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Il\LEllJlNG 

De Rotterdamse stadsvernieuwing heeft de afgPlopen Jaren regelmatig 
in de belangstellinR gestaan. Er is veel gepubliceerd over de Rot
terdamse aanpak van de stadsvernieuwing en er is onderzoek verricht 
naar de resultaten van deze aanpak. 

Uit deze onderzoeken komt naar voren dat de stadsvernieuwing voor 
veel bewoners onbetaalbaar dreigt te worden gezien de sterk gestegen 
woonlasten. De huurharmonisatie doet zich ook in de stadsvernieuw
ingswijken gelden, de energiekosten gaan omhoog, de inkomens dalen 
etc. Tekenend hiervoor zijn de vele woonlasten/inhoudingsakties. 

Door deze ontwikkelingen zullen bepaalde bevolkingsgroepen op grond 
van hun inkomens- en maatschappelijke positie buiten de stads
vernieuwingsboot vallen. De problemen die optreden bij herhuisvesting 
van deze bewoners kunnen een stagnatie in de stadsvernieuwings
produkti e veroorzaken. In eerdere onderzoeken is tot nu toe de 
inkomenssituatie van de bewoners in relatie met de stadsvernieuwings
maatregelen sterk onderbelicht gebleven. Daarom hebben we de 
inkomenspositie in ons onderzoek betrokken. 

In dit rapport gaan we in op de relatie tussen de veranderingen in de 
bevolkingssamenstelling en de stadsvernieuwingsmaatregelen. We hebben 
geprobeerd een beeld te geven van de verschillen in bevolkingssamen
stelling van de gerenoveerde- en nieuwgebouwde woningen en de 
bevolkingssamenstelling van de woningen die ten gevolge van de stads
vernieuwing zijn gesloopt in het Rotterdamse gebied het Oude Noorden. 

Door een koppeling te maken tussen de veranderingen in bevolkings
samenstelling en het proces van herhuisvesting, inschrijving, 
toewijzing en woningdifferentiatie van nieuwbouw en renovatie 
proberen we een verklaring te geven voor de bezetting van de 
woningen: wie gaat de wijk uit, welkE' bewoners . komen in nieuwbouw, 
wie doet mee met renovatie en wie niet en wie komt er in de oudbouw 
terecht? 

In hoofdstuk l beschrijven we de probleemstelling; de methode van 
onderzoek en de door ons onderzochte projekten worden genoemd. 
In hoofdstuk 2 gaan we in op het Rotterdamse woningbouwbeleid en de 
stedelijke bevolkingspolitiek. Op stedelijk nivo worden zowel de 
toewijzingsregels als een stanàaard woningdifferentiatie bepaald, 
waar ieder stadsvernieuwingsprojekt aan moet voldoen. De bevolkings
sa!T'enstelling wordt beschreven aan de hand van een aantal kenmerken. 
De al of niet gewenste bevolkingssamenstelling van een stad- (
svernieuwingsgebied) heeft vaak ter diskussie gestaan. Uit de 
diskussie "evenwichtige hcvolkingssamenstelling" versus "bouwen voor 
dl' buurt" kunnen W(: een aantal elementen halen, die nodig zijn om een 
beschrijving te geven van· de bewoners van de door ons onderzocl1te 
projekten. In dit hootdst11k halen we boven~enoemde diskussü· aan. 
In hoofdstuk 3 gaan we in op het toewijzings- en woning-
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ditierentiatiebcleid voor de stadsvPrnicU\dngswijken en in het 
bijzonder op de herhuisvcstingsregels en de gekozen woningdifierent
iatie, die voor de door ons onderzochte projekten, in het ecrstc
ringsgrbied het Oude Noorden van kracht waren. 
l n hoofdstuk 4 staan de re sul tatc'n van het empirisch gedeelte van ons 
onderzoek. Er wordt een beeld gegeven van de bewoners en de woningen 
van de door ons onderzochte projekten. Er blijken verschillen te zijn 
qua woningvoorraad en qua bevolkingssamenstelling tussen nieuwbouw
en renovatieprojekten en slooplokaties. Ook wordt aangegeven in welk 
opzicht de huishoudens, die vanwege sloop moeten verhuizen, 
verschillen naarmate zij naar een stadsvernieuwings- of een 
oudbouwwoning of naar een andere buurt verhuizen. De nieuwbouwbe
woners zijn, evenals oe renovatiebewoners, van verschillende adressen 
afkomstig. We hebben de verschillen in bevolkings- en 
woningenkenmerken met het voormalige adres in verband gebracht. 
In hoofdstuk 5 maken wc een koppeling tussen het stedelijk- en 
wijkbeleid met de resultaten uit het empirisch gedeelte van het 
onderzoek en trekken ten aanzien hiervan een aantal konklusies. 



HOOFDSTUK 1. PROl3LEEMSTELLll\G EN OPEkATlUNALISERJJ\G 

J.l. Aanleiding voor dit onderzoek. 

Een belangrijke vraag diP wij stellen bij een beoordeling van het 
stadsvernieuwingsbeleid is ~f de stadsvernieuwing ten goede is 
gekomen aan de mensen voor wie dit beleid bedoeld is. Er ZlJn al 
eerdere evaluaties van het Rotterdamse stadsvernieuwingsbeleid, dat 
gekenmerkt wordt door de slogan "bouwen voor de buurt", geweest. Deze 
onderzoeken hebben echter allen een groot nadeel. De inkomenspositie 
van de bewoners die in aanraking komen met de stadsvernieuwing blijft 
onderbelicht. Ons inziens is dit echter een van de belangrijkste 
faktoren die meespelen bij de keuze betreftende deelname aan 
renovatie of nieuwbouw. Een faktor die bij de toenemende 
betaalbaarheidsproblemen in de nieuwbouwprojekten een steeds grotere 
rol zal krijgen. Er vindt waarschijnlijk nu ook op basis van sociaal
ekonomische kenmerken een selectie plaats als gevolg van de 
stadsvernieuwing. Wij Z1Jn in staat geweest om voor een aantal 
projekten ook inkomensgegevens in dit onderzoek te betrekken. 

1.2. Probleemstelling. 

Voor ons onderzoek hebben wij de volgende probleemstelling geformu
leerd: 
Aan welke bevolkingsgroepen komt de stadsvernieuwing ten goede? 
Welke invloed heeft de stadsvernieuwing op de bevolkingssamenstelling 
van een bepaald gebied? 

Deze algemene probleemstelling leidt tot een aantal meer specifieke 
vragen: 
1. Welke bewonersgroepen van de woningen die gesloopt worden, als 
gevolg van de stadsvernieuwing komen in gerenoveerde- ot nieuwbouw
woningen te wonen? Welke groepen verhuizen naar een andere woning? 
2. Welke bewonersgroepen die in de renovatie- .. en nieuwbouwwoningen 
wonen, komen uit de wijk en met welke urgentie hebben deze bewoners 
het recht op een stadsvernieuwingswoning verkregen? Welke bewoners
groepen komen van buiten de wijk? 
3. Welke verschillen zijn er tussen de bevolkingssamenstelling van 
sloopwoqingen enerzijds en van renovatiewoningen en nieuwbouwwoningen 
anderzijds'! 
4. Op welke wijze hebben toewijzingssystemen en -regels, een bepaalde 
woningdifferentiatie en het niveau van de stadsvernieuwingsingreep 
invloed op de veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Wat zijn 
de achtergronden van het in de wijk gevoerde stadsvernieuwingsbeleid? 
Zie voor een toelichting het schema op de volgende pagina. 
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In een volgende hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de 
woningtoewijzing en de bepaling van de woningdifferentiatie voor de 
door ons onderzochte projekten. Informatie hiervoor hebben we 
verkregen uit beleidsstukken (nota's over de herhuisvesting, 
beleidsplan e.d.) en uit gesprekken met de huisvestingskoordinatrice 
van het Oude Noorden (C. Kievit). Dit gedeelte wordt in hoofdstuk 3 
behandeld. 

II. Kwantitatief onderzoek naar de relaties tussen de diverse 
staddvernieuwingsingrepen en de veranderingen in de bevolkings
struktuur en in de woningvoorraad. In dit gedeelte wordt een antwoord 
gegeven op de volgende onderzoeksvragen: 
1. Hoe was de bevolkingssamenstelling van de slooplokaties? Is deze 
representatief voor de bevolkingssamenstelling van het Oude Noorden? 
Welke relaties zijn er tussen de woningen- en bewonerskenmerken, 
toegespitst op de bezettingsgraad en de relatie inkomen-huur? Zijn er 
verschillen, qua bevolkingssamenstelling en woningaanbod, per 
onderzochte lokatie, welke zijn dit? 
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2. Zjjn er verschillen aan te geven naar bevolkings- en woning
kemwrken tussen O(' groep mensen die ten gPvolge van de sloop uit de 
wijk verhuist en de groep die binnen de wijk hljjft wonen (met 
onderscheid naar nieuwbouw, renovatie, oudbom~, een te slopen woning 
of een te renoverPn woning)? 
3. Hoc is de bevolkingssamenstelling van de renovatie- en de nieuw
bouwwoningen. Hoc verhouden de bevolkingssamenstelling en de 
kenrnerken van de woningvoorraad van de onderzochte nieuwbouw- en 
renovatieprojekten zich met de resultaten van een eerder onderzoek 
naar de effekten van de Kotterdarnse stadsvernieuwing? Welke relaties 
ZlJn er tussen de woningen- en bewonerskenmerken, toegespitst op de 
bezettingsgraad en de relatie inkomen-huur? Zijn er per onderzocht 
projekt verschillen qua bevolkingssamenstelling en woningaanbod, 
wdke zijn dit? 
4. Waar komen de bewoners in de nieuwbouw en in de renovatie vandaan? 
ln hoeverre varieert de bevolkingssamenstelling van de verschillende 
verhuisstromen en zijn er verschillen per projekt? 
5. Welke verschillen zijn er tussen de bevolkingssamenstelling en de 
woningvoorraad van enerzijds de nieuwbouw en de renovatie en 
anderzijds van de slooplokaties. 

1.4. Methode 

Het onderzoek is opgesplitst in twee gedeeltes. Een gedeelte is een 
analyse van het stadsvernieuwingsbeleid van Rotterdam. Een beleid dat 
tot stand kwam door een samenwerking tussen gemeente en bewoners
( organisaties). Door bestudering van een groot aantal beleidsstukken 
(zowel op stedelijk als op wijknivo) en door bestudering van een 
aantal evaluatieve onderzoeken naar de resultaten van de SV. is een 
indruk gekregen van áe Rotterdamse aanpak. Deze indruk is door middel 
van een aantal gesprekken met SV-ambtenaren en door het volgen van 
een aantal diskussies n.a.v. de viering van 10 jaar stadsvernieuwing 
in december 1984 geactualiseerd. 

Een tweede deel van dit onderzoek betreft een kwantitatieve analyse 
van de resultaten van de stadsvernieuwing in een gedeelte van het 
stadsvernieuwingsgebied het Oude Noorden. Door middel van statistisch 
basismateriaal (verkregen uit afgegeven woonvergunningen en sociale 
rapporten) waarin een aantal woning- en bevolkingskenmerken zijn 
opgenomen is een indruk gekregen van de SV- aanpak op zowel de 
woningvoorraad als de bevolkingssamenstelling van een gedeelte van 
het Oude Noorden. Inkomensgegevens hebben we verkregen door een 
uitdraai te maken van de Bewijzen van Inschrijving van de nieuwbouw 
en renovatiebewoners. Voor de inkomens van de sloopbewoners is 
gebruik gemaakt van inkomensgegevens die in de sociale rapporten 
voorkomen. 
De periode waarin de onderzochte projekten zijn opgeleverd cq 
gesloopt is oktober 1979 tot februari 1985. 
Er zijn op kompleksnivo een aantal vergelijkingen gemaakt tussen de 
sloopwoningen, de renovatie- en de nieuwbouwwoningen en haar 
bewonC'rs. 
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De kenmerken die in dit onderzoek zijn bC'trokken worden als volgt 
gedef i nif'•.:: rd: 

NATIUNALITEIT De volgende katcgorieen worden onderscheiden: 
Nederlandse en niet-Nederlandse (Surinamers, 
Antillianen, Turken, Marokkanen, overige niet
Meditcrranen en overige landen) De niet-Nrderlanders 
zijn samen, de buitenlanders, genoemd, dit vanwege het 
lage aantal van de afzonderlijke nationaliteiten. Uit 
andere onderzoeken bleek dat de Surinamers en 
Antillianen vaak dezelfde kenmerken als de 
Nederlanders hadden, deze groep kwam in de onderzochte 
periode in het Oude Noorden nauwelijks voor. De 
Surinamers en Antillianen kunnen wel de Nederlandse 
nationaliteit hebben, maar ZlJn evenals in de 
evaluatieonderzoeken van de dienstVH gerekend tot de 
buitenlanders. 

LEEFTIJD Leeftijd hoofdbewoner (peildatum 1984) 
INKOMEN Belastbaar jaarinkomen van de hoofdbewoner (geindex

eerd) waarover de huursubsidie voor 1984 wordt 
berekend. In het rijksbeleid wordt ten aanzien van de 
woonlasten ook gebruik gemaakt van het belastbaar 
jaarinkomen. De volgende grenzen worden aangehouden: 

HUISH.SAMENST 
HUUR 

KAf1ERTAL 

HUURSPRONG 
KAMEKSPRONG 
HUURQUOTE. 

AOW-alleenstaand •••••.•••••••••••• ( f. 14. 885) 
Minimurnloon ••••••••••••••••••••••• (f.21.839) 
Gemiddelde van minimum en modaal •• (f.25.444) 
Regelingsloon ••.•••••••••••••••••. (f. 27 .453) 
Modaal •••••••••••••••••••••••••••• (f.29.363) 
Bij de indexering van de inkomensgegevens hebben we 
gebruik gemaakt van rekenregels, opgesteld door WZ. 
(zie bijlage 9) 
Aantal personen in het huishouden. 
Netto maandhuur, exclusief servicekosten geindexeerd 
naar 19b4. De netto gegevens zijn gebruikt omdat van 
de sloopwoningen en van de vorige woningen van de 
nieuwbouw- en renovatiebewoners geen gegevens over de 
overige woonlasten beschikbaar w~ren. 
Gekorrigeerd kamertal door het tussenkamertje niet mee 
te tellen, overeenkomstig de gangbare Rotterdamse 
methode. 
Het verschil tussen de nieuwe- en oude netto huur 
Het verschil tussen het nieuwe- en oude kamertal. 
De verhouding netto jaarhuur/belastbaar jaarinkomen, 
uitgedrukt in procenten. Deze quotes zijn niet te 
vergelijken met de quotes die bijvoorbeeld worden 
gebruikt bij de berekening van de huursubsidie. 
Hiervoor ontbreken gegevens t.a.v. het inkomen en 
t.a.v. de huur. 
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1.5. Werkwijze. 

De beschi kbaarhc.:id vm1 de inkomensgegevens hebben de keuze van het 
stadsvernieuwingsgebied het Oude Noorden bepaald. Voor enkele 
s1ooplokélties in het Erasmuskwarticr (een buurt.ie binnen het Oude 
Noorden) zijn sociale rapporten bijgehouden waarin o.a. de inltomcns
gegevcns zijn opgenomen. 
Opmerking: Oorspronkelijk wilden we in ons onderzoek ook een groep 
"oudbouwbewoncrs" betrekken. Om van deze groep echter inkomens
gegevens te betrekken zou nog meer tijd vergen en is binnen het kader 
van een atstudeerprojekt niet te doen. Vandaar dat we de gegevens die 
een beeld moeten geven van de uitgangssituatie (voordat er stads
vernieuwing plaatsvond) enkel halen uit een aantal slooplokaties. 
Sociale rapporten worden opgenomen van de bewoners die in een te 
slopen woningen wonen, voordat er een definitief sloopbesluit wordt 
genomen. Het grote verloop in de bevolking, dat meestal optreedt 
wanneer bekend is dat woningen gesloopt gaan worden, wordt in dit 
onderzoek dus niet waargenomen. Een gedeelte van de populatie is in 
de Rotterdamse zin van het woord geen echte sloopurgent, nl. dat deel 
dat, voordat er een sloopbesluit genomen is, reeds een aanbieding 
voor een andere woning heeft gehad. 

Voor de nieuwbouw- en renovatiewoningen hebben we gegevens verkregen 
uit de administratie van afgegeven woonvergunningen. De 
inkomensgegevens die hierop voorkomen zijn echter te globaal. Voor 
afgifte van een woonvergunning hoeft alleen bekend te zijn of een 
inkomen boven of onder de ziekenfondsgrens ligt. Uit de bewijzen van 
inschrijving (BvI's) ZlJn echter wel betrouwbare en gedetailleerde 
inkomensgegevens overgenomen. Voor een Bvl moet een schriftelijk 
bewijs van het inkomen worden afgegeven. 
De konklusies die betrekking hebben op de inkomensvariabele moeten 
met de nodige voorzichtigheid worden betracht. Het betreft namelijk 
enkel het vaste inkomen van het hoofd van het huishouden. (meerdere 
inkomens in een huishouden kunnen voorkomen en ook zijn 
neveninkomsten niet bekend). 

We hebben op deze wijze de gegevens van 167 te slopen woningen, 150 
nieuwbouw\.."'oningen en 39 renovatiewoningen in het Erasmuskwartier 
verkregen. Omdat het aantal renovatiewoningen te klein was om een 
goed heeld te verkrijgen, hebben we dit aantal uitgebreid met drie 
andere projektcn uit het Oude Noorden, die ongeveer in dezelfde 
periode opgeleverd zijn. Het aantal renovatiewoningen komt hiermee op 
123. 

Voor de kenmerken van het nieuwe adres van de te herhuisvesten sloop
bewoners is gebruik gemaakt van zogenaamde etikettcnkaarten voor het 
Oude Noorden. Op deze etiketten wordt de bestemming van de 
verschillende panden aangegeven. Indien het nieuwe adres buiten de 
wijk is, is de bestemming voor ons onbekend. Evenzo is de bestemming 
van het voormalige adres fan de nieuwbouw- en renovatiebewoners in 
ons onderzoek betrokken. Echter ook alleen indien dit binnen de wijk 
was. 
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HOOFDSTUK 2. STADSVERNIEUWING EN BEVOLKINGSPOLITIEK IN ROTTERDAM 

Inleiding 

In paragraaf 2.1. gaan we in op de omslag in het Rotterdamse 
stedelijke beleid. In het begin van de jaren zeventig begint de 
stadsvernieuwing op gang te komen, die jarenlang de hoogste 
prioriteit in het stedelijke beleid zal hebben. We gaan in op de wens 
van de gemeente (en gedeeltelijk ook van de bewonersorganisaties) de 
bevolkingssamenstelling van de oude wijken te veranderen. 

In paragraaf 2.2. gaan 
in de verschillende 
wordt door bouwen voor 
op de sociale aspekten 

we in op het stadsvernieuwingsbeleid zoals dit 
wijken tot stand is gekomen, en dat gekenmerkt 
de buurt. De nadruk bij deze beschrijving ligt 
van de stadsvernieuwing. 

De wens om de bevolkingssamenstelling te veranderen heeft steeds een 
grote rol gespeeld bij de diskussies waar het ging om de vraag voor 
wie de stadsvernieuwing bedoeld is. Vandaar dat we in paragraaf 2.3 
en 2.4 de begrippen "evenwichtige bevolkingssamenstelling" en "bouwen 
voor de buurt" uit elkaar hebben gehaald. Met name het laatste begrip 
is onduidelijk. Het blijkt dat er verschillen in interpretatie 
bestaan van dit begrip. Ook heeft het begrip in de loop der tijd een 
andere inhoud gekregen qua bevolkingspolitiek doel. Werd er in de 
eerste jaren vooral onder verstaan bouwen voor de autochtone 
Rotterdammers, dus ook een streven naar meer evenwicht, de laatste 
jaren wordt uit verschillende onderzoeken duidelijk dat "bouwen voor 
de buurt" steeds meer bouwen voor de stadsvernieuwingsurgenten is 
gaan betekenen. 
Er worden in paragraaf 2.3 ook een aantal kenmerken genoemd op basis 
waarvan de bevolking wordt opgedeeld in deelgroepen. Deze verdeling 
gebruiken we in het kwantitatieve gedeelte van ons onderzoek, waar we 
de bevolking beschrijven aan de hand van een aantal kenmerken. 
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2.1. De omslag in het Rotterdamse stedelijke beleid 

In Rotterdam werd in de periode van wederopbouw na de tweede wereld
oorlog nauwelijks gedacht over de woonfunktie van de bestaande oude 
stadsdelen. Er wordt een modern, ruim opgezet stadscentrum 
gekonstrueerd. In de saneringsnota van 1969 wordt het tot dan toe 
gevoerde beleid voor de oude wijken pas goed duidelijk. De woningen 
die er nu voor een groot gedeelte nog steeds staan konden toen maar 
beter verdwijnen. Veel bewoners zouden moeten verhuizen, immers 
mochten er toch weer woningen worden gebouwd, dan werd de dichtheid 
lager (dus minder bewoners) en de huur hoger (dus andere bewoners). 

Al in 1961 werden er bevriezingsbesluiten 
van het tegengaan van verpaupering 
voorbereiding diende van grootscheepse 
doorbraken, behalve voor Zwaanshals in 

genomen die onder het mom 
van de oude wijken ter 
aankopen voor verkeers

het Oude Noorden werden ook 
bevriezingsbesluiten genomen voor Rubroek, het Oude Westen, Overschie 
en Delfshaven.(!) 
De bevriezingsbesluiten werden voorgesteld in de saneringsnota 1961. 
Er zouden in de bovengenoemde gebieden geen uitbreidingen van 
kantoren, winkels en andere bedrijven meer plaats mogen vinden. Ook 
zou woningbouw slechts incidenteel plaats kunnen vinden. Deze 
besluiten hadden geen juridische status maar drukten wel een bepaald 
stempel op (delen van) de oude wijken. Het gevolg van deze besluiten 
was ~at de wijken sneller verpauperden. 

Tegen deze plannen ontstond grootscheeps verzet onder de bewoners van 
de oude wijken. In 1972 stelden de bewoners een 15-tal eisen aan het 
gemeentebestuur, waarin duidelijk werd gemaakt hoe de bewoners van de 
oude wijken dachten over de problemen van deze wijken. (zie bijlage!) 
Er moesten betaalbare woningen komen voor mensen met lagere inkomens. 
Er mocht geen uitbreiding plaatsvinden van producerende bedrijven en 
kantoren. De woningen moesten goed onderhouden worden. Het 
voorzieningenpeil diende te worden verbeterd en tenslotte diende de 
concentratie gastarbeiders in de oude wijken te worden verminderd. 

De stadsvernieuwing diende op gang te komen. Binnen het gemeentelijk 
apparaat en ook binnen de Rotterdamse PvdA werd een voorstel 
ontwikkeld voor de organisatie van de stadsvernieuwing. In 1973 werd 
de Verordening Organisatie Stadsvernieuwing (VOS) vastgesteld. De 
bewoners reageerden hierop met een aantal eisen t.a.v. de in de VOS 
genoemde projektgroepenstruktuur. (zie bijlage 3) Bij de komst van de 
nieuwe wethouder voor stadsvernieuwing, van der Ploeg, in 1974 werden 
deze eisen allen ingewilligd. Er zouden enkel bewoners en ambtenaren 
en geen huiseigenaren in de projektgroep komen. De bewoners vormden 
een meerderheid en kregen eigen, zgn. externe, deskundigen. Er kwam 
op deze wijze een koalitie tot stand tussen bewoners en gemeente voor 
de aangewezen stadsvernieuwingsgebieden. 



De stadsvernieuwing kreeg in het nieuwe PvdA prograrnkollege de 
hoogste prioriteit. De volgende politi~ke uitgangspunten, die we hiet 
integraal weergeven omdat ze nu nog van belang zijn, werden genoemd: 

1. Een algemeen recht op een goede woning in een goede 
woonomgeving, waarvan de huur in een redelijke verhouding 
staat tot het inkomen. 

2. Speciale aandacht voor de laagstbetaalden en voor hen die 
beschouwd kunnen worden als bedreigden in de samenleving 
(bejaarden, sociaal-zwakken, gediskrimineerden). 

3. Demokratisering en daarmee samenhangende participatie van de 
bevolking, overigens niet slechts als middel maar ook als doel 
op zichzelf 

4. Dekoncentratie van gemeentelijke diensten en bedrijven 
5. Handhaving van 

ambachtelijke 
bewoners. 

de woonbestemming van de oude wijken en de 
bedrijfjes, prioriteit voor de autochtone 

6. Socialisering van het woningbezit; overdracht van aangekochte 
woningen aan wijkgebonden korporaties. 

7. Betaalbare nieuwbouw op de open plekken en in de 
overloopgebieden voor de oude wijken. Deze overloopgebieden 
liggen zowel in de wijken zelf, bijvoorbeeld een oud 
industrieterrein, als er buiten,bijvoorbeeld de te 
herstruktureren oude havens. Het Rotterdamse begrip overloop 
beperkt zich dus tot de binnenstedelijke nieuwbouwlokaties als 
kompensatie voor woningverlies als gevolg van stads
vernieuwing. 

8. Een rechtvaardige woonruimteverdeling. 
9. Bevordering van de werkgelegenheid in de oude wijken. 
10. Overbrengen van hinderlijke en niet- wijkgebonden bedrijven en 

opslagplaatsen naar daarvoor geschiktere plaatsen. 
ll. Verbetering van de verkeers- en parkeersituatie. 
12. De stadsvernieuwing geschiedt binnen het algemene kader van de 

ruimtelijke ordening. 
(2) 

Er werden projektgroepen ingesteld, volgens de eisen van de bewoners, 
in de aangewezen stadsvernieuwingswijken, die tot taak hadden 
beleids- en bestemmingsplannen te maken voor de betreffende gebieden. 
Er werd gestart met een unieke aankoopaktie door de gemeente om het 
versnipperde partikuliere bezit te socialiseren. (zie bijlage 2) 

De stadsvernieuwing kreeg dus voortdurende voorrang. "Betaalbare 
nieuwbouw voor de huidige en oorspronkelijke bewoners met behoud en 
waar nodig verbetering van de bestaande stedebouwkundige- en sociale 
strukturen."(3) 
Over het woningbouwbeleid voor de gehele stad werd in 1975 als volgt 
gedacht:" Er moet woningbouw komen op open plekken, ook in de 
binnenstad • Woningbouw van verschillende typen en prijsklassen. Ook 
voor de hogere - en middeninkomensgroepen, die thans in groten getale 
de stad ontvluchten, moet het aantrekkelijk worden zich in Rotterdam 
te vestigen, echter voorrang bij de woningbouw voor de 
laagstbetaalden."(4) 
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Ook werd er een stedelijke bevolkingspolitiek gevoerd: 
een positief spreidingsbeleid zal ghettovorming moeten 
voorkomen en de in de oude wijken als een bedreiging ervaren 
overbezetting met buitenlandse werknemers moeten voorkomen 
er is grote zorg over de ontvolking van de stad door een 
jaarlijks toenemend aantal, vooral jonge personen dat zich 
elders vestigt. 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Rotterdam moeten worden 
vergroot. (5) 

In de beleidsnota van 1976 werd er wederom op gewezen dat men 
vergr1Jz1ng, verarming en opdeling in groepen met dezelfde sociale 
kenmerken wil tegengaan, zodat niet grote groepen gebruik maken van 
de uitkeringsmogelijkheden van de sociale wetten. Ook de segregatie 
van grote groepen buitenlanders en rijksgenoten ziet men nog steeds 
als een probleem. (6) 

In 1976 verscheen het struktuurplan Rotterdam binnen de Ruit, waarin 
duidelijk te herkennen viel dat dit plan uit de koker van de dienst 
Stadsontwikkeling kwam. Er worden een aantal strategieen genoemd die 
tot doel hebben de bevolkingssamenstelling van de stad Rotterdam 
evenwichtiger te maken. Deze samenstelling wordt onevenwichtig 
gevonden: te weinig gezinnen en te weinig hogere inkomens. Voor beide 
groepen worden maatregelen genoemd die dit streven dienen te 
ondersteunen. 
Om meer gezinnen in de stad te krijgen wordt het volgende 
voorgesteld: 

Verhoging van het percentage grote woningen door samenvoeging 
Verhoging van het percentage grote woningen door daarop het 
accent te leggen bij nieuwbouw 
Vergroten van het percentage eengezinshuizen 
Opheffen van tekorten in de kwaliteit van het woonmilieu 
Oplossingswegen op het gebied van de volkshuisvesting, zoals 
ten aanzien van doorstroming, woningtoewijzing en het 
voorkomen van leegstand 

En om meer hogere inkomensgroepen in de stad te krijgen: 
Vergroting van het percentage koopwoningen voor de hogere 
inkomensgroepen 
Vergroting van het percentage huurwoningen voor de hogere 
inkomensgroepen 
Opheffen van de tekorten in de kwaliteit van het woonmilieu 

Daarnaast wordt geprobeerd de bijzondere bevolkingsgroepen (vooral 
Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) te spreiden over de 
stad zodat sterke concentraties van deze groepen in bepaalde wijken 
verminderd kunnen worden. 
Een ander gemeentelijk uitgangspunt is dat laagstbetaalden voorrang 
dienen te krijgen bij de woningbouw. Door een zonering aan te brengen 
in de stad worden beide strategieen nl., bouwen voor de 
laagstbetaalden en bouwen voor hogere inkomens mogelijk gemaakt. De 
volgende stedelijke zones met bijbehorende sociale stratifikatie 
kunnen worden herkend. 



ZONE 
A. 1. centraal gebied 

2. NO-Maasoever 
3. Kralingse plas 

B. Nieuw woongebied 
(naoorlogse wijken) 

C. Oud woongebied 
Nieuwbouw en Overloop 
(300 tot 500 gld p.m.) 

D. Renovatieprojekten 
(160 tot 200 gld p.m.) 

E. Restzones 

DOMINANTE BEVOLKINGSKATEGORIE 
bovenmodalen 

gezinnen met kinderen 

gezinnen met kinderen 

geen dominante kategorie 

armlastigen 
buitenlanders 

De stadsvernieuwingsgebieden vallen allen onder de zones C t/m E 
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(8) 

De problemen rond de hoge concentratie buitenlanders in de oude 
wijken hebben grote invloed gehad op het stedelijke beleid. Reeds in 
1972 werd een zgn. reguleringsbeleid gevoerd. In de wijken waar al 
meer dan 5% buitenlanders woonden mocht geen woonvergunning meer 
worden verstrekt aan leden van deze groepen. Vanwege het direkt 
diskriminerende karakter van deze regeling werd het besluit tot 
regulering vernietigd door de Kroon. In de jaren daarna wordt er een 
spreidingsbeleid gevoerd t.a.v. de buitenlanders. Dit beleid hield in 
dat er in bepaalde wijken waar het aandeel buitenlanders relatief 
laag was, de toewijzing aan leden van deze groep gestimuleerd diende 
te worden. (9) 
In de nota Migranten in Rotterdam (1978) van BenW werd echter toege
geven dat BenW geen direkte instrumenten had om het aandeel buiten
landers in de oude wijken te verlagen. Indirekt echter zou, door 
middel van sloop en nieuwbouw, wel een spreidingsbeleid gevoerd 
kunnen worden. Het grote aandeel goedkope (en kwalitatief slechte) 
woningen zou hierdoor afnemen in de oude wijken. Tegelijkertijd zou 
dan het aandeel buitenlanders kunnen worden verminderd. (10) 
Overigens gold dit laatste niet alleen voor de groep buitenlanders 
maar ook voor andere bewoners die zijn aangewezen op de goedkope 
woningen in de oude wijken. 
In de notaas Leegloop en Toeloop (11) werd een andere term geintro
duceerd, die een ander vestigingspatroon van de buitenlanders zou 
moeten bewerkstelligen. Er werd een beleid voorgesteld van gebundelde 
deconcentratie. Dit hield in dat er een geleide huisvesting naar 
bepaalde nieuwere wijken per nationaliteitsgroep zou moeten plaats
vinden. Er werd een speciale kommissie Spreiding ingesteld, die erop 
zou moeten toezien dat dit gebundelde deconcentratiebeleid zou worden 
uitgevoerd. 
De bewonersorganisaties reageerden verschillend op dit beleids
voornemen Een gedeelte vond dat er op deze manier te weinig gespreid 
zou worden, waardoor het aandeel buitenlanders in hun wijken toch te 
hoog zou blijven. Anderen, o.a. de aktiegroep het Oude Westen, waren 
inmiddels tegen spreiding. Ook de migrantenorganisaties keerden zich 
tegen dit beleid vanwege het diskriminerende karakter. 
Aan het spreidingsbeleid kwam officieel een einde met de verschijning 
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van het Protocol in januari 1983. (12) Dit is een afspraak tussen 
gemeente, woningbouwkorporaties en migrantenorganisaties, waarin 
wordt verklaard dat er bij het (her)huisvestingsbeleid geen 
onderscheid meer wordt gemaakt tussen Nederlanders en buitenlanders. 

Er wordt overgeschakeld op een probleemgericht beleid. Voor het 
nieuwe beleid werd een speciale beleidsgroep Migranten ingesteld in 
april 1983 waarin verschillende gemeentelijke diensten waren 
vertegenwoordigd. Deze groep is na een jaar echter uiteengevallen 
Voor de problemen die migranten hebben met hun huisvesting Z1Jn, in 
de wijken waar veel buitenlanders wonen, extra migrantenwerkers 
toegevoegd. 
De ambtelijke werkgroep heeft echter geen gemeenschappelijke 
strategie op kunnen stellen om de problemen op de woningmarkt, een 
tekort aan betaalbare kwalitatief goede, grote woningen voor lagere 
inkomensgroepen, tegen te gaan. Problemen die, gezien het grote 
aantal renovatie- en nieuwbouwbewoners met betalingsproblemen, niet 
geringer zullen worden. 
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2.2. SV-beleid in de wijken en samenhang met het stedelijke beleid 

Op grond van de in de vorige paragraai genoemde politieke 
uitgangspunten werd er in de elf aangewezen stadsvernieuwingswijken, 
de zgn. eersteringsgebieden, een nieuw beleid ontwikkeld. Dit beleid 
werd gekenmerkt door "bouwen voor de buurt", d.w.z.: 

100% woningwetwoningen in stadsvernieuwingsgebieden 
renovatie voor de huidige bewoners 
distributie van de woningen onder kontrole van de projektgroep 
betaalbare huren/ woonlasten 

(13) 

Voor de stadsvernieuwingswijken werden in 1975 de projektgroepen 
ingesteld. Deze projektgroepen bestonden uit gemeenteambtenaren 
vanuit verschillende disciplines en een meerderheid van bewoners. In 
de wijken werd begonnen met het maken van beleids- en 
bestemmingsplannen waarin zowel ten aanzien van de woningbouw als ten 
aanzien van de samenstelling van de bevolking randvoorwaarden en 
doelstellingen werden geformuleerd. 
De inhoud van de beleidsplannen werd sterk bepaald door de in samen
spraak tussen bewoners en het gemeentebestuur opgestelde randvoor
waarden, die op basis van de in de deelnota genoemde politieke 
uitgangspunten waren gebaseerd. Hoewel iedere wijk dus gelegenheid 
had een eigen beleid te voeren zowel ten aanzien van de woningbouw 
als ten aanzien van de bevolkingssamenstelling, viel in de 
randvoorwaarden en doelstellingen van de diverse wijken op dat er een 
aantal gemeenschappelijke doeleinden waren. De nadruk viel op: 

gelegenheid tot terugkeer van de ex-wijkbewoners 
streven naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling, qua 
leeftijdsopbouw, huishoudenssamenstelling, nationaliteit en 
etniciteit 
handhaving van het inwonertal 
streven naar betaalbare woningen 

De veranderingen in de bevolkingssamenstelling 
woningbouwbeleid (meer grote woningen) en het 
bewerkstelligd moeten worden. 

(14) 

zouden door het 
toewijzingsbeleid 

Vanuit de gemeente werd meermaals gewezen op de nadelen van een te 
eenzijdige bevolkingssamenstelling. (zie voorbeelden paragraaf 2.1.) 
De toename van de zgn. marginale, mobiele groepen in de oude wijken 
zou nadelig zijn voor de stedelijke samenleving. De term evenwichtige 
bevolkingssamenstelling had met name voor 1975 een financieel
ekonomische grondslag. Het stedelijke evenwichtsstreven was gericht 
op het terughalen van de midden- en hogere inkomensgroepen. Het 
evenwichtsstreven in de wijken richtte zich op een afname van de 
marginale en mobiele groepen. Er moest meer evenwicht in de 
leeftijdsverdeling (minder jongeren en soms ook minder bejaarden), in 
de huishoudenssamenstelling (minder 1- en 2 persoonshuishoudens en 
meer gezinnen met kinderen) en in de verdeling naar etniciteit 
(minder buitenlanders) komen in de oude wijken. 
Voor de gedeeltelijke tegenstelling in het evenwichtsstreven van de 



gemeente en dat van de oude wijken werd een ruimtelijke oplossing 
gevonden in het Struktuurplan Rotterdam binnen de Ruit (zie paragraaf 
2.1.). Zowel het bouwen voor de stad als het bouwen voor de buurt 
worden mogelijk door de stad in te delen in gebieden waar voor de 
hogere inkomensgroepen wordt gebouwd (premie- en vrije sektor 
woningen) en in stadsvernieuwingsgebieden waar voor de lagere 
inkomensgroepen wordt gebouwd (100% woningwetwoningen). 
Het in de vorige paragraaf genoemde spreidingsbeleid moet ook worden 
begrepen als een onderdeel van het in de wijken gevoerde "bouwen voor 
de buurt" beleid; Het aandeel buitenlanders en ex-rijksgenoten in de 
oude wijken mocht niet groter worden en diende zo mogelijk te worden 
verkleind. 

Hoewel de doelstellingen voor de diverse wijken veel overeenkomsten 
vertoonden werden de middelen die werden toegepast om de bevolkings
veranderingen te regelen, het woningdifferentiatie- en toewijzings
beleid in de wijken verschillend toegepast. (zie hoofdst.3) Ook bleek 
de uitgangssituatie per wijk zo verschillend te zijn, dat dit zich 
ook uitte in de bevolkingsveranderingen. In wijken met grote open 
terreinen (ten gevolge van bedrijfssluitingen of vanuit een 
historische situatie) bleken grotere sturingen mogelijk in de 
bevolking dan in wijken waar eerst woningen gesloopt moesten worden 
om nieuwe woningen te kunnen bouwen. 

De stadsvernieuwingsproduktie is op gang gekomen en na een aantal 
jaren beginnen de effekten van de veranderingen in de wijken zich af 
te tekenen. Uit evaluatieonderzoeken van de dienst Volkshuisvesting 
wordt duidelijk dat het bouwen voor de buurt gelukt is, zowel bij 
nieuwbouw als bij renovatie is een groot deel van de bewoners 
(ex)wijkbewoner.(15) Er wordt echter meer duidelijk: niet alle 
bevolkingsgroepen die in de wijk woonden blijken in de nieuwbouw en 
renovatie in gelijke mate te zijn vertegenwoordigd. Op zich is dit 
niet zo verwonderlijk. De bevolkingssamenstelling van de wijk zou 
immers veranderd moeten worden door de stadsvernieuwingsingrepen. 
De laatste jaren heeft er echter een opmerkelijke wijziging plaats 
gevonden in de meeste wijken. Zoals ook al duidelijk werd bij het 
gebundelde deconcentratiebeleid in de vorige paragraaf wordt er nu in 
de wijken anders gedacht over de wens om de bevolkingssamenstelling 
van de oude wijken te veranderen. Uit onderzoek (16) is duidelijk 
geworden dat niet voor alle buurtbewoners werd gebouwd. Het beleid is 
nu gewijzigd in de meeste wijken. In een aantal wijken worden de 
beleidsplannen uit de jaren 76-78 gereviseerd. Er komen geen 
bevolkingspolitieke doelstellingen meer in voor. Er wordt nu een 
probleemgericht beleid gevoerd. (Wat de effekten van dit beleid 
zullen zijn is echter onduidelijk.) Er dient een herhuisvestings
beleid te worden gevoerd en geen bevolkingsbeleid. 



Er zijn~n aantal oorzaken aan te geven voor de veranderde beleids
opvattingen t.a.v. het huisvestingsbeleid in de wijken. 
- De trends in de bevolkingssamenstelling op landelijk nivo; een 
gezinsverdunning, minder mensen die in het traditionele gezinsverband 
leven en de blijvende vestiging in Nederland van veel buitenlanders 
doen zich ook in de stadsvernieuwingswijken gelden. 
- De mobiele, marginale groepen zijn niet zo maar in de oude wijken 
gaan wonen. In de rest van de stad zijn de huren te hoog, of worden 
deze groepen niet geaccepteerd. (Dit is immers ook de reden dat het 
spreidingsbeleid niet van de grond wilde komen) 
- Er is door het op gang komen van de stadsvernieuwingsproduktie een 
groter aanbod aan nie~bouwwoningen in de wijk. Er kunnen nu ook 
andere bewoners in de nieuwbouw dan de autochtone Rotterdammers, 
zoals in de eerste nieuwbouwprojekten het geval was. 

-Het blijkt uit de praktijk van de stadsvernieuwing dat er steeds 
grotere problemen komen bij de herhuisvesting van de bewoners uit de 
te slopen woningen. Het aanbod goedkope woningen is gedaald, o.a. als 
gevolg van de stadsvernieuwing. Er is een grote druk op de renovatie 
en kleine beurt woningen in de wijk. Een aantal jaren geleden konden 
veel te herhuisvesten bewoners nog uitwijken naar een goedkopere 
woning in de tweederingsgebieden. In deze wijken is de 
stadsvernieuwing nu ook op gang gekomen, zodat ook hier dezelfde 
problemen ontstaan. Ook in deze wijken daalt het aanbod goedkope 
woningen. 
De voortgang van de stadsvernieuwing komt in gevaar als de te slopen 
en te renoveren woningen niet tijdig kunnen worden ontruimd. 

De buitenlanders zijn mondiger geworden en hebben zich 
georganiseerd. Een groot gedeelte ziet in dat het verblijf in 
Nederland permanent is en wil daarom ook betere huisvesting. 

Tenslotte 

Iedere stadsvernieuwinsingreep heeft altijd invloed op de aard van de 
bevolkingssamenstelling. In de diskussies over het huisvestingsbeleid 
lijkt er een taboe te zijn ontstaan om over bevolkingspolitiek te 
spreken. Zo wordt er bijvoorbeeld in de reaktie op het INW onderzoek 
in Feijenoord/Noordereiland van het projektburo opgemerkt dat het 
verbeteren van de sociale struktuur geen doelstelling mag zijn. 
Een onderzoek naar de gevolgen van een "omgeslagen" beleid kan 
inzicht geven in de effekten van dit stadsvernieuwingsbeleid op de 
bevolkingssamenstelling. 
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2.3. Evenwichtige bevolkingsopbouw 

In de doelstellingen voor de stadsvernieuwing zat een 
tegenstrijdigheid tussen het streven naar een minder eenzijdige 
samenstelling en bouwen voor de buurt. Een evenwichtige bevolkings
samenstelling werd zowel van bovenaf door de gemeente als van binnen 
uit door de wijken nagestreefd. De gemeentelijke bezorgdheid voor een 
te eenzijdige bevolkingopbouw lag meer op het sociaal-ekonomische 
vlak. De bewonersorganisaties zagen in de toename van de mobiele 
groepen een bedreiging voor de leefbaarheid van de wijk. 

In deze paragraaf beschijven we 
argumenten worden genoemd voor 
opbouw. 

een aantal voorbeelden waarin 
een meer evenwichtige bevolkings-

De nadelen van een onevenwichtige bevolkingssamenstelling van de oude 
wijken zijn reeds eerder beschreven. In 1952 verscheen een studie 
waarin het volgende beeld van de bewoners van de oude wijken wordt 
gegeven: "De reeds gedurende generaties arme autochtone bewoners, 
verpauperde migranten, de gezinnen van losse arbeiders, die soms een 
asociale inslag vertoonden, maar ook zwervers, debielen, 
alcoholisten, kooplieden in ongeregelde goederen, souteneurs, 
inbrekers, prostituees, verlopen buitenlanders, orgeldraaiers, enz." 
(18) 

In 1973 schreven de diensten Stadsontwikkeling van Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht een nota: De grote stad als 
probleemgebied, waarin de volgende passages voorkomen: 
"De ruimtelijke differentiatie naar inkomen en levensfase komt 
scherper tot uiting, nu de gezinnen, behorend tot de middengroepen 
zich buiten de stadsgrenzen vestigen". (17) 
De koncentratie van handarbeiders en het vertrek van mensen met een 
hogere opleiding staan haaks op de ontwikkelingen binnen de 
kapitaalsfrakties. De industriele vestigingen verlaten de 
stad,terwijl een belangrijk gedeelte van de dienstensektor zich juist 
hier vestigt. Naast deze negatieve ontwikkeling, die een toenemend 
woon-werkverkeer veroorzaakt, signaleren de direkteuren Stads
ontwikkeling van de vier grote steden een verschraling van het 
economisch en sociaal draagvlak. Een ander citaat uit deze nota: 
"Het zijn dan ook weer deze zelfde leeftijdsgroepen, en daaronder 
vooral jongeren, die zich thans met hand en tand verzetten tegen de 
afbraak en vernieuwing van versleten stadswijken. Er bestaat 
onzerzijds ernstige bezorgdheid over het ongenuanceerde karakter van 
dit streven, waardoor gemeenschapsgelden worden aangewend om het 
leven te rekken van woningen in buurten, waarvan zowel de verkaveling 
als het voorzieningenpeil totaal verouderd zijn. 
In de nota "Een stad om in te wonen" (1978) bleef BenW van Rotterdam 
streven naar een minder eenzijdige bevolkingssamenstelling van de 
stad als geheel en de oude wijken in het bijzonder: "In de oude 
wijken vestigen zich steeds meer de mobiele groepen: de uittocht van 
gezinnen is ongewenst, ook voor de achterblijvers. Wij menen dat 
ghettovorming en gebrek aan sociale samenhang het eindpunt van deze 
ontwikkeling kunnen zijn, waardoor het funktioneren van de stad 
gevaar loopt" (19) 



Een overzicht van de argumenten die worden gebruikt bij het streven 
naar meer evenwicht wordt gegeven in bijlage 4. 
Bij het streven naar een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling 
worden door Kok, in zijn studie naar het evenwichtsdenken in de vier 
grote steden, de volgende middelen genoemd: 
1. woningdifferentiatie naar kamertal 
2. woningdifferentiatie naar prijsklasse (huren of kopen,woningwet, 
premie of vrije sector) 
3. woningdifferentiatie naar type(HAT-,eengezins-,meergezinswoningen) 
4. woonruimteverdeling 
S. voorzieningen in de woonomgeving 
6. arbeids- en opleidingsmarkt 
7. dichtheid (20) 

Hier zouden we nog een achtste middel aan toe willen voegen, namelijk 
het nivo van de stadsvernieuwingsingreep. In de bestaande woning
voorraad is, behalve m.b.v. de woonruimteverdeling, veel minder 
invloed mogelijk op de gewenste bevolkingssamenstelling. De middelen 
5 tot en met 7 laten we in ins onderzoek buiten beschouwing. 

In een studie voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
komen Huigsloot en v.d. Lustgraaf in navolging van van Engelsdorp 
Gastelaars tot een typologie van de bewoners van de oude 
wijken:"Enigszins gestyleerd weergegeven verlaten vooral de wat 
grotere Nederlandse huishoudens (met kinderen), de middenkategorien 
met een relatief hoge welstand en opleiding de stad cq. de 
stadsvernieuwingswijken.Bij de achterblijvers en immigranten zijn 
lagere welstands- of opleidingsgroepen goed vertegenwoordigd, met 
name de jonge alleenstaanden en kleine huishoudens,etnische minder
heden (Surinamers,Mediterrane gastarbeiders e.d.,vreemdelingen in het 
algemeen en de uitersten in de opleidings- en welstandsschaal".(21) 
Er wordt nu een onderverdeling gemaakt in de buurtbewoners, die 
achterblijven, de resterende buurters en de nieuwe stadsbewoners, die 
de wijk slechts als doorgangshuis gebruiken.Deze laatste groep 
bestaat veelal uit jongeren die een opleiding volgen en buiten
landers.Er wordt een tegengesteld belang verondersteld tussen deze 
twee groepen.De eerste heeft belang bij een grootscheepse sloop- en 
nieuwbouwaanpak.Het belang van de tweede groep ligt bij een lagere 
kwaliteit woningen en dus bij minder ingrijpende verbeteringen. 
In hoofdstuk 5 zullen we in de konklusies ingaan op de mogelijke 
gevolgen van deze onderverdeling. 

Om te kunnen beweren dat de bevolkingssamenstelling van een gebied 
onevenwichtig is dient er een referentiekader te zijn waarmee wordt 
vergeleken. Meestal gaat het om een ruimtelijke eenheid, waar het 
"onevenwichtige" gebied onderdeel van is. Deze vergelijking is echter 
niet zo te maken. De bevolkingssamenstelling van een stadsver
nieuwingswijk is en blijft anders dan van de gehele stad. Ook heeft 
de elk stadsdeel zijn specifieke kenmerken, waardoor er ook een 
verschil in bevolkingssamenstelling is. Een vergelijking op een 
geografisch hoger nivo, bv. gewest, provincie of heel Nederland is 
weinig zinvol. 
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Om te kunnen beweren dat de bevolkingssamenstelling onevenwichtig is, 
is het noodzakelijk de bevolking op te delen in deelgroepen met 
bepaalde kenmerken voor deze groepen. Deze kenmerken zijn als volgt 
te groeperen: 
-demografische kenmerken: 

-sociaal-ekon.kenmerken: 
-sociaal-kult.kenmerken: 

leeftijd,geslacht,burgerlijke staat, 
huishoudensgrootte e.d. 
beroep, opleiding, inkomen e.d. 
herkomst,etnische groepering, 
godsdienst, nationaliteit, politieke 
groepering e.d. 

Bij een onderzoek naar de ef fekten van de stadsvernieuwing op de 
bevolkingssamenstelling z1Jn de bovengenoemde kenmerken dan ook als 
indicatoren te gebruiken om bevolkingsveranderingen te beschrijven. 
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2.4. Bouwen voor de buurt in Rotterdam 

De term "bouwen voor de buurt" is ontstaan in het begin van de jaren 
zeventig en moet dan ook vanuit de situatie in die tijd worden 
verklaard. Het voorafgaande decennium werd bepaald door (plannen 
voor) een stedelijke herstrukturering die werd bepaald door een 
reorganisatie en rationalisatie van het produktieapparaat.Dit uitte 
zich in een verdergaande tertiairisering van de stadscentra, met een 
daardoor aangezette verandering van de verkeersstruktuur. Vele vormen 
van protest uit die tijd zijn dan ook gericht tegen de verkeersdoor
braken die, alsof dat soms ook de bedoeling was, saneringen of 
rekonstrukties in de oude wijken tot gevolg zouden hebben. Er werden 
dan ook eisen geformuleerd tegen de verkeersdoorbraken en de 
uitbreidingen van de cityfunkties. Het behoud van de buurt als 
woonbuurt was het belangrijkste item. 
Kenmerkend voor die periode was ook een grootscheeps demokratiser
ingsproces, er trad een bewustwordingsproces op onder de bewoners van 
de oude wijken. Er kwam verzet tegen de deportatie naar overloop
gebieden en strijd voor behoud van betaalbare woonruimte in de 
stad.In eerste instantie werden er in oude buurten de volgende eisen 
geformuleerd: 

zo min mogelijk slopen; alleen woningen die zo slecht zijn dat 
ze een direkt gevaar opleveren, mogen gesloopt worden. 
zo spoedig mogelijk rehabilitatie van de buurt, dat wil zeggen 
het opknappen van de bestaande bebouwing door middel van 
renovatie, woonomgevingsverbetering en nieuwbouw in de open 
gevallen gaten en eventueel op andere open terreinen in de 
buurt teneinde verdere verslechtering en ontvolking van de 
buurt te voorkomen. 
betaalbare huren bij nieuwbouw en verbetering. 
toewijzing en woningdifferentiatie in overeenstemming met de 
belangen van de buurt. 

(22) 
In Rotterdam werd na 1974 een bouwen voor de buurt beleid uitgevoerd 
dat de volgende uitgangspunten bevatte: 

Behoud van de woonfunktie: geleidelijke en gefaseerde aanpak 
met oog voor de sociale uitvoerbaarheid van de vernieuwing. 
Vernieuwing/bouwen voor de maatschappelijke behoefte; een 
goede woning in een goede woonomgeving met speciale aandacht 
voor de laagstbetaalden. 
Beheersing van de woningmarkt via socialisering van het 
woningbezit. 

(23) 
Dat er aan de slogan bouwen voor de buurt veel kan worden opgehangen 
blijkt o.a. uit het volgende citaat: 
"Bouwen voor de buurt" omvatte een integraal beleid, waarin sociaal-
politieke doeleinden (evenwichtige bevolkingssamenstelling), organi
satorisch model (projektgroepenstruktuur), verlaging van renovatie
en nieuwbouwburen, emancipatorische intenties (participatie niet 
alleen als middel maar ook als doel) ten grondslag lagen aan de 
ontwikkeling van beleids-, · bestemmings-, renovatie- en nieuwbouw
plannen. (24) 
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De belangrijkste elementen van het Rotterdamse bouwen voor de buurt 
zijn 

bewonersinvloed bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering, via 
de projektgroepen en, bij daar onoplosbare kwesties via de 
stuurgroep stadsvernieuwing 
de bouw van alleen maar woningwetwoningen in de 
stadsvernieuwing 
nieuwbouw- en renovatiewoningen tegen vergelijkingshuren, 
waarbij bewoners vooraf duidelijkheid verkrijgen over de huur 
voorrang voor wijkbewoners bij de woningtoewijzing via de 
wijkgebonden toewijzingsregels en via de 85-15 regel, waarbij 
85% van de nieuwbouw- en van de vrijkomende oudbouwwoningen 
voor woningzoekenden uit de wijk is en de overige 15% aan 
stedelijke urgenten kan worden toegewezen 
voorrang voor de zittende bewoners bij renovatie 

Bouwen voor de buurt was voor een deel een streven naar een meer 
evenwichtige bevolkingssamenstelling. 

(25) 

Bouwen voor de buurt was dus bedoeld voor de wijkbewoners, maar naar 
later ook bleek (26) niet voor alle wijkbewoners: In de praktijk 
bleek dat naast verbetering van de kwaliteit van de woningen en woon
omgeving ook de sociale struktuur en daarmee de bevolkings
samenstelling verbeterd diende te worden. Er moesten meer gezinnen 
met kinderen in de wijken komen, zoals blijkt uit de beleidsplannen 
voor de diverse wijken. Bouwen voor de buurt werd door velen gezien 
als bouwen voor de buurt van vroeger, als bouwen voor de autochtone 
bewoners. (27) 
Door nieuwbouw- en renovatieprojekten te bestemmen voor een selectief 
gedeelte van de wijkbewoners ontstond een segregatie binnen de wijk 
tussen nieuw- en vernieuwbouwwoningen en de rest van de wijk. 
De laatste jaren vindt er echter een wijziging plaats in het denken 
over de al of niet gewenste veranderingen in de bevolkingsstruktuur. 
Uitgangspunt voor een recht op een woning dient niet afhankelijk te 
Z1Jn van het behoren tot een bepaalde bevolkingsgroep maar van de 
aard van de huisvestingsnood. Bouwen voor de buurt is voor een steeds 
belangrijker deel geworden: bouwen voor de stadsvernieuwingsurgenten 
uit de buurt. Voor de voortgang van de stadsvernieuwing is het immers 
van het grootste belang dat er een goede af stemming is tussen de 
planning van de nieuwbouw, de renovatie en de sloop. Er schuift een 
specifieke groep SV-urgenten door naar nieuwbouw en renovatie. Welke 
verschillen deze nieuwe interpretatie van bouwen voor de buurt voor 
gevolgen zal hebben op de veranderingen in de bevolkingsstruktuur is 
interessant om te onderzoeken. 
Dit hoofdstuk willen we ten slotte afsluiten met een definitie van 
"bouwen voor de buurt" die o.i. goed weergeeft waar het allemaal om 
draait: 
Bouwen voor de buurt betekent vooral een strijd voor de toewijzing 
van de woningen aan bewoners uit de buurt, tegen voor hen betaalbare 
prijzen en van voldoende door de bewoners mee te bepalen kwaliteit. 
Op politiek nivo is het tegemoetkomen aan deze slogan een kwestie van 
inkomensherverdeling en een zekere keuze voor de minder draag
krachtigen. (28) 
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Noten Hoofdstuk2 

1) bron: Rotterdam •••• helpt stadsvernieuwing tegen verkrotting, 
Wonen/TABK nr 9/10 1979 

2) bron: Deelnota stadsvernieuwing 1975 
3) bron: Bouwen en wonen in Rotterdam 1976 p.2 
4) bron: Beleidsnota 1975 p.29 
5) bron: Beleidsnota 1975 p.29,30 
6) bron: Beleidsnota 1976 p.20,37 
7) bron: Struktuurplan Rotterdam binnen de Ruit Il 1976 p.8-10 
8) bron: Meten en regelen aan de stad 1881 p.155 
9) bron: Buitenstaanders 1984 p.84 e.v. 
10) bron: Buitenstaanders 1984 p.88 
11) bron: Leegloop en toeloop 1979 p.31 
12) bron: Protocol 1983 p.l e.v. 
13) bron: Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, deel I Beleid p.12 
14) bron: Stadsvernieuwing in Rotterdam 1982 p.144 
15) bron: Evaluatie SV-nieuwbouw-vernieuwbouw II 1983 p.6 e.v. 
16) De volgende onderzoeken worden bedoeld: 

Evaluatie stadsvernieuwings-nieuwbouw-vernieuwbouw DVH 1981 
Evaluatie stadsvernieuwings-nieuwbouw-vernieuwbouw II DVH 1983 
Stadsvernieuwing en bewoners INW 1983 
Buitenstaanders BIB/VH 1984 

17) bron: De grote stad als probleemgebied 1973 p.7,p.108 
18) bron: De groei van de grote werkstad 1952 p.52 
19) bron: Een stad om in te wonen 1978 
20) bron: Sleutelen aan de stedelijke bevolkingssamenstelling 1981 

hoofdstuk 5 
21) bron: Greep op de stad 1982 p.136 e.v. 
22) bron: Bouwen voor de buurt 1976 
23) bron: Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984 deel I Beleid p.12 
24) bron: Een rode draad door 10 jaar SV 1983 p.2 
25) bron: Buitenstaanders 1984 p.78 
26) Zie de genoemde onderzoeken bij noot 16 
27) bron: Buitenstaanders 1984 p.12,14 
28) bron: Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984 deel II Sociale 

woningbouwprojekten p.26 
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HOOFDSTUK 3. TOEWIJZING EN WONINGDIFFERENTIATIE 

Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn we uitgebreid ingegaan op de beleids
uitgangspunten wat betreft het Rotterdamse woningbouwbeleid op zowel 
stedelijk als·wijknivo. 
We behandelen hier 2 manieren, waarmee de toekomstige bevolkings
samenstelling in de nieuwbouw en renovatie beinvloed kunnen worden 
namelijk woonruimteverdeling en de vaststelling van de woning
ditferentiatie. Andere middelen waarmee de bevolkingssamenstelling 
verandert kunnen worden, zoals differentiatie naar prijsklasse, 
worden niet behandelt. Ons onderzoek beperkt zich tot het 
stadsvernieuwingswijk het Oude Noorden. In de stadsvernieuw wordt 
100% woningwetwoningen gebouwd meestal zijn dit meergezinswoningen 
(portiek- etage- of galerijwoningen). 
Bij de woonruimteverdeling zijn 2 belangrijke toewijzingssystemen te 
onderscheiden, namelijk de open inschrijving (ook wel inspraakmodel 
genoemd) en het doorschuifsysteern. 
Bij de open inschrijving mogen inwoners van een bepaald gedeelte van 
de wijk of zelfs alle wijkbewoners zich inschrijven voor de nieuwbouw 
(of voor de restwoningen in de renovatie). 
Na de inschrijving wordt naar aanleiding van de toewijzingsregels 
bepaald welke kandidaten als eersten in aanmerking komen. 
Bij het doorschuifsysteem krijgen bij de toewijzing van nieuwbouw- en 
renovatiewoningen de bewoners van eerstvolgende te slopen of te 
renoveren blokken voorrang. Door deze regeling kan de stadsvernieuw
ing zoveel mogelijk onbelemmerd voortgang vinden. 

Allereerst zal uiteengezet worden hoe de woonruimteverdeling en de 
woningdifferentiatie in de Rotterdamse stadsvernieuwingswijken eruit 
zien en daarna zal specifiek op de situatie in het Oude Noorden en 
met name de door ons onderzochte projekten ingegaan worden. 



3.1. Woonruimteverdeling en Woningdifterentiatie 

in stadsvernieuwingsgebieden. 

In de loop van 1975 werden in de stadsvernieuwingsgebieden in de 
eerste ring de projektgroepen officieel ingesteld. Door de VOS kon de 
stadsvernieuwing op wijknivo gestalte krijgen. 
Er waren al in een vroegtijdig stadium van de stadsvernieuwing op 
stedelijk nivo 3 afspraken gemaakt tussen de wijken en de gemeente 
voor de woonruimteverdeling in de stadsvernieuwingsgebieden: 

renovatie in de eerste plaats voor de "zittende bewoners"; 
85% van de op te leveren nieuwbouw mag (via een in aanvullende 
toewijzingsregels te bepalen volgorde) door de wijkgebonden 
toewijzingskommissies worden toegewezen aan kandidaten uit de 
wijk; de overige 15% wordt door de Sociale afdeling van VH 
(vanaf '79 Woonruimtezaken) toegewezen aan stedelijke 
urgent en; 
voor 50% van het partikuliere bezit in de bestaande voorraad 
mag de gemeente kandidaten voordragen; voor de overige 50% 
mogen eigenaren zelf kandidaten zoeken, mits deze aan de 
gemeentelijke normen voldoen.(!) 

In de beleidsplannen die door de projektgroepen werden geformuleerd 
werd de nadruk gelegd op: 

gelegenheid tot het terugkeren van ex-wijkbewoners; 
handhaving van het inwonertal; 
streven naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling naar 
leeftijd en huishoudensgrootte; 
de toewijzing van woningen richten op het bereiken van dat 
evenwicht; 

Bovendien was de inkomenssituatie van de toekomstige bewoners zodanig 
dat er gestreefd werd naar de bouw van betaalbare woningen. (1) 
De nota nieuw beleid woonruimteverdeling (1975) gaf de stadsvernieuw
ingswijken de mogelijkheid om, bovenop de algemeen geldende normen en 
regels, aanvullende regels op te stellen voor de toewijzing van 
nieuwbouw- en renovatiewoningen in hun eigen wijk. 
Tot 1975 hadden de bewonersorganisaties vrij veel samengewerkt in hun 
streven naar een goede organisatie maar daarna bleken de ideeen over 
de aanpak van de stadsvernieuwing per wijk nogal uiteen te lopen. 
De basis voor de verschillende aanpak lag in de wijkgewijze opzet van 
de stadsvernieuwingsorganisatie besloten; naast verschil in visie 
speelden ook de verschillende uitgangssituaties een belangrijke rol. 
De grootste verschillen in uitgangsituatie waren wijken met grote, 
kaalgeslagen terreinen van oude en verlaten bedrijven, zoals in 
Crooswijk en Feyenoord/NE (waar daardoor een groot aanbod aan 
nieuwbouw geraliseerd kon worden), en wijken die vooral vervangende 
nieuwbouw pleegden op veel kleinere schaal, omdat ze geen ruimte 
binnen de wijk hadden om eerst een nieuwe voorraad op te bouwen. 
Voorbeeld hiervan is de wijk het Oude Westen. 
Gevolg van deze verschillen in uitgangssituatie was o.a. dat in het 
Oude Westen de herhuisvest1ngsproblematiek van begin af aan tot 
kernprobleem van het stadsvernieuwingsproces werd. (2) 
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Vooral in het begin werd het systeem van open inschrijving toegepast 
in wijken zoals Crooswijk en Feyenoord/NE. 
In Feyenoord/NE leidde deze manier van toewijzen tot problemen bij de 
voortgang van de stadsvernieuwing, omdat niet hele blokken in een 
keer leegkwamen. (het zgn. "krentenbrood-effekt") 
Zowel in Crooswijk als in Feyenoord/NE onstonden problemen met de 
leeggekomen woningen vanwege de lange tijd tussen leegkomen en sloop 
van de woningen. 
Verder nadeel van deze manier van toewijzen was dat het recht op een 
nieuwe woning ontleend werd aan het op tijd inschrijven, bekendheid 
met regels en procedures, woonduur en meedoen aan inspraakprocedures. 
(3) 
Daardoor werden o.a. buitenlanders van een nieuwbouwwoning buiten 
gesloten. 
Later zijn deze wijken overgestapt op het doorschuifsysteem. Dit 
systeem werd o.a. door het Oude Westen vanaf het begin toegepast. 
Problemen met leeggekomen woningen deden zich hier veel minder voor, 
aangezien deze meteen gesloopt werden. (4) 

In de praktijk bleken de wijken soms direkt diskriminerende 
toewijzingsregels te hanteren waardoor bepaalde bevolkingskategorien 
minder kans kregen te profiteren van de resultaten van de nieuwbouw. 
( 5) en (6) 
Bij de toewijzingsregels voor de nieuwbouw van de Rottebocht in het 
Oude Noorden (opgeleverd in 1978) werd toegevoegd dat het aantal 
buitenlandse huishoudens dat een woning krijgt toegewezen, relatief 
niet hoger diende te zijn dan het aantal buitenlandse huishoudens dat 
in Rotterdam woonde. 
De open inschrijving had indirekt een diskriminerende werking op het 
aantal inschrijvingen van buitenlanders voor nieuwbouw. Buitenlanders 
kenden meestal de proceduras niet en de lange tijd tussen 
inschrijving en oplevering was voor veel buitenlanders een reden om 
van inschrijving af te zien, omdat ze niet zeker waren over hun 
toekomst in Nederland. 
Woonduur als selektie kriterium werkte zowel voor buitenlanders als 
voor jongeren beperkend aangezien zij vaak minder lang in de wijk 
woonden dan nederlandse gezinnen.Woonduur hield tevens te weinig 
rekening met de echte urgentie van de te huisvesten woningzoekenden. 
De direkt diskriminerende en ook indirekt diskriminerende elementen 
Z1Jn uit de beleidsplannen verdwenen. Het aanbod van nieuwbouw is 
groter dan in de beginjaren van de stadsvernieuwing, waardoor 
meerdere bevolkingsgroepen geholpen kunnen worden, buitenlanders 
wonen ondertussen lang genoeg in de buurt om aan het kriterium 
woonduur te voldoen en ze worden beter voorgelicht over allerlei 
procedures. 
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Het tweede mechanisme om de bevolkingssamenstelling te veranderen is 
de woningdifferentiatie. 
In het struktuurplan Rotterdam binnen de Ruit Il 1Y76 werden 
oplossingen genoemd om de afname van het aandeel gezinnen in de 
bevolking tegen te gaan. Op het vlak van de woningdifferentiatie werd 
genoemd: 
het verhogen van het percentage grote woningen door samenvoeging en 
het verhogen van het percentage grote woningen door daarop het accent 
te leggen bij nieuwbouw.(7) 
Ondanks dat de wijken de woningdifferentiatie (in combinatie met de 
toewijzingsregels) zoveel mogelijk wilden laten aansluiten bij de 
wensen en mogelijkheden van de ingeschrevenen moest de 
woningdifferentiatie voldoen aan de eis uit het struktuurplan binnen 
de Ruit, namelijk 40% kleine woningen, 40% woningen met 4 of meer 
kamers en 20% vrij te besteden.(8) 
Als kompromis werd gevonden dat in voorkomende gevallen de 
toewijzingsregels ruim geinterpreteerd mochten worden. Dit houdt in 
dat de differentiatie per projekt blijft gehandhaafd en dat het 
ontstane overschot aan grotere woningen aan kleinere huishoudens moet 
worden toegewezen (de zgn. 11 +1 regel").(9) 
De gemeente sloot met haar differentiatiebeleid voor nieuwbouw
woningen niet aan op de bestaande bevolkingssamenstelling in de 
stadsvernieuwingswijken, maar op de door haar gewenste, doordat er 
veel meer (4- en 5-kamer-) woningen voor gezinnen gebouwd werden, dan 
op grond van die samenstelling nodig waren.(10) 

De in de Nota Woningbehoefte Rotterdam tot 1987 voorgestelde 
woningdifferentiatie in stadsvernieuwings- en overloopgebieden: 60% 1 
tot 3 kamers, 20% 4 kamers en 20% 5 en meer kamers, was beter 
afgestemd op de (middels vooruitberekeningen gekonstateerde sterk 
toenemende) vraag naar woonruimte van de kleine huishoudens. Deze 
nota, opgesteld door de diensten Stadsontwikkeling en Volkhuis
vesting, was aanleiding voor een intensieve diskussie tussen de 
diensten enerzijds en B&W anderzijds. 
B&W streefden naar een minder eenzijdige bevolkingssamenstelling en 
wilde een differentiatie met een groter percentage grote woningen. 
Uiteindelijk was de Nota Woningbouwdifferentiatie van B&W een 
kompromis tussen de diensten SO en VH en B&W. 
Er werden ruimere marges aangebracht: 40% l tot 3 kamers, 40% 4 en 
meer kamers en 20% marge. (11) en (12) 
Het werd aan de wijken overgelaten hoe deze 20% marge werd ingevuld. 
Vaak werden dit kleine woningen. (zie Hoofdstuk4) 
De intentie van de gemeente om voorrang te geven aan gezinnen bij de 
woningdifferentiatie, die tot uitdrukking moest komen in de 
differentiatie (nadruk op 4- en 5-kamerwoningen), kon een 
diskriminerende werking hebben op andere groepen zoals alleenstaanden 
en 2 persoonshuishoudens. (13) 
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Tegenwoordig wordt in de uitgangspunten van beleidsplan of Plan van 
Aanpak de woningdifferentiatie zoveel mogelijk afgestemd op de 
huidige wijkbevolking. Binnen de huisvestingsregels heeft iedereen 
recht op een zo ruim mogelijke woning. Wanneer de wensen van de 
toekomstige bewoners van het nieuwbouwprojekt duidelijk zijn, wordt 
in het planteam de precieze differentiatie bepaald.(14) 
De diskussie over de woningdifferentiatie draait nog steeds om de 
vraag of de nieuwbouwproduktie gericht moet zijn op de bouw van grote 
of kleine woningen. 
In de voortgangsrapportage herhuisvesting konstateert men dat de 
vraag naar kleinere woningen vanuit stadsvernieuwingsurgenten is 
toegenomen. 
Dit heeft te maken met een groter wordende groep die met een kleinere 
woning bij gelijkblijvende of lagere huur genoegen neemt c.q. moet 
nemen. (15) 

De ervaring leert dat van het gewenste kamertal en de huurwens de 
laatste een steeds harder gegeven wordt, waardoor huishoudens met een 
kleinere woning genoegen nemen dan een die ze volgens de distributie 
normen zouden mogen betrekken. (16) 
Dit betekent in ieder geval een kwaliteitsverlaging wat betreft 
woninggrootte. Door de daling in koopkracht neemt de vraag naar 
kleinere woningen toe vanuit de bewoners, bovendien stimuleert de 
Rijksoverheid de bouw van kleine woningen door het verlagen van de 
budgetten en wordt vanuit de dienst VH de bouw van kleine woningen 
toegejuicht vanwege het binnenhalen van meer subsidies. 

Ondertussen bestaat er bij de grote huishoudens wel de behoefte aan 
goedkope grote woningen. Er wordt gekonstateerd dat er moeilijkheden 
bestaan bij het vinden van gegadigden voor grote (dure) nieuwbouw, 
terwijl tegelijkertijd het oudbouwaanbod waarop huishoudens met een 
lage huurwens zijn aangewezen o.m. als gevolg van stadsvernieuwings 
aktiviteiten steeds kleiner wordt. (17) en (18) 
Als oplossing wordt gezien de verruiming van de toewijzingsregels 
voor de duurdere 5 kamerwoningen (dus ook aan kleinere huishoudens, 
die het kunnen of willen betalen toewijzen), terwijl de nieuwbouw van 
de goedkoopste grote woningwetwoningen geheel gereserveerd moet 
blijven voor de laagste inkomens. 
Verruiming betekent ook dat grote huishoudens een te kleine woning 
kunnen betrekken. (19) 
Verder wordt als oplossing genoemd dat er meer grote woningen in 
renovatie dan in nieuwbouw worden gerealiseerd.(20) 
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3.2. ~oningtoewijzing en woningdifferentiatie in de projekten 

In deze paragraaf zullen we verder ingaan op het toewijzingsbeleid en 
de woningdifferentiatie die van belang zijn voor de door ons 
onderzochte projekten. 
Deze projekten behoren allen tot de stadsvernieuwingswijk het Oude 
Noorden.(zie hoofdstuk! en kaartje op p.7) 
Het Oude Noorden kan omschreven worden als een sterk stedelijke 
woonwijk met over het algemeen oude en vrij slechte bebouwing van 
rond 1900, een hoge bebouwingsdichtheid ()100 woningen/ha) en een 
grote verscheidenheid aan funkties. 
De belangrijkste knelpunten die zich in de wijk voordoen Z1Jn: een 
grotendeels woontechnisch verouderd en gedeeltelijk bouwtechnisch 
slecht woningbestand, een in bepaalde delen van de wijk slechte 
stedebouwkundige struktuur vooral in het Bloklandkwartier (lange 
smalle oost-west straten met zeer ondiepe binnenterreinen).(21) 
In 1970 was al flink gesloopt in het Oude Noorden voor de aanleg van 
een nieuwe noordelijke invalsweg het zogenaamde Rottetrace. Onder 
druk van akties werd de aanleg van de weg voorkomen en vervolgens kon 
de stadsvernieuwing van start gaan. Aanvankelijk richtte de aandacht 
van de projektgroep zich uitsluitend op die buurten waar groepen 
bewoners van zich lieten horen zoals het Erasmus- en 
Bergstraatkwartier, Rottebocht en Vinkenbuurt. Het Bloklandkwartier 
en de Snellemansbuurt kregen pas veel later de aandach~ die ze 
verdienden. 
De projektgroep stelde de volgende randvoorwaarden op voor het Oude 
Noorden: 

1. behoud en bestemming in hoofdzaak (woonbestemming) en/of 
behoud van het karakter van de wijk. 

2. rehabilitatie mag niet leiden tot gedwongen verhuizing van 
huidige bewoners vanwege hun inkomen. 

3. sociale woningbouw verdient de voorkeur (instrument voor 2.) 
4. op den duur dient de leeftijdsopbouw minder eenzijdig te 

worden. 
5. de wijk moet huisvesting bieden aan een redelijk deel van de 

bijzondere bevolkingsgroepen i.c. buitenlandse werknemers en 
(v.m.) rijksgenoten. Dit betekent een verlaging van hun 
percentage. ( 22) 

Het Erasmuskwartier werd gebouwd volgens een ruim opgezet stratenplan 
uit 1877. De bebouwing is er een laag hoger dan in de rest van de 
wijk. (23) 
Bij de stadsvernieuwing wordt de stedebouwkundige struktuur in 
hoofdlijn gehandhaafd. Slechte bebouwing wordt gesloopt en doorgaans 
vervangen door nieuwbouw. Daarnaast wordt goede bebouwing in 
gemeentebezit gerenoveerd.(24) 
Volgens de in het beleidsplan voor het Erasmuskwartier genoemde 
randvoorwaarden en doelstellingen dient de wijk primair het karakter 
te hebben van een woonwijk. De woonfunktie dient te worden behouden 
en ontwikkeld. De rehabilitatie van de wijk mag niet tot gevolg 
hebben, dat de huidige bewoners vanwege hun inkomen, gedwongen zouden 
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worden de wijk te verlaten. Om deze redenen verdient sociale 
woningbouw de voorkeur. Op den duur dient te worden gestreefd naar 
een minder eenzijdige opbouw naar leeftijd van de bevolking. Hierop 
moet het woningaanbod worden afgestemd. De huren van de nieuwbouw en 
renovatie moeten betaalbaar zijn voor de huidige en voormalige 
bewoners van het Oude Noorden.(25) 
Ook in het Erasmuskwartier wonen veel jongeren, kleine huishoudens en 
weining personen boven de 35 jaar. Er vindt een grote doorstroming 
plaats. 

In het Oude Noorden is een bijzondere vorm van stadsvernieuwing 
ontwikkeld de zogenaamde Kleine Open Gaten Plannen(KOGPON). Dit zijn 
bouwwerken van geringe omvang, gemiddeld 25 woningen, op 
verschillende lokaties, die zowel in ontwerp- als bouwproces worden 
aaneengevoegd teneinde toch nog aanvaardbare bouwkosten te 
bereiken.(26) 

In het Oude Noorden funktioneert geen herhuisvestingskommissie. Er is 
een soort werkommissie die de toewijzing uitvoert. De toewijzing 
dient te geschieden binnen de randvoorwaarden die door de 
projektgroep worden ingesteld. In de projektgroep wordt ieder jaar de 
herhuisvestingsnota besproken, de resultaten van het afgelopen jaar 
geevalueerd en het beleid voor de komende jaren vastgesteld. 
De bewoners wilden perse niet in de herhuisvestingskommssie omdat ze 
niet medeplichtig wilden Z1Jn aan een verdelingsbeleid. De 
bewonersfraktie in de projektgroep, ondersteund door het wijkorgaan, 
biedt voor de bewoners voldoende invloed op het beleid. De 
huisvestingskoordinator Woonruimtezaken in samenwerking met de 
werkommissie waarin de korporaties zijn vertegenwoordigd, voeren de 
toewijzing uit.(27) 
In het Oude Noorden werden voorlopige herhuisvestingsregels voor 1 
jaar goedgekeurd {1978) , er wordt nu nog steeds meegewerkt. 
Voor de toewijzing van de nieuwbouw- en renovatiewoningen geldt in 
principe de 85-15 regel, waarbij 85% van de toe te wijzen woningen 
voor wijkbewoners zijn en 15% voor stedelijke urgenten, die door 
Woonruimtezaken voorgedragen worden. 
Binnen de 85% toe te delen woningen is een volgorde aangebracht in 
voorrang. Per renovatie- of nieuwbouwprojekt is hier weleens van 
afgeweken. Voor de 85% van de woningen die aan de wijkbewoners worden 
toegewezen, gelden de volgende herhuisvestingsregels: 

1. stadsvernieuwingsurgenten 
a. sloopurgenten 
b. renovatie-urgenten 
2. overige urgenten uit de wijk. Hierin wordt geen nadere 

onderverdeling gemaakt. Van belang kan zijn de tijdsduur van 
urgentie. 

3. niet-urgente wijkbewoners 
4. urgenten en niet-urgenten buiten de wijk 

In de praktijk komen de kategorien 3 en 4 niet of nauwelijks voor, 
gezien het geringe aanbod van nieuwbouw- en renovatiewoningen in de 
wijk.(28) 
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Voor alle nieuwbouw gelden de standaardregels voor differentiatie: 
40% groot, 40% klein en 20% rnarge.(29) 
Het is mogelijk van deze differentiatie af te wijken, dit behoeft dan 
wel de goedkeuring van het stadhuis. (Voor KOGPON Il in het Oude 
Noorden is afgeweken van deze differentiatieverdeling). 
De in het beleidsplan voor het Erasmuskwartier genoemde 
differentiati~ voor nieuwbouwwoningen bedoeld om meer jonge gezinnen 
in de buurt te verkrijgen, is als volgt: 50% l tot 3 kamers (met de 
nadruk op 3), 20% 4 kamers, 25% 5 kamers en 5% 6 en meer kamers.(30) 
In de herhuisvestingsnota 1985 voor het Oude Noorden wordt opgemerkt 
dat dalende budgetten leiden tot het maken van meer kleine woningen 
in de nieuwbouw en renovatie. Dit staat haaks op de vraag naar 
grotere woningen. Daarom wordt aan planteams het volgende 
differentiatievoorstel dat beoogt meer grotere woningen in renovatie 
te realiseren, zodanig dat men binnen de voorgeschreven 
differentiatieverdeling, zoals in het struktuurplan Rotterdam binnen 
de Ruit is voorgeschreven blijft: 

3 kamers of kleiner 
4 kamers 
meer dan 4 kamers 

nieuwbouw 

65% 
30% 

5% 

renovatie 

60% 
25% 
15% 

De nieuwbouwdifferentiatie moet nog ter goedkeuring voorgelegd worden 
aan het stadhuis. (31) 
Verder konstateert men in de nota dat in de nieuwbouw tot nog toe ten 
opzichte van de voorgestelde differentiatie een te groot aantal grote 
en een te klein aantal kleine woningen is gemaakt. In de renovatie is 
ten opzichte van de voorgestelde differentiatie een tekort aan grote 
woningen ontstaan en een overschot aan kleine woningen.(32) 

Op het moment dat de bewoners van de slooplokaties KOGPON IA en II 
geherhuisvest moesten worden was er geen nieuwbouw of renovatie in de 
wijk voorradig. De bewoners hadden wel recht om terug te keren maar 
alleen voor de bewoners van de slooplokatie KOGPON II is dit voor een 
gedeelte gelukt; het 2 keer verhuizen en de vertraagde planvorming 
was vaak teveel voor de bewoners. De sloopurgenten van slooplokatie 
KOGPON IA konden min of meer toevallig doorschuiven naar KOGPON I 
omdat vanwege een moeizame bedrijfsverplaatsing vertraging was 
opgetreden. De overige sloopurgenten van slooplokaties KOGPON IA en I 
die naar nieuwbouw verhuisden in de wijk gingen naar Rottebocht en 
ook een aantal naar het Slachthuisterrein (Crooswijk) waarvoor 
dezelfde regels golden als voor het nieuwbouwprojekt KOGPON II.(33) 

Voor alle renovatieprojekten geldt dat er voor de oorspronkelijke 
bewoners wordt gerenoveerd. Echter 50% van de bewoners doet mee en 
het aantal woningen neemt af. De overblijvende woningen worden vaak 
als volgt toegewezen: 
50% stadsvernieuwingsurgenten en 50% sociaal-medische urgenten. 
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Een uitzondering 
fase3: 

hierop vormde de toewijzing in Erasmuskwartier 

1. 
2. 

3. 

de zittende bewoners van het projekt 
bewoners uit de vervolgfase, voor wie het vanwege leeftijd of 
gezondheid bezwaarlijk is 2 keer te verhuizen, of die in het 
bezit zijn van of in aanmerking komen voor een sociale of 
medische urgentie. 
voor de vervolgens overblijvende woningen is 50% bestemd voor 
sociaal en medische urgenten uit het Oude Noorden en 50% voor 
sloopurgenten uit het Oude Noorden, die uitgeplaatst moeten 
worden in de periode dat de verbeterde woningen worden 
opgeleverd. (34) 

Op het moment van oplevering waren er zoveel (kleine) slooplokaties 
in de buurt dat toen gekozen is voor toewijzing enkel aan 
stadsvernieuwingsurgenten. Ook in Bloklandstraat fase3 zijn meer 
stadsvernieuwingsurgenten aan bod gekomen vanwege een groot aantal 
ontruimingen op het moment van oplevering. De bewonersorganisatie had 
toen liever de 50-50 regel gehanteerd. Vanwege de voortgang van de 
stadsvernieuwing is in de projektgroep besloten voorrang te geven aan 
de stadsvernieuwingsurgenten. 
Op dit moment (1985) is deze diskussie weer aktueel, het aanbod aan 
woningen voor de komende jaren dreigt zo klein te worden dat weer 
besloten is de stadsvernieuwingsurgenten prioriteit te geven.(35) 

Voor KOGPON II is in 1979 een open inschrijving gehouden. De 
toewijzingsregels bepaalden hierbij dat ieder die op de plek waar 
gebouwd ging worden gewoond had, recht had op terugkeer. Deze groep 
kreeg een toewijzing, maar moest eerst wel verhuizen. Dit leidde tot 
grote verwarring en moeilijkheden bij de herhuisvesting. Velen zagen 
uiteindelijk af van hun recht op terugkeer, vaak ook uit financiele 
overwegingen (2 keer verhuizen). 
De tweede kategorie met een toewijzing waren diegenen die in 1979 
urgent waren. De meesten waren ten tijde van de oplevering natuurlijk 
al elders geslaagd, maar moesten toch benaderd worden, omdat ze hun 
recht op een KOGPON II-woning hadden behouden. 
Hetzelfde gold voor de reservelijst, waarop alle overige inschrijvers 
uit de wijk terecht waren gekomen. 
Dit alles leidde tot een zinloze en tijdrovende aktie: velen waren 
niet te achterhalen, zo'n 250 huishoudens waren niet meer 
geinteresseerd. Aangezien de woningaanbiedingen pas na de oplevering 
konden beginnen, ontstond voor de beheerders schade door huurderving. 
Hoewel op dat moment een grote herhuisvestingsdruk bestond, mochten 
de leegstaande woningen (nog) niet aan andere woningzoekenden 
verhuurd worden. 

Voor de woningen van het nieuwbouwprojekt KOGPON IA is voor de 
plaatsing van stadsvernieuwingsurgenten met een doorschuifsysteem 
gewerkt. Op de eerste plaats was deze nieuwbouw voor de bewoners die 
op de reservelijst stonden voor het projekt KOGPON I, maar in de 
praktijk bleek hier niemand meer op te staan.Voor deze woningen 
golden verder de standaard toewijzingsregels voor het Oude 
Noorden. (36) 
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HOOFDSTUK 4. RESULATEN ONDERZOEK 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van ons onderzoek weergegeven. 
De indeling van dit hoofdstuk komt overeen met de in hoofdstuk 1 
genoemde vijf onderzoeksvragen. 

In paragraaf 4.1.1 wordt de bevolkingssamenstelling en de 
woningvoorraad van de slooplokaties beschreven en vergeleken met het 
Oude Noorden. De relaties tussen woningdifferentiatie en huishoudens
samenstelling (uitgedrukt in bezettingsgraad) en inkomen en huurpeil 
worden hier uitgewerkt. In 4.1.2 zijn de verschillen in bevolkings
samenstelling en woningvoorraad van de vier slooplokaties uitgewerkt. 

Paragraaf 4.2.1 gaat in op de herhuisvesting van de bewoners van de 
slooplokaties. De verhuizers hebben per bestemmingskategorie 
verschillende kenmerken. Het verhuisgedrag blijkt per lokatie ook 
nogal te verschillen, hoe dit komt staat in 4.2.2. 

Vervolgens beschrijven we in 4.3.1. de bevolkingssamenstelling en de 
woningvoorraad van de nieuwbouw- en renovatieprojekten. In paragraaf 
4.3.2. worden de door ons gevonden resultaten vergeleken met een 
eerder onderzoek evaluatieonderzoek naar de ef fekten van de 
Rotterdamse stadsvernieuwing. In 4.3.3. gaan we in op de verschillen 
die er per onderzocht projekt bestaan, zowel voor nieuwbouw als voor 
renovatie. 

In paragraaf 4.4.1 wordt beschreven waar de nieuwbouw- en renovatie
bewoners vandaan komen. Per herkomstkategorie hebben de verhuizers 
verschillende kenmerken. Ook bij nieuwbouw en renovatie blijkt het 
verhuisgedrag per projekt nogal te verschillen. In 4.4.2 worden deze 
verschillen geprobeerd te verklaren. 

Tenslotte vergelijken we in paragraaf 4.5. de bevolkingssamenstelling 
en de woningvoorraad van enerzijds de slooplokaties en anderzijds de 
onderzochte nieuwbouw- en renovatieproj~kten. 



4.1.1. Slooplokaties, vergeleken met het totale Oude Noorden 

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de gegevens van de 
slooplokaties representatief zijn voor de gehele wijk. Er wordt een 
vergelijking gemaakt met de bevolkingssamenstelling en, voorzover 
mogelijk, met de woningvoorraad in het Oude Noorden. Er volgen een 
aantal tabellen die getalsmatig een indruk geven van de aard van de 
bevolkingssamenstelling en van de woningvoorraad. 
De gegevens van de door ons onderzochte lokaties hebben betrekking op 
de periode juli 1979 - maart 1982. De volgende slooplokaties (met 
data sloopbesluiten) zijn onderzocht: 

lokatie datum sloopbesluit 

KOGPON I 51 woningen oktober 1979 
~rasmusschool 16 woningen november 1980 
KOGPON IA 19 woningen oktober 1980,januari 1981 
KOGPON II 81 woningen juli, oktober 1979, maart 1982 

Over het algemeen bevat het Erasmuskwartier kleinere woningen in 
vergelijking met het Oude Noorden. De woningvoorraad is ook veel 
ouder. Het merendeel ,nl 97% is voor 1900 gebouwd, terwijl dit voor 
het Oude Noorden 47.2% is. (Bron: Beleidsplan Erasmuskwartier 1978). 
De De woningen die uiteindelijk gesloopt zijn hadden een slechte of 
matige kwaliteit volgens een funderingsonderzoek uit 1977. De 
woningen waren veelal gemeentelijk eigendom. (Op 1 januari 1978 waren 
45.2% van de woningen in het Erasmuskwartier gemeentelijk bezit) 

Woningen 

De kenmerken van de sloopwoningen worden vergeleken met het totale 
woningenaanbod in het Oude Noorden. Voor het Oude Noorden konden we 
de woningdifferentiatie naar kamertal vergelijken met de 
slooplokaties. (Bron: Volkshuisvestingsplan, supplement 1982-1987). 
De cijfers hieruit zijn van eind 1981. Ook wordt er een vergelijking 
gemaakt met de woningdifferentiatie van het Erasmuskwartier uit 1977 
(Bron: Beleidsplan Erasmuskwartier, 1978). 

Tabel 1.1. 

KAMERTAL SLOOP ON 81 Erasm 77 

1,2 kamers 51.2 55.5 62 
3 kamers 28.8 22.6 22 
4 kamers 13.6 15.0 8 
5+kamers 6.4 6.9 8 

TOTAAL % 100 100 100 
ABS ( 130) (9335) (916) 



Er Z1Jn geen exacte gegevens beschikbaar over het huurpeil in het 
Oude Noorden. We hebben wel een vergelijking gemaakt met gegevens van 
de Dienst VH, afdeling Onderzoek. Er zijn in 1979 voor de 
stadsvernieuwingsgebieden schattingen gemaakt betreffende de 
huurprijs. We gebruiken hiervan de gegevens van de SV-gebieden op de 
Rechter Maasoever. 

Tabel 1.2. 
(79-82) (1979) 

HUUR SLOOP SV-RMO 

0-200 gulden 91.6 72 
200-250 gulden 7.5 )11 
250-300 gulden 0.9 ) 
300 e.m. gulden o.o 12 
koopwoningen o.o 6 

TOTAAL % 100 100 
ABS (107) (35.660) 

De sloopwoningen vergelijken we zowel met het Oude Noorden als met 
het Erasmuskwartier. Vergeleken met het Oude Noorden stonden er op de 
slooplokaties meer 3 kamerwoningen. Als we met het Erasmuskwartier 
vergelijken werden er behalve veel 3- ook veel 4-kamerwoningen 
gesloopt. Het huurpeil van de gesloopte woningen is duidelijk lager 
dan in de stadsvernieuwingsgebieden. De verklaring hiervoor moet 
worden gevonden in de lagere kwaliteit (en waarschijnlijk dus ook 
lagere huur) van de sloopwoningen. 

Bevolking 

In de onderstaande tabellen zijn de gegevens van de 
oevolkingssamenstelling van de slooplokaties vergeleken met die van 
het Oude Noorden voor 1980, 1981 en 1982 (Bron: GEBOS, demografische 
gegevens) 

Tabel 1.3. 

NATIONALITEIT SLOOP ON 80 ON 81 ON 82 

Nederlandse 81.6 88.7 87.7 87.5 
buitenlandse 18.4 11.3 12.3 12.5 

TOTAAL % 100 100 100 100 
ABS (152) (8518) (8402) (8131) 



Tabel 1.4. 

LEEFTIJD SLOOP ON 80 ON 81 ON 82 

t/m 34 jaar 35.5 37.5 37 .5 36.9 
35-64 jaar 43.5 38.2 38.8 40.0 
65 jaar e.o. 21.1 24.4 23.7 23.1 

TOTAAL % 100 100 100 100 
ABS (161) (8518) (8402) (8131) 

Tabel 1.5. 

HUISH. SAMENST. SLOOP ON 80 ON 81 ON 82 

1 persoonshh. 39.9 43.7 44.6 46.2 
2 persoonshh. 28.8 27.0 25.7 25.3 
3 persoonshh. 9.8 13.5 13.6 12.8 
4 persoonshh. 8.6 9.8 9.7 9.2 
5+persoonshh. 12.9 6.0 6.4 6.6 

TOTAAL % 100 100 100 100 
ABS (163) (8518) (8402) (8131) 

In de slooplokaties komen meer buitenlanders voor; 18.4% ten opzichte 
van 12% (gemiddeld over drie jaren) in het Oude Noorden. Er woonden 
iets meer 35-64 jarigen in de slooplokaties. De huishoudenssamenstel
ling wijkt ook af. Er wonen twee maal zo veel grote huishoudens (5 en 
meer personen) en minder 1 persoonshuishoudens in de sloopwoningen 

In de sloopwoningen vindt een concentratie plaats van buitenlandse 
grote gezinnen. 

De buitenlanders Z1Jll vaak 35-49 jaar en zijn grote huishoudens. 
(gezinnen met meer dan 5 personen) De Nederlanders zijn vaak bejaard 
en zijn kleine 1 en 2 persoonshuishoudens. Zowel de buitenlanders als 
de Nederlanders hebben vaak een inkomen onder het minimumloon. Er is 
echter ook een groep Nederlanders met een bovenmodaal inkomen. De 
jongeren hebben de laagste inkomens (onder AOWalleenstaand) en zijn 
kleine huishoudens. De bejaarden hebben een inkomen tussen AOW
alleenstaand en minimumloon en zijn ook kleine huishoudens. (zie 
bijlage 6 tabel ••• - tabel ••• ) 

N.B.! Bij de vergelijking tussen nieuwbouw, renovatie en sloop moet 
dus rekening worden gehouden met de hier beschreven verschillen. 
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Voor de slooplokaties zijn de volgende 2 vragen ook van belang: 
1. Is er verband tussen de huishoudensgrootte en de woningvoorraad? 

Volgens de gemeentelijke bezettingsnormen woonde 
vroeger van de 1 pers. hh. 25.6% te klein en 14.0% te groot 
------- 2 pers. hh. 50.0% te klein en 11.8% te groot 

3 pers. hh. 81.0% te klein 
4 pers. hh. 75.1% te klein 
5+pers. hh. 94.7% te klein 

Volgens dezelfde normen woont 
nu van de 1 pers. hh. 3.4% te groot 

2 pers. hh. 25.0% te klein 
3 pers. hh. 16.7% te klein 
5+pers. hh. 61.2% te klein 

Vooral de grote gezinnen met 5 of meer personen blijven te klein 
wonen. 

2. Welk verband is er tussen inkomen en de huur die wordt betaald? 

Welke rol speelt het inkomen bij het verhuisgedrag? 

De volgende gemiddelden zijn berekend voor de diverse inkomensgroepen 

INKOMENSGROEPEN 

KENMERKEN tot minimum boven 
HUUR minimum modaal modaal 

netto huur f.157,= f.166,= f.152,= 
huurquote 11.5% 8.1% 5.8% 
huur nieuw adres f.267,= f.295,= f.370,= 
huur sprong +f .110,= +f.134,= +f .147 ,= 

Opvallend is dat de bovenmodalen een iets lagere huur betaalden. De 
gemiddelde huurquote daalt als het inkomen stijgt. De hogere inkomens 
maken een grotere huursprong. De bovenmodalen gaan ook de hoogste 
huur betalen. Zij hebben een grotere bestedingsruimte. 
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4.1.2. Verschillen per slooplokatie 

Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de bewoners en de woningen 
van de slooplokaties worden in deze paragraaf de vier onderzochte 
lokaties vergeleken. 
Er zijn enige verschillen aan te geven tussen de 4 lokaties 
onderling. De sloopdatum varieert van oktober 1979 tot maart 1982. 
Ook zijn er verschillen in huurpeil en woninggrootte. 

Per projekt valt het volgende op: 

KOGPON I 
veel buiten!. 

veel boven
modaal 
veel alleen
staanden 

lage huren 
51 woningen 

Erasmus school 
weinig buiten!. 
jonge huish. 

veel boven
modaal 
kleine huish. 

grote woningen 
hoogste huren 
16 woningen 

KOGPON IA 
weinig buitenl. 
jonge huish. 
weinig bejaarden 
veel onder 
minimumloon 
alleenstaanden 
en 4+pers. hh. 
veel 3 kamerwon. 
lage huren 
19 woningen 

KOGPON II 

iets meer grote 
huishoudens 

hoge huren 
81 woningen 

De gegevens van deze vergelijking zijn te vinden in bijlage 7 
tabel... tabel ••• Overigens moet er niet te veel gewicht worden 
gegeven aan de genoemde verschillen. Het aantal huishoudens van met 
name de lokaties Erasmusschool en KOGPON IA ~ vrij klein, zodat de 
gevonden verschillen betrekkelijk zijn. Deze verschillen kunnen 
echter wel gebruikt worden bij de interpretatie van het verhuisgedrag 
bij de verschillende lokaties (zie par. 4.2.2.) 
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4.2.1. De herhuisvesting van de sloopbewoners 

De tweede onderzoeksvraag luidde: Zijn er verschillen aan te geven, 
naar bevolkings- en woningkenmerken, tussen de groep mensen die ten 
gevolge van de sloop uit de wijk verhuist en de groep die binnen de 
wijk blijft wonen (met onderscheid naar nieuwbouw, renovatie, 
oudbouw, een te slopen woning of een te renoveren woning). 
De sloopbewoners hebben de volgende bestemmingen: 

BESTEMMING % ABS 

ON-sloopwoning 3.2 (5) 
ON-oudbouw 28.0 (44) 
ON-renovatie 4.5 (7) 
ON-nieuwbouw 30.6 (48) 
ander le ringsgebied 6.4 (10) 
2e ringsgebied 6.4 (10) 
rest Rotterdam 15.9 (25) 
overig 5.1 (8) 

TOTAAL 100 (157) 
Van 10 bewoners is de bestemming onbekend. 
(Zie ook het schema op pagina 6) 

Van de sloopbewoners blijft 66.3% in de wijk wonen. 

De bewoners die buiten de wijk gaan wonen zijn vooral de Nederlandse 
een- en tweepersoonshuishoudens tussen de 25 en 34 jaar. De inkomens 
zijn verdeeld: Zowel de lage (onder het minimumloon) als de hoge 
(boven modaal) inkomens komen vaak voor. Zij gaan 150-200 gulden meer 
betalen. 

Van de bewoners die in de wijk blijven wonen gaat een grote groep 
naar de nieuwbouw (30.6%). Dit zijn vaak Nederlandse bejaarden en 
kleine, jonge huishoudens tussen de 25 en 34 jaar. De bewoners 
verdienen vaak minder dan het minimumloon. Ze gaan vaak 1 kamer 
groter wonen en betalen 150-250 gulden meer. 

De bewoners die naar een renovatiewoning verhuizen zijn Nederlandse 
bejaarde kleine huishoudens en Turkse en Marokkaanse grote gezinnen. 
Ze hebben een inkomen rond het minimumloon. Ze gaan 50 gulden meer 
betalen en 1 kamer groter wonen. 

Er zijn ook veel mensen die naar een oudbouwwoning binnen de wijk 
verhuizen,nl 28% (Dit kan ook een zogenaamde kleine beurt woning 
zijn). Het zijn vaak buitenlandse (m.n. Marokkaanse) grote gezinnen. 
De leeftijdsgroep 35-49 jaar komt vaak voor (36% t.o.v. 24% 
gemiddeld). Het inkomen ligt rond het minimumloon. Ze gaan vaak 
minder betalen en blijven qua kamertal gelijk wonen. 

Er is een kleine groep (3.2%) die verhuist naar een volgende 



sloopwoning in de wijk. Dit zijn tweepersoonshuishoudens en grote 
gezinnen, met een leeftijd tussen de 25 en 49 jaar. 60% van deze 
groep is buitenlander. De ene helft heeft een zeer laag inkomen tot 
AOW-alleenstaand, de andere helft heeft een boven modaal inkomen. Ze 
gaan minder huur betalen en blijven qua kamertal gelijk wonen. 

4.2.2. Verhuisgedrag bij de verschillende lokaties 

Het verhuisgedrag verschilt per onderzochte slooplokatie: 

Tabel 2.1. 
Erasmus KOG PON KOG PON KOG PON 

BESTEMMING school I IA II 

sloopwoning o.o 8.5 o.o 1.3 
oudbouw 37.5 42.6 5.6 22.4 
renovatie 6.3 2.1 o.o 6.6 
nieuwbouw 12.5 19.1 38.9 39.5 
rest 43.7 27.7 55.6 30.3 

TOTAAL % 100 100 100 100 

In KOGPON I gaan veel mensen naar oudbouw of naar een volgende sloop-
woning (51.1%). Er was in die periode ook weinig nieuwbouw en 
renovatie gereed in de wijk. 

In Erasmusschool gaan veel mensen naar de oudbouw of verhuizen naar 
buiten de wijk. Veel van deze mensen hebben een boven-modaal inkomen, 
zodat er voor hen een ruimere keuze voor een goede woning buiten de 
wijk was. 

In KOGPON IA gaat een groot gedeelte naar nieuwbouw (KOGPON I) in de 
wijk. Er zijn echter ook veel mensen (55.6%) die naar buiten de wijk 
verhuizen. 

In KOGPON II gaan veel mensen naar de nieuwbouw in de wijk (nieuwbouw 
Rottebocht en KOGPON I). Een gedeelte van de sloopurgenten zal later 
terugkeren naar de nieuwbouw KOGPON II. Zij hadden nl. door de 
gehanteerde toewijzingsregels de hoogste urgentie voor dit nieuwbouw
plan. (Zie hoofdstuk 3) Een groot gedeelte heeft echter geen gebruik 
gemaakt van deze principe-toewijzing. Twee keer verhuizen vormde een 
te grote barriere. 



4.3. Nieuwbouw en Renovatie 

In deze paragraaf geven we een beschrijving van de woningen en de 
bevolking voor de onderzochte nieuwbouw- en renovatieprojekten met 
behulp van de door ons gehanteerde kenmerken. 
Bij het beschrijven vergelijken we telkens de onderzochte nieuwbouw
met de onderzochte renovatieprojekten, om zo de invloed van de stads
vernieuwingsingreep aan te geven. 
Daarna worden de door ons onderzochte projekten afgezet tegen de 
resultaten van eerdere evaluaties van de Rotterdamse stadsvernieuwing 
(ten aanzien van de door ons gestelde prbleemstelling). Om zodoende 
een indruk te geven of de door ons onderzochte nieuwbouw- en 
renovatieprojekten representatief zijn voor de doorsnee stadsver
nieuwingsingreep. 
Als laatste gedeelte van deze paragraaf wordt een vergelijking 
gemaakt tussen de 4 onderzochte renovatieprojekten en tussen de 2 
nieuwbouwprojekten. We nemen deze vergelijking mee om de (eventuele) 
invloed van verschillende toewijzingsregels en woningdifferentiatie 
die gebruikt zijn bij de projekten aan te tonen. 

De volgende projekten zijn onderzocht: 

RENOVATIE 

projekt 

Erasmuskwartier f ase3 
Bloklandstraat fase2 
Bloklandstraat fase3 
Wolstraat fase2 

NIEUWBOUW 

proj ekt 

(39 huishoudens) 
(32 huishoudens) 
(30 huishoudens) 
(32 huishoudens) 

KOGPON IA (42 huishoudens) 
KOGPON Il (108 huishoudens) 

datum afgifte woonvergunning 

Jan.'83- Jan. '84 
Juni'83- Juni '84 
Aug.'84- Dec. '84 
Aug.'84- Febr.'85 

datum afgifte woonvergunning 

Juni'83- Febr.'84 
Aug.'83- Juli '84 



4.3.I. Vergelijking Nieuwbouw en Renovatie 

De in het beleidsplan voor het Erasmuskwartier genoemde doelstelling 
om op den duur) te streven naar een minder eenzijdige bevolkings
opbouw naar leeftijd en het afstemmen van het woningaanbod hierop, is 
in de difterentiatie terug te vinden. 

Tabel 3.1. 

KAMER TAL RENOVATIE NIEUWBOUW 

1,2,3 kamers 78.8% 58. 7% 
(44.7% 3k.) (54.4% 3k.) 

4+ kamers 21. 4% 41.3% 
(17.1% 4k.) (25.4% 4k.) 

TOTAAL % 100 100 
ABS (123) (150) 

Het percentage grote woningen (4 en meer kamers) voor nieuwbouw en 
renovatie is respektievelijk 41.3% en 21.4%. 
In de renovatie zijn dus vooral kleine woningen gerealiseerd: 78.8% 
van de renovatiewoningen is een 1, 2 of 3 kamerwoning. 
Dit grote aandeel kleine woningen heeft waarschijnlijk te maken met 
de w13ze waarop de woningdifferentiatie van renovatiewoningen wordt 
bepaald ( zie hoofdstuk 3 ) en met de oorspronkelijke grootte van de 
te renoveren woningen. De nieuwbouwdifferentiatie voldoet aan de in 
het struktuurplan Rotterdam binnen de Ruit gestelde woningbouw
differentiatie. 
Het gemiddelde kamertal voor nieuwbouw en renovatie is 
respektievelijk 3.5 en 2.9. 

De gemiddelde nieuwbouwhuur van de onderzochte projekten is 380 
gulden (netto-maandhuur) , voor renovatie is dit 260 gulden. 

Tabel 3.2. 

HUUR 

200-250 gulden 
250-300 gulden 
300-350 gulden 
350-400 gulden 
400 e.m. gulden 

TOTAAL % 
ABS 

RENOVATIE 

39.0 
52.8 
8.1 

100 
(123) 

NIEUWBOUW 

18.0 
54.7 
27.3 

100 
(150) 



De huren van de renovatiewoningen varieren tussen de 200 en 300 
gulden, de huren van nieuwbouwwoningen varieren tussen de 300 en 450 
gulden. 
De keuze voor nieuwbouw in plaats van renovatie levert beduidend 
hogere huren op in de wijk. 
Wij verwachten dat zowel woninggrootte (differentiatie) en huurhoogte 
van invloed zijn op veranderingen in de bevolkingssamenstelling, we 
komen daar nog op terug. 

We zullen nu een vergelijking maken tussen nieuwbouw en renovatie ten 
aanzien van de nationaliteit, leeftijd, inkomen en 
huishoudensgrootte. 

Tabel 3.3. 

NATIONALITEIT 

Nederlandse 
buitenlandse 

TOTAAL % 
ABS 

RENOVATIE 

67.5 
32.5 

100 
(123) 

NIEUWBOUW 

76.0 
24.0 

100 
(150) 

In de nieuwbouw wonen procentueel minder buitenlanders dan in 
renovatie; dit heeft waarschijnlijk te maken met de projektgebonden 
toewijzingsregels. 
Voor KOGPON II werd woonduur als belangrijk kriterium gebruikt 
(minimaal 5 jaar in de wijk woonachtig zijn) • 
De meeste buitenlanders vielen daardoor buiten de boot aangezien ze 
vaak nog geen 5 jaar in de buurt woonden. 
Daarnaast kan de open inschrijving die voor KOGPON Il is gehouden 
(1979) belemmerend gewerkt hebben, vanwege de onbekendheid van 
buitenlanders met de procedure. 
Een andere verklaring kan zijn dat het huurnivo in renovatie lager is 
dan in nieuwbouw. 

Als in de volgende tabel nieuwbouw met renovatie wordt vergeleken ten 
aanzien van de leeftijd van de hoofdbewoner, dan zien we het 
volgende: 

Tabel 3.4. 

LEEFTIJD RENOVATIE NIEUWBOUW 

t/m 34 jaar 43.1 23.3 
35-64 jaar 48.8 51.4 
65 jaar e.o. 8.1 25.3 

TOTAAL % 100 100 
ABS (123) ( 150) 
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In de nieuwbouw wonen veel bejaarden, terwijl in de renovatie juist 
de jongeren wonen. 
De reden dat er veel bejaarden naar de nieuwbouw zijn getrokken, 
heeft waarschijnlijk te maken met hun woonwens voor een goed 
bereikbare bovenwoning. 
In KOGPON II is een van de projekten uitgerust met een lift, waardoor 
een groot aantal driekamer-bovenwoningen goed toegankelijk zijn. 
Het aandeel jongeren onder de zittende bewoners van de te renoveren 
woningen kan mogelijk een verklaring zijn voor hun relatief grote 
aandeel in de gerenoveerde woningen. 
Verder kan de woningdifferentiatie (veel kleine woningen) en het 
huurpeil van de renovatie tevens een verklaring zijn. 



Bekijken we het belastbare jaarinkomen voor de berekening van de 
Individuele Huursubsidie dan valt het volgende op: 

Tabel 3.5. 

INKOMEN RENOVATIE NIEUWBOUW 

tot minimum 71.2 58.8 
minimum/modaal 17.0 30.6 
boven modaal 11. 9 10.6 

TOTAAL % 100 100 
ABS (59) (85) 

Zowel voor renovatie als voor nieuwbouw ligt het inkomen vaak onder 
het minimumloon. In de nieuwbouw komen vaker inkomens voor tussen 
minimum en modaal. Het gemiddelde belastbare jaarinkomen voor 
nieuwbouwbewoners is hoger dan voor renovatiebewoners, respektieve
lijk 20.800 gulden en 19.500 gulden. 

In de nieuwbouw komen toch iets hogere inkomens terecht dan in 
renovatie. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het huurpeil van 
nieuwbouw dat hoger is dan van renovatie. 

Vergelijken we renovatie met nieuwbouw wat betreft huishoudensgrootte 
dan valt het volgende op: 

Tabel 3.6. 

HUISH. SAMENST. RENOVATIE NIEUWBOUW 

1 persoonshh. 40.7 30.0 
2 persoonshh. 28.5 33.3 
3 persoonshh. 14.6 14.0 
4 persoonshh. 8.1 12.0 
5 persoonshh. 8.1 10. 7 

TOTAAL % 100 100 
ABS (123) (150) 

De renovatiebewoners 
renovatiebewoners is 

Z1Jn vaker alleenstaanden; 
alleenstaand ten opzichte 

40.7% van 
van 30% in 

de 
de 

nieuwbouw. 
Uit de differentiatie van nieuwbouw en renovatie blijkt dat 
gevonden verschillen in huishoudensgrootte overeenkomen 
differentiatie. (Tabel 3.1.) 

de hier 
met de 
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We hebben geprobeerd de boven gebruikte bevolkingskenmerken, 
nationaliteit, leeftijd, inkomen en huishoudensgrootte aan elkaar te 
koppelen. 
Daarbij vallen enkele bevolkingsgroepen op: 
Buitenlanders die in de nieuwbouw en renovatie wonen zijn tussen 35 
en 49 jaar en het zijn vaak grote huishoudens. 
Buitenlandse renovatiebewoners hebben iets hogere inkomens dan de 
nederlandse. In de nieuwbouw liggen de inkomens van de buitenlanders 
meer gespreid. 
Jongeren tot 25 jaar zijn alleenstaanden of huishoudens met 2 
personen, hun inkomen is erg laag, dit geldt voor alle jongeren, 
zowel in nieuwbouw als in renovatie. 
Bejaarden in de nieuwbouw en renovatie zijn vaak nederlanders, met 
kleine huishoudens en lage inkomens. 
Voor de overige kenmerken was het niet mogelijk een koppeling te 
maken. (zie Bijlage~ tabeltfot en met tabtfl~) 



Voor de renovatie- en nieuwbouwwoningen zijn de volgende 2 vragen van 
belang 
1. Is er verband tussen huishoudensgrootte en de woninggrootte ? 

Van de bewoners van renovatiewoningen woonden volgens de 
gemeentelijke bezettingsnormen 

vroeger van de 1 pers. hh. 23.5% te klein en 5.9% te groot 
------- 2 pers. hh. 33.3% te klein 

3 pers. hh. 42.9% te klein 
4 pers. hh. 83.4% te klein 
5+pers. hh.lU0.0% te klein 

Volgens dezelfde normen 
nu van de 1 pers. 

2 pers. 
3 pers. 
4 pers. 
S+pers. 

woont 
hh. 2.0% 
hh. 42.9% 
hh. 55.6% 
hh. 40.0% 
hh. 50.0% 

te klein 
te klein 
te klein 
te klein 
te klein 

en 2.0% te groot 

Ondanks dat bij de grote 4- en 5+persoonshuishoudens de overbezetting 
met ongeveer de helft afneemt, blijft er toch nog een grote 
ove~oez~tting bestaan. De overbezetting van de 2- en 3-
persoon~nuishoudens neemt zelfs toe! 
De tegenstrijdigheid die uit het eerste gedeelte van de paragraaf 
blijkt , namelijk dat de grote buitenlandse huishoudens in renovatie 
wonen terwijl in de nieuwbouw grotere woningen ziJn gebouwd, is te 
ontr~felen. , aangezien een groot deel van de grote huishoudens 
ovérpezet woont. 
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de betaalbaarheid. De 2- en 3-
persoonshuishoudens die te klein wonen hebben meestal een 2 
kamerwoning.[Van de 42.9% 2 p~rsoonshuishoudens die te klein wonen 
heeft de helft een leeftijd tus~en de 35 en 64 jaar~ 
Er is dus een tekort aan groté woningen in de renovatie. In de nieuwe 
herhuisvestingsnota van het Oude Noorden wordt dan ook voorgesteld om 
in de renovatie meer grote en in de nieuwbouw meer kleine woningen te 
bouwen. 
1an de bewoners van nieuwbouwwoningen woonden volgens de 
gemeentelijke bezettingsnormen 

vroeger van de 1 pers. hh. 27.2% te groot 
------- 2 pers. hh. 41. 6% te. klein en 4.2% te groot 

3 pers. hh. 85.7% te klein 
4 pers. hh. 75.0% te klein 
5+pers. hh. ~4.6% te klein 

Volgens dezelfde normen woont 
nu van de 3 pers. hh. 19.0% te klein 

4 pers. hh. S.6% te klein 
5+pers. hh. 6.3% te klein 

Vooral de 3 persoonshuishoudens blijven vaak nog te klein wonen. 
We kunnen konkluderen dat door nieuwbouw de huishoudensgrootte wel 
beter afgstemd wordt op de woninggrootte. Van het overheidsstreven 
naar lagere budgetten en de bouw van kleinere woningen zal zeker een 
negatieve werking uitgaan op de bezettingsgraad van nieuwbouw
woningen. 
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2. Welk verband is er tussen inkomen en de huur die wordt betaald ? 

Welke rol speelt het inkomen bij het verhuisgedrag ? 

De volgende gemiddelden 
inkomensgroepen. 

zijn berekend voor 

Voor renovatie: 

KENMERKEN 
l:iUUR 

netto huur 
huur oud adres 
huursprong 
huurquote nieuw 
huurquote oud 
huurquot~ sprong 

Voor nieuwbouw: 

KENMERKEN 
HUUR 

netto huur 
huur oud adres 
huur sprong 
huurquote nieuw 
huurquote oud 
huurquote sprong 

INKOMENSGROEPEN 

tot 
minimum 

f.260,= 
f.164 ,= 

+f. 97 '= 
21.4% 
13.5 
7.3 

(n=l06) 

minimum 
modaal 

f. 256 ,= 
f.191,= 

+f. 66 ,= 
11. 8% 
8.8 
3.0 

(n=l4) 

INKOMENSGROEPEN 

tot 
minimum 

f.380,= 
f.204,= 

+f.177 ,= 
29.7% 
13. 9 
14.4 

(n=llS) 

minimum 
modaal 

f.382,= 
f.187,= 

+f.195,= 
18.7% 
9.2 - g1 

(n=28 

boven 
modaal 

f. 282 ,= 
f.165,= 

+f. 108 ,= 
9.6% 
5.1 
3.6 

(n=3) 

boven 
modaal 

f.373,= 
f. 258 ,= 
f.109 ,= 

12.7% 
8.7 
4.1 

(n=7) 

de diverse 

In de renovatie betalen de bovenmodalen nu de hoogste huren Zij 
maakten ook de grootste huursprong. De gemiddelde huurquote daalt als 
het inkomen stijgt. De minimuminkomens maken de grootste huurquote 
sprong. 
In de nieuwbouw betalen de bovenmodalen de laagste huren. De 
gemiddelde huurquote daalt als het inkomen stijgt. De bovenmodalen 
maken de laagste huursprong en de laagste huurquote sprong! 



4.3.2. Vergeleken met resultaten evaluatieonderzoek 

Om een indruk te geven of de door ons onderzochte nieuwbouw- en 
renovatieprojekten representatief zijn voor de doorsnee stads
vernieuwingsingreep, hebben we een vergelijking gemaakt met een 
eerdere evaluatie naar de resultaten van de stadsvernieuwing in 
Rotterdam, genaamd: Evaluatie SV- Nieuwbouw- Vernieuwbouw II (1983, 
dienst Volkhuisvesting) 

Voor de nieuwbouw en renovatiewoningen hebben we een vergelijking 
gemaakt tussen de woningdifferentiatie en het huurpeil van de onder
zochte woningen en de resultaten van de SV-evaluatie: 

Tabel 3. 7. NIEUWBOUW RENOVATIE 
KAMERTAL NIEUWBOUW SVevII RENOVATIE SVevII 

1983 1981 1983 1981 

1,2 kamers ) ) 34. 1 26.0 
3 kamers )58.7 )59 44.7 28.0 
4 kamers 24.7 30 17. 1 29.0 
5+kamers 16.7 11 4.0 17.0 

TOTAAL % 100 100 100 100 
ABS (150) (123) 

In de nieuwbouw zijn iets meer grote woningen met 5 en meer kamers. 
In de renovatie zijn meer kleinere woningen t/m 3 kamers. Deze 
verschillen komen overeen met de verschillen in huishoudens
samenstelling. In de nieuwbouw iets meer 5+persoonshuishoudens en in 
de renovatie iets meer 1-persoonshuishoudens dan in de 
evaluatieonderzoeken. 
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Deze verschillen uiten zich ook in het huurpeil: 

Tabel 3.8. 
NIEUWBOUW RENOVATIE 

HUUR NIEUWBOUW SVevll RENOVATIE SVevII 
1983 1981 1983 1981 

tot 200 gld. 14.9 
200-250 gld. 39.0 32.9 
250-300 gld. 13.8 52.8 40.9 
300-350 gld. 18.0 45.7 8.1 11. 3 
350-400 gld. 54.7 23.9 
400 gld. ev. 27.1 16.6 

TOTAAL % 100 100 100 100 
ABS ( 150) (123) 

Gemiddelde f.380,= f.340,= f.260,= f.259,= 
vergl.huur 

De gegevens van het evaluatieonderzoek z1Jn twee tot drie jaar ouder. 
Als deze gegevens geindexeerd worden ligt het huurpeil van de 
nieuwbouw dus ongeveer gelijk. De renovatiewoningen zijn dan 
goedkoper, er zijn iuuners ook meer kleine woningen. 

Bekijken we de nationaliteit van de bewoners dan valt het volgende 
op: 

Tabel 3.9. 
NIEUWBOUW RENOVATIE 

NATIONALITEIT NIEUWBOUW SVev II RENOVATIE SVev II 
1983 1981 1983 1981 

Nederlandse 76.0 88.5 67.5 85.5 
buitenlandse 24.0 ll. 5 32.5 14.5 

TOTAAL % 100 100 100 100 
ABS (150) (1536) (123) (1002) 

Zowel in de nieuwbouw als in de renovatie wonen aanzienlijk meer 
buitenlanders dan in de eerder onderzochte projekten uit alle stads
vernieuwingsgebieden in Rotterdam. 



Als we de leeftijdsverdelingen vergelijken wordt het 
duidelijk: 

Tabel 3. 10. 
NIEUWBOUW RENOVATIE 

LEEFTIJD NIEUWBOUW SVev II RENOVATIE SVev Il 
1983 1981 1983 1981 

t/m 34 jaar 23.3 27.4 43.1 31.6 
35- 64 jaar 51.4 42.4 48.8 50.3 
65 jaar e.o. 25.3 30.1 8.1 18.0 

TOTAAL % 100 100 100 100 
ABS (150) (2078) (123) (1001) 

volgende 

Er wonen meer 35-64 jarigen in de nieuwbouw. In de renovatie valt het 
lage aandeel bejaarden en het hoge aandeel jongeren op. 

Ook de huishoudenssamensteling hebben we vergeleken: 

Tabel 3. ll. 
NIEUWBOUW RENOVATIE 

HH.SAMENST. NIEUWBOUW SVev II RENOVATIE SVev Il 
1983 1981 1983 1982 

1 persoonshh. 30.0 30.6 40.7 33.6 
2 persoonshh. 33.3 29.7 28.5 25.3 
3 persoonshh. 14.0 16.9 14.6 16.4 
4 persoonshh. 12.0 13.9 8.1 14.1 
5+persoonshh. 10.7 8.8 8.1 10.6 

TOTAAL % 100 100 100 100 
ABS (150) (1534) (123) (1001) 

De huishoudenssamenstelling van de nieuwbouwbewoners komt ongeveer 
overeen met de gegevens uit het evaluatieonderzoek (iets meer 
5+persoons huishoudens). In de renovatiewoningen komt een groter 
aandeel 1 persoons huishoudens voor dan in het evaluatieonderzoek. 



In de nieuwbouw wonen dus meer buitenlandse grote gezinnen, 
waarschijnlijk in de leeftijdsgroep 35-64 jaar. Was het in het 
evaluatieonderzoek nog zo dat in het algemeen het aandeel 
buitenlanders dat in de nieuwbouw trekt veel lager is dan je op grond 
van hun aandeel in de totale bevolking zou verwachten (als verklaring 
wordt hiervoor genoemd onbekendheid met de procedures en de 
verwachting terug te keren naar de diverse thuislanden), in dit 
onderzoek is het aandeel buitenlanders juist hoger dan je verwacht op 
grond van hun aandeel in de wijkbevolking van het Oude Noorden. Een 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de buitenlanders toch hun 
verblijf in Nederland als meer definitief zien. De bekendheid met de 
procedures is waarschijnlijk wel toegenomen. Het is ook mogelijk dat 
Nederlanders niet meer in de nieuwbouw trekken (hoge huur, laag 
inkomen). 
Behalve deze veranderingen aan de vraagkant valt ook te denken aan 
veranderingen in de toewijzingsregels ten gunste van o.a. 
buitenlanders, de waarschuwingen tegen noodkopen, het groter aanbod 
(ver)nieuwbouw en het opraken van de voorraad goedkope 
oudbouwwoningen. Nader onderzoek is hier nodig. 
Voor de renovatie geldt gedeeltelijk dezelfde verklaring voor de 
gesignaleerde verschillen als bij nieuwbouw. Het lage aandeel 
bejaarden valt te verklaren uit de woonwens van de bejaarden om in 
een goed bereikbare bovenwoning te wonen. Dit woningtype komt in de 
renovatie nauwelijks voor. De verklaring voor het grote aandeel jonge 
1 persoons huishoudens ligt in het hoge aandeel van deze groep onder 
de oorspronkelijke bewoners. 
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4.3.3. Vergelijking projekten 

Voor de renovatiewoningen is nagegaan welke verschillen er tussen de 
renovatieprojekten zijn. De gegevens zijn te vinden in bijlage 7 
tabel ••• -tabel ••• In deze paragraaf volgt een overzicht van de meest 
opvallende verschillen. De aantallen per projekt zijn echter vrij 
klein, zodat de gevonden verschillen met de nodige voorzichtigheid 
moeten worden gebruikt. 

Per projekt valt het volgende op: 

Erasmus fase3 
weinig buitenl. 
veel 35-64 jr. 
hogere inkom. 
grote huish. 
kleine won. 

39 woningen 

Blokland fase2 
weinig buitenl. 
veel jongeren 
tot minimuml. 
grote huish. 
weinig kleine 
woningen 
32 woningen 

Blokland fase3 
weinig buitenl. 
geen bejaarden 
tot minimuml. 
veel all.st. 
weinig grote 
woningen 
20 woningen 

Wolstraat f ase2 
veel bui tenl. 
veel jongeren 
hogere inkom. 
meer 2 pers.hh. 

32 woningen 

In Blokland fase3 bestaat de woningdifferentiatie uit weinig grote 
(4+kamer) woningen. Onder de oorspronkelijke bewoners waren veel 
jongere - en 1 persoonshuishoudens, zodat de woningdifferentiatie op 
deze groepen is aangepast. 
In Wolstraat fase2 wonen veel buitenlanders. Dit valt te verklaren 
uit de aanwezigheid van een grote groep Spanjaarden en Joegoslaven 
onder de oorspronkelijke bewoners. Er wonen overigens niet alleen 
grote, maar ook jonge kleine buitenlandse huishoudens. 
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Ook voor de nieuwbouw is een vergelijking gemaakt tussen de twee 
onderzochte projekten. (gegevens in bijlage7 tabel ••• -tabel ••• ). Het 
gaat hier slechts om twee projekten. De aantallen blijven groot 
genoeg om duidelijke verschillen te zien. 

Per projekt valt het volgende op: 

KOGPON IA 
veel buiten!. 
weinig bejaarden 
inkomen tussen 
minimum-modaal 
meer 2 pers.hh. 
meer 3 kam.won. 

lagere huur 
42 woningen 

KOGPON II 
weinig buiten!. 
veel bejaarden 
inkomen onder 
minimumloon 
meer alleenst. 
meer 2-en 5 kam.won. 
minder 3 kam.won. 
hogere huur 
108 woningen 

Zoals in hoofdstuk3 te lezen is ziJn er bij KOGPON IA en Il 
verschillende toewijzingsystemen gebruikt. In KOGPON II werd een open 
inschrijving gehanteerd en in KOGPON IA werd een doorschuif systeem 
toegepast. 
In KOGPON II werden grotere (en dus duurdere woningen) gerealiseerd 
,omdat in dit projekt de woningdifferentiatie meer aangepast werd op 
de gewenste bevolkingssamenstelling. In KOGPON IA werd de 
differentiatie bepaald op basis van de bevolkingssamenstelling van de 
volgende te slopen projekten. 
In KOGPON Il wonen meer bejaarden. Doordat een aantal woningen via 
een galerij met lift werden ontsloten kwamen veel bejaarden in deze 
woningen terecht. 
In KOGPON II wonen minder buitenlanders. In de gehanteerde 
toewijzingsregels heeft de woonduur in de wijk als selektiekriterium 
gewerkt. 
De inkomenverdeling laat zien dat in KOGPON II de inkomens lager zijn 
dan in KOGPON IA. De bejaarden hebben lage inkomens, terwijl de 
buitenlanders gemiddeld een iets hoger inkomen hebben. 
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4.4.1. Herkomst van de nieuwbouw- en renovatiebewoners. 

De vierde onderzoeksvraag luidde: Waar komen de bewoners in de 
nieuwbouw en in de renovatie vandaan? In hoeverre varieert de 
bevolkingssamenstelling van de verschillende verhuisstromen? De 
nieuwbouw- en renovatiebewoners hebben de volgende herkomst: 

NIEUWBOUW RENOVATIE 
HERKOMST % ABS % ABS 

ON-sloopwoning 31.4(18. 7 (28) 48. 7(14.6 (18) 
ON-te renov. woning (12.7 (19) ( 34. l (42) 
ON-oudbouw 35.3 (53) 43.1 (53) 
ON-renovatie 0.7 (1) 2.4 (7) 
ON-nieuwbouw 2.0 (3) 
ander le ringsgebied ( 4.0 (6) ( 3.3 (4) 
2e ringsgebied 30.6( 7.3 (11) 5.7( 2.4 (3) 
rest Rotterdam (15.3 (23) ( -
overig ( 4.0 (6) ( 

TOTAAL 100 (150) 100 (123) 
(Zie ook het schema op pagina 6 ) 

In deze tabel valt het volgende op: 
- In de nieuwbouw wonen veel mensen die van buiten het Oude Noorden 
komen (30.6%). Voor de toewijzing van de nieuwbouw geldt namelijk de 
voor alle stadsvernieuwingsgebieden geldende 85-15 regel, d.w.z. dat 
85% van de nieuw te bouwen wonen in eerste instantie gereserveerd is 
voor de wijkbewoners. (Zie hoofdstuk 3). 
Voor KOGPON Il hadden veel bewoners, die ondertussen al elders 
geherhuisvest waren, een principe toewijzing. Deze bewoners zijn 
allen opnieuw benadert. Bewoners die alsnog ven de toewijzing gebruik 
gemaakt hebben, zijn in ons onderzoek soms van buiten de wijk 
afkomstig. 
Verder bestaat de mogelijkheid van de zogenaamde adoptie, dat wil 
zeggen dat aangrenzende wijken nieuwbouwwoningen kunnen uitwisselen 
als de situatie dat vraagt. Zo is het mogelijk geweest bewoners uit 
het Oude Noorden te herhuisvesten in Crooswijk (Slachthuisterrein) • 
- Van de renovatiebewoners komt 93.2% uit het Oude Noorden, slechts 
een klein percentage komt dus van buiten de wijk. Alle renovatie
bewoners komen uit een stadsvernieuwingsgebied. 
Nieuwbouwbewoners kwamen vooral uit de oudbouw, ze waren ook vaak SV
urgent (31.4%) of ze kwamen van buiten de wijk. 
Renovatiebewoners waren vaak SV-urgent (48.7%) of ze kwamen uit de 
oudbouw. Binnen de SV-urgenten vormen de renovatieurgenten de 
grootste groep. (Renovatie is immers bedoeld voor de oorspronkelijke 
bewoners) 
In de renovatiewoningen worden meer SV-urgenten geplaatst dan in de 
nieuwbouwwoningen. 
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Nu volgt een beschrijving van de verhuizers met onderscheid naar de 
oude woonsituatie. (De gegevens Z1Jn voor de geïnteresseerden te 
vinden in Bijlage 8 /Tabel 2.1 tot Tabel 3.10 ). 

Nieuwbouw 

De bewoners die van buiten de wijk komen Z1Jn kleine jonge 
huishoudens. Het zijn vaak buitenlanders uit overige landen. Ze 
hebben een inkomen rond het minimumloon. Ze gaan 150 gulden meer 
betalen maar bijven qua kamertal vaak gelijk wonen. 

De bewoners die uit een oudbouwwoning komen zijn vooral kleine 
huishoudens, echter ook l/ 5 deel grote gezinnen met 5 of meer 
personen. Ze zijn vaak tussen de 35 en 4Y jaar en 28.1% is 
buitenlander. Ze hebben een laag inkomen (62.1% onder het 
minimumloon). ze gaan 200 gulden meer huur betalen. 

De SV-urgenten zijn onder te verdelen in sloop- en renovatieurgenten. 
Het zijn kleine huishoudens met de Nederlandse nationaliteit. Ze gaan 
150-200 gulden meer betalen voor een grotere woning. De sloopurgenten 
ziJn vaker boven de 50 jaar, een derde deel heeft een inkomen tot 
AOW-alleenstaand, een derde heeft een hoger inkomen (onder het 
regelingsloon). 

De renovatieurgenten Z1Jn ouder dan 25 jaar. De inkomens Z1Jn 
gespreid, veel tussen AOW-alleenstaand en minimum (37.5%) maar ook 
veel bovenmodaal (12.5%). 

Konkluderend: De buitenlanders in de nieuwbouw komen grotendeels uit 
oudbouwwoningen, terwijl een groot deel van de Nederlanders (vaak 
kleine, jongere, en bejaarde huishoudens) een SV-urgentie hadden. 

Renovatie 

De bewoners die van buiten de wijk afkomstig (slechts 6.8%), zijn 
vaak 1 persoonshuishoudens tussen de 25 en 34 jaar. Het zijn 
Nederlanders met een inkomen onder het minimumloon. Ze gaan 150 
gulden meer betalen en gaan er 1 kamer op vooruit. 

De SV-urgenten vormde de grootste groep (en dan met name de renovatie 
urgenten). 
De renovatieurgenten zijn kleine huishoudens tussen de 25 en 34 jaar. 
Veel Nederlanders met een inkomen tussen AOW-alleenstaand en 
minimumloon. Ze gaan 100-150 gulden meer betalen. De sloopurgenten 
zijn grote huishoudens tussen de 35 en 49 jaar. 55.6% is buitenlander 
met een inkomen tussen AOW-alleenstaand en minimumloon. Ze gaan 100-
200 gulden meer betalen en gaan er 2 kamers op vooruit. 

De oudbouwbewoners zijn kleine huishoudens tussen de 25 en 64 jaar. 
Veel buitenlanders (37.7%). De inkomens zijn gespreid; 30% heeft een 
inkomen tot AOW-alleenstaand en 10% heeft een inkomen boven-modaal. 
Ze gaan 50-150 gulden meer betalen en blijven qua kamertal vaak 
gelijk wonen. 
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4.4.2. Verhuisgedrag bij de verschillende lokaties. 

Delen we de nieuwbouw- en renovatiewoningen in in de volgende 
projekten: Voor nieuwbouw in KOGPON IA en KOGPON Il en voor renovatie 
in Erasmuskwartier fase 3, BLoklandkwartier fase 2 en fase 3 en 
Wolstraat fase 2, dan valt op dat in KOGPON II minder sloopurgenten 
en meer renovatieurgenten en oudbouwbewoners terecht komen dan in 
KOGPON IA. In Bloklandfase 3 komens meer renovatieurgenten voor en in 
Wolstraat fase 2 meer oudbouwbewoners. 

Tabel 4.1. KOG PON KOG PON 
IA II 

sloop-urgent 45.4 8.3 
reno- urgent 4.8 15.7 
oudbouw 21.4 40.7 
renovatie o.o 0.9 
nieuwbouw o.o 2.8 
rest 28.6 31.5 

TOTAAL % 100 100 

Voor de toewijzing van de nieuwbouwwoningen van KOGPON Il heeft men 
een open inschrijving gehanteerd in tegenstelling met KOGPON IA waar 
met een doorschuifsysteem is gewerkt (Zie hoofdstuk)). Wat dit voor 
konsekwenties heeft voor de stadsvernieuwingsurgenten en dan met name 
de sloopurgenten is duidelijk uit de tabel af te lezen. Het gedeelte 
SV-urgenten dat in KOGPON II terecht komt is zeer klein t.o.v. KOGPON 
IA • 

Tabel 4.2. 
Erasmus Blokland Blokland Wol straat 
fase 3 fase 2 fase 3 fase 2 

sloop-urgent 25.6 25.0 o.o o.o 
reno- urgent 32.4 37.5 50.0 25.0 
oudbouw 35.9 31.3 45.0 62.5 
renovatie 5.4 o.o 5.0 o.o 
nieuwbouw o.o o.o o.o o.o 
rest 2.6 6.2 o.o 12.6 

TOTAAL % 100 100 100 100 

Voor alle renovatieprojekten geldt dat de oorspronkelijke bewoners 
als eerste in aanmerking komen voor een gerenoveerde woning. De 
overblijvende woningen worden voor de ene helft toegewezen aan SV
urgenten en voor de andere helft aan sociaal-medisch urgenten. (Ons 
is onbekend welke bewoners een sociaal-medische urgentie hadden) 
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Uitzondering op deze regel vormden Erasmuskwartier fase3 en 
Bloklandkwartier fase3 waar aan SV-urgenten een hogere prioriteit 
werd gegeven bij de verdeling van de overblijvende renovatiewoningen. 
Dit in verband met de voortgang van de stadsvernieuwing. (Zie 
hoofdstuk 3) Door het ontbreken van de nauwkeurige urgentie-gegevens 
kunnen de herkomstverschillen bij de 4 renovatieprojekten niet 
verklaard worden. 
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4.5. Nieuwbouw,renovatie en sloop vergeleken. 

In deze paragraaf wordt een antwoord 
vraag.Deze luidde als volgt: 
Welke verschillen zijn er tussen de 
woningvoorraad van enerzijds de 
anderzijds van de slooplokaties. 

gegeven op de vijfde onderzoeks 

bevolkingssamenstelling en de 
nieuwbouw en de renovatie en 

Het aantal kleine 1 en 2 kamerwoningen neemt af door het stadsver
nieuwingsproces; in de nieuwbouw komen er meer grote 4+ kamerwoningen 
voor terug; in de renovatie komen er meer 3 kamerwoningen voor terug. 
Bij de bepaling van de woningdifferentiatie wordt voor renovatie 
rekening gehouden met de oorspronkelijke bevolking. In de nieuwbouw 
is het mogelijk een verandering in de bevolkingssamenstelling te 
krijgen door het bouwen van grotere woningen (dus meer grote 
huishoudens). (zie hoofdstuk3). 

Het stadsvernieuwingsproces verhoogt het huurpeil: 
de huur van een nieuwbouwwoning ligt gemiddeld 214 gulden hoger dan 
de huur van een sloopwoning en de huur van een gerenoveerde woning 
ligt gemiddeld 94 gulden hoger. Het verschil tussen een nieuwbouw- en 
een renovatiewoning qua huurpeil is gemiddeld 120 gulden. Door het 
stadsvernieuwingsproces zijn er meer buitenlanders komen wonen. Zowel 
in nieuwbouw als in renovatie wonen procentueel meer buitenlanders 
dan er op de slooplokaties woonden. 
Een verklaring kan zijn dat buitenlanders hun verblijf in Nederland 
meer permanent ervaren en hun woonsituatie door de stadsvernieuwing 
proberen te verbeteren. 
Verder zijn de toewijzingsregels veranderd ten gunste van 
buitenlanders, het niet verbeterde goedkope woningbestand is afge
nomen en het aantal noodkopers is minder geworden door de 
waarschuwingen hiertegen. In de nieuwbouw is het percentage bejaarden 
toegenomen ten opzichte van de slooplokaties en in de renovatie is 
het percentage jongeren groter geworden. 
Dat de bejaarden juist in de nieuwbouw terecht gekomen z1Jn heeft 
vooral te maken met de betere bereikbaarheid van deze woningen, omdat 
er een lift in gerealiseerd kan worden; en dat de jongeren juist in 
de renovatie terecht gekomen zijn zal terug te leiden zijn naar de 
huurhoogte en de woningdifferentiatie van de renovatiewoningen. (Zie 
paragraaf 4.3.1.) 

Het aandeel van de leeftijdsgroep 35-64 jaar is na stadsvernieuwing 
groter dan ervoor.Dit komt overeen met de beleidsdoelstelling van het 
Oude Noorden, waarin gesteld wordt dat op den duur gestreefd moet 
worden naar een minder eenzijdige opbouw van de bevolking en dat het 
woningaanbod hierop moet worden afgestemd.(Zie hfdst 3) 
Verder wordt hierin gesteld dat de rehabilitatie in de wijk niet tot 
gevolg mag hebben dat de hudige bewoners, vanwege hun inkomen, 
gedwongen zouden worden de wijk te verlaten. 
Door de stadsvernieuwing is het aandeel boven modalen afgenomen. Het 
aantal bewoners met maximaal een minimumloon is daarentegen 
toegenomen. 



Het gemiddeld inkomen van een nieuwbouwbewoner ligt 3200 gulden lager 
dan van een sloopbewoner, bij de renovatie ligt dit gemiddeld 4600 
gulden lager. 
Boven aangehaalde beleidsdoelstelling wordt in ieder geval bereikt, 
maar de reden dat boven modalen vaker na stadsvernieuwing niet terug 
komen, duidt waarschijnlijk op een grotere keuze mogelijkheid.Met 
andere woorden: voor de lagere inkomens in de wijk is 
stadsvernieuwing het enige alternatief indien ze in een kwalitatief 
goede woning willen wonen. 

In de renovatie komen relatief meer alleenstaanden te wonen dan er in 
sloop woonden en in nieuwbouw meer huishoudens met 2 tot 4 personen. 
Dit komt overeen met de woningdifferentiatie in nieuwbouw en 
renovatie. Het aandeel grote huishoudens van 5 of meer personen neemt 
echter af door het stadsvernieuwingsproces. 

De bewoners met maximaal een minimumloon hebben zowel voor als na 
stadsvernieuwing de hoogste huurquotes. De boven-modalen hebben in 
beide gevallen de laagste huurquotes. 
De verschillen in huurquote tussen de bewoners met een m1n1mum- en 
met een boven-modaalinkomen Z1Jn door het stadsvernieuwingsproces 
verder uitelkaar gegroeid. Betaalden de boven-modalen voorheen al een 
kleiner deel van hun inkomen aan huurlasten dan de minimuminkomens, 
na het het stadsvernieuwingsproces neemt dit verschil nog toe. 
De verhouding huishoudens- en woninggrootte wordt door stads
vernieuwing in het algemeen wel verbeterd, maar dit gaat ten koste 
van de verhouding inkomen-huur. 
De tendens dat huishoudens te klein gaan wonen om zodoende een 
betaalbare huur te krijgen, zal zich, gezien onze konstatering ten 
aanzien van de bezettingsgraad in de toekomst doorzetten. 

Volgens de gemeentelijke bezettingsnormen gaan de meeste huishoudens 
passender wonen, met andere woorden: de overbezetting van alle 
huishoudens neemt af. De enige uitzondering hierop zijn de 2- en 3 
persoonshuishoudens, die in een gerenoveerde woning wonen. Zij wonen 
na het stadsvernnieuwingsproces vaker te klein dan daarvoor. (zie 
paragraaf 4.3.1.) 

In sloopwoningen en nieuwbouwwoningen betalen de bovenmodale inkomens 
gemiddeld de laagste netto maandhuur. In de renovatie betalen ze 
gemiddeld de hoogste netto maandhuur. 
In nieuwbouw en renovatie liggen de gemiddelde huurquotes hoger dan 
in de sloopwoningen. 
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HOOFDSTUK 5. SAMENVATTING RESULTATEN EN KONKLUSIES 

5.0. Inleiding 

In het hieronder volgende verhaal geven we de resultaten van ons 
onderzoek weer. Met deze resultaten geven we een antwoord op de 
onderzoeksvragen van hoofdstuk 1. 
De vraag aan wie stadsvernieuwing ten goede komt hebben we aan de 
hand van de verschillen per verhuisadres bekeken. Uit deze 
verschillen verklaren we optredende selektieprocessen. 
De groep bewoners die naar een nieuwbouw- of renovatiewoning verhuist 
is daar dankzij of ondanks een aantal barrieres terechtgekomen. Aan 
de hand van de verschillen op het voormalige adres heben we de 
werking van de barrieres getraceerd. 
Vervolgens verklaren we de sociale effekten, die wij konstateren van 
het stadsvernieuwingsproces. En tenslotte trekken we konklusies die 
betrekking hebben op ons hele onderzoek. Als toelichting geven we een 
aantal schemaas aan het einde van dit hoofdstuk. 

5.1. Resultaten sloop (zie p.9) 

Wij konstateren dat na de herhuisvesting van de sloopbewoners 66.3% 
van de huishoudens in de wijk blijft wonen. 
Van deze groep is een groot deel (30.6% van de sloopbewoners) naar 
een nieuwbouwwoning verhuisd. Een ander deel (28.0%) is verhuisd naar 
een oudbouwwoning. Een klein deel gaat naar een gerenoveerde woning 
of naar een woning die op de nominatie voor sloop staat. 

De bevolkingsgroep die naar een goedkope oudbouwwoning verhuisd is, 
bestaat uit relatief veel buitenlandse grote huishoudens tussen de 35 
en 49 jaar. Het inkomen van deze groep is verspreid over AOW
alleenstaand tot het regelingsloon. De woningen zijn groter dan de 
nieuwbouwwoningen en ook groter dan de woningen buiten de wijk. Deze 
bewoners kozen voor een oudbouwwoning omdat voor hen de 
(bouwtechnische) kwaliteit een minder hard gegeven was dan het 
huurpeil. 
De bevolkingsgroep die naar een nieuwbouwwoning verhuisd is, bestaat 
uit relatief kleine huishoudens. Het zijn Nederlandse bejaarden en 
jonge huishoudens tussen 25 en 34 jaar, met een inkomen onder het 
minimumloon. Veel van deze bewoners moeten gebruik maken van 
individuele huursubsidie om de woningen enigszins betaalbaar te 
houden, aangezien het gemiddelde huurpeil zo'n 175 gulden hoger ligt. 
Er trokken veel bejaarden naar nieuwbouw omdat een deel van de 
woningen met een galerij en lift ontsloten wordt en daarom goed 
toegankelijk is. 
De groep die niet in de wijk blijft wonen maar naar een woning in een 
andere wijk is verhuisd, bestaat uit relatief veel Nederlandse, 
jonge, kleine huishoudens. Ze hebben zowel relatief vaak een beneden 
minimum als een boven-modaal inkomen. Het gemiddelde huurpeil van de 
woningen buiten de wijk verschilt weinig met het gemiddelèe huurpeil 
van de nieuwbouwwoningen. Deze bewoners hadden een andere reden dan 
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het huurpeil om de wijk te verlaten.(bijv. woonomgeving) 
Het aantal bewoners dat naar een gerenoveerde woning of een te slopen 
woning is vertrokken, is te klein om een algemeen beeld te geven van 
deze bevolkingsgroepen. 

Konklusies sloop 

Bij de verhuizing van de bewoners van de sloopwoningen blijven, na 
herhuisvesting, met name de grote huishoudens te klein wonen volgens 
de gemeentelijke bezettingsnormen. 
De huren van de sloopwoningen liggen gemiddeld per inkomensgroep 
(onder minimumloon, tussen minimum en modaal en boven modaal) niet 
zover uiteen. Het verschil in inkomen komt wel tot uitdrukking in de 
verschillen in huurpeil van het nieuwe adres. De boven modale 
inkomensgroepen betalen nu gemiddeld 75 gulden per maand meer dan de 
mensen met een inkomen tussen minimum en modaal en 102 gulden meer 
dan de mensen met een inkomen onder het minimumloon. 
De hogere inkomens hadden een lagere huurquote op het sloopadres. Na 
de verhuizing Z1Jn de verschillen toegenomen: De mensen met de 
laagste inkomens hebben een gemiddelde huurquote (verhouding 
nettohuur en belastbaar jaarinkomen) van 21.0%. De bovenmodalen 
hebben een gemiddelde huurquote van 11.7%. De groep tussen minimum en 
modaal 14.6%. 

De keuze van bewoners om naar een andere wijk of om binnen het Oude 
Noorden naar een nieuwbouw- of oudbouwwoning te verhuizen, heeft te 
te maken met het aanbod op het moment van verhuizing en de mate van 
toegankelijkheid van het aanbod. In het schema fasering en 
herhuisvesting (zie p.12) is te zien hoe groot die druk was van de 
stadsvernieuwingsurgenten en het aanbod van nieuwbouw en renovatie op 
dat moment. 

De 85-15 regel, waarbij 85% van de nieuwbouw wordt toegewezen aan 
urgente wijkbewoners, maakte de kans op een kwalitatief boede woning 
voor sloopurgenten vrij groot, mits er voldoende aanbod was in de 
wijk. Maar op het moment dat de bewoners van de eerste slooplokaties 
moesten verhuizen was er een gering aanbod van (grote) nieuwbouw- en 
renovatiewoningen in de wijk. Deze bewoners konden niet naar een 
vergelijkbare nieuwbouw- of renovatiewoning in een andere stadsver
nieuwingswijk, omdat deze groep enkel via de 15% binnen kon komen. 
Vanuit latere slooplokaties verhuisden meer bewoners naar een 
nieuwbouwwoning. Het aanbod van nieuwbouw was ook groter dan in het 
begin. Hierin zoeken wij de verklaring voor de toename van het aantal 
verhuizingen naar nieuwbouw. (Een deel van de bewoners van 
slooplokatie KOGPON IA kon doorschuiven naar de nieuwbouw KOGPON I) 
Doordat men in het Oude Noorden werkt met tweejaarlijkse opleveringen 
van nieuwbouw betekent dit in het ene jaar een groot aanbod van 
nieuwbouwwoningen maar in het daaropvolgende jaar geen aanbod. Dit 
levert problemen op bij de herhuisvesting van sloopbewoners. 

Het aantal 
verhuisd, is 

sloopbewoners dat naar een gerenoveerde woning is 
klein, omdat er geen aanbod was op het moment dat de 
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sloopbewoners geherhuisvest moesten worden 
Bij een klein aanbod gerenoveerde woningen in de wijk is het moeilijk 
sloopurgenten, die een renovatiewoning willen, te plaatsen. omdat 
eerst de zittende bewoners aan de beurt komen. Een renovatiewoning 
buiten de wijk is nog minder toegankelijk omdat, na toewijzing aan de 
zittende bewoners, slechts 15% van de dan resterende woningen aan 
urgente niet-wijkbewoners toegewezen wordt. 

Het huurpeil van de oudbouwwoningen ligt een stuk lager dan van de 
nieuwbouwwoningen. Dit heeft tot gevolg gehad dat grote buitenlandse 
huishoudens naar de oudbouw zijn getrokken. Ze nemen dus genoegen met 
een kwalitatief slechtere woning en gaan bovendien vaak nog te klein 
wonen, omdat ze de grotere oudbouwwoningen te duur vinden en omdat er 
weinig grote oudbouwwoningen zijn. 
De bewoners die het Oude Noorden verlaten, voor een woning in een 
andere wijk, ziJn ons inziens jonge startende gezinnen. Zij vinden 
het woonmilieu in deze stadsvernieuwingswijk ongeschikt om hun 
kinderen te laten opgroeien (weinig groen- en speelgelegenheid, geen 
tuin) en verlaten daarom de wijk. Ze hebben daar ook een hoge huur 
voor over. Het streven jonge gezinnen in de wijk te houden of te 
krijgen loopt hierop spaak. 

5.2. Resultaten renovatie (zie p.10) 

Van de renovatiebewoners komt 94.3% uit de wijk. Door de toewijzings
regels komen de zittende bewoners als eerste aan de beurt en 
vervolgens wijst men 85% van de resterende woningen toe aan urgente 
wijkbewoners. Toch komt slechts 34.1% uit een te renoveren woning. 
Van deze bewoners behoort een groot deel tot de oorspronkelijke 
bewoners. 

Onder de renovatieurgenten komen relatief veel Nederlandse kleine 
jonge en bejaarde huishoudens voor. Hun inkomen ligt rond het 
minimumloon. 
Een grote groep renovatiebewoners komt uit een oudbouwwoning (43.1%). 
Uit de oudbouw komen relatief veel buitenlanders maar ook veel kleine 
huishoudens. Hun inkomen ligt vaak boven het regelingsloon. Vooral de 
buitenlanders hebben hogere inkomens. 
Een derde groep renovatiebewoners ziJn de 
sloopurgentie hadden. Onder deze groep 
buitenlandse grote huishoudens voor tussen de 
inkomen ligt rond het minimumloon. 

bewoners die 
komen relatief 

35 en 49 jaar. 

een 
veel 

Hun 

De te slopen woningen hadden een lagere huur dan de te renoveren- en 
oudbouwwoningen. De kwaliteit was ook lager. 

Konklusies renovatie 

Bij de verhuizing van de bewoners naar een gerenoveerde woning neemt 
de overbezetting bij de grote huishoudens en bij de alleenstaanden 
af. De huishoudengrootte en de woninggrootte zijn dus beter op elkaar 
afgestemd. Bij de 2- en 3 persoonshuishoudens neemt de overbezetting 
echter toe. Men past bij de toewijzing van renovatiewoningen de 
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gemeentelijke bezettingsnormen blijkbaar soepel toe. Veel bewoners 
van een renovatiewoning nemen genoegen met een te kleine woning, 
omdat deze goedkoper is. De versoepeling van de bezettingsnorm wordt 
enerzijds ingegeven door een grote herhuisvestingsdruk en vraag naar 
gerenoveerde woningen en anderzijds door de onbetaalbaarheid van de 
grote woningen. 

In de renovatie betalen de bovenmodalen de hoogste huren. De 
verschillen in huurquote van de drie inkomensgroepen op het oude 
adres (de hogere inkomens hadden lagere huurquotes) komen door de 
stadsvernieuwing nog verder uiteen te liggen. De bovenmodalen hebben 
een gemiddelde huurquote van 9.6%, de groep tussen minimum en modaal 
11.8% en de mensen met de laagste inkomens maar liefst 21.4%! Een 
groot deel van de renovatiebewoners moet een beroep doen op de 
individuele huursubsidie. 

De bewoners met een stadsvernieuwingsurgentie, die in een 
gerenoveerde woning zijn gaan wonen, zijn kleiner in aantal dan 
bewoners die uit een oudbouwwoning afkomstig zijn. Dit aantal is ook 
kleiner dan we op grond van de toewijzingsregels zouden verwachten. 
Vooral in het projekt Wolstraat fase2 komen weinig stadsvernieuwings
urgenten terecht. Er werden op het moment dat dit renovatieprojekt 
werd opgeleverd ook weinig nieuwbouw- en renovatiewoningen gepland. 
(zie p.12) 

5.3. Resultaten nieuwbouw (zie p.11) 

Van de nieuwbouwbewoners komt 69.4% uit de wijk, dit sluit redelijk 
aan bij de opvatting dat nieuwbouw voor de wijkbewoners bestemd is. 
Maar ondanks de 85-15 regel komt toch 30% niet uit de wijk. Dit valt 
gedeeltelijk te verklaren uit de wijze van toewijzing bij het 
nieuwbouwprojekt KOGPON II. Een klein gedeelte van de bewoners die in 
ons onderzoek uit een oudbouwwoning of niet uit de wijk afkomstig 
Z1Jn moet eigenlijk aangemerkt worden als sloopurgente Oude 
Noorderling, omdat zij oorspronkelijk op de slooplokaties van KOGPON 
II woonden. 

De bevolkingsgroep die niet uit het Oude Noorden komt (30.6%) bestaat 
uit relatief veel buitenlanders. Het zijn vaak kleine jonge 
huishoudens. Hun inkomen ligt rond het minimumloon. De woningen waren 
groter en de gemiddelde huur lag hoger dan de oudbouw, de te slopen 
of de te renoveren woningen. In de nieuwbouw komen meer grote 
woningen voor. 
Van de nieuwbouwbewoners heeft 31.4% een stadsvernieuwingsurgentie. 
Onder deze groep komen veel Nederlandse kleine huishoudens en ouderen 
boven de 50 jaar voor. Uit de te slopen woningen (die iets kleiner 
zijn) komen iets lagere inkomens dan uit de iets grotere, te 
renoveren woningen, waar behalve bejaarden ook veel 25-34 jarigen 
vandaan komen. De te renoveren woningen hebben een hogere (bouw
technische) kwaliteit, maar de gemiddelde huur is lager dan van de te 
slopen woningen. 
Onder de oudbouwbewoners (35.5% van de nieuwbouwbewoners) komen 
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relatief veel buitenlandse grote huishoudens voor tussen 35 en 49 
jaar. De inkomens liggen verspreid; veel lage inkomens (onder AOW
alleenstaand) en relatief veel boven het regelingsloon. De gemiddelde 
huur van de oudbouw ligt hoger dan van de te slopen of te renoveren 
woningen. Het aandeel kleine woningen is lager dan bij de nieuwbouw. 

Konklusies nieuwbouw 

Bij de verhuizing van de bewoners naar nieuwbouw vindt er een 
afstemming plaats tussen huishoudengrootte en woninggrootte, die in 
het algemeen beter is dan voor de verhuizing. Bij de toewijzing van 
de nieuwbouwwoningen worden de gemeentelijke bezettingsnormen streng 
toegepast. Uitzondering hierop vormen de 3 persoonshuishoudens, 19% 
van deze groep woont in een te kleine (2- of 3 kamer)woning. 
Per inkomensgroep bestaat er een klein verschil in huurpeil. De 
bovenmodalen hebben de kleinste huursprong gemaakt. De verschillen in 
gemiddelde huurquote van de drie inkomensgroepen op het oude adres 
(waarbij de hogere inkomens lagere huurquotes hebben) worden echter 
door het stadsvernieuwingsproces nog groter. De bovenmodalen hebben 
een gemiddelde huurquote van 12.7%, de groep tussen minimum en modaal 
18.7% en de mensen met de laagste inkomens maar liefst 29.7%. Veel 
bewoners ziJn aangewezen op de individuele huursubsidie om een 
nieuwbouwwoning te kunnen betalen. 
Door het gehanteerde toewijzingssysteem in KOGPON II komen er minder 
sloopurgenten, meer oudbouwbewoners en meer bewoners van buiten de 
wijk te wonen dan in KOGPON IA (In dit nieuwbouwprojekt kregen de 
stadsvernieuwingsurgenten door het doorschuifsysteem de hoogste 
prioriteit). Toen KOGPON II opleverde was de herhuisvestingsdruk vrij 
groot maar het was pas mogelijk deze druk te verlichten nadat bekend 
was welke bewoners met een principe toewijzing gehuisvest zouden 
moeten worden. 

5.4. Sociale gevolgen van stadsvernieuwing in het Erasmuskwartier 

Door het stadsvernieuwingsproces treden er een aantal verschuivingen 
op in de woningvoorraad en in de bevolkingssamenstelling. 
Het aandeel grote woningen is toegenomen door nieuwbouw, konform het 
beleidsplan Erasmuskwartier. Er komen meer 4+ kamerwoningen terug en 
in renovatie meer 3 kamerwoningen. Bij de bepaling van de 
differentiatie naar kamertal voor renovatiewoningen houdt men 
rekening met de zittende bewoners. In de nieuwbouw zijn meer 
mogelijkheden om een verandering in de bevolkingssamenstelling te 
sturen door middel van de woningdifferentiatie. Toch is het 
percentage kleine woningen in nieuwbouw nog bijna 60%, dus de 20% 
marge uit het struktuurplan gaat helemaal op aan kleine woningen. 

Door het stadsvernieuwingsproces krijgen bewoners te maken met flinke 
huurstijgingen. In nieuwbouw is deze stijging groter dan in 
renovatie, de gemiddelde netto maandhuur ligt daar zo'n 120 gulden 
hoger. De gemiddelde huur voor een nieuwbouwwoning is 380 gulden en 
voor een renovatiewoning 260 gulden. Voor een sloopwoning betaalden 
bewoners gemiddeld 166 gulden. 
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Na het stadsvernieuwingsproces zijn er meer buitenlanders komen 
wonen, zowel in nieuwbouw als in renovatie is het percentage hoger 
dan in sloop. Dit is in tegenstelling met het in de randvoorwaarden 
van het Oude Noorden genoemde streven het aandeel buitenlanders te 
verlagen. 
Het aandeel 35 tot en met 64 jarigen is ook toegenomen. De leeftijd 
is evenwichtiger in opbouw konform het streven genoemd in het 
beleidsplan voor het Erasmuskwartier. Er zijn enkele verschillen 
tussen nieuwbouw en renovatie. In renovatie komen er ten opzichte van 
sloop meer jongeren en minder bejaarden te wonen terwijl in nieuwbouw 
het omgekeerde zich voordoet. 
In de renovatie is het percentage 1- en 2 persoonshuishoudens ten 
opzichte van het percentage in sloop gelijk. Er zijn minder grote (4+ 
persoons) en meer 3 persoonshuishoudens komen wonen. In de nieuwbouw 
is het percentage alleenstaanden en grote (5+persoons)huishoudens 
afgenomen. Er zijn meer 4-persoonshuishoudens komen wonen. 
Het gemiddeld belastbaar jaarinkomen was hoger bij de sloopbewoners 
(24.100 gulden) dan bij de renovatie- en nieuwbouwbewoners (resp. 
19.500 en 20.800 gulden). Dit heeft in ieder geval ook te maken met 
de verslechtering van de inkomenspositie van bewoners in stads
vernieuwingsgebieden. De bovenmodale inkomensgroepen hebben de wijk 
verlaten. Zij zijn niet perse op het Oude Noorden aangewezen om een 
goede woning te betrekken. 
Door het stadsvernieuwingsproces krijgen bewoners in het algemeen een 
passender woning. Wanneer er sprake is van overbezetting dan komt dit 
door de onbetaalbaarheid van grote woningen. 

5.5. Algemene konklusies 

Uit dit onderzoek blijkt dat er een segregatie van bevolkingsgroepen 
binnen de wijk optreedt tussen nieuwbouw-, renovatie-, en sloop
woningen. De segregatie naar nationaliteit, leeftijd en huishoudens
grootte (meer buitenlandse grote gezinnen en meer 35-64 jarigen in 
nieuwbouw en renovatie, meer bejaarden in nieuwbouw en meer jongeren 
in renovatie) en de segregatie naar inkomen (zowel in nieuwbouw als 
in renovatie meer inkomens rond het minimumloon, waarbij het 
gemiddelde inkomen van de nieuwbouwbewoners hoger is dan dat van 
renovatiebewoners en bij elke verhuizing grotere verschillen in huur
quotes tussen de lagere en de hogere inkomensgroepen) weerspiegelen 
de veranderde beleidsopvatting in de wijken ten aanzien van de 
gewenste bevolkingssamenstelling. 

Dit nieuwe beleid heeft ingespeeld op de ontwikkelingen binnen de 
wijken. De bevolkingsontwikkeling bleek toch niet zo stuurbaar. De 
Nederlandse startende gezinnen bleven uit de wijk trekken. Ook Z1Jn 
er een aantal diskriminerende elementen uit de toewijzingsregels 
verdwenen (bv. woonduur in de wijk als selektiekriterium). Bij de 
toewijzing wordt steeds meer gewerkt met een doorschuifsysteem, 
waardoor niet meer geselekteerd kan worden op basis van bevolkings
kenmerken. De kwaliteit van de woning bepaalt nu of bewoners een hoge 
urgentie hebben. In het Rotterdamse stadsvernieuwingsbeleid heeft de 
voortgang van de stadsvernieuwing hoge prioriteit. Het doorschuif-
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sysr • :m bevordert de voortgang, doordat op deze wij ze hele blokken 
woningen sneller leeg kunnen komen. 

Het stedelijke beleid heeft geen direkte invloed op de wijze van toe
wijzing en de bepaling van de woningdifferentiatie, afgezien van een 
tweetal randvoorwaarden, die voor elke wijk gelden. De woning
differentiatie moet voldoen aan de eis uit het Struktuurplan (40% 
groot, 40% klein en 20% marge). Bij de toewijzing van de nieuwbouw
en oudbouwwoningen en rle resterende renovatiewoningen moet 15% 
bestemd zijn voor de niet- wijkbewoners. 
Indirekt vindt er echter wel kontrole plaats op de voortgang van de 
stadsvernieuwing. Bij de toekenning van de kontingenten woningen aan 
de wijken wordt rekening gehouden met de resultaten van de 
herhuisvesting in de wijk. Als er weinig SV-urgenten zijn geplaatst 
betekent dit een verlaging van het kontingent voor het volgende jaar. 
De eis ten aanzien van de woningdifferentiatie betekent in de 
praktijk dat er een minimumgrens van 40% grote woningen wordt 
gehanteerd. De 20% marge wordt geheel opgebruikt aan kleine woningen, 
zowel in nieuwbouw als in renovatie. Door de 20% marge kan in de wijk 
de bepaling van de woningdifferentiatie beter worden af gestemd op de 
vraag van de te herhuisvesten bewoners. 

Juist door toepassing van het doorschuifsysteem wordt het grootste 
knelpunt in de stadsvernieuwing duidelijk. Bij de herhuisvesting van 
de sloop- en renovatieurgenten onstaan grote problemen omdat deze 
niet geherhuisvest kunnen worden. Het aanbod goedkope oudbouwwoningen 
in de wijk daalt (zowel door een algemene verhoging van het huurpeil 
door huurharmonisatie en huurverhogingen als door stadsvernieuwings
aktiviteiten). Het aanbod van nieuwbouw- en renovatiewoningen, als 
dit al voldoende is, biedt niet voor alle SV- urgenten een goede 
herhuisvestingsmogelijkheid. Dit heeft o.i. te maken met de onbetaal
baarheid van met name de nieuwbouw voor veel SV- urgenten. 

We hebben door ons onderzoek de indruk gekregen dat door de nadruk 
die in Rotterdam wordt gelegd op de voortgang van de stads
vernieuwing, de beïnvloeding van de bevolkingssamenstelling 
ondergeschikt is gemaakt aan het streven naar produktie van nieuwbouw 
en renovatie. Op zich is dit een goede zaak. Er worden niet direkt 
bepaalde bevolkingsgroepen uitgesloten. We vragen ons echter nog 
steeds af of stadsvernieuwing wel ten goede komt aan de bevolkings
groepen, die de grootste huisvestingsproblemen hebben. 

4.6. Oplossingen? 

Om de voortgang van de stadsvernieuwing (en van de herhuisvesting) te 
waarborgen worden een aantal strategieen voorgesteld: 

Een verruiming van de 85-15 regel 

Door h~t sterk territoriaal gerichte bouwen voor de buurt onstaan er 
grote verschillen tussen wijken onderling in herhuisvestingsmogelijk
heden en in aanbod van nieuwbouw en renovatie. Zo kan er in de 
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t>erstcringsg('biedcn een overschot éH!n nieuwbouw ontstaan, omdat hier 
de stadsvernieuwing reeds enkele jaren loopt en kan er in de tweede
ringsgcbiedcn een groot tekort aan nieuwbouw zijn omdat er geen 
geschikte lokaties binnen de wijk ZJJn en/of geen kontingenten 
beschikbaar. Door een grotere mate van uitwisseling tussen verschil
lende wijken mogelijk te maken kan er een betere afstemming komen 
tussen de produktie van nieuwbouwwoningen en de herhuisvesting van 
sloopurgenten. O.i. is dit een goede strategie. 

Een verschillend differentiaticbeleid voor nieuwbouw en renovatie 

Uit dit onderzoek blijkt dat de bezettingsnormen voor 
renovatiewoningen soepeler worden toegepast dan voor nieuwbouw
woningen. De keuze voor renovatie of nieuwbouw zal veel te maken 
hebben met de betaalbaarheid. Er is immers een huurverschil van 
ongeveer 120 gulden tussen deze woningen. Kennelijk kiezen veel 
bewoners voor een, vaak te kleine, renovatiewoning. Door meer grote 
woningen in de renovatie te plannen zou een groter aanbod relatief 
goedkopere, grotere woningen kunnen worden gekreeerd. Het recente 
voorstel van het Oude Noorden is hier een voorbeeld van. 

Een betere afstemming tussen fasering en herhuisvesting 

In het Oude Noorden is nu een tweejarige oplevering van nieuwbouw- en 
renovatie (zie p.12). Er zijn per jaar grote verschillen in aanbod en 
herhuisvestingscapaciteit in de wijk. Door een meer geleidelijke 
fasering kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. In 
ons onderzoek wordt duidelijk dat de verhuisstromen vaak afhankelijk 
zijn van het aanbod op het moment. 

Een verschillend kwaliteitsnivo voor bepaalde bevolkingsgroepen 

Een andere strategie om de herhuisvestingproblemen te verkleinen is 
een ander gewenst kwaliteitsnivo te veronderstellen voor bepaalde 
bevolkingsgroepen. Zo zouden grote huishoudens, bv. woongroepen of 
buitenlandse gezinnen, meer belang hebben bij grote oudbouwwoningen. 
Dit is o.i. een gevaarlijke strategie. Het kan natuurlijk best zo 
z13n dat een groot huishouden een goedkope, kwalitatief mindere 
woning wenst, maar als dit zou betekenen dat alle grote huishoudens 
genoegen zouden moeten nemen met een lagere kwaliteit, door alleen in 
de oudbouw een voldoende aanbod grote woningen te hebben, zou er geen 
keuze meer mogelijk zijn voor deze groepen voor een kwalitatief goede 
~oning. Daarmee zou nieuwbouw en ook renovatie ontoegankelijk worden 
voor bepaalde bevolkingsgroepen in de wijk. 

Een verlaging van het huurpeil 

Uit ons onderzoek komen een aantal aanw1Jz1ngen dat de betaalbaarheid 
een van de oorzaken is van de grote problemen bj de herhuisvesting. 
Nader onderzoek zal nodig zijn (bv. budgetonderzoeken of woonwensen
onderzoeken) om na te gaan bij welke bevolkingsgroepen de huur van de 
nieuwbouw- en renovatiewoningen een barriere vormt om de stap naar 
nieuwbouw ot rènovatie te maken. De in deze paragraaf genoemde 
strategieen kunnen het betaalbaarhcidsproblcem tijdelijk opschuiven. 
Een n1eer fundamentele strategie moet er op gericht zijn tot verlaging 
van de woonlasten te komen. Als dit niet gebeurt zal de 
stadsvernieuwing nu of in de toekomst zeker stagneren. 
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fijlagel 

Aan het eind van de jaren zestig worden er verschillende bewoners
organisaties opgericht. Verenigd in het SVOW (Samenwerkings Verband 
Oude Wijken) worden er in 1972 in een Mars op het stadshuis de 
volgende 15 eisen aan het gemeentebestuur overhandigd: 

1. Stopzetten van de uitgifte van bouwvergunningen voor, 
uitbreiding of plaatsing van producerende bedrijven en 
kantoorpanden in woonwijken. Deze eis is juist nu noodzakelijk 
door het ontbreken van een bestemmingsplan. • 

2. Herbouwplicht voor weggebroken panden. Dit ter voorkoming, dat 
in de oude wijken grond, oorspronkelijk bestemd voor 
woonruimte opgeslokt wordt door het bedrijfsleven. 

3. Rekonstruktie- en nieuwbouwwoningen tegen betaalbare huren 
voor mensen met lagere inkomens. 

4. Om zwendelpraktijken tegen te gaan dienen de woningen volledig 
gedistribueerd te worden. 

5. Huiseigenaren moeten gedwongen worden huizen in goede staat te 
onderhouden of anders moet de gemeente te slecht onderhouden 
huizen onteigenen en zelf in beheer nemen en opknappen. 

6. De gemeente moet haar eigen woningen opknappen en in goede 
staat brengen en houden. 

7. Ter voorkoming van huizenspekulatie dient de gerreente als 
eerste in aanmerking te komen bij de aankoop. 

8. Er dient een Nationaal Bouwfonds te komen, gefinancieerd o.a. 
door onttrekking van gelden aan defensie. 

9. B.T.W. moet vervallen op woningwetwoningen 
10. Het terugdringen en verwijderen van bestaande, niet

wijkgebonden en schaal-onjuiste bedrijven in woonwijken; 
tevens het onder de Vestigingswet brengen van hinderwekkende 
bedrijven. 

ll. Verbod van hinderverwekkende en milieuvervuilende industrieen 
in woongebieden. Voor verlenging van de Hinderwet bij 
uitbreiding en vestiging moet eerst de betrokken buurt 
beslissen met een duidelijk betere beroepsmogelijkheid en kan 
vragen voor sluiting of tot instelling van zuiverings
installaties. 

12. Verbetering van buurten, dus rechtvaardige spreiding van 
kultuur-rekreatieve, medisch-ma~tschappelijke voorzieningen 
als groepspraktijken, scholen, poliklinieken enz. 

13. Goed, snel en goedkoop openbaar vervoer. Goede parkeer
terreinen aan de rand van de stad. 

14. Eerste bestemmingsplan goed te keuren door de bewoners. De 
betrokken buurt heeft medebeslissingsrecht bij onteigenen door 
de gemeente in verband met rekonstruktie en verkeersplannen, 
mits het algemeen menselijk belang niet geschaadt wordt (te 
beoordelen door de gezamenlijke buurten, waarbij de betrokken 
buurt of wijk voorkeursstem heeft. 

15. Vermindering concentratie gastarbeiders in alle oude wijken. 



?6 

Hij lage2 

Door het nieuwe PvdA programkollege worden in 1975 een aantal 
werkdoelen voor de stadsvernieuwing onderscheiden: 

1. In elke stadsvernieuwingswijk zal een projektgroep worden 
gevormd die de voorbereidingen van een beleidsplan voor de 
hele wijk ter hand neemt. 

2. Op basis van beleidsplan 
beslist wat er waar moet 
verbetering, instandhouding. 

en bestemmingsplan moet worden 
gebeuren: kaalslag, nieuwbouw, 

3. Opzetten van een massale aankoopaktie om het versnipperde 
partikulier bezit in gemeente-eigendom te brengen. 

4. Vergroting van het aantal aanschrijvingen door de dienst Bouw 
en Woningtoezicht. Het beleid wordt geintensiveerd: niet 
alleen passief maar ook aktief. 

5. Globale kriteria zullen worden opgesteld voor de beoordeling 
van de vraag wat onder achterstallig onderhoud moet worden 
verstaan en wat voor rekening van de huiseigenaar komt. 

6. Via de aktie "Dit is het begin", begin 1975 te starten wil men 
de bevolking tonen dat het menens is met de stadsvernieuwing. 



bijlage3 

Er moest een goede organisatievorm komen om een ander beleid te kunne~ 
voeren. In 1974 werden er door de oude wijken eisen gesteld t.a.v. de 
in de ~~S (Ver°'f.dening Organisatie S~svernieuwing) genoemde 
projek~groepen~struktuur: 

1. Taak van de projektgroep is het maken van een beleidsplan dat 

2. 

3. 
4. 

uitmondt in een bestemmingsplan. 
Een projektgroep moet bestaan uit 
gemeenteambtenaren, dus geen eigenaars. 
De wijkbewoners dienen in de meerderheid 
Alle vergaderingen van de projektgroep 
openbaar. 

wijkbewoners 

te zijn. 
en subgroepen 

S. De stukken moeten voor een ieder ter inzage liggen. 
6. De projektgroep dient in de wijk zelf gehuisvest te zijn. 

en 

zijn 

7. Er moet een mogelijkheid komen om zelf extern deskundigen aan 
te trekken. 

8. Er moet een team van deskundigen beschikbaar zijn en 
aangewezen worden door de rehabilitatiewijken. 

9. Er moeten mogelijkheden zijn om betaald participatieverlof op 
te kunnen nemen voor wijkbewoners die in de projektgroep 
meedraaien. 

10. Er moet een uitvoeringsorganisatie opgezet worden in overleg 
tussen de wethouders en het OSOW. 
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Hijlage4 

Door Kok worden in Z1Jn onderzoek naar het evenwichtsdenken in de 
vier grote steden de volgende typen argumenten genoemd die een rol 
spelen bij het streven naar meer evenwicht 
1. kommerciele voorz.: ten behoeve van een voldoende 

economisch draagvlak dienen er 
voldoende mensen met een hoger 
inkomen in de stad(svernieuwings
wijken) te wonen. 

2. onderwijs: een voldoende aantal leerlingen 
impliceert een bepaald aandeel 
gezinn~~ met kinderen. 

3. sociale- en kulturele voorz.: voor een gevarieerd voorzieningen
aanbod is een veelzijdigheid in op
leidingsni vo en sociaal-kulturele 
achtergrond van de bewoners nood
zakelijk. 

4. sociale leven: als er te weinig sociale leiders in 
een groep mensen zitten kan 
deprivatie binnen de groep 
ontstaan. 

5. sociale integratie: 

6. politieke leven: 

7. werkgelegenheid: 
8. gemeentelijke financien: 

er bestaat een gevaar bij een sterk 
eenzijdige bevolkingsopbouw voor 
sociale desintegratie en ghetto
vorming. 
teveel extreme linkse groepen of a
poli tieken. 
toenemend woon- werkverkeer. 
veel lage inkomens in de stad 
betekent veel uitgaven (10% van de 
uitkeringen wordt door de gemeente 
betaald) en weinig inkomsten 
(bijvoorbeeld onroerendgoed
belasting). 
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Bijlages 

Verslag gesprek met C. Kievit (huisvestingskoordinatrice in de 
projektgroep het Oude Noorden) d.d. 21 juni 1985. 

In een gesprek hebben we informatie verkregen over 
toewijzingsbeleid en woningdifferentiatiebeleid voor 
onderzochte projekten. In het verslag is onderscheid 
nieuwbouw, renovatie en sloop. 
Nieuwbouw 

het gevoerde 
de door ons 

gemaakt naar 

-KOGPON II heeft een open inschrijv~ng gehad. Vanwege allerlei 
vertragingen is dit projekt tegelijkertijd opgeleverd met KOGPON IA, 
de toewijzingsregels zijn echter verschillend. Voor het Oude Noorden 
is het nadelig dat KOGPON II zo laat pas werd opgeleverd, in verband 
met de stedelijke evaluatie van de plaatsing van SV-urgenten. (Zie: 
evaluatie herhuisvesting SV-urgenten 1983). Door KOGPON II wordt dit 
percentage aanmerkelijk verlaagd. Voor KOGPON IA is gekozen voor 
plaatsing van SV-urgenten d.m.v. een doorschuifsysteem. Dus: vlak 
voor de oplevering zijn de nieuwe bewoners pas bekend. 
-De verklaring voor het grote aandeel bejaardn in de nieuwbouw moet 
worden gevonden in het zeer geringe aanbod in de rest van de wijk. 
Bejaarden willen een bovenwoning en niet op de begane grond. In de 
nieuwbouw is soms een lift aanwezig waardoor een a~ntal driekamer 
bovenwoningen goed bereikbaar zijn. Dit geldt ook met name voor de 
nieuwbouw Rottebocht, een gebouw van 9 verdiepingen waar veel 
bejaarden wonen. Ook worden in de renovatie veel bergingen op de 
begane grond gepland, de bovenwoningen in een gerenoveerd portiek 
zijn slecht toegankelijk, zeker bij een gemeenschappelijk trappehuis. 
-Er zijn weinig buitenlanders in KOGPON II, dit heeft niet zozeer met 
het inschrijvingssysteem te maken als wel met de projektgebonden 
toewijzingsregels. Woonduuur (langer dan 5 jaar) in de wijk was voor 
deze groep een belangrijk kriterium als men op de reservelijst stond. 
Vandaar dat veel buitenlanders (in 1979) buiten de boot vielen. Er 
waren in 1979 wel buitenlanders woonachtig in de slooplokaties, een 
aantal is zelfs na verhuizing toch teruggekeerd naar de nieuwbouw. 
(met name een aantal Marokkaanse huishoudens) Voor andere 
buitenlanders gold toen sterk dat de huur te hoog was, men spaarde 
voor het moederland verder was hun p~rspektief toen nog: terugkeer 
naar het moederland. Dit laatste argument wordt nu niet meer zo vaak 
gehoord. 
-Er woonden in die periode weinig Surinames en Antlllianen in het 
Oude Noorden. Vandaar dat deze groepen ook weinig voorkomen in de 
nieuwbouw en de eerste renovatieprojekten. Pas de laatste twee, drie 
jaar vindt er een toestroom van Surinamers en Antillianen naar het 
Oude Noorden plaats. 

Renovatie 

-Voor alle renovatieprojekten geldt dat er voor de oorspronkelijke 
bewoners wordt gerenoveerd. Echter 50% van de bewoner5 doet ongeveer 
mee , het aantal woningen neemt af, de overblijvende woningen worden 
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vaak als volgt toegewezen: 50% SV-urgenten en 50% aan sociaal-medisch 
urgenten. Een uitzondering hierop vormde Ersmuskwartier fase3. op het 
moment van oplevering waren er zoveel (kleine) slooplokaties in de 
huurt dat toen gekozen voor toewijzing aan enkel SV-urgenten. Ook in 
Blokland fase3 zijn meer SV-urgenten aan bod gekomen vanwege een 
groot aantal ontruimingen op het moment van oplevering. De 
bewonersorganisatie had toen liever de 50%-50% gehanteerd. Vanwege 
het belang van voortgang van de stadsvernieuwing is in de 
projektgroep toch besloten voorrang te geven aan SV-urgenten. 
Op dit moment is deze diskussie weer aktueel. Het aanbod aan woningen 
voor de komende jaren dreigt zo klein te worden dat weer besloten is 
de SV-urgenten prioriteit te gevenn. 

-In de Wolstraat wonen veel buitenlanders, m.n. Spanjaarden en 
Joego@slaven. Dit heeft te maken met het hoge aandeel van deze 
bevolkings@groep onder de oorspronkelijke bewoners in dit gebied. 

-In Bloklandfase2 zijn veel grote woningen vanwege de aanwezigheid 
van veel grote gezinnen. Er zijn zelfs 3 zevenkamerwoningen. 
Dergelijke grote woningen zijn niet zo gewenst. Zowel vanuit het 
oogpunt van de korporaties (verhuurbaarheid) als vanuit de bewoners 
(betaalbaarheid). Deze woningen ziJn ook aan andere huishoudens 
toegewezen als waarvoor ze bedoeld waren, overigens wel aan SV
urgenten. 
-In Blokland fase3 zijn veel kleine woningen omdat hier veel jongeren 
en alleenstaanden woonden. 

Sloop 

-Bewoners van KOGPONI en KOGPON II hadden het recht om terug te 
keren. In KOGPON II is dit voor een klein gedeelte ook gelukt, echter 
twee keer verhuizen en de vertraagde planvorming was voor een deel 
van de bewoners te veel moeite. Er was op het moment van ontruiming 
geen nieuwbouw en renovatie in de wijke voorradig. De sloopurgenten 
van KOGPON IA konden min of meer toevallig doorschuiven naar KOGPON I 
nieuwbouw omdat vanwege een moeizame bedrijfsverplaatsing hier 
vertraging optrad. De overige sloopurgenten die naar nieuwbouw 
verhuisden in de wijk gingen van KOGPON I en IA vooral naar nieuwbouw 
Rottebocht en ook een aantal naar het Slachthuisterrein, een overloop 
lokatie waarvoor dezelfde toewijzingsregels golden als voor KOGPON 
II. 
-De trend dat buitenlanders meer naar oudbouw verhuizen is nog niet 
goed onderzocht. 
-De sloopwoningen van de Erasmusschool waren inderdaad groot. De 
reden tot sloop moet worden in de bouwkundige kwaliteit. 

Toewijzingsbeleid 

De voorlopige herhuisvestingsregels ziJn in 1978 voor het Oude 
Noorden in principe voor 1 jaar goedgekeurd. Tot nu toe wordt er nog 
steeds mee gewerkt. Er is wel een disku~sie geweest over een 70-15-
15% regel. van der Ploeg vond dat binnen de 85-15% regel de 15% uit 
niet SV-urgenten moest bestaan. SV-urgenten konden immers in de eigen 
wijk worden geholpen. In de praktijk bleek echter dat de 15% ook door 
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SV-urgenten uit de andere wijken werd bezet. In de 70-15-15 regel zou 
15% bestemd zijn voor SV-urgenten uit andere wijken en 15% voor 
overige urgenten uit andere wijken. De 70% zou dan voor de wijk zijn. 
Dit voorstel heeft het nooit gehaald. Met name Crooswijk heeft zich 
hiertegen fel verzet (Crooswijk voor de Crooswi~kers) 
-Binnen de algemene herhuisvestingsregels zijn soms per projekt 
aparte aanvullende regels opgesteld, die goedgekeurd moesten worden 
door het stadhuis (bv. woonduur als kriterium in KOGPON II). 
-Binnen de 85% kunnen ook urgenten van buiten de wijk geplaatst 
worden. Deze kategorie komt binnen de 85% echter nooit aan bod. Voor 
de renovatie komen overige urgenten uit de wijk al haast niet aan 
bod. Er is geen verklaring voor waarom deze urgentiegroep is 
toegevoegd. Het is in alle wijken zo en maakt het plaatje kompleet. 
-In het Oude Noorden funktioneert geen herhuisvestingskommissie. Er 
is een soort werkkommissie die de toewijzing uitvoert. D1t is vnl. te 
verklaren omdat de sociaal begeleidster was verbonden aan het 
projektburo. Nu wordt de toewijzing uitgevoerd door de huico samen 
met de werkkommissie waarin de korporaties zijn vertegenwoordigd. De 
toewijzing dient te geschieden binnen de randvoorwaarden die door de 
projektgroep worden gesteld. In de projektgroep wordt ieder jaar de 
herhuisvestingsnota besproken. Hier worden de resultaten van het 
afgelopen jaar in gegevalueerd en het beleid voor de komende jaren 
vastgesteld. De bewoners wilden perse niet in in de herhuisvestings
kommissie. Ze wilden op deze manier niet medeplichtig worden gemaakt 
aan een verdelingsbeleid. De bewoners in de projektgroep worden 
ondersteund vanuit het wijkorgaan het Oude Noorden. Dit biedt de 
bewoners voldoende garantie voor invloed op het beleid. 

Woningdifferentiatie 

-De woningdifferentiatie van de renovatie wordt bepaald door een 
bevolkingsuitdraai te maken van de zittende bewoners op het moment 
dat de planvorming van start gaat. Op grond van deze uitdraai wordt 
de differentiatie vastgesteld. Eigenlijk zou een uitdraai die 
gebaseerd is op en bevolkingssamenstelling van de meedoeners zinniger 
zijn. De eerste manier is toch vrij willekeurig, immers 50% van de 
bewoners doet niet mee met renovatie. In de nieuwe nota (1985) wordt 
dan ook voorgesteld om een standaardwoningdif ferentiatie voor zowel 
nieuwbouw- als renovatieprojekten vast te stellen op grond van de 
ervaringen uit eerdere projekten. In de renovatie komen dan meer 
grote woningen (40%) en in de nieuwbouw meer kleine woningen (65%). 
Er is een grote vraag naar de (grote) renovatiewoningen, vanwege de 
betaalbaarheid van deze woningen. Overigens heeft de dienst VH hier 
wel de nodige bezwaren tegen. In verband met dalende budgetten wordt 
vanuit deze dienst geprobeerd meer kleine woningen in de programmaas 
op te nemen. 
Voor de nieuwbouw golden de standaardregels voor de 
woningdifferentiatie 40% groot, 40% klein en 20% marge (nota 
woningbouwdifferentiatie). Voor KOGPON II is hier wel van afgeweken. 
Dit is echter moeilijk te verkopen op het stadhuis. Meestal wordt het 
programma van eisen afgefloten als er een andere differentiatie dan 
de 40-40-20% wordt gekozen. Overigens wordt de differentiatie ook nog 
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wel eens gewijzigd als de architekt niet uitkomt met zijn plan. 
Bijvoorbeeld een aantal extra 2 kamerwoningen in een moeilijke 
hoekoplossing. 
Overigens lijkt het erop dat het nieuwe voorstel (renovatie meer 
grote en nieuwbouw meer kleine woningen) wel te worden goedgekeurd in 
de raad. 

Er komt binnenkort waarschijnlijk een verduidelijking van de 
toewijzingsregels waarin de overige urgenten een puntenaantal krijgen 
waarmee dan rekening wordt gehouden. Hiermee is dan een grotere 
kontrole mogelijk op de toewijzing door korporaties aan niet-urgenten • van buiten de wijk. Dit blijkt toch nog al eens voor te komen (m.n. 
bij Patrimonium). 

Tenslotte 

Er is een onderzoek verricht naar de herhuisvestingsresultaten van de 
verschillende inkomensgroepen door Rint de Vries, de resultaten zijn 
niet gepubliceerd. 



Bijlage6 

Tabel 1.1 
NIEUWBOUW 

LEEFTIJD 

t/m 34 jaar 
35- 64 jaar 
65 jaar e.o. 

TOTAAL % 
ABS 

Tabel 1.2 
RENOVATIE 

LEEFTIJD 

t/m 34 jaar 
35- 64 jaar 
65 jaar e.o. 

TOTAAL % 
ABS 

Tabel 1.3 
SLOOP 

LEEFTIJD 

t/m 34 jaar 
35- 64 jaar 
65 jaar e.o. 

TOTAAL % 
ABS 

NATIONALITEIT 
Neder!. 

21.0 
48.2 
30.7 

76.0 
(114) 

buiten!. 

30.5 
61.1 
8.3 

24.0 
(36) 

NATIONALITEIT 
Neder!. 

45.7 
43.4 
10.8 

67.5 
(83) 

buiten!. 

37.5 
60.0 
2.5 

32.5 
(40) 

NATIONALITEIT 
Neder!. 

34.2 
39.2 
26.7 

81.1 
(120) 

buiten!. 

28.6 
71.4 
o.o 

18.9 
(28) 

TOTAAL 
% ABS 

23.3 (35) 
78.1 (77) 
25 .3 (38) 

100 
( 150) 

TOTAAL 
% ABS 

43.1 (53) 
48.8 (60) 
8.1 (10) 

100 
( 12:5) 

TOTAAL 
% ABS 

33.1 (49) 
45.3 ( 67) 
21.6 (32) 

100 
(148) 

83 

• 
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Tabel 2.1 
NIEUWBOUW 

NATIONALITEIT TOTAAL 
INKOMEN Nederl. buitenl. % ABS 

tot minimum 56.4 63.3 58.8 (50) 
minimum-modaal 36.3 26.6 33 (28) 
boven modaal 7.3 10.0 8.2 ( 7) 

TOTAAL % 64.7 36.3 100 
ABS (55) (30) (85) 

Tabel 2.2 
RENOVATIE 

NATIONALITEIT TOTAAL 
INKOMEN Nederl. buitenl. % ABS 

tot minimum 75.9 66.7 71.2 (42) 
minimum-modaal 20.7 26.7 23.4 (14) 
boven modaal 3.4 6.7 5 .1 ( 3) 

TOTAAL % 49.2 50.8 100 
ABS (29) (30) (59) 

Tabel 2.3 
SLOOP " 

NATIONALITEIT TOTAAL 
INKOMEN Nederl. buitenl. % ABS 

tot minimum 46.8 29.4 43.1 (34) 
minimum-modaal 29.1 58.9 35.5 (28) 
boven modaal 24.2 11.8 21.5 (17) 

TOTAAL % 78.5 21.5 100 
ABS (62) 17) (79) 
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Tabel 3.1 
NIEUWBOUW 

NATIONALITEIT TOTAAL 
HUISH.SAMENST. Nederl. t>uitenl. % ABS 

1 persoonshh. 34.2 16.7 30.0 (45) 
2 persoonshh. 36.0 25.0 33.3 (50) 
3 persoonshh. 15.8 8.3 14.0 (21) 
4 persoonshh. 7.9 25.0 12.0 (18) 
5+persoonshh. 6.1 25.0 10.7 (16) 

TOTAAL % 76.0 24.0 100 
ABS (114) (36) (150) 

Tabel 3.2 
RENOVATIE 

NATIONALITEIT TOTAAL 
HUI SH • SAMEN ST • Nederl. buitenl. % ABS 

1 persoonshh. 47.0 27 .5 40.7 (50) 
2 persoonshh. 32.5 20.0 28.5 (35) 
3 persoonshh. 14.5 15.0 14.6 (18) 
4 persoonshh. 6.0 12.5 8.1 (10) 
5+persoonshh. o.o 25.0 8 .1 (10) 

TOTAAL % 67.5 32.5 100 
ABS (83) (40) (123) 

" 
Tabel 3.3 
SLOOP 

NATIONALITEIT TOTAAL 
HUISH.SAMENST. Nederl. buitenl. % ABS 

1 persoonshh. 43.8 21.4 39.6 ( 59) 
2 persoonshh. 32.2 14.3 28.9 (43) 
3 persoonshh. 9.1 14.3 10.l (15) 
4 persoonshh. 8.3 10.7 8.7 (13) 
5 persoonshh. 6.6 39.3 12.8 (19) 

TOTAAL % 81.2 18.8 100 
ABS (121) (28) (149) 
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Tabel 4.1 
NIEUWBOUW 

LEEFTIJD TOTAAL 
INKOMEN t/m 34 35-64 65 e.o. % ABS 

tot minimum 68.8 54.5 60.0 58.8 (50) 
minimum-modaal 18.8 63.4 36.0 32.9 (28) 
boven modaal 12.5 9 .1 4.0 8.2 ( 7) 

TOTAAL % 18.8 51.8 29.4 100 
ABS (16) (44) (25) (85) 

Tabel 4.2 
RENOVATIE 

LEEFTIJD TOTAAL 
INKOMEN t/m 34 35-64 65 e.o. % ABS 

tot minimum 73.1 68. 7 100 71.2 (42) 
minimum-modaal 23.1 25.0 o.o 23.7 (14) 
boven modaal 3.8 6.3 o.o 5.1 ( 3) 

TOTAAL % 44.1 54.2 1.7 100 
ABS (26) (32) ( 1) (59) 

Tabel 4.3 
SLOOP 

LEEFTIJD TOTAAL 
INKOMEN t/m 34 35-64 65 e.o. % ABS 

tot minimum 41.9 25.8 75.0 45.3 (39) 
minimum-modaal 38.7 54.8 20.8 33. 7 (29) 
boven modaal 19.4 35.4 4.2 20.9 (18) 

TOTAAL % 36.0 36.0 28.0 100 
ABS (31) (31) (24) (86) 
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Tabel 5.1 
NIEUWBOUW 

LEEFTIJD TOTAAL 
HUISH. SAMENST. t/m 34 35-64 65 e.o. % ABS 

1 persoonshh. 28.6 20.8 50.0 30.0 (45) 
2 persoonshh. 37.1 26.0 44.7 33.3 (50) 
3 persoonshh 17.1 16.9 5.3 14.0 (21) 
4 persoonshh. 14.3 16.9 o.o 12.0 (18) 
5+persoonshh. 2.9 19.5 o.o 10.7 (16) 

TOTAAL % 23.3 51.3 25.3 100 
ABS (35) (77) (38) (150) 

Tabel 4.2 
RENOVATIE 

LEEFTIJD TOTAAL 
HUI SH. SAMEN ST. t/m 34 35-64 65 e.o. % ABS 

1 persoonshh. 41.5 40.0 40.0 40.7 (50) 
2 persoonshh. 26.4 25.0 60.0 28.5 (35) 
3 persoonshh. 17.0 15.0 o.o 14.6 (18) 
4 persoonshh. 11.3 6.7 o.o 8.1 (10) 
5+persoonshh. 3.8 13.3 o.o 8.1 (10) 

TOTAAL % 43.1 48.8 8 .1 100 
ABS (53) (60) (10) (123) 

Tabel 4.3 
SLOOP 

LEEFTIJD TOTAAL 
HUISH.SAMENST. t/m 34 35-64 65 e.o. % ABS 

1 persoonshh. 47.4 22.9 61.8 39.8 ( 64) 
2 persoonshh. 26.3 27.1 35.3 28.6 (46) 
3 persoonshh. 15.8 8.6 2.9 9.9 (16) 
4 persoonshh. 3.5 17.1 o.o 8.7 (14) 
5+persoonshh. 7.0 24.3 o.o 13.0 (21) 

TOTAAL % 35.4 43.5 21.1 100 
ABS (57) (70) (34) (161) 
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Tabel 5.1 
NIEUWBOUW 

INKOMEN TOTAAL 
tot minimum boven 

HUISH.SAMENST. minimum modaal modaal % ABS 

1 persoonshh. 32.0 17.9 57.1 29.4 (25) 
2 pt!rsoonshh. 32.0 32.1 o.o 29.4 (25) 
3 persoonshh. 12.0 17. 9 28.6 15.3 (13) 
4 persoonshh. 12.0 17.9 o.o 12.9 (11) 
5+persoonshh. 12.0 14.3 14.3 12.9 (11) 

TOTAAL % 58.8 32.9 8.2 100 
ABS (50) (28) ( 7) (85) 

Tabel 5.2 
RENOVATIE 

INKOMEN TOTAAL 
tot minimum boven 

HUISH.SAMENST. minumim modaal modaal % ABS 

1 persoonshh. 50.0 21.4 o.o 40. 7 (24) 
2 persoonshh. 23.8 28.6 33.3 25.4 (15) 
3 persoonshh. 11.9 14.3 33.3 13.6 ( 8) 
4 persoonshh. 7.1 14.3 33.3 10.2 ( 6) 
5+persoonshh. 7 .1 21.4 o.o 10.2 ( 6) 

TOTAAL % 71.2 23.7 5.1 100 
ABS (42) (14) ( 3) (59) 

Tabel 5.3 
SLOOP 

INKOMEN TOTAAL 
tot miminum boven 

HUISH.SAMENST. minimum modaal modaal % ABS 

1 persoonshh. 46.2 13.8 38.9 33.7 (29) 
2 persoonshh. 20.5 41.4 27.8 29 .1 (25) 
3 persoonshh. 10.3 20.7 16.7 15.1 (13) 
4 persoonshh. 10.3 3.4 5.6 7.0 ( 6) 
5+persoonshh. 12.8 20.7 11.1 15.1 (13) 

TOTAAL % 45.3 33.7 21.0 100 
ABS (39) (29) (18) (86) 
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Bij lage7 
--------
SLOOP 
Vergelijking projekten 

Tabel 1.1 
KOGPON Erasmus KOG PON KOG PON TOTAAL 

NATIONALITEIT I school IA Il % ABS 

Nederlandse 76.1 93.8 92.9 80.3 81.b (124) 
Buitenlandse 23.9 6.2 7.1 19.7 18.4 (28) 

TOTAAL % 30.3 10.5 9.2 50.0 100 
ABS (46) (16) (14) (76) ( 152) 

Tabel 1.2 
KOG PON Erasmus KOGPON KOGPON TOTAAL 

LEEFTIJD I school IA Il % ABS 

t/m 34 jaar 37.2 46.7 43.8 30.3 35.5 (57) 
35-64 jaar 45.1 33.4 43.8 44.4 43.5 (70) 
65 jaar e.o. 17.6 20.0 12.5 25.3 21. 1 (34) 

TOTAAL % 31.7 9.3 9.9 49.1 100 
ABS (51) (15) (16) (79) (161) 

Tabel 1.3 
KOGPON Erasmus KOG PON KOGPON TOTAAL 

INKOMEN I school IA Il % ABS 

tot minimum 30.0 33.3 60.0 48.4 45.3 (39) 
minimum-modaal 40.0 33.3 40.0 32.3 33.8 (27) 
boven modaal 30.0 33.3 o.o 19.4 20.9 (18) 

TOTAAL % ll. 6 10.5 5.8 72.1 100 
ABS (10) (9) (5) (62) (86) 

Tabel 1.4 
KOG PON Erasmus KOGPON KOG PON TOTAAL 

HUI SH. SAMENST. I school IA Il % ABS 

1 pers. hh. 45.1 37.5 50.0 35.0 3~.9 (65) 
2 pers. hh. 27.5 37.5 18.8 30.0 28.8 (47) 
3 pers. hh •• ll. 8 12.5 o.o 10.0 9.8 (16) 
4 pers. hh. 3.9 6.3 18.8 10. 0 8.6 (14) 
5+pers. hh. 11.8 6.3 12.5 15.0 12.9 (25) 

TOTAAL i. 30.5 9.6 9.6 49.1 100 
ABS (51) (16) (16) (80) (lb3) 
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Tabel 1.5 
KOG PON Erasmus KOG PON KOG PON TOTAAL 

KAMER TAL 1 school IA Il % ABS 

1,2 kamers 54.5 38.5 13.3 61.0 51. 2 (64) 
3 kamers 24.2 23.1 80.0 20.3 28.8 (36) 
4 kamers 18.2 u.o 38.5 o.o 3.1 (17) 
5+kamers 3.0 38.5 o.o 3.1 6.4 (8) 

TOTAAL % 26.4 10.4 12.0 51.2 100 
ABS (33) (13) (15) (64) (125) 

Tabel 1.6 
KOG PON Erasmus KOGPON KOG PON TOTAAL 

NETTO HUUR I school IA II % ABS 

tot 200 gld. 100.0 55.5 91. 7 70.0 80.4 (86) 
200-250 gld. o.o 22.2 8.3 20.0 13.1 (14) 
250 gld. ev. o.o 22.2 o.o 9.9 6.5 ( 7) 

TOTAAL % 29.0 8.4 ll. 2 51.4 100 
ABS (31) (9) (12) (55) (107) 
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RENOVATIE 
Vergelijking projekten 

Tabel 2.1 
Erasmus Blokland Blokland Wolstr. TOTAAL 

NATIONALITEIT fase3 fase2 fase3 fase2 % ABS 

Nederlandse 71. 8 75.0 80.0 46.9 67.5 (83) 
Buitenlandse 28.2 25.0 20.0 53.1 32.5 (40) 

TOTAAL % 31.7 26.0 16.3 26.0 100 
ABS (39) (32) (20) (32) (123) 

Tabel 2.2 
Erasmus Blokland Blokland Wolstr. TOTAAL 

LEEFTIJD fase3 fase2 fase3 fase2 % ABS 

t/m 34 jaar 30.8 50. l 40.0 53.2 43.l 
35-64 jaar 53.8 50.0 50.0 40.7 48.8 (60) 
65 jaar e.o. 15.4 o.o 10.0 6.3 8.1 (10) 

TOTAAL % 31.7 26.0 16.3 26.0 100 
ABS (39) (32) (20) (32) (123) 

Tabel 2.3 
Erasmus Bloklams Blokland Wolstr. TOTAAL 

INKOMEN fase3 fase2 fase3 fase2 % ABS 

tot minimum 50.0 81.3 88.9 70.0 71.2 (42) 
minimum-modaal 35.7 12.6 o.o 15.0 23.8 (14) 
boven modaal 14.3 6.3 ll. l 15.0 5.1 ( 3) 

TOTAAL % 23.7 27.1 15.3 33.9 100 
ABS (14) (16) (9) (20) (59) 

Tabel 2.4 
Erasmus Blokland Blokland Wolstr. TOTAAL 

HUISH. SAMENST. fase3 fase2 fase3 fase2 % ABS 

1 persoonshh. 38.5 50.0 55.0 25.0 40.7 (50) 
2 persoonshh. 23.1 21. 9 25.0 43.8 28.5 (35) 
3 persoonshh. 17.9 6.3 15.0 18.8 14.6 (18) 
4 persoonshh. 5.1 12.5 5.0 9.4 8.1 (10) 
S+persoonshh. 15.4 9.4 o.o 3.1 8.1 (10) 

TOTAAL % 31. 7 26.0 16.3 26.0 100 
ABS (3Y) (32) (20) (32) (123) 
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Tabel 2.5 
Erasmus Blokland Blokland Wolstr. TOTAAL 

KAMElffAL tase3 fase2 fase3 fase2 % ABS 

1,2 kamers 41.0 21. 9 40.0 34.4 34 .1 (42) 
3 kamers 38.5 so.o 55.0 40.6 44.7 (55) 
4 kamers 15.4 21. 9 5.0 21.9 17.l (21) 
5+kamers 5.1 6.3 o.o 3.1 4.1 ( 5) 

TOTAAL % 31. 7 26.0 16.3 26.0 100 
ABS (39) (32) (20) (32) (123) 

Tabel 2.6 
Erasmus Blokland Blokland Wolstr. TOTAAL 

NETTO HUUR fase3 fase2 fase3 fase2 % ABS 

200-250 gld. 41. 0 43.8 35.0 34.4 39.0 (48) 
250-300 gld. 51.3 43.8 60.0 59.4 52.8 (65) 
300-350 gld. 7.7 12.S o.o 6.3 7.3 ( 9) 
350-400 gld. o.o o.o s.o o.o 0.8 ( 1) 

TOTAAL % 31. 7 26.0 16.3 26.0 100 
ABS (39) (32) (20) (32) (123) 



93 

Tabel 3.1 
KOGPON KOG PON TOTAAL 

NATIONALITEIT IA Il z ABS 

Nederlandse 74.1 77 .8 76.0 (114) 
Buitenlandse 28.6 22.2 24.0 (36) 

TOTAAL % 100 100 lUO 
ABS (42) (108) ( 150) 

Tabel 3.2 
KOGPON KOGPON TOTAAL 

LEEFTIJD IA Il % ABS 

t/m 34 jaar 26.2 22.3 23.3 (35) 
35-64 jaar 54.7 50.0 51.4 (77) 
65 jaar e.o. 19.0 27.8 25.3 (38) 

TOTAAL % 28.0 72.0 100 
ABS (42) (108) (150) 

Tabel 3.3 
KOGPON KOGPON TOTAAL 

INKOMEN IA Il % ABS 

tot mimimum 48.1 63.8 58.8 (50) 
minimum-modaal 40.7 25.9 33.U (28) 
boven modaal 11.1 10.3 8.2 ( 7) 

TOTAAL % 31.8 68.2 100 
ABS (27) (58) (85) 

Tabel 3.4 
KOGPON KOG PON TOTAAL 

HUISH. SAMENST. IA II % ABS 

1 persoonshh. 26.2 31. 5 30.0 (45) 
2 persoonshh. 38.1 31.5 33.3 (50) 
3 persoonshh. 11. 9 14.8 14. 0 (21) 
4 persoonshh. 14.3 11. l 12.0 (18) 
5+persoonshh. 9.5 11. l 10. 7 (16) 

TOTAAL % 28.0 72.U 100 
ABS (42) (108) (150) 
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Tabel 3.5 

KOGPON KOG PON TOTAAL 
KAMERTAL IA 11 % ABS 

2 kamers 4.8 10.2 8.7 (13) 
3 kamers 57.1 47.2 50.0 (7 5) 
4 kamers 23.8 25.0 24.7 (37) 
5+kamers 14.3 17.6 16.7 (25) 

TOTAAL % 28.0 72.0 100 
ABS (42) ( 108) (150) 

Tabel 3.6 
KOGPON KOG PON TOTAAL 

NETTO HUUR IA II % ABS 

300-350 gld. 33.3 12.0 18.0 (27) 
350-400 gld. 50.0 56.5 54.7 (82) 
400 gld.ev. ló.7 31.5 27.3 (41) 

TOTAAL % 28.0 72.0 100 
ABS (42) (108) (150) 
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Bijlage8 

Tabel 1.1. Bestemming sloopurgenten naar huishoudensgrootte 

bestemm. sloop oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
hh.grootte urgent bouw va tie bouw % abs 

1 pers % 20.0 45.5 28.6 41.7 35.8 39.5 (62) 
2 pers % 40.0 20.5 28.6 25.0 35.8 28.0 (44) 
3 pers % o.o 9.1 14.3 12.5 7.5 9.6 (15) 
4 pers % o.o 6.8 o.o 12.5 9.4 8.9 (14) 
5+pers % 40.0 18.2 28.6 8.3 ll .3 14.0 (22) 

TOTAAL % 3.2 28.0 4.5 30.6 33.ö 100 
abs (5) (44) (7) (48) (53) (157) 

Tabel 1.2. Bestemming sloopurgenten naar leeftijd kostwinner 

bestemm. sloop oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
leeftijd urgent bouw vat ie bouw % abs 

t/m 24 jr % o.o 11.4 14.3 4.3 5.8 7.1 (11) 
25- 34 jr % 40.0 18.2 o.o 23.9 40.4 27.3 (42) 
35- 49 jr % 40.0 36.4 28.6 13.0 23.1 24.7 (38) 
50- 64 jr % 20.0 20.5 o.o 21. 7 19.2 19.5 (30) 
65 jr e.o. % o.o 13.6 57.1 37.0 ll.5 21.4 (33) 

TOTAAL % 3.2 28.6 4.5 29.9 33.8 100 
abs (5) (44) (7) (46) (52) (154) 

Tabel 1.3. Bestemming sloopurgenten naar nationaliteit 

bestemm. sloop oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
nationaliteit urgent bouw vat ie bouw % abs 

neder land % 40.0 68.3 71.4 86.4 93.6 81.3 (117) 
surin/ant. % o.o 4.9 o.o 2.3 o.o 2.1 (3) 
turkije % o.o o.o 14.3 2.3 o.o 1.4 (2) 
marokko % 20.0 19.5 14.3 4.5 o.u 8.3 (12) 
ov. medit. % o.o 7.3 o.o o.o 2 .1 2.8 (4) 
overig % 40.0 o.o o.o 4.5 4.3 4.2 (6) 

TOTAAL % 3.5 28.5 4.9 30.6 32.6 100 
abs (5) (41) (7) (44) (47) (144) 
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Tabel 1.4. Bestemming sloopurgenten naar inkomen hoofdkostwinner 

bestemm. sloop oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
inkomen urgent bouw va tie bouw % abs 

t/m AOW-all % o.o 5.6 o.o o.o 3.7 2.4 (2) 
AOW-Minimum % 50.0 33.3 40.0 67.7 25.9 44.6 (37) 
Min-GernMM. % o.o 38.9 60.0 12.9 18.5 22.9 (19) 
GemMM-Reg .1 % o.o 16.7 o.o o.o 7.4 6.0 (5) 
Reg.1-Mod. % o.o o.o o.o 3.2 7.4 3.5 (3) 
Modaal+ % 50.0 5.6 o.o 16.1 37.0 20.5 (17) 

TOTAAL % 2.4 21. 7 6.0 37.3 32.5 100 
abs (2) (18) (5) (31) (27) (83) 

Tabel 1.5. Bestemming sloopurgenten naar huur oud adres 

bestemrn. sloop oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
huur oud urgent bouw va tie bouw % abs 

t/m lOOgld % o.o 12.1 o.o 8.6 24 .1 13.3 (14) 
100-150gld % 50.0 48.5 o.o 28.6 27.6 33.3 (35) 
150-200gld % o.o 30.3 50.0 40.0 27.6 33.3 (35) 
200-250gld % o.o 3.0 33.3 17.1 17.2 13.3 (14) 
250gld ev % 50.0 6 .1 16.7 5.7 3.4 6.8 (7) 

TOTAAL % 1.9 31.4 5.7 33.3 27.6 100 
abs (2) (33) ( 6) (35) (29) (105) 

Tabel 1.6. Bestemming sloopurgenten naar huur nieuw adres 

besternrn. sloop oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
huur nieuw urgent bouw va tie bouw % abs 

tfm 150gld % 100.0 42.5 o.o 2.2 2.9 16.4 (21) 
150-200gld % o.o 22.5 o.o o.o 11.8 10.2 (13) 
200-250gld % o.o 10.0 66.7 2.2 8.8 9.4 (12) 
250-300gld % o.o 12.5 33.3 2.2 23.5 12.5 (16) 
300-350gld % o.o 7.5 o.o 57.8 17.6 27.3 (35) 
350-400gld % o.o o.o o.o 24.4 20.6 14.1 (18) 
400gld ev % o.o 5.0 o.o 11.1 14.7 9.4 (12) 

TOTAAL % 2.3 31.3 4.7 35.2 26.6 100 
abs (3) (40) (6) (45) (34) (128) 
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Tabel 1.7. Bestemming sloopurgenten naar huursprong 

bestemm. sloop oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
huursprong urgent bouw va tie bouw % abs 

minder % 100.0 35.5 o.o 5.9 o.o 15.1 (14) 
+ o- 50gld% o.o 32.3 60.0 2.9 13.6 18.3 (17) 
+ 50-100gld% o.o 9.7 20.0 5.9 18.2 10.8 (10) 
+ 100- l 50gld% o.o 12.9 20.0 17.6 13.b 15.1 (14) 
+150-200gld% o.o 3.2 o.o 26.S 22.7 16.1 (IS) 
+200-250gld% o.o 3.2 o.o 26.5 9 .1 12.9 (12) 
+250gld ev % o.o 3.2 o.o 14.7 22.7 11.8 (11) 

TOTAAL % 1 .1 33.3 5.4 36.6 23.7 100 
abs (1) (31) (S) (34) (22) (93) 

Tabel 1.8. Bestemming sloopurgenten naar kamertal oud adres 

bestemm. sloop oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
kamertal oud urgent bouw va tie bouw % abs 

t/m 2 kam % so.o 65.7 42.9 47.S 47.2 52.5 (63) 
3 kam % so.o 28.6 42.9 30.0 19.4 27.S (33) 
4+kam % o.o 5.7 14.3 22.S 33.3 20.0 (24) 

TOTAAL % 1. 7 29.2 5.8 33.3 30.0 100 
abs (2) (35) (7) (40) (36) (120) 

Tabel 1.9. Bestemming sloopurgenten naar kamertal nieuw adres 

bestemm. oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
kamertal nw. bouw va tie bouw % abs 

t/m 2 kam % 38.9 60.0 22.6 21.1 28.8 (21) 
3 kam % 22.4 20.0 45.2 52.6 39.7 (29) 
4+kam % 38.9 20.0 32.2 26.3 31.S (23) 

TOTAAL % 24.7 6.8 42.5 26.0 100 
abs (18) (S) (31) (19) (73) 
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Tabel 1.10. Bestenuning sloopurgenten naar kamersprong 

bestemm. oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
kamersprong bouw vat ie bouw % abs 

-1 kam % 6.3 40.0 14.3 35.3 19.7 (13) 
0 kam % 37.5 20.0 25.0 17.6 25.8 (17) 

+l kam % 31.3 20.0 39.3 29.4 33.3 (22) 
+2 kam ev % 25.0 20.0 21.4 17.7 21.2 (14) 

TOTAAL % 24.2 7.6 42.4 25.8 100 
abs (16) (5) (28) (17) (66) 

Tabel 2.1. Herkomst nieuwbouwbewoners naar huishoudensgrootte 

herkomst sloop re no- oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
hh.grootte urgent urgent bouw vat ie bouw % abs 

1 pers % 32.1 36.8 26.4 100.0 o.o 30.4 30.0 (45) 
2 pers % 32.1 36.8 24.5 o.o 33.3 43.5 33.3 (50) 
3 pers % 21.4 10.5 13.2 o.o 33.3 10.9 14.0 (21) 
4 pers % 10.7 15.8 15.1 o.o o.o 8.7 12.0 (18) 
5+pers % 3.6 o.o 20.8 o.o 33.3 6.5 10.7 (16) 

TOTAAL % 18.7 12.7 35.3 0.1 2.0 30.7 100 
abs (28) (19) (53) (1) (3) (46) (150) 

Tabel 2.2. Herkomst nieuwbouwbewoners naar leeftijd kostwinner 

herkomst sloop re no- oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
leeftijd urgent urgent bouw va tie bouw % abs 

t/m 24 jr % 3.6 5.3 o.o o.o 33.3 6.5 4.0 (6) 
25- 34 jr % 14.3 26.3 15.1 100.0 o.o 23.9 19.3 (29) 
35- 49 jr % 14.3 21.1 39.6 o.o 66.7 19.6 26.7 (40) 
50- 64 jr % 35.7 15.8 22.6 o.o o.o 26.1 24.7 (37) 
65 jr e.o. % 32.1 31.6 22.6 o.o o.o 23.9 25.3 ( 38) 

TOTAAL % 18.7 12.7 35.3 0.7 2.u 30.7 100 
abs (28) (19) (53) (1) (3) (46) (150) 
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Tabel 2.3. Herkomst nieuwbouwbewoners naar nationaliteit 

herkomst sloop re no- oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
nationaliteit urgent urgent bouw va tie bouw % abs 

neder land % 85.7 84.2 69.8 100.0 100.0 71.7 76.0 ( 114) 
surin/ant. % o.o o.o 3.8 o.o o.o o.o 1.3 (2) 
turkije % 3.6 5.3 1.9 o.o o.o 2 .1 2.7 (4) 
marokkko % o.o o.o 3.8 o.o o.o o.o 1.3 (2) 
ov. medit. % 3.6 5.3 o.o o.o o.o 2 .1 2.0 (3) 
overig % 7 .1 5.3 20.8 o.o o.o 23.9 16.7 (25) 

TOTAAL % 18.7 12.7 35.3 0.7 2.0 30.6 100 
abs (28) (19) (53) (1) (3) (46) (150) 

Tabel 2.4. Herkomst nieuwbouwbewoners naar inkomen hoofdkostwinner 

herkomst sloop re no- oud- nieuw rest TOTAAL 
inkomens urgent urgent bouw bouw % abs 

t/m AOW-all % 33.3 12.5 27.6 o.o 7 .1 20.0 (17) 
AOW-Minimum % 22.2 37.5 34.5 100.0 50.0 38.8 (33) 
Min-GemMM. % 5.6 25.0 20.7 o.o 32.1 21.2 (18) 
GemMM- Reg .1 % 33.3 o.o 3.4 o.o 3.b 9.4 (8) 
Reg.1-Mod. % o.o 12.5 10.3 o.o o.o 2.4 (2) 
Modaal+ 5.6 12.5 10.3 o.o 7 .1 8.2 (7) 

TOTAAL % 21.2 9.4 34.1 2.4 32.9 100 
abs (18) (8) (29) (2) ( 28) (85) 

Tabel 2.5. Herkomst nieuwbouwbewoners naar huur nieuw adres 

herkomst sloop re no- oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
huur nieuw urgent urgent bouw va tie bouw % abs 

300-350gld % 32.1 5.3 17.0 o.o o.o 17.4 18.0 (27) 
350-400gld % 57.1 68.4 37.7 100.0 33.3 67.4 54.7 (82) 
400gld ev % 10.7 26.3 45.3 o.o 66.7 15.2 27.3 (41) 

TOTAAL % 18.7 12.7 35.3 0.7 2.0 4.0 100 
abs (28) (19) (53) (1) (3) (6) (150) 
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Tabel 2.6. Herkomst nieuwbouwbewoners naar huur oud adres 

herkomst sloop re no- oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
huur oud urgent urgent bouw va tie bouw % abs 

t/m 150gld % 41.1 33.3 33.3 o.o o.o 19.2 30.0 (27) 
150-200gld % 29.4 41.7 27.3 o.o o.o 7.7 23.3 (21) 
200-250gld % 11.8 16.7 24.2 100.0 o.o 19.2 20.0 (18) 
250gld ev % 17.7 8.3 15.1 o.o 100.u 53.8 26.7 (24) 

TOTAAL % 18.9 13.3 36.7 1 .1 1.1 28.9 100 
abs (17) (12) (33) (1) (1) (26) (90) 

Tabel 2.7. Herkomst nieuwbouwbewoners naar huursprong 

herkomst sloop re no- oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
huur sprong urgent urgent bouw va tie bouw % abs 

minder % 5.8 o.o o.o o.o o.o 7.7 3.3 (3) 
+ 0-100gld% 5.8 o.o 6.0 o.o o.o 34.6 13.3 (12) 
+100-150gld% o.o 16.7 12.1 100.0 100.0 23.1 15.6 (14) 
+150-200gld% 23.5 33.3 30.3 o.o o.o 11.5 23.3 (21) 
+200-250gld% 47 .1 16.7 33.3 o.o o.o 11.5 26.7 (24) 
+250gld ev % 17.6 33.3 18.1 o.o o.o 11.5 17.8 (16) 

TOTAAL % 18.9 13.3 36.7 1.1 1.1 28.9 100 
abs (17) (12) (33) (1) (1) (26) (90) 

Tabel 2.8. Herkomst nieuwbouwbewoners naar kamertal nieuw adres 

herkomst sloop re no- oud- re no- nieuw rest TOTAAL 
kamertal nw. urgent urgent bouw va tie bouw % abs 

2 kam % 3.6 5.3 13.2 o.o o.o 8.7 8.7 (13) 
3 kam % 60.7 63.2 35.8 100.0 o.o 56.5 50.0 (75) 
4 kam % 28.6 21.1 20.8 o.o 66.7 26.1 24.7 (37) 
5 kam % 7.1 10.5 30.2 o.o 33.3 8.7 16.7 (25) 

TOTAAL % 18.7 12.7 35.3 0.7 2.0 30.7 100 
abs (28) (19) (53) (1) (3) (46) (150) 
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Tabel 2.9. Herkomst nieuwbouwbewoners naar kamertal oud adres 

herkomst sloop re no- oud- nieuw rest TOTAAL 
kamertal oud urgent urgent bouw bouw % abs 

t/m 2 kam % 62.5 50.0 46.7 o.o 34.6 45.7 (37) 
3 kam % 25.0 25.0 36.7 o.o 30.8 30.9 (25) 
4+kam % 12.5 25.0 16.7 100.0 34.6 23.4 (19) 

TOTAAL % 19.8 9.9 37.0 1.2 32.1 100 
abs (16) (8) (30) (1) (26) (81) 

Tabel 2.10. Herkomst nieuwbouwbewoners naar kamersprong 

herkomst sloop re no- oud- nieuw rest TOTAAL 
kamersprong urgent urgent bouw bouw % abs 

-1 kam % 6.3 25.0 13.3 o.o 30.8 18.5 (15) 
0 kam % 25.0 25.0 33.3 100.0 19.2 27.2 (22) 

+l kam % 37.5 25.0 10.0 o.o 23.1 21.0 (17) 
+2 kam % 12.5 25.0 26.7 23.1 22.2 22.2 (18) 
+3 kam ev % 18.8 o.o 16.7 o.o 3.8 11 .1 (9) 

TOTAAL % 19.8 9.9 37.o 1.2 32.1 100 
abs (16) (8) (30) (1) (26) (81) 

Tabel 3.1. Herkomst renovatiebewoners naar huishoudensgrootte 

--------------------------------------------------------------
herkomst sloop re no- oud- re no- rest TOTAAL 

hh. grootte urgent urgent bouw va tie % abs 

-------------------------------------------------------------
1 pers % 22.2 42.9 39.6 33.3 85.7 40.7 (50) 
2 pers % 5.6 33.3 35.8 o.o 14.3 28.5 (35) 
3 pers % 22.2 11.9 13.2 66.7 o.o 14.6 (18) 
4 pers % 16.7 4.8 9.4 o.o o.o 8 .1 (10) 
5+pers % 33.3 7.1 1.9 o.o o.o 8 .1 (10) 

--------------------------------------------------------------
TOTAAL % 14.6 34.1 43.1 2.4 5.7 100 

abs (18) (42) (53) (3) (7) (123) 
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Tabel 3.2. Herkomst renovatiebewoners naar leeftijd hoofdkostwinner 

--------------------------------------------------------------------
herkomst sloop re no- oud- re no- rest TOTAAL 

leeftijd urgent urgent bouw va tie % abs 

-------------------------------------------------------------
t/m 24 jr % o.o 7.1 13.2 o.o 28.6 9.8 (12) 
25- 34 jr % 33.3 38 .1 28.3 33.3 42.9 33.3 (41) 
35- 49 jr % 50.0 23.8 28.3 33.3 28.6 30.l (37) 
50- 64 jr % 16.7 16.7 22.6 33.3 o.o 18.7 (23) 
65 jr e.o. % o.o 14.3 7.5 o.o o.o 8 .1 (10) 

TOTAAL % 14.6 34 .1 43.1 2.4 5.7 100 
abs (18) (42) (53) (3) (7) (123) 

Tabel 3.3. Herkomst renovatiebewoners naar nationaliteit 

herkomst sloop re no- oud- re no- rest TOTAAL 
nationaliteit urgent urgent bouw va tie % abs 

neder land % 44.4 81.0 62.3 100.0 71.4 67.5 (83) 
turkije % 27.8 4.8 o.o o.o 14.3 6.5 (8) 
marokko % 27.8 7 .1 o.o o.o o.o 6.5 (8) 
ov. medit. % o.o o.o 7.5 o.o o.o 3.3 (4) 
overig % o.o 7 .1 30.2 o.o 14.3 16.3 (20) 

TOTAAL % 14.6 34.1 43.1 2.4 5.7 100 
abs (18) (42) (53) (3) (7) (123) 

Tabel 3.4. Herkomst renovatiebewoners naar inkomen hoofdkostwinner 

herkomst sloop re no- oud- re no- rest TOTAAL 
inkomen urgent urgent bouw va tie % abs 

t/m AOW-all % 8.3 20.0 30.0 50.0 60.0 27.1 (16) 
AOW-Minimum % 58.3 50.0 36.7 50.0 40.0 44.1 (26) 
Min-GemMH. % 16.7 20.0 6.7 o.o o.o 10.2 (6) 
GemMM- Reg .1 % 8.3 10.0 6.7 o.o o.o 6.8 (4) 
Reg.1-Mod. % 8.3 o.o 10.0 o.o o.o 6.8 (4) 
Modaal+ % o.o o.o 10.0 o.o o.o 5 .1 (3) 

TOTAAL % 20.3 16.9 50.8 3.4 8.5 100 
abs (12) (10) (30) (2) (5) (59) 
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Tabel 3.5. Herkomst renovatiebewoners naar huur nieuw adres 

herkomst sloop re no- oud- re no- rest TOTAAL 
huur nieuw urgent urgent bouw va tie % abs 

200-250gld % 27.8 40.5 37.7 o.o 85.7 39.0 (48) 
250-300gld % 38.9 52.4 62.3 66.7 14.3 52.8 (65) 
300-350gld % 33.3 7 .1 o.o o.o o.o 7.3 (9) 
350-400gld % o.o o.o o.o 33.3 o.o 0.8 (1) 

TOTAAL % 14.6 34.1 43.1 2.4 5.7 100 
abs (18) (42) (53) (3) (7) (123) 

Tabel 3.6. Herkomst renovatiebewoners naar huur oud adres 

herkomst sloop re no- oud- re no- rest TOTAAL 
huur oud urgent urgent bouw vat ie % abs 

t/m 150gld % 75.0 50.0 38.6 33.3 50.0 50.7 (36) 
150-200gld % 12.5 25.0 28.1 o.o 50.0 23.9 (17) 
200-250gld % o.o 6.3 25.0 33.3 o.o 14.1 (10) 
250 gld ev % 12.5 18.8 6.3 33.3 o.o 11.3 (8) 

TOTAAL % 22.5 22.5 45 .1 4.2 5.6 100 
abs (16) (16) (32) (3) (4) (71) 

Tabel 3.7. Herkomst renovatiebewoners naar huursprong 

herkomst sloop re no- oud- re no- rest TOTAAL 
huursprong urgent urgent bouw va tie % abs 

minder % 6.3 12.6 6.3 o.o o.o 8.4 (6) 
+ o- 50gld% 6.3 25.0 18.8 33.3 o.o 15.5 (11) 
+ 50-100gld% 12.5 12.5 34.4 o.o 50.0 23.9 (17) 
+100-150gld% 37.5 31.3 31.3 o.o 50.0 35.2 (25) 
+150-200gld% 37.5 18.8 9.4 66.7 o.o 16.9 (12) 

TOTAAL % 22.5 22.5 45.1 4.2 5.6 100 
abs (16) (16) (32) (3) (4) (71) 
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Taoel 3.8. Herkomst renovatiebewoners naar kamertal nieuw adres 

herkomst sloop re no- oud- re no- rest TOTAAL 
kamertal nw urgent urgent bouw vat ie % abs 

t/m 2 kam % 33.3 33.3 35.8 o.o 42.9 34 .1 (42) 
3 kam % 27.8 45.2 47.2 66.7 57 .1 44.7 (55) 
4+kam % 38.9 21.4 17.0 33.0 o.o 21.2 (26) 

TOTAAL % 14.6 34.1 43 .1 2.4 5.7 100 
abs (18) (42) (53) (3) (7) (123) 

Tabel 3.9. Herkomst renovatiebewoners naar kamertal oud adres 

herkomst sloop re no- oud- re no- rest TOTAAL 
kamertal oud urgent urgent bouw va tie % abs 

t/m 2 kam % 58.3 85.7 40.0 o.o 66.7 51.1 (25) 
3 kam % 16.7 14.3 40.0 o.o 33.0 28.6 (14) 

.4+kam % 25.0 o.o 20.0 100.0 o.o 20.4 (10) 

TOTAAL % 24.5 14.3 51.0 4.1 6.1 100 
abs (12) (7) (25) (2) (3) (49) 

Tabel 3.10. Herkomst renovatiebewoners naar kamersprong 

herkomst sloop re no- oud- re no- rest TOTAAL 
kamersprong urgent urgent bouw va tie % abs 

-1 kam % 8.3 14.3 24.0 50.0 o.o 18.4 (9) 
0 kam % 25.0 28.6 40.0 50.0 33.3 34.7 (17) 

+l kam % 16.7 28.6 24.0 o.o 66.7 24.5 (12) 
+2 kam ev % 50.0 28.6 12.0 o.o o.o 18.4 (9) 

TOTAAL % 24.5 14.3 51.0 4 .1 6 .1 100 
abs (12) (7) (25) (2) (3) (49) 



Bijlage9 

FORMULES "INKOMENS-BEREKENING VOLGENS ELBERT" 

NETTO per jaar = 12,58 x NETTO per maand 
BRUTO per jaar = 12,9 x BRUTO per maand 

BRUTO 1983 = 1,0974 x BRUTO 1980 
BRUTO 1983 = 1,07 x BRUTO 1981 
BRUTO 1983 = 1,0047 x BRUTO 1982 

BELASTBAAR 1983 = 0,9229 x BELASTBAAR 1980 + 3252 
BELASTBAAR 1983 = 0,946 x BELASTBAAR 1981 + 2293 
BELASTBAAR 1983 = 0,9326 x BELASTBAAR 1982 + 1304 

NETTO 1983 = 0,881 x NETTO 1980 + 3360 
NETTO 1983 = 0,9142 x NETTO 1981 + 2298 
NETTO 1983 = 0,9002 x NETTO 1982 + 1723 

BELASTBAAR 1983 =(0,656 x BRUTO 1983)+ 4294 (werkend niet bejaard) 
BELASTBAAR 1983 =(0,869 x(BRUTO 1983 - 150) (niet werkend niet bej.) 
BELASTBAAR 1983 = BRUTO 1983 - 150 (bejaard) 

BELASTBAAR 1983 = 1,793 x NETTO 1983 - 6582 (Loonbel. tabel 1) 
BELASTBAAR 1983 = 1,729 x NETTO 1983 - 8058 (Loon bel. tabel 2) 
BELASTBAAR 1983 = 1,695 x NETTO 1983 - 8633 (Loon bel. tabel 3) 
BELASTBAAR 1983 = 1,644 x NETTO 1983 - 8816 (Loonbel. tabel 4) 

Bovenstaande rekenregels zijn opgesteld door E. Cornelissen (WZ 1984) 

Voor de door ons gehanteerde inkomensgrenzen hebben we dezelfde 
grenzen aangehouden als in: Woonlasten rijzen de pan uit, een 
onderzoek naar de stijging van de woonlasten in de periode 1978-1981 
(Wijkorgaan Crooswijk, januari 1982). We hebben deze grenzen 
geindexeerd naar 1983. 


