
Wat te doen met de 
na-oorlogse woonwijken: 

of 

renoveren? 
Zo'n 150 huuractivisten, SP'ers en andere 
betrokkenen bij de volkshuisvesting discussieer

den op 23 april in het Nederlands Architectuur

instituut (NAi) met een aantal spraakmakende 

gasten over de vraag 'Slopen of renoveren?' 

Een verslag. 

De massale herstructurering -
veelal sloop - van vroeg-naoor
logse woonwijken in Nederland 
inspireerde het NAi in Rotter
dam tot een tentoonstelling on
der de titel De grote verbou
wing. Rond de expositie waren 
al enkele debatten georganiseerd 
- maar nog geen waarvoor de 
bewoners van de herstructure
ringswijken uitgenodigd waren. 
'Dat moet nodig veranderen,' 
vond oud-Kamerlid- en nog al
tijd actievoerder - Remi Poppe. 
Hij regelde sprekers, verwierf 
de medewerking van het NA i en 
nodigde binnen en buiten de SP 
belangstellenden uit. Met als re-
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sultaat dat professor André 
Thomsen, hoogleraar woning
verbetering en woningbeheer 
op een warme vrijdag de aftrap 
kon geven van een leerzame 
middag. · 

'Corporaties grijpen 
blindelings naar 

sloop-nieuwbouw 
als oplossing' 

Thomsen wees erop, dat Neder
land zo' n 6,5 miljoen huizen 
telt, en dat er dit jaar hooguit 
60.000 nieuwbouwwoningen 
worden opgeleverd. 'Dat is 
minder dan één procent van de 

totale voorraad. En dat bete
kent dat de woonwijk van de 
toekomst al bestaat. Bij een 
bouwproductie van minder dan 
één procent van de bestaande 
voorraad ziet Nederland er 
over dertig jaar niet veel anders 
uit dan nu.' 
De geringe productie en de 
voortgaande gezinsverdunning 
(minder mensen per woning) 
zorgen voor een langdurige 
schaarste. Wat dus nodig is, 
concludeert de hoogleraar, is 
cyclusverlenging: verlenging 
van de periode waarin een 
woning meegaat. 'Dát zou de 
hoofdzaak moeten zijn van de 
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nota Ruimte. Anders loopt het 
muur- en muurvast.' 
Thomsen presenteerde vervol
gens de voorlopige uitkomsten 
van een onderzoek dat hij 
gehouden heeft naar de sloop
plannen en sloopmotieven van 
de woningcorporaties in de 
periode 1993 tot 2013. Daarin 
heeft hij 56 corporaties geïnter
viewd die samen 521.573 
woningen beheren, ruim twintig 
procent van de voorraad aan 
sociale huurwoning~n. De uit
komsten zijn volgens de hoog
leraar 'representatief voor het 
beleid, en indicatief voor de 
trend.' 
In de afgelopen tien jaar heb
ben de onderzochte corporaties 
35 .000 huizen gesloopt. Voor 
de komende tien jaar plannen 
ze 125.000 huizen te slopen. In 
de Randstad is het verschil nog 
groter: daar zijn in tien jaar 
11.000 huizen gesloopt en staan 
78.000 huizen op de slooplijst 
voor de komende tien jaar. 
Thomsen vergeleek ook de 



sloopkans voor een corporatie
woning met die van een com
merciële verhuurder. Daaruit 
blijkt dat de kans om gesloopt te 
worden voor een corporatie
woning twaalf keer zo groot is. 
Als sloopmotief verwezen de 
corporaties in de meeste geval
len naar de slechte bouw- en 
woontechnische kwaliteit. 'Bij 
doorvragen bleek het echter 
vaak te gaan om de kwaliteit 
van de bewoners.' 
Thomsen concludeert, dat veel 
betrokkenen er een geheime 
agenda op na houden, als het 
gaat om de vraag wel of niet slo
pen: 
• gemeente: 'renoveren kost, 

slopen levert op' 
• woningcorporatie: oudere 

voorraad is 'cash cow', 
locatie biedt nieuwe 
mogelijkheden 

• architect: nieuwbouw is 
makkelijker en mooier 

• bouwbedrijf: nieuwbouw 
levert minder risico op 

• bewoners: sloop lost sociale 
problemen op. 

Volgens Thomsen maakt een 
aantal zaken het noodzakelijk 
dat er een openbare maatschap
pelijke discussie komt over 
de vraag sloop of renovatie?: 
'de geplande sterke toename van 
sloopactiviteiten, de herhuisves
tingsproblemen, het 'afschrijven' 
van buurten, de magere moti
vering van veel sloopplannen 
en de geringe rol die de bewo
ners hebben bij sloopplannen.' 
Renoveren biedt volgens de 
hoogleraar heel wat voordelen 
op boven sloop en nieuwbouw. 
Het zorgt voor meer aanbod
differentiatie en daardoor extra 
keuzevrijheid en meer mogelijk 
heden voor een wooncarrière. 
Daarnaast pakt het beter uit 
voor de versterking van de so
(;iale cohesie en het draagvlak 
onder de herstructurering. Het 
levert minder problemen op met 
herhuisvesting, spaart cultuur
historisch waardevolle com-

plexen en wijken, is duurzamer 
en levert minder afval op en een 
gunstigere gunstige prijs/presta
tieverhouding. 
'Het kan zijn dat corporaties 
vinden dat de grond ergens te 
duur is voor goedkope wonin
gen. Dat is een valide discussie. 
Maar voer die dan in het open
baar, niet in een achterkamertje. 
Nu wordt de volkshuisvesting 
steeds bepaald door het proces 
van de 'hit and run-market'. Het 
zijn steeds korte-termijnbelan
gen die de dienst uitmaken. 
Corporaties grijpen blindelings 
naar sloop-nieuwbouw als op
lossing. Ik pleit ervoor dat ze de 
hele gereedschapskist gebrui
ken.' En de uitsmijter: 'Wie de 
woonklant niet eert, is het behe
ren niet weerd'. 

'Het tij keert al -
veel sloopplannen zullen 
niet uitgevoerd worden' 

Na de stevige argumenten en 
heldere conclusies van Thom
sen, zorgde stedenbouwkundige 
Ashok Balotra in een haast poë
tische bijdrage vooral voor twij
fel: 'Van belangen naar verlan
gen - naast aanleidingen ook 
verleidingen.' 'Kijk naar de 
Bijlmer voor de herstructure
ring: willen we dat behouden? 
Willen de mensen daar blijven 
wonen? De zaak is heel com
plex. Het is niet zo, dat stoppen 
met slopen alle problemen 
oplost.' De stedenbouwkundige 
pleitte voor 'civic pride', bur
gerlijke trots: mensen moeten 
trots zijn op hun wijk. Nog 
enkele fraaie uitdrukkingen: 
'wijken voor de rijken? Nee. 
Omarm de armen.' En: 'Ik ge
loof in de maakbaarheid, niet in 
de marktbaarheid.' 

Aan directeur Jan Schuyt van 
woningstichting De Alliantie 
vervolgens de ondankbare taak 
om voor de verhuurdersinbreng 
te zorgen. Hij verklaarde de for
se sloopplannen met een verwij-

zing naar de jaren tachtig. 'Toen 
is eenzijdig in gezet op behoud 
en herstel van woningen, en is 
men daarin te ver doorgescho
ten.' Volgens Schuyt zijn veel 
wijken te eenzijdig samen
gesteld ('negentig procent 
sociale huur') en is het van 
groot belang die wijken aan
trekkelijk te maken voor mid
dengroepen. Het samenvoegen 
van woningen kan daarbij niet 
als middel ingezet worden, om
dat het onbetaalbaar is. 
Schuyt signaleerde verder dat 
de trend in corporatieland aan 
het veranderen is: 'Op grote 
schaal wordt momenteel terug
gekomen op eerdere sloop
besluiten, vanwege de grote 
vraag naar sociale huurwonin
gen.' 

NAi-onderzoeker Jacqueline 
Teilinga schreef het boek De 
grote verbouwing bij de gelijk
namige tentoonstelling. Daar
voor documenteerde ze dertien 
wijken en verzamelde ze veel 
feiten en cijfers over sloop. 
Haar conclusie: 'De sloop volgt 
de grenzen van het corporatie
bezit. Er zit geen stedenbouw
kundige visie achter.' Ze wees 
op ook de kwaliteiten van de 
wijken die nu gesloopt worden. 
'Daaraan ligt een idee ten 
grondslag over sociale saam
horigheid, hoe je die kunt 
stimuleren. Vroeger werd na
gedacht over een wijk. Nu is de 
marktvraag leidend.' Haar plei
dooi: bouw in de oude wijken 
aan de nieuwe toekomst. 

Koffiedrinken 
zonder ruzie? 

Huurdersparticipatie 
geslaagd!' 

Mieke Schulte van de Woon
bond ging in op de betrokken
heid van de huurders. 'Vorig 
najaar hebben we een onder
zoek gedaan naar de bewoners
participatie bij sloopplannen. 
Daaruit bleek dat de huurders 
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'ontevreden tot zeer ontevreden' 
zijn over hun inbreng, terwijl ge
meenten en corporaties juist 
'zeer tevreden' zijn over de mate 
waarin huurders geparticipeerd 
hebben. Voorlichting geven en 
koffie drinken zonder ruzie te 
maken? Iedereen tevreden, lijkt 
hun visie te zijn. Wij denken daar 
anders over. Bewoners moeten 
de mogelijkheden krijgen te on
derhandelen. En in de wet zou 
het initiatiefrecht voor bewo
nersgroepen vastgelegd moeten 
worden: staat 75 procent van de 
bewoners achter een idee? Dan 
moet het uitgevoerd worden.' 
Uit het Woonbondonderzoek 
bleek ook dat de bewoners in de 
helft van de gevallen totaal niet 
betrokken is bij het maken van 
de plannen. 'En waar ze wel be
trokken waren bij de planvor
rning, hadden ze meestal te wei
nig invloed. Terwijl ook blijkt, 
dat de plannen leuker worden als 
de bewoners van het begin af 
meepraten. Dan keren er meer 
mensen terug in de wijk en 
komen er meer voorzieningen.' 
Teilinga viel haar bij: 'Ik heb 
twee jaar krantenknipsels ver
zameld over slopen en nieuw
bouw uit Aedesmagazine en 
Cobouw. Daartoe is nooit over
gegaan op initiatief van de 
bewoners, en het is nooit 
gebeurd in nauwe samenwerking 
met de bewoners.' 

Dat jaren vijftig-portiekflats uit
stekend bij de tijd te brengen 
zijn, bewees architecte Wendy 
Voorwinde aan de hand van een 
voorbeeld uit de wijk Kalsdonk 
in Roosendaal. Drie flats met 
negentig portiekwoningen zijn 
daar voorzien van losstaande 
galerijen met brede bruggen naar 
de huizen. Ook zijn er gemeen
schappelijke ruimtes toegevoegd 
en zijn de voormalige portieken 
bij de huizen getrokken. 'Het 
project is financieel gunstiger 
dan sloop en nieuwbouw en uit 
de evaluatie blijkt dat de bewo
ners enthousiast zijn.' • 

7 




