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Bouwenende
buurt
Over de ideologie
van de stedelijke
.
.
vern1euw1ng

In het vernieuwde groteneel is - dienen zich deze
stedenbeleid van Paars u
kritiek aan te trekken. In
speelt stedelijke vernieudeze bijdrage ga ik er dan
wing een belangrijke rol.
ook op in, mij in het bijzonAls opvolger van de
der concentrerend op de
'klassieke'
stadsvernieuachterliggende doelen: de
wing gaat het bij stedelijke
ideologie van de stedelijke
vernieuwing naast een ecovernieuwing.
nomische vernieuwing van
P. G.A. NOORDANUS
de stad, gericht op het
Selectieve miaratie
Wethouder te Den Haaa;
scheppen van een goed
De trek uit de steden is niet
vestigingsmilieu voor belid van het partijbestuur van de PvdA
alleen van vandaag en zeker
staande en nieuwe bedrijniet alleen een Nederlands
vigheid, ook om de versterking van de stad als woonverschijnsel. Van der WoudS schetst in zijn geschiedmilieu. Bij woonmilieus gaat het niet alleen om de schrijving van de ruimtelijke orde van ons land in de
woningen, maar ook om de woonomgeving, de aaneerste helft van de negentiende eeuw het beeld van
wezigheid en kwaliteit van voorzieningen. Een van stagnatie, leegstand en armoede in stedelijk Nederde kernvragen die daarbij aan de orde is, is hoe de land. Voor wie het zich kon veroorloven trok ook
selectieve migratie van midden- en hogere in- toen blijkbaar al het buitenleven. E!l als het gaat om
. komensgroepen uit de stad kan worden terugons voorland: in Het einde van Amerika beschrijft Rogedrongen. En een van de antwoorden ligt blijkens bert Ka plan op fascinerende wijze de welvaartskloof
de beleidspraktijk in veel steden in een transforma- die in de Verenigde Staten gegroeid is tussen de bij
tie en herdifferentiatie van woonmilleu's waarbij
een uitwaaierende verstedelijking ontstane nieuwe
onder meer incourante sociale huurwoningen suburbane woon- en werkgebieden en de oude ste(veelal kleine appartementen) door ruimere koopdelijke centré.
woningen worden vervangen.
Steden boeten als vestigingsplaats voor huishoudens en bedrijven aan kracht in. En werd de negenDit beleid is niet zonder kritiek. Zowel voor wat betiende eeuwse stad q_ua draagvlak door de industreft de achterliggende uitgangspunten - het bestrij- triële revolutie gered - een redding overigens met
den van inkomenssegregatie - als voor wat betreft ook qua wonen de nodige sociale nadelen - , de toede concrete aanpak waar het gaat om de resultaten.
genomen mogelijkheden voor mobiliteit en daarIn een korte bloemlezing:
mee tot een ruimer vestigingsbereik maken het niet
- inkomenssegregatie en armoedewijken wor- zonder meer voor de hand liggend dat stedelijke reden als probleem overdreven 1 ;
vitalisering in de nieuwe eeuw vanzelf zal gaan. Het
- stedelijke vernieuwing leidt tot verdrinmondiale beeld van meaacities is juist dat de stad zijn
ging2;
rol als magneet voor op economische emancipatie
- bij stedelijke vernieuwing worden de belan- gerichte onderklasse wel vervult, maar steeds mingen van wijkbewoners genegeerd (Duyvestein)3;
der de economische basis voor die emancipatie kan
- herstructurering lost achterstandsproblem#en bieden. Stedelijke vernieuwing beoogt deze econonietop4.
mische basis weer te leggen.
Juist sociaal-democraten - verbonden met stadsvernieuwing en volkshuisvesting als de PvdA traditio-

De trek uit de stad van midden- en hogere inkomens
is van alle tijden, maar heeft in de naoorlogse jaren
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een voorlopig hoogtepunt bereikt daarbij geholpen
door het rijksbeleid waarin spreidingsbeleid en vervolgens gebundelde deconcentratie in groeikernen
en -steden de trek uit de stad moesten opvangen,
maar haar daardoor tegelijkertijd stimuleerde. Voor
de steden resteerde een rol als zakencentrum (cityvorming). Dit beleid had op de donorsteden een
verwoestende uitwerking en leidde ook nog eens tot
grove aantasting van natuurwaarden. Wie het zich
kon veroorloven trok weg, wie niet weg kon bleef
noodgedwongen achter in buurten waarin men zich
niet meer herkende en waarin de leegkomende woningen de ruimte boden voor de opvang van nieuwkomers in onze samenleving. Het antwoord begin
jaren tachtig was het compacte stadbeleid en de
stadsvernieuwing. De compacte stad moest demobiliteit terugdringen en de steden weer nieuwe vitaliteit geven. De stadsvernieuwing was eveneens een
antwoord op de leegloop van de steden en was gericht op het verbeteren of vervangen van slechte woningen zonder dat daarbij de differentiatie veranderde. Met andere woorden: bouwen voor de buurt
betekende het (terug) bouwen van goedkope huurwoningen voor de laagste inkomens in steden en
buurten die toch al gekenmerkt worden door een
relatieve overmaat aan goedkope en kleine veelal gestapelde woningen. Zo bestaat de Haagse woningvoorraad nog steeds voor 86 procent uit gestapelde
woningen en voor ruim 6o procent uit huurwoningen.Voor Nederland als geheel is die verhouding 29
procent roeergezins en so procent huur. Meer dan
40 procent heeft maximaal drie kamers (Nederland
27 procent). Welbeschouwd heeft de compactestadgedachte als romantische achtergrond de nostalgie naar de in zichzelf besloten negentiende eeuwse
(burgerlijke) stad, waar de gegoede burgerij zondags flaneerde en de koffiehuizen bevolkte. In de
wereld van vandaag kan de compacte stad geen antwoord geven op de vraag naar ruimte en groen van
zowel bewoners als bedrijven. De selectieve migratie van beter verdienenden naar de randgemeenten
en nog verder weg, werd er niet door gestuit. De
1. S. Musterd en W Ostendorf,
Segregatie en volkshuisvesting. In:
Rooilijn april 1996.
2 . Tessel Pollmann, 'De schande van
Duindorp'. In: Socialisme &_Democratie
1998 nr. 12, blz. 568 ev.
3· Zie Binnenlands Bestuur 25 -9-1998.
4· A. Reijndorp, 'vooruitkomen in
achterstandswijken'. In: Het sociaal
tekort. Veertien sociale problemen in

meer recente groei van de steden is dan ook vooral
te danken aan de komst van grote groepen migranten. De omvang van de goedkope huurwoningvoorraad hielp hen daarbij een handje richting grote
steden.
Het compacte-stadsbeleid heeft de selectieve migratie en daarmee de groei van de mobiliteit dus niet
kunnen keren. Steden worden ook als vestigingsplaats voor bedrijven steeds minder aantrekkelijk.
Dat heeft te maken met de slechte bereikbaarheid,
onvoldoende expansiemogelijkheden en aspecten
als veiligheid, groen etc. Stedelijke vernieuwing zal
met deze gegevens rekening moeten houden. Er zal
in meerdere opzichten ruimte moeten worden geboden voor huishoudens en voor bedrijven. Ruimte
voor huishoudens door grotere woningen in lagere
dichtheden te bouwen dan in de ideologie van de
compacte stad uitgangspunt was.
Mismatches in de stad

Het meer joot-loose worden van bedrijven en de in
alle opzichten grotere mobiliteit hebben bedrijven
een veel groter areaal aan vestigingsplaatskeuzen
gegeven. Steden hebben daarbij zowel vestigingsvoordelen als nadelen. Dit alles leidt tot een grotere
concurrentie tussen steden en hun regio's en tussen
steden onderling, zowel nationaal als internationaal.
Steden moeten daarom proberen zich ruimtelijk te
specialiseren en trachten de vernieuwende diensten-economie aan de stad te binden. Van de diensteneconomie is in dit opzicht de grootste spin-rdfte
verwachten, wat betreft het scheppen van nieuwe
werkgelegenheid, ook voor de lager betaalden. En
dat lukt alleen weer als er meer samenhang ontstaat
tussen de toekomstige ruimtelijk economische
structuur van de stad, de stad als arbeidsmarkt en
de stad als woningmarkt7 . Terecht wordt die samenhang in het grote-steden-beleid benadrukt, maar
vaak bestaat nog onvoldoende het besef hoe bepalend de kwaliteit en de differentiatie van de stedelijke woonmilieus is voor het succes van het stedelijk
Nederland. Amsterdam: De Balie, 1997.
5· A. v.d. Woud, Het leae land.
De ruimtelijke orde van Nederland 17981848,Amsterdam/Antwerpen, 1998 .
6. Robert D. Kaplan, Het einde van
Amerika, Utrecht: Het Spectrum, 1999 .
7. Zie uitgebreid hierover, Visie op de
stad; 'Stad en wijk: verschillen maken
kwaliteit' . Advies 013 van de VROM raad, Den Haag 1999.
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structuurbeleid. Die samenhang bestaat uit het behoud en vergroten van koopkracht in de stad en het
verkleinen van de mismatch tussen arbeidsmarkt en
woningmarkt waarop de Planbureaus hebben gewezen in hun adviezen aan de kabinetsformateurs. De
mismatch ontstaat door een oververtegenwoordiging
in de steden van huishoudens met lagere inkomens
en lage opleiding terwijl de stedelijke arbeidsmarkt
in toenemende mate vraagt om hoog opgeleide
werknemers die in de steden onvoldoende aanwezig
zijn . De mismatch zorgt voor het dagelijkse fileverkeer, voor de steden in toenemende mate een
nadelige vestigingsfactor. De eenzijdigheid van de
woningvoorraad draagt in hoge mate bij aan deze
mismatch.
Verdrinsen

if binden

Ligt voor stedelijke vernieuwing hier een van de
centrale motieven, vanuit sociaal-democratisch perspectief is het belangrijk te onderkennen dat een te
eenzijdige inzet op economische structuurversterking het risico in zich draagt van verdringing van
lagere inkomensgroepen van de stedelijke woningmarkt. Randvoorwaarde moet dan ook zijn het
handhaven van een kernvoorraad van goedkope
(huur-)woningen van voldoende omvang en kwaliteit en een krachtige inzet van het bieden van woon. kansen voor lager betaalden in de regio en in de
nieuwe woonwijken aan de stadsrand. Dat Paars 11
dit laatste bepaald niet makkelijker gemaakt heeft
door de objectsubsidies voor de sociale woningbouw af te schaffen zonder de garantie te hebben dat
woningcorporaties de in deze VINEX-wijken gedachte sociale woningbouw daadwerkelijk zullen
(kunnen) realiseren, laat ik maar verder onbesproken, maar zie ik als een uiterst riskante beleidsdaad.
Nieuw Spoorwijk te Den Haas

Bij stedelijke vernieuwing moet het gaan om een
kansenbeleid dat nu in de steden woonachtige huishoudens bindt aan de stad en niet om een beleid dat
leidt tot verdringing. Ook in praktische zin is de
slaagkans van een op binding van de bestaande stedelijke populatie gericht beleid groter omdat een massale remigratie naar de stedelijke gebieden niet valt
8. Hierover: Hans G. Bootsma,
The myth
dynamics

'!f re-urbanisation . Location

'!J households in the Netherlands .

Amsterdam: NetburO Publications,
'998.

te verwachten, behalve misschien voor specifieke
groepen - denk bijvoorbeeld aan oudere empr.ynesters - voor wie stedelijk wonen dicht bij (culturele) voorzieningen een aantrekkelijke optie kan
zijn 8 .
Maar wat belangrijker is: een beleid dat uitgaat
van de woonwensen en de wooncarrière van de bestaande stedelijke bevolking kan ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van verdere sociale desintegratie van wijken en buurten en biedt in beginsel
ook meer mogelijkheden voor het verwerven van
maatschappelijk draagvlak. Dat dit laatste er niet van
zelf komt en ook niet altijd tot stand komt leert de
discussie rond een reeks van herstructureringsprojecten in een aantal steden.
Toch blijkt dat een beleid dat zich richt op binnenwijkse doorstroming - het nieuwe 'bouwenvoor-de-buurt'- in wijken aan populariteit wint en
dat wijkbewoners met de in dat perspectief ontwikkelde projecten ook daadwerkelijk bereikt worden.
Zo blijkt dat een aanbod van middeldure koopwoningen in Den Haag Zuid West vooral kopers uit die
buurt zelf getrokken te hebben. Dure nieuwbouw
koopwoningen in de buurt van Kijkduin (Ockenrode) werden voor bijna 70% aan Hagenaars verkocht. In beide gevallen gaat het om kopers die anders hoogstwaarschijnlijk de wijk ~n waarschijnlijk
ook de stad verlaten zouden hebben9. Waar eertijds
bij de start van de stadsvernieuwing de tegenstellingen groot waren, maar uiteindelijk een coalitie ontstond tussen bewoners en stedelijke beleidsmakers,
liggen er ook nu bij de beleidsopbouw van de stedelijke vernieuwing opnieuw kansen voor een eigentijdse coalitie waarbij wijkbewoners als woonconsumenten voor vol aangezien worden en er op hun belangen en wensen gerichte programma's gerealiseerd worden. Koopwoningen en grondgebonden
woningen, maar ook comfortabele ouderenwoningen, woonzorgcomplexen en nieuwe groen- en
speelvoorzieningen. Kortom, alles wat een aantrekkelijke woonwijk nodig heeft om geen doorgangshuis te worden waar in sociaal opzicht mensen geen
boodschap meer aan elkaar hebben. Dat zo'n coalitie
mogelijk is, bewijst het draagvlak onder de bevolking voor een grootschalig plan voor vernieuwing
9. Zie voor een analyse van de
doorstromingseffecten van
herstructureringsprojecten in Den
Haag: het volkshuisvestinasverslaa 1998,
uitgave gemeente Den Haag '999·
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van de Haagse Spoorwijk. Hoofdonderdeel van de
beoogde aanpak is sloop en vervangende nieuwbouw van zo'n r2oo kleine boven-benedenwoningen in Spoorwijk uit de huidige (huur)woningvoorraad waarbij een flinke verdunning optreedt door de
terugbouw van zo'n 6oo woningen waarvan de helft
(grondgebonden) koopwoningen. Doel is om de
eenzijdigheid van de woningvoorraad en de bevolkingssamenstelling te doorbreken. De inzet is te
komen tot een vernieuwd tuindorp (nieuw Spoorwijk) bedoeld voor zowel bewoners met lage inkomens (zittende bewoners) als middeninkomens
(binnen de Haagse woningzoekenden) strategisch
gelegen tussen de Haagse Binnenstad en het Rijswijkse parkgroen. Onder de bevolking van Spoorwijk bestaat een behoorlijk draagvlak voor de maatregelen.
Sociale cohesie
Het is de sociale kant van stedelijke vernieuwing
waar het debat zich het meest op concentreert.
Maakt het uit wat de bevolkingssamenstelling van
een wijk of buurt is? Heeft stedelijke vernieuwing
niet ten onrechte (te) grote pretenties op het gebied
van 'social engeneering'? Is het streven naar een 'ongedeelde stad' überhaupt zinvol vanuit sociale doelstellingen redenerend?
Om op deze vragen zinvol in te kunnen gaan is
het goed een onderscheid te maken tussen sociaaleconomische en sociaal culturele homogeniteit c.q.
diversiteit. Bij sociaal-culturele homogeniteit gaat
het om botsende leefstijlen van groepen, het verdringen van groepen in bepaalde buurten, kort gezegd om alle vragen van samenleven in multiculturele wijken en buurten in onze steden. Deze vragen
zijn belangrijk en hebben zowel van doen met de in
emancipatorische zin positieve kracht van territoriaal geconcentreerde (etnische) familieverbanden als
met de bereikbaarheid van specifieke (religieuze)
voorzieningen, maar ook met de sociale problematiek van de autochtone achterblijvers. Het bevorderen van sociaal-culturele heterogeniteit zie ik bij de
stedelijke vernieuwing niet als een afzonderlijk beleidsdoel. Sociale samenhang is juist gebaat bij een
zekere homogeniteit, behalve dat een té grote mate
van homogeniteit kan omslaan in groepscontrole en
exclusief domeingedrag. Ik houd het er in de praktijk
maar op dat bij planvorming in het kader van stede-
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lijke vernieuwing botsende leefstijlen in de concrete
stedenbouwkundige context zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.
Bij de sociaal-economische kant gaat het om de
mate waarin homogeniteit dan wel verscheidenheid
van inkomensgroepen in een wijk bijdraagt aan het
versterken van achterstand dan wel aan het creëren
van kansen voor sociaal-economische emancipatie.
In het stedelijk vernieuwingsbeleid wordt van dit
laatste uitgegaan en het is daarop waar de kritiek zich
het meeste richt. Die kritiek zou kort kunnen worden samengevat als: kansarme groepen zijn niet
kansarm omdat zij in een bepaalde wijk wonen,
maar juist omdat ze kansarm zijn, zijn ze op bepaalde
wijken aangewezen. Er is geen buurteffect in de zin
dat de mate van kansarmoede bepaald wordt door de
mate van territoriale concentratie. Deze opvatting
leidt al gauw tot de conclusie dat beter meer prioriteit gegeven kan worden aan sociale en educatieve
programma's dan aan aanpassen van de woningvoorraad.
Hoe belangrijk dit laatste ook in mijn opvatting is, ik
weiger mij af te laten brengen van de opvatting dat
in sociaal-economisch opzicht gemengd bouwen in
de zin zoals boven aangegeven wel degelijk bijdraagt
aan het bieden van kansen voor de betrokken bevolkingsgroepen. Die bijdrage mag wel gerelativeerd
worden 10 , het gaat te ver - zoals wetenschappelijk
en vogue lijkt te zijn - die bijdrage geheel te ontkennen. Zo is er de afgelopen decennia in delen van
extreem naar inkomen en vaak ook naar etniciteit
gesegregeerde wijken wel degelijk sprake van een
culture if poverty en een zich over meerdere generaties uitstrekkende achterstand gekoppeld aan een
territoriale stigmatisering van de bewoners van de
betrokken buurt op de arbeidsmarkt. Zo is ondanks
alle inspanningen het onderwijsvoorrangsbeleid betrekkelijk weinig succesvol door de te sterke concentratie van achterstandsleerlingen. Een wijk of
buurt kan ook vandaag de dag nog een zekere socialisatiefunctie hebben wanneer werk en werkenden
in de buurt zelf als normaal verschijnsel aanwezig
zijn en sociaal-economische stijgers aan de buurt
kunnen worden gebonden .
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worden geleverd door degenen die met statussymbolen- auto, kledinge.d.-zich een positie willen
verwerven, waarbij deze statussymbolen verkregen
zijn met snel crimineel geld, de wijk als bakermat
voor crimineel gedrag zijn eigen betekenis heeft. Van
der Leun c.s. die in Rotterdam en Utrecht onderzoek deden naar het verband tussen sociale deprivatie en onveilige buurten komen dan ook tot de voorzichtige conclusie dat de buurt weliswaar niet een
verklarende factor is voor het vóórkomen van
(meer) criminaliteit, maar dat buurtspecifieke aspecten- bijvoorbeeld (buurt-)netwerken, ontmoetingsplaatsen en door hoge doorstroming gebrekkige sociale controle- wel degelijk verklarende factoren zijn' ' .
In die nuance zou ik ook het positieve verband
tussen stedelijke vernieuwing en sociale cohesie willen zien. Niet zozeer in termen van fysiek determinisme- dat zou leiden tot de door Van der Leun c.s.
genoemde ecoloaicaljallacy leiden. Een foute veronderstelling in de Amerikaanse criminologische literatuur waar ten onrechte een één-op-één verband
tussen aard van de buurt en voorkomen van criminaliteit verondersteld werd. De nuance die ik in de relatie stedelijke vernieuwing - opgevat als boven aangegeven - en sociale cohesie wil aanbrengen is dat
het streven naar meer gemengde wijken wel degelijk
in termen van versterken van leefbaarheid, het miti.geren van territoriale stigmatisering, het vasthouden van kader en het in stand houden en versterken
van sociale netwerken kan leiden, zonder kansarmoede, sociale desintegratie en woningvoorraad
rechtstreeks met elkaar te verbinden.
lntearatie door differentiatie?

In die zin ben ik dus minder pessimistisch dan Duyvendak c.s. die in het rapport: 'integratie door differentiatie?' tot de voorbarige conclusie komen dat
differentiatie niet tot meer sociale integratie leidt' 2 •
Nog los van de beperkte empirische basis van het
onderzoeksrapport - het gaat in de kern slechts om
de analyse van een drietal projecten uit de aanloopfase van het stedelijk vernieuwingsbeleid: een Rotterdams, een Gronings en een Haags project- wordt
sociale integratie door de onderzoekers ook wel erg
beperkt opgevat . Er wordt uitsluitend gefocust op
1 1. Joanne van der Leun, Erik Snel en
Godfried Engbersen, 'Ongelijkheid in
veiligheid ' . In: Tijdschrift voor
criminoloaie 1998 nr. 4, blz. 370 e.v.
Zie ook van dezelfde auteurs 'onveilige

alledaagse ontmoetingen en de daaruit voortvloeiende verdere contacten als graadmeter voor sociale
integratie. Dit levert al gauw de voor de hand liggende conclusie op dat - waar wijken en buurten
überhaupt anoniemer worden - sociale integratie
niet bevorderd is. Dit terwijl het wel interessant is te
zien dat in de onderzochte cases naar de mening van
de geïnterviewden de herstructureringsingreep
voor de leefbaarheid wel degelijk positief heeft
uitgepakt . En het is pikant te zien dat - wanneer
het gaat om sociale samenhang - het Rotterdamse
project waarbij uitsluitend sociale huurwoningen
werden terug gebouwd het slechtste scoort en de
beide overige - weer binnen de beperkte definitie
van de onderzoekers - min-of-meer neutraal uitpakken.
Het is jammer dat in het onderzoek andere aspecten van sociale cohesie niet verder zijn uitgediept. Het gaat mij dan met name om het volgende :
- Wat betekent stedelijke vernieuwing voor
het intact houden en versterken van sociale netwerken? Zo valt het mij op dat middeldure koopwoningen die in de (Haagse) multiculturele
binnenstadswijken zijn gebouwd, deze in overwegende mate gekocht worden door allochtone
bewoners uit diezelfde wijken die willen blijven
wonen in de buurt van hun familie en hun
(religieuze) voorzieningen. Op dezelfde manier
rekruteren de nieuwbouwprojecten in de
(Haagse) na-oorlogse wijken hun nieuwe bewoners in belangrijke mate uit de wijk zelf. Ouderen die doorstromen naar een nieuwbouw ouderenwoning of gezinshuishoudens die kopen in de
wijk zelf met als motief dat daar hun familie en
kennissen wonen. Heeft dat niets met sociale cohesie te maken?
- Wat is het effect op het verenigingsleven in de
wijk en op andere institutionele verbanden zoals
bewonersorganisaties of oudercommissies? Ik zie
soms als gevolg van stedelijke vernieuwingsprojecten een voorzichtig herstel en heb de illusie
dat de boven bepleite inzet van bouwen-voor-debuurt 'nieuwe stijl' meer (schaars) kader weer
aan de wijk kan binden. En zou het niet zo zijn dat
het binden van kader de kans schept dat met positieve rolmodellen de buurt, de sportclub, de

buurten: sociale""deprivatie en
criminaliteit'. In: Ons Nederland.
Effecten van armoede derde jaarrapport
armoede Amsterdam 1998 en sociale
uitsluiting.

12 .

lntearatie door differentiatie, een

onderzoek naar de sociale '!!Jecten van
aemenad bouwen. Remout Kleinhaus,
Lex Veldboer, Jan Willem Duyvendak,
Rotterdam '999·
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bewonersorganisatie als motor voor socialisatie
en emancipatie extra kansen krijgt?
- Minstens even interessant zou het zijn de
prestaties van scholen na stedelijke vernieuwing
eens echt te onderzoeken; niet vanuit de illusie of
pretentie dat, qua herkomst van de leerlingen,
sociaal-economisch heterogenere scholen per
definitie beter presteren, maar wel vanuit de verwachting dat kinderen uit zwakke kansarme milieus op gemengde scholen betere stimulansen
krijgen.
En ook territoriale stigmatisering en de effecten van
een geografisch geconcentreerde culture-cif-poverty
zijn zeker nadere aandacht waard. Ik zie ook in
Nederlandse steden plekken waar huishoudens
coöpteren op achterstand en bij een ontspannen
woningmarkt zullen die plekken in aantal eerder toe
dan afnemen.
De ongedeelde stad
Het streven naar een 'ongedeelde stad' zoals wethouders- vaak van PvdA-huize- nastreven reageert
op processen van sociale desintegratie, die niet alleen van vandaag zijn en zeker niet alleen Nederlandse steden aan gaan. Dit beleid mikt op het

bevorderen van sociaal-economisch heterogene wijken met behoud van een zekere sociaal-culturele
homogeniteit en gaat uit van keuzevrijheid en de
wensen en belangen van de bestaande wijkbevolking. Het zou onzinnig zijn hierbij alleen bouwbeleid
als een instrument te zien . Integendeel: een versterking van de sociale infrastructuur is minstens
even belangrijk en een versterkte scholings- en arbeidsmarkt inspanning is ook in mijn opvatting
haast nog wezenlijker. Het zou echter minstens even
kortzichtig zijn ook de transformatie van de stedelijke woningvoorraad niet als aangrijpingspunt te
kiezen zowel voor sociale als de sociaal-economische doelen die in dit concept nagestreefd worden.
Stedelijke vernieuwing is in de huidige tijd van
ruimtelijke deconcentratie nodig om bij een ontspannen woningmarkt steden voldoende vitaliteit te
geven en het is - van al te heftige pretenties ontdaan - een aanvullend instrument binnen het bestek
van het grote-steden-beleid in het streven naar
sociale cohesie .
N.B.: Zie ook in dit nummer de bespreking van het
boek van T. Blokland-Potters, Wat stadsbewoners
bindt; sociale relaties in een achterstandswijk, door
R. Kloosterman opp. 470 e.v.
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