur van de verkeers-ontsluiting dominant. 
Het zou in principe mogelijk zijn verscheidene van dergelijke banden 
Iangs elkaar te situeren, met afwisselend een groengebied en ontslui
tingsweg als spiegel-lijn. In die zin kent het concept slechts een 
richting, in het onderhavige geval een oost-west-richting. 
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In het concept fungeren de ontsluitingswegen vooral als "verkeers
riolen", gemarkeerd door "wanden" van louter garageboxen. 
Het groengebied wordt -op zeer onderbroken wijze- gemarkeerd door de 
korte bebouwingsstroken op korte afstand van elkaar, met hun voorkant 
op dit groen gericht. 

In werkelijkheid bestaat dit zuidelijke bebouwingscluster slechts uit 
tien verkavelingselementen, twee banden van vijf blokvormige elementen, 
gelegen langs een centraal groengebied. Enkele buitenste van deze blok
ken zijn afwijkend uitgevoerd, ze zijn ingekort om ruimte te maken voor 
bijzondere bebouwing opgenomen in het groengebied. Bovendien was voor 
het element in het zuid-westen onvoldoende ruimte in verband met het 
taps lopen van de John F. Kennedylaan en de Veldm. Montgomerylaan. Deze 
lanen hebben dus nog effecten op zeer grote afstand. Kennelijk heeft het 
verkavelings-systeem het onmogelijk gemaakt, dat bier een adequate 
"hoek-oplossing" werd ontworpen. Nu is een vervormd element ontstaan met 
auto-boxen aan een lange zijde en woningen aan de ontsluitingsweg. 
Bij het zuid-oostelijk blok is een lange strook vervangen door een 
winkelblok met daarboven woningen. 

Kortom: 
Een bebouwingscluster met de nodige defecten en discrepanties tussen 
verondersteld en feitelijk gebruik, waarbij dit laatste mogelijk aanlei
ding vormt tot een herconcipiering van het cluster over te gaan. 
Overigens heeft de woningbouwcorporatie Bertog Hendrik van Lotharingen 
met betrekking tot dit cluster wel de nodige maatregelen getroffen om 
aan bezwaren van desbetreffende bewoners tegemoet te komen. Zo zijn de 
voortuinen "geprivatiseerd", waardoor met name een beperking van het 
zogenaamde "groenfonds" als onderdeel van de servicekosten werd bereikt. 
Deze maatregelen zijn echter niet zo vergaand, dat van een herconcipie
ring kan worden gesproken. 

Nadere analyse Rapenland-Oost: het randgebied: 
Het randgebied van Rapenland-oost -langs de John F. Kennedylaan in bet 
westen, de Europalaan in bet zuiden en de Veldm. Montgomerylaan in het 
westen- kan worden onderverdeeld in een aantal te onderscheiden een
heden -bebouwingsclusters- gericht op de genoemde lanen (verkeerswegen). 
Langs de Winston Churchill-laan in het noorden bevindt zich (nu nog) een 
landelijk gebied. 
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De randgebieden van Rapenland-Oost 

De onderscheiden clusters worden hierna beschreven in een volgorde "met 
de wijzers van de klok mee". Dit levert het volgende schema en de 
volgende nummering op, waarbij ter onderscheiding van de eerder beschre
ven en genummerde clusters voor de cijferaanduiding een R (van randge
bied) is toegevoegd. 

*RI 
De strook RI is onder te verdelen in drie eenheden. Basis voor elke 
eenheid is het volgende verkavelingselement: twee torenflats van negen 
verdiepingen en een langgerekte flat van vier verdiepingen daar tussenin 
geplaatst. Alie drie liggen in het groen gesitueerd, aan de voet van de 
flats liggen parkeerterreinen. De langgerekte flat is langs een stede-
Iijke hoofdweg (de John F. Kennedylaan) gesitueerd, de ontsluiting vindt 
plaats aan de andere kant vanaf een weg evenwijdig aan de Kennedylaan. 

*Ria en Rib 
Bij deze eenheden is het hiervoor 
beschreven verkavelingselement zonder 
afwijking toegepast langs de Kennedy
laan. De flats bepalen het beeld van 
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deze laan, deze relatie is domirmnter 
dan die tot de wijk. 
Opmerkelijk is wel, dat de ontslui
tingsweg voor het bereiken van deze 
verkavelingselementen -in wezen een 
parallelweg aan de Kennedylaan- een 
uitgebreide omweg en zoektocht doxn: de 
wijk veranderstelt. Dit maakt de p·osi:- ---------? 
tie van: deze elementen dubbelzinnig: 
situering fangs de stedelijke hoof d-
we:g, an:derzijds -wat verkeersontslui-
ting betreft- een afhankelijkheid van 
de bu:urt. 

*Ric 
V oor dit element is nog eenmaal een 
hoge galerij-flat, zoals opgenomen in 
Rla en Rib, toegepast. Bestaande be
bouwing langs de Eckartseweg verhin
dert een integrale herhaling van het 
verkavelingselemen:t, dat basis is 
voor RI. 

* R2 
Deze eenheid bestaat uit een verzor
gingstehuis voor bejaarden -De Land
rijt- en vervult een bovenwijkse 
functie. 

* R3 
Dit cluster bestaat uit oude lintbe
bouwing langs de Eckartseweg, waaraan 
aan de achterkant strokenbouw is toe
gevoegd. Hierdoor is een langgerekt 
bouwblok ontstaan. Tussen de achter
tuinen blijft een onduidelijke rest
ruimte over, die in het zuidelijke 
deel wordt benut als achterontsluiting 
en in het noordelijke deel als speel
tuin en openbaar groen. 

* R4 
Dit cluster bestaat uit vier portiek
flats (vier lagen) die door de oude 
lintbebouwing van de Eckartseweg als 
het ware warden weggedrukt van de 
Kennedylaan en tussen deze weg en de 
Gen. Coenderslaan een op zichzelf 
aangewezen positie innemen. 
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*RS 
Een enkele, op zichzelf staande, gale
rij-flat, gericht op de Europalaan. 

* R6 
Dit cluster bestaat uit flatbebouwing, 
die onderdeel vormt van de ommuring 
van de buurt door middel van hoogbouw. 
Naast een groot garagebedrijf hebben 
zich aan de Europalaan nog andere 
bedrijven gevestigd, waarop vier lagen 
woonbebouwing is geplaatst. Voorts 
bevindt zich in dit cluster een toren-
flat van 12 lagen (HATjes). 

* R7 

It 

Ten grondslag aan R 7a en R 7b ligt een verkavelingselement van het type 
"hof -verkaveling". 
Het element is opgebouwd uit drie portiekflats (vier lagen) met op de 
begane grond bergingen en garageboxen. Tezamen vormen deze drie flats 
een soort groene hof, die van de flats wordt afgescheiden door een 
ontsluitingsweg voor auto's en een breed "trottoir", dan wel weg (?), 
direct aan de flats. 
In de hof zijn autoboxen opgenomen, er blijft een stuk groen over waar
van het gebruik onduidelijk is (voornamelijk "kijkgroen"). 
Rond de hof bevinden zich "open" parkeerplaatsen. 

De auto-ontsluiting geschiedt van binnenuit (vanaf de "hor'-zijde). 
Desondanks worden de woningen zelf van buitenaf ontsloten, dat wil 
zeggen vanaf een voet- en rijwielpad langs de Veldm. Montgomerylaan, dan 
wel en pad daar haaks op. Autobezitters moeten dus omlopen. Ook voor 
deze flats geldt, dat zij voor bezoekers van buiten Rapenland met de 
auto moeilijk te vinden zijn. 

Het element is in principe lineair schakelbaar langs een ontsluitings
straat/weg, waarbij aan de andere kant een doorgaande weg ligt. 

* R7a en R7b 
Deze zijn een toepassing zonder afwij
kingen (defecten) van het hiervoor 
beschreven verkavelings-element. Aan 
R7a is langs de Europalaan nog een 
portiekflat toegevoegd.Dit leidt tot 
veel (extra) groen, zonder duidelijke 
gebruiksfunctie. 

73 

I II 
a a 



*RS 
Dit cluster is eerder beschreven ·als Het Bastion. Gewezen kan worden op 
de problematische verkeerssituatie. binnen dit cluster, die ook ter 
sprake wordt gebracht door !eden van de buurtvereniging (zie interview). 

* R9 
Dit cluster wordt als.·.v0lgtgetypeerd: 
Twee identieke ·galerij-flatjes tegen · 
elkaar, de ene echter naar voren,de 
andere twee iets naar achteren ~gescho"' 
ven. Hierdoor ontstaan::twee "plekken": 
een parkeerterrein inaansluiting op 
de ontsluitingsweg ·en een"groenplek 
aansluitend op·.een groter groengebied. 
Het gebele cluster bestaat :uit anderhalf van een dergelijk·verkave
lingselement, dat wil zeggen:· totaal drie portiekflatjes met twee par
keerplaatsen ·en een ·gr:-0enplek.- Opvallend is; dat bet groen aansluit op 
de doorgaande• weg, evenals bijvoorbeeld RI en de ontsluiting plaats 
vindt door middel van een parallelweg. Zo keert dit cluster zich af van 
de buurt. 

Samenvatting randbebouwing: 
De randbebouwing heeft in zijn geheel duidelijk een ummurende functie, 
zij sluit Rapenland-oost af van de stedelijke · hoofdwegen en geeft de 
wijk een in .zichzelf gekeerd karakter. 
De bebouwing is gericht op de John F; Kennedy-, de Europa- en de Veldm. 
Montgomerylaan, maar de ontsluiting vindt plaats via bet "achterland", 
de wijk Rapenland zelf. 
Dit leidt tot onduidelijkheden, de gerichtheid op de grote wegen wordt 
door deze functionele afhankelijkheid in belangrijke mate teniet gedaan. 
De randbebouwing is een gemeleerd geheel, alhoewel de middelhoogbouw tot 
dezelfde architectuur behoort. 

In het algemeen kan worden gesteld, dat de randbebouwing zicb als een 
apart geheel lijkt te manifesteren, dat deze bebouwing dus geen inte
graal onderdeel van Rapenland uitmaakt en uit op zi"chzelf staande een
heden is opgebouwd, waarbij zij ook "bevolkingstechnisch" een eigen 
functie vervult. 
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HOOFDSTUK 4: PERSPECTIEVEN VOOR STEDEBOUWKUNDIG BEHEER 

4.1. Benaderingswijze: defectiviteit en actualiteit als oorzaken van 
verval 

Wij zien ons voor de taak gesteld samenvattend tot een aantal uitspraken 
te komen omtrent verval of toekomstig verval van Rapenland als woon-, 
werk- en leefmileu. Het is gemakkelijk vanuit een hedendaagse kijk, die 
in hoge mate zal zijn medebepaald door de huidige sociaal-economische
politieke toestand (conjunctuur), tot een kritische evaluatie te komen 
en van daaruit voorstellen tot aanpassing te formuleren die passen in 
de (bezuinigende) geest van deze tijd. We denken daarbij bijvoorbeeld 
aan afstoten van groen en verdichtingsmaatregelen. Ook zou op zo'n 
eigentijdse beoordeling de "conjunctuur van het architectuur- en stede
bouw-debat" medebepalend zijn (grotere gerichtheid op gesloten bouwvor
men bijvoorbeeld). 
Nochtans willen we proberen juist de "eigenheid" van Rapenland als 
vertrekpunt te nemen. Om tot een adequate beoordeling van deze wijk te 
komen, moeten we nagaan welke normen en waarden deze wijk als het ware 
vertegenwoordigt, hoe in het planconcept daaraan uiting is gegeven, en 
wat die normen en waarden, en bijgevolg het planconcept van Woensel, ons 
heden ten dage nog waard is. De opvatting die aan deze benadering ten 
grondslag ligt is, dat in de geschiedenis na verloop van tijd norm-
systemen elkaar afwisselen (1 ). Een plan nu, vertegenwoordigt een derge
lijk norm-systeem uit een bepaalde periode. Verdisconteren wij dit niet 
in onze beschouwing, en stellen wij maatregelen tot aanpassing, hercon
cipieng of -structurering voor vanuit ons hedendaagse norm-systeem, dan 
!open wij het grote risico een plan naar zijn wezen aan te tasten en, 
eerder dan verval te voorkomen, verval op te roepen. 

Dit leidt overigens niet tot een "conserverende" benadering, een aanpak 
van "cultuurbehoud", alsof Rapenland een monument uit een bepaalde 
periode zou zijn, dat bewaard moet worden. Natuurlijk is het uiting van 
een bepaald cultureel moment, waarin mensen hebben geprobeerd op basis 
van de naar hun idee juiste inzichten een bedding te creeeren voor hun 
alledaags !even. Maar wij willen ons niet richten op "cultuur" onder het 
motto: "stadsvernieuwing (in casu stedelijk beheer) als culturele acti
viteit" (2). Cultuur immers, is een omstreden zaak, en juist in een tijd 
als deze lijkt het al zelfs niet strategisch over de boeg van cultuurbe
houd en cultuur-historie (collectieve herinnering) te redeneren. In een 
tijd van een terugvallende economie valt immers duidelijk de wankele 
basis van en afnemende waardering voor "cultuur" op. 
Neen, onze gerichtheid is primair wetenschappelijk, ons belang is een 
kennis-belang, dat wil zeggen: onze benadering richt zich op het ontwik
kelen van kennis van Rapenland als stedebouwkundig object, met name als 
object in werking, dat mogelijk slijtage gaat vertonen of ten dele 
geschikt moet worden gemaakt voor een vernieuwd gebruik ("actualise
ring"). Kortom: het voorkomen van toekomstig verval van Rapenland. 
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Als oorzaken van verval warden in deze benadering gezien: 
- de defectiviteit van Rapenland; defectiviteit als de discrepantie 

tussen beoogd en feitelijk concept; 
- de actualiteit van Rapenland; actualiteit als de discrepantie tussen 

verondersteld en feitelijk, alsmede toekomstig gewenst gebruik. 

Vanuit deze gedachtengang zullen op wijk- en buurtniveau enkele kantte
keningen warden gemaakt. We beperken ons hier tot hoofdzaken. In de 
voorgaande plan-analytische beschrijvingen immers, zijn al vele kleinere 
defecten ter sprake gebracht. Allereerst echter volgt een beschouwing 
betreffende het verondersteld gebruik op zichzelf en de actualiteit 
hiervan. Dit verondersteld gebruik immers levert, in onze visie, de 
grondslag voor het plan, het kan niet anders dan op deze grondslag 
warden beoordeeld. Essentieel is de vraag in hoeverre deze grondslag 
voor ons heden ten dage nog toereikend is. 
Daarna zullen enkele markante elementen van Rapenland worden besproken, 
en tenslotte volgt een korte probleemschets betreffende een aantal 
relevante stedebouwkundige aspecten (verkeer, voorzieningen, groen). 

4.2. Verondersteld gebruik 

Het in hoofdstuk 2 beschreven verondersteld gebruik van Rapenland is 
natuurlijk tot op zekere hoogte een veralgemening, waartoe Rapenland 
zich als verbijzondering verhoudt. Dit is echter de enige manier begrip 
te ontwikkelen van Rapenland als stedebouwkundig object. 

Functionele stad: 
De uitgangspunten die hebben gegolden kunnen voornamelijk op de ene 
noemer worden gebracht van "de functionele stad", waarin voorop stond 
een duidelijk scheidende zonering van functies, toepassing van stroken, 
aandacht voor de verkeers-structuur en goede toetreding van licht en 
lucht resulterend in een open bouwwijze. 

Ten opzichte van deze uitgangspunten kan Rapenland als een geslaagde 
wijk warden beschouwd. Zij is een van die projecten van de moderne 
stedebouw waarin, zoals Corbin (3) dat noemt, het samenlevingsproject 
"ontgeuring van de stad", algemener: oplossen van de problematiek van de 
industriele stad ( 4), definitief gestalte heeft gekregen. Wat dit be-
treft scoort Rapenland hoog op de dimensie "nuttigheid en doelmatigheid" 
(utilitas, zie hierna). 
Toch kan een aantal kanttekeningen worden gemaakt: Deze uitgangspunten 
waren stedebouwkundig gezien wel erg globaal, ze leidden niet tot een 
stedebouwkundig concept zoals wij dat de laatste decennia gewend zijn 
geraakt, en waar mede vanuit belevingswaarden (totaliteit, herkenbaar
heid, enz.) een zichtbare structurering plaats vond. Het ontbreken van 
een dergelijk concept heeft zeker zijn consequenties gehad. In hoofdstuk 
3 is reeds opgemerkt dat, om tegemoet te komen aan de grote vraag naar 
woningen vlak na de WO -"er stonden duizenden bruidjes op de stoep"(5)
een haastige productie van fysiek-ruimtelijke elementen heeft plaats 
gehad (geindustrialiseerde en gerationaliseerde bouwwijze). Op micro
stedebouwkundig vlak heeft dit zeker zijn sporen nagelaten (zie plan-
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analyses hoofdstuk 3, met name Rapenland-oost, noordelijk deel). 

Bouwstijl: 
De specifieke bouwwijze heeft een stedebouwkundig beeld opgeleverd, dat 
totaal verschillend is van het beeld van de traditionele stad. Het is 
noodzakelijk wat dit betreft Rapenland naar zijn wezenlijke gestalte te 
meten. Daaronder valt ook dat achterkanten, kopse kanten van stroken en 
garageboxen het "straat"-beeld mede bepalen, en dat "openheid" karakte
ristiek is. 
Natuurlijk heeft de in Rapenland gehanteerde bouwwijze in de loop der 
tijd de nodige reacties opgeroepen van saaiheid, eentonigheid, enz. Dit 
heeft in volgende decennia geleid tot verspringende rooilijnen, verschil 
in bouwhoogten, tot een stijl die we in Rapenland herkennen in "Het 
Bastion". Maar ook deze stijl bleek niet meer dan uitdrukking van een 
van de schommelingen van de conjunctuur en van het architectuur- en 
stedebouwdebat waarin de conjunctuur zich weerspiegelt. 

Kunnen we hierover wat fundamenteler nadenken? 
Stedebouwkunde is een discipline die zich richt op het menselijk be
staan, zij kan buiten dit bestaan om niet redeneren. Rapenland is een 
object (in werking) dat functioneert binnen het stedelijk systeem Eind
hoven als bestaansmilieu: alledaagse omgeving om te wonen, te werken, 
te !even. We permitteren ons aangaande dit aspect enkele uitweiding, 
want we hebben hier te maken met een wezenlijk aspect in de stedebouw
kunde. 

Ernst Bloch nu, heeft de banvloek uitgesproken over de bouwstijl waarvan 
de bouwwijze van Rapenland uitdrukking is. M. Platte! vat deze "ban
vloek" als volgt samen (6): 
Bloch "haalt Vitruvius aan die verklaart, dat niet alleen de degelijk-
heid (firmitas) en de nuttigheid (utilitas) maar ook de sier (venustas) 
een belangrijke rol in de architectuur spelen. Het gaat hier niet alleen 
om materiaal-techniek en nuttig doe! maar ook om de "kunstwil" en de 
"utopische fantasie". De bouwkunst bevredigt niet enkel de woonbehoefte, 
maar ook door de sier het kunstgenot; de bouwstijl is belangrijk." 
Bloch onderscheidt vervolgens twee bouwstijlen, waarop alle andere zijn 
terug te voeren, omdat zij er slechts variaties op vormen. 
"Het ene beginsel is de Egyptische bouwstijl met haar bouwsymbool van de 
piramide als doodskristal, het andere is de gotiek met haar bouwsymbool 
van de kathedraal als levensboom ( ... ). Beide stijlen verschillen daarom 
radicaal van elkaar, omdat zij een tegenovergestelde houding ten aanzien 
van de wereld uitdrukken." De Egyptische bouwstijl vertegenwoordigt de 
droom "van een groot kosmisch huis, waarin wij allen in volkomen rust 
zullen wonen." 
De gotische bouwstijl is anders geinspireerd: "De mens wil hier de 
wereld ombouwen en voor de mensengemeenschap bewoonbaar maken. De Egyp
tische en de gotische kunst staan tegenover elkaar als rust en beweging, 
dood en opstanding, kosmos en mensengemeenschap ( ... ). 
De Egyptische bouwkunst biedt het beeld van een totale geometrisering in 
tegenstelling tot de gotiek, die het idee van een totale vitalisering 
oproept. Het kristal waar de elementen op meetkundig regelmatige wijze 
gerangschikt zijn, vormt daarom het symbool van de Egyptische bouw-
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stijl." De vraag stelt zich hier in hoeverre deze bouwstijl voor een 
stedebouwkunde die wil rekenen met het menselijk bestaan van toepassing 
is, immers "het bestaan is tot de dood" (7), als de dood intreedt is er 
geen bestaan meer. De Egyptische bouwkunst nu "wil in haar strengheid en 
onbewogenheid uitdrukken, dat 'de dood hier leeft, doordat zij duurt'." 
Daarentegen: "De gotiek met haar streven naar omhoog (verticaliteit) 
kent de organische beweging en stelt de organische ordening centraal." 
De eigentijdse architectuur en stedebouw geven volgens Bloch uitdruk
king aan de Egyptische bouwstijl. Zij zijn "geheel fantasieloos, tri-
viaal en zonder geschiedenis. De woonmachine-bouwerij van Le Corbusier 
en de ingenieurskunst van de 'nieuwe zakelijkheid' monden uit in een 
architectuur van betonnen kubussen, platte daken en stalen meubelen, die 
de schijn van gedurfdheid wekken maar in werkelijkheid een triviaal 
karakter vertonen. De bouwideeen van Le Corbusier die de woning een 
machine noemt, die zo min mogelijk inbreuk op de individuele vrijheid 
van de mens en de omringende natuur mag maken, gaan van een abstract 
Griekse, private menselijkheid uit en missen het gevoel voor een gekwa
lificeerde menselijke bestaanswijze. Het gebouw wordt tot de geome
trische vormen van rechthoek, plat vlak, cylinder of kubus terug
gebracht. Het kent de pure doelvorm zonder ornamentiek. Deze stijl 
propageert de rust van de bstaande orde als burgerplicht." 

Tot zover Bloch, zoals weergegeven door M. Plattel. Zonder de juistheid 
van deze beweringen te ondersteunen dan wel te bekritiseren (zo besteedt 
Bloch geen aandacht aan het nuttigheidsaspect als eerder genoemd), moet 
worden gesteld dat Bloch een denkschema levert dat ons verder kan helpen 
bij onze poging begrip van Rapenland als stedebouwkundig object te 
verkrijgen. 
In de plan-analytische beschrijvingen is duidelijk de geometrische ont
werpwijze naar voren gekomen. Tezamen met de toepassing van geometrische 
bouwvormen (met name stroken, alhoewel niet overwegend voorzien van een 
plat dak!) zou de veronderstelling kunnen worden geuit dat Rapenland 
moet worden ingevoegd in de egyptische bouwstijl, met alle kwalificaties 
(volgens Bloch diskwalificaties) van de menselijke bestaanswijze die zij 
vertegenwoordigt: rust, burgerplicht, private menselijkheid, enz. 
Tenminste dit laatste punt staat op gespannen voet met uitgangspunten 
die ten grondslag liggen aan een ander planconcept dat de ideevorming 
omtrent Rapenland heeft bepaald, te weten "de wijkgedachte". Dit concept 
kwalificeert het menselijk bestaan in termen van "menselijke gemeen-
schap", een menselijke gemeenschap die binnen de verschillende kringen 
van de stad (woning, buurt, wijk, stadsdeel, stad) per sector anders is 
gekwalificeerd. Als ruimtelijke consequentie heeft dit een gelede opbouw 
van de stad. Deze geleding komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het 
onderkennen van buurt-eenheden ("parochie-structuur"), maar vooral ook 
in het gehanteerde distributie-planologisch concept. Een uitgangspunt 
dat wij nog in 1972 terugvinden in "Agglomeratie Eindhoven op weg naar 
morgen" (8): 
"Nieuwe woonwijken zijn pas compleet als ook de voorzieningen die de 
maquettes beloofden, tot stand zijn gekomen. Dan pas onstaat de sfeer 
waarin de bewoners zich echt thuis voelen en de wijk een eigen !even kan 
leiden. We willen die voorziening natuurlijk dicht bij de hand hebben en 
liefst ook vlak bij elkaar, zodat we niet van de ene straat naar de 
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andere hoeven te hollen. Zo ontstaat het buurtcentrum waar we onder meer 
de bakker, de slager en de kruidenier aantreffen. Voor de dagelijkse 
inkopen moeten we vanzelfsprekend dicht bij huis terecht kunnen. Anders 
is het met de aanschaf van duurdere zaken. Een winkelier die dit soort 
artikelen verkoopt is op een ruimere klantenkring aangewezen. Hij ves-
tigt zich daarom bij voorkeur in een groter centrum dat een wijdere 
omgeving bestrijkt." 
Wat de bouwstijl van Rapenland betreft, zou deze intentioneel eerder tot 
de gotische stijl moeten worden gerekend (vormen van Gemeinschaft), de 
uitwerking van het ruimtelijk concept eerder tot de egyptische. Hierin 
zou dan een discrepantie liggen; een discrepantie binnen het planconcept 
zelf. De bewijskracht van deze redenering is niet hard. Hij wordt bier 
geintroduceerd als discussie-punt. Toch is het waarschijnlijk niet toe
vallig dat het ontbreken van de dimensie venustas, wat zich manifesteert 
in reacties als "saaiheid, eentonigheid", kortom: het gebrek aan stede
bouwkundige ornamentiek: "het pittoreske, het gezellige, het levendige, 
het grillige, het afwisselende", algemeen als punt van kritiek is geuit 
op wijken zoals Rapenland. "Klachten over nieuwe woonwijken hebben vaak 
betrekking op de saaiheid en gelijkvormigheid van de wijk. Ook hieraan 
zullen we iets moeten doen. Het ontwikkelingsprogramma wil naar een zo 
ruim mogelijke afwisseling op allerlei gebied. Door zoveel mogelijk 
verschillende huizen te bouwen met een gevarieerde bouwhoogte en ver
springende rooilijnen." (9) 
Van deze actualisering van het oorspronkelijk veronderstelde ten aanzien 
van de bouwstijl van Rapenland is Het Bastion een "teken", deze actuali
sering Iijkt echter ook alweer, gelet op de ontstane kritiek op de 
wijken met verspringende rooilijnen, achterhaald. Het zou onwezenlijk 
zijn van de ene op de andere bouwstijl over te stappen. Aanpassing van 
Rapenland zou moeten plaats vinden binnen de gehanteerde bouwstijl en 
zich moeten richten op mankementen op micro-stedebouwkundig niveau. 
Vitalisering (organiteit), zoals door Bloch bedoeld, zou vervolgens eer
der gezocht moeten worden in bijstelling van de ontstane verhouding 
openbaar-prive, die nu uitgaat van een private menselijkheid, waardoor 
het groengebied wat zijn gebruik betreft in hoge mate afwijkt van het 
veronderstelde (openbare) gebruik. In die zin is Rapenland in hoge mate 
defectief: de ruime hoeveelheid openbaar groen weerspiegelt niet het 
gestelde uitgangspunt. Op dit aspect komen we terug onder groenvoorzie
ning. 

Zoals vermeld moet op micro-stedebouwkundig niveau moet worden begrepen 
dat achterkanten, kopse kanten, garageboxen, achterpaden als "stegen", 
niet ontworpen hoeken enz. tot de gehanteerde bouwstijl behoren, maar 
dat desondanks op bouwblok-niveau zeker verbeteringen kunnen worden 
aangebracht: bestemming van restruimten, wijziging verhardingen, het 
probleem van "snippergroen" en aansluitingen op blokgroen, alsmede 
ondersteunen van hofvorming waar daartoe aanzetten bestaan. 
Op micro-macro-niveau is sprake van een agglomeratie van op zichzelf 
staande bebouwingsclusters, die het ten tijde van het ontstaan van 
Rapenland gangbare procede van experimenteren met clustering van stroken 
en vervolgens naar stempelen verraden. De invloed van de totale 
planstructuur van Rapenland is niet dusdanig dat aan deze clusters een 
bedding wordt verschaft. Wat dit betreft vertoont het planconcept de 
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nodige tekortkomingen, die een nadere micro-macro-stedebouwkundige eva
luatie vragen. Want zoals in hoofdstuk 3 is gesteld lijkt hier de morfo
logische organiteit van het plangebied in het geding. 

4.3. Elementen 

Ruimtelijke drager: 
Met het hiervoor genoemde aspect hangt samen dat het Rapenlandt aan een 
"ruimtelijke drager" ontbeert, waardoor geen ruimtelijke (herkenbare) 
samenhang ontstaat en Rapenland geen eenheid is. 
Rapenland is een verzameling van op zichzelf staande buurten, zoals 
hiervoor gesteld: "een agglomeratie van op zichzelf staande bebouwings
clusters". Deze zijn wel duidelijk "thematisch" van elkaar te onder-
scheiden, wat ook betekent dat in de verkaveling door middel van deze 
"woon-thema's" is geprobeerd enige samenhang te in die buurten aan te 
brengen. Deze samenhang is echter slechts ten dele ontstaan. Als oorzaak 
hiervoor onder meer worden gewezen op de aanwezigheid van bovenwijkse 
voorzieningen en relicten van vroegere bebouwing. In dit opzicht is het 
planconcept van Rapenland defectief. Een samenhangende vormgeving van de 
wijk zou kunnen worden bevorderd door: 
- op de een of andere manier alsnog een ruimtelijke drager te construe

ren; 
- de "woonthema's" te versterken, met name in het noord-oostelijk deel. 

Orientatie: 
Met bovengemelde hangt ook samen dat in de wijk duidelijk orientatie
punten ontbreken. Het zal niet eenvoudig zijn de "herkenbaarheid en 
identiteit" van een wijk met een dergelijk functionele (gelijkvormige) 
bouwstijl en eenzijdige functionaliteit te verhogen. Orientatiepunten 
ontstaan niet "vanzelf', bijvoorbeeld door afwisseling in beeld en 
functie. 
Het aanbrengen van orientatiepunten zou echter een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan de herkenbaarheid en eigen identiteit van de wijk. 

De Montgomerylaan: 
Gedurende de planvorming heeft zich een belangrijke omslag voorgedaan in 
termen van voorondersteld gebruik, een omslag die heeft geleid tot de 
Montgomerylaan als defectief element. 
Deze Montgomerylaan immers draagt een tweeslachtig karakter; zowel ruim
telijk (centrale as en barriere) als functioneel (wijk- en bovenwijkse 
ontsluitingsweg). De Montgomerylaan in haar huidige vorm houdt, in haar 
materialiteit, de herinnering vast aan de oorspronkelijk toegedachte 
functie van centrale invalsweg; als onderdeel evenwel van de stedelijke 
hoofdwegenstructuur vervult zij een andere functie. Deze functie impli
ceert wel dat zij niet tot Rapenland behoort en in structureel opzicht 
niet tot dit gebied behoort. Hier vanuit is ook de tweedeling van Rapen
land in een westelijk en oostelijk deel te verklaren. De twee delen 
maakten oorspronkelijk deel uit van twee afzonderlijke wijken. 
Zoals hiervoor al gesteld, is men er niet in geslaagd Rapenland tot een 
eenheid te maken. Het is niet veel meer dan een verzameling op zichzelf 
staande buurten zonder "midden" of fysiek- dan wel functioneel-ruimte-
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Iijke "drager". 
Het verdient daarom overweging terug te keren naar de aanvankelijke 
ideevorming omtrent de ontwikkeling van dit gedeelte van Woensel, waarin 
de Montgomerylaan de "betekenis" heeft van centrale invalsweg, die het 
huidige Rapenland als eenheid doorsnijdt. Dat de Montgomerylaan deze 
"betekenis" niet feitelijk heeft, omdat hij wordt afgestopt door winkel
centrum Woensel en de Kennedylaan deze functie heeft overgenomen, impli
ceert niet dat de Montgomerylaan als (materieel) "teken" van deze "bete
kenis" niet meer aanwezig is. 

Een en ander heeft als consequentie, dat Rapenland zoals dat nu als 
eenheid wordt opgevat, uiteenvalt in twee gebieden, niet !anger een op 
zichzelf staande entiteit is. Maatregelen ter "verbetering" van Rapen
land (als het huidige gebied) moeten vanuit deze definitieve tweedeling 
worden ontwikkeld, wat onder meer inhoudt dat wordt nagegaan welke 
relaties de afzonderlijke delen tot omliggende gebieden hebben. 
Kortom: Rapenland als siamese tweeling wordt gescheiden, zoveel organen 
hebben ze nu ook weer niet gemeenschappelijk. Vanaf dan zal er sprake 
zijn van de Rapenlanden. 

Door Rapenland te zien als twee afzonderlijke delen wordt aan de defec
tiviteit van de Montgomerylaan daarbinnen tegemoet gekomen, deze wordt 
althans niet in stand gehouden. Mogelijk heeft dit op langere termijn 
zelfs consequenties voor haar materialiteit, als namelijk wordt ingezien 
dat het voorondersteld gebruik van de Montgomerylaan niet meer in over
eenstemming is met de actualiteit. 

Randbebouwing: 
In de plan-analytische beschrijvingen kwam naar voren dat de randbebou
wing zich als een apart element laat onderscheiden. Zij vormt een soort 
ommuring van Rapenland waarvan de woonbebouwing is gericht op de grote 
omringende wegen. Deze zelfstandigheid wordt sociologisch (wat bevol
kings-categorieen betreft) ondersteund. 
Het lijkt zinvol het idee van de eenheid van Rapenland nog verder op te 
geven en deze randbebouwing -die zich ook onderscheidt door haar bouw
vorm -middelhoog- en hoogbouw- als eigenstandig te beschouwen. Zoals 
onder "ontbreken ruimtelijke drager" gesteld, bevinden zich daarbinnen 
dan de buurtjes, alle met hun eigen karakteristieke woonthema's. In het 
versterken van deze woonthema's kan een vitalisering van Rapenland 
(herkenbaarheid: ruimtelijke samenhang door identificeerbare eenheden) 
worden gevonden. 
Op langere termijn zullen daarbij structurele wijzigingen niet uitgeslo-
ten moeten worden geacht. Wat gebeurt als de ommurende middelhoogbouw 
moet worden afgebroken? Dan kunnen nieuwe relaties worden gelegd en 
kunnen de Rapenlanden zich eventueel openen naar buiten toe. Mogelij
kerwijze kan dan ook, afhankelijk van de dan geldende behoeften en 
omstandigheden, een dee! van de Pisanostraat, te weten het zuidelijk 
gedeelte, een transformatie ondergaan: bedrijvigheid in plaats van 
wonen, zodat van buitenaf een verbinding wordt gelegd met de aldaar 
reeds nu gesitueerde showrooms, kantoren en groothandelsbedrijven. Deze 
mogelijkheid moet voorshands niet worden uitgesloten. 
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Woenselse straatgebied: 
Dit gebied is een van de delen die zich binnen Rapenland isoleren. De 
bijzondere status van het Woenselse straatgebied is niet voortgekomen 
uit conceptuele overwegingen, of het zou het concept van functionele 
scheiding moeten zijn. Feitelijke echter is het gebied zowel in formele 
als functionele zin buiten het concept van Rapenland geplaatst. Hier 
moet zeker verbetering in komen. 
Wellicht is het mogelijk om op den duur een functionele verbinding te 
leggen van de eventuele functionele strook langs Montgomerylaan/Pisano
straat (zuidwestelijk deel) naar Woenselse straat gebied, zoals hiervoor 
aangeduid. 

Historische elementen: 
Het dwingende regime van het orthogonale stelsel manifesteert zich 
nadrukkelijk in de wijze waarop rudimenten van de oorspronkelijke 
structuur hierin zijn opgenomen. 
Deze uit hun context gerukte fragmenten zijn in zichzelf nog wel identi
ficeerbaar, maar bezitten geen enkele planstructurerende betekenis. Als 
zodanig kunnen ze als defecten worden opgevat. Het voorondersteld ge
bruik was gebaseerd op een grootscheepse uitbanning van historisch 
gegroeide structuren, de orthostructuur werkte als een langzaam op
rukkende bulldozer. Nochtans hebben zich historische elementen gehand
haafd. Dit geeft aanleiding te zeggen: 
- Ze worden op korte dan wel middellange termijn alsnog uitgevlakt en 
Rapenland wordt uitgewerkt overeenkomstig de oorspronkelijk voorgestelde 
orthostructuur. 
- Ze worden niet !anger als defecten en derhalve pathologische elementen 
beschouwd, maar als herinnering aan vroeger -bakens van een voorbije 
historie- als wezenlijke elementen van Rapenland gezien. Dan echter 
zullen ze micro-macro-stedebouwkundig een adequate bedding moeten ver
krijgen binnen de totale planstructuur van Rapenland. 

4.4. Aspecten 

Verkeer: 
Rapenland is gebaseerd op een functioneel concept. Het belangrijkste 
planstructurerend concept is immers het ontsluitingssysteem. De ortho
gonale structuur die hieraan ten grondslag ligt heeft uitsluitend een 
functionele betekenis. 
Aan dit planstructurerend element zijn een aantal defecten te constate
ren. 

Het systeem kan worden getypeerd als een transformatie van een grid met 
een maaswijdte van gemiddeld 350 a 400 meter. 
De hierop toegepaste transformaties houden verband met: 
- het tweeslachtige karakter van de Montgomerylaan; een functie voor 

de wijk gecombineerd met een stedelijke functie (die op zichzelf 
alweer een tweeslachtigheid bevatte (pathologisch teken van een 
verloren gegane bete kenis.) 
Dit leidt onder meer tot een getrapte ontsluiting met in het weste
lijk deel een parallelweg en een interne lus in het oostelijk dee!; 
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- het uitsluitend bovenwijkse karakter van Churchilllaan en Kennedy
laan waardoor de aantakkingen op deze wegen vervallen. 

Deze transformaties hebben een naar binnen gerichte ontsluiting ten 
gevolge. De Montgomerylaan wint daardoor voor de wijk aan betekenis. 

Wat verondersteld gebruik betreft, vallen de volgende uitgangspunten op: 
- hierarchie auto-ontsluiting; 
- scheiding auto-voetgangers. 
De hierarchie van wegen is niet steeds consequent toegepast, deels is 
dit inmiddels ondervangen door eerder genoemde transformaties: 
- niet aansluiten op de Kennedylaan; 
- introductie van een parallelweg en interne autolus, daar waar tussen 

Montgomerylaan en hierop aansluitende buurtwegen een trap ontbrak. 

Ten opzichte van het oorspronkelijke uitgangspunt kan worden gesteld dat 
een gerezen defectiviteit is opgelost, wat heeft geleid tot een aanpas-
sing van het verondersteld gebruik (actualisering). Het orthogonale 
stelsel is minder open toegankelijk, het is slechts beperkt toeganke-
lijk. Deze actualisering zou kunnen worden voortgezet door de onderste 
strook van Rapenland zuid-west ook van binnenuit te ontsluiten. Nu 
ontbreekt daar een trap en takken blokontsluitingen aan op een boven
wijkse ontsluiting. 
Deze aanpassing -verwijderen van dit defect- lijkt echter vooralsnog 
onmogelijk. Het zou alleen kunnen geschieden door een grondige her
structurering van beoogd plandeel, met name vanuit een "rol"-verwisse
ling van de (nu) steenachtige hoven (parkeren) en de (nu openbare) 
groenstrook. 
Een verder uitwerking van het oorspronkelijke concept zou voorts gevon
den moeten worden in een poging een betere scheiding voetgangers-fiet
sers te creeren, bijvoorbeeld door uitwerking van en fijnmaziger netwerk 
voor fietsers die nu onbedoeld en hinderlijk gebruik maken van voetpa
den. 

Voorzieningen: 
Ten aanzien van de voorzieningen, is al verwezen naar de uitgangspunten 
(voorondersteld gebruik) die "de wijkgedachte" impliceert. In wezen komt 
deze erop neer, dat belangrijke voorzieningen op loopafstand aanwezig 
moeten zijn binnen een wijk. H. Blankesteyn spreekt wat dit betreft van 
de ontdekking van een nieuw mensenrecht, een recht dat overigens een met 
name door de kerken werd erkend in het verschijnsel van de wijkkerk. 
Hierin lijkt zich nu echter een kentering te manifesteren. Openlijk 
wordt de vraag gesteld: moet de wijkkerk niet wijken? In hoeverre is een 
wijkkerk levensvatbaar en zelfs wenselijk? (l 0) 
In iedere geval lijkt de Lucaskerk in Rapenland niet als "kerkelijk 
hart" van deze wijk te functioneren en zullen we ons over het functione
ren van deze of enige andere kerk als wijkkerk niet te veel illusies 
moeten maken. 
Ten aanzien van de voorzieningen in het algemeen de volgende kantteke
ningen: 
Een centraal gelegen voorzieningencentrum is in Rapenland niet aanwezig. 
Het voorzieningen apparaat op buurtniveau is slechts van matig gehalte. 
Een distributie-planologische concept volgens de wijkgedachte is niet 
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tot stand gekomen en wat dit betreft is in Rapenland sprake van een hoge 
mate van defectiviteit. Oorzaak hiervan is wellicht mede het toch te 
geringe bevolkingsaantal. Waar het getal van 10.000 bewoners noodzake
lijk voor een adequaat voorzieningencentrum wordt geponeerd ( ... ) is al 
sprake van een bescheiden aantal. Bovendien kan Rapenland als dubbel
wijk niet als eenheid worden geteld. Van hieruit gezien, is een actuali
sering van dit uitgangspunt ten aanzien van de voorzieningen niet 
levensvatbaar, ook al constateren verschillenden van de geinterviewden 
dat het Rapenland ontbreekt aan een hart, en aan specifieke voorizenin
gen. Nochtans, hebben bepaalde grootwinkelbedrijven en met name het 
Winkelcentrum Woensel waar zich de "gouden vier" bevinden (Blokker, AH, 
Hema en C&A) een dermate aantrekkingskracht dat een centraal gelegen 
buurtcentrum ireeel lijkt. Wat dit betreft moet Rapenland maar aan de 
stad worden prijs gegeven, en niet langer worden opgevat als een gele
ding binnen de stad die haar eigen voorzieningenapparaat kent. 
Een mogelijkheid om te onderzoeken is wellicht of voor een aantal speci
fieke -niet louter buurt- en -wijkgebonden- voorzieningen situering 
mogelijk is, bijvoorbeeld in aansluiting op het winkelapparaat met 
scholen in het oostelijk gedeelte, waar een beperkt deel van de groen
voorziening hiervoor bestemd zou kunnen worden. 
Een consequentie van het uitgangspunt dat Rapenland niet zelf-voorzie
nend is, is dat de bereikbaarheid per openbaar vervoer afdoende moet 
zijn. Wat dit betreft rijzen de nodige vragen. 

Groen: 
Waarom spreekt de wijkagent van weinig groen, terwijl toch een belang
rijk uitgangspunt voor Rapenland was de open bouwwijze met ruime hoe
veelheden groen? En overeenkomstig dit principe is Rapenland toch ook 
gerealiseerd? Waarschijnlijk doelt de wijkagent op de afwezigheid van 
voldoende bruikbaar groen, met name ook van sportvelden. 
Wat dit laatste betreft: hier geldt voor wat voor de voorzieningen in 
het algemeen is gesteld, namelijk dat Rapenland op omliggende gebieden 
zal zijn aangewezen. Zij kan wat dit betreft niet zelf-voorzienend zijn. 
Maar afwezigheid van bruikbaar groen, betekent wel dat het kennelijk 
gedachte hierarchisch uitgangspunt niet werkt en doet de vraag rijzen of 
het verschillende (openbare) groen wel adequaat is ingericht. Hoewel de 
buurt-wijk-blok-gedachte tot uitdrukking komt in de groenvoorziening, 
domineert desondanks een functionalistische benadering. Binnen de 
groenstructuur immers is weliswaar een differentiatie naar blok-, buurt
en wijkgroen als concept herkenbaar, maasr de hierbinnen optredende 
onzuiverheden verwijzen naar de interpretatie van de groenvoorziening 
als oppervlaktenorm: een meer kwantitatieve dan kwalitatieve benadering. 
Aanwijzingen hiervoor kunnen onder meer worden gevonden in de soms 
onduidelijke sociaal-ruimtelijke status van blok- en buurtgroen-elemen
ten, alsmede in het wijkgroen dat geen wijkgroen is (althans wat situe
ring en gebruik betreft). 
Dit betekent dat de groenvoorziening in Rapenland zeer zeker de nodige 
defecten vertoont. Aanpassing is gewenst, de kwalitatieve benadering kan 
alsnog plaats vinden. 
Hierbij moet worden gedacht aan de mogelijkheid te verdichten op delen 
van het groen, zodat de oppervlaktenorm van de groenvoorziening welis
waar wordt teruggebracht, maar de kwaliteit van de groenstructuur niet 
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mag worden aangetast. Deze zal zelfs moeten worden verbeterd, waarbij 
denkelijk de hierarhcische opzet kan worden losgelaten. Adequate inrich
ting van enkele delen groen kan hiertoe bijdragen. Bijzonder aandacht 
vraagt in dit verband het centrale wijkgroen in het noord-oostelijk 
deel. Delen van het micro-groen kunnen wellicht worden geprivatiseerd. 
Restruimten, snippergroen vragen aandacht. 
Overigens moet de uitspraak dat Rapenland een lage dichtheid heeft niet 
louter en alleen in verband worden gebracht met de groennormering. Wat 
dit betreft lijkt de overmaat aan verharding zeker zo'n grote invloed te 
hebben. Terugdringen van de verharding zou wellicht op langere termijn 
tot de mogelijkheden kunnen behoren. 
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Noten bij deel I 

Hoofdstuk I 

(Bij de totstandkoming van dit hoofdstuk was betrokken ir. J. Herbrink) 

( 1) Artikel van de hand van enkele !eden van de projectgroep stedelijk 
beheer in Stedebouw en Volkshuisvesting, januari 1986 

( 2) Zie bijvoorbee/d ook H.W. von der Dunk. De organisatie van het 
ver/eden, Bussum 1982, biz. 122 

( 3) H.M. Goudappe/, Urbanistiek, een inleiding; in Stedebouw en Volks
huisvesting, oktober 1980 

Hoofdstuk 4 

(Bijdragen aan dit hoofdstuk leverden P. Abels, ir. J. Herbrink en ir. 
R. Rijnen) 

(1) Zie noot hoofdstuk 1, AW (2) 

(2) Zie "Door culturele stadsvernieuwing conservatieve keuzes vermij
den", interview met wethouder Duivesteyn van Den Haag, in: Plan 3, 
1985 

( 3) A. Corbin, Pestdamp en bloesemgeur, Nijmegen 1986 

( 4) De wortels van de moderne stedebouw (die in deze tijd op zijn laatst 
loopt?) liggen met name in de pogingen op deze problematiek een 
antwoord te vinden. 

( 5) Zie het relaas van de stedebouwkundige in de kleurenbijdrage "De 
flat" bij het weekblad Vrij Nederland, 4 september 1982 

(6) M. Platte!, De rode en de gouden toekomst, Bilthoven 1975, biz. 82 
e.v. 

(7) Zie voor deze problematiek A.E. Loen, De vaste grond, Amsterdam 1946 

( 8) Uitgave van het Samenwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven, juli 
197 2, biz. 22 

(9) A.W. (8), biz. 9 

(JO) lnteressant met betrekking tot dit onderwerp is het artikel van 
ds. H. Blankensteyn, in: Mededelingen prof. dr. G. van der Leeuw
stichting, a/levering 62, 1986 
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DEEL II: ANALYSE VAN GEBRUIK EN BEHEER 

5. Enkele opmerkingen bij de analyse van bet beheer en 
gebruik van de woningvoorraad 

6. Beheer en gebruik van de woningvoorraad 
7. Ra pen land: de problemen nader bezien 
8. Perspektieven voor beheer 
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HOOFDSTUK 5: ENKELE OPMERKINGEN BIJ DE ANALYSE VAN HET 
BEHEER EN GEBRUIK VAN DE WONINGVOORRAAD. 

5.1.Inleiding. 

In deze deelstudie staat de woonfunktie van Rapenland centraal, de rol 
die dit gebied speelt bij de huisvesting van een deel van de Eindhovense 
bevolking. 
De laatste jaren is duidelijk geworden dat ook in de naoorlogse voorraad 
grote tekorten bestaan en de noodzaak tot beheersingrepen groeiende is. 
Centrale vraag is of het beheer van de woningvoorraad nog voldoende 
is afgestemd op de individuele en maatschappelijke behoeften, waarden en 
normen. 
Onder het beheer van woningen wordt in het algemeen verstaan: het geheel 
van beslissingen en aktiviteiten dat samenhangt met het aanbieden van 
woondiensten, het kopen of verkopen van woonruimten, het doen verrichten 
van onderhouds- en verbeterings- en aanpassingswerkzaamheden en het 
starten en beeindigen van de exploitatie Bij deze deelstudie van de 
volkshuisvesting is bij het analyseren van woondiensten en het funktio
neren van de woningmarkt de zogenaamde drie-sectoren-benadering gehan
teerd: de drie sectoren - particuliere verhuur, non-profitverhuur en 
koop - warden als onafhankelijke variabelen beschouwd. 

Bij deze "problem oriented" benadering zijn drie discipliniare in
valshoeken gehanteerd: ( 1) 
- een sociologische, waarbij de maatschappelijke ontwikkelingen die 
relevant zijn voor het beheer en gebruik van de woningvoorraad en 
de veranderingen daarin onderzocht warden. 
- een technische, waarbij de technische aspecten van beheer centraal 
staan. 
- een bestuurskundige, waarbij besluitvormingsprocessen van publieke 
organen in relatie tot de huisvesting van de ingezetenen in het 
desbetref f ende bestuurlijke territorium onderwerp van studie zijn. 
Met name vanuit deze drie disciplines zijn theoretische bouwstenen 
ontwikkeld die in het kader van dit onderzoek relevant zijn . 

Doelstelling van deze deelstudie is het in kaart brengen van de kwali
teit van de huisvesting en het aangeven van de discrepanties tussen ac
tueel, verondersteld en toekomstig gebruik, om hierdoor inzicht te 
krijgen in de mogelijkheden en wenselijkheden van beheersingrepen ten
einde verval in het onderzoeksgebied te voorkomen. 

In deze deelstudie zijn de in de inleiding genoemd onderzoekstappen als 
volgt genomen: 
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kwaliteitsdefiniering 

/ 
indicatoren 

bescbrijving Rapenland 
vanuit oogpunt van 
bebeerders en gebruikers 

probleemdefiniering 

doelstellingen 
bebeerders 

\ 
oplossingen en 
maatregelen 

Het begrip kwaliteit wordt in verscbillende stukken op uiteenlopende 
wijze omscbreven. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien bet begrip 
vanuit verscbillende invalsboeken te benaderen is. (2) 

We zullen in dit boofdstuk bet begrip kwaliteit dan ook vanuit ver
scbillende invalsboeken belicbten: vanuit de bewoner, de bebeerder en de 
overbeid, ten einde tot indicatoren te komen die voor ons onderzoek 
banteerbaar zijn. 
Deze indicatoren kunnen een rol spelen om de discrepanties tussen 
veranderende en nieuwe beboeften, de verscbillende vormen van gebruik en 
de kwaliteiten van de woningvoorraad op bet spoor te komen; niet alleen 
om kwetsbaarbeden, kwaliteitsgebreken of manifeste problemen te signale
ren, maar ook om ontwikkelingsmogelijkbeden op te sporen. 

5.2. Gebruiker en kwaliteit. 

De doelstelling van de gebruiker is wellicbt het best te omscbrijven 
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door te referenen naar het begrip "leefbaarheid". (3) In ruime zin zal 
gestreefd warden naar het optimaliseren van de fysieke woonsituatie, de 
verzorgingssituatie, het sociale woonklimaat en de inkomenssituatie. Wat 
dit laatste betreft kan zowel gedacht warden aan formele als informele 
economische activiteiten. 
De laatste jaren is overduidelijk <lat een aantal woonwijken in aantrek
kelijkheid voor bewoners inboeten. 
Als oorzaken hiervoor warden in de literatuur genoemd: (4) 
I. Het woningaanbod in absolute en relatieve zin; 
2. De kwaliteit van de woonomgeving; 
3. Het sociale klimaat. 
We zullen ons in <lit deelonderzoek beperkten tot de woning. 

De negatieve beoordeling van veel naoorlogse woningen is onder andere 
een gevolg van de geringe gebruikskwaliteit van de woning. 
Vanuit het standpunt van de bewoner zijn in eerste instantie zaken als 
grootte, indeling, voorzieningennivo, lichtintreding e.d. kwaliteits
bepalend. Niet minder belangrijk voor de kwaliteitsbeleving is echter 
de staat van onderhoud, het tocht- en vochtvrij-zijn van de woning en de 
mate van geluidsisolatie e.d. Er wordt ook we! gesproken over de basis
kwaliteit van een woning.(5) Van een andere aard, maar niet minder 
belangrijk, is de mate van "individualiteit" van de woning (de woning 
als het "gezicht" van de bewoner). (6) 
Het gaat bij het begrip kwaliteit bovendien om een relationeel begrip. 
Zo kan de kwaliteit van de woning niet los gezien warden van de behoefte 
van de gebruiker en de funktie die ze heeft bij de bevrediging van deze 
behoefte (bruikbaarheid). Is <lit relatiepatroon verstoord dan spreken we 
van diskongruentie.(7) 

Wanneer de indeling van een woning inadequaat is, het voorzie
ningennivo in keuken en badkamer onvoldoende, de balkons onbruik
baar, de technische kwaliteit laag, de thermische en akoestische 
isolatie onvoldoende en bergingsmogelijkheden ontbreken, een greep 
uit de opsomming van kwaliteitsgebreken die in de naoorlogse voor
raad regelmatig voorkomen, dan is de relatie tussen gebruiker en 
het produkt woning verstoord, gef rustreerd. 

De bewoner is echter niet alleen geinteresseerd in de gebruiksmogelijk
heden van de woning maar ook in een ander aspect van deze relatieve 
kwaliteit, namelijk de "economische kwaliteit" : de te betalen prijs in 
verhouding tot het inkomen van de gebruiker. Naast deze prijs van de 
woning in relatie tot het inkomen (de betaalbaarheid) is de relatie 
prijs tot de geboden kwaliteit (prijs/kwaliteitsverhouding) cruciaal. 
In de relatie prijs/inkomen zijn verstoringen mogelijk die tot een 
antagonistische relatie tussen het produkt woning en het huishouden 
kunnen leiden. (8) 

Kenmerkend voor de stadsvernieuwing is dat ze weliswaar de dis
kongruentie - vooral in termen van overbezetting - heeft terug
gedrongen, maar de betaalbaarheidsproblemen echter veelal heeft 
vergroot. Hiermee wordt in deze gebieden een zware hypotheek gelegd 
op toekomstig beheer. 
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Ook in naoorlogse beheergebieden kan sprake zijn van een betaalbaar
heidsprobleem, hoewel met name de woningen uit de jaren 50 en 60 geken
merkt worden door een matige huur. Hier is juist het tweede aspect, de 
prijs/kwaliteitverhouding problematisch. 
De slechte prijs/kwaliteitsverhouding leidt vaak tot een !age waardering 
bij (potentiele) bewoners. Dit probleem wordt nog verscherpt door de 
extra service kosten in de hoogbouw. 

Figuur 5.1 Woonkwaliteit: verhoudingen en verstoringen . 
KWALITEIT 

I \ 
I \ 

diskongruentie antagonisme 
we! niet we! niet 

\ I \ I 
I \ I \ 

BEHOEFTE ---- GEBRUIK PRUS---- INKOMEN 

Veelal wordt de negatieve beoordeling vooral toegeschreven aan de hoog
bouw. In de bekende studie van Coleman (9) worden met name de volgende 
kenmerken van gestapelde bouw als problematisch gezien: het aantal 
woningen per ingang, het aantal woningen per woongebouw, het aantal 
verdiepingen, het aantal loopbruggen tussen de blokken en de aard van de 
buitenruimte tussen de blokken. 
Daarnaast spelen volgens haar ook andere variabelen zoals het aantal 
woningen aan galarijen, aantal entrees en verbonden uitgangen, type 
trappenbuis en type en plaats van de entree een rol. 
Uit empirisch onderzoek blijkt echter dat de samenhang tussen hoogbouw 
en verval niet zo eenvoudig ligt als Coleman suggereert. Vaak is bet 
juist de middelhoogbouw en laagbouw die tot problemen leidt. Bij bet 
gebruik van fysieke indicatoren (bijv. de verhouding hoogbouw /laagbouw ) 
moet dan ook de nodige voorzichtigheid betracht worden. (10) 
Een ongenuanceerde stereotypering van de hoogbouwproblemen draagt hoog
stens bij tot stigmatisering van bepaalde woonwijken en hun bewoners. 
Diskongruente en antagonistische verhoudingen roepen reacties op. Moge
lijke reacties zijn: (11) 
A. aanpassing van de gewenste situatie in de richting van de feitelijke, 
zoals: 
- bezuinigingen binnen bet huisboudbudget bij dalend inkomen en/of stij-

gende woonlasten; 
- overbezetting van de woning; 
- veranderingen van voorkeuren. 
B. aanpassing van de feitelijke situatie in de richting van de gewenste, 
zoals: 
- verbuizen 
- opknappen/verbouwen 
Daarnaast kan ook in georganiseerd verband gereageerd worden (woonlas
tenakties, akties voor onderboud, enz). Loopt een relatief hoog aspira
tienivo vast op een geringe beinvloedbaarheid van een woon- en leefsi
tuatie dan zal bet verval eerder als conflictbasis gaan gelden. 
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Deze reakties kunnen tevens als signalen dienen voor de overige betrok
kenen. De aanpassingen binnen een huishouden zijn hierbij echter minder 
zichtbaar (bijv. bezuinigingen t.g.v. werkeloosheid e.d tenzij deze 
leiden tot huurachterstand). Ook mentale verwerking (groeiende frustra
ties e.d.) onttrekken zich vaak aan de waarneming van beheerder en 
gemeente. Alleen wanneer er een beinvloeding via huurdersraden of 
buurtgroepen mogelijk is zullen dit soort signalen waarneembaar zijn. 

Als mogelijke indicatoren voor problemen kunnen gelden: overbezetting, 
verhuisplannen, een hoge woonlastenquote of schulden bij beheerder 
(huurders), financier (kopers) en/of bij leveranciers van gas, water, 
licht enz. 
Indicatoren "zichtbaar" via de woningmarkt zijn het aantal opzeggingen 
en een hoge mutatiegraad 
Als indicator voor een positieve waardering kan de woonduur gelden; 
hierbij is echter voorzichtigheid geboden. Deze kan immers ook een 
resultaat zijn van gebrek aan alternatieven. 
De alternatieven op de woningmarkt worden bepaald door de keuzevrijheid 
tussen en binnen de sektoren op de woningmarkt en de economische en 
administratieve barrieres hierbij. 
Voor diegenen voor wie geen alternatieven beschikbaar zijn zullen oplos
singen ter plekke noodzakelijk worden. Ontbreekt zo'n mogelijkheid dan 
zal de woonkwaliteit in een of meerdere opzichten negatief beinvloed 
worden. De daling in de waardering van de kwaliteit zal echter niet 
'zichtbaar' worden op de woningmarkt. De indicator woonduur dient daarom 
met voorzichtigheid geinterpreteerd te worden. Ze kan zowel wijzen op 
een situatie met een hoge kwaliteit, maar ook op een waarbij veranderin
gen in het relatiesysteem wel wenselijk zijn, maar niet mogelijk. Dit 
laatste doet zich voor bij veel kopers, die als gevolg van de aan-
zienlijke prijsstijgingen gedurende de tweede helft van de jaren 70 met 
hoge lasten zijn komen te zitten. De even drastische prijsdalingen 
begin jaren 80 maken verhuizing nauwelijks mogelijk. Een lange woonduur 
kan dan nog nauwelijks gezien worden als indicator voor een hoge woonsa
tisfactie. 
Als aanwijzing voor het gewenste gebruik kan de verhuisrichting dienen. 
Ten gevolge van een aantal ontwikkelingen is de relatieve positie van 
woonbuurten gebouwd in de jaren 50 en 60 op de woningmarkt aan verande
ring onderhevig. Stadsvernieuwing, toevoeging van kwalitatief betere 
woningen e.d. wijzigen de rangorde van deze woonbuurten op de woning
markthierarchie. 
Dit leidt met name tot het vertrek van middenkaders die er de voorkeur 
aangeven naar recenter gebouwde wijken door te stromen dan wel terug te 
keren naar de vernieuwde binnensteden. De achtergelaten woningen worden 
vaak opgevuld door lagere inkomensgroepen, bestaande uit starters, kans
armen en allochtonen, vaak met een specifiek woongedrag. Een deel van 
hen is afkomstig uit stadsvernieuwingsgebieden. 
Deze instroom van !age inkomensgroepen wordt door beheerders en gemeen
ten vaak als problematisch ervaren. (12) 

Om de ontwikkelingspotenties van een woongebied te indiceren zijn 
een tweetal andere indicatoren denkbaar. Tegen de achtergrond van 
de dynamiek in de maatschappelijke behoeften is immers de toekomst-
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kwaliteit van belang. Vanuit dat standpunt kunnen aan de reeds 
genoemde eigenschappen van kwaliteit nog andere toegevoegd worden: 
flexibiliteit van de woning en faseerbaarheid van de kosten. 
Aan de flexibiliteit zijn twee aspecten te onderscheiden:( 13) 
- f /exibiliteit tijdens het gebruik of bij bewonersmutatie ( primaire 
indeelbaarheid); 
- flexibiliteit bij woningverbetering of hergebruik ( secundaire 
herverkaveling ). 
De f aseerbaarheid verwijst naar de mate waarin de kosten in de 
toekomst manipuleerbaar zijn hetzij door beinvloeding van kosten 
/kwaliteitsverhouding (bijvoorbeeld door het afstoten van een dee/ 
van de woning of het aanpassen van het voorzieningennivo), hetzij 
door beinv/oeding van de prijs/inkomens relatie ( beinvloeding prijs
stel/ing, iets wat bij kopers al enigzins mogelijk is). 

5.3.Beheer en exploitatie. 

Verreweg de meest centrale rol in het beheerproces speelt de eigenaar , 
veelal ook de beheerder van een gebouw of woning. 
De kern van rol van de eigenaar/beheerder is daarin gelegen dat hij 
degene is bij wie het beschikkingsrechts en de beslissingsbevoegheid 
berust. Hij schrijft de geschiedenis van een gebouw c.q. woning en zijn 
beslissingen hebben vergaande gevolgen voor de kwaliteit. 

Het seal a aan zaken waarover hij beslissingen kan nemen zijn:( 14) 
I. Onderhoud: ingrepen gericht op het handhaven c.q. terugbrengen 
van de oorspronkelijke staat van een gebouw en de bijbehorende 
installaties. 
2. Verbetering: ingrepen gericht op een betere aanpassing van de 
staat van het gebouw en insta/laties bij gelijkblijvend gebruik. 
3. Verbouwing: gericht op een betere aanpassing van de staat van 
het gebouw en installaties aan een andere gebruik. 
4. Gebruik- of bestemmingswijziging: ingrepen gericht op een andere 
gebruik van het gebouw en de bijbehorende installaties. 
5. Verkoop: transacties waarbij het gebouw en de beheerdersro/ aan 
een andere partij worden overgedragen. 
6. Sloop: een ingreep die het bestaan van het gebouw beeindigd. 

Voor een beheerder zal het oordeel over de kwaliteit van een woning 
beinvloed worden door de levensduur van bouwonderdelen, de exploitatie
kosten en de verhuurbaarheid resp. de technische, ekonomische en sociale 
levensduur. Een kombinatie van technische, ekonomische en funktionele 
veroudering kan hier tot exploitatieproblemen leiden. 
Het kader waarbinnen deze beheerbeslissingen genomen moeten worden is de 
laatste tijd aan verandering onderhevig. In het verleden waren de ver
houdingen op de woningmarkt zodanig dat er min of meer sprake was van 
een aanbiedersmarkt. Veelal kon er volstaan worden met een routinematig 
beheer volgens normen en regels. 
Momenteel is er steeds meer sprake van verzadiging op deelmarkten 
zowel als gevolg van ontwikkelingen aan de vraagkant (vraaguitval) als 
aan de aanbodkant. De markt ontwikkelt zich dan ook steeds meer van een 
aanbieders- naar een vragersmarkt. K waliteitseisen en -wensen van vra-

94 



gers zijn voor het beheer steeds belangrijker. Beheerders zullen dan ook 
steeds meer rekening moeten houden met de relevante aspecten als inko
men, prijs/kwaliteitsvoorkeur van verschillende doelgroepen en andere 
"parameters" in de kwaliteitsrelaties. In plaats van een norm- en voor
schriften afhankelijk beheer wordt een "marktgerichte" benadering steeds 
meer een vereiste. Knelpunt hierbij is de sterke regulering van het 
gedrag van beheerders, met name in de non-profit sector. 
We zullen nu op de afzonderlijke type eigenaren iets nader ingaan, met 
name op de eigenaar-bewoners en de non-profit verhuurders, gezien het 
belang van deze twee typen in ons onderzoeksgebied. 

5.3.1.partikuliere verhuurder. 

De belangrijkste doelstellingen van dit type beheerder zijn globaal: 
- het maximaliseren van inkomsten 
- het maximaliseren van winst en 
- het streven naar continuiteit in beheer. 
Dit impliceert een bepaalde visie op de technische, economische en 
sociale levensduur. 
In feite gaat het bij dit type beheerder om een aantal verschillende 
hoofd en subtypen. Schematisch kan hun gedrag als volgt worden gety
peerd: 

SCHEMA 5.2: STRUCTUUR VAN DE PARTICULIERE HUURSECTOR 

hoofd- en subtype 
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i nves teri ngsove.-..egi ngen 

- geTnfonneerd deskundig 9eor91niseerd ! 
- instandhouden vennogen · l 
- bij toename exploi tatiekosten (na 25 I 40 jaar)l 

vaak verkoop van bezit of deel ervan 
- orienteren op de markt (verhuurbaarheid) 

- goed op de hoogte van beheersaspekten 
- rendement voor zichzelf en derden 

- door achte.-..ege laten van onderhouds- en 
verbeteri ngs i nvesteri ng maxima 1 iseren van 
rendement 

- verkoop bij stijging exploitatiekosten 
- afwachtende houding 

- eigendomsoverdracht om winst te realiseren 
- vermogenswinst belangrijker dan huurinkomsten 
- investeringen wanneer daar grotere vennogens-

winst tegenover staat 
- anticiperen op bestl!!llllingsverandering 

- verkoop geneigd (bezit verworven door verer-
ving) 

- problemen financiele middelen aan te trekken 

- onderhuur als inkomsten (vorm van pensioen) 
- over het algemeen weinig investeringen 
- vaak onvrijwillig onderverhuurd (huurder 

liever kwijt dan rijk) 

onderhoud en verbetering afhankelijk van be
drijfsvoering( bij slapte op bouwmarkt geneigd 
tot investeringen indien daartoe middelen) 

in eerste instantie geTnteresseerd in goedkope 
bedrijfsruimte 

ligging bezit 
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binnen en buiten de 
s.v.-gebieden 
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in alle 11ijken met 
partikulier bezi t 

veel in de s.v.
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in gehele distributie-
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vooral in s .v .
gebieden 

Bron: J. Smeets/H. Fassbinder: Stadsvernieuwing en Woonkwaliteit, 1985 
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5.3.2.non-profit-verhuurder. 

Meer dan bij de voorgaande eigenaren zijn de doelstellingen en investe
ringen in deze sector door de overheid bepaald: men mag uitsluitend op 
het terrein van de volkshuisvesting werkzaam zijn en slechts in dat 
kader uitgaven doen. 
De doelstellingen hangen nauw samen met de twee funkties die de non 
profit beheerders hebben en die niet zonder tegenstijdigheden zijn:(l5) 
-een belangenbehartigingsfunctie: ze dienen de belangen te behartigen 
van diegenen die of door hun inkomen of door hun speciale woningbehoefte 
(alleenstaanden, groepen) moeite hebben een passende woonruimte te vin
den. Ze dienen bovendien bewoners te informeren over zaken die voor hen 
van belang zijn; 
-een beheerfunktie: de verantwoordelijkheid voor een verantwoord econo
misch beheer van het woningbezit en voor een sluitende financiele ex
ploitatie van de organisatie als geheel. 
Bij het oplossen van problemen staan non-profit beheerders niet zelden 
voor de afweging tussen bedrijfseconomische en sociale doelstellingen. 
Bij de eerste staat een sluitende exploitatie voorop; bij de tweede de 
belangenbehartiging van groepen die moeilijkheden ondervinden bij het 
zoeken naar passende woonruimte. 
Dit dilemma speelt ook op de achtergrond bij verschillende varianten in 
het beheer, waarbij onderdelen van de beheertaken warden overgedragen 
aan bewoners in georganiseerd verband. 
Het gaat hierbij om beheertaken als: 
- sociaal beheer: huurcontracten, gebruiksregulering en toewijzing; 
- technisch beheer: onderhoudsaktiviteiten; 
- financieel beheer: huurinning, fondsvorming en reserveringen; 
- administratief beheer: boekhouding, verslaglegging, e.d. 
Voor zover beheerders ernaar streven om bewoners te betrekken bij be
heer, heeft dit vooral betrekking op sociaal en administratief beheer. 
De overdracht van technische- en financiele beheerstaken stuit daarente
gen op weerstand. (16) 
In een aantal gevallen is het eigendom en beheer gescheiden. 

Zo bestaat in Eindhoven, evenals in een aantal andere gemeenten in 
Nederland de constructie van "beheerswoningen". De eigenaar is de 
gemeente ( het gemeentelijk woningbedrijf ), maar het beheer is 
overgedragen aan een non-profit beheerder. Achtergrond van deze 
overdracht is dat in de jaren 50 door overdracht van gemeentelijk 
woningbezit aan korporaties deze laatste een bredere basis kregen 
voor het beheer van woningen. Regelmatig heeft in de Eindhovense 
gemeenteraad een discussie plaats gevonden over de vraag of het niet 
bet er is deze scheiding beheer-eigendom op te he/fen: door ofwel 
beeindiging van de beheersoverdracht, waardoor de woningen weer 
onder het beheer van het gemeentelijk woningbedrijf zouden komen; 
dan we! door een wijziging van de eigendomstitel, waardoor de wonin
gen oak eigendom van de beherende korporaties zouden warden. Tot nag 
toe is de situatie echter ongewijzigd gebleven. 

Veelal is het verval van na-oorlogse non-profitwoningkomplexen mede een 
gevolg van onvoldoende beheer. De eerste signalen zijn niet zo zeer door 
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processen op de woningmarkt zichtbaar maar meer nog in de administratie 
van beherende instanties. Signalen c.q. indicatoren voor beheerproblemen 
zijn: ( 17) 
l.Bouwjaar. Het gaat hierbij echter slechts om een globale indicator 
voor de mate van veroudering : het slijtageproces is immers verder 
voortgeschreden naarmate de woning ouder is. Dit slijtageproces is 
echter mede afhankelijk van de toegepaste bouwmaterialen (betonrot), de 
gehanteerde bouwsystemen (ABC flats), etc. Beter ware het zicht te 
hebben op de kwaliteit en levensduur van verschillende bouwonderdelen. 
Deze gegegevens zijn echter nauwelijks voor handen. 
2.Huurachterstand en betalingsgedrag: problemen bij huurinning tijdens 
en na bewoning. 
3.Een hoge mutatiegraad, die extra onderhoudskosten met zich mee brengt; 
daarmee samenhangend, 
4.Redenen huurbeeindiging, eventueel te registreren door exit inter
views. 
5.Een hoge aanbiedingsfactor: aanbiedingen en weigeringsgronden gespeci
ficeerd naar puntennivo en etage. 
6.0nderhoudsklachten per woning(type). 
7 .Leegstandsderving. 
Tevens is de opbouw van het woningbestand van belang; hierbij speelt de 
gedachte is dat complexen met weinig extra exploitatiekosten, die met 
veel extra kosten kunnen compenseren.(18) 
Daarnaast is bij object beheerders vanuit het oogpunt van de 
verhuurbaarheid een groeiende belangstelling voor de woonomgeving. 
Relevante gegegevens op een bovencomplexnivo zijn:(l 9) 
- Vandalisme en kleine criminaliteit 
- Geluidsoverlast 
- Onderhoudstoestand woonomgeving 
- Voorzieningennivo 
- Sociale veiligheid 
- Bevolkingssamenstelling 

Als reactie op de slechte verhuurbaarheid van individuele complexen of 
de grote doorstroming erin worden vaak extra onderhoudsaktiviteiten 
verricht (behang naar keuze), de huurprijsvaststelling aangepast (in een 
aantal gevallen huurverlaging) en toewijzingsregels versoepeld en aktief 
geworven (geringe mate van urgentie nodig, dispensatie voor toewijzing 
op hogere etages); in een aantal gevallen wordt het pakket van maatre
gelen gedifferentieerd naar doelgroep.(20) 
Mogelijke doelgroepen kunnen zijn: 
- "zwakke" gebruikers: bejaarden, !age inkomensgroepen, e.d. 
- "sterke" gebruikers: midden en hogere inkomens, doorstromers. 
- "geemancipeerde" gebruikers: woongroepen, jongeren, starters. 
Blijkt dit alles niet te helpen dan blijft het spook van de leegstand 
over, de indicator voor beheersproblemen. 

Een analyse van de positie van deze probleemcomplexen op de woningmarkt 
en een meer structurele oplossing op basis daarvan ontbreekt veelal. 
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5 .3 .3 .eigenaar-bewoner. 

Doelstellingen van de eigenaar- bewoner zijn tweeledig. Hij is zowel 
geinteresseerd in de gebruikswaarde van de woning als in de waardevast
heid ervan. Investeringen vinden dan ook plaats met het oog op: 
- instandhouden van het bezit vanuit oogpunt van vermogensvorming 
- instandhouden van bezit met oog op eigen gebruik. 
Daarnaast spelen ook status en sociaal psychologische factoren bij het 
bezit een rol. 
Als voordeel van deze beheervorm wordt een vergaande demokratisering 
van het gebruik gezien, als nadeel de hoge mate van individualisering 
van het beheer. 

Voor de eigenaar-bewoner wordt de exploitatie in eerste instantie be
paald door de schuldenlast, voortvloeiend uit de financieringsstructuur 
en de fiscale aftrekbaarheid daarvan. Verder zijn van belang: het 
huurwaardeforfait, verzekeringen, belastingen en de onderhoudstoestand 
van de woning. De bouw- en woontechnische staat wordt mede bepaald door 
de mate waarin de verschillende elkaar opvolgende eigenaren de woning 
onderhouden of verbeteren. 
lndividuele beslissingen over investeringen zullen bij deze groep vooral 
met het oog op de gebruikswaarde en de waardevastheid van de woning 
genomen worden. De termijnen die hierbij gehanteerd worden kunnen varie
ren: doorstromers kunnen over investeringen anders denken dan diegenen 
voor wie hun huidige woning een eindpunt is. 
Belangrijk is ook dat bij deze groep geen direkte relatie bestaat 
tussen de koopprijs en de kwaliteit van de woning. De koopprijzen zijn 
veelal meer een afspiegelijk van de marktverhouding en niet zo zeer van 
de kwaliteit. Met name de hausse in verkopen gedurende de 2e helft van 
de jaren 70 heeft tot exorbitante prijsstijgingen geleid, vaak mede 
veroorzaakt door speculatiepraktijken. Relevante indicatoren in deze 
sector, naast de prijs en kwaliteitskenmerken, zijn dan ook: 
- het tijdstip van de aankoop. 
- het transactieverloop. 

Door middel van een bestudering van verkoopactes ( aanwezig bij de 
Technische Dienst) is het mogelijk de eigenaarswisseling (huur-koop) 
te achterhalen. 
Er zijn drie groepen kopers c.q. verkopers, waartussen 9 transak
tiesoorten plaats kunnen vinden. 

naar 
PV EB GK 

PV 
van EB 

GK 

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 

PV = particuliere verhuurder 
EB= eigenaarbewoner 

GK= gemeente en korperatie 

Opmerking: Slechts die woningen zijn bekeken die op 1-1-'85 te 
boek stonden als EB-woningen ( transaktiesoorten 2,5,8). Woningen 
die gedurende de onderzoeksperiode '63- '86 van de EB-sector naar 
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GK- of PV-sector zijn overgegaan ( transaktiesoorten 4,6) zijn 
middels raadpleging van andere gegevensbestanden te achterhalen. Dit 
is niet gebeurd. De transaktiesoorten 1,3,7,9 warden eveneens buiten 
beschouwing gel at en vanwege het f eit dat het hier niet om eigenaar 
bewoners gaat. 
Helaas maakt het marktanalysebestand niet consequent gebruik van de 
indeling in transaktiesoorten, zodat een uitsplitsing niet mogelijk 
is. 
Kortom, alleen die transakties zijn verwerkt, waar het gaat om 
transacties van PV, EB of GK naar EB ( transaktiesoorten 2,5,8). 
T.a.v. veilingverkopen warden slechts de adressen bekeken die op 
1-1-'85 ( geregistreerd stonden als eigenaar-bewoner. Eventuele vei
lingverkopen die hebben geleid tot de overheveling van de EB
sector naar de PV-sector (part. verh.) warden buiten beschouwing 
gelaten, ze zijn niet terug te vinden in het geanalyseerde bestand. 
Slechts die gevallen waar er een veilingverkoop plaatsvond van 
eigenaar- bewoner naar eigenaar-bewoner zijn te traceren. Voor 
Rapenland betreft dit slechts 7 gevallen vanaf 1962, die verder 
buiten beschouwing zullen warden gelaten. 
Bij transacties waar de nieuwe eigenaar een zogenaamde eerste bewo
ner is, wordt de verkoopprijs we/ verder geanalyseerd. De verkoop
prijs is immers een indikatie voor de marktwaarde van koopwoningen 
op het moment van verkoop. Echter deze transactie kan niet warden 
opgevat als een bewonerswisseling. Dit is het geval bij ener-
zijds de transacties waar de pas opgeleverde woning wordt 
verkocht aan de eerste eigenaar-bewoner en anderzijds de transacties 
waar het gaat om de omzetting huur-koop. Beide transactie-typen zijn 
aangetroffen. 

5.3.4.Tot slot. 

De concrete beheerbeslissingen m.b.t. de woningvoorraad zijn mede af
hankelijk van de doelstellingen van de verschillende typen beheerders en 
worden vaak onafhankelijk van elkaar genomen.(zie schema 5.3.) 
Het veranderingsproces in de gebouwde omgeving, samengesteld uit een 
komplex van enkelvoudige objekten met een groot aantal beheerders is 
daardoor de resultante van vele toevalligheden en een veelvoud van 
initlatieven en beslissingen tot veranderingen en verloopt daarom in 
veel opzichten ongepland en onbedoeld. 
De onbedoelde effecten worden veelal met de termen positieve en nega
tieve externe effecten aangeduid. 
Vee! van het overheidsingrijpen is dan ook gericht op het wegnemen van 
negatieve externe effecten en het creeren van positieve externe effec
ten. 

5.4.De rol van de gemeentelijk overheid. 

Traditioneel heeft de overheid grote bemoeienis met de volkshuisvesting, 
met name in de door haar gefinancieerde en gesubsidieerde delen van de 
voorraad. De overheidsbemoeienis in het kader van de volkshuisvesting is 
echter nooit als vanzelfsprekend gezien en het beleid is voortdurend 
inzet van politieke diskussie. (22) 
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Schema 5.3. INV ALSHOEKEN BIJ GEBRUIK EN BEHEER 

Actor/aspect fysieke econornische sociale beheer 

Gebruiker bruikbaar betaalbaar beschikbaar zeggenschap 

Beheerder technische econornische sociale al dan niet 
levensduur levensduur levensduur plann. beheer 

part. verhuur verhuurbaar maxim. van specif. korte horiz. 
inkomst/winst doelgroep 

non- prof. verh. onderhoud/ bedrijfsecono- specif. planmatig 
verbetering mi sch beheer doelgroep beheer 

eigen. bew. gebruiksw. waardevastheid algemene vaak 
doelgroep planm.beheer 

Overheid bouw- en budget- woonruimte planning 
woontech. bes lag verdeling programmering 

5. 4.1.Privatisering, deregulering en decentralisatie. 

De ontwikkeling van de volkshuisvesting de laatste jaren wordt beinvloed 
door een drietal herstructureringsoperaties: 
- privatisering 
- deregulering 
- decentralisatie 
De eerste twee hebben vooral betrekking op de relatie tussen de overheid 
en de marktsektor, de laatste vooral op de verhouding binnen de over
heid. 

Privatisering. 
Privatisering is te omschrijven als een vorm van verzelf standi
ging.Ze kent vele vormen: taken kunnen onder een minder direkte 
invloed van de overheid komen te staan of zelf s geheef aan haar 
invloed onttrokken word en. 
Onderscheiden kunnen worden: ( 23) 
- de privatisering van het aanbod: het terugtreden van overheid als 
aanbieder van goederen en diensten; 
- privatisering van de vraag:het toepassen van het z.g. profijt
beginsel. Hierbij gaar men ervan uit dat een dienst die direkt aan 
een individuele gebruiker ten goede komt in rekening wordt gebracht 
aan deze. 
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Doelstellingen zijn: besparingen voor de overheid en een versterking 
van de martksector mede met het oog op innovaties. Met volledige of 
partie!e overheveling van overheidstaken naar de 
marktsector wordt tevens beoogd vraag naar en aanbod van allerlei 
diensten en voorzieningen beter op elkaar af te stemmen. 
Deregulering. 
Een tweede herstructureringsoperatie betreft deregulering: het wij
zigen. stroomlijnen en vereenvoudigen van regelgeving met betrekking 
tot alle deelnemers aan het maatschappelijke marktproces.De invloed 
van het politieke systeem op het martkproces wordt daardoor gerin
ger, de invloed van de marktpartijen (op- drachtgevers, financiers, 
beheerders, gebruikers e.d.) wordt groter. 
Uitvoerige regelgeving van de overheid kan verstarrend en ver
stikkend werken en initi"atieven /open gevaar spaak te /open, zo is 
de filosofie. Keerzijde is echter dat de rechtszekerheid die inhe
rent is aan regelgeving ook minder wordt.Het gaat bij deregulering 
immers niet alleen om een herorganisatie van de relatieve positie 
van de overheid t.o.v. de marktpartijen, maar ook van de marktpar
tijen onderling. In het algemen kan men stellen dat deregulering 
vooral de sterke actoren in het bouw proces in staat zal stellen 
winst te boeken op de consument van woondiensten . met name de 
zwakke, die het vaak van wettelijke garanties en bescherming moet 
hebben. Op de achtergrond speelt ook hier het terugdringen van 
kosten; 
intern: bij de overheid zelf ( kosten van implementatie en controle); 
extern: bij particulieren ( kosten veroorzaakt door regelgeving) 
Aangezien er in de praktijk vooral sprake is van een herziening van 
bestaande re gels en slechts ten de le van afschaf Jing is het zinvol
ler over herregulering te spreken. Per saldo kan regelgeving echter 
eenvoudiger en ef fectiever word en. 
Decentralisatie. 
De rol van de gemeentelijke overheid is als gevolg van de decentra
lisatie aan belangrijke wijzigingen onderhevig. 
Decentralisatie heeft betrekking op de herverdeling van taken tussen 
de verschillende overheidsnivo's. Het gaat om: (I )het overdragen 
van de door de centrale overheid verrichte taken aan het decentraal 
bestuur. ( 2 )het opdragen van nieuwe taken aan het decentraal bestuur 
( 3 )het verminderen en vereenvoudigen van het instrumentarium waarmee 
de centrale overheid de uitvoering door de decentrale bestuur bein
vloedt en controleert. 
Gedurende de jaren 80 heeft de decentralisatie van de volkshuis
vesting en stads11ernieuwing in nederland gestalte gekregen. Begin 
jaren 80 is in een aantal gemeenten geexperimenteerd met de decen
tralisatie van de volkshuisvesting. Deze is gefaseerd ingevoerd -
eerst in de z.g. proef gemeenten, daarna in de rest van het land. 
Hierdoor kwam het systeem te vervallen, waarbij per plan tussen rijk 
en gemeente onderhandeld moest worden en waarbij, eveneens per plan, 
een kosten-kwaliteitstoets van hoger hand plaats vond. 

Deze drie operatie Iaten het gemeentelijk beleid niet ongemoeid. Ze 
hebben invioed op de kaders waarbinnen de gemeente haar beieid kan 
formuieren en op de verhouding tussen de gemeente en andere beheerders. 
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5.4.2.Het gemeentelijk voorraadbeleid 

Belangrijke ontwikkeling in het volkshuisvestingsbeleid is een accent
verschuiving van nieuwbouw naar voorraadbeleid. (24) 

Een mogelijke omschrijving van een vooraadbeleid is:" het opheffen van 
gesignaleerde bouwkundige en woontechnische achterstanden door het ver
strekken van subsidiebudgetten en het stelsel van regelingen t.a.v. de 
bouwkundige en woontechnische staat van gebouwen en wooneenheden." 

Elementen van zo'n beleid zijn: 
I. het opsporen (vooruitbereken) van achterstanden ten einde de omvang 
van het beleidsobject te bepalen; 
2 het ramen van noodzakelijk geachte kosten van het opheffen van gebre
ken; 
3. het ontwikkelen van financiele afwegingskaders, eventueel gedifferen
tieerd per beheercategorie; 
4. uitwerking van een verdelingsmechanisme op basis van een planaanbod, 
versleuteling; 
5. evaluatie van voortgang, eventueel in combinatie met een evaluatie 
van de ekonomische ontwikkeling van beheer op komplexnivo. 
Het gaat hierbij dus vooral om de technische aspecten van dit beleid. 

In ruime zin gaat het vooral om het integraal inpassen van woningvoor
raadprocessen in het volkshuisvestingsbeleid. Hierbij spelen ook aspec
ten van woningbehoefteontwikkeling, verdelingsvraagstukken, aanbod- en 
vraagontwikkelingen e.d. een rol. 
Naast de reeds in par. 5.4.1. genoemde kaders is het al dan niet slagen 
van een voorraadbeleid mede afhankelijk van het gedrag en de doelstel
Iingen van de verschillende beheerders. 
Uitgangspunt voor een beheersgerichte benadering zal echter moeten zijn 
dat de voorwaarden waarbinnen verwacht kan worden dat de omschreven 
beheerstaken kunnen worden uitgevoerd, duidelijk zijn. 

5.4.3.Normering. 

Belangrijke voorwaarde is een duidelijke normering, een normstelling. 
In het algemeen is een norm op te vatten als een afspraak omtrent de 
mate waarin een bepaalde "streefbeeld" zal moeten worden verwezenlijkt. 
In deze afspraak wordt het evenwicht van belangen van de onderscheiden 
actoren vastgelegd. 
De normering kan ook betrekking hebben op de kosten kant van de volks
huisvesting. Met name in de woningwetsector is de kwaliteit en exploi
tatie sterk genormeerd. 
Een norm weerspiegelt in zekere zin het door de normsteller c.q. de 
overheid veronderstelde gebruik of beheer. Bovendien gaat de normsteller 
uit van impliciete of expliciete aannames. 

In veel gevallen gaat het hierbij om een "instructienorm", als opdracht 
aan de overheid, niet om een "waarborgnorm", een door de individuele 
burger afdwingbare aanspraak tegenover de overheid. 
Vanuit dit oogpunt is er meestal sprake van een reducerende, een ver-
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engende normstelling. De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van het 
verloop van de genoemde politieke diskussies. 

De normen hebben betrekking op de kwaliteitsrelaties, die zowel voor de 
gebruiker als voor de exploitant van belangzijn. 

GEBRUIKER 

I \ 
VRAAG BEHOEFTE PRIJS 

\ I 
KWALITEIT 

\ I 
AANBOD DOELGROEP KOSTEN 

\ I 
BEHEERDER 

Bouw- en woontechnische normen. 
Allereerst de normering van de bouw- een woontechnische kwaliteit. Sinds 
het inwerkingtreden van de Woningwet heeft er normstelling plaats gevon
den t.a.v. veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. In de jaren 70 is 
daar van overheidszijde nog het uitgangspunt energiezuinigheid aan toe
gevoegd. 

De voor ons onderzoek relevante normstellingen zijn: 
1. De Wenken een Voorschriften uit 1951, geldig tot 1965. 
Elementen hiervan zijn: 
- een minimum oppervlakte, varierend van 24,5 m2 voor 2 bejaarden 
tot 82 m2 voor 13 of meer personen. 
- een verlaging van de verdiepingshoogte 
- Wenken t.a.v. eenvoudige, degelijke en rationele constructie om 
onnodige onderhoudskosten te voorkomen. 
2. De Wenken en Voorschriften uit 1965. 
Deze leidden tot: 
- grotere minimum oppervlakten 
- hogere bouw en woontechnische eisen (keukeninrichting, isolatie 
e.d.) 
- de introductie van de VE als eenheid op basis waarvan nieuwe 
subsidie wordt verleend. Ook ontstaat hierdoor een zekere "overmaat" 
die niet alleen meer ontwerpvrijheid geeft, maar ook de toepassing 
van industriele bouwsystemen beter mogelijk maakt. 
Bij deze hernieuwde normstelling werd ervanuit gegaan dat de wel
vaart zou blijven stijgen en dat er dienovereeenkomstig behoefte 
zou bestaan aan een verdere kwaliteitsstijging. 
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3. De Modelbouwverordening. 
Deze we rd eveneens in 1965 geintroduceerd en leidde tot een uni/ or
mering van plaatselijke voorschriften omtrent: 
- zowel nieuwe als bestaande bouwwerken en 
- het gebruik ervan. 

Lange tijd heeft bij de normering van de woontechnische kwaliteit het 
gezin als primaire woongroep gegolden en waren de re.gels georienteerd 
op de woning als domeinruimte van het gezin. 
Deze orientatie op het gezin als natuurlijke woonvorm is verbonden met 
een traditie van een bevoogdende ideologie in de volkswoningbouw, die 
opvoedde tot een bepaald woongedrag.(l 9) 
Midden jaren 70 verschuift echter de aandacht van de woonbehoefte van de 
gezinseenheid als primaire woongroep naar andere niet gezinseenheden 
als wooneenheid. Alleenstaanden, samenwonenden anders dan in gehuwde 
vorm, werkende jongeren e.d. warden erkende categorien op de woning
markt. Voor de minder draagkrachtigen onder hen wordt de bouw van z.g. 
HAT -eenheden mogelijk gemaakt waarbij afgeweken kan warden van de 
vigerende normstelling. 

Momenteel is als onderdeel van de dereguleringsoperatie een meer 
algemene herziening van de normstelling in diskussie, zowel met het 
oog op de verdere dif ferenti'atie in woonvormen als ook tegen de 
achtergrond van de kosten ontwikkeling op bepaalde segmenten van de 
woningmarkt. 
De/en van de MBV en V &W zullen vervangen word en door het Bouwbe
sluit, een naar a/le waarschijnlijkheid krappere normstelling dan 
tot nog toe.( 20) 

Pri js-kwaliteit-normen. 

Ook de kwaliteit-prijsverhouding is in de jaren 60 en 70 inzet van 
beleid geweest. In het kader van de harmonisatie wordt gestreefd naar 
een betere verhouding tussen kosten en kwaliteit in de voorraad, waarbij 
aanvankelijk de kosten-kwaliteitsontwikkeling in de nieuwbouw als refe
rentie gebruikt worden.De implementatie van deze harmonisatie is wette
lijk verankerd in de z.g. Huurprijzenwet. 

Ook met betrekking tot de prijs-inkomensrelatie is aan normering 
gedacht. Aanvankelijk, in de jaren 60 en begin jaren 70 overheerste 
de gedachte dat koopkracht zou blijven stijgen en had men daardoor 
nauwelijks oog voor de relatie inkomen-huurprijs. Eind jaren 70 
komt de kostenkant van het beleid meer op de voorgrond te staan en 
krijgt de vraag wat een "redelijke" huurprijs is meer aandacht. In 
dat kader wordt gestreef d naar een normering van de inkomens
huurprijs relatie : de volkshuisvestingsprijs zou als norm moeten 
gelden bij het verstrekken van de individuele huursubsidie. Meer nog 
dan bij de genoemde normstellingen ging het bij de volkshuisves
tingsprijs om een instructienorm. geenzins om een waarborgnorm. 
Ook een actualisering van de volkshuisvestingsprijs is in discus-
sie.( 21) 
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Normen t.a. v.de woningbezetting. 

Een norm voor de woningbezetting relateert het aantal personen in een 
woning met de woninggrootte. Deze norm wordt in een groot aantal gemeen
ten gehanteerd bij de woningdistributie. Implementatie vindt plaats op 
het moment van toewijzing. · 

In het kader van een gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in de 
gemeente Eindhoven wordt de z.g. "volkshuisvestingsnorm" gehanteerd 
waarbij ervan uitgegaan word! dat een huishouden 1 kamer meer nodig 
heeft dan het aantal personen waaruit het bestaat. Een huishouden 
bestaande uit 2 personen heeft dus recht op een 3-kamerwoning. 
Daarnaast hanteert oak de Federatie van woningkorporaties een norm : 
de z.g. "toewijzingsnorm" (zie 1.3.2.) 

In het kader van stedelijk beheer is een kritische evaluatie van norme
ring door de overheid en de eraan ten grondslag liggende aannames zeer 
wenselijk. Een verouderde normstelling kan er immers toe leiden dat de 
huidige situatie onjuist beoordeeld wordt en er tot onwenselijke beheer
ingrepen besloten wordt. 

5.5.0pzet van de deelstudie. 

Het zal duidelijk zijn dat niet alle relevante indicatoren in dit explo
renrend onderzoek geoperationaliseerd kunnen warden. Het beschikbare 
materiaal - met name secundaire data van gemeenten -legt beperkingen op. 
Belangrijkste bron voor dit vooronderzoek is de koppeling tussen de 
bevolkingscartotheek en de woningcartotheek, voor de statistische een-
heid 445 (Rapenland), beschikbaar gesteld door de hoofdafdeling Onder
zoek en Statistiek. Het betreft hier een momentopname (peildatum I - I -
85). Een dergelijke momentopname bergt uiteraard een groot aantal beper
kingen in zich en maakt prognostiserende uitspraken niet mogelijk. 
Door aan het genoemde bestand een code voor woningbeheerders toe te 
voegen zijn echter, na statistische bewerking, al een aantal van de 
genoemde indicatoren op te sporen.(zie schema 5.4.) 

Daarnaast zijn voor de koopsector een aantal gegevens aanwezig bij de 
Technische Dienst Eindhoven gebruikt. (transaktie- en prijsgegevens). 
Met deze gegevens uit het marktanalysebestand, is een nieuw databestand 
gemaakt voor eigenaar- bewoners in Rapenland. Dat nieuwe bestand bestaat 
uit de volgende gegevens, allen op adresnivo vanaf 1962: 
- Koopprijzen van alle transakties op datum. 
- Speculatieverkopen: A ->B ->C (25). 
Verder is informatie ingewonnen door interviews bij de non-profitbeheer
ders, jaarverslagen, gemeentelijke nota's, met name van dienst Stadsont
wikkeling , afdeling volkshuisvesting en stedelijk beheer. 

In de volgende twee hoofdstukken vindt een beschrijving van de woonsi
tuatie in Rapenland plaats. In hoofdstuk 6 wordt het beheer en gebruik 
van de woningvoorraad nader onder de loep genomen. In hoofdstuk 7 vindt 
een probleemdefiniering plaats en warden de belangrijkste kwetsbaarheden 

105 



en problemen beknopt behandeld. In hoofdstuk 8 tenslotte wordt ingegaan 
op de mogelijkheden voor stedelijk beheer en de rol die de gemeente 
daarin kan spelen. 

SCHEMA 5.4. MOGELIJKE EN GEBRUIKTE INDICATOREN 

Indicatoren 

mogelijke 

Gebruiker: bezettingsgraad 
verhuisplannen 
woonlastenquote 
woonduur 
doorstroming 
verhuisrichting 

Gebruiker/ 
beheerder: aankoopdatum 
=eigen. aankoopprijs 
bewoner transaktie-

verloop 

Opbouw woning-
best and 
Medebeheer 
Bouwjaar 
Onderhoud 
Huurinning 
Mutatiegraad 
Aanbiedingsfactor 
Leegstand 

Overheid Afwijking gestelde 
normen 
Budgetbeslag. 

gebruikt 
ja=+ nee=-

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

-/+ 

-/+ 
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Kop.11/B Karth. 

Kop.11/B Karth. 

Buurtstatistiek 

Kadaster 
Kadaster 

Kadaster 

Korporaties/ 
Federatie 

Kop 11/B Karth. 

Karp/Gem. 



Noten bij hoofdstuk 5 
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( 10 ):Zie. o.a. de documentatie bij de SEV-studiedag ,23-9-86. 
( 11 ):zie noot 5 
( 12):/n het vervalmodel van Priemus en Prak wordt de immigratie van deze 

categorieen als onafhankelijke variabele beschouwd.Men moet echter 
bedenken dat het voor deze groepen vaak de enige mogelijkheid om 
hun woonsituatie te optimaliseren. Een adequate huisvesting van 
deze steeds groter worden de groep op de woningmarkt moet dan ook 
niet als probleem gezien worden, maar als uitgangspunt voor beleid. 

( 13):zie noot 2. 
( 14 ):Werkplan Technisch Beheer, JOP-Bouw,1985. 
(15):zie noot 2 
( 16):C.Klap: Zelfbeheer in de sociale woningbouw, SOMSO, Amsterdam 1985. 
( 17 ): Voor een overzicht zie:J. Dekker:Leegstand in naoorlogse woning-

bouw,de methoden van aanpak vergeleken, Vakgroep BRB,TUE 1987. 
( 18):Klijn, E.De naoorlogse woningvoorraad in problemen: een overzicht. 

In:Van na de oorlog. beschouwingen over de naoorlogse woningvoor
raad: ontstaan, problemen en mogeljke oplossingen. E.H. Klijn, 
H.Westra( red.)RIW,DUP,1987 

( 19 ): A .N auta/ J.Smeets( red): Inf ormatievoor ziening en beheerprocessen, 
dillema's in de jaren 90.Bouwstenen no.8, Faculteit Bouwkunde, 
TUE,1987 

(20):zie noot JO 
( 21 ):Goyaerts .J:Spoorzoeken: Particuliere woningverbetering of aanko-

pen.V akgroep Stadsvernieuwing, TUE, Eindhoven. 1985 
( 22 ): zie noot 2 
( 23 ):P.Boorma/ N.Mol:Privatisering, SMO-informatie 83/4. Scheveningen 1983 
( 24 ):G. Middelkoop, Het Woningvoorraadbeleid. Rijsenhout, 1986. 

Relevant voor de Eindhovense situatie in dit opzicht is o.a. de 
nota "Beleid. problemen en perspectieven bij het beheer van de 
woningvoorraad in Eindhoven" ( juni 86) waarin een inzicht wordt 
gegeven in de gewenste aanpak van de woningvoorraad. 
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( 25 ):bewoner C volgt bewoner A op, maar koopt van de tussenpersoon B 
die zelf de woning niet bewoond heeft. Er is dus sprake van twee 
transakties en slechts een mutatie. In het onderzoek wordt het als 
vo/gt gezien: A ->C. 
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HOOFDSTUK 6: BEHEER EN GEBRUIK VAN DE WONINGVOORRAAD 

6.1.Inleiding 

De wijk Rapenland is een na-oorlogse woonwijk in het stadsdeel Woensel 
(buurtkombinatie 445) waar zich zo'n 4% van de Eindhovense woningvoor
raad bevindt, met een vergelijkbaar percentage inwoners. 
We zagen in dee! I reeds dat Rapenland vooral in de periode 63-67 
ontstaan is. Nadien komt de groei ervan in een wat rustiger vaarwater 
terecht. 
Tabel 6.lA. geeft de ontwikkeling van het aantal woningen voor Eindho
ven, Woensel en Rapenland voor de periode vanaf 1971. Voor Rapenland 
zijn echter alleen de buurtgegevens vanaf 1981 beschikbaar. 
De toename van het aantal woningen in Woensel is verhoudingsgewijs 
groter omdat in deze stadswijk de laatste grote uitbreidingen plaats 
vinden zoals de realisatie van de Achtse Barrier. 
Ook in Rapenland, gelegen in Woensel, worden in de jaren 80 nog een 
aantal woningen opgeleverd. (Met name de woningen aan de Generaal Sted
manstraat). 
Deze groei heeft ook gevolgen voor de bevolkingsontwikkeling.(zie tabel 
6.IB.). 
Ondanks een daling van het aantal inwoners in Eindhoven na 1981, blijft 
het indexcijfer van Woensel en Rapenland vrij stabiel. Oorzaak is de 
relatief sterkere groei van het aantal woningen in Rapenland, dan voor 
Eindhoven als geheel. Duidelijk is de groei in Rapenland in de periode 
84-85, aansluitend op de al eerder genoemde oplevering van nieuwe wonin
gen. 

Een meer gedetailleerde analyse van de bevolkingsontwikkeling geeft het 
volgende beeld: 
(zie bijlage II, B6.IA tm B6.1 E). 

De toe- of a/ name van de bevolking in een jaar wordt bepaald door de 
som van het geboorteoverschot en het migratiesaldo.( zie B6.l .A) 
Het geboorteoverschot is sinds 1979 gedaald en bevindt zich in 1985 
op een nivo van +1. De daling van het geboorteoverschot is geheel te 
wijten aan het stijgen van een van de twee komponenten: het aantal 
overledenen. De tweede komponent, het aantal levendgeborenen, blijft 
vrij konstant over de beschouwde periode van 7 jaar. Overtrof in 
1979 het aantal levendgeborenen het aantal sterfgevallen nog met 28, 
nu zijn beide cijfers ongeveer gelijk. Dit is een duidelijk teken 
van een naderende ontgroening. 
Het migratiesaldo wordt opgebouwd uit het aantal vestigers en het 
aantal vertrekkers op jaarbasis. Het aantal vestigers kent een 
dieptepunt van 592 in 1981 en een opleving in 1983-84. In 1985 vindt 
weer een kleine daling plaats. Het aantal vertrekkers vertoont een 
parallel beeld met het aantal 11estigers, alleen blijft het aantal 
vertrekkers in 1985 hoog, waardoor het migratiesaldo na drie jaren 
van positieve cijfers nu weer sterk negatief is. 
Het totaalcijfer lever! een daling van de bevolking in 1980 en 1981 
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Tabel 6.1A. Aantal woningen en indexcijfers (1981= 100) per 1 j anuari 

71 76 81 

Eindhoven 53.058 76 64.248 92 70.087 100 1.158 
Woensel 22.199 70 27.651 88 31.543 100 33.042 
Rapenland 2.651 100 2.693 

Bron: Rapenland: Buurtstatistieken van de gemeente Eindhoven, 
Totalen : Jaarboeken van de gemeente Eindhoven . 

82 

102 
105 
102 

van het genoemde jaar voor Eindhoven, Woensel en Rapenland. 

83 84 85 86 

72.379 103 73 .209 104 74.188 106 74.955 107 
33.308 106 33.913 108 34.537 109 35.185 112 
2.841 107 2.894 109 3.039 115 3.039 115 

Tabel 6.1B. Aantal inwoners en indexcijfers (1981= 100) per 1 januari van het genoemde jaar voor Eindhoven, Woensel en Rapenland. 

71 76 81 

Eindhoven 189.613 97 192.562 98 195 .714 100 195.630 
Woensel 79.817 90 85.587 96 88.838 100 90.267 
Rapenland 7.858 108 7.401 102 7.257 100 7.185 

Bron: Rapenland: Buurtstatistieken van de gemeente Eindhoven, 
Totalen : Jaarboeken van de gemeente Eindhoven. 

82 83 

100 194.370 99 192.898 
102 89.859 101 89.509 
99 7.218 99 7.344 

84 

99 191. 724 
101 89.647 
101 7.412 

85 

98 
101 
102 

86 

190.900 98 
89.905 101 
7.311 101 



op en na stijging van het aantal bewoners in de volgende drie jaar 
wederom een dating in 1985. De belangrijkste bepalende faktor voor 
dit f eit is het grate aantal vertrekkers. 

Worden de vestigers nader bekeken (Tabellen B.6.1 B/C), dan blijkt 
de groep ongehuwden tussen de 15 en 39 jaar steeds belangrijker te 
warden. De groep gehuwden in die leeftijdskategorieen neemt juist in 
belangrijkheid af. 
Het merendeel van de vestigers komt uit de andere buurten van Eind
hoven, waarbij Woensel duidelijk de belangrijkste leverancier is. De 
aantrekkingskracht van de Eindhovense woningmarkt op andere gemeen
ten ligt niet binnen de agglomeratie maar juist daarbuiten. 

Van de vertrekkers (Tabellen B.6.1 D/E)is de groep van 15-24 jarigen 
over de bekeken 7 jaar vrij konstant. Het zijn waarschijnlijk kinde
ren die het ouderlijk huis verlaten om zelf standig te gaan wonen. 
Verder groeit het aantal ongehuwden tussen de 25 en 39 jaar, dat 
vertrekt uit Rapenland. Het is waarschijnlijk de groep van kinderen 
van de eerste bewoners van Rapenland, die zich nu zelf standig gaan 
bewegen op de woningmarkt. 
De gehuwden groep van tussen de 25 en 39 jaar vormt een konstante 
grote groep van vertrekkers. Het zijn de doorstromers op de woning
markt. 
Voor de vertrekkers zijn de andere buurten van Eindhoven nog steeds 
de belangrijkste bestemming, hoewel andere gemeenten in de loop der 
jaren we! een steeds grater dee! van de vertrekkers opnemen. Van de 
andere buurten in Eindhoven is Woensel nog duidelijk het meest in 
trek. 
Buiten Eindhoven verheugen zowel de agglomeratie als daarbuiten 
gelegen gemeenten zich in een verhoogde belangstelling van de 
vertrekkers uit Rapenland. De agglomeratie-gemeenten zijn we! veel 
minder in trek, dan de erbuiten gelegen gemeenten. 

De konklusie met betrekking tot de vestigers en vertrekkers is, dat 
binnen Eindhoven de wijk Woensel veruit de belangrijkste afnemer en 
leverancier van bewoners uit Rapenland is. Tussen de agglomeratie
gemeenten en Rapenland vindt weinig uitwisseling plaats, belangrijker 
voor vestiging en vertrek zijn de buiten de agglomeratie gelegen gemeen
ten. 

* ontwikkeling in de samenstelling van huishoudens 
Uit tabel 6.2A en B blijkt, dat het aantal gezinnen in absolute zin iets 
afneemt en dat de huishoudens anders dan de traditionele gezinsvorm in 
betekenis juist toenemen. 
Bij de gezinnen neemt het kinderaantal nog steeds af en is het aantal 
echtparen zonder kinderen gestegen. De groei van het aantal een-ouder
gezinnen is na 1985 gestopt. 
Kijken we naar de niet-gezinnen, dan blijkt de snelle groei van het 
aantal een- en twee-persoonshuishoudens. Het aantal inwoningen bij een 
gezin heeft in de loop der 7 jaar meer in betekenis ingeboet. 
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Tabel 6.2A. Ontwikkeling van de gezinssamenstelling van gezinnen 
in woningen in Rapenland, per 1 januari. 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Totaal 1911 1899 1888 1861 1885 1889 1836 
waarvan: 
echtp. zond. kind. 587 587 577 577 605 638 628 
met 1 kind 389 378 372 381 402 384 392 
2 kind. 554 570 564 557 552 541 518 
3 kind. 152 147 135 120 105 104 89 
4 e.m. 62 50 51 43 39 29 28 

1 ouder met 1 kind 85 94 109 106 113 123 105 
2 kind. 54 46 55 55 48 48 48 
3 kind. 23 22 19 16 17 18 22 
4 e.m. 5 5 6 6 4 4 6 

Tabel 6.28: Ontwikkeling van andere groepen personen,dan gezinnen 
in woningen in Rapenland. 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Totaal 781 818 821 954 1062 1169 1224 
waarvan op adres waar een 
of meer dan een gezin woont 
alleen 105 97 105 83 90 84 73 
2 and. per adres 9 7 3 2 3 2 4 
3 and. per adres 3 2 0 0 1 0 
4 e.m. and. per adres 0 0 0 0 0 0 

waarvan op adres waar geen 
gezin woont 
alleenwonend 479 525 532 662 742 832 878 
2 and. per adres 153 154 145 178 189 210 227 
3 and. per adres 14 23 22 18 23 27 33 
4 e.m. and. per adres 17 8 11 10 14 12 8 

Bron:Buurtstatistiek/Jaarboeken Eindhoven. 

* ontwikkeling in de gemiddelde woningbezetting. 

De algemene tendens in Eindhoven is een dalende woningbezetting. In 
Woensel is de gemiddelde woningbezetting steeds iets hoger dan het 
Eindhovense gemiddelde. Ook voor Rapenland geldt een dalende tendens, 
alleen is dit gemiddelde iets sneller afnemend dan het Eindhovense: 0,33 
pun ten tegen 0,24 voor Eindhoven tussen 8 I en 86. 

* ontwikkeling van de nationaliteit van de bewoners 

In alle beschouwde jaren blijft de verhouding niet-nederlanders/neder
Ianders ongeveer gelijk (ongeveer 97 /3). In absolute termen is een 
aantal van circa 200 niet-nederlanders erg laag te noemen. Ook als we 
naar de afzonderlijke nationaliteiten kijken, blijken de afgelopen 7 
jaar weinig veranderingen te zijn opgetreden . (zie bijlage II, B6.2.) 
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Tabel 6.3. De gezinsnationaliteit in 
bewoonde woningen in Rapenland, 
per 1 januari 1985. 

Nederlands 2765 93,6 
Turks 41 1,4 
Marokkaans 6 0,2 
Spa ans 2 0, 1 
Anders 69 2,3 
Ned. + ander 70 2,4 

Totaal 2953 100,0 

6.2.Beheersvormen in Rapenland. 

6.2.1.De verdeling over de sectoren 

We gingen in hoofdstuk 5 reeds in op de verschillende beheerders en hun 
doelstellingen. 
Bezien we de eigendomsverhoudingen in Rapenland (Tabel 6.4.) dan blijkt 
dat de partikuliere verhuur in Rapenland duidelijk ondervertegenwoor
digd is. Het zijn met name non-profit eigenaren en eigenaar-bewoners die 
zorg moeten dragen voor het beheer van de woningvoorraad. 

Tabet 6.4. Verdeling van de woningvoorraad naar eigendom voor 
Eindhoven en Rapenland, per 1 januari 1985. 

Landelijk Eindhoven Rapenland 

eigen.bewoner 40 32,4% 35, 1% 
part.verh. 20 17,2% 11,4% 
non profit 40 50,4% 53,5% 

In Rapenland vinden we l.068 woningen in de koopsector, dat is 35,1 % 
van de totale woningvoorraad. Het totaal aantal inwoners in Rapenland is 
7.412. Daarvan wonen er 3.028 in koopwoningen.(zie Bijlage II, B.6.7.) 
De woningen in de non-profitsektor worden in Eindhoven beheerd door een 
aantal woningbouwkorporaties en de Dienst Beheer Woningen en Gebouwen 
van de gemeente Eindhoven. In Rapenland zijn een drietal korporaties 
werkzaam plus de genoemde gemeentelijke dienst. 
Alvorens nader in te gaan op de konkrete cijfers voor de verschillende 
non-profitbeheerders, zal eerst een korte profilering van de genoemde 
instellingen worden gegeven. 

Sociale Woningstichting. 
De sociale woningstichting ( SWS) is ontstaan na een fusie van een 
aantal kleine Eindhovense korporaties. Ze bestaat sinds maart 1971. 
De bestuursleden worden verondersteld een RK-achtergrond te hebben. 
Er is sprake van een zekere demokratisering van het woningbeheer 
middels zogenaamde wijkgebonden huurraden, waarin vertegenwoordigers 
van buurtoverleggroepen zitting hebben. 
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Kaart 6.1.A. Het woningbezit van de Sociale Woning Stichting 
in Rapenland per I januari 1985. 

SWS is met een bezit van circa I 2.000 woningen de grootste Eind
hovense korporatie. Ze beheren vooral na-oorlogse woningen, met name 
van na 1960. 
In Rapenland beheert SWS 670 woningen, dit getal is inklusief 44 be
heerswoningen in eigendom van de gemeente Eindhoven. Het huurnivo 
ligt in Rapenland op ongeveer 350 gulden per maand. De woningen zijn 
in het verleden vooral toegewezen aan "betere burgers". De mutaties 
in de bewoning in Rapenland zijn minder dan gemiddeld voor het 
woningbestand van SWS. Bij vertrek van bewoners vinden geen evalua
tie-gesprekken plaats. Wei wordt het gevaar van vergrijzing van de 
buurt onderkend. 
De onderhoudstoestand van de woningen wordt door de technische 
dienst opgenomen. Motto bij de korporatie is "onderhouden kost geld, 
niet onderhouden kost meer". Er wordt gewerkt aan een JO- jarenplan 
voor het onderhoud. 

Stichting Gemeenschappeli jk Woningbeheer Eindhoven 
Sinds 1965 werken in dete stichting samen: de Cooperatieve Bouw
vereniging "Beter Wonen" en de Protestants Christelijke Woning
vereniging "Eindhoven Patrimonium". Uit de besturen van beide samen-
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Kaart 6.1.B. Het woningbezit van Gemeenschappelijk Woningbeheer in 
Raper.land per 1 januari 1985. 

werkende verenigingen wordt het bestuur van de stichting, alsmede 
het dagelijks bestuur gevormd. De direkte leiding is in handen van 
de direktie, die rapporteert aan het bestuur. De direktie wordt 
hierin bijgestaan door een sekretariaat. De beheersaktiviteiten van 
de Stichting Gemeenschappelijk Woningbeheer zijn onderverdeeld in 
drie hoof daktiviteiten: bewonerszaken, administratie en technische 
dienst. Via de verenigingsstruktuur van beide deelnemende woning
bouwverenigingen word! gewaarborgd, dat eenieder die dat wit invloed 
kan uitoef enen op het beleid. Daarvoor moet men we! lid zijn van de 
vereniging. De Stichting kent een woningbezit in Eindhoven van 
ongeveer 5200 woningen. met name na oorlogs bezit, met de nadruk op 
woningen gebouwd na 1960. In Rapenland beheert ze slechts 138 wonin
gen. Het toewijzingsbeleid is er op gericht om bepaalde woonkom
plexen, wat het heersende woonmilieu betreft,in stand te houden. 
Onder het mom van het moeten rekening houden met het be/ang van 
andere huurders wordt een selektief toewijzingsbeleid gevoerd. 
Er bestaat een onderhoudsplan waarmee getracht wordt alle onder
houdswerken over een vrij lange periode (te/kens een cyklus van 5 
jaar) voorspelbaar te maken. Elk komplex kent een standaard onder
houdsplan. 
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Kaart 6.1.C. Het woningbezit van Hertog Henderik van Lotharingen in 
Rapenland per 1 januari 1985. 

Hertog Hendrik van Lotharingen. 
De Stichting Hertog Hendrik van Lotharingen ( HHvL) neemt in korpora
tieland een bijzondere positie in. Ze is namelijk gebonden aan de NV 
Philips. Krachtens haar statuten warden de woningen van HHvL op de 
eerste plaats toegewezen aan werknemers van de NV Philips. 
Vanaf 1910 heeft Philips voor haar werknemers woonvoorzieningen tot 
stand gebracht. Toen de vraag naar woningen te groat werd is hier
voor onder andere de Stichting Hertog Hendrik van Lotharingen in het 
!even geroepen. De struktuur van de korporatie is dan ook afwijkend: 
HHvL bezit in Eindhoven ongeveer 9300 woningen ,gespreid over het 
voor- en naoorlogse dee{ van de voorraad. 

Philips Woning- en Grondbedrijf 
I \ 

technische dienst woningzaken 
/\ /\ 

nieuwbouw 
onderhoud 
tekenkamer 

verkoop 
huurzaken 
bedrijf spanden 

Philips NV 
/\ 

administratie 

Daarnaast: Sociale zaken, waaronder het woningburo dat toewijst. 
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Kaart 6.1.D. Het woningbezit van de gemeentelijke Dienst Beheer Wonin
gen en Gebouwen in Rapenland per l januari 1985. 

In Rapenland beheert men 490 woning. De huurprijzen liggen tussen 
de 353,65 (woningwetwoningen) en 373,80 (premiehuur). 
De mutaties binnen de woningen in Rapenland liggen beneden het 
gemiddelde voor het totale woningbezit. 
Ten behoeve van het onderhoud word! gebruik gemaakt van een in hoge 
mate geautomatiseerd informatiesysteem. Voor elk komplex afzonder
lijk worden 50 a 60 kodes gehanteerd, die korresponderen met even
tuele onderhoudswerkzaamheden per woning (real-time-systeem). Ver
antwoordelijk voor klachten- en dagelijksonderhoud is een zogenaamde 
rayonopzichter. Deze kontroleert onder andere het schilderwerk, 
reageert op klachtentelefoontjes en houdt toezicht. 

Dienst Beheer W oningen en Gebouwen. 
In 1984 is de Dienst Beheer Woningen en Gebouwen opgericht (voorheen 
Centraal Woning Beheer ), een gemeentelijke tak van dienst, die een 
dee! van de gemeentelijke woningen beheert. Uitgezonderd zijn de 
zogenaamde beheerswoningen. die we! eigendom zijn van de gemeente, 
maar beheerd worden door een andere instelling. Het beleid van de 
dienst staat onder direkte verantwoordelijkheid van B&W. 
De Dienst Beheer Woningen en Gebouwen beheert in Eindhoven ongeveer 
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7.700 woningen, deels vooroorlogs, deels naoorlogs. Van dit aantal 
bevinden zich er 330 in Rapenland. 
Het huurnivo van de gemeentelijke flats (!BC-FLATS) in Rapenland is 
ongeveer /600,- en van de HAT-eenheden /340,-. De HAT-eenheden war
den over het algemeen klein en duur gevonden. 
Mensen met inkomensperspektieven worden de duurdere flats toegewezen 
(!BC-/ lats), terwijl mens en met lagere inkomens ook gekoncentreerd 
worden in bepaalde woningkomplexen. 
De mutaties in de H AT-eenheden is groot te noemen . In de overige 
flats en de laagbouw vinden juist weinig verschuivingen plaats. 
Het onderhoud wordt gepleegd met behulp van het Systeem Beheer en 
Onderhoud. Daarbij wordt met steekproeven, planmatige aanpakken en 
kontrole-intervallen gewerkt. Momenteel wordt er gewerkt aan een 
meer jarenplanning. 

Kaart 6.1.E. Het woningbezit van eigenaar-bewoners in Rap~nland per I 
januari 1985. . · 
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6.2.2.Ruimtelijke spreiding 

De ruimtelijke spreiding van het woningbezit is terug te vinden op 
kaarten 6.1.A tm F. Op wijknivo ontstaat het beeld van een "lappende
ken". Op buurtnivo (zie hoofdstuk 7) is er echter sprake van een zekere 
homogeniteit in beheer. In de noord-westelijke hoek van het onderzoeks
gebied (buurt NW! en NW2), ten westen van de Pisanostraat, 
zien we vooral eigenaar-bewoners in zowel de oudere eengezinswoningen 
gelegen aan de oorspronkelijke wegenstruktuur, als in nieuwere een
gezinswoningen aan later aan het wegenpatroon toegevoegde straten. Bo
vendien vinden we in dit gedeelte van Rapenland de grootste koncentratie 
van niet-woningen (NW3). 
De zuid-westhoek (ZW), ten westen van de Pisanostraat kent een bebouwing 
van eengezinswoningen in eigendom van en beheerd door een woningbouwver
eniging. 
Ten westen van de verkeersader die de wijk Rapenland doorsnijdt, de 
Montgommerylaan, vinden we een smalle strook met meergezinswoningen (RIO 
en RI 1). Deze zijn eigendom van zowel woningbouwverenigingen, eigenaar
bewoners als partikuliere instellingen. 

Kaart 6.1.F. Het woningbezit van partikuliere verhuurders in Rapenland 
per r januari 1985. 
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Ten oosten van zojuist genoemde verkeersader treffen we een strook aan 
met woningen toebehorende aan eigenaar bewoners. Ten zuiden van de 
Generaal Pattonlaan meergezinswoningen (R7a en R7b) en ten noorden 
eengezinswoningen (het Bastion, RS). 
Ten noorden van de Generaal Marshallweg vinden we een westelijke hoek 
met partikuliere verhuur van eengezins- en meergezinswoningen (R9 en 
N05). Daarnaast zijn een aantal eengezins-koopwoningen gelegen (NOl/2) 
Ten noorden van de Generaal Wicherslaan is een blok eengezinswoningen te 
onderscheiden, die voormalig bezit zijn geweest van een woningbouwvere
niging. De verkoop aan eigenaar-bewoners is nog niet geheel voltooid 
(N03). 
De eengezinswoningen ten oosten en ten westen van de Generaal Marshall -
weg zijn korporatiebezit met hier en daar een rijtje woningen in bezit 
van eigenaar bewoners (N04, N03 en Midden). 
Ten zuiden van de Generaal Pattonlaan vinden we eengezins-korporatiewo
ningen (ZO, R3 en R4) en partikulierwoningbezit aan de Eckartseweg-Noord 
(R3). 
De Europalaan kent een bebouwing met meergezinswoningen aan Rapenlandse 
zijde. Deze flatwoningen zijn voor een gedeelte van eigenaar-bewoners en 
voor een dee! korporatiebezit (R6 en R5). 
Een zelfde beeld geldt voor de bebouwing langs de oostgrens van het 
onderzoeksgebied, de Kenedylaan: hoge meergezinswoningen in de koop- en 
partikuliere huursektor (Rla, Rib en Ric). 

6.3. Kenmerken van de woningvoorraad. 

* bouwperiode 
Het verouderingsproces is in Rapenland nog niet zo ver voortgeschreden. 
Uit tabel 6.5, waarin de de opbouw van de woningvoorraad naar bouwpe
riode voor Rapenland vergeleken wordt met de samenstelling van de Eind
hovense voorraad, blijkt dat van de Eindhovense woningvoorraad ruim 50% 
na 1960 gebouwd is, in Rapenland geldt dit voor 96%. 
Alleen in de omgeving van de Woenselse straat en de Eckartseweg-Noord 
zijn, als een overblijfsel van het oorspronkelijke stratenpatroon van 
Eindhoven, vooroorlogse woningen te vinden. 

Tabet 6.5. De woningvoorraad naar bouwperiode voor Eindhoven en 
Rapenland, per 1 januari 1985. 

Eindhoven Rapenland 
abs % abs % 

Bouwperiode tot 45 18.225 24,7 106 3,5 
45-59 16.053 21 ,7 16 0,5 
60-69 16.488 22,3 1.816 59,8 
70-79 17.921 24,3 697 23,0 
80-84 5.160 7,0 402 13,3 

totaal 73.848 100,0 3.037 100,0 

Bron: Woningkartotheek/Jaarboek l985 
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Deze eenzijdige samenstelling van de woonbebouwing naar bouwperiode, 
stelt de eigenaren en beheerders in de toekomst voor pieken in de nood
zakelijke onderhoudsbeurten en verbeteringen. Door de varieteit in 
bouwmaterialen en toegepaste bouwsystemen is er een zekere spreiding van 
deze onderhoudspieken in de tijd te verwachten; 
Daarnaast is het bouwjaar een goede indicatie voor de mogelijkheden om 
onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden met behulp van subsidies te 
verrichten. In het vigerende stelsel komen reeds woningen ouder dan 15 
jaar in aanmerking voor subsidie (circa 63% in Rapenland). We komen op 
de subsidiemogelijkheden terug in hoofdstuk 8 

*type. 
Het aantal meergezinswoningen in Rapenland is naar verhouding groter, 
dan in Eindhoven, zo blijkt uit tabel 6.6. ( bijna 37% t.o.v. circa 26% 
in heel Eindhoven). We wezen er in hoofdstuk 5 al op dat hoogbouw niet 
per se tot problemen hoeft te leiden. Veel hangt af van de prijs
kwaliteitverhouding, de funktie van complexen op de woningmarkt, de 
beeldvorming e.d.Uit deze tabel blijkt tevens dat we in Rapenland boven
dien naar verhouding veel middelgrote woningen vinden (4-5 kamers) maar 
minder grote woningen (6 en meer kamers). 

Tabel 6.6. De woningvoorraad naar type en aantal kamers voor Eind
hoven en Rapenland, per 1 januari 1985. 

Eindhoven Rapenland 
abs % abs % 

l./oningtype eengezins 54.504 73,8 1.919 63,2 
meergezins 19.340 26,2 1.118 36,8 

Kame rs 1-3 10.618 14,4 476 15,6 
4-5 50.783 68,8 2.459 81,0 
6 e.m. 12.382 16,8 102 3,4 

"'type en bouwperiode 
We zagen reeds dat er vooral 4 en 5 kamerwoningen in Rapenland voorko
men. (95% van de eengezinswoningenen en 56% van de meergezinswoningen, 
81 % van het totaal aantal woningen). 
Uit tabel 6. 7. blijkt dat het merendeel van deze woningen gerealiseerd 
is in de jaren 60 en 70, de groeijaren. De grootste woningen zijn 
gebouwd voor 45 en in de periode 60-69. 
Kleine woningen vinden we alleen in de categorie meergezinswoningen. Ze 
zijn vooral gebouwd na 1970. De eenkamerwoningen krijgen de nadruk in de 
jaren 1970-1979 (HA T-eenheden), de 2 en 3 kamerwoningen vooral in 80-84. 
Het percentage nieuwbouw-meergezinswoningen neemt toe naarmate de be
bouwing van Rapenland zijn voltooiing nadert. Het gaat hierbij vooral 
om kleinere woningen (l-3 kamers). 
Kortom: er vindt een duidelijke verschuiving plaats van de bouw van 
grote eengezins- naar kleine meergezins-woningen, waarbij absoluut ge
zien het aantal gebouwde woningen in de tijd sterk afneemt. Hierbij 
speelt o.a. het feit dat men steeds meer oog krijgt voor andere dan 
gezins-huishoudens een rol. 
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Tabet 6.7. De woningvoorraad in Rapenland naar type en bouwperiode 
per 1 j anuari 1985 

bouwperiode 
type. tot 45 45-59 60-69 70-79 80-84 totaal 
eengezins 
1-3 0,9 0,0 0,0 0, 1 0,0 0,0 2 
4-5 65, 1 100,0 70,6 56,0 17,9 60,3 1830 
6 e.m. 34,0 0,0 2,8 0,0 0,0 2,9 87 
------------------------------------------------------------------------

100,0 100,0 73,4 56, 1 17,9 63,2 
totaal 106 16 1334 391 72 1919 

meergezins 
1-3 0,0 0,0 0,2 20,1 82, 1 15,6 474 
4-5 0,0 0,0 25,6 23,7 0,0 20,7 629 
6 e.m. 0,0 0,0 0,8 0, 1 0,0 0,5 15 
------------------------------------------------------------------------

0,0 0,0 26,6 43,9 82, 1 36,8 
totaal 0 0 482 306 330 1118 

TOTAAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
106 16 1816 697 402 3037* 

*excl.2 woningen in de kateg. bejaarden/duplex/bedrijfswoningen. 

6.3.1 De sectoren vergeleken. 

Eigendom en bouwperiode 
De hausse in de bouwaktiviteiten in de periode 60-69 was vooral gericht 
op de koopsektor en het korporatiewezen.(zie tabel 6.8.) 
De partikuliere verhuur verschijnt vooral in de jaren 80 op het toneel. 
In deze periode wordt in de koopsektor niets gerealiseerd, terwijl de 
korporatiebouw duidelijk op zijn retour is. 

Tabet 6.8. De woningvoorraad in Rapenland naar bouwperiode en eigendom, 
per 1 j anuari 1985. 

tot 45 45-59 60-69 70-79 80-84 Totaal 

eigen.·bew. 43,4 100,0 39,9 40,3 0,0 1066 35, 1 
part.· verh. 21,7 0,0 5,5 0,3 54,0 343 11,3 
korporaties 0,0 0,0 45,5 41 ,2 35,1 1254 41,3 
gemeente 34,9 0,0 9,1 18,2 10,9 374 12,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

totaal 106 16 1818 697 402 3039 
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De kategorie eigenaar-bewoners vinden we in het algemeen in 4-5 kamer 
woningen. In het woningbezit van partikuliere verhuurders ligt de nadruk 
op 1-3 kamer-meergezinswoningen (42,3%) en 4-5 kamer- eengezinswoningen 
(28,9%). De korporaties kennen een nog grotere nadruk op de eengezinswo
ning met 4-5 kamers (75%), dan de patikuliere verhuurders. 

Tabel 6.9. De woningvoorraad in Rapenland naar type en eigendom, 
per 1 januari 1985. 

Eigen.-bew. Part. -verh. Korporatie Gemeente Totaal 
eengezins 
1-3 0, 1 0,0 0,0 0,2 0, 1 2 
4-5 64,7 28,9 75,0 26,5 60,2 1830 
6 e.m. 5,4 2,9 0, 1 5, 1 2,9 87 
-----------------------------------------------------------------------
totaal 70,2 31,8 75, 1 31,8 63,2 1919 

meergezins 
1-3 0,5 42,3 22,3 11,8 15,6 474 
4-5 29,2 25,9 2,6 52,7 20,7 629 
6 e.m. 0, 1 0,0 0,0 3,7 0,5 15 

29,8 68,2 24,9 68,2 36,8 1118 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAAL 1066 343 1254 374 3037* 

*excl. 2 woningen in de kateg.bejaard/duplex/bedrijfswoningen. 

Bron: Koppeling l985 

6.3.2. Het korooratiebezit 

* bouwperiode. 
Met het oog op beheer is de opbouw van het totale bestand van belang. 
Uit Tabet 6.IOA. blijkt dat te beheren woningen voor 80% uit na-oorlogse 
woningen bestaan. Voor SWS en GWB is dat voor bijna in 95% het geval, 
voor HHvL en DBWG in 75% resp. 69% van de gevallen. 

Tabel 6.10A. Percentage woningen per corporatie naar bouwperiode 
voor Eindhoven en Rapenland, per 1 januari 1985. 

HHVL sws GWB DWG Totaal 
Ehv. Rap. Ehv. Rap. Ehv. Rap. Ehv. Rap. Ehv. Rap. 

voor l945 25 0 7 0 3 0 31 11 20 2 
1945-l960 37 0 30 0 23 0 46 0 32 0 
na l960 38 100 63 100 74 100 23 89 48 98 

Totaal % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

absoluut 8.159 490 12.059 670 4.155 138 5.942 330 30.315 1.628 

Bron: Koppeling l985 
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In Rapenland is zelfs 98% van de voorraad in de sociale sector na 1960 
gerealiseerd. De onderhouds- en verbeteringsopgave zal in de (nabije) 
toekomst dan ook nog aanzienlijk zijn. Bezien we de situatie in Rapen
land meer gedetailleerd: 

label 6.108. De woningvoorraad in Rapenland per woningbouwvereniging 
naar bouwperiode, per 1 januari 1985. 

tot 45 45-59 60-69 70-79 80-84 Totaa l 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

sws 0 0 0 0 412 62 202 30 56 8 670 100 
GllB 0 0 0 0 0 0 53 38 85 62 138 100 
HHvL 0 0 0 0 458 93 32 7 0 0 490 100 
Gem 37 11 0 0 122 38 127 38 44 13 330 100 

Tot. 37 2 0 0 992 61 414 25 185 12 1628 100 

Bron: Koppeling L985 

De 3 gemeentelijke Dienst Beheer Woningen en Gebouwen bezit en beheert 
alle vooroorlogse woningen in Rapenland. Het jongste woningbezit treffen 
we aan bij het Gemeenschappelijk Woning Beheer. 
Te verrichten onderhouds-, verbeterings- en aanpassingswerkzaamheden 
zullen vooral uit de eigen middelen gefinancierd moeten worden. Wanneer 
echter de beleidsvoornemens tot wijziging van het voorraadbeleid m.i.v. 
1987 van kracht zullen worden dan worden deze werkzaamheden subsidiabel, 
varierend van 20% voor woningen gebouwd na 1968 tot 20 a 40% voor de 
overige naoorlogse woningen. 

* type woning 
De verdeling van de sociale woningbouw over de kategorieen een- en 
meergezinswoningen is ongeveer gelijk aan de spreiding over deze katego
rieen binnen het totale woningbestand van Rapenland (63,2% eengezins en 
36,8 % meergezinswoningen).(zie Tabel 6.11 volgende pagina.) 
Bekijken we de woningbouwverenigingen afzonderlijk, dan blijkt HHvL 
voornamelijk eengezinswoningen te beheren en de gemeentelijke dienst 
Beheer Woningen en Gebouwen juist meergezinswoningen. 
In vergelijking met de cijfers voor de totale woningvoorraad van Rapen
Iand zijn er in de sociale sector meer kleinere meergezinswoningen te 
vinden. Bij alle woningbouwverenigingen ligt de nadruk op eengezinswo
ningen met 4-5 kamers in kombinatie met meergezinswoningen van 1-3 
kamers (GWB,SWS) of met meergezinswoningen van 4-5 kamers (HHvL,Gemeen
te) 

6.3.3. De eigenaar bewoner. 

In de periode 1960-1969 zijn voor de eigenaar bewoners vooral eengezins
en meergezins 4-5 kamerworiingen gebouwd. In de daarop volgende periode 
1970-1979 zijn dat vooral eengezinswoningen geweest in dezelfde grootte
kategorie. Ook hier dus een duidelijke nadruk op de periode 60-79 (1004 
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Tabet 6.11 De woningvoorraad in Rapenland per woningbouwvereniging 
naar type woning, per 1 januari 1985. 

* eengezinswoning sws GWB HHvL Gem Totaal 
% abs. 

1-3 0,0 0,0 0,0 0,3 0, 1 1 
4-5 68,8 37,7 93,5 20,9 63,9 1040 
6 e.m. 2,2 0,0 0,0 1,5 1,2 20 

Totaal 71,0 37,7 93,5 22,7 65,2 1061 
* meergezins 

1-3 29,0 61,6 0,0 13,3 19,8 323 
4-5 0,0 0,7 6,5 59,8 14, 1 230 
6 e.m. 0,0 0,0 0,0 4,2 0,9 14 

-----------------------------------------------------------------------
29,0 62,3 6,5 77,3 34,8 567 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAAL 670 138 490 330 1628 

Bron: Koppel ing l985 

woningen= 94,2% ).De nadruk op eengezinswoningen (70, I%), zorgt voor een 
lager % meergezinswoningen (29,9%), dan voor Rapenland als totaal (37%). 
Vooral de meergezins 1-3 kamerwoningen komen veel minder voor in de 
koopsektor dan in Rapenland totaal. 

Tabet 6.12. De eigenaar-bewoner woningen naar type en bouwperiode voor 
Rapenland, per 1 januari 1985. 

Type tot 45 45-59 60-69 70-79 80-84 Totaal 
eengezins 
1-3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0, 1 
4-5 54,3 100,0 52, 1 96,7 O,D 64,7 690 
6 en meer 45,7 0,0 5,0 0,0 0,0 5,3 57 
-----------------------------------------------------------------------
Totaal 100,0 100,0 57, 1 97, 1 0,0 70, 1 748 
meergezins 
1-3 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 0,6 6 
4-5 0,0 0,0 42,3 1,8 0,0 29,2 311 
6 en meer 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0, 1 1 
------------------------------------------------------------------------
Totaal 0,0 0,0 42,9 2,9 0,0 29,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAAL 46 16 723 281 0 1066* 

*Exclusief 2 woningen in de kategorie bej./dupl./bedrijfsw. 

Bron: koppeling l985. 

125 



6.4. Bevolkingssaraenstelling. 

6.4.1. Kenmerken van de huishoudens 

Hoewel tot midden jaren 70 vooral voor gezinnen gebouwd is, warden 
momenteel slechts 60,2% van de woningen bewoond door een "kerngezin" 
(Eindhoven 65,3 %). (zie tabel 6.13.) 
Daarnaast komen echter ook andere huishoudvormen veelvuklig voor: de 
huishoudens met een of meer alleenstaanden: 36,5%, meer dan in Eindhoven 
als geheel (26,5 %). 
Dit komt mede tot uitdrukking in de leeftijd van de hoofdbewoner. 
Van de hoofdbewoners in Rapenland in bewoonde woningen is ongeveer 30% 
jonger dan 35 jaar en 14% ouder dan 65.(zie bijlage II.B.6.3A.) 
In par.6.1. bleek reeds dat de bevolking in Rapenland naar gezinsnatio
naliteit is zeer homogeen. Slechts. 6,4% van de huishoudens is niet 
volledig autochtoon is. (zie B.6.1.). Het gaat om 188 huishoudens. 
Hiervan is bovendien 2,4% van een samenstelling waarbij tevens een 
persoon van nederlandse nationaliteit betrokken is (70 huishoudens). 
Voor Eindhoven als geheel zijn slechts bevolkingscijfers beschikbaar in 
plaats van gegevens over gezinnen in bewoonde woningen. Van de 191.724 
inwoners van Eindhoven is 181.216 Nederlander (94,5%) en 5,5% van een 
andere nationaliteit. De cijfers voor Rapenland zijn daarom niet afwij
kend van de totale Eindhovense situatie te noemen. 

Tabet 6.13. Type huishouden per bewoonde woning in Rapenland 
en Eindhoven, per 1 januari 1985. 

Rapenland Eindhoven 
absoluut % absoluut % 

al leenst. 830 28, 1 11.132 16,3 
2 al leenst. 210 7, 1 
3 e.m. all.st. 39 1,3 7.024 10,3 

niet gezinnen 1079 36,5 18.156 26,5 

gezin 1777 60,2 44. 718 65,3 
gezin met and. 84 2,8 3.184 4,7 

--------------------------------------------------------------
gezinnen 1861 63,0 47.902 70,0 

meerd. gezinnen 13 0,5 2.379 3,5 

TOTAAL 2953 100,0 68.437 100,0 

Uit tabel 6.14 blijkt dat we de gezinnen vooral in de eengezinswoningen 
met 4-5 kamers (83, 7%) aan treffen. 
Andere huishoudens treffen we vooral in meergezinswoningen. Wat opvalt 
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Tabet 6.14. Type huishouden en type woning in Rapenland, 
per 1 januari 1985. 

Al teen- 2- 3 e.m. gezin gezin meer Totaal 
st a and all .st. al I.st. + gez % abs 

eengezins 
1-3 kamers 0, 1 0,0 0,0 0, 1 0,0 0,0 0,1 2 
4-5 21,6 31,0 30,8 83,7 72,6 92,3 61,5 1815 
6 e.m. 0,7 0,5 5, 1 3,7 10,7 7,7 2,9 85 
------------------------------------------------------------------------
totaal 22,4 31,5 35,9 87,5 83,3 100,0 64,5 1902 

meergezins 
1-3 kamers 39,3 17, 1 2,6 3,6 2,4 0,0 14,5 429 
4-5 38, 1 50,5 61,5 8,3 13, 1 0,0 20,5 605 
6 e.m. 0,2 0,9 0,0 0,6 1,2 0,0 0,5 15 
------------------------------------------------------------------------
totaal 67,6 68,5 64, 1 12,5 16,7 0,0 35,5 

TOTAAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

830 210 39 1775 84 13 2951* 

*excl.2 woningen in de kategorie bejaarden/duplex/bedrijfswoning 

Bron koppeling 85 

is dat het hierbij de grootte van de woning nauwelijks doorslaggevend 
is bij de toewijzing aan een bepaald type huishouden. Opvallend hierbij 
is dan ook het groot percentage alleenstaanden in 4-5 kamer woningen, 
iets dat ook gevolgen heeft voor de bezettingsgraad. (zie volgende 
paragraaf).Daarnaast treffen we in de 1-3 kamerwoningen van de meerge
zinswoningen uiteraard veel alleenstaanden aan. 

6.4.2. De non profit sector. 

De verdeling van de huishoudens binnen de non-profitsektor is nagenoeg 
gelijk aan de spreiding over de totale voorraad. Dat duidt op een nadruk 
op het kerngezin met daarnaast veel huishoudens in de kategorie 1 en 2 
persoons-alleenstaand. 
De SWS kent een vrij normale verdeling in overeenstemming met de sprei
ding over de totale non-profit sektor. GWB en de gemeente hebben meer 
alleenstaanden en minder gezinnen in haar woningen. HHvL vertoont juist 
een tegenovergesteld beeld (zie tabel 6.16 volgende pagina). 
Ten opzichte van de totale woningvoorraad in Rapenland zijn er in de 
sociale sektor relatief minder jongeren en meer bejaarden gehuisvest. 
De SWS herbergt hoofdbewoners, die naar spreiding over de leeftijdsklas
sen overeenkomt met de spreiding in Rapenland. Het GWB huisvest meer 
jonge hoofdbewoners en minder in de midden- en de oudere groep. HHvL 
daarentegen heeft een grotere middengroep en minder jongeren in de 
beheerde woningen. De gemeente heeft als woningbouwvereniging de groot
ste groep jongeren in haar voorraad.(zie B.6.3.b.) 
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Tabel 6.15. Type huishouden per bewoonde woning in Rapenland per 
woningbouwvereniging, per 1 januari 1985. 

SllS GllB HHvL Gem. Totaal 
abs % abs % abs % abs % abs % 

al leenst 228 34,7 69 50,7 40 8,2 133 40,9 470 29,2 
2 all. 18 2,7 10 7,4 15 3, 1 42 12,9 85 5,3 
3 e.m. 2 0,3 0 0,0 0 0,0 3 0,9 5 0,3 

-----------------------------------------------------------------
niet gez. 248 37,7 79 58, 1 55 11,3 178 54,8 560 34,8 

gez. 390 59,4 55 40,4 411 84,0 128 39,4 984 61,2 
gez. +· 14 2, 1 2 1,5 20 4, 1 18 5,5 54 3,4 
-----------------------------------------------------------------
gezinnen 404 61,5 57 41,9 431 88, 1 146 44,9 1038 64,6 

meer gez. 5 0,8 0 0,0 3 0,6 0,3 9 0,6 

TOTAAL 657 100,0 136 100,0 489 100,0 325 100,0 1607 100,0 

De weinigen allochtonen zijn nogal ongelijk ov.er de korporaties 
v.erdeeld; de percentages v.arieren van 5, 7 en 1, 7%. Uitgesplitst naar de 
verschillende woningbouwverenigingen: 

sws 4,8% 1,5% 
GWB 7,3% 0,0% 
HHvL 2,4% 1,4% 
Gem. 11,4% 3,4% 

Het gemeentelijke woningbouwbedrijf hanteert het meest flexibele toewij
zingsbeleid. Misschien dat ook de kwaliteit van de beheerde woningen een 
verklarende faktor is voor dit hogere percentage. 

6.4.3. De eigenaar-bewoner 

De verdeling van de type huishoudens over de onderscheidde typen wonin
gen levert in de koopsector voor de eengezinswoningen een beeld op, dat 
ongeveer gelijk is aan dat voor Rapenland totaal. 
Bij de meergezinswoningen ligt meer nadruk op 4-5 kamerwoningen. Verder 
is opvallend, dat veel alleenstaanden en groepen alleenstaanden wonen in 
4-5 kamer meergezinswoningen (zie tabel 6.1.6.). 

Het aantal ouderen blijkt in koopwoningen relatief lager te liggen 
(9,7%), dan in Rapenland totaal (13,9%).(zie bijlage 11, B6.3C.). De leef
tijd van de woningen zal hiervoor een verklaring zijn. 
Ook blijkt het percentage nederlandse en gemengde gezinnen is in de 
koopsektor hoger (98, 7%), dan in de totale woningvoorraad (96%). Wel
licht is de jonge en dus relatief dure koopwoning in Rapenland minder 
toegankelijk voor niet-nederlandse gezinnen. 
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Tabel 6.16. Huishoudens in bewoonde woningen naar woningtype voor de 
eigenaar-bewoners in Rapenland, per 1 januari 1985. 

alleenstaanden gezinnen meer- Totaal 
1 2 3+ zond. met dere 

kind. kind. gez. % abs. 

Eengezins 
1-3 
4-5 
6 e.m. 

0,0 0,0 0,0 
27,7 42,9 30,8 
1,2 1,4 3,8 

0,0 0,2 0,0 
72,5 86,2 100,0 
7,8 7,2 0,0 

Totaal 28,9 44,3 34,6 80,3 93,6 100,0 

Meergezins 
1-3 1,2 0,0 0,0 
4-5 69,9 55,7 65,4 
6 e.m. 0,0 0,0 0,0 

0,5 0,2 
19,2 6,0 
0,0 0,2 

Totaal 71,1 55,7 65,4 19,7 6,4 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0, 1 
65,5 679 
5,4 56 

71,0 736 

0,5 
28,4 
0, 1 

29,0 

5 
295 

1 

311 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

246 70 26 193 498 4 1037* 

*excl. twee woningen in de kategorie bejaarden-, duplex- en bedrijfs
woningen 

Bron: koppeling l985 

6.5. Woonduur. 

6.5.1.Algemeen 

We wezen er reeds op dat de woonduur zowel een indicatie kan zijn voor 
de mate van tevredenheid (choices), maar ook een afspiegeling van een 
gebrek aan keuzemogelijkheden op de woningmarkt (constraints) bij het 
afstemmen van de voor de woonkwaliteit relevante relaties. 

* woonduur naar bouwperiode 
Naarmate de woningen ouder zijn, is de woonduur !anger (tabel 6.17 A). 
Dit wijst op een zekere stabiliteit in de bevolking van het gebied. Wei 
is de mobiliteit in de recenter gebouwde woningen iets hoger. Het gaat 
hierbij vooral om meergezinswoningen zoals we zagen (tabel 6.5), die 
gekenmerkt worden door een relatief grotere doorstroming.( tabel 6. l 7B) 
Uiteraard kan voor de bouwperiode 80-84 nog geen woonduur worden gerea
liseerd van !anger dan 5 jaar. 
Een korte woonduur komt naar verhouding vaker voor in de meergezinswo
ningen van 1-3 kamers (doorstromers); een lange woonduur komt vooral in 
de eengezinswoningen voor. 

* woonduur en type huishouden 
Bijna 65% van de huishoudens wonen 5 of meer jaar op het zelfde adres, 
bijna 80% meer dan 3 jaar. Wei kan er een hogere mobiliteit van de niet 
gezinnen worden gekonstateerd. 
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Tabel 6.17A. De woonduur op een adres in Rapenland naar bouwperiode 

< 1 jaar 1-2 jaar 3-5 jaar > 5 j aar Totaal 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

tot 45 5 4.9 3 2.9 9 8.8 85 83.4 102 100,0 
45-59 1 6.2 3 18.8 1 6.2 11 68.8 16 100,0 
60-69 98 5.5 110 6.2 184 10.3 1396 78.0 1788 100,0 
70-79 78 11.4 84 12.3 116 17.0 404 59.3 682 100,0 
80-84 156 42.7 101 27.7 107 29.3 1 0.3 365 100,0 

Totaal 338 11.4 301 10.2 417 14.1 1897 64.3 2953 100,0 

Bron: Koppeling 1885 

Tabet 6.17B. Woonduur op een adres in Rapenland naar type woning. 

< 1 jaar 1-2 jaar 3-5 jaar > 5 jaar Totaal 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

eengezins 
1-3 k. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 100,0 
4-5 k. 61 3,4 126 6,9 138 7,6 1490 82, 1 1815 100,0 
6 e.m. 6 7,1 2 2,4 8 9,4 69 81, 1 85 100,0 

Totaal 67 3,5 128 6,7 146 7,7 1561 82, 1 1902 100,0 

meergezins 
1-3 k. 192 44,8 78 18,2 140 32,6 19 4,4 429 100,0 
4-5 k. 77 12,7 93 15,4 131 21,7 304 50,2 605 100,0 
6 e.m. 2 13,3 2 13,3 0 0,0 11 73,4 15 100,0 

Totaal 271 25,8 173 16,5 271 25,8 334 31,9 1049 100,0 

TOTAAL 338 11,5 301 10,2 417 14,1 1895 64,2 2951 100,0 

Bron: Koppeling 1985 

Tabet 6.17C. De woonduur op een adres in Rapenland naar type huishouden, 
per 1 januari 1985. 

<1 jaar 1-2 jaar 3-5 jaar >5 jaar Totaal 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

al leenst. 183 22.0 123 14.8 194 23.4 330 39.8 830 100,0 
2 pers. 46 21.9 44 21.0 43 20.5 77 36.7 210 100,0 
3 e.m. 5 12.8 10 25.6 8 20.5 16 41.0 39 100,0 

gez. - 97 5.5 116 6.5 161 9.1 1403 79.0 1777 100,0 
gez. + 7 8.3 8 9.5 7 8.3 62 73.8 84 100,0 

meer gez. 0 0,0 0 0,0 4 30.8 9 69.2 13 100,0 

Totaal 338 11,5 301 10,3 417 14,2 1897 64,6 2953 100,0 

Bron: koppeling L985 
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Kortom: een lange woonduur, met name in de eengezinswoningen in kombina
tie met een grate homogeniteit is kenmerkend voor Rapenland. Hierdoor 
zijn een aantal voorwaarden aanwezig die voor beheer in het gebied 
gunstig kunnen uitwerken. De stabiliteit en een zeker buurtgebondenheid 
scheppen een gunstig kader voor een organisatie op wijk of buurtnivo, 
maken bepaalde vormen van sociale communicatle en controle mogelijk, 
e.d. 

6.5.2. Woonduur in de non-profit sector. 

Ter vergelijking gelden de volgende percentages voor Rapenland als 
totaal: 

11,4 % 
10,2 % 
14,1 % 
64,2 % 

Er is dus sprake van een iets langere woonduur binnen de sociale sektor, 
dan voor Rapenland als geheel. Heel duidelijk geldt dit voor HHvL. Een 
kortere wooonduur wordt gevonden bij de gemeentelijke woningbouwvereni
ging en GWB. 

Tabet 6.18. De huidige woonduur op een adres in bewoonde woningen naar 
woningkorporatie, per 1 januari 1985. 

SWS GWB HHvL Gem. Totaal 
abs % abs % abs % abs % abs % 

<1 jaar 66 10,0 14 10,3 12 2,5 30 9,2 122 7,6 
1-2 j. 46 7,0 24 17,6 19 3,9 58 17,9 147 9, 1 
3-5 j. 105 16,0 47 34,6 38 7,8 67 20,6 257 16,0 
>5 jaar 440 67,0 51 37,5 420 85,8 170 52,3 1081 67,3 

Totaal 657 100,0 136 100,0 489 100,0 325 100,0 1607 100,0 

6.5.3. Woonduur in de koonsector 

De analyse van de gegevens betreffende bouwperiode en woonduur geven 
geen samenhang weer. Omdat er geen relatie bestaat tussen bouwperiode en 
woonduur is er geen tabel opgenomen. 

* woonduur en type woning 

Uit tabel 6. l 9A blijkt dat de woonduur in eengezinswoningen in de koop
sector nagenoeg gelijk is aan de de totale Rapenlandse voorraad. De 
woonduur in meergezinswoningen is echter duidelijk !anger, dan het 
gemiddelde voor de totale voorraad (>5 jaar resp. 56,5% en 31,9%). 
Tevens blijkt dat met het toenemen van de leeftijd van de hoofdbewoner 
ook de woonduur toeneemt (zie bijlage II, B6.3A.) 

Uit tabel 6.I 9B blijkt dat de groep van huishoudens, die geen gezinnen 
vormen, kennen een woonduur, die korter is dan die van gezinnen. Opval
lend is de hoge score van de gezinnen met andere inwonende in de katego
rie woonduur korter dan I jaar. 
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Tabet 6.19A. lloonduur op een adres in Rapentand naar type woning 
voor de koopsektor, per 1 januari 1985. 

lloonduur 
lloningtype <1 jr 1-2 j r 3-5 jr >5 Totaat 
Meergezins 
1-3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0 
4-5 33 4,9 43 6,3 69 10,2 534 78,6 679 100,0 
6 e.m. 3 5,4 2 3,6 7 12,5 44 78,5 56 100,0 
------------------------------------------------------------------
totaat 36 4,9 45 6, 1 76 10,3 579 78,7 736 100,0 
Eengezins 
1-3 0 0,0 0 0,0 1 20,0 4 80,0 5 100,0 
4-5 35 11,9 37 12,5 57 19,3 166 56,3 295 100,0 
6 e.m. 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

totaat 35 11,6 38 12,6 58 19,3 170 56,5 301 100,0 

TOTAAL 71 6,8 83 8,0 134 12,9 749 72,3 1037* 

* exct. 2 won. in de kat. bejaarden-,duplex- en bedrijfswoningen. 

Tabet 6.19B. Type huishouden naar woonduur voor koopwoningen in 
Rapentand, per 1 januari 1985. 

< 1 1-2 3-5 >5 totaal 

al leenst 33 13,4 34 13,8 42 17, 1 137 55,7 246 100,0 
2 pers. 8 11,4 10 14,3 15 21,4 37 52,9 70 100,0 
3 pers. 4 15,4 5 19,2 7 26,9 10 38,5 26 100,0 

gezin 21 3,2 32 4,8 67 10,0 547 82,0 667 100,0 
gezin + and. 5 19,2 2 7,7 3 11,6 16 61,5 26 100,0 

meer gezin. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0 4 100,0 

TOTAAL 71 6,8 83 8, 0 134 12,9 751 72,3 1039 100,0 

6.6.Bezettingsgraad. 

6.6.1.Algemeen. 

Als een van de belangrijkste indicatoren voor knelpunten in het gebruik 
op basis van het beschikbare secundaire materiaal, geldt de bezettings
graad. Een confrontatie van deze met de door bevoegde instanties gehan
teerde normen geeft ons inzicht in de mate van onder-, norm- of overbe
zetting. 
Tabel 6.20A. geeft een beeld van de over- en onderbezetting naar type 
woning. 
Wat betreft de totaalcijfers kan worden opgemerkt, dat de normbezetting 
van 44,0 % voor de Eindhovense situatie in Rapenland met 23,8 % bij 
lange na niet gehaald wordt. Het gevolg is dat de onder- en overbezet
tingscijfers in Rapenland veel hoger zijn dan in Eindhoven ( 48,0% en 
8,0%). 
Het feitelijk gebruik is dus een geheel ander dan het in de normen 
veronderstelde. 
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We zagen reeds in tabel 6.14 dat in de grotere meergezinswoningen naar 
verhouding veel kleinere huishoudens zijn gehuisvest. Onderbezetting 
komt dan ook relatief iets vaker voor in de meergezinswoningen. (I-en 2-
persoonshuishoudingen). 
* bezettingsgraad en type woning 

label 6.20A. over- en onderbezetting in Rapenland naar type woning. 

Eengezinswoning Meergezinswoning lotaal 
Abs. % Abs. % % 

VHV-plan: 
Onderbezet 1041 54.7 611 58.2 55.9 
Normbezet 481 25.3 223 21.2 23.8 
Overbezet 380 20.0 215 20.5 20.2 
--------------------------------------------------------------
lotaal 1902 100.0 1049 100.0 100.0 

fed. norm 82: 
Overbezet 3 0.2 165 15.7 

* bezettingsgraad en type huishouden 
Uit tabel 6.20B blijkt nogmaals dat onderbezetting volgens de vhv-norm 
vaker voorkomt bij kleine huishoudens (I-en 2 pers.huishoudens). Alleen 
wanneer er meer dan 2 alleenstaanden gehuisvest zijn, is er vaker sprake 
van normbezetting. 
Overbezetting komt vaker voor bij gezinnen met inwoning van personen of 
gezinnen, met name in het laatste geval. 

label 6.20B. Onder- en overbezetting in Rapenland naar type huis
houden. 

All. 

VHV-pl 
Onderb 
Normb. 
Overb. 

Fed norm 
Overb. 

2 pers. 3 e.m. gezin
Abs. % Abs. % Abs. % 

gezin+ meer gez Rap 
Abs. % Abs. % Abs. % % 

572 68.9 174 82.9 6 15.4 871 49.1 29 34.5 0 0.0 55.9 
104 12.5 16 7.6 26 66.7 529 29.8 27 32.1 2 15.4 23.8 
154 18.6 20 9.5 7 17.9 375 21.1 28 33.3 11 84.6 20.2 

154 18.6 4 1.9 2 5.1 4 0.2 3 3.6 1 7.7 5,8 

6.6.2.Bezettingsgraad in de non-profitsector 

Tabel 6.21. geeft een beeld van de bezettingsgraad in de non-profitsec
tor. Wederom is de overbezetting volgens de federatienorm een stuk 
lager. De koncentratie van de overbezetting van de SWS en GWB behoeft 
meer aandacht. 
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De normbezetting is alleen relatief wat hoger voor het GWB. Bij deze 
woningbouwvereniging valt ook het !age percentage onderbezetting en als 
gevolg hiervan het hoge percentage overbezetting op. De SWS kent zowel 
een hoge onderbezetting als overbezetting. 

Tabel 6.21. Over· en onderbezetting per woningbouwvereniging in 
Rapenland, per 1 januari 1985. 

sws GWB HHvL Gem 
abs % abs % abs % abs % 

VHV-plan 
onderbe~et 269 44,0 21 15,6 265 54,2 241 65,3 

normbezet 136 22,2 55 40,7 133 27,2 66 17,9 
overbezet 208 33,8 60 43,7 91 18,6 62 16,8 

Fed. norm 82 
overbezet 131 21,4 21 15,6 0,0 13 3,5 

6.6.3. Bezettingsgraad in de koopsector 

Er is in de koopsektor duidelijk minder overbezetting dan in de totale 
Rapenlandse situatie. De onderbezetting is daarentegen relatief veel 
hoger (62,0% tegenover 55,9%). Dit is dus een duidelijke nuancering van 
de eerder gekonstateerde hogere gemiddelde woningbezetting in de koopwo
ningen. Doordat koopwoningen grater zijn, dat wil zeggen meer kamers 
hebben, dan woningen in de andere kategorieen kan de gemiddelde woning
bezetting hoger liggen dan de gemiddelde kamerbezetting ( =bezettings
graad). (zie bijlage II, B6.5.) 

Op basis van de VHV-norm genoemd in paragraaf 6.5. kan men de volgende 
tabel samenstellen. 

Tabel 6.22. Bezettingsgraad in Rapenland totale woningvoorr-aad en 
koopwoningen, per 1 januari 1985. 

Rapenland Eigenaar-
bewoners 

Onderbezetting 55,9% 62,0% 
Normbezetting 23,8 22,6 
Overbezetting 20,3 15,4 

6. 7 .Leegstand 

Leegstand in een wijk of buurt kan een aanwijzing zijn voor een slecht 
woonklimaat. Is de leegstand hoger dan de als noodzakelijk gedachte 
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friktieleegstand, dan is nader onderzoek naar de oorzaken van leegstand 
geboden. Er zal niet alleen naar gemiddelde cijfers moeten worden geke
ken, maar juist naar koncentratiepunten van leegstand. 

In Eindhoven was het aantal leegstaande woningen per 1 oktober 1984 
1.287, dat betekent op een voorraad per 1 december 1984 van 73.848 
woningen een percentage van slechts 1, 7. 
Voor Rapenland is het aantal leegstaande woningen 86, dit betekent 2,8%. 

Hoewel dit cijfer hoger ligt dan het Eindhovense gemiddelde is het in 
het licht van de landelijke cijfers niet verontrustend te noemen. In het 
meerjarenplan woningbouw 1985-89 wordt een percentage leegstand van 2,4 
wenselijk geacht ten behoeve van verschuivingen op de woningmarkt. 

* leegstand naar bouwjaar 
De relatief grote leegstand bij de kategorie 80- 84 is toe te schrijven 
aan het nog te huur staan van recent gebouwde woningen, (aanvangsleeg
stand). Dit zijn voornamelijk de woningen aan de Generaal Stedmanstraat. 

Tabet 6.23A. De leegstand in de woningvoorraad in Rapenland naar 
bouwjaar per 1 januari 1985. 

Leegstand 
bouwjaar Abs. % 

tot 45 4 4.7 
45-59 0 0 
60-69 30 34.9 
70-79 15 17.4 
80-84 37 43.0 

Totaal 86 100.0 

* leegstand naar type woning 
Leegstand komt vaker voor in meergezinswoningen, dan in eengezinswo
ningen, en we! bij alle grootte-typen. Met name de 3 en 4-kamerwoningen 
scoren hoog en de zogenaamde HAT-eenheden (I kamerwoningen).De on
gunstige prijs-kwaliteitverhouding bij dit type woningen wordt als be
langrijkste oorzaak gezien. De leegstand in de eengezinswoningen is 
gekoncentreerd in de 4-5 kamerwoningen. 
Na korrektie voor de leegstand in de generaal Stedmanstraat is de leeg
stand in de meergezinswoningen 71 % van de totale leegstand. Deze korrek
tie betreft allemaal 3-kamerwoningen zodat de nadruk van de leegstand 
komt te liggen op de I- en 4-kamer meergezinswoningen. 
Er kan een gekoncentreerde leegstand worden gesignaleerd in twee gebie
den met meergezinswoningen. 
- aanvangsleegstand: 27 nieuwe flatwoningen aan de generaal Stedman
straat. Deze woningen in de partikuliere huursektor zijn pas opgeleverd 
(bouwjaar 1984). Van de in totaal 49 meergezins 3-kamerwoningen zijn 
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deze 27 nog nooit verhuurd geweest. 
- kwaliteitsleegstand: 25 flatwoningen aan de Pisanostraat. Deze wonin-
gen eisen wat meer aandacht. Immers deze woningen vormen 42,4 % van de 
naar aanvangsleegstand in de Generaal Stedmanstraat gekorrigeerde leeg
stand. 

Tabel 6.23B. De leegstand in de woningvoorraad van Rapenland naar 
type woning, per 1 januari 1985. 

Eengezins Meergezins Totaal 
Kame rs Abs. % Abs. % Abs. % 

0 0,0 9 13,0 9 10,5 
2 0 0,0 6 8,7 6 7,0 
3 0 0,0 30 43,5 30 34,9 
4 8 47, 1 22 31,9 30 34,9 
5 7 41,2 2 2,9 9 10,5 
6 2 11,7 0 0,0 2 23,3 

Totaal 17 100,0 69 100,0 86 100,0 

6.7.1. Leegstand in de non-Qrofit sector 

Voor het totale woningbestand van Rapenland geldt een leegstandspercen
tage van 2,8%.(par. 6.4.1.). De woningbouwverenigingen zitten daar met 
1,3% een stuk onder. Vooral HHvL skoort met een percentage van 0,2 erg 
laag. 

Tabel 6.24. Het leegstandspercentage per woningbouwvereniging, per 
1 januari 1985. 

abs % 

SllS 13 1,9 
GllB 2 1,4 
HHvL 1 0,2 
Gem. 5 1,5 

Totaal 21 1,3 

6. 7 .2. Leegstand in de koopsector 

Het % leegstand in Rapenland is 2,8% en voor de koopsektor 2,7. De 
eengezinswoningen skoren relatief erg laag met 1,6%. Het leegstandsper
centage voor de meergezinswoningen is duidelijk vertekend door de leeg
stand van l woning van 1-3 kamers op een totaal van 6. 
De naar leegstand gekorrigeerde gemiddelde woningbezetting is in de 
koopsektor hoger dan voor Rapenland in totaal (resp. 2,92 en 2,51 ). Op 
de bezettingsgraad in de vorm van het aantal personen gerelateerd aan 
het aantal kamers komen we in een aparte paragraaf nog terug. 
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label 6.25. De leegstand in Rapenland voor de koopwoningen, per 1 
januari 1985. 

aantal woningen 
totaal leegst. leegst. 

abs % 

eengezins 
1-3 0 0,0 
4-5 690 11 1,6 
6 e.m. 57 1,8 

Totaal 748 12 1,6 

meergezins 
1-3 6 16,7 
4-5 311 16 5, 1 
6 e.m. 0 0,0 

Totaal 318 17 5,3 

TOTAAL 1066 29 2,7 

6.8.Transakties. 

* Inleiding. 
In het nu volgende dee! wordt ingegaan op de ontwikkelingen zoals die 
zich sinds 1962 hebben voorgedaan op de markt voor koopwoningen. Dit is 
de markt waarop (toekomstige) eigenaar-bewoners actief zijn. Achtereen
volgens wordt ingegaan op de ontwikkeling van de eigendomsverhoudingen, 
van de koopprijzen en het aantal mutaties (c.q. transacties) per 
woning. Er is een onderscheid gemaakt naar type (eengezins- vs. meerge
zins- woningen). De gegevens hebben alien betrekking op wijknivo. De 
mogelijkheid om op een lager aggregatienivo (buurt-, straat- en blokni
vo) een nader onderzoek te doen op basis van het verzamelde datamate
riaal, is voorhanden. 

* Ontwikkeling van de koopprijzen 

Figuur 6.IA. geeft de koopprijzen weer van een- en meergezinswoningen 
tussen 1963-1986. Daarvoor is per jaar de gemiddelde prijs van totaal 
aantal verkopen genomen (het quotient van verkoopprijzen en aantal 
verkopen). 
Figuur 6.1 B. geeft het prijsverloop en de bouwkosten geindexeerd weer 
voor tweedehands eengezinswoningen over dezelfde periode. 
Beide lijnen in figuur 6.1. hebben een gelijkvormig verloop, dat in 
drie perioden te verdelen is: 

1:'62-'75; licht stijgende verkoopprijzen;een- en meergezinswoningen 
kosten nagenoeg evenveel. 
Op nationaal nivo houden de bouwkosten- en prijsontwikkelingen gelijke 
tred met elkaar. 
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Tabet 6.26. Gemiddelde prijs ( x fl.1000,-) per verkochte woning 
per type per jaar ( per 1-1- 186). 

Jaartallen 
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Type 
meergezins 0 0 0 38 40 36 36 41 41 41 44 46 46 
eengezins 35 16 31 30 32 43 30 36 34 35 44 50 55 

Al le won. 35 16 31 31 36 38 33 39 38 38 44 49 52 

Jaartal len 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Type 
meergezins 45 57 70 92 93 92 83 68 67 64 67 
eengezins 49 79 108 120 130 121 121 99 104 104 99 

Alle won. 48 71 91 105 116 109 102 83 87 93 87 

II:'75-'79; een hausse op de woningenmarkt. Opvallend is dat de 
prijzen van eengezinswoningen sterker stijgen dan die van de meer
gezinswoningen. Het prijsverschil tussen een- en meergezinswoningen 
bedraagt ,vanaf 1975 tussen de FL 20000,-- en FL 40000,--. Het feit dat 
eengezinswoningen gemiddeld genomen groter zijn en een tuin hebben ver
klaart dit prijsverschil. Blijkbaar is men deze kwaliteiten na 1975 
sterker gaan waarderen. Op nationaal nivo stijgen de koopprijzen veel 
sterker dan de bouwkosten. Dit komt tot uitdrukking in figuur 6.1.B 
III:'79-'86; de ineenstorting van de woningmarkt. Redenen: hoge rente
stand, economische recessie, de afnemende inkomensgroei, en banken ver
strekken minder snel een hypotheek. Op nationaal nivo zakken koopprijzen 
weer naar het nivo van de bouwprijzen. 
Men kan dus stellen dat de ontwikkelingen op de Rapenlandse woningmarkt 
de ontwikkelingen van de nationale woningmarkt volgen, hoewel de geinde
xeerde stijging nationaal sterker is dan voor Rapenland. Het is interes-
sant die groep te bekijken die een woning heeft gekocht in de periode 
dat de prijzen sterk stegen . Het betreft hier kopers die m.n. in de pe
riode 1977-1982 een woning hebben gekocht (zie fig. 6.1.A.). Naar alle 
waarschijnlijkheid hebben deze kopers te maken met relatief hogere woon
lasten dan kopers die net voor of net na "de piek" gekocht hebben. Het 
verdient aanbeveling om met name vanuit het oogpunt van stedelijk beheer 
dieper in te gaan op deze potentiele vervalindikator. De budgetten voor 
onderhoud en. woningverbetering zouden namelijk weleens aan de krappe 
kant kunnen zijn. Vooralsnog blijft het bij een signalering. 
Totaal gaat het om 299 huishoudens die in de bovengenoemde periode 
gekocht hebben. Maar liefst 236 van de 299 huishoudens bewonen nog 
steeds dezelfde woning , oftewel 22, 1 % van het totaal aantal eigenaar 
bewoners van Rapenland. 
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Figuur 6.IB. De bouwkosten- en koopprijzen-ontwikkeling geindexeerd naar 
1965 (=100) in Rapenland van 1963-1986. 
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* Frequentie transacties 

label 6.27. Het totaal aantal transacties per woningtype per 
jaar ( 1-1- 186). 

Jaartallen 
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Type 
meergezins 0 0 0 1 14 18 11 15 30 24 46 38 28 

eengezins 2 4 10 11 13 7 16 10 20 29 46 62 47 

Al le won. 2 4 10 12 27 25 27 25 50 53 92 100 75 

Jaartal Len Totaal 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 abs % 

meerg. 48 33 49 47 32 23 20 23 33 15 34 582 44,6 
eengez. 34 59 62 39 53 33 20 22 39 38 56 721 55,4 

Alie w. 82 92 111 86 85 56 40 45 72 53 90 1303 100,0 

De grafiek van Figuur 6.2. bestaat uit verhoudingsgetallen tussen het 
aantal verkopen en het totaal aantal aanwezige woningen in een bepaald 
jaar, dit laatste groeit naarmate de wijk zijn voltooiing nadert. 
Duidelijk blijkt dat meergezinswoningen vaker van de hand warden gedaan 
dan eengezinswoningen. Het percentage meergezinswoningen wat per jaar 
verkocht wordt is duidelijk hoger dan het aantal jaarlijks verkochte 
eengezinswoningen. (zie bijlage II, B6.6.) 

De grafiek vertoont grate schommelingen. Desondanks is het mogelijk 
enkele trends te onderkennen. Het percentage verkochte eengezinswoningen 
stijgt vanaf 1969 tot 1973 van 3 naar 12%. Na 1973 treedt een daling in 
die in 1981 zijn dieptepunt vindt. Het percentage verkochte meerge
zinswoningen stijgt eveneens vanaf 1969 met dien verstande dat de stij
ging, vergeleken met de eengezinswoningen !anger doorzet, namelijk tot 
1977. Na 1977 keldert het percentage verkochte meergezinswoningen zeer 
sterk van 15,50/o in 1977 naar 6,5% in I 981. 
Gemiddeld wordt over de hele periode bij meergezinswoningen per jaar 
9,2% verkocht en bij de eengezinswoningen per jaar 5,8%. 
Gezien het feit dat het zicht op de nationale ontwikkelingen, betreffen
de de geschetste periode vooralsnog ontbreekt, is het moeilijk de 
ontwikkelingen in Rapenland te plaatsen binnen een ruimer nationaal 
kader. 
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Figuur 6.3. Het aantal woningen, het aantal transacties en 
de verkoopprijzen in Rapenland in de periode 
1970-1986. 
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6.9. Conclusies. 

Rapenland heeft een woningvoorraad van 3.039 en een bevolking van 7.412 
op I januari 1985. Zowel het aantal woningen, als het aantal inwoners 
vormen ongeveer 4% van de totalen voor Eindhoven. 
Na een eerste analyse van de woonsituatie ontstaat het volgende beeld 
van Rapenland: 

I.Beheer 

Het totaal aantal inwoners in Rapenland bedraagt per I januari 1985 
7.412 waarvan er 3.924 (52,9%) zijn gehuisvest in de sociale sector. 
Het aantal woningen per I januari van datzelfde jaar is 3.039 waarvan 
53,6% ( 1.628) in de sociale sector. 
Er zijn 4 woningbouwverenigingen actief op de non-profitmarkt in Rapen
land. 
- De Sociale Woning Stichting beheert 670 woningen (41,1%); 
- Gemeenschappelijk Woning Beheer beheert 138 woningen (8,5%); 
- Hertog Hendrik van Lotharingen beheert 490 woningen (30,1%); 
- gemeentelijke Dienst Beheer Woningen en Gebouwen 330 woningen(20,3%). 
In Rapenland wonen 3.028 eigenaar-bewoners (40,9% van het totaal aantal 
inwoners), in 1.068 woningen (35, 1 % van de to tale voorraad). 
De particuliere verhuur is in Rapenland duidelijk ondervertegenwoordigd 
(11,4% tegen Eindhoven 17 ,2% ). 
Het zijn met name de non-profit-eigenaren (53,5%) en eigenaar bewoners 
(35,1 %), die zorg moeten dragen voor het beheer van de woningvoorraad. 

2.0uderdom 

De woningen gebouwd in de periode 1960-69 zijn vooral in de koop- en 
non-profitsector gerealiseerd 
Het percentage na-oorlogse woningen in de sociale sector voor Eindhoven 
als geheel bedraagt 80%. Voor SWS is dit percentage 93%, voor HHvL 75%, 
voor GWB 97% en voor de DBWG 69%. De gemeente is zodoende de beheerder 
van de meeste voor-oorlogse woningen in Rapenland; en GWB kent het 
jongste woningbestand: alle woningen zijn van na 1970. 
De meeste woningen in de koopsector zijn, evenals de totale voorraad in 
Rapenland, gebouwd in de periode 60-79. 
In de periode 60-69 zijn eengezins en meergezins 4-5 kamerwoningen 
gerealiseerd en in het tijdvak 70-79 vooral eengezins 4-5 kamerwoningen. 
Na 1979 zijn er geen koopwoningen meer bijgekomen, het grootste aantal 
is opgeleverd in 1971 en 1972. 
In de jaren 80 is het grootste gedeelte van de woningen in de parti-
culiere verhuur neergezet en zijn er geen koopwoningen en minder non
profit wooneenheden gebouwd. In kwantitatieve zin is Rapenland momenteel 
praktisch voltooid. 
Kortom: de samenstelling van de woonbebouwing naar bouwperiode ('60-'79) 
is erg eenzijdig, immers 96% is gebouwd na 1960. Hierdoor kunnen eigena
ren en beheerders in de toekomst met verschillende pieken in de noodza
kelijke onderhouds- en verbeteringens activiteiten geconfronteerd wor-
den. 
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3. Type woningen 

In Rapenland is relatief gezien meer hoogbouw te vinden, dan in Eindho-
ven: 37 % tegenover Eindhoven 26% van de totale voorraad. Vooral de 4-5 
kamerwoningen komen vaak voor: in 95% van de eengezinswoningen en in 56% 
van de meergezinswoningen. In de realiseringsperiode van Rapenland is 
een duidelijke ontwikkeling te signaleren van de bouw van grote eenge
zinswoningen naar kleine meergezinswoningen. 
De sociale woningsector kent meer kleine meergezinswoningen, dan Rapen
land als totaal. De opbouw van de woningvoorraad van het GWB en SWS is 
als volgt: 4-5-kamer-eengezinswoningen en 1-3-kamer-meergezinswoningen. 
HHvL en DBWG beheren eveneens 4-5-kamer-eengezinswoningen, maar daar
naast juiste ook 4-5-kamer-meergezinswoningen. 
In de koopsector komen minder meergezinswoningen voor dan in de totale 
voorraad (resp. 29,9 en 37,0%). De nadruk ligt verder sterker op 4-5-
kamer-woningen (93,9%), dan in Rapenland (81,0%). 
De eigenaar-bewoners vinden we dan ook vooral in 4-5-kamerwoningen van 
zowel het type eengezins als meergezins. 
De eenheden in de particuliere verhuur sector vinden we vooral in 1-3 
kamer-meergezins- en 4-5-kamer-eengezinswoningen, resp. 42% en 29%. 
De woningen in de corporatiesektor zijn van het type 4-5-kamers-eenge
zins. 

4. Typen huishoudens 

Het type huishouden woonachtig in Rapenland is voor 60% kerngezin en 
voor 37% bestaande uit een of meer alleenstaanden. In Eindhoven zijn 
deze percentages respectievelijk 65% en 27%. De gezinnen zijn vooral 
woonachtig in 4-5-kamer-eengezinswoningen. Alleenstaanden (1,2,3 of 
meer) treffen we eveneens vaak in 4-5-kamerwoningen (meer- en eengezins) 
aan, maar ook in de kleinere 1-3-kamer-meergezinswoningen. 
De tendens is een ontwikkeling naar andere type huishoudens, anders dan 
de traditionele gezinsvorm. 
De verdeling van de per woningbouwvereniging gehuisveste gezinnen naar 
type is nagenoeg gelijk aan die voor de totale voorraad. Een kleine 
afwijking is te vinden bij het GWB en de DBWG, die minder gezinnen en 
meer alleenstaanden huisvesten. Bij HHvL is het plaatje juist omgekeerd. 
De verdeling van de in koopwoningen gehuisveste huishoudens is nagenoeg 
gelijk aan die voor de hele voorraad in Rapenland. Wei kan worden gesig
naleerd, dat iets meer gezinnen huisvesting vinden in de koopsector, dan 
andere typen huishoudens. 
Opvallend is, dat veel niet-gezinnen woonachtig zijn in 4-5-kamer
meergezinswoningen. 

5.Bevolkingssamenstelling 

Het aantal inwoners in Rapenland is, afgezien van een conjuncturele 
groei in 84-85 als gevolg van de oplevering van de woningen aan de 
Generaal Stedmanstraat, de dalende tendens van de gemeente Eindhoven 
gaan volgen. 
De dalende tendens in de bevolking wordt in 1985 bepaald door een ge
boorteoverschot van 1 en een vertrekoverschot van 102 personen. 
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Het geboorteoverschot is sinds 1979 gedaald en het vertrekoverschot 
volgt op een drietal jaren van vestigingsoverschotten (oplevering 
woningen aan de Generaal Stedmanstraat). 
De groep van ongehuwden tussen de 15 en 39 jaar worden als vestiger 
steeds belangrijker voor Rapenland. De gehuwde vestigers in deze leef
tijdscategorie moeten juist aan belang inboeten. Deze ontwikkeling sluit 
aan bij de veranderende huishoudenssamenstelling, die landelijk kan 
worden geconstateerd. De vestigers komen vanuit Eindhoven vooral uit 
Woensel en van buiten Eindhoven vooral uit gemeenten niet liggende in de 
agglomeratie Eindhoven. 
Wat betreft de ongehuwden in de categorie 25-39 jaar is het opvallend, 
dat deze naast belangrijke vestiger ook belangrijke vertrekker zijn. Het 
kunnen gezinverlaters zijn die starten op de woningmarkt. Verder trekken 
veel gehuwden in de categorie 25-39 jaar weg. Dit zijn waarschijnlijk 
doorstromers op de woningmarkt. De bestemming binnen Eindhoven is vooral 
Woensel en buiten Eindhoven vooral gemeenten buiten de Agglomeratie. 
Een ander belangrijk aspect van de bevolkingsprognose van de gemeente 
Eindhoven betreft de samenstelling van de bevolking naar leeftijd. Een 
sterke afname van de 12-21 jarigen en een toename van de categorie ouder 
dan 64 jaar wordt voorspeld. Er dreigt dus, zonder ingrijpen, een ont
groening op te treden. 
Wat betreft de leeftijdsopbouw van de hoofdbewoner zien we dat 30% 
jonger dan 35 jaar en 14% ouder dan 64. 
Wat betreft de verdeling van de hoofdbewoners over de leeftijdsgroepen, 
kunnen er in de woningen in de sociale sector minder jongeren en meer 
bejaarden worden gesignaleerd. De DBWG kent de grootste groep jonge 
hoofdbewoners in haar midden. 
Er wonen minder bejaarden in koopwoningen (9,7%), dan in de totale voor
raad (13,9%). 

6. Nationaliteit 

De nationaliteit van de huishoudens in bewoonde woningen is overwegend 
Nederlands (93,6%) of gemengd (2,4%). De verhouding Nederlanders/niet
Nederlanders blijft in de buurt ongeveer gelijk in de periode 80-86 
(97 /3). Absoluut gezien wonen er ongeveer 200 niet-Nederlanders in 
Rapenland. 
De nationaliteit van de huishoudens in de sociale sector is hier een 
afspiegeling van: ruim 94% Nederlands; 1, 7% gemengd. Wei kent de gemeen
telijke DBWG een hoger percentage niet-nederlandse of gemengde gezinnen: 
11,4%. Dit kan zijn oorzaken vinden in een flexibeler toewijzingsbeleid 
en/of een groter aandeel oudere (=goedkopere) woningen. 
De koopsector daarentegen is voor niet-Nederlandse huishoudens minder 
toegankelijk. Slechts 1,3% van de huishoudens in de koopsector is niet
Nederlands, tegenover 4% voor heel Rapenland. 

7. Woonduur 

De woonduur in Rapenland is vrij Jang. De mobiliteit is iets hoger bij 
meergezinswoningen, jonge woningen en bij kleinere huishoudens (niet 
gezinnen). 
Van de huishoudens is 65% meer dan 5 jaar woonachtig op hetzelfde adres, 
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en 80% zelfs langer dan 3 jaar. 
Er bestaat gemiddeld een iets langere woonduur binnen de sociale sector, 
dan binnen de totale woningvoorraad van Rapenland. Voor het GWB en HHvL 
geldt een iets kortere woonduur. 
De woonduur in eengezinswoningen in de koopsector is nagenoeg gelijk 
aan die voor de totale woningvoorraad in Rapenland. 
De woonduur in meergezinswoningen is duidelijk !anger, dan in de totale 
voorraad geldig is (>5 jaar 56,6% tegen 31,9%). Verder neemt de mobili
teit af met het toenemen van de leeftijd van de hoofdbewoner. Huishou
dens, die geen gezin vormen wonen korter op een adres, dan de gezinnen. 

8. Bezettingsgraad 

De gemiddelde, naar leegstand gecorrigeerde, woningbezetting is voor 
Rapenland 2,51 en voor Eindhoven 2,64. Over de periode 1981-1986 is de 
gemiddelde woningbezetting in Rapenland sneller gedaald, dan in Eindho
ven. 
Bij de gezinnen nemen in de tijd gezien het aantal kinderen nog steeds 
af. Dit vormt een gedeeltelijke verklaring voor afname van de gemiddelde 
woningbezetting. 
In de toekomst kan, gezien de bevolkingsprognose van de gemeente Eindho
ven, zelfs een gemiddelde woningbezetting (ongecorrigeerd) worden ver
kregen van 2,06. 
In Rapenland is minder sprake van normbezetting dan in Eindhoven. 
Dienovereenkomstig is er wel sprake van een relatief hoge over- en 
onderbezetting. De onderbezetting komt vooral in de meergezinswoningen 
voor en vaker bij 1-2-persoonshuishoudens. 
De gemiddelde naar leegstand gekorrigeerde woningbezetting is 2,44 voor 
de non-profit-sector, dat is lager dan voor Rapenland als geheel met een 
score van 2,51. HHvL scoort veel hoger (3,0 l ), de andere woningbouwvere
nigingen juist lager. 
De SWS en het GWB kennen meer overbezetting, dan het voor Rapenland 
geldende gemiddelde. 
In de koopsector ligt de gemiddelde woningbezetting gecorrigeerd naar 
leegstand met 2,92 personen boven het gemiddelde van Rapenland van 2,51 
personen. 
De onderbezetting (aantal personen per kamer) is hoger in de voorraad 
koopwoningen en dan in de totale voorraad (62% tegen 55,9%). De onderbe
zetting hoeft vanuit het oogpunt van beheer niet direct als problema-
tisch gezien te worden, te meer daar onderbezetting in heel Eindhoven 
voorkomt. De overbezetting daarentegen, die vooral een gevolg van inwo
ning is, verdient wel aandacht in het kader van beheersactiviteiten. 

9. Leegstand 

De leegstand in Rapenland bedraagt 2,8% en in Eindhoven l, 7%. Leegstand 
constateren we vaker bij meergezinswoningen en wel van het type HAT of 
4-kamerwoning. De totale leegstand bedraagt 86 woningen en kan komt voor 
op twee belangrijke lokaties: een aanvangsleegstand van 27 meergezinswo
ningen aan de Generaal Stedmanstraat en 25 meergezinswoningen aan de 
Pisanostraat. Deze laatste concentratie heeft we! aandacht nodig in het 
kader van beheer. 
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De leegstand is relatief erg laag voor de sociale sector: 1,3% (Rapen
land 2,8%). 
De leegstand in de koopsector is ongeveer even hoog als in Rapenland, 
resp 2, 7 en 2,8%. Na correctie van extremen is de leegstand in zowel 
eengezins als meergezinswoningen lager voor deze sector. 

10. Transacties 

Het percentage meergezinswoningen, dat per jaar verkocht wordt ligt 
hoger (9,2%), dan het percentage jaarlijks verkochte eengezinswoningen 
(5,8%). 
Het aantal verkopen van eengezinswoningen is gestegen in de periode 69-
73 en gedaald in de periode 73-81. Voor meergezinswoningen geldt een 
stijging van het aantal verkopen in 69- 77 en een daling van 77-81. 
Een op de 30 transacties is een speculatieverkoop. 
De ontwikkelingen in de vrije sector volgen de trends, die kunnen warden 
gesignaleerd op de nationale markt. Aandacht zal moeten worden geschon
ken aan de groep kopers, die hebben gekocht in de periode 77-82 en die 
relatief hoge woonlasten kennen. Van de 299 kopers uit die periode wonen 
er nog 236 op hetzelfde adres. 

148 



HOOFDSTUK 7: RAPENLAND :DE PROBLEMEN NADER BEZIEN. 

7. I.Intro 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste problemen in en kwetsbaarheden 
van de wijk Rapenland als dee! van de Eindhovense woningvoorraad nog
maals kort belicht. Tevens zullen we ingaan op de belangrijkste proble
men op buurtnivo. 
Deze problemen vragen om een reaktie van de lokale overheid waarop in 
hoofdstuk 8 nader wordt ingegaan. 
Achtereenvolgens komen aan bod de bouwperiode, de leeftijdsopbouw van de 
hoofdbewoners, de woonduur, de woonbezetting en de leegstand, allereerst 
op wijknivo, daarna op buurtnivo. 

Voor een dergelijke micro-analyse noemden we in de inleiding verschil
lende argumenten : 
a. De buurt/ het complex is een belangrijk nabijheidskader; 
b. De buurt als organisatienivo voor beherende instanties; 
c. De buurt het complex als differentiatiemoment. 
Een analyse op micro-nivo maakt het mogelijk om concrete knelpunten en 
de samenhang ertussen binnen een sociaal ruimtelijke kader op te spo-
ren, om zicht te krijgen op de mogelijkheden voor beheer "van onderop" 
en om de mogelijkheden voor het herverkavelen van beheerbevoegdheden in 
kaart brengen. 

7.2.Het wijknivo 

7 .2.1.Bouwperiode. 

Op kaart 7. I. zijn de bouw jaren van de verschillende subbuurten aangege
ven. 
Voor-oorlogse eengezinswoningen vinden we terug aan de Woenselse straat, 
de Generaal Dibbetslaan en aan de Eckartseweg Noord. Deze laatste weg 
wordt voor een gedeelte nog gekompleteerd met een aantal woningen uit 
1959. Op de woningen aan de Generaal Dibbetslaan na (beheerd door en 
eigendom van DBWG), zijn de eengezinshuizen eigendom van de bewoners. 
Een groot aantal eengezinswoningen en een veel kleiner aantal meerge
zinswoningen is gebouwd in 1964. Deze komplexen liggen verspreid over de 
hele wijk. De woningen zijn veelal eigendom van de verschiUende woning
bouwverenigingen, maar in het noord-oostelijke en -westelijke dee! zien 
we ook komplexen met eigenaar-bewoners. 
In de periode 1969-1973 zijn veel meergezinswoningen gereedgekomen langs 
de radialen. Daarnaast zijn een beperkter aantal eengezinswoningen in 
het noord-westen en rondom de Generaal Dibbetslaan opgeleverd. Het 
eigendom en beheer van de woningen uit deze periode valt toe aan alle 
drie de onderscheidde kategorieen beheerders. 
In de periode 1977-1979 zijn de koopwoningen in de omgeving van de 
Generaal Linckerslaan gerealiseerd en de meergezinswoningen van de So
ciale Woning Stichting aan de Pisanostraat. 
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Kaart 7.1. Bouwjaar van de woningen in Rapenland, situatie per 1-1-85 
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In de jaren 80 is het aantal woningen in de partikuliere huursektor 
toegenomen door de realisatie van de meer- en eengezinswoningen aan de 
Generaal Stedmanstraat. Verder is er nog hoogbouw gerealiseerd aan de 
Pisanostraat en de Europalaan voor de SWS, HHvL en de DBWG. 

Het grote aantal woningen gerealiseerd in de jaren 60 legt een grote, in 
de tijd gekoncentreerde claim op toekomstig onder-houdsgelden. 
Toch valt Rapenland niet onder de door de gemeente Eindhoven aangewezen 
aandachtsgebieden in het kader van het stedelijk beheer. 

7 .2.2.Leeftijdsopbouw bevolking. 

Op kaart 7.2. is aangegeven hoe de opbouw en de verhouding per subbuurt 
is wat betreft de leeftijd van de hoofdbewoners. De gegevens zijn geag
gregeerd tot een drietal klassen:- tot 35 jaar 

- 35 tot 65 
- ouder dan 65 

Voor de totale wijk geldt een verhouding van de leeftijdsgroepen: 
42-46-12. 
De indeling van subbuurten is tot stand gekomen door een kombinatie van 
de bouwperiode-gebieden van kaart 7.1. en de indeling van de wijk zoals 
gebruikt in het stedebouwkundige dee!, dee! I. De hoogbouwkomplexen zijn 
ieder afzonderlijk bekeken. 

Jongeren zijn vaker te vinden in de hoogbouw langs de radialen en in de 
nieuwere eengezinswoningen. Dit is onafhankelijk van de beheerder. 
De midden-groepen zien we vooral in de eengezinswoningen. Voor elke 
bouwperiode geldt datzelfde beeld, wederom onafhankelijk van het type 
beheerder. 
Sommige hoogbouwkomplexen blijken bij ouderen meer in trek dan andere. 
Dit zijn zowel huur als koopwoningen uit alle bouwperioden. Eengezinswo
ningen in zowel de partikuliere, als de sociale huursektor worden vaker 
door ouderen bewoond, dan koopwoningen. Wei warden de oudere woningen 
ook wat vaker bewoond door oudere mensen, in de huur- en in de koopsek
tor. Of dit een gevolg is van een lange woonduur, dat wil zeggen een 
bepaalde honkvastheid, moet blijken uit 7.1.3. de woonduur. 
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7 .2.3. W_o_onduur. 

Tabet 7.1. Woonduur op een adres in Rapentand naar eigenaar. 

< 1 jaar 1-2 jaar 3-5 jaar > 5· jaar Totaat 

eig.bew. 71 6,8 83 8,0 134 12,9 751 72,3 1039 
part.verh.145 47,2 71 23,1 26 8,5 65 21,2 307 
WBV 89 7,2 88 7, 1 188 15,2 873 70,5 1238 
Gem. 33 8,9 59 16,0 69 18,7 208 56,4 369 

Totaat 338 11.4 301 10.2 417 14.1 1897 64.2 2953 

Bezien we de woonduur naar eigenaar dan blijkt deze vooral bij de parti
kuliere verhuurders kort te zijn. Dit hangt samen met de leeftijd van 
deze woningen. Met name de laatste jaren is in deze partikuliere huur
sektor veel gebouwd. 

7 .2.4. Bezettingsnorm. 

Tabet 7.2. Over- en onderbezetting in Rapentand naar eigendoms-
verhouding votgens de vhv- en federatienorm. 

Eigen. Part. Totaat 
bew. verh. WBV gem. % abs 

VHV-ptan 
Onderb. 63.9 61-5 44.9 65.3 55.9 1651 
Normb. 21.5 31.8 26.2 17.9 23.8 704 
Overb. 14.6 6.7 28.9 16.8 20.2 598 
Fed.norm 
1982 
Overb. % 0.0 0.0 12.4 3.5 5.8 

abs 4 0 153 13 170 
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Kaart 7.3. De woonduur per woning in Rapenland korter dan 2 jaar, 
per I januari 1985. 

-~-~~~~, 
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Kaart 7.4.a. De overbezetting per woning in Rapenland. 
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woning in Rapenland, 
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Normbezetting komt naar verhouding weinig voor. Daarentegen is in veel 
gevallen sprake van onderbezetting. 
In Rapenland komt afwijking van de norm in de partikuliere sektor vooral 
tot uitdrukking in een hogere graad van onderbezetting. In de non
profit-sektor komt dit tot uitdrukking in enerzijds een onderbezetting , 
zij het lager dan in de partikuliere sektor, anderzijds een overbezet-
ting ( l op 4 woningen), juist veel hoger dan in de partikuliere sektor 
( l op 7 woningen). 

Hanteren we echter de federatienorm uit 1982 dan komt het probleem van 
de overbezetting in een heel ander daglicht te staan. In de partikuliere 
sektor is er niet langer sprake van overbezetting, in de non-profitsek-
tor komt het slechts in I op de I 0 woningen voor. 

Op kaartje 7.4a is de overbezetting gelokaliseerd zoals omschreven in 
het VHV-plan van de gemeente. Aangezien dit beeld vertekend is doordat 
onder andere HA T-woningen per definitie overbezet zijn, is er een kor
rektie uitgevoerd op de door de gemeente toegepaste norm. Had bij de 
normbezetting I persoon recht op minimaal 2 kamers, 2 personen op mini
maal 3 kamers etc. en was I persoon in I kamer al een geval van overbe
zetting, na uitvoering van de korrektie is er pas sprake van overbezet-
ting zodra 2 personen slechts beschikken over maximaal I kamer, 3 perso
nen over maximaal 2 kamers etc. Het plaatje dat dan ontstaat is weerge
geven in kaartje 7.4b. 

Zowel uit kaartje 7.4a als 7.4b zijn geen echte koncentratiegebieden met 
een overbezetting te konstateren. Ook is er geen duidelijk verband te 
ontdekken tussen overbezetting, beheerder, bouwjaar en type woning. 

7 .2.5. Leegstand 

Tabel 7.3. Verdeling van de woningvoorraad in Rapenland naar 
eigendom en de leegstand, per 1 januari 1985. 

Eigenaar Aantal % Leegstand % 

Eigenaar-bew 1068 35, 1 29 2,7 
part. verh. 343 11,3 36 13,7 
wbv 1254 41,3 16 1,3 
Gem. 374 12,3 5 1,3 

Totaal 3039 100,0 86 2,8 

De gemiddelde leegstand is 2,8%. Dit is een percentage is niet opvallend 
hoog gezien de landelijke friktieleegstand (tussen 2 en 4%). 
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Kaart 7.5.a. Leegstand van woningen in Rapenland per I januari 
1982. 

Kaart 7.5.b. Leegstand van woningen in Rapenland per 1 januari 
1985. 
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Wei opvallend is de relatief grote leegstand bij partikuliere verhuur. 
(Zie tabel 7.4A/B). 
Dit is een gevolg van de oplevering van een nieuw komplex huurwoningen 
aan de Generaal Stedmanstraat. Deze woningen waren per 1 januari 1985 
nog niet allemaal verhuurd. 

Tabet 7.4A. Leegstand in de part. sektor in Rapenland naar 
type woning, per 1 januari 1985. 

Meergezins 
1-3 kamers 15 
4-5 kamers 3 
6 e.m. 0 
Eengezins 
1-3 kamers 0 
4-5 kamers 2 
6 e.m. 

Totaal 21 

Leegstand komt vooral voor in de meergezinswoningen en dan vooral de 
kleinere typen. 

label 7.4B. Leegstand in de part.sektor in Rapenland 
naar bouwjaar, per 1 januari 1985. 

Bouwjaar Leegstand 
tot 45 1 
45-59 0 
60-69 2 
70-79 12 
80-84 6 

Totaal 21 

Opvallend is het aantal leegstaande woningen uit de periode 70-79. Daar
naast 6 vrij recente woningen die leegstaan. Misschien pas opgeleverd 
en nog nooit bewoond geweest. 
Interessant is de vraag of deze, overigens geringe leegstand, ruimtelijk 
geconcentreerd voorkomt. Het lijkt dat deze zich vooral concentreert 
rond de Pisanostraat. Uit tabel 7.5. blijkt dat: 
- vooral de hoogbouw levert problemen op ; 
- veel leegstaande HAT -eenheden, 7 in 1985 en 8 in 1982, allemaal in 
hoogbouw en in bezit SWS. Deze flat op de hoek van de Pisanostraat en de 
Woenselse Straat verdient aandacht; 
- het bouwjaar levert geen verklarende faktor op voor een hogere leeg
stand; 

159 



- opvallend is de leegstand onder de eigenaar-bewoners. 

label 7.5. De leegstand in de Pisanostraat naar beheerder en 
middelhoogbouw (tot 4 bouwlagen) en hoogbouw 
(> 4 bouwlagen). 

middelhoog hoog totaal 
bouwj. kamers aant. bouwj. kamers aant 

sws 1982 2 1979 2 
1982 3 1979 7 11 

Eig.bew. 1969 4 5 1969 4 4 
1969 2 1 10 

Part.verh. 1969 4 2 1969 4 2 4 

Totaal 9 16 25 

7.3.Het buurtnivo 

7.3.1. Vooraf. 

In het kader van een analyse op buurtnivo zijn in dee! I de volgende 
gebieden onderscheiden: 
- Rapenland Noord West (Woenselsestraat en omgeving) 
- Rapenland Zuid West (Beeldhouwersbuurt) 
- Rapenland Zuid Oost (Generalenbuurt) 
- Rapenland Noord Oost 
- Het Bastion 
- De Randbebouwing 

7.3.2. Woenselsestraat e.o. 

Het gebied heeft een wat ouderdom betreft zeer gemengde bebouwing. Dit 
draagt bij tot de heterogeniteit van <lit gebied, <lat daardoor als kwali-
teit positief te waarderen is.(zie tabel 7.6A.) 
Beheerstechnisch is relevant dat de woonbebouwing geheel door eigenaar
bewoners en in mindere mate door particuliere verhuurders beheerd wordt. 
Opvallend is de zeer lage overbezetting (2,4% ten opzichte van 20,2% in 
Rapenland als geheel). 
Ook in sociaal opzicht is het een heterogeen gebied, met zowel oudere 
als jongere bewoners en met een verloop <lat nauwelijks afwijkt van <lat 
van de huishoudens in de eensgezinswoningen in de rest van Rapenland 
(resp. 9,4% en 10,3% woonduur korter dan 3 jaar). 
Welliswaar is het leegstandspercentage iets hoger dan in de rest van 
Rapenland (3,5% ten opzichte van 2,8%),maar in absolute zin gaat om 
slechts 9 woningen. 
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Aantal een/meer- bouw- aantal eigenaar/ aantal won. leegstand per woonduur % ouderen % jongeren aantal aantal afwijk.gem.prijs 
woningen gezins jaar HAT beheerder overbezet 1-1-82 1-1-85 < 3 jaar >64 jaar <34 jaar eb 85 verk. 80 85 

<HAT> (HAT> 

Tabel 7.6A. Kengetallen Buurt West Noord West. 

164 164 0 <45 9 0 eig.bew. 4 5 5 13 9 20 
64 64 
69 15 ...... 

°' 71 26 
72 50 217 25 +15 +4 

2 58 58 0 <45 9 0 eig.bew. 0 2 4 9/37 19/13 
72 28 
73 21 

3 32 32 0 <45 3 0 eig.bew. 4 2 7 7 27 18 0 -11 -3 
64 7 part.verh. 
71 2 

Tabel 7.6B. Kengetallen Beeldhouwersbuurt. 

311 311 0 64 311 0 sws 8 2 2 18 32 4 nvt 

Tabet 7.6C. Kengetallen Generalenbuurt. 

283 264 19 64 264 0 HHvL 10 0 13 15 7 nvt 
69 19 



7 .3 .3 .Beeldhouwersbuurt. 

Aile woningen, gebouwd in 64 worden beheerd door SWS.(zie 7.6B). 
Opvallend is het geringe percentage jongeren (4% ten opzichte van 30% 
voor Rapenland als geheel), de grote stabiliteit in de woonduur (korter 
dan 3 jaar slechts 5,8% ten opzichte van 10,3%) en het hoger % bejaarden 
(37 ten opzichte van 14%). 
Overbezetting komt nauwelijks voor, waarschijnlijk als gevolg van de 
ontwikkelingsfasen waarin veel huishoudens zich hier bevinden (gezins
verdunning). 
Zeer waarschijnlijk is de eerste generatie bewoners hier nog aanwezig. 
Leegstand komt bovendien nauwelijks voor (0,6% ten opzichte van 2,8%). 
Er is dan ook duidelijk sprake van een grote homogeniteit in dit dee! 
van Rapenland, die echter tegelijktijd vergrijzing tot gevolg heeft . 

7 .3 .4.Generalenbuurt. 

Een gebied dat in beheerstechnische eveneens een grote homogeniteit 
vertoont is de woonbuurt rond het Generaal Berenschotpad en Generaal 
Collaertpad: alle woningen worden beheerd door H.H.v.L..(zie 7.6C). 
Bij de bevolkingsamenstelling in dit cluster valt een ondervertegenwoor
diging van jongere huishoudens op. Met name bewoners de categorie van 35 
tot 64 jaar is hier oververtegenwoordigd. Ook hier is bovendien het % 
huishoudens met een korte woonduur geringer (4,6 t.o. 10,3%). Overbezet
ting en leegstand komen eveneens nauwelijks voor. 
Wellicht zijn veel huishoudens met de woningen, vooral gebouwd in 1964 
met de woningen mee verouderd. 

7.3.5. Rapenland Noord Oost. 

We zagen in deel 1 reeds dat meer dan welk ander gedeelte van Rapenland 
dit deel de sporen van een produktiehausse draagt. Het wordt bovendien 
gekenmerkt door een heterogene beheerstructuur.(7.6C) 
Een nadere differentiatie toont het volgende beeld: 
Bebouwingsclusters l en 2: 
Beide clusters worden geheel beheerd door eigenaar-bewoners. Qua sociale 
samenstelling ligt ook hier het accent op de bewoners met middelbare 
leeftijd. In cluster 2 is echter sprake van een lichte oververtegenwoor
diging van personen jonger dan 35 jaar (42 ten opzichte van 30%). Leeg
stand, overbezetting en korte woonduur zijn lager dan gemiddeld in 
koopwoningen in Rapenland. In hoeverre hier een aantal "vastzitters" 
voorkomen is onduidelijk. 
Bebouwingscluster 3 en 4: 
De beide bebouwingscluster worden zowel door een aantal non- profit 
eigenaren beheerd als door eigenaar bewoners, dit als gevolg van de 
verkoop van woningwetwoningen in dit gebied. 
Het percentage huishoudens met een korte woonduur is hier iets lager dan 
elders in Rapenland. Leegstand komt niet voor. Overbezetting komt even
eens minder voor dan in de rest van Rapenland. 
Bebouwingscluster 5: 
De woningen in dit cluster worden alleen beheerd door particuliere 
verhuurders. 
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Tabet 7.6D:Kengetallen Rapenland Noord-Oost. 

Aantal een/meer- bouw-
woningen gezins jaar 

72 72 0 64 72 

2 76 76 0 64 76 

3 316 316 0 64 316 

4 216 216 0 64 134 
71 40 
72 42 

5 72 72 0 82 21 
83 31 
84 20 

Tabet 7.6E. Kengetallen Bastion. 

147 147 0 77 84 
78 44 
79 19 

aantal 
HAT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

eigenaar/ aantal won. 
beheerder overbezet 

eig.bew. 2 

eig.bew. 3 

HHvL, 13 

SllS,e.b. 

e.b., SllS, 23 
GllB 

part.verh. 

eig.bew. 16 

leegstand per woonduur % ouderen % jongeren aantal aantal afwijk.gem.prijs 
1-1-82 1-1-85 < 3 jaar >64 jaar <34 jaar eb 85 verk. 80 85 

CHAT) CHAT) 

0 0 8 4 32 70 2 +1 -29 

0 2 9 5 42 72 4 +10 +15 

0 0 16 12 13 82 3 +9 +5 

2 0 18 12 19 67 6 +27 +11 

2 13 7 64 

2 17 32 147 11 +51 +40 



Wat opvalt is het zeer hoge percentage personen jonger dan 34 jaar. 
Bovendien komt overbezetting nauwelijks voor. Wellicht zijn beide een 
gevolg van het toewijzingsbeleid van de particuliere beheerder. 
Het veelvuldig voorkomen van een korte woonduur hangt samen met de datum 
oplevering. 

7 .3.6.Het Bastion. 

Het gehele gebied wordt beheerd door eigenaar-bewoners. 
In het gebied is vanaf 1978 een buurtvereniging aktief. Hield deze zich 
aanvankelijk nog bezig met zaken die betrekking hadden op het beheer van 
de woning en woonomgeving, de laatste jaren staan vooral gezinsaktivi
teiten op de agenda. (zie bijlage IIl"Interviews") 
De sociale samenstelling is vergelijkbaar met die in andere koopkomple
xen: een groot aantal personen onder de 35 jaar. Bejaarden komen echter 
niet voor, begrijpelijk voor koopwoningen van eind jaren 70. 
De overbezetting is hier hoger dan elders (10,9 t.O. 5,0).(voltooide 
gezinnen). Leegstand komt nauwelijk voor. 

7.3.7.De Randbebouwing. 

De Randbebouwing, (overwegend middelhoog- en hoogbouw) wordt beheerd 
door. verschillende typen eigenaren. Van de non profit beheerders is de 
Dienst Beheer Woningen en Gebouwen de belang- rijkste. 
Ze funktioneert vooral voor de huisvesting van personen jonger dan 35 
jaar. In sommige non profit complexen bedraagt het percentage van deze 
kategorie 85 tot 95%. In veel gevallen zullen deze 
vooral toegewezen warden aan starters op de Eindhovense woningmarkt. Met 
name in deze complexen is het percentage personen met een korte woonduur 
zeer hoog. 
Een uitzondering vormt het bebouwingscluster 7a en 7b van het type 
hofverkaveling. In deze portiekflats in de koopsector uit de 60er jaren 
is de categorie bejaarden duidelijk oververtegenwoordigd. 
Een tweede uitzondering is een drietal complexen van DBWG, gelegen in de 
cluster la en le . 

7. 4.Slotsom. 

I. Het leegstandspercentage is niet hoog: 2,8% van de woningen. Van de 
non-profit woningen staat slechts 1,3% leeg. De naar verhouding hoge 
leegstand in de partikuliere huursektor ( 13, 7%) is vooral een gevolg van 
de oplevering van een nieuwe komplex ten tijden van het onderzoek.De 
leegstand in de koopsektor is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde percen
tage(2, 7%). Voorzover leegstand voorkomt concentreert deze zich in de 
meegezinswoningen, met name de kleinere woningen (prijs:kwaliteit ver
houding, bijv. bij HA T-eenheden). 

2. Overbezetting komt zeer selektief voor. Is volgens de volkshuisves
tingsnorm van de gemeente (zie het VHV-plan) zo'n 20% van de woningen 
overbezet, bij de korporatie is dit bijna 29%. Nader onderzoek leert 
echter dat de overbezetting zich vooral koncentreert in de woningen van 
de GWB (bijna 44%) en de SWS (34%). Zelfs wanneer de veel soepelere 
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Tabel 7.6F. Kengetallen Randbebouwing. 

1a 

1b 

1c 

2 

3 

4 

5 

6 

7a 

7b 

9 

10 

11 

Aantal 
woningen 

94 

94 

32 

een/ rneer
gezins 

0 94 

0 94 

0 32 
geen woonbebouwing 
68 68 0 

84 
43 

125 

84 
60 

105 
231 

147 

0 84 
0 43 
0 125 

0 84 
0 60 

0 105 
0 231 

0 147 

bouw
j aar 

71 32 
69 30 
71 32 
71 32 
69 30 
71 32 
71 32 

<45 20 
59 17 
64 31 
64 84 
82 43 
82 85 
84 40 
64 84 
64 42 
69 18 

84 105 
79 105 
82 58 
69 36 
79 32 
69 36 
69 38 
69 36 
69 37 

aantal 
HAT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 
0 

18 
0 

0 

0 

65 
0 

58 
0 

0 

0 

0 

eigenaar/ 
beheerder 

gem. 
e.b. 
gem. 
gem. 
e.b. 
gem. 
gem. 

gem.,e.b. 

gem. 
gem. 
gem. 
GllB 

eig.bew. 
eig.bew. 

part. verh. 
SI.IS 

SI.IS 

e.b. 
SI.IS 

e.b. 
e.b. 
part. verh. 
part.verh. 

aantal won. 
overbezet 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

0 

3 
0 

0 

3 

2 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

leegstand per 
1-1-82 1-1-85 

CHAT) (HAT) 

0 

1 

2 

2 

3 

0 

2 

5 

8(8) 

0 

2(2) 
2 
2 

0 

4 

0 

0 

1 

2 
0 

2 

0 

0 

2 

2 

3 

2 

7(7) 

2 
4 

2(2) 
1 

5 

2 

2 

woonduur % ouderen 
< 3 jaar >64 jaar 

6 

11 
13 
13 

5 

13 
8 

9 

16 

29 
0 

37 

13 

14 

45 
11 

11 

32 
12 

7 

13 
12 

28 
7 

9 

10 
4 

12 
28 

18 

15 
2 
8 

10 
30 
30 

21 
0 

5 
3 

6 

22 
6 

13 

% jongeren 
<34 jaar 

31 
50 
50 
57 

39 
47 

44 

22 

43 
86 
61 

62 
21 
21 

49 
96 
54 
61 

84 
54 
31 
74 

52 

aantal aantal afwijk.gem.prijs 

30 

30 

28 

84 
60 

35 

35 
36 

eb 85 verk. 80 85 

4 

3 

9 
8 

3 

5 

2 

-18 

-19 

-6 

-7 

-9 

-32 

-29 
-34 

-24 

-12 

-15 

-15 
-14 

-19 

-31 
-24 



toewijzingsnorm van de Federatie gehanteerd wordt is de overbezetting 
nog groot (21,4 en 15,6%). Bij de overige non profit beheerders komt de 
overbezetting op het zelfde nivo voor als bij de andere beheerders (16-
18% volgens de vhv-norm,0-3,5% volgens de Federatie-norm). 

3. Wanneer we ook onderbezetting als problematisch beschouwen, dan is 
ook dit probleem aanzienlijk: bijna 56% van de woningen in Rapenland is 
onderbezet. Als spiegelbeeld van voorgaande: het percentage bij de 
korporaties is verhoudingsgewijs laag:45%. Bij GWB is zelfs slechts 16% 
van de woningen onderbezet;hier is ook de normbezetting erg hoog 
( 4 I% );deze schommelt bij de overigen rond de 25%. 
In de koopsektor is de onderbezettingspercentage het hoogst: maar liefst 
62%. Zoals reeds gesteld, het is echter de vraag of onderbezetting als 
een probleem gezien moet worden. Met het oog op de toekomst is waar
schijnlijk een zekere "meerruimte" wenselijk. Overigens zal deze bij 
bestrijding van overbezetting wel naar verhouding afnemen. 

4. Rapenland is te typeren als een woonbuurt beslist niet als doorgangs
huis; 65% van de huishoudens woont er al 5 jaar en meer. Bijna 80% woont 
er meer dan 3 jaar. Dit beeld moet echter verder gedifferentieerd wor-
den: 
- de doorstroming is in de meergezinswoningen groter dan in de eenge
zinswoningen. Dit geldt voor alle sektoren. In de koopsektor betekent 
dit dat het aantal transakties van meergezinswoningen naar verhouding 
veel groter is. 
- de woonduur in de non profit sektor is vooral bepaald door de samen
stelling van het bezit.Bij beheerders met veel eengezinswoningen is de 
woonduur verhoudingsgewijs langer.(zie ook schema). 

5. In de Woenselsestraat en omgeving zijn de heterogeniteit wat betreft 
bouwjaar en sociale opbouw en de zeer !age overbezetting belangrijke 
kenmerken. Het eigendom is in handen van vooral de bewoners en daarnaast 
van particuliere verhuurders. 

6. De Beeldhouwersbuurt kent een grote homogeniteit: alle woningen zijn 
van 1964, alle woningen worden beheerd en zijn eigendom van de SWS, zeer 
waarschijnlijk zijn de eerste bewoners nog in grote getalen woonachtig 
en de leeftijdsopbouw wijst in de richting van een toekomstige vergrij
zing. 

7. De Generalenbuurt wordt beheerd door HHvL en kent dezelfde homogeni
teit als de Beeldhouwersbuurt, waarvan de verouderende bevolking de 
meeste aandacht vraagt. 

8. Rapenland Noord-Oost heeft een sterk heterogeen karakter. Bebouwings
clusters 1 en 2 bevatten alleen eigenaar-bewoners, met een accent op de 
middelbare leeftijd en een iets grotere groep jongeren dan gemiddeld. 
Het leegstandspercentage, de overbezetting en de korte woonduur zijn 
lager dan gemiddeld voor de koopwoningen in Rapenland. 
Bebouwingsclusters 3 en 4 kent zowel eigenaar bewoners als non-profitei
genaren. Er is geen leegstand en overbezetting en een korte woonduur 
komt relatief weinig voor. 
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Bebouwingscluster 5 wordt beheerd door particuliere verhuurders. Opval
lend is het zeer hoge percentage personen jonger dan 34 jaar. 

9. Het Bastion kent alleen eigenaar-bewoners, weinig leegstand, een 
geringe overbezetting en een jonge leeftijdsopbouw. 

10. De Randbebouwing bestaat uit middelhoog- en hoogbouw. Er zijn ver
schillende typen eigenaren. De bewoners zijn vooral mensen onder de 35 
jaar, met een korte woonduur. Uitzondering vormen de clusters 7a en 7b, 
waarin de bejaarden duidelijk zijn oververtegenwoordigd, en de galerij
flats van cluster la en le. 
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HOOFDSTUK 8: PERSPEK TIE VEN VOOR WONINGVOORRAADBEHEER 

8. l .Inleiding 

We hebben in gekonstateerd dat Rapenland geen probleemgebied is. Inter
essant is echter de vraag of er ook in de (nabije) toekomst geen proble
men te verwachten zijn. Anders gesteld: 
Welke zijn de kwetsbaarheden van het gebied als woongebied en hoe zullen 
deze in de toekomst manifest word en? 
Welke rol kunnen de betrokkenen spelen bij het voorkomen van problemen, 
c.q. het anticiperen op problemen? 
Op deze vragen zullen we in dit hoofdstuk nader ingaan. 

8.2.Het gemeentelijk beleid. 

Met het opgang komen van de stadsvernieuwing in Eindhoven werd in de 
jaren 70 de bestuurlijke aandacht gericht op het bestaande stedelijke 
gebied. In eerste instantie ging het hierbij om een inhaalmanoeuvre, 
waarbij met name de gebieden met overwegend vooroorlogse woningen aange
pakt werden. In de jaren 80 verschoof deze aandacht steeds meer naar 
gebieden met een na-oorlogse bebouwing. Op de achtergrond hierbij spelen 
de specifieke ouderdomstructuur van de woningenvoorraad in Eindhoven, 
het inzicht dat voorkomen beter is dan genezen, de noodzaak nieuwe 
behoeften binnen de bestaande voorraad op te vangen, enz. (I) Onder 
"stadsbeheer" wordt verstaan: de continue zorg voor het in goede staat 
houden van en zorg voor het doelmatig en optimaal doen gebruiken van het 
lee/- en werkmilieu in het stedeli}k gebied, door middel van af stemming 
van de uiteenlopende inbreng van de diverse beleidsectoren en disci-
plines en het scheppen van voorwaarden voor particuliere initiatieven 
ten behoeve van een gebiedsgerichte aanpak." 
Stadsbeheer heeft dan ook primair een territoriale dimensie. Op gebieds
niveau worden materiele en immateriele aspecten in een op integrale en 
op uitvoering gerichte aanpak meegenomen om de bestaande gebouwenvoor
raad en omgeving aan te passen - in conserverende of innoverende zin -
aan de zich wijzigende behoefte en omstandigheden. 
De rol van de overheid in het kader van stadsbeheer zal echter terughou
dend zijn. Er is immers sprake van een terugtredende overheid, niet in 
de zin dat deze zich afzijdig zou moeten houden maar we! dat er meer 
aangesloten zou moeten worden bij de ontwikkelingen in de marktsector 
enbij de wensen en mogelijkheden van de partijen in die sector. 
De overheid zal dan ook vooral een coordinerende en initierende rol 
spelen. Eveneens moet gedacht worden aan het scheppen van publiekrechte
lijke en privaatrechtelijke voorwaarden voor stadsbeheer.Hierbij wordt 
gedacht aan: 
- coordinatie: dit is vaak van strategisch belang en typisch een over
heidstaak; 
- subsidiering om gewenste activiteiten te sturen. (2) 
In het kader van het stadsbeheer van de gemeente Eindhoven worden 4 
typen beheergebieden onderscheiden, geselecteerd op basis van de ken
merken "ouderdom" en " bouw en woontechnische kwaliteit van particuliere 
huurwoningen": 
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1.Rehabilitatiegebieden zijn gebieden met een voor het merendeel voor
oorlogs woningbestand van slechte of voldoende kwaliteit waar veelal ook 
de ruimtelijke structuur gebreken vertoont. Deze gebieden worden na 
aanwijzing intensief aangepakt, waarna er nazorg nodig blijft. 
2.Preventie-van-verval-gebieden zijn gebieden met een combinatie van na
en vooroorlogse woningen van soms slechte of onvoldoende, maar overwe
gend voldoende kwaliteit. Preventie van verval door middel van beheer
plannen moet voorkomen dat woningen en openbare ruimte defecten gaan 
vertonen. 
2.a.Aktiegebieden zijn concentraties van slechte of onvoldoende woningen 
binnen de prnventie-van-verval-gebieden. Deze vragen om een intensievere 
aanpak dan de overige preventie van verval gebieden. 
2.b.Aandachtgebieden: Deze overige preventie-van-verval-gebieden zijn 
aandachtgebieden waar door onderzoek uitgewezen zal moeten worden in 
welke buurten of delen daarvan daadwerkelijke preventieve maatregelen 
getroffen moeten worden in welke volgorde hierbij gehanteerd moet wor
den. De wijk Rapenland behoort tot het type "aandachtgebieden". 

Uit figuur 8.1.A tm D, waarin de Rapenlandse woningvoorraad vergeleken 
wordt met de Eindhovense resp. die van alle aandachtgebieden, blijkt dat 
Rapenland als aandachtsgebied enigzins "atypisch"is: 
- voor het totaal van de woningvoorraad geldt dat in Rapenland het na
oorlogs dee! sterk oververtegenwoordigd is, met name de categorieen 
bouwjaar 60-69 en 80-84. Voor de categorie 70-79 geldt dit slechts in 
relatieve zin. 
- voor de non-profit sector is er in alle naoorlogse categorieen sprake 
van een oververtegenwoordiging, zowel in absolute als relatieve zin. 
- voor de koopsector komt overbetreftparticuliere verhuur geld 

Figuur 8.1. De woningvoorraad naar bouwperiode voor resp. Eindhoven, 
aandachtgebieden (incl.Rapenland) en Rapenland in percentages en 
geindexeerd (Eindhoven =100) 

Figuur 8.1 A:Eindhovcn totaal 
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Figuur 8.18: De non-profitwoningen 
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8.3.0ntwikkelingen aan de behoefte kant. 

Belangrijke randvoorwaarden voor stedelijk beheer zijn demografische 
ontwikkelingen en de dynamiek in de huishoudsamenstelling enerzijds, en 
de sociaal economische situaties van de verschillende bevolkinsgroepen 
anderzijds. 

8.3. l .Demografische ontwikkelingen. 

Allereerst is met het oog op de toekomst de relatie tussen demografische 
factoren en en de kwalitatieve woningvraag van belang. 
De ontwikkeling van bet aantal bewoners in Rapenland hangt in de jaren 
60 nauw samen met die van de woningvoorraad in het gebied. Na een 
explosieve groei in de jaren 60 vindt er in de jaren 70 echter weer een 
geleidelijke daling van het aantal inwoners plaats in Rapenland, hetgeen 
tot uitdrukking komt in een dalende woningbezetting. Achtergrond hiervan 
zijn de gezinsverdunning en groei van het aantal kleine huishoudens (als 
gevolg van individualisering,ontgroening, vergrijzing e.d.). 

Uit de meest recente prognose van de afdeling Onderzoek en Statistiek 
van de gemeente Eindhoven (mei 1987) blijkt dat de bevolkingsontwikke
ling dat de bevolkingsomvang in 1990 en 2000 afneemt met 115 respectie
velijk 711 personen. Dit ondanks het feit dat er Sprake is van "verdich
tingsbouw" met circa 60 woningen. Uit genoemd rapport blijkt eveneens 
dat in het deel van Woensel tussen de rondweg en het winkelcentrum de 
bevolking daalt met bijna 2.500 inwoners. Eveneens wordt gekonkludeerd 
dat het middengedeelte van Woensel, dat nu nog een zelfde bevolkingsop
bouw kent als die van Eindhoven als geheel, rond het jaar 2000 als het 
deel met de gemiddeld oudste bevolking van de gemeente zal staan aange
schreven.(zie tabel 8.1.) 

Tabel 8.1. Bevolkingsprognose voor Rapenland per 1 januari van 
het genoemde jaar. 

periode 

leeftijdscategorie 1987 1990 2000 

0-11 701 702 710 
12-24 1.614 1.360 650 
25-39 1. 794 1.842 1.720 
40-64 2.343 2.300 2.210 
65-84 768 875 1.136 
85+ 62 88 145 

Totaal 7.282 7.167 6.571 

Bron: Afd. Onderzoek en Statistiek, mei 1987. 
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Uit het oogpunt van een vergrijzing is een geschikte huisvesting voor 
deze groep in de toekomst wenselijk: gelijksvloerse of anderzinds goed 
toegankelijke woningen, die betaalbaar zijn en makkelijk te onderhouden 
en als "veilig" worden ervaren (bijv. door het aanbrengen van halofoons 
in meergezinswoningen). 
Ook zal deze kategorie bewoners een zich steeds meer orienteren op de 
woonomgeving. Vanuit dit oogpunt kan een zekere privatisering van groen
voorzieningen wenselijk blijken. Hier ligt een aandachtspunt voor be
heerders. Ook heeft deze zich wijzigende ruimtelijke armslag van deze 
categorie bewoners op termijn ook gevolgen voor de lokatie van voorzie
ningen. Deze zijn momenteel nog te veel geconcentreerd. (Winkelcentrum 
Woensel). 
Meer in het algemeen geldt dat wanneer de beheeders steeds meer oudere 
huurders in hun bestand krijgen, ze hun sociale zorgfunctie moeten 
versterken (ouderen betrekken bij beleid, samenwerken met hulpverlenende 
instanties in kader van extramurale zorg, aanbrengen van speciale voor
zieningen in en rond de woning, extra aandacht bij doorstroming etc. ) 

8.3.2.Huishoudensamenstelling. 

Hoewel Rapenland vooral gebouwd is voor gezinnen is het percentage 
huishoudens dat uit een kerngezin bestaat beperkt (60%), 40% van de 
huishoudens in Rapenland bestaat uit een gezin met kinderen. De kinderen 
zijn gespreid over alle leeftijdsgroepen. Circa 6% betreft een een-ouder 
gezin met name met oudere kinderen. 
Daarnaast komen huishoudens met een of meer alleenstaanden veel voor 
(36%). Vooral in de meergezinswoningen met 4 en 5 kamerwoningen treffen 
we deze groep regelmatig aan, veelal in woningen beheerd door GWB en 
BWG. Deze kategorie heeft dan ook naar verhouding veel woonruimte ter 
beschikking. Ook de !age woningbezetting c.q. de hoge onderbezetting bij 
deze kategorie maakt duidelijk dat er voldoende restruimte is in deze 
woningen; een fenomeen dat tegen de achtergrond van een toenemend ruim
tegebruik per bewoner als trend niet negatief gewaardeerd hoeft te wor-
den beoordeeld. 

Daarnaast wonen uiteraard ook heel wat alleenstaanden "op maat", met 
name in de 1-3 kamerwoningen in flats. Gezinnen treffen we vooral in 
middelgrote eengezinswoningen aan. Met name HHvL blijkt bij voorkeur haar 
woningen aan traditionele kerngezinnen toe te wijzen. Hier speelt duide-
lijk de selectie bij toewijzing een rol. 
In de koopsektor bestaan dergelijke formele selektiemechanismen niet en 
hier treffen we naast de gezinnen ook meerdere alleenstaanden aan. Hier 
is de onderbezetting dan ook het hoogst: 62% van de woningen is onderbe
zet. 

8.3.3.Het economisch draagvlak 

Relevant zijn ontwikkelingen op het economisch vlak. Deze zijn moeilijk 
in te schatten, zeker op buurtnivo. 
De verwachtingen zijn nogal aan wisselingen onderhevig , hoewel de 
laatste tijd de meer optimistische geluiden overheersen. 
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De verwachtingen van het Centraal Planburo uit november 1985 gaan 
uit van een inkomensgroei van minimaal 1,75% tot maximaal 4% van het 
netto nationaal inkomen per jaar. Ook VROM verwacht in 1990 geen 
crisis in de welvaart. Desondanks zal de belasting en premiedruk de 
komende jaren hoog zijn. 
Wei moet men in de jaren 90 rekenen met een hoge structurele 
werkeloosheid. Het percentage van de bevolking dat afhankelijk is 
van overdrachtsuitkeringen zal dan ook aanzienlijk blijven. De koop
kracht zal indirect sterk beinvloed blijven door de omvang van de 
directe en indirecte subsidii!ring van woonuitgaven. 
Verwacht wordt een zekere polarisatie in de inkomensstructuur. 

Tegen de achtergrond van deze inkomensontwikkeling en de geschetste 
ontwikkeling in de omvang van huishoudens is dan ook te verwachten dat 
de vraag naar kleinere goedkope woningen manifest zal blijven. 
Voor een deel van de voorraad in Rapenland is daarom een "sober en 
doelmatigheidsscenario" wenselijk. In veel gevallen zal daarbij de aard 
van ingreep in de kwaliteit van de woningvoorraad dan ook gestuurd 
worden door de inkomensontwikkeling, meer dan door de kwaliteitskenmer
ken ervan. 
Voorzover de huishoudens met een inkomensgroei te maken zullen krijgen 
is eerder een uitstroom uit dit gebied te verwachten. 

8.3.4.Ethnische samenstelling. 

Rapenland is overwegend een "nederlandse" wijk. Het percentage allochto
nen is er laag (6.4%). Hiervan is 2,4% een huishouden met gemengde 
nationaliteit. Deze groep is bovendien enigzins ondervertegenwoordigd in 
de non-profit sektor (resp.5,7 en 1,7%), op een uitzondering na: DBWG 
met 7,3%. Deze heeft als enige vooroorlogs bezit in het gebied. Met name 
in de woningen van HHvL is de groep allochtonen sterk ondervertenwoor
digd. 
Mede gezien de opbouw van het woningbestand in Rapenland naar huurklas
sen is in de nabije toekomst een lichte stijging van het aantal alloch-
tone huishoudens in deze wijk te verwachten, mits de geschikte woningen 
ook opengesteld worden voor allochtonen van de eerste en vooral tweede 
generatie. 

8.3.5.Herintegratie wonen/werken. 

Minder duidelijk , maar zeker relevant is de verandering in het wonen en 
werken zoals deze zich in de nabije toekomst kan gaan voordoen. Een 
zekere groei in het thuis- en telewerk is te verwachten: de schatting 
over de toekomstige omvang van het thuiswerken in Nederland !open zeer 
uiteen: van 100.000 tot 1.800.000 (RARO, 1987). Onzekerheid dus over de 
mate waarin werknemers hun werk of een dee! hiervan vanuit hun woning 
zullen verrichten. 
Uit een onderzoek van de afdeling Onderzoek en Statistiek (gemeente 
Eindhoven, november 1986) blijkt dat bijna de helft (45,1%) van de 
woningen met bedrijfsvestiging (nl. 2923) in Eindhoven is gehuisvest op 
een adres, dat oak als woning staat geregistreerd. Hierbij moet in 
hoofdzaak gedacht worden aan vrije beroepen met een praktijk aan huis, 
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zoals medische diensten (fysiotherapeuten, pedicures etc.); overige 
dienstverlening (wasserettes, kapsalons, fotoateliers etc.) of zakelijke 
dienstverlening (fiscaal adviseurs, accountants, informatica-adviseurs). 
In het gebied buiten de rondweg is 52,2% van de 2923 bedrijfsvestigingen 
in woningen gehuisvest. 
Het verdient aanbeveling door middel van nader onderzoek vast te stellen 
welk aandeel van dit percentage in Rapenland is gehuisvest, teneinde te 
kunnen konkluderen of er sprake is van verandering in de monofunktionele 
woonstruktuur. 
Mocht er sprake zijn van een groei in thuis- en telewerk dan zijn de 
volgende overwegingen relevant:(3) 
- Vanuit het oogpunt van een zekere groei in het thuiswerken is de 

gesignaleerde onderbezetting niet problematisch. 
- Ter voorkoming van de ongunstige sociale neveneffecten van het thuis

werk kan er in de toekomst behoefte ontstaan aan "telewerkplaatsen" 
in de woonomgeving. 

- Als gevolg van deze veranderende woonwerkverhouding zal de woonomge
ving een steeds belangrijkere rol gaan spelen. 

8 .3 .6.Sociaal-culturele ontwikkelingen 

Bovendien is er sprake van een proces van individualisering dat tege
lijkertijd allerlei nieuwe vormen van kollektivisering oproept.(4) 
Vanuit de woning ontstaan allerlei nieuwe behoeften aan kollektivisering 
met name waar het gaat om een aantal basisfunkties. Met name de vrouwe
lijke leden van het huishouden proberen hiermee een oplossing te vinden 
voor de paradoxale situatie dat ze hun situatie in huis kunnen verbete-
ren door hun ekonomische status in de samenleving te verhogen , terwijl 
ze nauwelijks hun maatschappelijke positie kunnen verbeteren zonder een 
reorganisatie van huishoudelijke taken. "De traditionele scheiding 
tussen huishouden de publieke sektor en de privesektor en tussen werk
plek en de woning impliceert dat vrouwen de rol van intermediair spelen 
die de output van de verschillende sektoren in tijd en ruimte inte-
greert t.b.v. de uiteindelijke konsumptie in de afzonderlijke huishou-
dens. Deze bemiddelende rol is bijna onmogelijk, vol van konflikten en 
daarom nauwelijks aantrekkelijk voor vrouwen vandaag de dag. Deze para
dox is echter niet op te lossen door grotere en beter uitgeruste indivi-
duele woningen, meer openbare voorzieningen, een groot warenaanbod en 
meer commerciele vrijetijdsbestedingen (dit zou immers een ekonomische 
groei veronderstellen), maar moet gevonden warden in nieuwe vormen van 
kollektivisering waardoor het mogelijk wordt het dagelijks !even beter 
te organiseren. Dit veronderstelt een herbezinning op de verhouding 
tussen prive- en kollektieve ruimte en als voorwaarde hiervoor een 
verandering in de fysieke en beheerstruktuur van de woonomgeving. Te 
veel nog is de gebouwde omgeving afgestemd op de behoefte van traditio
nele huishoudens. 

8.3. 7 .Aandachtspunten. 

Overzien we de ontwikkeling aan de vraagkant in de nabije toekomst dan 
kunnen we het volgende konstateren: 
* Voor delen van de huidige bewoners en de starters op de woningmarkt 
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blijft ook de in toekomst behoefte aan goedkope woonruimte, zowel in de 
meergezins- als eengezinswoningen. Beheer zal erop gericht moeten zijn 
die betaalbaarheid zeker te stellen. 
Het beleid van de gemeente zal dan ook niet alleen gericht moeten zijn 
op het bewaken van de "bruikbaarheid" van woningen (onderhoud en verbe
teringsbehoefte), maar tevens op de financiele keerzijde hiervan. 
Onderzoek naar de inkomensdifferentiatie c.q. polarisatie in Eindhoven 
op stedelijk en wijknivo in de verschillende sectoren is wenselijk. 
* Er is een verdere differentiatie van huishoudens te verwachten. Of de 
indeling van deze woningen echter altijd aan de wensen van deze huis
houdens voldoet valt te betwijfelen. 
Het verdient aanbeveling om de ontwikkelingen op het gebied van de 
veranderende huishoudsamenstelling beter in te passen in een voorraadbe
Ieid. Dit kan herziening van de woningtoewijzing noodzakelijk maken 
zodat kategorisering voorkomen wordt en wordt toegewezen op basis van 
aantal individuen.(5) 
Onderzoek is wenselijk naar de mate waarin woningen voldoen aan de 
wensen van deze kategorie bewoners en waarin de woningen aanpasbaar 
zijn. Tevens is een motieven onderzoek om inzicht te krijgen in de 
overwegingen bij en achtergronden van vertrek, weigering en vestiging 
van bewoners aan te bevelen. 
* Ook de eisen gesteld aan de woonomgeving zullen hoger worden, als 
gevolg van verandereringen in het mobiliteitsp.atroon. Voorzieningen in 
de woonomgeving moeten niet alleen beter toegankelijk gemaakt worden, 
maar onder het oogpunt van de genoemde differentiatie in huishoudens is 
ook een grate diversificatie aan voorzieningen is wenselijk. De be
staande voorzieningenstructuur (Winkelcentrum) is te veel afgestemd op 
een als homogeen verondersteld consumptiepatroon. 
Onderzoek is wenselijk naar de mogelijkheden tot het aanbrengen van 
kleinschalige voorzieningen in de bestaande voorraad. Dit kan een 
funktieverandering nodig maken (wonen vervangen door voorzieningen, ook 
binnen komplexen.) 

8.4.0ntwikkelingen aan de aanbodkant. 

8.4. I .Mogeli jke beheerstrategieen. 

Aan de aanbodkant spelen op het nivo van de afzonderlijke objecten 
vooral de eigenaren en beheerders een centrale rol, het gaat om beheerde 
objecten en het beheer. 

Bij het ontwikkelen van strategieen voor beheer kan een onderscheid 
gemaakt worden in: 

Strategie 1. 
-verbetering van de kwaliteit van het beheer door de verschillende 
eigenaren. 
Bij dit type strategieen vinden in principe geen bouwkundige ingrepen 
plaats en zijn de investeringskosten miniem. Dit neemt niet weg dat de 
impementatie van dit soort strategieen vaak op problemen stuit. 
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Strategie la: 
Verbetering van de kwaliteit van het beheer door een betere bedrijfsvoe
ring, door planmatig beheer. 
Het gaat hierbij om zaken als een betere organisatie van het beheer een 
rationele bedrijfvoering,een gefundeerdere afweging van beheersvarianten 
een betere coordinatie tussen beheerders,e.d. 
Strategie I b: 
Het betrekken van de gebruiker bij het beheer van huurwoningen. 
De mogelijkheden hierbij varieren van informatieverstrekking tot en met 
medebeheer.In het laatste geval is een herverkaveling van beheersbe
voegdheden nodig. 
Strategie 2 
- verbetering van de kwaliteit van het beheerde object. 
Hierbij vinden additionele investeringen plaats, al dan niet in combina
tie met subsidies van overheidszijde. Deze investeringen impliceren in 
hun uitwerking een wijziging in het aanbod in kwantitatieve dan wel 
kwalitatieve zin:(6) 
strategie 2a: 
Investeringen om de toekomstige gebruikswaarde van de voorraad te verbe
teren. 
Een aantal investeringen hebben gevolgen voor het kwalitatieve aanbod: 
- bouwtechnisch: door een ingreep op laag, midden of hoog nivo; 
- woontechnisch: door verbetering van inbouw, installaties, indeling en 
kollectieve ruimten. 
Deze investeringen hebben ook invloed op de toekomstige prijs/kwaliteit 
verhouding en de toekomstige verhuurbaarheid. 
Strategie 2b: 
Investeringen t.b.v. uitbreiding, vervanging of inkrimping van het be
heerde bezit. 
Deze investeringen hebben betrekking op het kwantitatieve aanbod in het 
gebied. Onderscheiden kunnen worden: 
- gehele of gedeeltelijke sloop , al dan niet gevolgd door vervanging; 
- een structurele wijziging van de kwantiteit door samenvoeging, verbou-
wing van woning tot werkruimte of door splitsing en dakopbouw waardoor 
het aanbod respektievelijk verkleind en vergroot zullen worden. 
In absolute zin is het bezit uit te breiden door nieuwbouw, bijv. in het 
kader van verdichting. 
Deze strategie is slechts ten dele aan de orde. Momenteel worden een 
aantal nieuwe woningen geraliseerd in het kader van verdichting. 

In het kader van het bestuurlijk aanvaarde verstedelijkingsbeleid 
wordt bevorderd dat een aantal open plekken in het gebied Rapenland 
bebouwd gaat warden. De volgende lokaties komen hiervoor in aanmer
king: 
Lokatie financiele kategorie 
Pisanostraat 10 premiekoop A 
Gen. van Heutzlaan 29 premiekoop A 
Gen. Marshallweg 12 premiekoop C 
Churchillaan 40 premiekoop A 

40 premiekoop C 
20 premiehuurbeleggers 

Totaal ca. 150 woningen 
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Strategie 2c: 
Investeringen t.b.v. de wijziging van de beheersverhoudingen. 
Door aankoop en of verkoop kan de relatieve omvang van een sector veran
deren. Deze eigendomswisseling kan tevens gebruikt worden om andere dan 
de tradionele beheervormen te introduceren.(zie ook I) 
Strategie 2d: 
Investeringen m.b.t. de expansie van nieuwe vraagcategorieen. 
Naast de traditionele doelgroepen kunnen beheerders zich gaan richten op 
nieuwe groepen: woongroepen, huishoudens waar thuiswerk verricht wordt, 
telewerkers, enz. 
Daarnaast kan men zich ook richten op reeds bestaande doelgroepen die 
echter tot nog toe door een ande type beheerder voorzien werden. Bij
voorbeeld hogere inkomensgroepen door de non profit beheerders, met name 
door de realisatie van premiehuur. 
Deze strategieen zijn te beinvloeden door de gemeentelijke overheid. 
Beleidsmatig kan ze initierend, voorwaardescheppend of voorwaardestellend 
opereren. Een en ander is te onderbouwen in gemeentelijke beleidsplannen. 
Met name het volkshuisvestingsbeleid c.q. plan vormt een belangrijk 
kader voor genoemde strategieen. 
We zullen voor de verschillende beheerders hier nader op ingaan. 

8.4.2.Non-profit beheerder 

Allereerst is woningbouwverenigingen. Ruim de helft van de woningen wordt 
beheerd door deze non-profit- eigenaren zoals we zagen. Meer dan bij de 
overige eigenaren is de gemeente in staat invloed uit te oefenen op het 
beheer van dezen. Tegen de achtergrond van haar verantwoordelijkheid 
voor het locale volkshuisvestingsbeleid en de financiele risico's die 
men daarbij Ioopt oefent de gemeente immers toezicht uit op de non profit 
beheerders. 
Dit neemt niet weg dat de korporaties in eerste instantie zelf verant
woordelijk zijn voor het beleid en beheer ; ze hebben een zelfstandige 
bedrijfseconomische en bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Dit stelt haar allereerst in staat tot planmatig beheer: 
- het onderhoudsbeleid kan planmatig en preventief zijn, waarbij zaken 
als klachtenregistratie en -afhandeling , het opstellen van onderhouds
plannen eventueel in overleg met een bewonerscommissie kunnen plaats 
vinden; 
- woonlastenbeheersing: mate van harmonisatie, afstemmen van ingrepen op 
draagvlak, toelaten van zelfwerkzaamheid bij kleinonderhoud. 
- toewijzing en leegstandpreventie: op grond van bij de Federatie aanwe
zige informatie inspelen op veranderingen in de vraag. 
Bovendien kan de gebruiker betrokken worden bij dit beheer (strategie 
I b ).Binnen de bestaande juridische kaders kan hierbij kan gedacht worden 
aan (7): 
- overleg tussen verhuurder en huurder over beleids- en beheerszaken. 
- openheid en openbaarheid van stukken over beleids- en beheerszaken en 
het recht op afschrift. 
- klachtenprocedure bij een interne of externe instantie 
- bestuursamenstelling, waarbij huurders in het bestuur worden 
opgenomen. 
Het betreft hier een soort miminummodel. 
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We wezen in hoofdstuk 5 echter reeds op het spanningveld waarbinnen het 
beheer van non-profit eigenaren moet plaats vinden (tussen bedrijfsecono
mische en sociale doelstellingen). 
Een ander knelpunt is dat deze beheerder bovendien slechts in bepaalde 
delen van de buurt dominant is zijn deze mogelijkheden echter geogra
fisch gezien beperkt.(Zie kaarten 6.1) 
Ook zijn de mogelijkheden verschillend naar korporaties. Wellicht zal 
bij de ene korporatie de bereidheid tot beheersveranderingen groter zijn 
dan bij de ander. 
Biedt deze beheersvorm in potentie nog mogelijkheden om de kwaliteit van 
het beheer te verbeteren, moeilijker wordt het wanneer we het schaalnivo 
van het complex overschrijden. Bijv. m.b.t. 
- integratie van beheer van woning en woonomgeving 
- een herverkaveling van beheer van prive, semi-openbare en openbare 
ruimten. 
Dan komt onvermijdelijk ook de gemeente als medebeheerder ten tonele en 
worden beheersmodellen complexer.(zie ook uitleiding) 
Voor zover de andere typen strategieen relevant zijn, kan hierover het 
volgende gesteld worden: 
Strategie 2a 
Bezien we de leeftijdsopbouw van het te beheren woningbestand in relatie 
met de nieuwe subsidieregelingen dan ontstaat het volgende beeld: 

investeringen 
% bouwkost 
vergel 
nb 

tot 30% 
30-50 
50 tot 100 

aantal 
woningen 

abs 
% 

tot 46 

38* 
2% 

80% 
60% 
40% 

46-68 

992 
61% 

40 
30 
20 

68-71 

212 
13% 

na 71 totaal 

366 1628 
24% 100% 

20 geen 

De laatste jaren zijn echter alleen een groot aantal woningen verbeterd, 
een dee! hiervan ongesubsidieerd (bijv. 292 IBC flatwoningen) 
Het aantal vooroorlogse non profit woningen waarvoor een subsidie varie
rend van 40 tot 80% beschikbaar is zeer klein. Het gaat om nog 5 wonin
gen van het woningbedrijf, gelegen aan Eckartse weg. De verbetering van 
dit soort verspreidliggend gemeentelijk bzit is echter vaak problema
tisch. (zie: Vervolgnota SY. pag.14) 
Het meerendeel van de non-profit-voorraad (2/3) bevindt zich in de 
categorie 46-67. Voor groot-onderhouds- en verbeteringsinspanningen kan 
een beroep gedaan worden op een subsidie varierend van 20 tot 40%. 
Randvoorwaarde hierbij is echter we! de kontingenten en budgetten toe
reikend moeten zijn. 
Deze woningen liggen bovendien sterk geconcentreerd. Eventuele grooton
derhouds- of verbeteringswerkzaamheden kunnen daardoor projectmatig 
plaats vinden. 

Met name Hertog Hendrik van Lotharingen heeft in Rapenland een aanzien
lijke beheersopgave in deze catogorie woningen. 
Hoewel er subsidie beschikbaar is zal toch een substantieel dee! van de 
investeringen voor groot-onderhoud, verbeteringen en/of aanpassingen 
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van woningen of komplexen gefinancierd zal moeten worden (uit de 
A.B.R., dmv leningen) 
Voor 13 % van de non profit woningen is een kleine subsidie beschikbaar. 
Het gaat hierbij om gespreid liggend complexen, met name van de DBWG 
(60%). (zie kaart 6.1.f) 
Bijna 1 op de 4 woningen zal echter geheel ongesubsidieerd beheerd 
dienen te worden: 368 woningen gebouwd na 1971. Ook hierbij gaat het om 
gespreid liggende komplexen. 
Kortom: de onderhouds en verbeteringsopgave in Rapenland is divers, maar 
concentreert zich vooral op het bezit van 1947-1968. 
De noodzaak hiervoor is mede afhankelijk van het in het verleden gevoer
de onderhoudsbeleid (regulair onderhoud,mutatieonderhoud, periodiek 
onderhoud). 

We zagen in hoofdstuk 6 reeds dat weliswaar door alle beheerders in het 
gebied met een meerjarenplanning t.a.v. onderhoud gewerkt wordt, de 
werkwijze varieert nogal. 
Toetsing aan een op te stellen beheerplan voor Rapenland lijkt dan ook 
zinvol. Hierin zal aandacht besteed moeten worden aan de gehanteerde 
normen voor resp. verschillende vormen van onderhoud, groot-onderhoud 
en verbetering enerzijds en de samenhang tussen deze normen anderzijds. 
Aandachtspunt is ook de geografische spreiding van dit bezit. Met name 
de woningen gebouwd na 1968 vertonen een zekere spreiding. 
Aanpak van deze t.z.t. kan eventueel in samenhang met het bezit van 
andere dan non-profit beheerders. 

strategie 2c 
In het verleden zijn een aantal woningen door de korporaties verkocht, 
met name rond de Bentinckstraat. De woningen zijn overgegaan naar de 
koopsector. Nadeel hiervan is een vergaande versnippering van beheer, 
die op middenlange termijn nadelig kan zijn. Met het oog op beheer in de 
toekomst en een kwaliteitsgarantie zijn wellicht andere wijzigingen in 
de beheerstructuren denkbaar. Gedacht kan hierbij worden aan vormen van 
"beschut" of "maatschappelijk gebonden" eigendom, waarbij de non-profit
beheerder mede beheerder blijft van het kasko. Andere alternatieve 
vormen van beheer zijn die waarbij een cooperatieve vereniging van 
eigenaren voor beheer zorg draagt. 
Onderzocht zal moeten worden of er behoefte is aan dit soort alterna
tieve vormen van huisvesting, zowel aan de vraag als de aanbod kant. 

strategie 2d 
In het verlengde hiervan kunnen non profit beheerders zich meer richten 
op nieuwe groepen op de woningmarkt: onvolledige gezinnen, grote gezin
nen van buitenlandse afkomst, woongroepen, groepen bejaarden, collec
tieve beheerders en collectieve bouwers, thuiswerkers, zelfbeheerders en 
zelfbouwers, gehandicapten die individueel dan we! in groepen willen 
wonen, enz. 
In dit kader kunnen ook komplexen die moeilijk verhuurbaar blijken, 
zoals bijv. de HAT-eenheden in Rapenland aangepast worden aan bijv. 
thuiswerkers met een laag inkomen. (verge!. woon-werkwoningen) 
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8.4.3.Particuliere verhuur. 

Het ten aanzien van deze groep gevolgde tweesporenbeleid is niet onpro
blematisch. 
Hierbij gaat men er vanuit dat beheerders of zullen verbeteren, hierbij 
gestimuleerd door subsidies, of- wanneer blijkt dat dit niet gebeurd
bereid zijn de woningen te verkopen. In het verleden is echter gebleken 
dat er ook beheerovergangen zijn die buiten beide sporen vallen. In een 
aantal gevallen verlopen deze langs speculatielijnen. Een op de toekomst 
gericht beheerbeleid dient dan ook niet alleen strategie I als beleids
object te hebben maar zal tevens t.a.v. strategie 3 een beleid moeten 
bepalen. 

strategie 2a 
Het subsidiebeleid t.a.v. partikuliere verhuurders komt in grate lijnen 
overeen met dat t.a.v. de non profit verhuurder, zij het dat de omvang 
van de subsidies lager is, aangezien deze eerste groep via de fiscus nog 
een tegemoetkoming krijgt. (Aftrekbaarheid van groot-onderhoudsinveste
ringen). 
De verdeling van het particuliere woningbestand over de subsidiecatego
rien is als volgt: 

tot 46: 23 7% 
46-67 : 11 3% 
68-71 : 91 26% 
na 71 :368 64% 

Voor ruim 2/3 van deze woningen, gebouwd na 71 is geen subsidie beschik
baar. Het gaat hierbij om bezit van een aantal beleggers. 
In die gevallen kan het wenselijk zijn het toezicht op de kwaliteits
handhaving te vergroten. 
Wil men het vergelijkbaar maken met het toezicht in de non-profit sector 
dan kan men zelfs de volgende wegen bewandelen: 
I. Een beheersconvenante afsluiten, waarbij eventueel ook andere (non
profit) beheerders in het gebied te betrekken zijn. 
Hierin kan o.a. het reserveren van middelen voor groot onderhoud of 
verberbetering geregeld worden. 
2. Het bezit van deze beleggers in beheer geven aan toegelaten instel
lingen, zonder dat er een eigendomsoverdracht plaats vindt. 
3. De beheerder c.q. beherende makelaars erkennen als toegelaten in
stelling. (Dit laatste is nogal theoretisch). 
strategie 2c 
Relevant is de vraag of beleggers van plan zijn dit bezit de komende 10 
a 15 jaar verder te beheren, dan we! voornemens zijn dit af te stoten. 
Mocht er sprake zijn van het afstoten van beleggers bezit, dan bestaan 
als mogelijkheden: 
a) Het bezit gaat over naar een non-profit verhuurder. De beheercondi
ties worden dan dezelfde als die bespoken onder 8.2.1. 
b) Het beheer gaat over naar zittende huurders dan we! naar andere 
kopers. 
Mocht men de tweede ontwikkeling onwenselijk vinden dan valt het ook te 
overwegen eigendom en beheer te scheiden, door het beheer over te dragen 
naar non profit beheerders. 
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Voor de resterende, verspreid liggende woningen kunnen de volgende wegen 
bewandeld worden. 
- groot onderhoud c.Q. verbetering met gebruikmaking van subsidie. 
Subsidietoekenning kan geschieden op basis van "kwalitatieve verbete
ringspakketten. 
- aankoop van delen ervan konform de Eindhovense Raamovereenkomst. 

8 .4.4.Eigenaar-bewoner 

Wat betreft de eigenaar-bewoners Iigt de situatie komplexer. Deze be
heersvorm , die voor 35% van de woningen geldt, is sterk geindividuali
seerd en het beheer in de gebieden waar deze eigendomsvorm dominant is 
zal dan ook vooral een resultante zijn van de som van een groot aantal 
individuele beheersbeslissingen. 
Deze worden bepaald door een complex van factoren zoals de schuldenlast, 
die samenhangt met de wijze van financiering. Andere invloedsfactoren 
zijn het huurwaardeforfait, de onderhoudstoestand van de woning, onroe
rend goed belasting. Daarnaast spelen ook de verwachte prijsontwikkeling 
een rol. 
We zagen reeds in het hoofdstuk 6 over de eigenaar bewoners dat koop
prijzen voor appartementen hebben geschommeld tussen 93.000 (piekjaar 
'79) en 64.000 (in 84); en voor eengezinswoningen tussen de 130.000 en 
100.000. 
De prijsontwikkelingen eind jaren 70 hebben voor zo'n 20% van de kopers 
in dit gebied waarschijnlijk hoge hypotheeklasten tot gevolg hetgeen de 
beheersmogelijkheden inperkt. 
Om enig inzicht in de onderhoudsbehoefte van deze woningen te krijgen 
hanteren we allereerst de zelfde ouderdomscategorien - nog geen 5 % is 
vooroorlogs 
- ruim de helft van de koopwoningen is gebouwd tussen 46 en 67. 
- de rest is jonger dan 15 jaar. 
In het kader van de huidige subsidieverordening wordt echter slechts een 
onderscheid gemaakt tussen voor-oorlogse woningen en woningen ouder dan 
25 jaar. 
Slechts 6% van de koopwoningen behoort tot die kategorie. 
Vanuit het oogpunt van gelijkheid is een zekere uniformering in de 
subsidievoorwaarde wenselijk, te meer omdat in een aantal straten en 
complexen particuliere huur- en koopwoningen gemengd voorkomen. 
Met het oog op de toekomst is het wenselijk dat bij aankoop met behulp 
van een gemeentegarantie als voorwaarde gesteld wordt dat de woonlasten 
redelijk zijn, zodat onderhoud mogelijk is. 
Ten einde dit onderhoud meer planmatig te doen verlopen zijn de volgende 
mogelijkheden te overwegen: 
- service verlening door non profitbeheerders in dit gebied. Deze hebben 
ruime ervaring en know-how op dit terrein. 
- ondersteuning vanuit een bouwbureau,is op termijn te openen. 
Bij het beheer hiervan kan aansluiting gezocht worden bij de organisa
tievormen zoals deze zich reeds in het gebied ontwikkelen (vgl. het Bas
tion) Dit bureau kan ondersteuning verlenen bij het afsluiten van onder
houdscontracten met aannemers, subsidieaanvragen e.d. 
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8.5.Slot 

We hebben hier slechts enkele strategieen op het terrein van de voor
raadbeheer de revu laten passeren, als antwoord op waarschijnlijke 
ontwikkelingen aan de vraagkant. 
In de uitleiding zullen we nogmaals terugkomen op de vraag welk beheers
model voor Rapenland wenselijk is; hier in samenhang met stedebouw
kundige beheersopgaven. 
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UITLEIDING 

1. Inleiding 
2. Het macro-nivo 
3. Het micro-nivo 
4. De aanpak 



UITLEIDING: NAAR EEN BEHEERMODEL VOOR RAPENLAND 

l .Inleiding 

Doel van het project Rapenland is inzicht te verkrijgen in de factoren 
die van belang zijn bij preventie van verval, daarnaast het opstellen 
van beheermodellen gericht op preventie van dit verval. 
Binnen deze kontekst is een methodiek van stadsbeheeraanpak voorgesteld, 
waarin de volgende drie stappen/fasen zijn te onderscheiden: 
- probleeminventarisatie; 
- probleemanalyse; 
- probleemoplossing. 
In het voorgaande is uitgebreid aandacht besteed aan de eerste twee 
stappen, als grondslag voor een stadsbeheeraanpak in Rapenland. lnventa
risatie en analyse zijn wezenlijk voor stedelijk beheer. Hierdoor ont-
staat pas een duidelijke problematiek die besluitvorming noodzakelijk 
maakt. 
Als basis voor deze twee stappen hebben de verzamelde gegevens bij de 
diverse beheerinstanties en gesprekken met enkele wijkorganisaties, 
korporaties, welzijnsinstellingen en gemeentelijke afdelingen gediend. 
De analyse heeft plaats gevonden op twee nivo's: 
1. Op macro-nivo: de wijk. 
Allereerst kan de wijk Rapenland opgevat worden als een funktioneel
ruimtelijke eenheid met een relatieve zelfstandigheid ten opzichte van 
andere wijken en de stad als geheel. 
Stadsbeheer heeft op dit nivo vooral betrekking op het bewaren van de 
samenhang van de wijk Rapenland in relatie tot zijn omgeving en op 
visievorming op langere termijn. Zaken die een rol spelen betreffen de 
leefbaarheid van het gebied: de kwaliteit van de fysieke woonsituatie, 
de kwaliteit van voorzieningen, het sociale klimaat, met name de veilig
heid van het leefmilieu en voorzover dit op dit wijknivo van belang is, 
de inkomenssituatie. 
2. Op micro-nivo: de buurt. 
Zelf is de wijk echter, conform "de wijkgedachte", weer geleed in een 
aantal kleinere eenheden, buurten c.q. complexen, die van zichzelf weer 
een relatieve zelfstandigheid bezitten. Voor een dergelijke micro ana
lyse zijn verschillende argumenten te noemen: 

a. De buurtjhet complex is een belangrijk nabijheidskader. 
Het schaalnivo sluit meer aan bij de belevingswereld van de gebrui
ker, met name de gebruiker die vanuit de woning opereert (kinderen. 
huisvrouwen, bejaarden. thuiswerkers). Men ontleent ook vaak zijn 
identiteit en status aan dit nabijheidskader. Dit is ook het nivo 
waarop de de gebruiker c.q. bewoner als actor in het beheerproces 
een grotere rol speelt. 
Kortom er is sprake van een rationeel op de nabijheid gebaseerde 
binding, die de buurt of het complex tot een latente basis voor 
gemeenschappelijke aktie maakt. 
b. De buurt als organisatienivo voor beherende instanties. 
Tevens is op dit nivo het relatieve gewicht van de beheerder van 
woningen. andere gebouwen en omgeving, als actor in het beheers-
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proces duidelijk. Dit niveau blijkt voldoende concreet om de ach
tergronden van de problemen , die zich vaak kleinschalig uiten te 
kunnen traceren en de samenwerking met betrokken partijen hanteer
baar te houden. Het is het nivo bij uitstek waarbij en gebruikers, 
en beheerders en gemeente als beheerder van de verschillende elemen
ten van de woonomgeving ( groen, verkeersafwikkeling en verblijfs
ruimte, enz.) elkaar ontmoeten en met elkaar onderhandelen. 
c. De buurtjhet complex als differentiatiemoment. 
In de praktijk blijken er grate verschillen le bestaan tussen 
buurten c.q. complexen m.b.t. problemen, beheer, betrokkenheid en 
dientengevolge oplossingsmogelijkheden. Een wijkgerichte aanpak ligt 
dan niet voor de hand, maar een naar complex gedif ferentieerde 
aanpak biedt dan meer perspectief. 

Kortom een analyse op micro-nivo maakt het mogelijk om: 
- concrete knelpunten en de samenhang ertussen binnen een sociaal

ruimtelijke kader op te sporen; 
- zicht krijgen op de mogelijkheden voor beheer "van onderop" waarbij 

genoemde knelpunten als aangrijpingspunten kunnen dienen; 
- het ontwikkelen van elkaar versterkende maatregelen; 
- de mogelijkheden voor het herverkavelen van beheerbevoegdheden in 

kaart brengen. 
Als laatste stap in dit explorerend onderzoek zullen we ingaan op de 
oplossingsfase. De analyse op macro- en micronivo maakt het ons moge
lijk richtingen aan te geven voor het zoeken naar oplossingen voor reeds 
gesignaleerde en te verwachten beheerproblemen in Rapenland. 
De oplossingen in de vorm van beheermodellen zullen in overleg met de 
bewoners/gebruikers en de beherende instanties moeten worden ontwikkeld 
(bottom-up benadering). "Met het voorstellen van oplossingen moet bij
zonder prudent worden omgesprongen, omdat al het doen van voorstellen 
als een ingreep in de situatie kan werken".* 
Met het formuleren van integrale probleemoplossingen -als onderdeel van 
een beheermodel- bestaat nog weinig ervaring, zeker waar het gaat om 
preventie. In feite gaat het vooral om het actualiseren van, toevoegen 
aan en het op elkaar afstemmen van de verschillende bestaande organisa
tiepatronen en beheeractiviteiten, die voor de leefbaarheid in de wijk 
van belang zijn. 
Relevante beheeractiviteiten zijn volgens de nota "Stadsbeheer in Eind
hoven": 
- het woningbeheer: onderhoud, verbetering, aanpassing en hergebruik, 
eigedomsverandering en beheerswijzigingen, woonlastenaspecten en woon
ruimteverdeling; 
- het beheer van de woonomgeving: onderhouden c.q. schoonhouden van 
openbare ruimten en groenvoorzieningen,al dan niet zelfbeheren, herin
richten, veiligheid en vandalisme bestrijding, verkeer en parkeren e.d.; 
- het beheer van de infrastructuur: instandhouden van boven- en onder
grondse leidingenstelsel; 
- het beheer van onderwijs- en welzijnsvoorzieningen (beheer, aanpas-

* nota: "Stadsbeheer in Eindhoven", 1986 
** zie ook de nota "Naar een Aanpak van de naoorlogse wijken in 
's-Gravenhage", 1987 
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sing aan veranderende behoeften zoals bevolkingsverandering (vergrij
zing, minderheden); 
- het beheer van economische voorzieningen (aanpassing, structuurverbe
tering, werkeloosheidsbestijding). 
In dit onderzoek is vooral aan de twee eerste beheeractiviteiten aan
dacht besteed. 

2. Het macro nivo 

2.1. Een typering 

De wijk Rapenland neemt in de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven een 
markante plaats in. De wijk is een duidelijke exponent van het expan
sieve bouwbeleid uit de jaren 60. 
Verreweg het grootste dee! van de in totaal 3.039 woningen in Rapenland 
is gerealiseerd in de periode 1963-1967. Kenmerkend voor deze periode 
is, dat bouwbeslissingen plaats vonden als reactie op -al dan niet 
vermeende- kwantitatieve tekorten. Door middel van een kontingenterings
beleid trachtte men van rijkszijde het aanbod van woningen in korte tijd 
te vergroten. Dit beleid was er vooral op gericht om de productieomstan
digheden te rationaliseren in het kader waarvan met name systeembouw 
gepousseerd werd. 
Door de grote nadruk op de aanbodfactoren was er nauwelijks aandacht 
voor de vraag van de consument. Bovendien leidde het gewenste hoge 
bouwtempo ertoe, dat aan de totale stedebouwkundige conceptie van de in 
die tijd gerealiseerde wijken en het ontwerp van de woningen geen al te 
hoge eisen werden gesteld. 
Karakteristiek voor de planvorming van die tijd waren bijvoorbeeld: 
verkorte besluitvorming- en beoordelingsprocedures (Wederopbouwwet), het 
realiseren van deelplannen (en dientengevolge het ontbreken van een 
uitgesproken totaalconceptie), productie van woningen voor een onbekende 
markt en dienovereenkomstig een programmatische nadruk op gezinswonin
gen. Slechts door een globaal idee van de "funktioneel en hygienische 
gelede stad" met zijn "licht en lucht" en vergaande funktiescheiding 
werd de realisatie van de wijk bepaald. 
Ook aan het woningontwerp lagen slechts globale concepten over "veilig
heid" en "gezondheid" ten grondslag. (Voor "energiezuinigheid" had men 
in de jaren 60 nog geen oog). Voorzover er sprake was van aandacht voor 
de woonkwaliteit, werd deze gereduceerd tot de "bruikbaarheid" van de 
woning en dan nog alleen in een algemene, abstracte zin, ongeacht moge
lijke verschillen in behoeften, levenswijzen en gezinsfasen bij ver
schillende categorieen en lagen van de bevolking. Het gezin in zijn 
verschillende fasen werd als dominante woonvorm beschouwd. 
Andere kwaliteitseigenschappen als flexibiliteit, betaalbaarheid e.d., 
kwamen in het handboek van de architecten nog niet voor. 
Deze manier van planvorming en woningontwerp werd geoperationaliseerd in 
uitgangspunten als: !age dichtheid en veel groen. Openbare ruimte werd 
wel gereserveerd, maar niet of nauwelijks ingericht en vorm gegeven. 
Verkavelingsvormen onstonden door een toevallige clustering van stroken. 
Gezinswoningen in hoog- en laagbouw werden op grote schaal gebouwd met 
als doelgroepen de startende onvolledige gezinnen en de doorstromende 
volledige gezinnen. Het beheer kwam in handen van verschillende beheer-

187 



ders met vaak een eigen visie op het wonen. 
Pas eind jaren 70 krijgen ook andere woonvormen enige aandacht, in die 
zin dat er ook een aantal HAT -eenheden gerealiseerd werd. 
Bij de totstandkoming van Rapenland speelde voorts we! de "wijkgedachte" 
een structurerende rol. Daarin werd de wijk beschouwd als een op zich 
zelf staand geheel met een eigen voorzieningenstructuur, een opbouw 
vanuit de buurten en een "ommuring" door middel van hoogbouw. Het 
gezinsleven zou een centrale rol moeten spelen, ingebed in dat van de 
buurt en de wijk. 

Kortom, in wezen is Rapenland het (snelle) antwoord op een 25 jaar 
geleden geldende maatschappelijke problematiek, een antwoord dat zich 
kenmerkt door: 
I. slechts een globale conceptie, met de geleding van funkties als 
centrale kenmerk; 
2. een eenzijdig programma bij de inrichting van woningen en woonomge
ving; 
3. nadruk op het privegebeuren, ingebed in het toen geldende sociologi
sche en pedagogische concept van de wijkgedachte. 

2.2. Opties 

Hoewel Rapenland als wijk grotendeels voltooid is, is het proces van 
haar vorming niet afgerond, ook al zijn door haar recente geschiedenis 
een aantal voorwaarden voor het toekomstig gebruik gedetermineerd. 
Dit toekomstige gebruik, zo blijkt uit beide deelstudies zal in de 
komende tijd bepaald warden door een toenemende differentiatie van 
huishoudens en behoeften in het gebied. De kwalitatieve eisen die 
gesteld zullen warden aan de woning en woonomgeving in Rapenland 
zullen bovendien toenemen. 

Belangrijkste beheertaak zal dan ook zijn om de eenzijdige, homogenene, 
eendimensioneel op het wonen gerichte gebouwde omgeving, aan te passen 
aan een veelzijdige, heterogene, multidimensionele behoeftestructuur. 

Dit lijkt gezien de veelheid aan defecten en diskongruenties, die in de 
verschillende deelstudies zijn gesignaleerd, niet !outer vanuit een ad 
hoc beleid te kunnen geschieden. 
Het stedelijk beheer in Rapenland kan dan ook niet alleen gericht zijn 
op een conserveren van de bestaande situatie. Al zal de onderhouds- en 
verbeteringsopgave in de nabije toekomst een grate opgave zijn gezien 
de eenzijdige leeftijdstructuur van de bebouwing, toch moet innovatief 
beheer de nodige aandacht hebben. 
We zullen een onderscheid maken tussen conserverende en innoverende 
ingrepen, beseffende dat het onderscheid vaak arbitrair dan we! gradueel 
is. 

Aan het konserverend beheer zijn de volgende aspecten te onderscheiden: 
a. ten aanzien van het wonen: 
- kwaliteitswaarborg door preventie van verval, wegwerken van achter
stallig onderhoud en nazorg bij het instandhouden van woningen. Hierbij 
kan een onderscheid gemaakt warden tussen : 
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non-profit bezit en particuliere woningbezit (stimuleren en coordineren 
van particuliere woningverbetering); 
- beheersen van woonlasten, optimale toewijzing en voorkomen van leeg
stand; 
Voor delen van de huidige bewoners en de starters op de woningmarkt 
blijft ook de in toekomst behoefte aan goedkope woonruimte, zowel in de 
meergezins- als eengezinswoningen. Beheer zal erop gericht moeten zijn 
die betaalbaarheid zeker te stellen. 
Kortom, een integraal kwaliteitsbeleid. 
b. ten aanzien van het beheer van woningen: 
Hier gaat het vooral om activiteiten in het kader van 3 van de 6 in 
hoofdstuk 8 besproken strategieen, te weten : 
Strategie la: Verbetering van de kwaliteit van het beheer door planmatig 
beheer. 
Strategie 2a: Investeringen om de toekomstige gebruikswaarde van de 
voorraad te verbeteren. 
Strategie 2b: Investeringen t.b.v. uitbreiding, vervanging of inkrim
ping van het beheerde bezit. 
c. ten aanzien van de woonomgeving: 
- onderhoud van de fysieke artefacten (groen, straatmeubilair, bestra
ting, leidingen e.d.) 
- handhaven van openbare orde en sociale veiligheid. 
Wenselijk is een geintegreerd beleid waarbij de (kleine) criminaliteit 
wordt teruggedrongen door middel van een verbeterde stedelijke inrich
ting en door een versterking van sociale controle.* 
d. ten aanzien van de funktioneel ruimtelijke structuur. 
- herziening van de fietspadenstructuur waardoor deze aan de informele 
routes aangepast worden. 
Verkeerstechnisch kan als verdere uitwerking van het oorspronkelijke 
concept een betere scheiding voetgangers-fietsers gecreeerd worden, 
bijvoorbeeld door uitwerking van en fijnmaziger netwerk voor fietsers 
die nu onbedoeld en hinderlijk gebruik maken van voetpaden. 
- invulling van braakliggende terreinen** 

*Uit het onderzoek "duistere plekjes in de lichtstad- een onderzoek naar 
de sociale onveiligheid in Eindhoven", Dienst Welzijn, Onderwijs en 
Sport en Dienst Stadsontwikkeling, mei 1987, komt naar voren m.b.t. een 
aantal wegen, die het gebied Rapenland ontsluiten, te weten de Dr. 
Cuyperslaan, de Montgomerylaan en de Kennedylaan, dat : 
- vanwege te weinig visueel kontakt tussen voetgangers/fietsers en auto
mobilisten/bewoners, doordat de bossages en begroeiing er te hoog zijn, 
- vanwege de .te geringe verlichting, de sociale veiligheid te wensen 
overlaat, hetgeen tot uiting komt in het voorkomen van seksueel geweld 
tegen vrouwen in de vorm van aanrandingen en verkrachtingen c.q. pogin
gen daartoe. 
** Door de Dienst SO is een aantal ruimtelijke modellen ontwikkeld m.b.t. 
de invulling van het nu nog grotendeels braakliggende terrein, direct 
ten zuiden van de W. Churchillan, tussen de Veldm. Montgomerylaan en de 
J.F. Kennedylaan. Het gaat om voorstellen het terrein te bestemmen, 
deels hoogwaardige openbare en/of bedrijfsbebouwing, openlucht-evenemen
ten-terrein met parkeren en wonen. 
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innovatief beheer in het gebied wenselijk, op korte maar vooral op 
lange termijn: ingrepen zullen ingepast moet worden binnen een opnieuw 
te formuleren conceptueel kader, waaraan eventueel nieuwe normstel
lingen en strevingen, geherformuleerde uitgangspunten, een actuelere 
programmering e.d. ten grondslag liggen. Gezocht zal moeten worden naar 
een nieuw antwoord op de nu geldende en toekomstige tekortkomingen en 
deze wijk te zien in het licht van een nieuw streefbeeld. Hiermee zal 
ingespeeld moet worden op veranderende en nieuwe maatschappelijke be
hoeften. 
Voorgesteld zijn: 
a. ten aanzien van het wonen 
Het verdient aanbeveling om de ontwikkelingen op het gebied van de 
veranderende huishoudsamenstelling beter in te passen in een voorraadbe
leid, aangezien er een verdere differentiatie van huishoudens te ver
wachten is. 
Dit kan herziening van de woningtoewijzing noodzakelijk maken zodat 
categorisering voorkomen wordt en wordt toegewezen op basis van aantal 
individuen. 
b. ten aanzien van het beheer van woningen 
Vier investeringsstrategieen die een wijziging in het aanbod in kwanti
tatieve dan wel kwalitatieve zin tot gevolg hebben: 
Strategie I b: Verbetering van de kwaliteit van het beheer door het 
betrekken van de gebruiker bij het beheer. 
Strategie 2c: Investeringen t.b.v. de wijziging van de beheersverhoudin
gen. 
Strategie 2d: Investeringen m.b.t. de expansie van nieuwe vraagcatego
rieen. 
c. ten aanzien van de woonomgeving 
Ook de eisen gesteld aan de woonomgeving zullen hoger worden, als gevolg 
van veranderingen in het mobiliteitspatroon. Voorzieningen in de woonom
geving moeten niet alleen beter toegankelijk gemaakt worden, maar onder 
het oogpunt van de genoemde differentiatie in huishoudens is ook een 
grote diversificatie aan voorzieningen wenselijk. De bestaande voorzie
ningenstructuur (Winkelcentrum) is te veel afgestemd op een als homogeen 
verondersteld consumptiepatroon. 
d. ten aanzien van de functioneel-ruimtelijke structuur 
- stedebouwkundige herinrichting om de identiteit met en herkenbaarheid 
van het gebied te vergroten; 
- verhogen van de dichtheid om het draagvlak van het gebied te vergroten 
en in te kunnen spelen op nieuwe vragen; 
Momenteel zijn een aantal verdichtingsplannen voor het gebied in voorbe
reiding.(zie hoofdstuk 8) 
- een herinrichting van de groenvoorzieningen waardoor de verhoudingen 
tussen de verschillende soorten groen verbeterd worden en beter op de 
behoefte van de bewoners wordt afgestemd; 
Hierbij moet worden gedacht aan de mogelijkheid te verdichten op delen 
van het groen, zodat de oppervlaktenorm van de groenvoorziening welis
waar wordt teruggebracht, maar de kwaliteit van de groenstructuur niet 
mag worden aangetast. Deze zal zelfs moeten worden verbeterd, waarbij 
denkelijk de hierarchische opzet kan worden losgelaten. Adequate inrich
ting van enkele delen groen kan hiertoe bijdragen. Bijzonder aandacht 
vraagt in dit verband het centrale wijkgroen in het noord-oostelijk 
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deel. Delen van het micro-groen kunnen wellicht warden geprivatiseerd. 
Restruimten, snippergroen vragen aandacht. 
Overigens moet de uitspraak dat Rapenland een !age dichtheid heeft niet 
!outer en alleen in verband warden gebracht met de groen-normering. Wat 
dit betreft lijkt de overmaat aan verharding zeker zo'n grote invloed te 
hebben. Terugdringen van de verharding zou wellicht op langere termijn 
tot de mogelijkheden kunnen behoren. 
- funktiemenging op wijk- en buurtnivo, waardoor de rnogelijkheden ge
kreerd warden om rond de woning nieuwe sociale netwerken uit te bouwen 
en de organisatie van het dagelijks !even vergemakkelijkt wordt, met 
name voor vrouwelijke leden van het huishouden; 
- herintegratie van wonen en werken op complex- en woningnivo eventueel 
aangevuld met het inrichten van een telewerkplaats waardoor een grotere 
flexibiliteit in tijd en ruimte ten aanzien van het werken mogelijk is; 
- herziening van de verhouding tussen openbare en priveruimte waardoor 
nieuwe gebruiksmogelijkheden ontstaan en nieuwe vormen van identificatie 
en sociale kontrole. 
- een herstructurering in verkeerstechnisch opzicht. 
Hoewel reeds een aantal aanpassingen hebben plaats gevonden waardoor het 
orthogonale stelsel toegankelijker is geworden, is een verdere her
structurering wenselijk door de onderste strook van Rapenland zuid-west 
ook van binnenuit te ontsluiten. Nu ontbreekt daar een trap en takken 
blokontsluitingen aan op een bovenwijkse ontsluiting. 
Deze aanpassing lijkt echter vooralsnog onmogelijk. Het zou alleen 
kunnen geschieden door een grondige herstructurering van beoogd plan
deel, met name vanuit een "rol"-verwisseling van de (nu) steenachtige 
hoven (parkeren) en de (nu openbare) groenstrook. 
- een vestiging van commerciele voorzieningen. 
Een mogelijkheid om te onderzoeken is wellicht of voor een aantal speci
fieke -niet !outer buurt- en -wijkgebonden- voorzieningen situering 
mogelijk is, bijvoorbeeld in aansluiting op het winkelapparaat met 
scholen in het oostelijk gedeelte, waar een beperkt dee! van de groen
voorziening hiervoor bestemd zou kunnen warden. 
Een consequentie van het uitgangspunt dat Rapenland niet zelf-voorzie
nend is, is dat de bereikbaarheid per openbaar vervoer afdoende moet 
zijn. Wat dit betreft rijzen de nodige vragen. 

3. Het micro nivo. 

In het kader van een typering zijn de volgende gebieden onderscheiden: 
Rapenland Noord West (Woenselsestraat en omgeving) 
Rapenland Zuid West (Beeldhouwersbuurt) 
Rapenland Zuid Oost (Generalenbuurt) 
Het overgangsgebied 
Rapenland Noord Oost 
Het Bastion 
De Randbebouwing 
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3.1.Rapenland Noord-west CWoenselsestraat en omgeving) 

Typering 

Het gebied Woenselsestraat kan binnen Rapenland als een bijzonder gebied 
beschouwd worden, zowel fysiek als funktioneel. 
Het bevat een aantal rudimenten uit het verleden, dat in de overige 
delen van Rapenland grotendeels is weggevaagd. Dit hangt wellicht samen 
met het oorspronkelijk relatief intensieve grondgebruik. De Woenselse
straat is een diagonale dissonant binnen een orthogonaal opgezette 
structuur. 
Het isolement van het gebied maakt echter dat deze verbijzondering geen 
betekenis heeft die zich uitstrekt tot voorbij zijn begrenzing. Slechts 
de Woenselsestraat heeft als diagonale fietsverbinding in funktioneel 
opzicht een een betekenis die verder reikt. 
Het gebied heeft een bebouwing die qua ouderdom zeer gemengd is. Dit 
draagt bij tot de heterogeniteit van dit gebied, die o.a. als kwaliteit 
positief te waarderen is. 
Beheerstechnisch is relevant dat de woonbebouwing geheel door eigenaar
bewoners en in mindere mate door particuliere verhuurders beheerd wordt. 
Opvallend is de zeer !age overbezetting (2,4 ten opzichte van 20,2% voor 
heel Rapenland). 
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foto 1: Woenselsestraat e.o.- Vooroorlogse woningen Woenselse straat 

foto 2: Woenselsestraat e.o.- Na-oorlogse woningen Rodinstraat 
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Ook in sociaal opzicht is het een heterogeen gebied, met zowel ouderen 
als jongeren bewoners en met een verloop dat nauwelijks afwijkt van dat 
van de huishoudens in de eensgezinswoningen in de rest van Rapenland. 
(resp. 9,4% en 10,3% woonduur< 3j.) 
Welliswaar is het leegstandspercentage iets hoger dan in de rest van 
Rapenland (3,5% t.o.v. 2,8%), in absolute zin gaat om slechts 9 wo
ningen. 

Kortom: het gebied "Woenselstraat" heeft vanuit zijn heterogeniteit in 
fysiek, funktioneel-ruimtelijk en sociaal opzicht een positief te waar
deren kwaliteit. 

Aandachtspunten in het kader van beheer: 

1. Het gebied is a-typisch voor Rapenland en verdient daarom in het kader 
van beheer extra aandacht. 
2. Het beheer van de particuliere woningvoorraad kan van gemeentewege 
door middel van een voorwaardescheppend en voorwaardestellend beleid 
beinvloed worden. Dit op basis van de nota "Ontwikkelen van een inte
graal kwaliteitsbeleid voor de partikuliere woningsektor in Eindhoven" 
(DSO/VS, januari 1987). 
Gezien de grote varieteit in de ouderdom zijn hier positieve externe 
effecten (uitstraling van nieuw naar oud) te verwachten. 
3. Om het isolement van dit gebied te verkleinen kan op langere termijn 
gedacht worden aan funktiewijziging in het zuidelijke deel van de Pisa
nostraat, waardoor een funktionele verbinding ontstaat met daar reeds 
gesitueerde bedrijvigheid. 
4. De sociale structuur is niet van dien aard dat op dit terrein extra 
aandacht nodig is. 

3.2. Rapenland Zuid-West CBeeldhouwersbuurt) 

Type ring. 

Dit gebied, dat uitsluitend uit laagbouw bestaat, heeft een voor deze 
periode zo typerende structuur en kan als eenheid beschouwd worden: door 
herhaling van specifieke verkavelingseenheden is dit gebied in ruimte-
lijk opzicht opgebouwd uit een klein en een groot stempel , bij herha-
ling van welke structuur de groenstrook als symmetrie as is opgevat. 

Naast deze herhaling vormen evenwijdigheid, symmetrie, rotatie en vervor
ming langs de randen belangrijke principes in het ontwerpproces. Het 
geheel heeft een hofachtige structuur rond parkeervoorzieningen. 
Alie woningen, gebouwd in 1964, worden beheerd door SWS. 
Opvallend is het geringe percentage jongeren (4% ten opzichte van 30% 
voor Rapenland als geheel), de grote stabiliteit in de woonduur (korter 
dan 3 jaar slechts 5,8% t.o.v. 10,3%) en het hoger percentage bejaar
den. (37% t.o.v. 14%). 
Overbezetting komt nauwelijks voor, waarschijnlijk als gevolg van de 
ontwikkelingsfasen waarin veel huishoudens zich hier bevinden (gezins
verdunning). 
Zeer waarschijnlijk is de eerste generatie bewoners hier nog aanwezig. 
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foto 3: Beeldhouwersbuurt: Leenhofstraat 

foto 4: Beeldhouwersbuurt: v.a. Europalaan 
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Leegstand komt bovendien nauwelijks voor.(0,6% t.o.v. 2,8%). Er is dan 
ook duidelijk sprake van een grate homogeniteit in dit deel van Rapen
land, die echter tegelijkertijd vergrijzing tot gevolg heeft . 

Aandachtspunten in het kader van beheer: 

I. Het gebied is stereotype voor zijn tijd. Onduidelijk is of de verhou
ding prive-openbaar in de woonomgeving in dit gebied niet problematisch 
is. 
2. Aangezien hier slechts een non-profit-beheerder voorkomt, die boven
dien ondersteund wordt door een Buurt Overleggroep (BOG 41), bestaat 
hier de mogelijkheid de woonomgeving over te dragen aan SWS c.q. BOG, 
(eventueel in het kader van een experiment). 
3. Opvallend is het groat percentage bejaarden in deze complexen (32%). 
Hoewel het type woning (laagbouw) en de verkavelingswijze wellicht 
geschikt is voor deze doelgroep, is dat vanuit het oogpunt van de leven
digheid van het gebied misschien minder wenselijk. Wanneer men heteroge
niteit op micro nivo wenselijk acht, zal bij toewijzing rekening gehou-
den moeten warden met de inplaatsing van huishoudens in een andere 
gezinsfase. Kiest men echter voor een beleid waarbij de concentratie van 
bejaarden in een gebied wenselijk wordt geacht, met het oog op het 
draagvlak voor voorzieningen voor deze doelgroep, dan hoeft deze situa-
tie niet als problematisch ervaren te warden. 

3.3. Rapenland Zuid-Oost (Generalenbuurt) 

Typering 

Een gebied dat zowel in beheerstechnische als fysiek-ruimtelijke zin 
eveneens een grate homogeniteit vertoont is de woonbuurt rand Het Gene
raal Berenschot en Generaal Collaertpad. 
Het gebied is gesitueerd rand een fijnmazig ontsluitingssysteem van een 
lanen-vierkant, aangeduid als paden, een naamgeving die zeker gebruik 
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foto 5: Generaalsbuurt: Gen. v. Drimbornpad 

foto 6: Generaalsbuurt: Gen. v. Tripspad 
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van de openbare ruimte (als circulatie-, erf- en verblijfsruimte) 
suggereert. 
De gehanteerde verkaveling is verwant aan de hofverkaveling, zij het dat 
hier de hof is teruggebracht tot diepe privetuinen gescheiden door een 
pad. In die zin is er sprake van een gedegenereerd "tuinstad-idee", 
waarbij de hof juist als constituerende openbare ruimte gedacht was. 
Veeleer heeft hier de filosofie van de "defensible space" de doorslag 
gegeven. 
Of zich hierin de woonideologie van de beheerder van deze woningen, te 
weten Hertog Hendrik van Lotharingen weerspiegelt, laat zich slechts 
rad en. 
Bij de bevolkingsamenstelling in dit cluster valt een ondervertegenwoor
diging van jongere huishoudens op. Met name de categorie bewoners van 
35 tot 64 is hier oververtegenwoordigd. Ook hier is bovendien het 
percentage huishoudens met een korte woonduur geringer (4,6% t.o.v. 
10,3%). Overbezetting en leegstand komen eveneens nauwelijks voor. 
Wellicht zijn veel huishoudens met de woningen, vooral gebouwd in 1964, 
met de woningen mee verouderd. 

Aandachtspunten in het kader van beheer: 

1. Ook hier kan een herconcipiering van het bebouwingscluster wenselijk 
zijn, waarbij de verhouding openbare, semi-openbare en prive ruimte 
herzien wordt. Nagegaan zal echter moeten worden in hoeverre de gebrui
kers dit wenselijk vinden. 
2. Beheerstechnisch is ook hier sprake van een zeer homogene situatie 
(slechts een beheerder). Ook hier valt een herverdeling van beheerbe
voegdheden t.a.v. de tussenliggende openbare ruimte te overwegen. 
3. In het kader van het toewijzingsbeleid is wellicht meer nadruk te 
leggen op jongere huishoudens om "ontgroening" van het gebied te voorko
men. 
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3.4. Het overgangs- of middengebied 

Typering 

Dit gebied heeft, vanwege de vervlechting van een oude en nieuwe ruimte
lijke structuur een aantal specifieke morfologische kenmerken. De Gene
raal Dibbetslaan heeft zo'n mate van zelfstandigheid, dat het gebieds-
deel tussen deze laan en de Generaal Pattonlaan (deze laan inbegrepen) 
van Rapenland NO wordt " afgesneden". Aangezien het ook geen duidelijke 
relatie vertoont met Rapenland ZO wordt het hierdoor morfologisch ver
zelfstandigd. In die zin is het een overgangsgebied tussen Rapenland 
Noord en Zuid. 
Echter dit is beheerstechnisch niet relevant. 
Het gebied is te klein om het als zelfstandige beheereenheid op te 
vatten. Beheerstechnisch is er bovendien duidelijk sprake van een samen
hang met gebied N04, waar SWS en GWB beheerders zijn. 
Tevens zijn morfologsiche overeenkomsten aanwijsbaar. In die zin moet de 
ruimtelijke karakterisering van dit gebied als een overgang tussen 
Rapenland NO en ZO worden gerelativeerd. Het ligt beheerstechnisch voor 
de hand dit gebied bij N03 te rekenen. In dit grotere gebied manifes-
teert zich dan de Generaal Dibbetslaan als een specifiek morfologisch 
probleem. 

3.5. Rapenland Noord-Oost 

Type ring 

Meer dan welk ander gedeelte van Rapenland draagt dit dee! de sporen van 
een produktiehausse. 
Rond een open ruimte, een niet bebouwd langwerpig gebied met een ondui
delijk karakter(groen bomen die nog elementen uit de vroegere structuur 
van Rapenland vertegenwoordigen, een noodkerk) liggen in carre vorm 
stroken woonbebouwing gesitueerd. Als duidelijke eenheid onderscheidt 
zich het Bastion (zie 1.2.6.) 
De overige bebouwing bestaat uit een aantal bebouwingsclusters, die als 
min of meer autonome eenheid verkaveld zijn en hun eigen ruimtelijke 
kenmerken hebben. Ze zijn over het algemeen opgebouwd uit grootschalige 
verkavelingselementen , die een groepering van stroken inhouden. Hierin 
is echter geen stedebouwkundig principe terug te vinden, en in die zin 
maken de bebouwingsclusters een gekunstelde of geknutselde indruk. 
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Men kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat in dit gebied de 
productie heeft plaats gevonden van een hoeveelheid fysiek-ruimtelijke 
elementen, bedoeld om te funktioneren als prive en openbare ruimte. Een 
produktie die vooral kwantitatief bepaald lijkt en niet ingevoegd in een 
bepaald stedebouwkundig patroon. 
Een nadere differentiatie maakt het volgende duidelijk: 

Bebouwingsclusters l en 2: 
Beide blokken hebben gemeenschappelijk dat ze als een variatie op het 
verkavelingstype van "de hof" zijn opgezet, gebouwd in 1964. Beide 
clusters worden bovendien geheel beheerd door eigenaar-bewoners. Qua 
sociale samenstelling ligt ook hier het accent op de bewoners met mid
delbare leeftijd. In cluster 2 is echter sprake van een lichte overver
tegenwoordiging van personen jonger dan 35 jaar.(42 t.o.30%) Leeg
stand, overbezetting en korte woonduur zijn lager dan gemiddeld in 
koopwoningen in Rapenland. In hoeverre hier een aantal "vastzitters" 
voorkomen is onduidelijk. 
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foto 7: Rapenland N.O.: Gen.v.Nijnattenstraat 

foto 8: Rapenland N.O.: G. Mardenbergpad 
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Bebouwingscluster 3 en 4: 
Beide clusters zijn te beschouwen als een variatie op een L-vormig 
prototype, zij het dat hierop vaak afwijkingen voorkomen met nadelige 
gevolgen voor bezonning, inrichting van restruimten e.d. In een aantal 
gevallen ontstaan "superbloks". De beide bebouwingscluster worden zowel 
door een aantal non-profit eigenaren beheerd als door eigenaar bewo
ners, dit als gevolg van de verkoop van woningwetwoningen in dit gebied. 
Het percentage huishoudens met een korte woonduur is hier iets lager dan 
elders in Rapenland. Leegstand komt niet voor. Overbezetting komt even
eens minder voor dan in de rest van Rapenland. 

Bebouwingscluster 5: 
Het gehanteerde verkavelingsprincipe bestaat uit drie stroken die te 
zamen een blok vormen met een open karakter. 
De woningen in het gehele cluster worden beheerd door particuliere 
ver h u urders. 
Wat opvalt is het zeer hoge percentage personen jonger dan 34 jaar. 
Bovendien komt overbezetting nauwelijks voor. Wellicht zijn beide een 
gevolg van het toewijzingsbeleid van de particuliere beheerder. 
Het veelvuldig voorkomen van een korte woonduur hangt samen met de datum 
op levering. 

Aandachtspunten in het kader van beheer: 

1. Door het ontbreken van een systematische verkavelingsopzet verwijzen 
deze elementen niet aanstonds naar een logisch (verondersteld) gebruik. 
Een inventarisatie van (mogelijke) knelpunten op micro stedebouwkundig 
nivo is gewenst, waarbij naar voren kan komen: 
- versterken van woonthema's 
- privatisering van delen van restgroen 
2. Bij verdichting in dit gebied dient rekening gehouden te worden met 
de "kwaliteitsvoorzieningen" zoals gesignaleerd in het Onderzoek "De 
kwaliteit van het stedelijk leefmilieu: Bewoners en hun voorkeuren" 
(RPD, september 1986). Een van deze kwaliteitvoorzieningen is namelijk: 
"natuur en groengebieden dichtbij de woning." 
3. Gezien de ouderdom van de koopwoningen (clusters 1 en 2) is een 
inventarisatie van de staat van onderhoud wenselijk. Eventueel kunnen 
ingrijpende onderhoudswerkzaamheden van profit en non-profit-beheerders 
gekombineerd worden, (met name in cluster 3 waar sprake van een over
gangsituatie in het beheer), door middel van dienstverlening van non
profit-beheerders en eigenaar-bewoners. 
4. De gebruikers van de woningen kunnen meer bij het beheer betrokken 
worden (in het bezit van SWS funktioneert een Buurtoverleggroep). 
5. Om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten zouden in overleg 
met bewoners en maatschappelijke organisaties kleinschalige voorzienin
gen ingericht kunnen worden, eventueel na functiewijziging. (bijv. kin
derdagverblijf of creche, ontmoetingsruimte voor bewoners, enz.) 
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3.6. Het Bastion 

Typering 

~ .. 

Het Bastion is een duidelijk te onderscheiden gebied binnen het noord
oostelijke gedeelte van Rapenland. Niet alleen is de bebouwing van 
Iatere datum (1977 /79), maar ook in stedebouwkundig opzicht wijkt het af 
van zijn direkte omgeving. 
Twee langgerekte bebouwingstroken zijn met hun voorkant op de twee-tand 
die onderdeel vormt van de funktionele !us op het nivo van Rapenland
Oost als geheel, georienteerd. Verder wordt het gebied door een subrou-
te ontsloten, bestemd als blok-ontsluiting. 
Deze route heeft tevens een erffunktie en de twee kronkelige Iinten van 
geschakelde eengezinswoningen, Iaten een verspringing van kavels zien 
die het Bastion iets eigens, "typisch" geeft.Een dee! van de bebouwing 
heeft een achterontsluiting door middel van gemeenschappelijke paden. 
Een ander in het oog springend kenmerk voor passerende automobilisten is 
de hoge ommuring van de tuinen langs de Montgommerylaan met het oog op 
de geluidsoverlast neergezet. 
Het gehele bezit wordt beheerd door eigenaar-bewoners. 
In het gebied is vanaf 1978 een buurtvereniging aktief. Hield deze zich 
aanvankelijk nog bezig met zaken die betrekking hadden op het beheer van 
de woning en woonomgeving, de Iaatste jaren staan vooral gezinsaktivi
teiten op de agenda.(zie interview) 
De sociale samenstelling is vergelijkbaar met die in andere koopkomple
xen: een groot aantal personen onder de 35 jaar. Bejaarden komen echter 
niet voor, begrijpelijk voor koopwoningen van eind jaren 70. 
De overbezetting is hier hoger dan elders in Rapenland (10,9% t.o.v. 
5,0%), dat kan worden verklaard door de aanwezigheid van voltooide 
gezinnen. 
Leegstand komt nauwelijk voor. 
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foto 9: Bastion: G.Dibbetslaan 

foto 10: Bastion: G . v .Portlandlaan 
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De in het interview met de Vereniging van eigenaren gearticuleerde 
klachten hebben dan ook vooral betrekking op de verkeersituatie in dit 
gebied (de verkeersonveiligheid op de Generaal Portlandlaan) en het 
gebrek aan buurtvoorzieningen, vooral in de medische sfeer. 

Aandachtspunten in het kader van beheer: 

1. In het "Bastion" bestaat van meet af aan een Vereniging van bewoners 
c.q. eigenaren. Deze boven-individuele organisatie biedt een geschikt 
kader als beheerapparaat voor de woningen en woonomgeving in dit ge
bied. Gedacht kan worden kollektief onderhoud van woning om verval te 
voorkomen (zie suggesties in de gemeentelijke nota "Ontwikkelen van een 
integraal kwaliteitsbeleid voor de partikuliere woningsektor in Eindho
ven"), zoals: onderhoudsabonnementen met aannemers, dienstverlening door 
non-profit-beheerders in het gebied, e.d. 
2. Ook is een initiatief bij gebleken interesse van artsen voor een 
medisch buurtcentrum in samenspraak met de gemeente wenselijk. 

Typering 

De Randbebouwing, (overwegend middelhoog- en hoogbouw) heeft in zijn 
geheel een duidelijke ommurende functie: zij sluit Rapenland af van de 
stedelijke hoofdwegen en geeft de wijk een in zich zelf gekeerd karak-
ter. Haar funktionele relatie is echter minder duidelijk: de bebouwing 
is welliswaar gericht op deze hoofdwegen, maar de ontsluiting vindt 
plaats via het achterland Rapenland zelf. 
Ze wordt beheerd door verschillende typen eigenaren. Van de non-profit-
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foto 11: Randbebouwing: Pisanostraat (noordelijk deel) 

foto 12: Randbebouwing: Pisanostraat (zuidelijk deel) 
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beheerders is de gemeente c.q. DBWG, de belangrijkste. 
Ze funktioneert vooral voor de huisvesting van personen jonger dan 35 
jaar. In sommige non-profit complexen bedraagt het percentage van deze 
kategorie 85 tot 95%. In veel gevallen zullen deze vooral toegewezen 
worden aan starters op de Eindhovense woningmarkt. Met name in deze 
complexen is het percentage personen met een korte woonduur zeer hoog. 
Een uitzondering vormt het bebouwingscluster 7a en 7b van het type 
hofverkaveling. In deze portiekflats in de koopsector uit de 60er jaren 
is de categorie bejaarden duidelijk oververtegenwoordigd. 
Een tweede uitzondering is een drietal complexen van DBWG, gelegen in de 
cluster la en le (galerij-flats) 

Aandachtspunten in het kader van beheer 

I. De woonduur in een aantal complexen is opvallend kort. Wellicht 
hebben deze slechts een funktie als doorgangshuis voor starters. Gezien 
de behoefte aan dit soort komplexen op de woningmarkt hoeft dit niet als 
negatief ervaren te worden. 
2. De naar verhouding hoge leegstand in twee complexen met HAT -eenheden 
maakt een meer structurele oplossing nodig. Gedacht kan worden aan 
samenvoeging, funktiewijziging t.b.v. thuiswerkers e.d. 
3. De komplexen met overwegend bejaarden verdienen ook extra aandacht. 
Onderzocht moet worden in overleg met de beheerders of voor de groep 
bejaarden niet extra kollektieve voorzieningen in of nabij de flats 
gerealiseerd moeten worden. 

4. De aanpak 

4.1. De relatie met de stadsvernieuwing: enkele overwegingen 

Zoals reeds aangegeven in de inleiding, zal de uitwerking van beheermo
dellen in overleg met de bewoners/gebruikers en beleidsinstanties dienen 
te geschieden. (bottom-up benadering). 
Deze uitwerking, alsmede de organisatorische vormgeving ervaren, zal 
gebaseerd moeten zijn op de ervaringen, die tot op heden zijn opgedaan 
met het stadsvernieuwings/stadsbeheerproces in Eindhoven. Gezien deze 
ervaringen, zouden van de te realiseren stadsbeheeraanpak (stadsbeheer
modellen) de volgende elementen dee! uit te dienen maken*: 
I. De Stadsvernieuwing heeft geleerd, dat een integrale aanpak een 
eerste vereiste is om zowel de technische als de sociale achteruitgang 
te stuiten. Doorgaans is het gelukt de technische achterstand in te 
!open, maar vragen kunnen gesteld worden ten aanzien van het omkeren van 
de neerwaartse sociale spiraal. Ook heeft de stadsvernieuwing geleerd, 
dat een grote betrokkenheid van de wijkbewoners en van de in de wijk 
werkzame organisaties onontbeerlijk is. 
2. Ten opzichte van de bekende projektmatige stadsvernieuwingsaanpak is 
er echter ook sprake van een aantal afwijkende uitgangspunten. De 

* zie nota's: 
- "Stadsbeheer in Eindhoven"/"Voortgangsrapportage gebiedsaanpak stads
vernieuwing/stadsbeheer in Eindhoven" en "Voortgangsrapportage Stadsbe
heer in Eindhoven".Verder: "Aanpak van na-oorlogse wijken in Den Haag". 
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woningeigenaren in Rapenland bestaan voor het overgrote dee! uit de 
Eindhovense woningkorporaties en het gemeentelijke woningbedrijf. Het 
beheer van de woningen is daarmee in handen van organisaties, die kunnen 
worden aangesproken op hun sociale verantwoordelijkheid. Deze organisa
ties streven een verantwoord onderhouds- en toewijzingsbeleid na.* 
3. Bij de opkomst van de stadsvernieuwing ruim IO jaar geleden, was er 
sprake van een steeds groter wordende druk vanuit bewonersorganisaties 
op de lokale overheid om met een door de bewonersgewenste aanpak, zo 
snel mogelijk een begin te maken. Deze aanpak hield onder meer in decen
tralisatie van planvoorbereiding en meer invloed van de bewoners op de 
besluitvorming. 
In de na-oorlogse wijken zoals Rapenland, is van een dergelijke situatie 
nog geen sprake. Veeleer zijn het nu de gemeente en de woningkorpraties, 
die initiatieven nemen en voorwaarden scheppen, die aan de bewoners 
mogelijkheden tot samenwerking bieden, die voor beide partijen tot een 
positief resultaat kunnen Ieiden. 
4. Niet onbelangrijk is tevens, dat er in de na-oorlogse wijken, zoals 
Rapenland minder noodzaak is om de stedebouwkundige struktuur ingrijpend 
te wijzigen. De voor de stadsvernieuwing kenmerkende herhuisvestingsope
ratie is dan ook in deze wijken niet aan de orde. Daarnaast is er in de 
Stedebouwkundige struktuur nog ruimte aanwezig om aanvullende voorzie
ningen te realiseren.** 
5. Ten aanzien van het financieel instrumentarium is er sprake van een 
vergelijkbare situatie met de start van de stadsvernieuwing. Zowel 
richting Rijksoverheid als binnen het gemeentelijk apparaat en overige 
beherende instanties dient de noodzakelijke aanpak nog gemotiveerd te 
worden en nog meer te worden voorzien van de benodigde middelen. 
6. Een meer gebiedsgerichte benadering van de verschillende nu nog 
centraal georganiseerde beheerorganisaties, zoals reinigingsdienst, 
wegen en bestratingen, plantsoenen enzovoorts. 
Uiteraard geldt dat ook voor het woningbeheer. De wijkgebonden korpora
tie (zoals die al tot uitdrukking komt in de territoriale verdeling van 
korporaties in het kader van de nieuwbouw en aankoop van panden in 
stadsvernieuwingsgebieden) is vanuit het oogpunt van een systematisch en 
planmatig wijkbeheer wenselijk, vooral in die gevallen waarin het wijk
gebonden exploitatieproblemen zijn, die om een financiele oplossing 
vragen. 
7. Een doelmatige organisatie middels een samenwerkingsvorm van de 
verschillende betrokken beheerorganisaties kan middels delegatie- en/of 
beheerovereenkomsten worden geregeld***. 

* Zie in dit verband: het in overleg met de gemeente op te stellen "I 0-
jarenplan bestaande ·woningvoorraad" (nota Stadsbeheer.) 
** Zie in dit verband voor de gemeente Eindhoven: 
- nota "meerjarenkantorenprogramma 1986-1996" 
- nota "het detailhandelsbeleid voor de komende jaren" 
- nota "nieuwbouwbeleid voor de jarenl 988-1992" 
*** zie in dit verband: de "Leidraad stadsvernieuwing" in verband met 
een adequate organisatievorm in stadsvernieuwingsgebieden met bevoegdhe
den voor de projektbegeleiders; eveneens de gedelegeerde bevoegdheden 
van het ambtelijke apparaat in het kader van "beleidsvormend bestuur" 
bij de uitvoering van subsidieverordeningen. 
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In ieder geval dient de positie en de invloed van de bewoners en hun 
organisaties nadrukkelijk geregeld te zijn*. 
8. Een duidelijk beleidskader in de vorm van een binnen het gemeentelijk 
beleid vastgesteld beleidsplan, waarin de basis Iigt voor de meerjaren
planning en -budgettering***. Uiteraard geldt een rechtvaardig huur- en 
subsidie- en woonlastenbeleid van het Rijk, inklusief meerjarige zeker
heid over benodigde budgetten/kontingenten als een absolute randvoor
waarde. 
Onnodig te zeggen, dat zonder een verdergaande verbetering van de subsi
dieregeling van na-oorlogse woningen het beheer daarvan in elk geval 
problematisch is en blijft. 

Konklusie: 
Zoals uit het bovenstaande kan worden gekonkludeerd zijn het geen nieuwe 
begrippen en instrumenten. De meerwaarde van stadsbeheer is er juist in 
gelegen om ze in samenhang te hanteren. Op basis van genoemde elementen 
en inmiddels opgedane ervaringen kan een mogelijk organisatiemodel voor 
wijkbeheer worden gepresenteerd. 
In het kader van stedelijk beheer wordt een gebiedgericht opereren van 
de verschillende nu nog centraal c.q. sectoraal georganiseerde beheerin
stanties wenselijk geacht. Dit impliceert dat alle organisaties en 
instanties belast met beheer in Rapenland bereid moeten zijn tot 
samenwerking en onderlinge afstemming van aktiviteiten op het nivo 
van het gebied. Permanent overleg met alle private en publieke actoren 
in het gebied is nodig. De realiteit gebiedt hier een besef van ver
schillende belangen. 

4.2. Het ruimtelijk kader: Een Rapenland of twee Rapenlanden? 

In de situatie van Rapenland is allereerst de vraag legitiem welk ruim
telijk kader genomen wordt bij het inzetten van beheerinstrumenten. In 
deelstudie 1 is reeds gesteld dat Rapenland uit een conglomeraat van op 
zich zelfstaande bebouwingsclusters bestaat, welke we! thematisch van 
elkaar te onderscheiden zijn. Deelstudie 2 toont ons dat er op wijknivo 
bovendien een lappendeken aan eigendomsverhoudingen voor komt die de 
homogeniteit van deze clusters ten dele verstoort. 
Desondanks is er bij Rapenland toch sprake van een zekere ruimtelijke 
eenheid of beter gesteld "twee-eenheid".(zie deelstudie 1) 
Bij de keuze voor een ruimtelijk kader zijn o.i. twee opties mogelijk: 
1. Rapenland als een geheel beschouwen 
2. Rapenland opsplitsen in een dee! oostelijk van de Veldmaarschalk 
Montgomerylaan en een dee! ten westen hiervan. 

* zie in dit verband de bepalingen in de "Verordening op subsidiering 
van woonkonsumentenorganisaties"; het Buro bewonersondersteuning alsmede 
de bepalingen bij de "subsidieregeling verbetering huurwoningen 1987", 
alsmede de bepalingen in de "subsidieregeling woningcorporaties en 
huurders in het kader van de stadsvernieuwing" 
*** zie: "meerjarenplan stadsvernieuwing/stadsbeheer 1987-1991 ", "Be
leid, problemen en perspektief bij het beheer van de bestaande woning
voorraad; programma 1987-199 I" en de overige op te stellen gebiedsge
richte programma's- zie nota "Stadsbeheer"). 
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Een afgrenzing op grond van criteria als administratieve grenzen, omvang 
en aantallen inwoners en beheerobjecten is onvoldoende. Ook aspecten als 
funktionele coherentie, historische en culturele identiteit, de 
mogelijkheden voor een gebiedsgerichte aanpak, de gewenste innovaties 
dienen hierbij een rol te spelen.( I) 

Overwegingen bij de eerste optie zijn, dat het bij het gebied Rapenland 
om een gebied gaat met een zekere coherentie met betrekking tot de 
funkties ervan en dat het ook onder het oogpunt van zijn onstaansge
schiedenis als eenheid te beschouwen is. Voordeel hierbij is dat een 
coordinerende instantie c.q. persoon gaat opereren voor het hele gebied, 
die tevens oog zal hebben voor de samenhang tussen beide eenheden. Dit 
legt een naar verhouding geringere druk op de instanties die bij dit 
beheer betrokken zullen worden, dan bij opsplitsing. Nadeel is dat er 
bij het beheer twee relatief onafhankelijke wijken betrokken zijn. 

Voordeel van de tweede optie is dat er een zekere reductie van de 
beheerscomplexiteit plaats vindt. Zo treffen we in het oostelijk deel 
met een overwegende woonfunktie drie typen beheerders aan : non profit 
beheerders (c.q. H.H.v.L, SWS en DBWG.), eigenaar-bewoners en profit 
verhuurders. Dit heeft gevolgen voor een eventuele beheersovereenkomst 
met betrekking tot het beheer van de woningen en woonomgeving in dit 
hele gebied. In dit kader treedt deze tevens dienstverlenend op voor de 
aanwezigen eigenaar bewoners . Tevens is een overdracht van het beheer 
van de particuliere huurwoningen rond de Stedmanstraat aan de non
profit beheerders mogelijk. Het eigendom blijft echter bij de profit-
verhuurders/beleggers. (zie ook H5.) 
Tevens zou een opdeling aansluiten bij de recent uitgevoerde splitsing 
van Rapenland in twee afzonderlijke statistische eenheden. 
Nadeel is echter het ontstaan van twee relatief kleine beheerseenheden, 
met name aan westelijke zijde (943 woningen gespreid over verschillende 
eigenaren) met een naar verhouding groot beslag op capaciteit. 

Konklusie: 
De voor- en nadelen tegen elkaar afwegend Iijkt een benadering waarbij 
Rapenland als een beheergebied beschouwd wordt het meest wenselijk. 

4.3. Bouwstenen voor een organisatiemodel 

Groeimodel 

Fase 1 

Zoals reeds gememoreerd in de inleiding is bij de beheeraanpak in Rapen
land gewerkt volgens een methodiek in een aantal fasen. De probleemin
ventarisatie en -analyse zijn uitvoerig verricht. De fase van probleem
oplossingen echter zal in overleg met bewoners(organisaties) en beheer
instanties verder ingevuld moeten worden (bottom-up benadering). In dit 
verband zouden wij willen spreken van een groeimodel als organisatie
model. 
Dit laatste is ook zinvol gezien de aard van de problematiek in het 
beheergebied Rapenland. We stelden reeds dat momenteel volstaan kan 
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worden met een actualisering en afstemming van de bestaande beheeracti
viteiten en organisatiepatronen in dit beheergebied. 
Het zal duidelijk zijn dat een sterke formalisering van het beheerproces 
met permanente overlegstructuren in de huidige situatie niet geboden is. 
Probleemgericht buurtbeheer is in deze fase voldoende. Deze aanpak kent 
twee uitgangspunten:(2) 
- Er moet een konstante kwaliteitsmeting en -bewaking plaats vinden 
vinden van het woon- en leefmilieu binnen de wijk. 
- op basis van dit signaleringsysteem moeten betrokkenen (stedelijke en 
wijkgebonden rechtspersonen, zoals schoolbesturen, instellingen van 
opbouwwerk, woningcorporaties, buurtoverleggroepen, buurthuizen en 
vakdiensten) vroegtijdig geactiveerd worden om deze problemen te aan te 
pakken. De gemeente zal er met name zorg voor moeten dragen dat een 
voldoende profillering van bewonersorganisaties kan plaats vinden. Hier 
ligt een taak voor de projectleider stadsbeheer. 
Bij dit signaleringsysteem kan allereerst gemeentelijke informatie 
over het gebied een rol spelen. 
In Eindhoven wordt gewerkt aan een doelmatig informatiesysteem voor de 
ontwikkelingen in de voorraad , waarbij in ieder geval de volgende be
standen naast elkaar worden gelegd: 
- de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van de woningvoorraad;* 
- de woningbehoefte, woningzoekenden, woon- en verhuiswensen, mutaties 
en leegstand;** 
- de kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling van infrastrukturele ontwikke
ling in de totale woonomgeving;*** 
Van de kant van de gemeente zal echter ook gelet moeten worden op de 
effectiviteit van gekozen oplossingen. 
Verder zal het registreren van klachten van onderop een belangrijke 
signaalfunktie hebben. 
Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van gegevens van de woningbeheer
ders. Dit is echter niet voldoende. 
Om zicht te krijgen op veranderende behoeften is verdergaand onderzoek 
nodig, met name woningbehoefte onderzoek. 
Het verder uitbouwen en verdiepen van dit signaleringssysteem in de loop 
der jaren is mogelijk als antwoord op nieuwe en grotere problemen. 

fase 2 

Wanneer meer en meer een systematische, i.p.v. een ad hoc probleemge
richte aanpak noodzakelijk zal worden, kan in de jaren 90, een formali-

* Dit bestand is op dit moment in ontwikkeling in overleg tussen wo
ningkorporaties en gemeente in het kader van het "I 0-jarenplan bestaande 
woningvoorraad", waarbij gekeken wordt naar de sociale verhuurbaarheid 
op termijn, alsmede wordt een geautomatiseerde woningkartotheek opgezet 
met het oog op planmatig onderhoud en beheer van woningen. 
** In het kader van de nota "urgentiesysteem bij woningzoekenden" en 
uitgaande van een woningzoekenden-registratie en gemeenschappelijke 
woningtoewijzing door de gezamelijke woningkorporaties. 
*** Gebiedsgerichte informatie met betrekking tot groen- en speelvoor
zieningen, riolering, wegen en verkeersvoorzieningen wordt momenteel 
gesystematiseerd ( zie nota "Stadsbeheer") 
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sering van bet bebeer overwogen worden.De wijze waarop dit vorm kan 
krijgen in een samenwerkingsverband, een "partnermodel" (3) tussen alle 
betrokkenen. Naast de gemeente kunnen dit zijn stedelijke en wijk
gebonden rechtspersonen, zoals scboolbesturen, instellingen van opbouw
werk, woningcorporaties, buurtoverleggroepen, buurtbuizen e.d. 

De term "partnermodel" betreft de verhouding tussen privaatrechte
lijke en publiekrechtelijke organen en omvat drie kernbegrippen: 
- "overleg" 
- "ge!ijkwaardigheid" 
- "zekerheid". 
Overleg dient op basis gelijkwaardigheid plaats te vinden, leidend 
tot a/ spraken we Ike tegemoet komen aan de behoefte tot zekerheid met 
betrekking tot elkaars toekomstig handelen. 

Uitgangspunt bierbij kunnen zijn: 
a. Het voorgestelde model moet zoveel mogelijk aansluiten op de bestaan
de organisatiestructuren; 
b. Participatie van alle betrokkenen moet gegarandeerd zijn,met name 
van gebruikers c.q. bewoners. T.a.v. deze laatste groep moet de organi
satiestructuur een wervend karakter bebben. 
c. Slagvaardigbeid moet mogelijk zijn en niet gefrustreerd worden door 
lange ambtelijke procedures. Het verdient aanbeveling om Rapenland aan 
te wijzen als proeftuin met verkorte procedures. 
d. De afspraken over bet beheer moeten vastgelegd worden in een privaat
rechtelijke contract of convenant met een programmatisch karakter. 

We zullen kart op de actoren binnen dit samenwerkingsverband ingaan. 
1. De gemeente. 
Voorwaarden hier zijn: (vgl. Nata Stadsbeheer, pag 60) 
a. een bestuurlijke consensus over de hoof drichtingen van de gemeen
telijke activiteiten; 
b. ambtelijke bereidheid tot het a/ stemmen van activiteiten en 
budgetten naar gebieden op elkaar en op die van derden. 
c. geen verdere bezuinigingsoperatie van het rijk naar de gemeente 
die ten koste gaan van verbeterbudgetten, een goed beheer van de 
gebouwde omgeving, enz. 
Vanuit de afdeling Volkshuisvesting/stadsbeheer van de Dienst Stads
ontwikkeling kan een coordinatie plaats vinden door inschakeling 
van de projektbegeleider, en vanuit de gemeentelijke diensten 
kunnen kontactambtenaren beschikbaar zijn.( Dienst Openbare Werken. 
Afdeling Plantsoenen, afdeling Civiel Technische Werken. Dienst 
Beheer Woningen en Gebouwen, afdeling Bouw- en Woningtoezicht en 
derge!ijke) 
2. de vertegenwoordigende bewoners. 
Jn het gebied kan ingehaakt warden op de bestaande huurdersraad 
"Woensel Zuid" in het !even geroepen door de SWS. 
Binnen "Woensel Zuid" opereren in het gebied Rapenland de Buurt
overleggroepen (BOG's) 41(in buurt WZW). 42 (in de buurten ONO 3 
en 4 en 0-midden en 48 (De Randbebouwing 10 ). Een pendant hiervan 
in de koopsector is de buurtvereniging "het Bastion". 
Voor een aantal buurten in Rapenland ontbreekt momenteel nog zo'n 
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organisatie aan de basis. Gestreef d moet word en naar een complemen
tering van soortgelijke BGO's in de overige buurten, georganiseerd 
in een op te richten "Bewonersraad Rapenland", bestaande uit zowel 
huurders als kopers. 
Een dergelijke vertegenwoordiging heeft immers een belangrijke sig
naalfunktie bij het opsporen van def ecten en problemen in een derge
lijke buurt. 
3. Korporaties en grote partikuliere verhuurders. 
Van de kant van de korporaties en grote particuliere verhuurders kan 
vertegenwoordiging plaats vinden in het samenwerkingsverband door 
een of meerdere gemandateerde vertegenwoordigers. 
4. Andere betrokkenen. 
Andere betrokkenen zijn de wijkagent, het opbouwwerk en het wel
zijnswerk, Nutsbedrijven Eindhoven en Sociale Dienst. 

Convenant 
De genoemde convenant dient als kader voor een vorm van probleemge
richt beheer: 
a. T.a.v. het wonen en de daarbij betrokken deelnemers ( bewoners en 
beheerders) kunnen onderwerpen behandeld worden als:(4) 
- het mandaat van de vertegenwoordigers 
- de status van bewonersraad 
- het jaarlijks op te stellen onderhoudsplan 
- behandeling van onderhouds- en beheerklachten 
- het beheer van binnenterreinen en de directe woonomgeving 
- een eventueel aan te stellen complexbeheerder 
- eventueel zelf werkzaamheid van bewoners bij klein onderhoud 
b. Tussen gemeentelijke diensten en beheerders kunnen eveneens in 
het kader van een beheerplan af spraken gemaakt word en over samenwer
king en met betrekking tot soorten maatregelen en in te zetten 
budgetten. Duidelijkheid en zo nodig een herformulering van het 
service-pakket en de taakomschrijving met betrekking tot het beheer. 
In dit kader is een afbakening van verantwoordelijkheden taakom
schrijvingen tussen beheerders van groot belang. Zo is het bijv. van 
belang wat de diverse taken en invloeden van de Afdeling Plantsoenen 
en of deze taken in de toekomst door af stolen van groenvoorzieningen 
gaan verdwijnen. Dit kan immers gevolgen hebben voor de marktstel
ling van het beheerde onroerend goed? Omgekeerd is het van belang le 
weten wat de taken van de huismeester zijn bij de zorg voor openbare 
ruimten. 
Een dergelijke convenant kan ook als middel dienen om een redelijke 
diskussie en consensus over de wenselijke toekomst van het gebied. 
Het dient gefiatteerd te warden door de gemeenteraad. 

Deze werkwijze is ook zinvol tegen de achtergrond van een aantal maat
schappelijke ontwikkelingen als privatisering en deregulering, ontwikke
lingen die niet alleen als camouflage voor bezuinigingen geinterpreteerd 
moeten worden, maar tevens begrepen dienen te worden als de keerzijde 
van de behoefte aan emancipatie en medezeggenschap. Hierbij is aan de 
gemeentelijke overheid een meer afstandelijke rol bescheiden rol 
toegedacht. Gekoerst kan worden op een vergaande maatschappelijke zel
fregulering in dit gebied, een regulering die echter alleen dan kan 
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funktioneren wanneer de betrokken participanten elkaar willen respecte
ren. 
Deze maatschappelijke zelfregulering op te vatten als een continu inter
actie-proces tussen de betrokkenen kan flexibeler, nauwkeuriger, doel
treffender en sneller mogelijkheden en wensen met elkaar verbinden dan 
de overheid dat kan, mits een situatie van machtsevenwicht bestaat. Dit 
impliceert als taak voor de gemeente: een subtiel en flexibel beleid 
waarbij ontwikkelingen op de voet worden gevolgd en zo nodig wordt 
ingegrepen en waarbij kaders gesteld worden waarbinnen de betrokkenen 
kunnen handelen. 
Kortom: de gemeente draagt zorg en verantwoordelijkheid voor spelregels 
die het spel van in wezen ongelijke partners mogelijk moet maken en 
houdt afstandelijk toezicht erop dat zo min mogelijk "overtredingen" 
plaatsvinden. Deze taak vergt een beleid dat zich op het terrein van de 
fundamentele doelstellingen richt , op het scheppen van randvoorwaarden 
in de zin van het ontwikkelen van gedragscodes; slechts incidenteel 
treedt ze sturend en korrigerend op.(5) 

Daarmee is ruimte gegeven voor de creativiteit en potenties die aanwe
zig zijn bij de participanten - en dat ligt in de lijn van deregulering 
en privatisering- en is tegelijkertijd de nodige bewaking ingebouwd, 
conform de doelstellingen van stedelijk beheer. 

4.4. Tot slot: Rapenland. vinger aan de pols. 

We wezen er in de inleiding van dit rapport reeds op: Rapenland is een 
gebied met sterke en zwakke aspecten en is nog steeds in wording, in 
beweging. Besluitvorming in het kader van stedelijk beheer kan alleen 
dan succesvol zijn wanneer voldoende inzicht bestaat in dit proces. 
Registratie en signalering, onderzoek en analyse blijven dan ook een 
essentieel onderdeel van stedelijk beheer. 
Adequate informatie maakt immers het tijdig signaleren van verval en het 
instandhouden van de bestaande situatie mogelijk. Bovendien legt ze de 
basis voor het inzicht in nieuwe ontwikkelingen. 
Gegevens die nodig zijn voor het conserveren van de bestaande situatie 
vallen onder de kategorie registratieve en managementinformatie. 
Registratieve informatie bestaat uit gegevens die zijn verzameld om 
administratie bij te houden en om uitvoeringsgerichte besluiten op te 
baseren. Managementinformatie wordt gevormd door gegevens die nodig zijn 
om een organisatie of instelling te besturen. Dit kunnen geaggregeerde 
registratieve gegevens zijn, maar ook resultaten uit onderzoek. 
Zodra de gesignaleerde situatie afwijkt van de veronderstelde c.q. 
genormeerde kan middels beheer worden ingegrepen. 

De tweede vorm van informatie betreft de kategorie strategische, toe
komstgerichte informatie. Het gaat hierbij om het extrapoleren van 
ontwikkelingen uit het verleden naar de toekomst en het inschatten van 
de eventuele gevolgen voor het huidige c.q. gewenste gebruik. Middels 
innoverend beheer kan op mogelijke diskrepanties worden geanticipeerd. 

Hierbij kan de volgende kantekening gemaakt worden: 
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In bet kader van cooperatief beheer is een voldoende informatie bij alle 
betrokkenen een voorwaarde. Een gelijk nivo van kennis en van objec
tivering van gegevens m.b.t. tot bet beheer van woningen en woonomgeving 
en gelijke kansen om de graad van objectiviteit van kennis en gegevens 
over en weer te toetsen en zo nodig te bekritiseren. 

Daarnaast is er in het kader van beheer echter ook en vooral behoefte 
aan achtergrond informatie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 
(6) 

Vervolgonderzoek 
Vervolg onderzoek naar de volgende onderwerpen is dan ook wenselijk: 
I. Motieven onderzoek om inzicht te verkrijgen in de overwegingen bij en 
achtergronden van vertrek, weigering en vestiging van bewoners.(bijv. 
d.m.v. exit-interviews); 
2. Onderzoek naar de inkomensdifferentiatie c.q. polarisatie in Eindho
ven op stedelijk en wijknivo in de verschillende sectoren; 
3. Onderzoek naar participatiebehoefte, -mogelijkheden en activiteiten 
bij het beheer van woning en woonomgeving. 
4. Onderzoek naar de mate waarin woningen voldoen aan de wensen van de 
huidige bewoners en de mate waarin de woningen aanpasbaar zijn voor 
nieuwe huishoudensvormen; 
5. Onderzoek naar de mogelijkheden tot het aanbrengen van kleinschalige 
voorzieningen in de bestaande voorraad. Dit kan een funktieverandering 
nodig maken (wonen vervangen door voorzieningen, ook binnen de komplex
en); 

Kortom, permanent beheer is alleen mogelijk wanneer dit geflankeerd 
wordt door periodiek onderzoek naar de mogelijkheden en kwetsbaarheden 
van het te beheren gebied. 
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(I): H. Fassbinder and M. Andrea: an area-based approach to urban rene
wal. ECE-report, published by Ministry of Housing.Physical Planning and 
Environment, The Hague, 1987 
( 2):Zie:J. Schuyt en R. Blom,Buurtbeheer: over grote plannen en kleine 
stappen. NCJV Volkshuisvesting 2/87. 
( 3 ):L. Gerrichhauzen en M v. Giessen: Naar nieuwe lokale bestuurlijke 
verhoudingen: het partnermodel. DUP, Delft 1986. 
( 4 ):Zie: Werkgroep Buurtbeheer: Beheernota van de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt, Amsterdam, dee. 1986. 
(5):J. Smeets en H. Fassbinder: Stadsvernieuwing en Woonkwaliteit ,Afde
ling Bouwkunde, Vakgroep Stadsvernieuwing, 1985 
( 6 ):A.Nauta/ J.Smeets (red) :Inf ormatievoorziening en beheerprocessen: 
dillema's in de jaren 90. Faculteit Bouwkunde ,Eindhoven, 1987. 
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Bijlage I: Grondgebruik en ruimtebeslag Rapenland 

Ondersche1d is gemaakt tussen - de macro-structuur, 
- de micro-macro-structuur, 
- de micro-structuur 

van het onderzoeksgeb1ed. 

De macro-structuur bevat de bovenwijkse plan-elementen die niet 
of wel (of gedeeltelijk) aan het onderzoeksgebied worden toegere
Kend , resp . de categorieen macroniet en macrowel . 

De micro-structuur omvat de plan-elementen op het niveau van de 
directe woonomgev1ng, dat wil zeggen buurt-blok-niveau; catego
rie: micro (onderscheiden naar niet-woonbebouwing en woonbe
bouwing. 

De micro-macro-structuur omvat die elementen die de planstructuur 
vormen, een soort intermediair tussen w1jk- en buurt-blokniveau. 
Tot deze planstructuur behoren voornamelijk elementen op wijk-
niveau, te weten macro-verharding en macro-groen. De toevoeging 
"micro" maakt het mogelijK planelementen, die niet echt tot het 
micro -niveau behoren toch tot deze categorie te rekenen . 

Voorts z1jn de gebruikelijke categorieen van de grondexploitatie 
onderscheiden, te weten; 
-wonen ( =uitgegeven grond woningbouw ) , 
-voorzieningen ( =uitgegeven grond niet-woningbouw ) , 
-verharding , 
-groen. 

Aangez1en in Rapenland geen water voorKomt, is deze categorie 
achterwege gelaten. 
OoK 1s de categorie fysische en technische voorziernngen buiten 
beschouwing gelaten. 
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Tabel I. 1: MACRONIET' 
bovenwijkse elementen buiten beschouwing 

1 . 0 ONDERZOEKSGEBIED L34. 2248 ha 

1 • 1 MACRONIET : 
-bovenwijKse verharding 
incl . groen : 
-John F . Kennedylaan 
-Winston Churchi111aan 

-woonwagencentrum 
-landelijK gebied 
-Catharina -zieKenhuis 
-De Landrijt 

Totaal macroniet 

2 RUIMTEBESLAG ONDERZOEKSGEBIED 
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3,9244 
4, 1696 
0,7592 
6,4272 

11,2248 
1,4280 

27,9332 

106,2916 ha 



T abel 2; MACROWEL ' 
bovenwijkse planelementen wel of 
gedeeltelijk toe te rekenen 

2. 1 RUIMTEBESLAG ONDERZOEKSGEBIED 

2.2 MACROWEL: 
-Montgomerylaan 6,3196 
-Dr. Cuyperslaan 2,0392 
-Europalaan, west 0,4156 

oost 0,9668 
-----------

Totaal macrowel 

3 NETTO RUIMTEBESLAG ONDERZOEKSGEBIE.D 
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0 

106,2916 ha 

9,7412 

96,5504 ha 



Tabel 3: MICRO-MACRO, 
planstructuur 

3. 1 NETTO RUIMTEBESLAG ONDERZOEKSGEBIED 

3 . 2 Plans tructuur : 

4 

-macro -verharding : 
-Thorvaldsonlaan 
-Pisano- en Lehmbruckstr. 
-Michelangelo la an 
-Gen. Pattonlaan 
-Gen. Coenderslaan + 
-Gen. Marshallweg 
-fietstunnel 

-macro-groen: 
-centraal groengebied 
-groenstrook Gen. 
Coenderslaan 

-groenstrook Kennedy!. 

WOONGEBIED 

222 

0,2372 
0,6852 
0,6460 
0,4252 

1,2740 
0,5596 

2,8280 

0,2610 
0,2896 

96,5504 ha 

3,8272 

3,3786 

89,3446 ha 



label 4: RUIMTEBESLAG NIET-WOONBEBOUWING 

4. 1 WOONGEBIED 89,3446 ha 

4. 2 RUIMTEBESLAG NIET -WONINGBOUW 
-Hanartstraat 1,5868 
-Daumierstraat 6,0907 
-Vrije school 0,3824 
-Woenselsestraat/ 
Montgomerylaan 0,2660 

-Leger des Heils 0, 1780 
-De Uitwijk 0,7660 
-taxibedrijf Pattonlaan O, 1366 
-basisschool Marsha Ill. 0,4208 
-kerk Marshallweg 0, 1244 
-scholen Gen. Coendersl. 0,4876 
-Winkels Gen. Coendersl. 0,4932 
-Europalaan 1,6808 
-Montgomerylaan NO 3,5660 

-----------
Totaal niet-woningbouw 16, 1793 

-----------
5 NETTO WOONGEBIED 73, 1653 ha 
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T abel G; RUIMTEBESLAG WONINGBOUW 

5 NETTO WOONGEBIED 

5. 1 RUIMTEBESLAG WONINGBOUW (*) : 
-micro -groen : 
-Tetrodelaan 
-Dupuislaan 
-Gen . vd Leytenlaan 
-Gen. Deinantstraat 
-Gen. Collaertpad 
-Blondeelpad 

Subtotaal: 

-Oppervlak te overig gebied 

0,4640 
0,4092 
O, 1784 
0,5200 
1,0044 
0,4924 

Totaal ruimtebeslag woningbouw 

(*) w .o ook micro-verharding 
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73, 1653 ha 

3,0684 

70,0969 

73. 1653 ha 



WONINGDICHTHEDEN 

(volgens opmeting d .d. december 1985; 
aantal woningen d .d. januari 1985: 3039) 

Bruto woningdichtheid 

-bruto: aantal woningen : net to ruimtebeslag onderzoeksgebied = 

3039 : 96. 5504 = 31 , 33 woningen per hectare 

-net to: aantal woningen : netto woongebied = 

3039 : 73. 1653 = 41 , 63 woningen per hectare 
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Bijlage II: Tabellen 
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Tabel B6.1A. Loop van de bevolking voor Rapenland voor genoemde jaren 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

bev. op 1 januari 7189 7308 7257 7185 7218 7344 7412 

levendgeboren 74 67 73 64 76 72 72 
overleden 46 58 69 67 67 81 71 

geboorteoverschot +28 +9 +4 -3 +9 -9 +1 

gevestigd 916 630 592 728 871 816 744 
vertrokken 824 710 666 683 749 736 846 

migratiesald +92 -80 -74 +45 +122 +80 -102 

toeneming +119 -51 -72 +33 +126 +68. -101 

bev. op 31 dee. 7308 7257 7185 7218 7344 7412 7311 

Bron: Buurtstatistiek gemeente Eindhoven. 

Tabel B6.1B. De vestigers in Rapenland naar burgerlijke staat en 
leeftijd. 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

ongehuwd: 
<15 jaar 129 92 65 57 87 71 45 
15-24 271 173 173 206 261 254 243 
25-39 91 71 74 137 131 133 171 
40-64 8 6 10 13 13 7 13 
>64 4 5 2 2 5 3 3 
gehuwd: 
<25 jaar 83 69 61 39 56 35 28 
25-39 135 94 82 88 151 97 87 
40-64 71 44 36 49 61 71 45 
>64 23 16 21 32 28 39 22 
gehuwd geweest: 
<65 59 36 38 51 52 68 51 
>64 42 24 30 54 26 38 35 
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label B6.1C. De vestigers in Rapenland naar herkomst. 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
gevestigd vanuit: 
andere buurten totaal 571 350 380 514 572 538 465 

in centrum/stratum 118 68 67 83 89 76 94 
tongelre 72 35 39 40 29 72 50 
woensel 269 155 191 274 328 283 224 

stri jp 44 62 34 47 46 43 47 
gestel 68 30 49 70 80 64 50 

andere gemeenten totaal 345 280 212 214 299 278 278 

gelegen in aggl. Eindh. 79 54 56 65 80 89 71 
elders 266 226 156 149 219 189 207 

Bron: buurtstatistieken van de gemeente Eindhoven. 

label B6.1D. De vertrekkers uit Rapenland naar burgerlijke staat en 
leeftijd. 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ongehuwd: 
<15 jaar 139 101 69 62 97 86 101 
15-24 165 193 189 210 199 226 212 
25-39 79 83 78 114 121 111 155 
40-64 15 5 6 7 13 8 9 
>64 2 1 2 2 4 0 
gehuwd: 
<25 jaar 99 67 84 60 49 41 59 
25-39 180 127 134 92 140 133 157 
40-64 83 71 43 44 49 44 50 
>64 18 4 13 24 9 12 16 
gehuwd geweest: 
<65 jaar 33 51 39 49 54 61 64 
>64 13 6 10 19 16 10 23 
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label B6. 1E. De vertrekkers uit Rapenland naar bestelTITiing. 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
vertrokken naar 
andere buurten tot. 576 421 414 380 404 419 524 

in centrum/stratum 47 79 51 49 51 50 61 
tongelre 29 40 44 31 28 29 51 
woensel 433 226 236 214 236 250 331 
stri jp 29 30 37 44 33 44 42 
gestel 38 46 46 42 56 46 39 

andere gemeenten tot. 248 289 252 303 345 317 322 

in aggl. E'hoven 61 92 60 100 136 96 105 
elders 187 197 192 203 209 221 217 

label B6.2. Ontwikkeling van de nationaliteit van de bewoners van 
Rapenland. 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Neder landse 7104 7038 6994 7007 7122 7187 7089 
Belgische en Lux. 15 21 16 15 20 17 16 
Franse 2 2 2 3 4 4 3 
Duitse 8 8 8 10 16 16 15 
Britse 27 30 25 29 29 24 22 
Italiaanse 4 5 6 4 9 12 9 
Griekse 1 
Spaanse 19 20 15 17 16 11 9 
Overig Europa 5 11 6 8 10 4 2 
lurkse 57 67 63 69 69 67 68 
Marokkaanse 28 18 22 35 30 40 49 
S~;-inaamse 13 9 3 2 2 3 4 
Overige nation. 25 27 24 18 16 24 23 
Statenloos/onbekend 0 0 0 2 1 
lotaal niet ned. 204 219 191 211 222 225 222 
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Tabet B6.3A. Leeftijd van de hoofdbewoner naar woonduur in koop-
woningen in Rapentand per 1 januari 1985. 

< 1 jaar 1-2 3-5 >5 totaat 
<35 jaar 45 14,2 62 19,6 73 23,2 136 43,0 316 100,0 
35-64 26 4,2 20 3,2 53 8,5 52384,1 622 100,0 
>64 jaar 0 0,0 1,0 8 8,0 92 91,0 101 100,0 

totaat 71 6,8 83 8,0 134 12,9 751 72,3 1039 100,0 

Tabet B6.3B. Leeftijd van de hoofdbewoner in bewoonde woningen in 
Rapentand per woningbouwvereniging, per 1-1-1985. 

SllS GllB HHvL GEM TOTAAL 

<35 j aar 169 25,7 54 39,7 51 10,4 137 42, 1 411 25,6 
35-64 359 54,6 66 48,6 368 75,3 138 42,5 931 57,9 
>64 jaar 129 19,7 16 11,7 70 14,3 50 15,4 265 16,5 

Totaat 657 100,0 136 100,0 489 100,0 325 100,0 1607 100,0 

Tabet B6.3C. Leeftijd van de hoofdbewoner in bewoonde woningen in 
Rapentand voor de koopsektor, per 1-1-1985. 

abs % 

<35 jaar 316 30,4 
35-64 622 59,9 
>64 101 9,7 
totaat 1039 100,0 

230 



Tabet B6.4A. De gezinsnationaliteit in bewoonde woningen in 
Rapenland per woningbouwvereniging, per 1-1-1985. 

sws GW8 HHvL Gem. Totaal 
abs % abs % abs % abs % abs % 

Ned. 625 95,2 126 92,7 477 97,6 288 88,6 1516 94,3 
turks 2 0,3 1 0,7 2 0,4 8 2,5 13 0,8 
marrok. 2 0,3 0,7 0 0,0 3 0,9 6 0,4 
spanj. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,3 0, 1 
anders 18 2,7 8 5,9 3 0,6 14 4,3 43 2,7 
gemengd 10 1,5 0 0,0 7 1,4 11 3,4 28 1,7 

Totaal 657 100,0 136 100,0 489 100,0 325 100,0 1607 100,0 

Tabet 86.48. De gezinsnationaliteit in bewoonde woningen in 
Rapenland voor de koopsektor, per 1-1-1985. 

abs % 

Ned. 995 95,8 
Turks 0, 1 
anders 12 1,2 
gemengd 31 2,9 

Totaal 1039 100,0 
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Tabel 86.5 Aantallen personen en kamers per bewoonde woning voor 
eigenaar-bewoners in Rapenland, per 1 januari 1985. 

Aantal pers.1 2 3 4 5 6 8 9 e.m. abs % 

aantal 
kamers 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,2 
3 2 0 0 0 0 0 4 0,4 
4 198 167 80 93 23 3 1 0 565 54,5 
5 42 104 79 147 31 5 0 1 409 39,4 
6 e.m. 3 17 13 19 4 0 0 57 5,5 

Tot.abs. 246 289 174 259 58 9 1037 
% 23,7 27,8 16,8 25,0 5,6 0,9 0, 1 0, 1 100,0 

Tabel 86.6. Absolute en geindexeerde waarden voor aantal 
aanwezige woningen, aantal verkopen en verkoop-
prijzen van E8-woningen over de periode 1970-
1985 ( 1-1- 186). 

Woningen Verkopen Prijzen 
abs index abs index abs index 

Jaar 
1970 696 100,0 50 100,0 38,0 100,0 
1971 722 103,7 53 106,0 38, 1 100,3 
1972 800 114,9 92 184,0 44,0 115.8 
1973 812 116,7 100 200,0 48,5 127,6 
1974 812 116,7 75 150,0 15,6 135,8 
1975 900 129,3 82 164,0 47,7 125,5 
1976 902 129,6 92 184,0 71,0 186,8 
1977 986 141,7 111 222,0 91,4 240,5 
1978 1030 148,0 86 172,0 105,0 276,3 
1979 1049 150,7 85 170,0 116,4 306,3 
1980 1049 150,7 56 112,0 109, 1 287, 1 
1981 1049 150,7 40 80,0 102,0 268,4 
1982 1049 150,7 45 90,0 82,9 218,2 
1983 1050 150,9 71 142,0 87, 1 229,2 
1984 1050 150,9 53 106,0 92,5 243,4 
1985 1050 150,9 90 180,0 87,0 229,0 
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Bijlage III: Interviews 

Inleiding 

De orienterende interviews zijn gericht op het verkrijgen van een globaal 
kwalitatief beeld van de totaliteit van het vigerende beheer en gebruik 
van het te onderzoeken gebied. ze leveren een aantal aanwijzingen op, die 
bruikbaar zijn bij verdere analyse-aktiviteiten. 

1. Binnen de beschikbare capaciteit is getracht een zo groot mogelijk aan
tal gesprekken te voeren met personen, die bij beheer en gebruik be
trokken zijn. 
Hierna volgen gespreksnotities, die opgesteld zijn van de contacten met 
de volgende personen: 
A. De heer Ramp, hoofd van de Afdeling Groenvoorziening 

van de gemeente Eindhoven: 
B. De heren Van Gestel en De Poorter van de Sociale Wo

ningstichting sws te Eindhoven: 
c. De heren Van Erp en Hornman van de Afdeling Groenvoor

ziening van de gemeente Eindhoven: 
D. De heer Jeltema, hoofd van de Afdeling Reiniging en 

Tractie van de gemeente Eindhoven: 
E. De heer J.van de Baar, verbonden aan de SOE 
F. De heer Berkers, wijkagent: 
G. Idem, vervolggesprek: 
H. De heren Berends en Van Hout van het GWB: 
J. De heer Van Elderen, voorzitter Bestuur sws: 
K. Het Bestuur van Buurtvereniging 'Het Bastion': 
L. De heer c.van ·Straalen, directeur van BWE: 

Daarnaast heeft nog een gesprek plaatsgevonden met: 
M. Gemeentebedrijven; 

11-6-1985 

18-6-1985 

25-6-1985 

22-10-1985 
24-10-1985 
19-11-1985 
4-12-1985 
6-2-1986 
27-2-1986 
10-4-1986 
3-11-1986 

N. Afdeling Stedebouw van de gemeente Eindhoven (de heer Holdrinet); 
o. Dienst Woningen en Gebouwen van de gemeente Eindhoven; 
P. Woningbouwstichting Hertog Hendrik van Lotharingen. 

Ad.M. Uit het gesprek met Gemeentebedrijven bleek, dat geheel Rapenland 
volgens de geldende normen is voorzien van leidingaanleg ten be
hoeve van gas, water, electriciteit en telefoon. Er zijn geen 
ontwikkelingen gaande (behoudens centraal antennesysteem). Er 
zijn geen bijzondere c.q. bovenwijkse voorzieningen in de bodem 
aanwezig, die bij mogelijke ingrepen in de wijk bijzondere com
plicaties zouden kunnen meebrengen. 

Ad.N. Uit het gesprek met de Afdeling Stedebouw bleek, dat Rapenland in 
beginsel gezien wordt als een voltooid gebied dat op zich geen 
bijzondere aandacht vergt. Alleen in het kader van stedelijke 
verdichting wordt bezien in hoeverre het gebied nog mogelijkheden 
biedt tot het bouwen van woningen. Daarbij is verwezen naar het 
•overzicht van mogelijke lokaties voor woningbouw per 1-1-1985" 
(oktober 1985: DSO-Afdeling Planologie), waarin melding wordt ge
maakt van de volgende moge- lijkheden: 
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- 5 woningen aan 
- 28 
- 16 
- 12 
- 6 

de Woenselsestraat: 
" Gen.van Heutzlaan: 
" Gen.van Dedemlaan: 
" Gen.Marsballweg/Gen.van Merlenstraat: 
" Pisanostraat. 

Ad.O en P: Deze gesprekken zijn beperkt gebleven tot een aantal kwanti
tatieve gegevens en interne organisatoriscbe aspecten. 

2. In de gehouden interviews kwamen enkele zaken sterk naar voren: 
- de grote varieteit aan woonmilieus, waardoor zicb binnen het gebied 

een aantal buurten aftekenen die onderling sterk verschillen: 
- bet ontbreken van elementen, die een samenhang van de wijk als gebeel 

bewerkstelligen: 
- de veelheid van beheersaktiviteiten van uiteenlopende aard, waartus

sen van bewuste integratie weinig of geen sprake is. 

Ook geven de interviews aanleiding tot bet stellen van vraagtekens bij: 
- de doelmatigbeid van de groenvoorzieningen: 
- de wervende kracht van de wijk als gebeel voor aspirant-bewoners, in 

verband met de geringe identiteit (berkenbaarheid) van de wijk. 

Ten aanzien van de bebeersproblematiek als zodanig is er aanleiding tot 
het poneren van de volgende opvattingen: 
* De kwaliteit van het beheer wordt uitermate bevorderd door een zo di

rect mogelijke koppeling van beheer en gebruik (verkleinen van de af
stand tussen bebeerder en gebruiker). 

* Het beheer is kwetsbaar. Het valt of staat met de persoonlijke inzet 
van vele betrokkenen: het is sterk afbankelijk van de aanwezigheid 
en samenstelling van een groot aantal regelingen en organisaties. 

* Het beheer heeft behoefte aan meer expliciete normstellingen, zowel 
wat betreft de.diverse beberende instanties als wat betreft de door 
de gebruikers gewenste omgevingskwaliteiten. 

* Voor bet bebeer op korte tot middellange termijn ligt bet accent op 
bet buurtniveau. Daarbij dient de buurt in eerste instantie te worden 
gedefinieerd als bet homogene woonmilieu. Er zijn weliswaar algemene 
beheersuitgangspunten formuleerbaar, maar daarbinnen vragen de buur
ten een specifieke benadering. 

* zeer directe informatie omtrent de kwaliteit van het milieu zou kun
nen worden verkregen door systematische registratie van: 
- verhuismotieven, 
- vestigingsmotieven, 
- weigeringsmotieven. 
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ORIENTEREND INTERVIEW A 

betreffende taak en werkwijze van de Plantsoenendienst van de gemeente 
Eindhoven, met de heer Ramp, hoofd van de Afdeling Groenvoorziening. 

datum: 11 juni 1985. J.Luiten/P.Hoesbergen. 

Het gesprek ging vooral over de afwegingen op stedelijk niveau van doel en 
middelen, die op dit ogenblik zeer aktueel zijn. De heer Ramp stelde zich 
daarbij op als bewaker van kwaliteit en tegelijkertijd als budgetbewaker. 
De noodzaak tot bezuinigen, die hieraan ten grondslag ligt, heeft al ge
leid tot een verlaging van het totale budget met 30\. 

1. Groenstructuurplan: 
Er is op dit ogenblik een groenstructuurplan voor de hele stad, waar
voor echter geen toereikende financiele middelen beschikbaar zijn. De 
stad is daarin ingedeeld, waarvoor standaard groeninrichtingen en on
derhoudspakketten zijn opgesteld. Het bevat een soort typologie van het 
beheer van groengebieden, naar voorbeeld van het Rijk. 

2. Orqanisatie: 
De stad is opgedeeld in rayons. Rapenland ligt in een rayon, dat een 
groot deel van Woensel beslaat. De rayonopzichter van dit rayon is de 
beer Van Erp. De ·uitvoering wordt goeddeels uitbesteed aan een hove
niersbedrijf. Dit geldt voor geheel Rapenland. Ket inachtname van het 
budget en van de stedebouwkundige doelstelling van de betrokken groen
voorzieningen wordt voor het uitvoerende bedrijf een onderhoudsfrequen
tielijst opgesteld (zie bijlage). 

3.~: 
De vraag, die op dit ogenblik centraal staat, is: Hoe ver kun je zakken 
met het onderhoud? De afwegingen hebben vooral betrekking op veiligheid 
en op het voorkomen van kapitaalvernietiging. 
Als basis voor het onderhoud wordt gestreefd naar het benoemen van elk 
plekje groen: 
- Wat is de functie ervan en hoe functioneert het? 
- Wat moet er gebeuren en wat gebeurt er in feite? 
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ORIENTEREND INTERVIEW B 

met de heren C.de Poorter en F.van Gestel van de SWS van de gemeente Eind
hoven. 

datum: 18 juni 1985 J.Luiten/J.Smeets. 

De SWS beheert een buurt van 310 woningen in het zuidwesten van Rapenland 
en verder een groot aantal (180?) verspreid gelegen woningen in de Gene
raalsbuurt in Rapenland-oost, ten noorden van de Gen.Pattonlaan. 

De '310' vormt een duidelijk geografisch herkenbare buurt met een eigen 
identiteit, dicht gelegen bij scholen en Winkels. Bij het onderhoud vindt 
inspi-.aak ~laats door de bewoners. 
* De~ telt veel oude bewoners, die er al lang wonen. 
* Ket aantal mutaties is gering. 
*Er zitten weinig buitenlanders (10 woningen). 
* Er is een grote eenheid in de buurt. 
* De inkomens van de bewoners zijn relatief hoog. 
Ter handhaving van het woonklimaat wordt zorgvuldig omgesprongen met de 
woningtoewijzing: het woonklimaat is voor deze buurt een sterk maar kwets
baar punt. OVerigens is toch een geleidelijke verandering merkbaar, wat 
blijkt uit het aantal aan- en bijbouwsels. 

Omtrent het verspreid gelegen bezit in Rapenland-oost het volgende: 
In vergelijking met de '310' is de sfeer hier meer dorps, meer landelijk. 
Br is hier ook een andere sfeer door: 
- de menging van huurders en eigenaar-bewoners: 
- de menging van woningen van sws en Beter Wonen. 
Het aantal mutaties; hiervoor kan de sws desgewenst nadere gegevens ver
strekken. Opgemerkt kan worden dat in de Gen.Pattonlaan praktisch nooit 
verhuizingen voorkomen en in de Gen.Dibbetslaan een enkele keer. 

In het algemeen gesproken is Rapenland een probleemloos gebied. 
Een verschijnsel, dat overal merkbaar wordt, is dat steeds meer mensen 
vrije tijd hebben voor allerlei hobbies, wat zich uit in uiteenlopende 
wensen omtrent ruimtelijke voorzieningen. De gevolgen hiervan zouden nader 
onderzocht moeten worden. 
Het zou voor stedelijk beheer van waarde zijn als er inzicht was in ver
huismotieven. Hiervan is tot nu toe geen aantekening gehouden. Hetzelfde 
geldt voor motieven om juist Rapenland te kiezen als woongebied en voor 
motieven om aangeboden woningen te weigeren. 
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ORIENTEREND INTERVIEW C 

met de beren Van Erp en Hornman van de Afdeling Groenvoorziening van de 
gemeente Eindboven. 

datum: 25 juni 1985. J.Luiten/P.Hoesbergen 

Specifiek over Rapenland is in dit gesprek weinig naar voren gekomen. De 
aandacbt lag vooral op bet proefproject Jagersboef, dat gericbt was op de 
ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden van aanpak van bet bebeer van het 
openbare groen. Vooral de beer Hornman beeft daaraan gewerkt. 

In de wijk Rapenland is·specifiek gestudeerd op bet gewenste onderboudsni
veau en op bezuinigingsmogelijkheden. Het rapport met tekeningen biervan 
is binnen de Dienst aanwezig. 

In Jagersboef is een onderverdeling gemaakt naar de volgende categorieen: 
- basisgroen; 
- potentieel participatiegroen (bewonershulp bij bet onderboud); 
- afstootbaar snippergroen; 
- groen, dat eventueel bebouwd zou kunnen worden (stedelijke verdicbting). 
Aan de toekenning van deze lcwalificaties dient een onderzoek vooraf te 
gaan naar functionele en gebruikersaspecten en een 'vormgericbt' onder
zoek. 

Als uitvloeisel van de bezuigingen van de laatste tijd kent Eindhoven vier 
niveaus van groenbebeer, die verscbillen in intensiteit van onderhoud: 
l. centrumgebied: intensief onderboud; 
2. groenarme woonwijken: het weinige groen dat aanwezig is, wordt met re

latief veel zorg omringd; 
3. standaard groen (bijvoorbeeld Rapenland); 
4. stadsrandzones, waar bet onderboud minimaal is als geleidelijke over-

gang naar de buitenstedelijke natuur. 
Deze onderverdeling is vastgelegd in plannen, die een zeer globaal karak
ter bebben. Bij de opstelling van uitvoeringsplannen vindt verfijning 
plaats op basis van: 
- financiele mogelijkheden: 
- normen; 
- differentiatie; 
- beboeftenpeilingen. 

Andere tbema's in bet gesprek: 
* Het passieve beleid ten aanzien van de uitvoering: in eerste instantie 

wordt bet onderboud op een laag pitje gedraaid, waarna wordt ingegaan op 
klacbten. 

* Het Eindbovens onderzoek naar bet gebruik van speelplaatsen. 

* De betekenis van prive groen voor bet beeld van straat en buurt. 

* De moeilijke verkoopbaarbeid van bebeersproblematiek in politieke zin: 
er valt politiek niet mee te 'scoren'. 
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ORIENTEREND INTERVIEW D 

met Ing.J.Jeltema, boofd van de Afdeling Reiniging en Tractie van de 
Dienst Openbare Werken van de gemeente Eindboven. 

datum: 22 oktober 1985 J.Luiten. 

Inzameling buishoudelijk afval: 
A. Eenmaal per week vindt op vaste tijden buis-aan-buis-inzameling van 

buisboudelijk afval plaats, dat aan de straat moet worden aangeboden in 
plastic zakken. Deze inzameling is een wettelijk voo.rscbrift (Afval
stoffenwet). 

B. Het grof huishoudeli1k afval kan worden aangeboden: 
- aan het inzamelcentrum Lodewijkstraat 3 op zaterdagen van 9.30-16.00 

uur en op werkdagen van 16.30-19.00 uur; 
- op 6 plaatsen verdeeld over de stad, waar een kraakwagen wordt gesta

tioneerd. 
c. Inzameling van cbemisch buisboudeli1k afval vindt plaats op vaste uren 

per week. aan bet inzamelcentrum aan de Lodewijkstraat op zaterdag en 
op 5 bewaakte plantsoenposten iedere werkdag is een andere post bemand. 

D. Inzameling van glas vindt plaats via glascontainers, die op een groot 
aantal plaatsen in de stad zijn geplaatst. 

Straatreiniging: 
A. Reiniging van de straat van zwerfafval Cafval dat over de openbare weg 

is verspreid). Hiertoe is de stad ingedeeld in 11 rayons. Per rayon 
beeft een man de zorg biervoor. Hij tracbt de norm te bandbaven. uitge
rust met een electrotruck en bandgereedscbap. De kwaliteitsnorm is 
vastgelegd in een diaserie. De betrokkene weet uit ervaring waar en hoe 
dikwijls bij aktief moet zijn. Hij signaleert naar de opzicbter de be
boefte aan macbinecapaciteit voor vast afval en aan bulp voor opruimen 
van clandestiene·vuilstort, evenals verstoppingen van kolken. 

B. De straatkolken worden naar beboefte gereinigd. Het gemiddelde is een 
keer per anderhalf jaar. De signalen komen van diverse kanten. Defecten 
aan straatkolken worden doorgegeven aan de Afdeling Civieltechnische 
Werken. 

c. In tegenstelling tot de inzameling van bet zwerfafval wordt het vast 
afval (straatgoten) centraal geregeld. Het vindt naar behoefte plaats 
met veegmachines. 

overige reinigingsaktiviteiten: 
- ontsmettingsdienst (ongediertebestrijding). 
- Gladheidsbestrijding. 
- Ruimen van clandestien vuil. 

Normstelling: 
Ben objectieve normstelling is in feite niet te formuleren. Voor de in
structie van de rayoruuensen blijkt de diaserie een praktisch hulpmiddel om 
een beeld te vormen van wat vereist wordt. 
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Inzamelcentra: 
Het permanente inzamelcentrum aan de Lodewijkstraat is een experiment. Als 
dit slaagt, zullen over de stad verdeeld enkele soortgelijke centra worden 
gevestigd. De bedoeling is, dat het image ontstaat dat je daar alles kwi1t 
kunt en dat ook in hogere mate scheiding van de soorten afval kan plaats
vinden. Dit gaat dan de kraakwagenplaatsingen vervangen, waarbij de schei
ding in feite niet mogelijk is. Het aantal centra hangt af van de beschik
baarstelling van de nodige middelen. 

Preventie: 
Als onderdeel van de reinigingszorg 'preventie' bestond tot voor kort een 
'reinigingspolitie' van 4 mensen. Dit was te weinig om effect te kunnen 
sorteren. Deze mensen zijn overgeplaatst naar de afdeling WMP (vergunnin
gen, markten, parkeerzaken). Daar zijn ze ingezet op andere taken, zodat 
de afdeling Reiniging op het ogenblik geen specifieke preventietaken ver
vul t en uitsluitend dienstverlenend optreedt. 
Voor preventie zou een goede aanpak kunnen zijn een relatie met de politie 
in de vorm van een verbreding van de taak van de wijkagent. 

Bedrijfsafval: 
In Rapenland zijn een aantal instellingen en kleine bedrijven, waarvoor 
het afval gebruik wordt gemaakt van containers die regelmatig geledigd 
worden. Dit is een taak van de containerdienst, die daarnaast ook de zorg 
hebben voor de glascontainers. 

Bezuinigingen: 
De aktiviteiten staan voortdurend onder druk van de gemeentelijke bezuini
gingsoperaties: 
- dit drukt uiteraard de kwaliteit, maar stimuleert inventiviteit; 
- dit geeft een druk in de richting van centrale voorzieningen in plaats 

van territoriale voorzieningen (wat niet a priori slechter behoeft te 
zijn). 

Voorbeeld: Het aanta.l standplaatsen voor kraakwagens was 34 stuks. Dit is 
nu 6 stuks + l inzamelcentrum. De inkrimping van het aantal 
heeft geleid tot meer clandestiene stort: vervuiling van diver
se hoekeri en terreintjes. 

Algemene conclusie: 
Rapenland baart qeen zorgen voor deze afdeling. 
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ORIENTEREND INTERVIEW E 

met Joop van de Baar, verbonden aan de S.O.E. 

datum: 2.4 oktober 198.5 J.H.Luiten 

Stichtinq De Uitw11k 

Dit is een zelfs.tandige stichting. wijkgebonden, die zich richt op Rapen
land. en die door de gemeente wordt erkent en gesubsidieerd. Ket doel van 
de stichting is dienstbaar zijn in het sociale vlak: serviceverle.ning op 
het gebied van: 
- recreatie, 
- ontmoeting, 
- ontspanning, 
- hulpverlening. 
De stichting heeft 9 beroepskrachten in dienst en heeft daarnaast de steun 
van een groot aantal vrijwilligers. Inzake de personeelskosten moet de 
stichting alleen een deel van het s.alaris van d.e beheerder dragen. 
Ten aanzien van de professionalisering kan worden opgemerkt: 
- hoe zwaarder professioneel apparaat op de uitvoering, hoe problema

tischer de uitvoering; 
- hoe dichter de uitvoering bij de gebruiker. hoe gemakkelijker de 

~ 
De stichting heeft de beschikking over: 
A. Gemeenschapshuis De Uitwijk; 
B. Tiener- en jongerenhuis (aangebouwd aan het gemeenschapshuis); 
c. Buurtwerkplaats •. 

Ad.A. De formatie van het gemeenschapshuis bes.taat uit: 
- beheerder; 
- huishoudelijk medewerker (parttime)~ 
- concierge (WSW-verband). 
Daarnaast zijn er vrijwilligers voor het barbeheer. 

Ad.B. De formatie van het tiener- en jongerenhuis bestaat uit: 
- teamleider: 
- tienerwerk(st)er: 
- administratief medewerkster (parttime). 
Daarnaast zijn er vrijwilligers die hulp verlenen. 

Ad.C. De formatie van de buurtwerkplaats bestaat uit: 
- twee werkplaatsbegeleiders; 
- concierge (WSW-verband). 
Daarnaast is er assistentie door vakbekwame werkloze vrijwilligers. 
(N.B. Vanwege onvoldoende dekkingsmiddelen is er een plan tot slui
ting per l januari 1986.) 
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Bij het gemeenschapshuis zijn twee (professionele) straatgroepenwerkers 
gedetacheerd, die Zich richten op Rapenland en aangrenzende wijken. 
verdere vrijwilligers zijn werkzaam in groepen en verenigingen. 

Na de ontwikkelingen in de buurt, een conflictsituatie tussen jongeren en 
ouderen, waarvan de brand van het vorige gemeenschapshuis (1980) een ui
ting was, is de stichting De Uitwijk gegroeid. Het gemeentelijk beleid is 
nu gericht op geintegreerde territoriale aanpak. 
Een vraag is in hoeverre dit conflict nu nog speelt in het gemeenschaps
huis. 
Opvallend is dat Rapenland zo rustig is. In het algemeen is men passief 
ten opzichte van buurtvoorzieningen. 
("In Rapenland moet jeer aan trekken: het leeft bij schokken!"). 

Gebruikers en qebruik van De Uitwi1k: 
Hieromtrent inlichtingen inwinnen bij de beheerder Gerard Renders en bij 
de secretaris van bet stichtingsbestuur Harry van der Pas, met name om
trent zaken als openingstijden, faciliteiten, aantal en herkomst van de 
gebruikers, frequentie van het gebruik, bijzonderheden omtrent groepen en 
verenigingen. 

Effectiviteit: 
Volgens J.v.d.Baar zijn de effecten meetbaar, waarneembaar. Op dit punt is 
niet nader ingegaan. 
N.B. Het zou de moeite waard zijn te weten welke effecten deze aktivitei
ten hebben op het leefmilieu in de wijk. 

OVeriqe opmerkinqen: 
- Een vraag is wat men van kerkelijke zijde over Rapenland kan zeggen. 
- BWE is in deze wijk niet aktief. 
- Spreekuren van het MWE voor deze omgeving worden gehouden in het medisch 

cent rum ten noorden van winkelcentrum Woensel. Daar is ook kennis om
trent Rapenland aanwezig, in het bijzonder bij dokter Harms en bij de 
maatschappelijk werkster Els Kin. 

- Het Leger des Heils heeft een vrij groot centrum aan de Pisanostraat, 
dat voor verschillende doeleinden wordt benut. 

- De wijkagent zal ongetwijfeld aan het beeld kunnen bijdragen (politiebu
reau Koning Arthurlaan). 
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ORIENTERBND INTERVIEW F 

met de beer A.Berkers, wijkagent. 

datum: 19 november 1985 J.Luiten 

1. * De wijkagent behoort tot de afdeling surveillance van de geunifor
meerde dienst. Hij surveilleert met de fiets en is daardoor herken
baar. Het te bestrijken gebied omvat Rapenland-oost, Oude Toren en 't 
Hool. Het gebied telt 12.000 a 13.000 inwoners, en is nogal groot 
voor een persoon, wil deze tenminste goed bekend zijn bij -en met- de 
mensen. Het is een fulltime job. Op de fiets heeft men uiteraard meer 
contact met de mensen en de omgeving dan met de auto. 

* Het kleinschalig omgevingsgericht gaan werken, dichter bij de mensen, 
is overigens de nieuwe lijn, waarop bet gehele corps zich meer gaat 
richten. 

* Alle agenten maken rapportjes van alle bijzondere· dingen, die ze te
genkomen. Deze rapportjes worden ter kennis gebracht van de wijka
gent, die er speciaal mee te maken heeft. Deze kijkt 's morgens eerst 
de dagrapporten door ('briefing') en schat de prioriteiten in. 

2. Indruk van Rapenland: 
* Een woonwijk, hoofdzakelijk uit de 60-er jaren, 'revolutiebouw', wei

nig groen, weinig speels, weinig sociaal-cultureel gebeuren. 
N.B. De indruk 'revolutiebouw' wordt gewekt door de architectonische 
verschijningsvorm en de stedebouwkundige groepering van bet merendeel 
van de woonbebouwing. 

* De indruk 'weinig groen' wordt gewekt door bet gebrek aan openheid 
naar buiten, door de volledige omsluiting door verkeerswegen, wat een 
duidelijk psyc}:lologisch effect heeft. De wijk is sterk naar birmen 
gekeerd. Als er bijvoorbeeld een groene uitloop was naar het groenge
bied bij Oude Gracht, dan zou dat de sfeer in de wijk geheel anders 
kurmen maken. Opmerkelijk is ook, dat er bijna geen contact is met 
bet TH-sportcomplex, hoewel dit toch dichtbij ligt. 

* De mensen waren gewend hun vertier buiten de wijk te zoeken. Vooral 
voor de jongeren was er niets. Het gemeenschapshuis 'De Raap' (van 
voor 'De Uitwijk': afgebrand) hield zich noodzakelijk bezig met akti
viteiten voor ouderen/georganiseerd door ouderen, wat conflicten op
riep. 
De jongeren vormen groepen (13-20 jaar), die zich vooral in de zomer 
op vaste plaatsen ophouden, zoals: 
- bet groen bij bet Collartpad/Berenschotpad; 
- bij de Lucaskerk; 
- Beekstraat/Gen.v.Dedemlaan. 
Het groepsgedrag baart zorgen (anonimiteit van de groep) en wekt on
genoegen waar ze geconfronteerd worden met een gevestigde burgerlijke 
buurt, zoals bet zuidelijk deel van Rapenland-oost. Er zijn nogal wat 
jongeren in de wijk. 
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* Het open gebied aan de Beekstraat is in feite geconfisceerd door de 
bewoners van de woonwagenlokatie. De gemeente doet daar niets aan, 
net zo min als aan allerlei bouwsels (hele paardenstallen) bij ver
schillende lokaties. Voor de wijk heeft dit groen weinig betekenis, 
evenmin als het groen bij het Catharinaziekenhuis. Dit laatste is 
goeddeels parkeerplaats en overigens leidt het wandelen daar nergens 
naar toe. 

3. Het milieu: 
* Het .~ilieu in Rapenland is sterk gevarieerd. Br zijn conservat1ef

burg&1ijke buurten tegenover omgevingen met geheel andere normen. Br 
zijn omgevingen die een duidelijk milieu vormen en die hun eigen pro
blemen oplossen tegenover omgevingen van gemengde samenstelling waar 
de mensen niet met elkaar omgaan of waar het milieu in een overgangs
situatie is, waar men eerder de bijstand van de politie vraagt. 

* Bnige voorbeelden van 'buurten': 
de huurflats aan de Veldm.Montgomerylaan en de lage koopf lats nabij 
de Kennedylaan zijn rustig; 
de koopwningen Gen.Heutszlaan-Gen.Linckerslaan-Gen.v.Portlandlaan 
vormen een duidelijke buurt met een eigen wijkvereniging: 'Het Bas
tion'; 
de Gen.Dibbetslaan, evenals de Bckartseweg-noord hebben een geme
leerde bevolking met het stempel 'OUd-Woensel', wat een hecht mi
lieu oplevert met weinig verloop: 
de buurt tussen Gen.van der Duynlaan en Gen.Pattonlaan heeft een 
conservatief-burgerlijke sfeer met weinig verloop: 

• de 'doorstroomflats' worden bevolkt door een sterk gemeleerd, indi
vidualistisch gezelschap; 

• De Vlasserstraat + Gen.Reyndersweg (l-persoons huishoudens (psy
chiatrische patienten)): overgangssituatie, goeddeels bevolkt door 
samenwonende jongeren en buitenlanders. Daar kan te zijner tijd een 
stabilisering plaatsvinden, waarbij de mensen in gelijkgerichtheid 
hun problemen· zelf oplossen. 

N.B. 1. Het is mogelijk de moeite waard om de verschillende 'homogene mi
cromilieus' wat nader in kaart te brengen en te trachten de ver
schillen in.normen- en waardenpatronen te verwoorden. 

2. De mate waarin de bewoners van een buurt hun problemen zelf oplos
sen, dan wel met hun problemen naar de wijkagent gaan, wordt erva
ren als een maatstaf voor de sociale samenhang van de buurt. 
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ORIENTEREND INTERVIEW G 

met de heer A.Berkers, wijkagent. 

datum: 4 december 1985 (vervolggesprek). J.Luiten 

In het voorgaande gesprek is Rapenland-oost besproken. De heer Berkers was 
tot voor kort ook wijkagent in Rapenland-west. Hij geeft daarover nu de 
volgende globale beschrijving. 

Als we het Catharinaziekenhuis buiten beschouwing laten, kunnen we in Ra
penland-west 4 'milieus' onderscheiden: 
A. In het noorden een klein buurtje met eigen woningen, rustige woonomge

ving van 'goede stand': Dupuislaan, Rodinlaan, Tetterodestraat. 
B. Het gebied, begrensd door Joris Minnestraat, Verschaffeltstraat, Pisa

nostraat, Thorvaldsenlaan, dr.CUyperslaan: dit gebied is hoofdzakelijk 
gevuld met kleine bedrijven. Er gaat geen negatieve invloed van uit: 
geen vervuilende industrie, geen supermarkt; als men er niets te doen 
heeft, komt men er niet. Er komen woningen voor, hoofdzakelijk in de 
Woenselsestraat, met een gemengde bevolking met veel oud-Woenselnaren 
en met een onduidelijk woonklimaat. 

c. De zuidelijke buurt, begrensd door Thorvaldsenlaan, Pisanostraat, Euro
palaan, dr.cuyperslaan: het is een burgerlijke, rustige buurt van huur
woningen van een gemiddeld niveau. Het milieu is homogeen, zonder 'uit
spattingen'. 

D. De bebouwing aan de oostzijde van de Pisanostraat. Deze vormt een lange 
strook, die Rapenland-west begrenst. Behoudens een rijtje woningen be
staat deze bebouwing uit hoogbouw met veel doorstroming. De eerste flat 
op de hoek van de woenselsestraat is nieuw, maar overigens is de ver
paupering aan de buitenzijde af te lezen. Het is een zeer gemengde be
volking met een hoog percentage van mensen met problemen. De toewijzi
ging geschiedt hoofdzakelijk via makelaars, die, als koop niet lukt, in 
beginsel iedere huurder plaatsen die zich aanbiedt. In het onderhoud en 
de toewijzing is geen beleid merkbaar. Huur en koop komen door elkaar 
voor. 

De Pisanostraat is assistentiegevoelig, de rest niet. Er zijn geen proble
men met jongeren: deze gaan naar de Uitwijk of naar Mensfort (W.v.Kessel
straat, v.d.Werffstraat). 
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ORIENTEREND INTERVIEW H 

met de beer E.Berends, directeur 'Gemeenschappelijk Woningbeheer' en de 
heer J.van Hout, ook van 'Gemeenschappelijk Woningbeheer'. 

datum: 6 februari 1986. J.Luiten/J. van~-liln Koosdijk 

l. GWB is een beheersstichting. Het is het werkapparaat van: 
- Bouwvereniging Beter Wonen: 
- Bouwvereniging Eindhoven-Patrimonium. 
'Beter Wonen' is van oorsprong socialistisch. Het bestuur denkt meer in 
grote lijnen. De bestuursleden worden gekozen uit de ledenraden in elk 
complex, waar iedere gebruiker lid van kan worden. 
'Patrimonium' is van oorsprong protestants-christelijk. Het bestuur is 
meer geneigd tot 'diep graven'. De bestuursleden worden gekozen uit een 
ledenraad, die op zich door de bewoners wordt gekozen. 

2. Rapenland wordt ervaren als een slaapwijk, omringd door flats. Aan de 
wijk ontbreekt een 'hart'. 'De Landrijt' ligt er verloren in en voegt 
in feite niets aan de wijk toe. ook winkels ontbreken. 
Het beheer van de woningen is sterk versnipperd: 
- er zijn huur- en koopwoningen: 
- de huurwoningen, zowel in de woningwet- als in de premiesfeer, zijn 

verdeeld over sws, Philips, Beter Wonen en DWG. 
De versnippering kan in zoverre positief werken, dat dit meer variatie 
in de woningsoorten oplevert. De wijk heeft veel gezinswoningen met ou
dere kinderen. Alhoewel in verband met Rapenland wel eens over jeugd
problemen wordt gesproken, is deze problematiek niet zodanig, dat het 
beheer erdoor wordt beinvloed. 

3. De gemeente denkt aan wijkverdichting, in het bijzonder door bebouwing 
van een deel van het groene gebied in Rapenland-oost, in de goedkope 
vrije sector (premie C). Die is daar minder op zijn plaats. Daar was 
meer op zijn plaats de bouw van bejaardenwoningen, een beperkt project, 
eventueel in hoogbouw, waardoor elders in de wijk een aantal grotere 
woningen met betrekkelijk lage huur zouden kunnen vrijkomen. 
N.B.: Een goed oordeel daarover zal de heer J.van Elderen hebben, die 

in die buurt woont en ook voorzitter is van sws. 

4. Ter handhaving van het woonklimaat wordt bij het inplaatsingsbeleid ge
tracht de mensen in hun omgeving te passen. overigens wordt het woon
klimaat in eerste instantie bepaald door de eerste bewoning. Ter bevor
dering van een optimaal klimaat is de imagevorming van groot belang als 
complement van het inplaatsingsbeleid. Wil dit een kans krijgen, dan 
moeten al in het stadium van het ontwerp van wijk en woning lijnen wor
den gelegd naar het beheer. 

5. Ten aanzien van buitenlanders wordt gestreefd naar doordachte menging/ 
assimilatie. Geen segregatie, geen ghettovorming. 
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6. Het streven naar een toewijzingsbeleid gericht op minimalisering van de 
individuele huursubsidie is slechts beperkt mogelijk, gezien de grote 
groep met lage inkomens onder de woningzoekenden en het relatief veel 
kleinere aanbod van goedkope woningen. 

7. Betreffende woningonderhoud: De bewoners hebben een 'klachtenboekje' 
om aangifte te doen van gewenst onderhoud. Daarnaast is er een 24-uurs 
dienst voor acute klachten. 
Er is een meerjarenplan gericht op preventie van groot onderhoud. Hier
over wordt uitgebreid overleg gepleegd met de bewoners, via raden en 
informatieverstrekking. 
De woningisolatie is vergevorderd. De projecten zijn tot nu toe 100\ 
succesvol. 
De onderhoudskosten worden niet direct gerelateerd aan de door de over
heid gehanteerde overheidsnormen: een goede beoordeling hiervan kan pas 
plaatsvinden over de gehele daarvoor geldende periode van 50 jaar. 

8. In Rapenland worden door GWB beheerd: 
- 53 eengezinswoningen: 
- 40 HAT-eenheden: 
- 45 meergezinswoningen (woningwet: 'Willemsflat'). 
Er treden weinig mutaties op. De leegstand is praktisch nihil. 

Ontvangen: 
- brochure 'over wonen gesproken ••.•• ': 
- brochure 'Woningbeleid'; 
- lijst van woningen·in beheer. 
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ORIBNTEREND INTERVIEW J 

met de beer J.van Elderen, voorzitter van sws. 

datum: 27 februari 1986. J.Luiten 

l. Het belangrijkste gesprekspunt was bet streven om het beheer dichter 
bij de gebruiker te brengen. Bij sws wordt bewust in deze richting ge
werkt langs twee sporen: 
- medezeggenschap van de buurders bevorderen; 
- zelfwerkzaamheid door de huurders bevorderen. 

Kedezeggenscbap: 
De sws streeft naar democratisering, naar het betrekken van de gebrui
kers bij het gebeuren, in de overtuiging dat daarmee veel te bereiken 
is. 
In de betrokkenheid van de gebruikers kan men 4 niveaus onderscheiden: 
a. het eigen huis; 
b. de straat en de buurt; 
c. de wijk; 
d. bet stedelijk en boven-stedelijk niveau. 
De democratisering richt zich op buurt- en op wijkniveau, door de op
ricbting van: 
- buurtoverleggroepen; 
- huurdersraad op wijkniveau. 
Op wijkniveau wordt gewerkt aan de oprichting van 6 huurdersraden: 
- 3 in Woensel: 
- l in Gestel: 
- l in Stratum; 
- l in Tongelre. 
Voor een en ander is een statutenwijziging in voorbereiding. De con
cept-statuten liggen klaar. Er is een apart persoon benoemd ter bege
leiding van het democratiseringsproces. 

Zelfwerkzaamheid: 
De sws wil zelfwerkzaamheid accepteren en waarderen. Dat komt in bet 
algemeen de kwaliteit van de woningen ten goede, evenals de beheerskos
ten, waardoor dan vervolgens meer mogelijk wordt in de sfeer van onder
houd en verbetering. 

2. Enige opmerkingen met betrekking tot Rapenland: 
* op de TD moet een kaart aanwezig zijn met de bouwgeschiedenis van de 

wijk: hierop zijn de succesieve bouwinitiatieven aangegeven. 
* Op de hoek Generaal Marshallweg-Generaal v.Kerlestraat is een school 

gesloopt. Het terrein is schoongemaakt en heeft een mooie begroeiing. 
De verleiding tot vuilstort is aanwezig, wat acbteruitgang van bet 
woonklimaat inhoudt. Daarom: niet te lang wachten met bebouwing (28 
woningen). 
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* In deze buurt (zie voorgaande opmerking) was een kraakwagenplaats. 
Toen deze werd opgeheven, bleef men desondanks daar vuil neerzetten. 
Oat is nu over. Hierbij is sociale controle (signaleren vanuit de 
buurt) van groot belang. Anders kunnen gemakkelijk extreme toestanden 
ontstaan. 

* Rapenland heeft door de nabijheid van het Winkelcentrum weinig be
hoefte aan winkels. Er is alleen iets in de zuid-oost-hoek. 

* In Rapenland is ongetwijfeld kader aanwezig voor sociale aktivitei
ten. Het is er, maar het werkt op het ogenblik buitenwijks. 

3. Bnige algemene opmerkingen: 
* De sws is verantwoordelijk voor het handhaven van een goed woonmi

lieu, een goed sociaal klimaat. Dit is een probleem bij de woningtoe
wijzing, waarbij de criteria betrekking hebben op de woningvrager en 
de beschikbare woning en niet op de invloed van bepaalde toewijzingen 
op de omgeving. Als regel is daar met wat inventiviteit wel een mouw 
aan te passen. 

* Ben ander probleem bij de woningtoewijzing is de huurharmonisatie: 
het ophogen van de huur aan de hand van de 'puntentelling'. Dit leidt 
tot ongewenste huurverschillen binnen de buurt. Daarom worden deze 
dikwijls niet toegepast. 

* Bij bet minderen van de woningnood gaan mutaties (verandering van be
woner) steeds meer geld kosten. De nieuwe bewoner verlangt dat alles 
in perfecte staat wordt geleverd. Ook hierbij wordt getracht in te 
spelen op zelfwerkzaamheid van de nieuwe huurder. 
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ORIENTEREND INTERVIEW K 

met bet bestuur van de buurtvereniging 'Het Bastion': aanwezig waren mw. 
Caminada (vice-voorzitter), mw.Martens (secretaris), mw.van Balen (pen
ningmeester), mw.van Amelsfort, mw.Ringelenstein. 

datum: 10 april 1986. J.Luiten 

1. Het gebied van de buurtvereniging 'Het Bastion' omvat een buurt van 141 
woningen, als een project gebouwd in 1911-1919. De vereniging is opge
richt op 16 maart 1919 bij notariele akte. 
Het zijn allemaal eigen woningen. De herkomst van de bewoners is zeer 
gevarieerd. 
N.B. Vragen: prijscategorie, verhuisfrequentie, leeftijdsopbouw. 
De vereniging handhaaft zich, doordat deze betrekkelijk klein is, het 
is te overzien: de buurt is goed te belopen. 
De oprichting werd gestimuleerd door de opbouwwerker R.Groenendal. De 
eerste vergadering, in september 1918, ging over zaken als: 
- bouwfouten en klachten over de bouw: 
- verkeersveiligheid: 
- kinderspeelvoorzieningen: 
- parkeren: 
- groenvoorzieningen: 
- buurtaktiviteiten. 
Van de huidige aktiviteiten werd het volgende overzicht gegeven: 
.maart '86 jaarvergadering; 

.april '86 

.mei '86 

.juni '86 

.september '86 

.oktober '86 

.november '86 

bezoek aan 'zuivelkeuken': 
speurtocht (gezinsaktiviteit): 
EHBO-avond Cvolwassenen); 
fancyfair (gezinsaktiviteit); 
fietsenrallye (gezinsaktiviteit); 
huifkarrentocht (gezinsaktiviteit); 
herfstvakantie (kinderaktiviteit); 
rollerskate en Sinterklaas: 
speelgoed/kledingbeurs; 
creatieve aktiviteit voor volwassenen: 

.december '86 kerststukjes (volwassenen): 
wintercircus (gezinsaktiviteit): 

.januari '81 geld ophalen: 

.februari '81 EHBO-avond (volwassenen). 

2. Er was nog een andere buurtvereniging, die het gebied ten westen van de 
Veldm.Hontgomerylaan besloeg en de naam 'De Sokkel' droeg. Die buurt 
waste groot, te wijdlopig. Destijds was voorzitter van 'De SOkkel' mw. 
Th.van de Lande, Verschaffeltstraat 23. Zij kan over Rapenland-west on
getwijfeld inlichtingen verschaffen. 

3. De Uitwijk is onvoldoende als sociaal contactpunt, De jongeren worden 
er overbemeten, de gehele grote midderuuoot valt tussen wal en schip. 
Er is weinig verspreiding van wijknieuws. Er is wel een wijkkrant, die 
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maandelijks verschijnt {voor nadere inlichtingen mw.Th.van de Lande). 
Rapenland is erg heterogeen van samenstelling. Er heerst een sfeer van 
apathie: 'het zal toch wel fout gaan'. Er is nog steeds iets blijven 
hangen van de 'rellen'. 
Voor inlichtingen omtrent Rapenland kan een bron zijn: de 'Raad van 
aangeslotenen' van De Uitwijk. 
Vanuit De Uitwijk vinden te weinig ondersteunende aktiviteiten plaats. 
Er wordt geen startsubsidie gegeven voor nieuwe aktiviteiten. Er is in 
feite geen totaal wijkgebeuren. 
Er zouden duidelijke mededelingenborden in de wijk moeten komen. Er is 
er wel een bij De Uitwijk, maar die zie je niet, want je hebt geen aan
leiding om er naar toe te gaan. 
Door de apathie klinkt er ook geen protest in de wijk. Die is als een 
uitgemergeld verwaarloosd kind, dat niet meer protesteert. 

4. Van alles ontbreekt in de wijk: 
- apotheek: daarvoor naar Kloosterdreef of Vaartbroek; 
- arts. tandarts, fysiotherapeut: hiervoor naar 'achter het Winkelcen-

trum': 
- gebouw voor de kruisvereniging: hiervoor naar Koning Arthurlaan of 

Wezelstraat; 
- kroeg; 
- bibliotheek: hiervoor naar Koning Arthurlaan of Cassandraplein. 
Er zijn plannen om woningen te bouwen waar nu groen is. Pas daar mee 
op: dat is, volgens de buurtvereniging, een ramp voor de wijk. 
verkeersveiligheid: de Gen.van Portlandlaan functioneert als een infor
meel circuit: er wordt te hard gereden. 
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ORIENTEREND INTERVIEW L 

met Cor van Straalen, ~irecteur BWE: destijds bij De Uitwij in verband met 
straatgroepenwerk. Het gesprek ging over stedelijk beheer in het algemeen, 
met Rapenland als aanleidin~. 

datum: 3 november 1986. J.H.Luiten 

l. Op het ogenblik is BWE bezig met een verkenning van o.a. Rapenland, 
Vaartbroek, Heesterakker, enz •• ter voorbereiding en ondersteuning van 
de eigen aktiviteiten. Deze verkenning bestaat voor een deel uit het 
verzamelen van statistische gegevens, maar in hoofdzaak uit het inter
viewen van zoveel mogelijk mensen die ter plaatse bekend zijn. 
Dit mondt uit in een inventariserend onderzoek, waarin getracht wordt 
een diagnose van het betrokken gebied te geven vanuit de eigen invals
hoek. 
Op basis hiervan wordt een beleidsplan opgesteld, waarin de keuze van 
de doelen waarop de aktiviteiten zich moeten richten, wordt vastgelegd. 
Vervolgens wordt een werkplan opgesteld, dat de voorgenomen inzet van 
mensen en middelen en de taken weergeeft. Het buurtwerk houdt zich be
zig met sociaal-cultureel werk en vrijetijds/groepsaktiviteiten. 
Bij de inventarisatie wordt een gemis ervaren aan specifieke statis
tische gegevens, als het gaat om zaken als: 
- werkeloosheid, : 
- WAO-ers, 
- onvolledige gezinnen. 
Een actueel probleem is vereenzaminq, maar daar is uiteraard alleen 
maar langs indirecte weg kijk op te krijgen. 

2. s. noemt de kwaliteit van het woonmilieu als een centraal gegeven, dat 
mede bepaald wordt door het inplaatsingsbeleid enerzijds en de stede
bouwkundige kwaliteit anderzijds. 
In verband met stedebouwkundige kwaliteit noemt hij: 
- identiteit, herkenbaarheid van de omgeving; 
- functiescheiding als negatieve factor; 
- voorzieningenniveau. 
Bij voorzieningenniveau wordt gerefereerd naar: 
- winkels, 
- schoolvoorzieningen, 
- uitgaangs/ontmoetingsgelegenheden, 
- recreatieve voorzieningen, speelgelegenheden, 
- sociale voorzieningen. 

3. zoals voor de nieuwere wijken algemeen geldt, is Rapenland een jonge 
wijk met veel jeugd, veel jeugdwerkelozen, veel jeugdproblematiek en 
weinig goede jeugdvoorzieningen. De opgroeiende jeugd heeft behoefte 
aan samenscholinqsplekken. De openbare ruimte, in het bijzonder het 
groen, is daarop niet afgestemd: te open, te geperfectioneerd. 
Het tekort aan het goede soort speelvoorzieningen draagt waarschijnlijk 
bij aan het veelvuldig voorkomen van motoriekstoringen bij kinderen. 
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N.B. De stichting 'Ruimte' in Rotterdam, bij het Bouwcentrum, houdt 
zich met name bezig met speelgelegenheden. 

4. Ken moet zich geen al te romantisch beeld vormen van buurtleven. Ben 
groot deel van de mensen is mobiel genoeg om wat binnen de wijk ont
breekt, elders te zoeken. De kwaliteit van de woonomgeving is op de 
eerste plaats belangrijk voor de minder mobielen: bejaarden en kleine 
kinderen. 

5. Om te spelen hebben kinderen behoefte aan • restgebieden • , aan ruimte 
waar ze zelf iets aan kunnen doen, aan ruimte die niet door plantsoe
nendienst en stedebouw volledig bepaald en geperfectioneerd zijn. 
Op het punt van inrichting van openbare ruimte zijn de deskundigen zeer 
ondeskundig. Dit geldt niet alleen voor speelvoorzieningen, maar ook 
als het gaat om de aanleg van paden en de plaatsing bvan bankjes. ze 
gaan kennelijk niet kijken wat het effect is van hun werken, want het 
wordt niet beter! 

6. Aanbevelingen voor.stedelijk beheer op stedelijk niveau: 
- verbetering van de kwaliteit van stedebouwkundige plannen en van 

plannen tot inrichting van de openbare ruimte in relatie tot het fei
telijk gebruik: 

- meer co0rdinatie van de verschillende sectoren: dit is een aktiviteit 
die zeer lonend kan zijn, omdat samenwerking kan leiden tot besparing 
van kosten en moeite. 

7. Slotopmerkingen: 
a. Om meer van de: wijk te weten te komen is het doelmatig een gesprek 

aan te gaan met o.a.: 
- hoofd der school, 
- huisarts, 
- wijkverpleegster, 
- gezinszorg, 
- jongerenwerker. 
Als jongerenwerker is Don Hansen aanwezig in De Uitwijk, tel.450067. 

b. Ken moet zich zeer kritisch opstellen tegenover statistische gege
vens. Om verschillende redenen kunnen deze probleemversluierend wer
ken. 
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