
De harde kant van de zachte 
stadsver.nieu~g 
PETER SCHOUTEN* 

Het groeikernenbeleid is uit, de 'compacte stad' is 
in. Ruimtelijk ordenend Nederland is er aardig 
aan gewend, maar het gaat eigenlijk om een vrij 
recente beleidswijziging met een lange 
aanlooptijd. 
Toen het groeikernenbeleid nog maar in de 
kinderschoenen stond, waren er al stemmen die 
waarschuwden voor de mogelijke nadelen voor de 
grote steden, voor de groene ruimte en voor de 
hoge kosten van zo'n beleid. Ten dele kwamen die 
geluiden uit de wetenschappelijke hoek, waarbij 
het SISWO en het tijdschrift 'Plan' zich niet 
onbetuigd lieten. D66 komt de eer toe de eerste 
politieke partij te zijn waar kritisch over de 
'gebundelde deconcentratie' werd nagedacht. 
Ik noem het 'Pleidooi voor echte verstedelijking' 
uit 1978. 

Kruijt 

Tussen wetenschap en politiek bestaan natuurlijk de 
nodige dwarsverbanden . Een wetenschapper die zich 
binnen D66 roert, zij het meer op de cichtergrond, is Bert 
Kruijt. Hij was hoofd van het Bureau Economisch On
derzoek van de gemeente Amsterdam en buitenge
woon hoogleraar aan de K.U. Nijmegen . Op 9 novem
ber 1987 sprak Kruijt de rede 'De stedelijke bouw- en 
beheeropgave' uit, waarmee hij het ambt van hoogle
raar Bouweconomie aan de Universiteit van Amster
dam aanvaardde. Hij werd daarmee de opvolger van 
zijn leermeester prof. dr. ing. A. Hendriks, die de 
leerstoel van '65 tot '82 bezette . 

Kruijt heeft zich in het verleden o .a . beziggehouden 
met de inkomensontwikkeling in de steden ('Een be
nauwend vooruitzicht', in ESB van 28-9-1983), en met 
'De prijsontwikkeling op de tweede-hands gebouwen
markt' (Deventer, 1974). Zijn oratie in 1975 ging over 
'Stedelijk verval en ruimtelijke economie' . De grote 
steden dreigen te vervallen door het selectieve vertrek 
van sterkere bewonerscategorieën en bedrijven en het 
groeikernenbeleid werkt het vervalproces in de hand. 
Groeikernen bieden immers een gesubsidieerd, con
currerend aanbod van woningen en bedrijfsterreinen . 
Kruijt bepleitte aanpassing van het spreidings- en 
overloopbeleid in de richting van het aantrekken en 
vasthouden van hogere inkomensgroepen in de stad en 
het zorgen voor meer woongelegenheid voor lagere 
inkomensgroepen in de overloopgebieden. 

• De auteur is werkzaam bij de Stichting Geoplan en 
is lid van de raad van de gemeente Haarlem. 

Twaalf jaar later 

In zijn inaugurele rede in Amsterdam gaat Kruijt na hoe 
het in de laatste twaalf jaar met de steden is gegaan. 
Niet best, dat ligt niet zozeer aan het ruimtelijk beleid, 
want vanaf 1976 (Gruijters' Verstedelijkingsnota) offi
cieel en vanaf 1980 in de praktijk kwam het compacte
stadbeleid van de grond. Waarom bleef het dan toch 
slecht gaan met de steden? Om dat te verklaren kijkt 
Kruijt tegelijk naar de ruimtelijke ordening en naar 
ontwikkelingen op de onroerend-goed markt. Bouw
economie, zijn leeropdracht, gaat tenslotte over de 
economische aspecten rond het bouwproces. 

Ruimtelijk beleid is als een mammoettanker. Het 
groeikernen beleid kwam moeizaam op gang, maar 
bleek ook moeilijk om te buigen. Bestuurlijke afspra
ken, subsidiestromen, procedures en investeringsplan
nen draai je niet door alleen het uitspreken van beleids
intenties 180 graden om. 

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig hadden de 
grote steden het moeilijk, niet alleen vanwege de 
overloop. De aantallen inwoners en arbeidsplaatsen 
daalden, de economische structuur verouderde en de 
algehele economische conjunctuur stond er slecht 
voor. De werkloosheid in de grote steden schoot dan 
ook omhoog. Men spreekt sindsdien over specifieke 
grootstedelijke werkloosheid, die evenzeer sociaal als 
economisch bepaald is. Het gaat immers veelal om 
groepen die zo zwak staan op de arbeidsmarkt, dateen 
economischeopleving hèn nietaanwerkzal helpen. De 
daling in aantallen inwoners en arbeidsplaatsen lijkt 
inmiddels tot staan gekomen, maar verdwenen is het 
probleem zeker niet. De steden hebben de wind mo
menteel enigszins mee, deels vanwege autonome ont
wikkelingen in cultuur, woonvoorkeuren en economie, 
deels vanwege het compacte-stadbeleid . 
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Euforie niet terecht 

Het compacte stad beleid kreeg echter een specifieke 
invulling . 'Bouwen voor de buurt' heette het in de jaren 
zeventig, dat betekende een bevestiging en versterking 
van de lage status d;e de oude stadswijken al hadden. 
Bovendien werd de ruimtelijke structuur niet aange
past, want rehabilitatie had de voorkeur boven sloop 
en nieuwbouw. Dat alles betekent dat de steden niet die 
mate van herstel doormaakten die mogelijk zou zijn 
geweest. In oude stadswijken wonen nog steeds 
laagbetaalden, in woningen die een dusdanige (ook 
omgevings-)kwaliteit hebben dat verdere 'downgrad
ing'welhaastonvermijdelijk is. Totovermaatvan ramp 
verdween veel arbeid voor laaggeschoolden geheel, 
of anders wel uit de stad. De kans om in de eigen buurt 
werk te vinden is gedaald. 

Op grond van al deze ontwikkelingen zegt Kruijt dat 
een echte stedelijke vernieuwing is uitgebleven, terwijl 
de steden daarbij uiteindelijk meer baat zouden heb
ben gehad . Hij signaleert dan ook een spanning tussen 
het beleid op korte en op lange termijn en bepleit een 
lange-termijnbeleid dat de steden echt helpt. Daartoe 
horen een meer toekomstgerichte ruimtelijke ordening 
en een minder eenzijdig volkshuisvestingsbeleid. Zo
iets is makkelijker gezegd dan gedaan, maar Kruijt 
zwengelt wel een discussie aan die in sommige van de 
grote steden nog steeds in de taboesfeer lijktte liggen . 

Bouwproductie 

De bouwproductie volgt ten dele eigen wetten, los van 
het ruimtelijk beleid. Aanpassing van het ruimtelijk 
beleid lukt echter alleen als men deze wetten kent en 
ernaar handelt. In Nederland wees Hendriks, die ook 
directeur was van het Economisch Instituut voor de 
Bouwnijverheid, ten tijde van het Structuuronderzoek 
Bouwnijverheid, als eerste op de risico's als er maar 
wordt doorgebouwd bij een dalende vraag . De klap 
voor de bouw komt dan weliswaar later, maar des te 
harder. Hendriks maakte zich er niet populair mee, 

Meesterklas 

Oude rotten enjong talent van D66 in debat 

Bij zijn tienjarig bestaan nodigt het Politiek Scholings- & 
Vormingsinstituut van D66 u uit voor een bijzondere 
bijeenkomst: een meesterklas in debatteren. 

Vier ervaren debaters gaan op 5 maart het gesprek 
aan met telkens drie leden van de jongere D66-garde, 
elk met een eigen onderwerp. Dat zijn: 

1. HANS VAN MIERLO 
2. JAN VIS 
3. JAN GLASTRA 

VAN LOON 
4. INEKE LAMBERS

f-;lACQUEBARD 

over Europa 
over cultuurpolitiek 
over politieke besluit
vorming 
over plaats en rol van het 
parlement in de over
heidstaak 

noch bij werkgevers, noch bij werknemers, noch bij de 
overheid. 

Kruijt signaleert dat de relatie tussen gebouwde 
voorraad en productie zowel bij de overheid als bij het 
bedrijfsleven een te geringe rol speelt. Steeds weer 
wordt daardoor de toekomstige bouwprod uctie te 
rooskleurig voorgesteld en volgt steeds weer de teleur
stelling . Sinds Hendriks' waarschuwingen heeft men 
niets geleerd, zo stelt diens leerling vast . 

Wat is bij dit alles de rol van de bouwprijs? Simpel 
gesteld zijn er twee mogelijkheden . Deze stijgt of daalt 
ten opzichte van de prijzen in de bestaande voorraad . 
Afgelopen jaren was sprake van een daling, waardoor 
nieuwbouw concurrerend was ten opzichte van de 
voorraad . Om een evenwicht te bereiken zijn volgens 
Kruijt twee opties denkbaar. De nieuwbouw moet om
laag of er moeten delen van de voorraad uit de markt 
worden genomen. Hier bestaan natuurlijk de nodige 
belangentegenstellingen. Kruijt beziet deze en conclu
deert dat het verminderen van nieuwbouw slecht is, 
omdat er elders toch concurrerende nieuwbouw tot 
stand komt en omdat erte weinig sprake is van vernieu
wing, dus kwaliteitsverhoging en aanpassing aan nieu
we economische en ruimtelijke behoeften. 

Dilemma 

Kruijt constateert dat momenteel nieuwbouw relatief 
duurder is dan de bestaande voorraad en verwacht dat 
die situatie in de nabije toekomst niet zal veranderen. 
Daardoor zal nieuwbouw aan hoge eisen wat betreft 
kwaliteit en lokatie moeten voldoen . 
Gegeven de grote belangen van bijvoorbeeld institu
tionele beleggers bij kennis van ontwikkelingen in de 
onroerend-goedmarkt acht hij inzicht in de ontwikke
lingen in de verhouding tussen bestaande voorraad en 
nieuwbouw van groot economisch en maatschappelijk 
belang . . Het inmiddels bij, maar formeel los van de 
Universiteit van Amsterdam gestichte onderzoeks- en 
onderwijsinstituut, het Centrum voor Beleggings- en 
Vastgoedkunde, kan hier een nuttige bijdrage leveren. 

De dag besluit met een forumdebat tussen deze vier 
mensen onderling en het publiek. De debatten worden 
geleid door JOHN JANSSEN VAN GALEN. 

Het programma begint om 10.00 uur en eindigt om 
16.15 uur. 
De vier debatrondes met het jong ta lent en hetforumde
bat duren elk een uur. 
Deze meesterklas vindt plaats op zaterdag 5 maart 
1988 in Theater De Balie, Kleine Gartman-plantsoen 
10 in Amsterdam . Detoegang kost f 15,00; kaarten zijn 
te bestellen zolang de voorraad strekt bij het bureau 
van het PSVI: Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den 
Haag. Telefoon: 070-858303. 

Plaatsen worden gereserveerd in volgorde van aan
melding; aan de zaal zijn alleen kaarten verkrijgbaar 
wanneer de voorverkoop nog plaatsen overliet. 
De pers wordt uitgenodigd; verder is de meesterklas 
besloten vanwege het beperkte aantal plaatsen. 
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