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1
INLEIDING, AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK EN ONDERZOEKSAANPAK

Begin 1990 heeft de Provincie Zuid-Holland het Onderzoeksinstituut voor
Technische Bestuurskunde (OTB) opdracht gegeven een inventarisatie uit te
voeren van de problemen van naoorlogse wijken in Zuid-Holland.
De aanleiding voor deze opdracht is gelegen in het feit dat het beeld van de
problematiek van naoorlogse woningen momenteel vooral gebaseerd is op de
aandacht die verschillende incidenten krijgen. Er is geen beeld van de hoeveelheid problemen, de verschillende verschijningsvormen van de problemen, de samenhangen tussen de problemen, de te verwachten toekomstige inspanningen
om de problemen aan te pakken, en de effekten van de nieuwbouw in ZuidHolland op de bestaande naoorlogse woningvoorraad. De Provincie Zuid-Holland wil dan ook aan de hand van een op Zuid-Holland toegesneden onderzoek
informatie verzamelen ten behoeve van de beleidsontwikkeling (onder meer ten
aanzien van voorraadbeleid en nieuwbouwbeleid).
De vraag naar een overzicht van de (hoeveelheid) problemen met betrekking tot
de naoorlogse voorraad betreft een breed terrein. Deze inventarisatie van problemen heeft onder meer betrekking op aspekten als technische problemen,
sociale problemen, financiële problemen, de problematiek die verband houdt
met milieu-eisen, en mogelijke effekten van nieuwbouw op de naoorlogse voorraad.
Deze inventarisatie maakt deel uit van het projekt Na-Oorlogse Woongebieden.
Met dit projekt wil de Provincie Zuid-Holland de gemeenten ondersteunen bij
een vernieuwende aanpak voor de problemen in ·de naoorlogse woongebieden.
Met bijdragen uit het provinciale Stimuleringsfonds Stads- en Dorpsvernieuwing
wordt een aantal experimenten mogelijk gemaakt. De experimenten die in
aanmerking komen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds, zijn gekozen in
een prijsvraag, waaraan alle Zuidhollandse gemeenten konden meedoen. Na een
eerste selektie zijn negen gemeenten uitgenodigd projektvoorstellen voor de
aanpak van naoorlogse woongebieden uit te werken. Op 7 november 1990
organiseerde de Provincie de manifestatie Na-Oorlogse Woongebieden in ZuidHolland. Deze manifestatie vormde de afsluiting van het Stimuleringsfonds
Stads- en Dorpsvernieuwing in zijn huidige vorm. De projektvoorstellen van de
negen gemeenten zijn op deze manifestatie gepresenteerd, waarna ook de uitslag
1

van deze wedstrijd bekend is gemaakt. Op de manifestatie is tevens ingegaan op
de resultaten van de in dit rapport gepresenteerde inventarisatie ..
Voordat in dit rapport wordt ingegaan op de problemen, wordt er een kort overzicht gegeven van de huidige situatie in Zuid-Holland; hierbij wordt onder meer
ingegaan op de omvang en enkele kenmerken van de naoorlogse woningvoorraad. Daarnaast wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op woningtekorten en woningoverschotten in Zuid-Holland en op de leegstandsproblematiek.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op leegstandsproblemen op komplex- en woonomgevingsniveau. Dit vormt de inleiding tot andere, veelal met leegstand samenhangende, komplexgerichte problemen in de naoorlogse woningvoorraad. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt in financiële problemen, bouwtechnische en bouwfy- .
sische problemen, woontechnische problemen, sociale problemen, en stedebouwkundige problemen.
Na de probleerninventarisatie wordt, in hoofdstuk 4, een aantal aanpakvarianten
toegelicht, die de afgelopen jaren in Zuid-Holland gestart of gepland zijn. Zowel
in hoofdstuk 3 als hoofdstuk 4 wordt onder meer verwezen naar de problematiek en aanpak bij de projekten die aan de prijsvraag meededen.
De inventarisatie van problemen en aanpakvarianten heeft plaatsgevonden door
gebruik te maken van een aantal verschillende bronnen. Zo zijn er bijvoorbeeld
diverse schriftelijke bronnen geraadpleegd (onderzoeksrapporten, jaarverslagen
van woningkorporaties en gemeentelijke woningbedrijven over 1985, 1988 en
1989, provinciale en gemeentelijke nota's, kranteartikelen, etc.), zijn er bestaande computerbestanden gebruikt (WBO '85/86, Gemeentelijk Databestand), is er
een telefonische enquête gehouden m.b.t. de naoorlogse komplexen met een
opmerkelijk hoge huurderving in 1988, zijn de Woonbond en de SEV geraadpleegd, en zijn verschillende verhuurders gebeld om de gevonden informatie te
kunnen aanvullen. Helaas is er geen toestemming van het Ministerie van
VROM gekregen om tekeningen en financiële afhandelingen van maatregelen
aan komplexen te gebruiken (omdat 'deze van vertrouwelijke aard zijn'). De
verscheidenheid aan bronnen heeft tot gevolg, dat de verschillende problemen in
omvang niet goed vergelijkbaar zijn.
Dit inventariserende onderzoek is vanuit de Provincie begeleid door de heer
W. Bolte, en C. Gremmen. Deze begeleiding heeft zich zeker niet beperkt tot
meelezen; zij hebben onder meer bijgedragen aan het verzamelen van de benodigde informatie. Wij danken hen voor de aktieve inbreng.
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2
DE HUIDIGE SITUATIE

Bij het beschrijven van de huidige situatie wordt allereerst ingegaan op enkele
kenmerken van de woningvoorraad in Zuid-Holland. Daarna wordt ingegaan op
woningoverschotten en woningtekorten. Dit hoofdstuk eindigt met een overzicht
van de leegstand en de relatie tussen leegstand en nieuwbouw.
Voor het beschrijven van de kenmerken van de naoorlogse woningvoorraad kon
gebruik gemaakt worden van gegevens van het CBS, van de 'Ontwerp-Nota
Bouwen en Wonen 1990' van de Provincie Zuid-Holland, van het Gemeentelijk
Databestand van het OTB (dat gebaseerd is op CBS-gegevens en bewerkingen
daarop door het TNO), van het boekje 'Volkshuisvesting in cijfers, 1990' van het
Ministerie van VROM, van het Woningbehoefte Onderzoek van 1985/1986
(WBO '85/86), en van het rapport 'Het woningbezit van toegelaten instellingen
en gemeentelijke woningbedrijven in Nederland' (A.M. van Blokland, Ministerie
van VROM, juli 1990). Helaas blijken deze gegevensbronnen in een enkel geval
nogal grote verschillen te vertonen, die niet alleen verklaarbaar zijn door de
gehanteerde peildata in de rapporten.
2.1 Kenmerken van de woningvoorraad
In deze paragraaf worden enkele kenmerken van de woningvoorraad, en in het
bijzonder de naoorlogse woningvoorraad, van Zuid-Holland gegeven (in bijlage 1
wordt een uitgebreider overzicht gegeven van de kenmerken van de woningvoorraad). Dit overzicht is vrij beknopt, omdat er, met name met betrekking tot het
aandeel huurwoningen, duidelijke verschillen voorkomen tussen de te onderscheiden bronnen. Deze verschillen hebben tot gevolg, dat de cijfers van vergaande uitsplitsingen niet meer betrouwbaar zouden zijn. De verschillen in de
cijfers van de verschillende bestanden worden veroorzaakt doordat na de volkstelling in 1971 er geen nieuwe opnamen meer zijn gedaan en er nu dus gebruik
gemaakt wordt van verschillende bewerkingen op de gegevens van 1971.
Per 1 januari 1990 waren er volgens het CBS ongeveer 1.318.000 woningen in
Zuid-Holland. Het aandeel eengezinshuizen is ongeveer de helft van de voorraad. Ongeveer 70% van de voorraad is na de oorlog gebouwd. Het aandeel
huurwoningen varieert, afhankelijk van de bron, tussen ongeveer 62,0% en
70,5% van de voorraad (volgens resp. Volkshuisvesting in cijfers en de OntwerpNota Bouwen en Wonen 1990 van de Provincie Zuid-Holland). Volgens de
3

gegevens van het Ministerie van VROM heeft Zuid-Holland het laagste percentage eengezinshuizen van alle provincies (in heel Nederland bestaat 70% uit
eengezinshuizen, in Zuid-Holland 47%). Het aandeel huurwoningen ligt in ZuidHolland aanmerkelijk hoger dan in geheel Nederland (per 1-1-1990 resp. 62%
en 55%)(Ministerie van VROM, Volkshuisvesting in cijfers, 1990).
Uit de gegevens van het Gemeentelijk Databestand van het OTB blijkt dat per
1-1-1990 van alleen de naoorlogse woningvoorraad 49,9% bestaat uit eengezinshuizen en 64,3% uit huurwoningen. Van de naoorlogse koopsektor bestaat bijna
82% uit eengezinshuizen, van de naoorlogse huursektor echter niet meer dan
32,1 % (zie verder bijlage 1).
Er zijn per 1-1-1990 in Zuid-Holland 101 verschillende gemeenten. In deze
gemeenten verschilt het percentage naoorlogse woningbouw van 47% ('s-Gravenhage) tot 98% (Rozenburg, Spijkenisse en Zoetermeer)(cijfers per 1-1-1990
volgens het Gemeentelijk Databestand).
In de 'Atlas na-oorlogse woongebieden' zijn de ligging en bouwperiode van
naoorlogse uitbreidingen aangegeven van de gemeenten met meer dan 50.000
inwoners (Kuiper Compagnons, 1988).
2.2 Kenmerken van de woningvoorraad van de toegelaten instellingen.
Eind 1985 waren erin Zuid-Holland 190 woningkorporaties en 87 gemeentelijke
woningbedrijven werkzaam, per 1-1-1990 resp. 181 en 57. In de tussenliggende
periode zijn enkele korporaties samengegaan, en zijn er een aantal gemeentelijke woningbedrijven gewijzigd in korporaties. Daarentegen is een onbekend aantal niet-toegelaten instellingen de laatste paar jaar getransformeerd tot toegelaten instellingen. In 1989 was ongeveer 21% van alle toegelaten instellingen in
Nederland werkzaam in Zuid-Holland.
Van het woningbezit van toegelaten instellingen en gemeentelijke woningbedrijven is een verdeling naar bouwjaarklasse en woningtype bekend. Deze gegevens
zijn afkomstig uit het rapport 'Het woningbezit van toegelaten instellingen en
gemeentelijke woningbedrijven in Nederland' (A.M. van Blokland, Ministerie
van VROM, juli 1990). Dit rapport bestaat uit een cijfermatig overzicht afkomstig van het Centraal Complexenbestand per 1-1-1988. Hierbij is overigens niet
het aangekocht bezit meegenomen. Wanneer zowel de cijfers van het Gemeentelijk Databestand als het COl1Jplexenbestand korrekt zijn, betekent dit dat ruim
driekwart van de naoorlogse huurwoningen in Zuid-Holland beheerd wordt door
toegelaten instellingen en gemeentelijke woningbedrijven (dit cijfer komt ook
redelijk overeen met de gegevens van het WBO '85/86).
In tabel 2.2.1 en 2.2.2 zijn resp. de verdeling van woningen naar bouwjaarklasse
en naar woningtype (en bouwjaarklasse) opgenomen. Het vooroorlogs bezit
blijkt bij de toegelaten instellingen en gemeentelijke woningbedrijven van ZuidHolland nog geen 11% van het totale bezit uit te maken. Van het naoorlogs
bezit lijkt het aantal woningen in meergezinshuizen bijna twee maal zo groot te
4

zijn als het aantal eengezinshuizen; dit beeld is echter mogelijk vertekend doordat van een groot aantal woningen het type onbekend is.
Tabel 2.2.1 Het woningbezit in Zuid-Holland van toegelaten instellingen en gemeentelijke woningbedrijven onderscheiden naar bouwjaarklasse.

Bouwjaarklasse

Aantal

Perc.

voor 1906
1906 - 1930
1931 - 1944
vooroorl. onbek.
1945 - 1959
1960 - 1970
1971 - 1980
na 1980
naoorl. onbek.

2.060
39.188
9.956
2.279
109.164
125.052
108.543
95.345
4.802

0,4
7,9
2,0
0,5
22,0
25,2
21,9
19,2
1,0

24,6
28,2
24,5
21,5
1,1

Totaal

496.389

100,0

100,0

Perc. alleen
naoorlogs

Bron: Centraal Complexenbestand 1-1-1988, Ministerie van VROM.
Tabel 2.2.2 Het woningbezit in Zuid-Holland van toegelaten instellingen en gemeentelijke woningbedrijven onderscheiden naar woningtype en
bouwjaarklasse.

Woningtype en
bouwjaarklasse

Aantal

Perc.

Perc. alleen
naoorlogs

Eengez. voor '45
Meergez. voor '45
Type onbek.voor '45
Eengez. vanaf '45
Meergez. vanaf'45
Type onbek. vanaf'45

13.064
12.050
28.369
90.297
165.788
186.821

2,6
2,4
5,7
18,2
33,4
37,6

20,4
37,4
42,2

Totaal

496.389

100,0

100,0

Bron: Centraal Complexenbestand 1-1-1988, Ministerie van VROM.
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2.3 Aanbodoverschotten en vraagoverschotten
Met behulp van het Woningbehoefte Onderzoek 1985/1986 kan inzicht gekregen
worden in de aanbod- en vraagoverschotten. In tabel 2.3.1 zijn deze aangegeven
voor alleen Zuid-Holland en voor Nederland als geheel. De in de tabel opgenomen waarden zijn de totalen van afzonderlijke deelwoningmarkten; zo is ZuidHolland bijvoorbeeld onderscheiden in de vijf deelwoningmarkten Leiden, Den
Haag, Gouda, Rijnmond, en Dordrecht. In de tabel kan sprake zijn van zowel
een aanbodoverschot als een vraagoverschot, omdat alle aanbodoverschotten en
vraagoverschotten van de afzondelijke woningdeelmarkten apart bijelkaar zijn
opgeteld (zo is er bijvoorbeeld een aanbodoverschot van eengezinshuizen met
tenminste 6 kamers van 650 woningen in de woningdeelmarkt Dordrecht, terwijl
in de andere vier woningdeelmarkten er sprake is van vraagoverschotten van in
totaal 4602 woningen van dit woningtype). Binnen deze woningdeelmarkten zijn
echter wel de aanbodoverschotten en vraagoverschotten verwerkt tot één saldo;
dit kan betekenen dat er binnen deze toch nog grote woningdeelmarkten ook
nog aanbod- en vraagoverschotten kunnen optreden.
Uit de gegevens in tabel 2.3.1 en 2.3.2 kan gekonkludeerd worden, dat er sprake
is van een duidelijk woningtekort; er zijn in Zuid-Holland vooral vraagoverschotten van middelgrote eengezinshuizen, kleine woningen in meergezinshuizen,
kleine eengezinshuizen, woningen met huren tussen de f 250,- en f 550,- per
maand, en van koopwoningen van meer dan een ton. Daarnaast zijn er echter,
ook in Zuid-Holland, tevens aanbodoverschotten voor bepaalde woningtypen te
konstateren. Het woningoverschot betreft met name woningen in meergezinshuizen met 4 of 5 kamers (opmerkelijk is dat dit aanbodoverschot voor de woningdeelmarkt van Den Haag is berekend op 9.855 woningen), de goedkoopste èn
duurste huurwoningen, en de goedkoopste koopwoningen (met name in woningdeelmarkt Den Haag en Rijnmond).
Het lijkt erop dat het woningtekort de laatste jaren is toegenomen. In de Ontwerp-nota Bouwen & Wonen 1990 van de Provincie Zuid-Holland wordt hierover aangegeven dat 'ruim tweederde van het woningtekort zich inmiddels blijkt
te concentreren in het grootstedelijk gebied, terwijl in het merendeel van de
.overige regio's het woningtekort eveneens blijft stijgen .... Het in 1989 uitgevoer~
de migratieonderzoek en de berekende kwalitatieve woningbehoefte in de
Trendrapportage Volkshuisvesting laten een groot verschil zien tussen vraag en
aanbod op de woningmarkt in Zuid-Holland. De leegstand die gedurende enkele
jaren nog leek te wijzen op overschotten op de woningmarkt is inmiddels in de
meeste regio's gedaald beneden het niveau van de zogenaamde frictie leegstand'.
Volgens deze nota 'veroorzaken alleen stadsvernieuwing en probleemcomplexen
c.q. -wijken nog langdurige leegstand'.
Onderverdeeld in 11 zogenaamde RVC-gebieden worden woningtekorten berekend per 1-1-1989 van 1,0% (voor de Drechtsteden) tot 3,3% (Rijnmond). Er
wordt in de nota met nadruk op gewezen dat tekorten op de woningmarkt niet
zonder meer verminderd kunnen worden met de leegstand, 'daar dan appels met
peren worden vergeleken. Elk cijfer kent zijn eigen wijze van tot stand komen
en beperkingen'. In deze nota wordt met betrekking tot berekende woningtekorten en -overschotten geen onderscheid gemaakt naar woninggrootte of woningtype.
6

In het boekje 'Kerngegevens VROM 1990' wordt aangegeven, dat er per 1-11989 in Zuid-Holland een statistisch woningtekort is van 2,5% van de woningvoorraad, d.w.z. circa 33.000 woningen. Per 1 april van dat jaar stonden er
echter ook ruim 34.000 woningen leeg.
Tabel 2.3.1 Aanbod- en vraagoverschotten (x 1000) naar woonvorm en woninggrootte, voor Zuid-Holland en Nederland.
Aanbodoverschot
Zuid-Ho
Ned.

Woonvorm
Eengezins

1-3k.
4-5k.

Meergezins

1-3k.
4-5k.

~6k.

~6k.

Totaal

* mogelijk moet

Vraagoverschot
Zuid-Ho
Ned.

0
0
1
0
22
1

0
2
5
0
69
3

27
71

o
o

214
260
22
211
4
2

24

*72

151

714

4
49

dit 79 zijn.

Bron: WBO, 1985/1986 (De Rooij en Van der Marel, 1988)

Tabel 2.3.2 Aanbod- en vraagoverschotten (x 1000) naar eigendomsverhouding
en prijsklasse, voor Zuid-Holland en Nederland.
Eigendomsverh.
+ prijs
Kale huur
per maand

Aanbodoverschot
Zuid-Ho
Ned.

:s; f 150
150-250
250-350
350-450
450-550
~

f 550

Koopsom

:s; 100

x f 1000,-

100-150
150-200
200-250
~250

Totaal

Vraagoverschot
Zuid-Ho
Ned.

5
7
0
0
0
10
5
0
0
0
0

22
11
0
0
13
52
12
0
0
2
2

1
1
43
43
23
0
0
25
10
5
4

5
21
199
188
78
4
24
141
57
17
15

27

114

155

749

Bron: WBO, 1985/1986 (De Rooij en Van der Mare!, 1988)

2.4 Leegstandsontwikkelingen en de relatie tussen nieuwbouw en leegstand
Als gevolg van de aanbodoverschotten van woningen kan er leegstand in bepaalde delen van de woningvoorraad optreden. Per 1 april 1989 stond 2,6% van de
woningvoorraad in Zuid-Holland leeg (in heel Nederland 2,3%)(CBS,
Maandstatistiek Bouwnijverheid). De CBS-gegevens maken echter niet erg
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duidelijk of de leegstand zich konsentreert in bepaalde delen van de woningvoorraad. Zo wordt er door het CBS bijvoorbeeld met betrekking tot leegstandsgegevens geen onderscheid gemaakt in voor- en naoorlogse woningen, en sinds
kort ook geen onderscheid meer per gemeente. Wel wordt er nog een indeling
naar COROP-gebieden gemaakt (dit betreft een indeling' van Nederland in 40
funktionele regio's, die zijn vastgesteld door de Coördinatiekommissie Ruimtelijke Onderzoeksprogrammering), ,waaruit bijvoorbeeld voor Zuid-Holland blijkt,
dat de leegstand per 1 april 1989 varieerde binnen de 6 in Zuid-Holland te
onderscheiden COROP-gebieden tussen de 1,8% (Oost-Zuid-Holland) ' en de
3,2% (de Agglomeratie van Den Haag en Zuidoost-Zuid-Holland). Uit onder
meer oudere CBS-gegevens (tot en met 1 april 1988 werden de leegstandscijfers
nog wel per gemeente opgenomen) blijkt dat de leegstand tussen de te onderscheiden gemeenten aanzienlijk kan verschillen.
Uit onderzoek van bijvoorbeeld de leegstand in de Bijlmermeer (Hoenderdos
e.a., 1989) is gebleken dat leegstand veelal een duidelijke relatie vertoont met
de hoeveelheid nieuwbouw in de nabijheid. Deze relatie hoeft zich niet te
beperken binnen de gemeenten, maar kan zich ook uitstrekken tot nabij gelegen
gemeenten. Uiteraard is er niet per definitie altijd een duidelijke relatie ,tussen
nieuwbouw en leegstand; de hoeveelheid leegstand en de plaats ervan worden
ook bepaald door onder meer de bevolkingsontwikkelingen, het type nieuwbouw,
de aanpak van de woningvoorraad, inkomensontwikkelingen, en toewijzingsbeleid. Aan de hand van CBS-cijfers is de relatie tussen leegstand en woningproduktie in onderstaande afbeeldingen duidelijk gemaakt voor geheel Zuid-Holland en enkele willekeurig gekozen gemeenten binnen Zuid-Holland (Rotterdam
en enkele groeigemeenten); daarbij is gebruik gemaakt van de (administratieve)
leegstandspercentages per 1 april en 1 oktober van elk jaar (waarbij echter dat
van 1 oktober 1983 ontbreekt), de hoeveelheid nieuwbouw in het hele jaar, en
het saldo van uitbreiding en vermindering (door o.a. sloop en brand) van de
hoeveelheid woningen in het hele jaar.
Vooral op gemeentelijk niveau is duidelijk zichtbaar, dat pieken in de woningproduktie veelal gelijklopen met of gevolgd worden door pieken in de leegstand
(zie afbeelding 2.4.2 tot en met 2.4.5). De grootste piek in de leegstand blijkt bij
de onderscheiden gemeenten in verschillende jaren plaatsgevonden te hebben
(Spijkenisse, 1981; Hellevoetsluis, 1982; Rotterdam, 1983, en Capelle aid IJssel,
1984).
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Atb. 2.4.1 De leegstand en de woningproduktie in Zuid-Holland, 1976-1989.
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Atb.2.4.2 De leegstand en de woningproduktie in Rotterdam, 1976-1989.
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Afb.2.4.3 De leegstand en de woningproduktie in Spijkenisse, 1976-1989.
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Atb. 2.4.4 De leegstand en de woningproduktie in Capelle aid Ijssel, 19761989.
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Atb. 2.4.5 De leegstand en de woningproduktie in Hellevoetsluis, 1976-1989.
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2.5 Samenvatting van de huidige situatie

We mogen konkluderen dat er in Zuid-Holland ongeveer 1,3 miljoen woningen
staan, waarvan ongeveer 70% na de oorlog is gebouwd. Het percentage naoorlogse woningen is per gemeente heel verschillend (van circa 47% tot 98%). Iets
meer dan de helft van de woningvoorraad in Zuid-Holland betreft eengezinshuizen. Van alleen de naoorlogse huurwoningen bestaat bijna de helft uit eengezinshuizen; bij de naoorlogse koopsektor is dit ruim 80%, bij de huursektor nog
niet een derde. Met name inzake het aandeel huurwoningen vertonen de cijfers
van de geraadpleegde bronnen verschillen; dit blijkt te variëren tussen de 62,0%
en 70,5% van de gehele woningvoorraad in Zuid-Holland. Van het bezit van de
korporaties en gemeentelijke woningbedrijven in Zuid-Holland is ruim 89%
naoorlogs. Deze toegelaten instellingen beheren ongeveer driekwart van de
naoorlogse huursektor.
Opmerkelijk is dat de verschillende bronnen soms nogal grote afwijkingen
vertonen in de samenstelling van de woningvoorraad. Het Centraal Complexenbestand van het Ministerie van VROM, waarin gegevens zijn opgenomen van
het woningbezit van toegelaten instellingen en gemeentelijke woningbedrijven,
lijkt het meest betrouwbaar; helaas vertoont ook dit bestand belangrijke omissies; zo ontbreekt hierin bijvoorbeeld het bouwtype van relatief veel woningen.
De afwijkingen tussen de te onderscheiden bronnen worden veroorzaakt doordat
er na de laatste volkstelling in 1971 gebruik gemaakt wordt van (blijkbaar iets
verschillende) bewerkingen op deze cijfers.

11

Er zijn in Zuid-Holland zowel woningoverschotten als woningtekorten te konstateren. Zo lijkt er bijvoorbeeld een (theoretisch) overschot aan middelgrote woningen in meergezinshuizen, aan de goedkoopste en duurste huurwoningen, en
aan de goedkoopste koopwoningen. Daarentegen lijken er vooral tekorten te zijn
aan eengezinshuizen, aan kleine woningen in meergezinshuizen, aan huurwoningen met een huur tussen de f 250,- en f 550,- per maand (prijspeil 1985/1986),
en aan koopwoningen van meer dan een ton. Wanneer Zuid-Holland wordt onderverdeeld in kleinere woningmarktgebieden, blijkt dat er tussen deze afzonderlijke gebieden ook verschillen optreden in woningoverschotten en -tekorten.
Zo blijken er bijvoorbeeld duidelijke verschillen te konstateren in de hoeveelheid leegstand bij de afzonderlijke gemeenten. Daarbij is bovendien te konstateren dat woningoverschotten en woningtekorten tijdsgebonden zijn; dit betekent
dus ook dat de met behulp van het WBO '85/86 berekende overschotten en
tekorten momenteel allang weer heel anders kunnen zijn. De indruk bestaat dat
de woningtekorten in Zuid-Holland zijn toegenomen. In de voorgaande paragraaf is aangegeven dat de gemeentelijke ontwikkeling van de leegstand dikwijls
samenhang vertoont met het volume nieuwbouw in de gemeente. Dit wordt
mede veroorzaakt doordat de nieuwbouw een verhuisstroom op gang brengt. In
het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de problemen, die optreden binnen
het gemeentelijk niveau.
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3
PROBLEMEN OP KOMPLEX- EN WOONOMGEVINGSNIVEAU

In het vorige hoofdstuk is al kort ingegaan op woningoverschotten en -tekorten,
en op leegstandsontwikkelingen op stedelijk niveau. Uit diverse onderzoeken is
gebleken, dat binnen de gemeenten de strukturele leegstand zich veelal konsentreert in de naoorlogse wijken, en daarbinnen weer in bepaalde komplexen.
Leegstand in vooroorlogse wijken heeft meestal te maken met renovatie of sloop
en niet met moeilijke verhuurbaarheid. De verhuurbaarheidsproblemen in
naoorlogse wijken staan meestal niet op zichzelf, maar gaan gepaard met andere
problemen, zoals kleine kriminaliteit, grote onderhoudsinspanningen, sociale
onveiligheid, etc.. Bovendien blijft leegstand meestal niet beperkt tot kosten aan
huurderving, maar hangt het samen met andere financiële problemen als huurachterstand, beheerkosten, en onderhoudskosten. De problemen die bij de
komplexen met strukturele leegstand zich afspelen, blijken niet alleen ervaren te
worden door verhuurders, maar ook door bijvoorbeeld de huurders (verval van
woning en woonomgeving) en gemeenten (extra inzet nodig bij de aanpak ervan). De leegstandsproblematiek is dan ook in dit hoofdstuk als ingang genomen
voor het achterhalen van de problemen. Daarvoor is uitgegaan van onderzoek
aan de hand van de jaarverslagen van woningkorporaties en gemeentelijke
woningbedrijven om daarmee woningkomplexen met ernstige huurderving te
kunnen achterhalen. De verhuurders van deze komplexen zijn vervolgens telefonisch benaderd voor uitgebreidere informatie.
Er is echter niet volstaan met een onderzoek aan de hand van de leegstandsproblematiek. Er zijn immers ook naoorlogse buurten en komplexen, waar geen
verhuurbaarheidsproblemen afspelen, maar wel andersoortige problemen; soms
is de krappe woningmarkt er hier de oorzaak van dat de problemen (nog) niet
geleid hebben tot verhuurbaarheidsproblemen. Bij de analyse van de problemen
is gebruik gemaakt van een groot aantal verschillende bronnen (kranteartikelen,
vakliteratuur, telefonische navraag, gemeentelijke en provinciale nota's), die
zodanig verschillend van aard zijn, dat hiermee de omvang van de te onderscheiden problemen niet altijd precies te bepalen is. Bovendien wordt er in de verschillende bronnen bijvoorbeeld dikwijls geen onderscheid gemaakt tussen vooren naoorlogse woningen. Bij het beschrijven van de problemen met betrekking
tot het naoorlogse woningbezit in Zuid-Holland wordt onderscheid gemaakt in
financiële problemen, bouwkundige problemen, sociale problemen, en stedebouwkundige problemen.
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3.1 Huurderving en leegstand

Zoals hierboven is beschreven vormt het onderzoek naar de leegstandsproblematiek de basis voor verder onderzoek naar de problemen van de naoorlogse
woningvoorraad. Hiervoor zijn de jaarverslagen van de woningkorporaties en
gemeentelijke woningbedrijven in Zuid-Holland geraadpleegd voor de jaren
1985, 1988 en 1989. Daaruit zijn de gegevens verzameld van de komplexen met
tenminste 5% huurderving (en tenminste 3% voor 1988). Gesteld kan worden
dat ernstige huurderving meestal veroorzaakt wordt door verhuurbaarheidsproblemen. Deze zijn het gevolg van een relatief ongunstige prijs/kwaliteitsverhouding. Het bepalen van de prijs/kwaliteitsverhouding is geen simpele zaak, omdat
er veelal niet volstaan kan worden met de kale huur per woningwaarderingspunt. Met betrekking tot de prijs spelen ook aspekten als de hoogte van de
servicekosten, de energiekosten, etc. Het woningwaarderingsstelsel blijkt dikwijls
tekort te schieten bij het bepalen van de kwaliteit, omdat daarin niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met aspekten als ligging op de zon, reputatie van
een buurt, sociale omgeving, ligging ten opzichte van het centrum, etc. Juist bij
komplexen met verhuurbaarheidsproblemen blijken dergelijke moeilijk-meetbare
aspekten een belangrijke rol te spelen. Door de verhuurders van de komplexen
met ernstige huurderving meer informatie te vragen, kan een beeld gekregen
worden van al deze oorzaken van de verhuurbaarheidsproblemen en van de
problemen die bij dergelijke komplexen spelen. Een extra reden om het onderzoek te starten met de verhuurbaarheidsproblematiek, is het feit dat hoeveelheid
leegstand relatief gemakkelijk is te achterhalen, omdat de huurdervingscijfers in
jaarverslagen een redelijk betrouwbaar en volledig beeld geven van de leegstandsproblemen.
In 1987 heeft het OTB alle jaarverslagen van 1985 van de woningkorporaties en
gemeentelijke woningbedrijven doorgenomen. Er waren dat jaar 190 woningkorporaties en 87 gemeentelijke woningbedrijven werkzaam in Zuid-Holland. De
jaarverslagen zijn doorgenomen van 187 korporaties en 84 gemeentelijke woningbedrijven (als bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de 6 jaarverslagen
die niet zijn gevonden). Deze 271 non-profit verhuurders beheerden in 1985 in
totaal 266 woningkomplexen (met 42.153 woningen) bestaande uit minimaal 10
woningen met een huurderving van tenminste 5% (de zogenaamde 5%-komplexen). Van de 266 komplexen zijn er 150 na de oorlog gebouwd (met 18.810
woningen); in heel Nederland waren er in totaal 610 van dergelijke komplexen,
d.w.z. dat bijna een kwart van deze naoorlogse komplexen gelegen was in ZuidHolland. Eén verhuurder, in Rotterdam, beheerde maar liefst 23 van deze kompi exen (vooral gelegen in de wijk Beverwaard). Van deze naoorlogse komplexen
bestaan er 119 uit tenminste 25 woningen; 52 in Rotterdam, 16 in 's-Gravenhage, 12 in Capelle aid Ussel, 11 in Hellevoetsluis, 6 in Spijkenisse, 5 in Dordrecht, 3 in de gemeenten Alphen aid Rijn en Gorinchem, 2 in de gemeenten
Katwijk, Rozenburg en Zwijndrecht, en 1 in de gemeenten Albrandswaard,
Gouda, Ridderkerk, Vlaardingen en Zoetermeer. Als bijlage 4 is een overzicht
opgenomen met de komplexen met minimaal 50 woningen die in 1985 tenminste
5% huurderving hadden.
In 1988 waren er 181 woningkorporaties en 57 gemeentelijke woningbedrijven in
Zuid-Holland werkzaam; van resp. 178 (98,3%) en 53 (93,0%) zijn de jaarversla14

gen doorgenomen (zie bijlage 2 voor de 7 ontbrekende jaarverslagen). Deze 231
verhuurders beheerden 183 naoorlogse komplexen bestaande uit minimaal 10
woningen met een huurderving van tenminste 3% (met in totaal 21.282 woningen). De huurderving in 1988 van deze komplexen bedroeg 8,5 miljoen gulden.
Van deze naoorlogse komplexen hadden er 92 ook tenminste 5% huurderving,
d.w.z. 58 komplexen minder dan in 1985! Van de 183 naoorlogse komplexen
hadden er niet meer dan 61 minimaal 25 woningen en een huurderving van
tenminste 5% (58 minder dan in 1985); 19 in Rotterdam, 7 in Spijkenisse, 5 in
Dordrecht en 's-Gravenhage, 4 in Hellevoetsluis, 3 in Gorinchem en Leerdam, 2
in Capelle aid IJssel, Vlaardingen en Wateringen, en 1 in Alphen aid Rijn,
Bergschenhoek, Binnenmaas, Gouda, Katwijk, Leiden, Rozenburg, Zoetermeer
en Zwijndrecht. Vooral de afname van het aantal 5%-komplexen in Rotterdam
is groot; zo blijkt bijvoorbeeld de leegstand in de wijk Beverwaard aanzienlijk te
zijn afgenomen tussen 1985 en 1988. Een huurderving van meer dan 25% kwam
in 1988 bij vijf komplexen met minimaal 25 woningen voor; 1 komplex in Dordrecht, 2 in Gorinchem (waarvan er 1 is gesloopt), 1 in Gouda en 1 in Vlaardingen.
Ook in 1989 waren er 181 woningkorporaties en 57 gemeentelijke woningbedrijven in Zuid-Holland werkzaam; hoewel de jaarverslagen over 1989 in principe
per 1 juli 1990 bij het Ministerie ontvangen hadden moeten zijn, hebben wij tot
half november 1990 niet meer dan resp. 151 (73,4%) en 39 (68,4%) jaarverslagen over 1989 gevonden. Deze 190 verhuurders beheerden 94 naoorlogse komplexen bestaande uit minimaal 10 woningen met een huurderving van tenminste
5% (met in totaal 10.112 woningen); dit zijn 2 5%-komplexen meer dan in 1988
(terwijl er toch ook minder jaarverslagen over 1989 beschikbaar waren). Deze 94
komplexen hadden in 1989 een huurderving van 7 miljoen gulden. Van de 94
komplexen hadden er 61 minimaal 25 woningen (even veel als in 1988); 16 in
Rotterdam, 9 in 's-Gravenhage, 5 in Dordrecht en Hellevoetsluis, 4 in Capelle
aid IJssel, Sliedrecht en Spijkenisse, 3 in Gouda, 2 in Delft, Gorinchem en
Vlaardingen, en 1 in Bernisse, Leerdam, Leiden, Oostflakkee en Schiedam. Er
werden er 45 beheerd door woningkorporaties en 16 door gemeentelijke woningbedrijven. Als bijlage 6 is een overzicht opgenomen met de komplexen met
minimaal 50 woningen die in 1989 tenminste 5% huurderving hadden.
Gekonkludeerd kan worden dat er in de periode van 1985 tot en met 1989 een
duidelijke afname heeft plaatsgevonden van het aantal naoorlogse komplexen
met ernstige huurderving. Deze afname komt vooral voor rekening van Rotterdam (in wijken als Oosterflank en Beverwaard), 's-Gravenhage en Hellevoetsluis. Het lijkt erop dat het aantal komplexen met ernstige huurderving in 1989
iets hoger is dan dat in 1988 (er zijn in 1989 2 komplexen meer gevonden, en er
zijn ook 18% minder jaarverslagen doorgenomen dan in 1988). De afname in de
periode 1985 tot en met 1989 van het aantal naoorlogse komplexen met ernstige
huurderving in Zuid-Holland is heel opmerkelijk, omdat er in deze periode in
de rest van Nederland juist een toename te konstateren valt! In 1985 zijn 1133
van de 1180 jaarverslagen doorgenomen (d.w.z. 96,0%) en zijn er 610 naoorlogse
komplexen gevonden bestaande uit minimaal 10 woningen en een huurderving
van tenminste 5% (waarvan er 150, 24,6%, in Zuid-Holland zijn gelegen). Tot
en met half november 1990 zijn er 896 van 1127 jaarverslagen over 1989 doorgenomen (d.w.z. 79,5%), en zijn er al 752 van degelijke komplexen gevonden
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(waarvan er niet meer dan 94, d.w.z. 12,5%, in Zuid-Holland zijn gelegen).
Mogelijk houdt de afname van het aantal komplexen met ernstige huurderving
samen met een afname van het nieuwbouwvolume (zo is er in deze periode
bijvoorbeeld ook een toename van het aantal woningzoekenden te konstateren).
In de tabellen 3.1.1 tot en met 3.1.7 wordt een aantal kenmerken gegeven van
de 5%-komplexen van 1985, de 3%-komplexen van 1988, en de 5%-komplexen
van 1989. Uit tabel 3.1.1 en 3.1.2 blijkt dat het aantal 5%-komplexen is afgenomen in de periode 1985 - 1989, maar dat de gemiddelde huurderving van deze
komplexen slechts beperkt is afgenomen (de 5%-komplexen van 1988 hebben
een gemiddelde huurderving van 13,8%). Wanneer ervan wordt uitgegaan, dat
de huurderving veroorzaakt wordt door leegstand (uit een telefonische enquête
in 1987 bleek dat de huurderving in 1985 voor ruim 90% werd veroorzaakt door
leegstand) en de leegstand binnen de administratieve komplexen gelijkelijk
verdeeld is over de verschillende typen (en huurhoogten), stonden er bij de 150
5%-komplexen in 1985 gemiddeld 2.780 woningen leeg, terwijl dat er in 1989 bij
de 94 5%-komplexen ongeveer 1.440 waren.
Onderscheiden naar bouwjaarklasse blijken relatief veel 3%- en 5%-komplexen
gebouwd te zijn in de periode vanaf 1980, met de nadruk op 1981 en 1982 (in
het onderzoek van 1985 is 40,5% van de 5%-komplexen gebouwd in 1981 en
1982, in 1988 25,3%, en in 1989 39,0%). Gewogen naar het aantal woningen
blijkt echter dat de administratieve komplexen uit de periode vanaf 1980 gemiddeld genomen klein in omvang zijn; zo blijkt bijvoorbeeld dat de 8 komplexen
uit de periode 1960 tot 1970 met een huurderving van tenminste 5% in 1989
méér woningen betreffen dan de 45 komplexen uit de periode vanaf 1980.
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Tabel 3.1.1

Percentage
huurderving

Verdeling van de naoorlogse 5o/o-komplexen van 1985, 3o/o-komplexen van 1988 en 5%-komplexen van 1989 naar percentage
huurderving.
5%-kompl. 1985
abs.
%
onbek.
68
32
23
8

onbek.
45,3
21,3
15,3
5,3

7
6
1
2
2

4,7
4,0
0,7
1,3
1,3

1

0,7

Totaal

150

100,0

Gem. huurderv.

15,7

3 tot 5%
5 tot 10%
10 tot 15%
15 tot 20%
20 tot 25%
25 tot 30%
30 tot 40%
40 tot 50%
50 tot 60%
60 tot 70%
70 tot 80%
80 tot 90%
90 tot 100%

3%-kompl. 1988
abs.
%
91
56
15
5
6
1
4
1
2
1

49,7
30,6
8,2
2,7
3,3
0,5
2,2
0,5
1,1
0,5

1

0,5

183

100,0

8,8

5%-kompl. 1989
abs.
%
onbek.
58
11
12
4

onbek.
61,7
11,7
12,8
4,3

3

3,2

3
1
1

3,2
1,1
1,1

1

1,1

94

100,0

14,2

Bron: jaarverslagenanalyse Zuid-Holland, 1985, 1988 en 1989, OTB.

Tabel 3.1.2

Percentage
huurderving

Verdeling van de naoorlogse 5%-komplexen van 1985, 3o/o-komplexen van 1988 en 5%-komplexen van 1989 naar percentage
huurderving (gewogen naar het aantal woningen).
5%-kompl. 1985
abs.
%

3 tot 5%
5 tot 10%
10 tot 15%
15 tot 20%
20 tot 25%
25 tot 30%
30 tot 40%
40 tot 50%
50 tot 60%
60 tot 70%
70 tot 80%
80 tot 90%
90 tot 100%

onbek.
7.890
4.941
3.208
1.339

onbek.
41,9
26,3
17,1
7,1

403
387
91
454

2,1
2,1
0,4
0,5
2,4

29

0,2

Totaal

18.810

100,0

Gem. huurderv.

68

14,8

3%-kompl. 1988
abs.
%
10.934
5.759
1.336
1.227
1.263
24
132
418
40
41

51,4
27,1
6,3
5,8
5,9
0,1
0,6
2,0
0,2
0,2

108

0,5

21.282

100,0

8,6

5%-kompl. 1989
abs.
%
onbek.
5.785
1.605
962
155

onbek.
57,2
15,9
9,5
1,5

1.029

10,2

454
61
41

4,5
0,6
0,4

20

0,2

10.112

100,0

14,2

Bron: jaarverslagenanalyse Zuid-Holland, 1985, 1988 en 1989, OTB.
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Tabel 3.1.3

Verdeling van de naoorlogse 5%-komplexen van 1985, 3o/o-komplexen van 1988 en 5%-komplexen van 1989 naar bouwjaar.

Bouwjaar

5%-kompl. 1985
abs.
%

1945 tot 1950
1950 tot 1960
1960 tot 1970
1970 tot 1980
1980 tot onderz.j.
naoorlogs
Totaal

3%-kompl. 1988
abs.
%

5%-kompl. 1989
abs.
%

2
6
8
34
98
2

1,4
4,1
5,4
23,0
66,2

4
20
17
35
90
17

2,4
12,0
10,2
21,1
54,2

1
14
8
14
45
12

1,2
17,1
9,8
17,1
54,9

150

100,0

183

100,0

94

100,0

Bron: jaarverslagenanalyse Zuid-Holland, 1985, 1988 en 1989, OTB.

Tabel 3.1.4

Bouwjaar

Verdeling van de naoorlogse 5%-komplexen van 1985, 3%-komplexen van 1988 en 5o/o-komplexen van 1989 naar bouwjaar (gewogen naar het aantal woningen).
,

1945 tot 1950
1950 tot 1960
1960 tot 1970
1970 tot 1980
1980 tot onderz.j.
naoorlogs
Totaal

5%-kompl. 1985
abs.
%

131
1.516
2.242
7.1!J3

0,7
8,1
12,0
38,9

7.553
75

40,3

18.810

100,0

3%-kompl. 1988
abs.
%

221
3.463
5.361
5.356
4.992
1.889

1,1
17,9
27,6
27,6
25,7

195
1.942
2.348
2.651
2.245
731

2,1
20,7
25,0
28,3
23,9

21.282

100,0

10.112

100,0

Bron: jaarverslagenanalyse Zuid-Holland, 1985, 1988 en 1989, OTB.
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5%-kompl. 1989
abs.
%

Het is opmerkelijk, dat de verdeling van de komplexen met tenminste 5%
huurderving in 1989 naar bouwjaarklasse redelijk overeen komt met de verdeling
van het gehele bezit van de korporaties en gemeentelijke woningbedrijven naar
bouwjaarklasse (vergelijk tabel 2.2.1 en 3.1.4). Op grond van de bouw- en woontechnische veroudering zou een groter aantal vroeg-naoorlogse komplexen, dat
behoort tot de 5%-komplexen, verwacht kunnen worden; blijkbaar hebben veel
van deze komplexen toch een relatief gunstige prijsj l-waliteitsverhouding (waarbij de kwaliteit nadrukkelijk meer is dan de kwaliteit volgens het woningwaarderingssysteem). Een mogelijke reden zou kunnen zijn, dat er misschien al relatief
veel komplexen uit de vroeg-naoorlogse periode zijn verbeterd, terwijl dat bij
later gebouwde komplexen veel minder vaak het geval zal zijn. Een andere
mogelijke reden betreft de vaak gunstige ligging van deze komplexen ten opzichte van het centrum. Overigens is het aandeel vroeg-naoorlogse komplexen met
tenminste 5% huurderving tussen 1985 en 1989 wel duidelijk gestegen.
In 1988 en 1989 bestond meer dan de helft van de 3%- en 5%-komplexen uit
minder dan 50 woningen (zie tabel 3.1.5). Het gemiddelde aantal woningen bij
de komplexen is in de periode 1985 - 1989 afgenomen van 125 naar 108.
In 1988 en 1989 had ruim de helft van de resp. 3%- en 5%-komplexen een kale
huur van minder dan f 400,- per woning per maand. In 1985 hadden de 5%komplexen over het algemeen hogere huren. Het aandeel komplexen met huren
die gemiddeld boven de IHS-grens liggen, is niet hoog (in tabel 3.1.6 en 3.1.7 is
de IHS-grens genomen van 1985).
Tabel 3.1.5
Aantal
woningen

Verdeling van de naoorlogse 5o/o-komplexen van 1985, 3o/o-komplexen van 1988 en 5%-komplexen van 1989 naar aantal woningen.
5%-kompl. 1985
abs.
%

3%-kompl. 1988
abs.
%

5%-kompl. 1989
abs.
%

31
36
W
11
13
10
15
5
4
5

W,7
24,0
13,3
7,3
8,7
6,7
10,0
3,3
2,7
3,3

59
39
17
11
21
9
11
5
5
6

32,2
21,3
9,3
6,0
11,5
4,9
6,0
2,7
2,7
3,3

33
19
13
2
7
10
3
2
2
3

35,1
W,2
13,8
2,1
7,4
10,6
3,2
2,1
2,1
3,2

Totaal

150

100,0

183

100,0

94

100,0

Gemiddeld

125

10 tot 25
25 tot 50
50 tot 75
75 tot 100
100 tot 150
150 tot 200
200 tot 300
300 tot 400
400 tot 500
500 en meer

116

108

Bron: jaarverslagenanalyse Zuid-Holland, 1985, 1988 en 1989, OTB.

19

TabeI3.1.6

Verdeling van de naoorlogse 5%-komplexen van 1985, 3%-komplexen van 1988 en 5o/o-komplexen van 1989 naar kale huur per
maand (in onderzoeksjaar).

Kale huur
per maand

5%-kompl. 1985
%

otot f

f
f
f
f
f
f
f

5
6
47
38
27
24
13

23

2,7
3,3
25,7
20,8
14,8
13,1
7,1
12,6

150

100,0

183

100,0

23

Totaal
Gemiddeld

28
22

2,0
5,3
17,3
16,0
10,7
15,3
18,7
14,7

3
8
26
24
16

100
100 tot f 200
200 tot f 300
300 tot f 400
400 tot f 500
500 tot f 600
600 tot f 660
660 en hoger

f

f

467,-

5%-kompl. 1989
abs.
%

3%-kompl. 1988
abs.
%

·abs.

94

100,0

4

f

420,-

15

3,2
30,9
21,3
8,5
16,0
4,3
16,0

3
29
20
8
15

433,-

Bron: jaarverslagenanalyse Zuid-Holland, 1985, 1988 en 1989, OTB.

Tabel 3.1.7

Kale huur
per maand

otot f

Verdeling van de naoorlogse 5%-komplexen van 1985, 3o/o-komplexen van 1988 en 5o/o-komplexen van 1989 naar kale huur per
maand (in onderzoeksjaar)(gewogen naar het aantal woningen).
5%-kompl. 1985
abs.
%

3%-kompl. 1988
abs.
%

491
503
2.650
2.664
3.383
3.988
3.903
1.228

2,6
2,7
14,1
14,2
18,0
21,2
20,7
6,5

283
646
4.129
7.019
2.947
3.427
1.683
1.148

1,3
3,0
19,4
33,0
13,8
16,1
7,9
5,4

Totaal

18.810

100,0

21.282

100,0

Gemiddeld

f 463,-

f
f
f
f
f
f
f

100
200
300
400
500
600
660

100
tot f 200
tot f 300
tot f 400
tot f 500
tot f 600
tot f 660
en hoger

f 409,-

Bron: jaarverslagenanalyse Zuid-Holland, 1985, 1988 en 1989, OTB.
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5%-kompl. 1989
abs.
%

126

1.748
359
1.240

1,2
21,3
33,2
11,1
17,3
3,6
12,3

10.112

100,0

2.152
3.361

1.126

f

429,-

De 36 verhuurders van de 61 komplexen, die in 1988 tenminste 5% huurderving
hadden en uit minimaal 25 woningen bestaan, zijn in augustus en september
1990 gebeld voor aanvullende informatie (zie bijlage 5 voor een overzicht van
deze komplexen). In de telefonische enquête (zie bijlage 3) is onder meer
gevraagd naar de oorzaak van de huurderving, de woningtypen in de desbetreffende komplexen, de oorzaken vaIÏ de leegstand, de maatregelen die er ter
bestrijding van de leegstand zijn genomen, en naar het effekt van de maatregelen. In enkele gevallen kunnen de uitkomsten van deze enquête vergeleken
worden met de uitkomsten van een enquête, die in 1987 is gehouden bij de
woningkorporaties, die in 1985 komplexen hadden met tenminste 5% huurderving en uit minimaal 50 woningen bestaan.
Bij 70% van de komplexen bleek de huurderving in 1988 geheel of gedeeltelijk
veroorzaakt te zijn door leegstand (zie tabel 3.1.8). Het aandeel van komplexen,
waarbij de huurderving in 1988 wordt veroorzaakt door leegstand, is duidelijk
lager dan in 1985. Veel respondenten van de enquête in 1990 waren duidelijk
verbaasd, dat zij komplexen beheerden met een huurderving van tenminste 5%;
zij waren veelal van mening dat de huurderving veroorzaakt was door oninbare
huur, niet door strukturele leegstand. Het relatief lage percentage komplexen,
waarbij de huurderving in 1989 wordt veroorzaakt door leegstand, versterkt het
beeld dat het aantal komplexen in Zuid-Holland met strukturele leegstand
aanzienlijk is gedaald. De 6 komplexen waar de huurderving in 1988 volledig
wordt veroorzaakt door oninbare huur, zijn alle kleiner dan 50 woningen (zodat
wanbetaling van enkele huurders al gauw tot een huurderving leidt van tenminste 5%). Aangezien er geen enquêtes zijn gehouden bij de komplexen met
huurderving in 1985 en een grootte van minder dan 50 woningen, is een deel
van de verschillen tussen 1985 en 1988 hierdoor verklaarbaar.
Tabel 3.1.8

De oorzaak van de huurderving in 1985 en 1988 bij de 5o/o-komplexen met tenminste resp. 50 en 25 woningen.
Aantal

1985
Perc.

Aantal

Leegstand
Oninbare huur
Renovatie
Sloop
Gebruik als wisselwoningen
Bewuste leegstand
Gebruik als modelwoning
Leegstand + oninb. huur
Leegstand + renovatie
Leegstand + sloop
Leegstand + huurverlaging
Renovatie + sloop
Onbekend

45

84,9

36

Totaal

53

Oorzaak

1
1

1,9
1,9

3
1

5,7
1,9

2

3,8

100,0

6
5
1
3
1
1
2
2
2

1988
Perc.
60,0
10,0
8,3
1,7
5,0
1,7
1,7
3,3
3,3
3,3

1
1

1,7

61

100,0

Bron: telefonische enquêtes, OTB, 1987 en 1990.
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Van deze 61 komplexen met huurderving in 1988 bestaat 17,5% uit eengezinshuizen, 61,4% uit meergezinshuizen, en 21,1% uit beide woningtypen (nietgewogen naar aantal woningen)(zie ook tabel 3.1.9). Bij alleen de 42 komplexen,
waarbij de huurderving in 1988 geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door
strukturele leegstand, is het percentagé eengezinshuizen iets kleiner (14,6%
eengezinshuizen, 63,4% meergezinshuizen, en 22,0% beide); van de meergezinshuizen heeft 43,3% portiekontsluiting, en heeft 36,7% galerijontsluiting (de
overige meergezinskomplexen hebben een korridor-onsluiting, of een kombinatie
van verschillende typen ontsluiting).
TabeI3.1.9

Het bouwtype van de 5%-komplexen van 1985 en 1988, met resp.
50 en 25 woningen.
1988
Perc.

Aantal

1985
Perc.

Eengezinshuizen
Meergezins
Beide
Onbekend

7
33
13

13,2
62,5
24,5

10
35
12
4

17,5
61,4
21,1

Totaal

53

100,0

61

100,0

Bouwtype

Aantal

Bron: telefonische enquête, OTB, 1990.

Tabel 3.1.10 Konsentratie van de leegstand bij de 42 komplexen, waarbij de
huurderving in 1988 wordt veroorzaakt door leegstandsproblemen.
Aantal

1985
Perc.

Nee
In bepaalde blokken (of straten)
Op bepaalde verdiepingen
Bij bepaalde kamergrootten
Bij bepaalde typen woningen
Bij de flats
Bij de duurste woningen
Bij bep. blokken + verdiepingen
Onbekend

26
3
2
9
11

50,0
5,8
3,8
17,3
21,2

1

1,9

Totaal

53

Konsentratie

Bron: telefonische enquête, OTB, 1990.

22

1
100,0

Aan~a!

1988
Perc.

23
2
1
5
1
3
1
2
4

60,5
5,3
2,6
13,2
2,6
7,9
2,6
5,3

42

100,0

Van de komplexen met strukturele leegstand in 1988 treedt volgens de verhuurders bij 60,5% geen konsentratie van de leegstand binnen het komplex op (zie
tabel 3.1.10). Dit hoge percentage is opmerkelijk, omdat uit komplexgerichte
onderzoeken blijkt dat de verhuurbaarheid zich wel dikwijls konsentreert (bijvoorbeeld bij de hoogste verdiepingen van portiekbouw, bij de kleinste woningtypen, of rond bepaalde overlast veroorzakende bewoners). Mogelijk wordt de
laatste tijd door middel van een gericht toewijzingsbeleid ernaar gestreefd om
konsentraties van leegstand te vermijden.
Bij bijna 70% van de komplexen met leegstand zijn de problemen niet verspreid
naar andere komplexen.
Er werden bij de 42 komplexen, waar de leegstand in 1989 geheel of gedeeltelijk
wordt veroorzaakt door leegstand, in totaal 84 oorzaken genoemd van deze
leegstand (door een andere vraagstelling is hier geen vergelijking mogelijk met
de enquêteresultaten uit 1987). Bij bijna de helft van de komplexen werd de
hoogte van de huur als een van de oorzaken gezien (zie tabel 3.1.11). Daarnaast
werden vaak genoemd: de ruimte op de woningmarkt (9x), slechte reputatie,
hoge kale huur, en woontechnische oorzaken (elk 5x), en een hoge mutatiegraad
(4x). Er werden relatief weinig oorzaken met betrekking tot de sociale omgeving
genoemd (in totaal 11x); dit is merkwaardig, omdat in veel komplexgerichte
rapporten nadrukkelijk verwezen wordt naar sociale problemen. Mogelijk ziet
men deze sociale problemen niet altijd als oorzaak, maar vooral als gevolg van
andere problemen.
De maatregel, die het meest is genomen bij de komplexen met leegstand in
1989, is het richten op bepaalde doelgroepen (onder meer op ouderen, asielzoekers, twee-verdieners, studenten). Andere maatregelen, die relatief vaak zijn
genomen, betreffen groot-onderhoud (8x), verlagen of bevriezen van de kale
huur (7x), adverteren, wijzigen van de ontsluiting/entree, en wijzigen van het
toewijzingsbeleid (elk 6x), en inschakelen huismeester, beveiligen van het komplex, en wijzigen van de woninguitrusting (elk 5x)(zie verder tabel 3.1.12). Bij 6
komplexen zijn helemaal geen maatregelen genomen. Niet meer dan twee komplexen zijn (gedeeltelijk) gesloopt (in Katwijk en Hoogvliet). In Gorinchem zijn
twee komplexen met tenminste 5% huurderving in 1988 gesloopt om andere
redenen dan leegstand.
Van de 31 komplexen met leegstandsproblemen in 1988, waarvan de leegstand
per september 1990 is achterhaald, bleken er 8 te zijn met een hoger percentage
leegstand in 1990 dan het percentage huurderving in 1988 (zie tabel 3.1.13); hier
lijkt sprake te zijn van een 'verslechtering' (in Rozenburg, Katwijk, Gorinchem,
en Spijkenisse). Bij de overige 23 komplexen is sprake van 'verbetering'. De
komplexen met de meest ernstige leegstand zijn het komplex 'Dr. van Stratenweg' in Gorinchem, een komplex HAT-eenheden in Gouda (een klooster dat
verbouwd is tot pension voor buitenlandse werknemers), en een komplex premiewoningen in Spijkenisse (Ganzenhoek). Er is geen duidelijke relatie tussen
de maatregelen en de effekten; er zijn komplexen waar niets m.b.t. de desbetreffende komplexen zelf is gebeurd, maar waar de leegstand is verdwenen, terwijl
er ook komplexen zijn waar veel is gedaan zonder dat dit duidelijke invloed
heeft gehad op de leegstand.
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Tabel 3.1.11 Oorzaken van de leegstand bij de 42 komplexen, waarbij de huurderving in 1988 wordt veroorzaakt door leegstandsproblemen.
Aantal

Perc. van de
antwoorden

Perc. van de
cases

20
5
1

23,8
6,0
1,2

47,6
11,9
2,4

Technische oorzaken
Woontecho. oorzaken
Bouwtecho. oorzaken
Verbouw/ renovatie
Achterstallig onderh.
Woningen te groot
Woningen te klein
Te weinig ontsluitingen

5
1
1
1
2
2
1

6,0
1,2
1,2
1,2
2,4
2,4
1,2

11,9
2,4
2,4
2,4
4,8
4,8
2,4

Sociale omgeving
Sociale problemen
Sociale omgeving
Bewonersopbouw
Kriminaliteit
Vandalisme
Toewijzingsbeleid
Drugs
Beheer van naastgelegen komplex
Verpaupering

2
2
2
2
1
1
1
1
1

2,4
2,4
2,4
2,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

4,8
4,8
4,8
4,8
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

Stedebouwk. oorzaken
Stedebouwk. oorzaken algemeen
Onderscheid privé-openb. onduidelijk
Slechte ligging/lokatie
Afstand naar centrum
Onaantr./eentonige woonomgeving
Gifgrond
Geen geliefde buurt
Slecht uitzicht
Woningen te dicht op elkaar

1
1
1
1
2
1
1
1
1

1,2
1,2
1,2
1,2
2,4
1,2
1,2
1,2
1,2

2,4
2,4
2,4
2,4
4,8
2,4
2,4
2,4
2,4

9

10,7

21,4

2
1
5
4
1

2,4
1,2
6,0
4,8
1,2

4,8
2,4
11,9
9,5
2,4

84

100,0

200,0

Oorzaken van de
leegstand
Financiële oorzaken
Hoge totale huur
Hoge kale huur
Hoge energiekosten

Overig
Ruime woningmarkt
Ligging vlak bij woningen met
betere pr./kwalit. verhouding
Geen vraag door woongroepen
Slechte reputatie
Hoge mutatiegraad
Vrijgehouden i.v.m. verkoop
Totaal
Bron: telefonische enquête, OTB, 1990.
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Tabel 3.1.12 Maatregelen ter bestrijding van de leegstand bij de 42 komplexen,
waarbij de huurderving in 1988 wordt veroorzaakt door leeg-

standsproblemen.
Aantal

Perc. van de
antwoorden

Perc. van de
cases

Financiële maatregelen
Verlagen kale huur
Verlagen servicekosten
Verkoop van woningen

7
1
2

7,5
1,1
2,2

19,4
2,8
5,6

Bouwtecbniscbe maatregelen
Renovatie
Groot-onderhoud
Wijzigen woninguitrusting
Beveiligen van de woningen
Woningen splitsen
Verbeteren geluidsisolatie
Verbeteren warmte-isolatie
Verbeteren herkenbaarheid
Wijzigen ontsluiting/entree
Wijzigen bergingen
Wijzigen van de installaties
Beveiligen van het komplex
Slopen
Extra woningen bouwen

3
8
5
3
1
1
2
4
6
3
1
5
2
1

3,2
8,6
5,4
3,2
1,1
1,1
2,2
4,3
6,5
3,2
1,1
5,4
2,2
1,1

8,3
22,2
13,9
8,3
2,8
2,8
5,6
11,1
16,7
8,3
2,8
13,9
5,6
2,8

Sociaal bebeer
Buurtbeheer
Wijzigen woningtoewijzing
Richten op bep. bevolkingsgroepen
Aanpakken overlast
Huismeester
Verbeteren mutatie-onderhoud
Tijdelijke verhuur
Wijkkantoor
Wijzigen sociaal-kulturele voorzieningen

2
6
9
2
5
3
1
1
1

2,2
6,5
9,7
2,2
5,4
3,2
1,1
1,1
1,1

5,6
16,7
25,0
5,6
13,9
8,3
2,8
2,8
2,8

Stedebouwkundige maatregelen
Saneren gifgrond

1

1,1

2,8

Promotie
Adverteren
Begeleiden nieuwe bewoners

6
1

6,5
1,1

16,7
2,8

93

100,0

258,3

Maatregelen ter bestrijding
van de leegstand

Totaal
Bron: telefonische enquête, OTB, 1990.
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Tabel 3.1.13 Het percentage leegstand per september 1990 bij de 42 komplexen,
waarbij de huurderving in 1988 wordt veroorzaakt door leegstandsproblemen.
Aantal

Percentage

5 tot 10%
10 tot 15%
15 tot 20%
20 tot 25%
40 tot 50%
50 tot 60%
Onbekend

19
4
2
3
1
1
1
11

61,3
12,9
6,5
9,7
3,2
3,2
3,2

Totaal

42

100,0

Perc. leegstand

o tot 5%

Bron: telefonische enquête, OTB, 1990.

Een van de meest omvangrijke komp/exen met strukturele leegstand in
Zuid-Holland is een komplex in de wijk Stalkaarsen in Gorinchem. Dit
komplex aan de Dr. van Stratenweg bestaat uit 418 woningen, hoofdzakelijk maisonnettes. Al vanaf de oplevering in 1976 zijn er verhuurbaarheidsproblemen. In 1985 bedroeg de huurderving ruim 20%, in 1988
bijna 47%. Het exploitatieresultaat daalde tot een verlies van bijna 2
miljoen in 1989. Inmiddels is de leegstand, die maximaal 60% is geweest
(medio 1989), teruggelopen tot 50%. De slechte verhuurbaarheid worden
onder meer veroorzaakt door de hoge woonlasten, het onderhoud, het
slechte imago, een mens-onvriendelijke schaal, slecht funktionerende
semi-openbare ruimten, een slecht sociaal klimaat, en de kille woonomgeving. Eind juni vorig jaar is een voorstel voor de aanpak van het
komplex gereedgekomen, 'Stalkaarsenflat, Quo Vadis?, Voorstel aan de
gemeenschap van Gorinchem tot de-oplossing-met-de-minste-pijn van de
problematiek Dr. van Stratenweg'. Er wordt hierin onder meer voorgesteld om de woningen en semi-openbare ruimten op te knappen, de
visuele kwaliteit van het gebouw te verbeteren, de woonlasten te verlagen,
selektief toe te wijzen, de naam te wijzigen, de woonomgeving te verbeteren, en de verhuur van één blok voorlopig stop te zetten totdat de andere
blokken zijn verhuurd. Doordat het komplex zo kort geleden is gebouwd,
zijn er voor de aanpak niet of nauwelijks reguliere subsidies van het Rijk
beschikbaar.

Overigens is de daling van het aantal komplexen met strukturele leegstand ook
merkbaar aan het aantal gevonden krante-artikelen. Met name in de periode
1984-1986 verschenen er heel veel artikelen over leegstandsproblemen. De
laatste paar jaar echter is het aantal artikelen over leegstandsproblemen bij
komplexen in Zuid-Holland aanzienlijk afgenomen. Daar waar nog wel gesproken wordt over strukturele leegstand, betreft het vaak komplexen, die al jaren
lang te kampen hebben met verhuurbaarheidsproblemen, en komplexen waar de
leegstand wordt genoemd als argument voor een ingrijpende aanpak als sloop of
algehele renovatie.
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3.2

Financiële problemen: huurderving en uitponding

In de vorige paragraaf is al uitgebreid ingegaan op één van de financiële problemen, namelijk huurderving. De huurderving blijkt, zeker bij de grotere komplexen, meestal voor het grootste deel veroorzaakt te worden door verhuurbaarheidsproblemen. Bovendien gaan verhuurbaarheidsproblemen veelal gepaard
met andere financiële problemen als huurachterstand, beheerkosten, en onderhoudskosten. De problemen die bij de komplexen met strukturele leegstand zich
afspelen, blijken bovendien niet alleen ervaren te worden door verhuurders,
maar ook door bijvoorbeeld de huurders (verval van woning en woonomgeving)
en gemeenten (extra inzet nodig bij de aanpak ervan).
Naast de financiële problemen, die samenhangen met de leegstandsproblematiek, zijn er nog andere financiële problemeq te onderscheiden. Hierbij kan
onderscheid gemaakt worden naar degene die de problemen ervaart; eigenaarbewoners, verhuurders, huurders, gemeente, en Rijk.
Voor verhuurders betreffen de financiële (komplexgebonden) problemen onder
meer:
- hoge leegstand (huurderving);
- hoge huurachterstand;
- hoge beheerkosten (bijv. door een hoge mutatiegraad of veel woningweigeringen);
- hoge onderhoudskosten;
- hoge verbeterkosten (en onvoldoende subsidie).
Problemen als renteconversies kunnen heel omvangrijk zijn, maar zijn niet
specifiek buurt- of komplexgebonden. Met name de onderhoudskosten en verbeterkosten behoeven niets met verhuurbaarheidsproblemen te maken te hebben;
op deze twee aspekten zal in de volgende paragraaf uitgebreider worden ingegaan.
Financiële problemen, die huurders en/of eigenaar-bewoners kunnen ervaren,
zijn bijvoorbeeld:
- hoge woonlasten (zich uitend in huurachterstanden, niet kunnen voldoen aan
hypotheekverplichtingen, schulden, etc.);
- waardevermindering van grond en woning (als gevolg van slechte reputatie
van de buurt, ontdekking van bodemverontreiniging, etc.);
- geen financiële mogelijkheden voor eigenaar-bewoners om de woning goed te
onderhouden.
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven blijken de hoge woonlasten een
belangrijke oorzaak voor de verhuurbaarheidsproblemen (bij de komplexen met
tenminste 5% huurderving in 1989).
Met betrekking tot de problemen bij eigenaar-bewoners is ons slechts één
projekt bekend; dat wil echter niet zeggen dat er geen vergelijkbare projekten in Zuid-Holland zouden zijn. Inde wijk Kraaihoek-noord in
Papendrecht zijn tien flatblokken met in totaal 416 woningen door een
belegger verkocht aan huizenhandelaren, die deze vervolgens juridisch
hebben gesplitst in appartementsrechten. De flats zijn uitgepond, waarbij
gemiddeld ongeveer f 70.000,- per woning door de bewoners is betaald. .
In 1987 werden nog 91 woningen verhuurd door beleggers. Er stonden op
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een peildatum in 1987 in totaal 55 woningen leeg. De begin jaren zestig
gebouwde galerijflats bleken enkele jaren geleden veel bouwkundige
problemen te vertonen; de verbeterkosten worden geschat op f 52.000,gemiddeld per woning. Opknappen van de flats is echter moeilijk te
realiseren, omdat de marktwaarde van de woningen heel laag is (als
gevolg van de slechte onderhoudssituatie en het ontwerp zelf; de koopprijs was gedaald tot ongeveer f 25.000,-). De 10 verschil/ende verenigingen van eigenaren zijn in sommige gevallen ondeskundig, onwil/end,
en onvermogend (de gemiddelde onderhoudsreserve bedraagt ongeveer
f 750,- per woning per jaar). Voorts is de omvang van het gemeentelijk
dorpsvemieuwingsfonds te gering. De gemiddelde hypotheek bedroeg
f 44.000,-, d.w.z. hoger dan de marktwaarde. In 1989 is een plan van
aanpak ontwikkeld bestaande uit het uitvoeren van een beperkte grootonderhoudsbeurt op korte termijn (circa f 16.000,- per woning), uit het
struktureel afbouwen van de schulden van de eigenaar-bewoners, en het
verrichten van een studie naar een 'intermediair' belast met verwerving,
tijdelijk beheer en te zijner tijd vervanging. De studie richt zich op de
mogelijkheden om de woningen over te dragen aan een nieuwe rechtspersoon, en de verbetering van de woningen in de .huursektor. Problematisch hierbij zijn echter de hoge restschulden van de eigenaar-bewoners en het ontbreken van een juridisch instrumentarium om de flats
binnen een bepaalde termijn te verwerven. De gemeente heeft inmiddels
onder meer de Stichting Werkgroep '2duizend als bewonersbegeleider
ingeschakeld (met subsidie van de Provincie), en haar dorpsvemieuwingsbudget van circa f 130.000,- per jaar al een reeks van jaren volledig ingezet voor de oplossing van de problematiek van het komplex. Zij
heeft zich bovendien bereid verklaard de kosten van de planvoorbereiding op zich te nemen (bronnen; het aanmeldingsformulier uitvoeringsexperiment voor de prijsvraag van de Provincie, en Probleemkomplexen
van de Werkgroep '2duizend). Inmiddels is de verwachting dat sloop en
vervangende nieuwbouw niet te vermijden zijn, omdat uit het bouwtechnische onderzoek naar voren is gekomen dat zelfs het goedkoopste renovatieplan toch nog f 25.000, - per woning kost. Om over te kunnen gaan
tot sloop en vervangende nieuwbouw zullen echter eerst de woningen
aangekocht moeten worden.
In het boek 'Het afstotingsproces van etagewoningen van institutionele
beleggers' (Kamp en Walstra, 1990) wordt uitgebreid ingegaan op het
beheer van een achttal meergezinshuizen in de wijk Voorhof in Delft
Het gaat hier niet om notoire probleemkomplexen, maar wel om komplexen waar door uitponding problemen ontstaan. Het betreft hier twee
in 1965 gebouwde meergezinshuizen met galerijflats, waarvan er één
altijd in beheer is geweest bij een korporatie, en de ander oorspronkelijk
bij een B-belegger, die 2/3 direkt aan een institutionele belegger doorverkocht. Dit laatste komplex is in 1988 aan een korporatie verkocht. De
andere zes flatgebouwen, gebouwd in 1968/1969, bestaan uit portiekflats .
van acht bouwlagen op een onderbouw; de bouwmaatschappij heeft er
hiervan drie direkt verkocht aan institutionele beleggers, heeft er één een
paar jaar later aan een institutionele belegger verkocht, en heeft de
overige twee in 1979 aan een B-belegger verkocht. Van de vier kom-
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plexen in beheer bij institutionele beleggers zijn er inmiddels twee (in
resp. 1983 en 1986) verkocht aan een korporatie. De twee komplexen in
beheer bij de B-belegger zijn inmiddels gedeeltelijk uitgepond; van de 80
woningen van een van deze twee komplexen waren er half 1988 inmiddels 39 verkocht aan eigenaar-bewoners (gedeeltelijk aan zittende huurders). Met betrekking tot deze cases werd er gekonkludeerd dat de verkoop van het komplex galerijwoningen aan een korporatie uit volkshuisvestingsoogpunt een goede beslissing is geweest, omdat de B-belegger
geen plannen had om de onderhoudsachterstand weg te werkefL Op
basis van de exploitatierekeningen en vanuit het volkshuisvestingsbelang
is de aankoop van de twee portiekflats door korporaties een verantwoorde beslissing geweest. Door het onderhoudsbeleid van de B-belegger ten
aanzien van een komplex portiekflats (van het andere komplex van deze
belegger zijn geen gegevens opgenomen) zijn onderhoudsachterstanden
ontstaan, die worden afgeschoven op de (toekomstige) eigenaar-bewoners. Ten aanzien van dit komplex wordt gekonkludeerd dat, 'ondanks
het formeel correct functioneren van een Vereniging van Eigenaars, er
grote onderhoudsachterstanden blijken te kunnen optreden '. De verwachting is dat de gekonstateerde onderhoudstoestand van dit komplex nog
verder zal verslechterefL Overname van de case-komplexen door korporaties i.p.v. B-beleggers voorkomt het ontstaan van grote onderhoudsachterstandefL De onderzoekers bevelen aan om de omvang van de onderhoudsachterstanden in (gedeeltelijk) uitgeponde komplexen te bepalefL
Zij verwachten dat het voor een deel van de eigenaren grote financiële
problemen kan opleveren, wanneer het achterstallig onderhoud weggewerkt zal wordefL
3.3

Bouwkundige problemen

Een scala van verschillende problemen valt onder de noemer van 'bouwkundige
problemen'. Het meest gebruikelijk is om een onderverdeling te maken in zuiver
bouwtechnische problemen, specifiek bouwfysische problemen en tenslotte
woon technische problemen. Onder bouwtechnische problemen worden meestal
problemen verstaan, als funderingsgebreken, verzakking, 'betonrot', rotte kozijnen, achterstallig onderhoud, etc. Specifiek bouwfysische problemen hebben
betrekking op de 'natuurkundige' processen, die zich in en om een woning
afspelen. Hierbij gaat het om de vocht-huishouding, de mate van lucht-ventilatie
èn de warmte- en geluidsisolatie. Problemen op deze gebieden uiten zich respektievelijk in schimmel-ontwikkeling, vocht- en tochtoverlast, hoge verwarmingskosten en geluidsoverlast. Woontechnische problemen hebben te maken
met de wijze waarop de woning of het komplex qua inrichting en uitrusting is
ontworpen. Voorbeelden van woontechnische problemen zijn te kleine afmetingen van woon- en slaapvertrekken, ouderwetse sanitaire voorzieningen (bijvoorbeeld een lavet in plaats van een douche-gelegenheid) en onvoldoende privébuitenruimte in de vorm van een balkon.
Uit het overzicht van oorzaken van de leegstand in de vorige paragraaf (tabel
3.1.11) blijkt dat bouwkundige oorzaken geen overheersende oorzaak zijn voor
verhuurbaarheidsproblemen. Ook blijkt dat bij de komplexen met verhuurbaar-
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heidsproblemen woontechnische problemen vaker als oorzaak worden gezien
dan bouwtechnische problemen.
Het zal duidelijk zijn dat bouwkundige problemen niet alleen voorkomen bij
komplexen met verhuurbaarheidsproblemen; bij veel komplexen, waar bouwkundige problemen worden gekonstateerd, zijn er zelfs helemaal geen verhuur, baarheidsproblemen.
In het onderstaande worden de drie bovengenoemde kategorieën van bouwkundige problemen achtereenvolgens aan de orde gesteld.
3.3.1 Bouwtechnische problemen
In opdracht van de Rijksoverheid wordt landelijk een longitudinaal onderzoek
verricht onder circa 24.000 woningen, om uitspraken te kunnen doen over de
kwaliteit van de nederlandse woningvoorraad. Over deze zogenaamde Kwalitatieve Woningregistratie (KWR) wordt periodiek gerapporteerd. De resultaten
van de KWR kunnen worden uitgesplitst naar bouwjaar klasse en eigenaarskategorie.
Atb. 3.3.1 Gemiddelde herstelkosten van naoorlogse eengezinshuizen naar eigen.
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De KWR hanteert als maatstaf voor de kwaliteit van woningen onder andere de
gemiddelde herstelkosten, zoals die door deskundige woningopnemers zijn
getaxeerd. In afb. 3.3.1 tlm afb. 3.3.3 zijn achtereenvolgens de gemiddelde
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herstelkosten per woning van naoorlogse eengezinshuizen, middelhoogbouw en
hoogbouw weergegeven, zoals die blijken uit het KWR-onderzoek van 1986. De
afbeeldingen zijn verder uitgesplitst naar eigenaarskategorie en naar bouwjaarklasse.
Voor de vroeg naoorlogse eengezinshuizen uit de bouwjaarklasse 1945-1959 zijn
de hoogste herstelkosten getaxeerd (gemiddeld f 8.400 per woning). Uitschieter
hierbij is de kategorie eengezinshuizen van partikuliere verhuurders (gemiddeld
f 11.600 per woning), maar de kategorie eengezinshuizen van eigenaar-bewoners
ligt als enige onder het gemiddelde.
Voor wat betreft de middelhoogbouw zijn ook de vroeg-naoorlogse komplexen
er bouwkundig slechter aan toe dan de middelhoogbouw uit latere perioden
(gemiddelde herstelkosten f 6.600 per woning). De geschatte herstelkosten van
hoogbouw zijn het laagst (gemiddeld f 4.500 per woning voor bouwjaarklasse
1960-1970, resp. f 2.400 voor bouwjaarklasse 1971-1984).
Afb. 3.3.2 Gemiddelde herstelkosten van naoorlogse middelhoogbouw naar
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Afb. 3.3.3 Gemiddelde herstelkosten van naoorlogse hoogbouw naar eigendoms-
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Bron: KWR, 1986. Van naoorlogse hoogbouw uit de periode 1945-1959 en naoorlogse hoogbouw in
eigendom van partilmliere verhuurders zijn bij het KWR-onderzoek onvoldoende waarnemingen
gedaan, om daarover generaliseerbare uitspraken te mogen doen.

Een belangrijke beperking van het KWR-onderzoek betreft het feit dat het
onderzoek alleen betrekking heeft op de herstelkosten aan woningen. Herstel
van gemeenschappelijke ruimten (bijvoorbeeld galerijen en trappenhuizen; onder
meer schade . door vandalisme ontstaan) van de woningkomplexen is derhalve
niet meegenomen. Ook is niet gekeken naar de kosten van min of meer 'noodzakelijke' aanpassingen, zoals het afsluitbaar maken van entrees en het opknappen van het uiterlijk. Door deze twee genoemde hiaten in het onderzoek mag
verwacht worden dat de feitelijke herstelkosten bij vooral meergezinshuizen aanmerkelijk hoger kunnen zijn dan de cijfers nu aangeven. Daarnaast zijn de in het
KWR-onderzoek genoemde herstelkosten om de bouwtechnische problemen te
verhelpen slechts gemiddelden; de kosten kunnen voor afzonderlijke komplexen
dus veel hoger of lager zijn.
Een deel van de bouwtechnische problemen hangt samen met de gekozen
bouwmethoden. De nieuwe bouwmethoden van na de oorlog vertoonden soms
allerlei kinderziekten. Ook het specifieke nieuwe materiaalgebruik is soms de
bron van bouwtechnische problemen, zoals betonrot (onder meer veroorzaakt
door toeslagstoffen om het beton sneller te doen harden).
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Soms is het opknappen van deze 'onderhoudsproblemen' financieel kostbaarder
dan sloop en vervangende nieuwbouw. Vooral funderingsproblemen en omvangrijke betonrot kunnen kostbare herstelwerkzaamheden vergen.
Uit de krantenberichten kan opgemaakt worden dat er erg veel komplexen in
Zuid-Holland zijn met bouwtechnische problemen. Hieronder worden enkele
voorbeelden gegeven van projekten met omvangrijke bouwtechnische problemen.
Opmerkelijk is dat bouwtechnische problemen bijna nooit aanleiding zijn voor
ernstige verhuurbaarheidsproblemen (zie ook tabel 3.1.11). Wel zijn ze dikwijls
aanleiding voor veel klachten van de bewoners.
In 1985 bleek dat de fundering van 228 woningen in de Molukse wijk
Oostgaarde in Capelle aid ossel niet goed was. De woningen werden in
het begin van de jaren zeventig gebouwd. Daarbij is onder meer te zwaar
geheid, en is er voor het metselwerk slechte specie gebruikt. Daarnaast
bleek er een flinke hoeveelheid achterstallig onderhoud ontstaan te zijn.
Volgens een rapport van het NCW werden de kosten voor het herstel
geraamd op ongeveer f 70.000,- per woning. In 1987 is gestart met de
aanpak van de problemen, waarbij onder meer de grond is opgehoogd
met polystyreenplaten (zie afbeelding 3.3.4). Voor de renovatie van de
woningen had de korporatie echter niet genoeg geld.
Afb. 3.3.4 Aanbrengen van polystyreenplaten onder woningen in Capelle aid

IJssel (oktober 1987).
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In Delft stonden de studentenflats 'Voorhof I en Voorhof IJ' bekend als
de wiegende flats. Deze flatgebouwen, elk bestaande uit 432
wooneenheden, hebben een stalen skelet. Met harde wind wiegden de
gebouwen heen en weer. Mede hierdoor ontstonden er scheuren, en
begon het beton los te laten van het skelet. Daarnaast waren er andere
problemen, zoals vochtproblemen, nauwe liften, breuken in de waterleiding, en geluidsoverlast. Eind 1987 is gestart aan de renovatie van Voorhof II (aan de Roland Holstlaan). Hierbij wordt onder meer de stabiliteit van het gebouw verstevigd, en wordt de indeling gewijzigd. De kosten
voor de aanpak van alleen dit flatgebouw bedroegen al circa 17 miljoen
(Delfische Courant, 27-3-1987 en 15-12-1987).
Atb. 3.3.5 Eén van de Morgenstondflats in Den Haag in 1985.

In 1984 werden bij de Morgenstondflats in Den Haag ernstige bouwtechnische problemen gekonstateerd. Door de gehanteerde bouwmethode
(glijbekisting) en het ontbreken van buiteniso/atie had het uitzetten en
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krimpen van de buitengevel als gevolg van temperatuurinvloeden gevolgen voor de verbindingen met de binnenwandelL De gekonstateerde
scheurvorming was in 1984 zelfs aanleiding om de 284 woningen te
ontruimelL Inmiddels is het komplex geheel opgeknapt (zie verder paragraaf 4.2).
In november 1988 demonstreerden meer dan vijftig bewoners van de
Vlinderbuurt in Rotterdam tegen het achterstallig onderhoud aan hun
woningelL De bewoners waren een rechtzaak begonnen, omdat volgens
hen het Gemeentelijk Woningbedrijf in gebreke is geblevelL De problemen betreffen onder meer vocht en tocht, schimmelvorming, lekkages, en
het ontbreken van goed schilderswerk Volgens het Gemeentelijk Woningbedrijf is sloop de enige oplossing. Renovatie zou veel te duur worden
(De Havenloods, 29-11-1988).

Bouwtechnische problemen spelen niet alleen bij huurwoningen. In de vorige
paragraaf is kort ingegaan op twee voorbeelden van komplexen van eigenaarbewoners. Bij deze komplexen in Delft en Papendrecht heeft het beperkte
onderhoud van de oorspronkelijke verhuurders, het uitponden, en het financiële
onvermogen van veel kopers, geleid tot een slechte onderhoudstoestand.
3.3.2 Bouwfysische problemen

Specifiek bouwfysische problemen hebben betrekking op de 'natuurkundige'
processen, die zich in en om een woning afspelen. Hierbij gaat het om de vochthuishouding, de mate van lucht-ventilatie én de warmte- en geluidsisolatie.
Problemen op deze gebieden uiten zich respektievelijk in schimmel-ontwikkeling, vocht- en tochtoverlast, hoge verwarmingskosten en geluidsoverlast.
Ook de akoestische kwaliteit van veel naoorlogse woningen laat te wensen over.
De geluidsisolatie tussen veel woningen voldoet niet aan de huidige minimumeisen, vooral niet de contactgeluidsisolatie tussen boven elkaar gelegen woningen (P.E. Braat-Eggen, in Bouwwereld, nr. 9, 1990).
Een deel van de bouwfysische problemen hangt samen met de toegepaste bouwmethoden. Zo blijken bijvoorbeeld Dura-Coignet woningen (waarvan er enige
duizenden in Zuid-Holland zijn gebouwd) veel problemen te vertonen inzake
ventilatie, waterdichtheid, vocht, en tocht. De problemen hangen samen met de
konstruktie, die veel koudebruggen bevat. Soms blijken de bouwfysische problemen pas na de na-isolatie.
In de Vogelbuurt in Dordrecht zijn bijna 1000 woningen in de jaren
vijftig gerealiseerd volgens een toen in Nederland geïntroduceerde bouwmethode; de zogenaamde ko"elbetonwoningelL Dit type woningen heeft
zeer dikke en massieve buitenwandelL De problemen betroffen met name
vocht, kondensatievorming, houtrot, schimmelvorming, etc. In 1987
waren al ruim 300 van deze woningen aangepakt. De aanpak bestaat
onder meer uit buitenisolatie.
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In Den Haag is bij enkele woningkomplexen onderzocht wat de oorzaken van de vochtklachten zijn. Deze bleken zowel bouwfouten als
bewonersgedrag te betreffen. Zo bleek dat de vocht- en kondensatieproblemen bij een deel van het projekt Kavel 6 in de Rivierenbuurt veroorzaakt werden, doordat de natuurlijke ventilatie slecht werkte door de
nabijheid van hoge gebouwen, door de te kleine doorsnede van de ventilatiekanalen en te kleine ventilatieroosters, door de slechte ventilatie van
de kruipruimten (waar de buizen van de stadsverwarming doorheen
lopen), en door een doorlopende betonnen balk van buiten naar binnen
(waardoor er een enorme koudebrug was ontstaan). Een bijkomend
probleem was, dat bewoners de ramen goed gesloten hielden uit angst
voor inbraak. Bij een ander komplex bleken de klapraampjes te hoog te
zitten, waardoor ze niet werden gebruikt. Het 'verkeerde' bewonersgedrag
bestond ook uit het binnenhangen van wasgoed, en het slapen van te
veel mensen in een kamer.
In Leiden werden veel bouwtechnische en bouwfysische problemen
gekonstateerd bij een komplex van 230 in 1978 gebouwde woningen aan
de Oranjegracht. Dit komplex was het resultaat van een prijsvraag, en
gold als een schoolvoorbeeld voor het bouwen in oude binnensteden. De
problemen bestaan onder meer uit lekkages, vocht, stankoverlast, schimmelvorming en ve"otte kozijnen. Een van de oorzaken van de problemen was het ontbreken van toezicht tijdens de bouw. Volgens de woningbouwvereniging kunnen de problemen niet los worden gezien van het
toewijzingsbeleid, dat nog altijd volledig in handen is van de gemeente.
De wijk wordt volgens sommige bewoners beschouwd als een dumpplaats
voor moeilijk te huisvesten groepen. Al in 1983 kregen de woningen een
omvangrijke opknapbeurt, waarbij alle woningen een nieuwe centrale
verwarmingsinstallatie kregen (kosten 2,3 miljoen). Het verhelpen van de
bouwkundige en bouwfysische problemen zal deze keer ruim 2 miljoen
gulden gaan kosten (Leidsch Dagblad, 23-8-1990).
In Den Haag was er in mei 1990 in een komplex aan de Laakweg sprake van een 'vergelingsmysterie' (zie ook afbeelding 3.3.6). Het vergelingsmysterie gaf een grote hoeveelheid publiciteit. De verhuurder, De Goede
Woning, heeft TNO vier onderzoeken laten verrichten (een luchtonderzoek, een bodemonderzoek, een chemische analyse van de gele aanslag,
en een inspektie van de woningen met kontrole van de ventilatie). Uit de
onderzoeken bleek niet iets gevaarlijks voor de gezondheid. De maatregelen bestaan uit het opnieuw instellen van de ventilatie bij 120 woningen
van het komplex, het witten en behangen van de vergeelde vertrekken
van 12 woningen, en het waar nodig reinigen van meubilair en vloerbedekking. De kosten, inklusief die voor het onderzoek, zullen toch nog wel
een kleine half miljoen gulden bedragen (Woningraad, nr. 3, 1991).
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Afb. 3.3.6 Vage problemen met vervelende gevolgen voor de reputatie

(NRC-

Handelsblad, U-S-I990, en Het Vrije Volk, 9-11-1989).
Hel Vrijo VoUi

Weer gedeeltelijk oorzaak van
stankoverlast Wiekslag-flats

·Bewoners en
interieurs in
Haagse flats
slaan geel uit

CAPELL.Ii AAN DEN IJ SSEl De stankoverlast die eerder dit
jaar ontstond bij het vochtwerend
maken van een aantal flat&eveLs in
Capelle aan den IJssel werd ver·
oon.aakt door een combinatie " lUl
factoren. Door de overlast moesten
negengezinnen tijdelijk f1t;Jl intrek
nemen in een hc~1. V C:g~n.1 1f
Woningsticbti.og Ca;>~Je aan oo!u
Ijssel wijst een onderw.:>k 1..:.it dat
bet middel dal de 1>1..anl. Vt:iOOC'
zaaltte. Drytex. ['Jet op t..'En ver·
keerde manier is tOegepast.
Bewoners van bet Wiei.SJ.a6·
compie.. ontvluchtten hur. wunw·
gen wegens een c!ld'llaglijke
stank. Verder hadden Lij las~ ~'all
hoofdpijn. kee lpijn cn geirrit.eerde
ogen. De won.ings'".i cb ti ~ liet de
zaak onderzoeken dOOf (~fI "'o ~w.·
technisch bedrijf el'! h ,,,,,' r: .... op
basis van dal onden('..ek TC. ~c ecr,·
clusie dat de oorzaak ond uidehjk

i3. Tijdens de werkzaamheden wa"
ten de bakstenen geveb erg droog,
wa.udoor zij ext..'"8 vet:l van het
vioeibare Dry\e% opllélJllen.
Na het behandelen van de muren was er sprake van 'slecht ~
gend weer'. waardoor de vloeistof
slet:hu la ngzaam kon verdampen.
D.. uamF örong d!)Qr gt'vel.3 been
de .... oningen !linnen. Volgens de
woningslichtmg i.!J dat echter niet
meer dan ~n gedeeltelijke verkJ...
ring '100r. de overiast.
D~t het pr obleem escaleerde en
angst en WOf..'<1t: onder bewonen
vl! roon.aakte . komt volgens de
stich~ door sllKhte communicatie. Ot! ~wat!ers wisten niet dal
de ga .... ~ ls OObc.ndeld zouden worden (Ol', 'ioCtüoj(j{.en veu de produktinfo rr..18Ue op de verpakking van
'11! Drytcx. De l(.06ten van de hele
affaire tijn Lnm idd~l,! opgelopen
IIJt bijna !'en balf miJjoen gulden.

Door een onur redacl.ur.n
ROTIEROA\l, 12 m.i
Haar normaal .. spier .. in." kal
heert .en ge.1 .. aas o'er zich
he.n. !\lel geen mogelijkheid is
h. 1 eraf Ie krijgen. Oe grijzende
haardos ..an haar man 'erloonl
hel zelfde eu'el. \;i.IS helpl .rlegen. Haar plafond: geel. Haar
badkamer: geel. Ihar kl.ding:
g.el. .,Alles, áll.s", zegl m'HOU"
A. Ros uil Ocn Haag. "En .. al ik
proberr, hoe ik ook poeIs: ik krijg
die romm. 1 .r ni'l ar."
Ros is een '·an d. zeren b...·oners >an dertig in december \Orig
jaar opgele\crde nals aan de
Haagse l.aak ... eg die klagen o,er
her feil dal alle<; en iedereen in de
"oningen 'an kleur 'erschiet. UI
een onlangs gehouden enquêle
".ar.an 2 I be"oners deelnamen,
blijkl dal 'eertien natbe ... oners
bo,endien
gezondheidsklachten
hebben, aldus R.J . Sanchez, initiatiefnemer \3n de enquête en be·

"oner 'an de Laak .... g. Het gaal
'ol gens Sanchez om klachten 'ariërcnd _an o'cnrrmoeidheid tOl
branderige ogen. Oe oorzaak 'an
de klachten is onbekend. Ze'en
be\\oners hebben geen klachten.
Oe nals slaan onder beheer ,·an
"oningboa ..... reniging 'Oe Goede
Woning'.

"Mijn huisarts", zegl Ros, "is
laalsl zelf komen kijken. l'Oa lien
minuIen zei hij dat hij een ijzersmaak in zijn mond had, na twinlig miulen ging hij weg. Hij ... erd
niet goed, zei hij." Ros klaagt
o.. r hoofdpijn en o,·enermoeid·
heid. "Vroeger leed ik aan slapeloosheid en had ik slaappillen nodig. Nu slaap ik als een blok,
...wd ik 's morgens opgez"ollen
wakker en blijf de hele dag sloom.
Mijn man bad altijd al lasl '·an
zijn longen, maar sinds "'e hier
... onen is zijn toesland verergerd."
Ze is boos op de ...·oningbouw .. reniging: "Ik klaag al sinds februari, maar ze doen helemaal niks.
Ja, vergaderen. Gisteren stond er
een sluk in de Haagsche CouranI.
Daarin zeggen ze dal TNO onderzoek doet. Maar niemand heeft
TNO ooit gezien."

Woning' en ·zegl dat hnar 'Yioning,
nel als de na Is aan de Laak\\eg,
zijn gebouwd door de aannemer
Wilrna. Bij haar is TNO wel langs
geweesI, de uitslag .an hel onderzoek kenl ze nog niet. "Dood zenuwachlig ...prd ik enan."
Enqurteur Sanehez _erwftcht
dal uil de I..aakweg binnenkorl
meer klachten komen. Oe Ihans
klagende bewoners zitten sinds
december in de nalS, sederldien
,,·erden in februari. april en begin
deze maand nieuwe blokken opgeI..erd. "Oe eersle geluiden o.. r
.. rgeling zijn er al"eer", aldus
Sanchu. Oe woningbou.nereni.ging, T:\O en Wilrna, ... aren niel
bereikbaar ,oor commentaar.

Ros kwam onlangs bij lo.. al in
conlaCI meI de in de nabijgelegen
KeIebIraaI "oonachliçe me\fOUW
J. Blok die al 1,,·eeJaar 'èi.. iijf
maand .. n lasl zegl Ie ""~ben 'an
,ergeling \·an haar rnleiieur en
kampt met gezondheidsklachten.
"In de lijd dal ik hier ... oon heb ik
_ier keer behangen." Blok heefl
.. eneens een huis _an 'Oe Goede
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3.3.3 Woontechnische problemen

Als woon technische problemen kan onder meer gedacht worden aan te geringe
afmetingen van vertrekken, onhandige woningplattegronden, en verouderde
woninguitrustingen (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een lavet of een te klein
balkon). Dergelijke woontechnische problemen worden met name bij woningkomplexen uit de jaren vijftig steeds vaker als argument gebruikt om sloop te
overwegen. De oorzaak hiervan betreft de hoge kosten die in het algemeen
noodzakelijk zijn om woontechnische problemen goed te kunnen aanpakken.
Meestal beperkt de aanpak zich tot samenvoeging van slaapkamers, waardoor
het aantal kamers in de woning afneemt, en ook de doelgroepen voor de woningen zich wijzigen.
Ook het ontbreken van liften bij portiekflats is te beschouwen als een woontechnisch probleem. De bereikbaarheid van portiekflats is dan ook voor ouderen
niet goed te noemen. Door het ontbreken van liften zijn vooral de hoogste
etages van portiekflats moeilijk verhuurbaar.
Bij de hoogbouwflats zijn de slecht funktionerende openbare ruimten te beschouwen als woontechnische problemen. Veel van deze komplexen zijn niet
goed afsluitbaar, waardoor ongewenste personen zich gemakkelijk toegang tot
het komplex kunnen verschaffen. Het ontbreken van een duidelijke scheiding
tussen openbare ruimte en privé ruimten, kan tot gevolg hebben dat de bewoners zich niet verantwoordelijk voelen voor wat er zich in de gemeenschappelijke ruimten afspeelt. Problemen als vervuiling kunnen daarvan het gevolg zijn.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van komplexen, waar woontechnische
problemen aan de orde zijn.
In Alblasserdam werd besloten om een groot deel van 14 duplex-woningen bij de renovatie niet samen te voegen. De duplex-woningen, die vlak
na de oorlog zijn gebouwd, zijn gemakkelijk te verbouwen tot eengezinshuizen. Door de toename van startende een- en tweepersoonshuishoudens bleef er echter veel vraag ' naar kleine woningen. De renovatie bestond onder meer uit wijzigingen van de pLattegronden en het voorzieningenniveau (Woningraad, nr. 17, 1987).
In Gorinchem begon de verhuurbaarheid van de 600 Intervamflats
steeds meer problemen te geven. De problemen bestonden onder meer uit
tocht, een slechte geluidsisolatie, een slechte inbraakbeveiliging en het
ontbreken van individuele e.v.-installaties. Ook waren de kozijnen van de
ramen te hoog om gemakkelijk naar beneden te kunnen kijken. In 1988
werd een omvangrijke verbeteringsingreep gestart. De maatregelen bestonden uit onder meer het aanbrengen van nieuwe gevelpanelen, het aanbrengen van individuele c. v. -installaties, het aanbrengen van isolatie, het
vernieuwen van de keukenblokken, en het verbeteren van de veiligheid.
Er wordt met deze aanpak gericht op de wensen van vooral ouderen. De
kosten van de ingreep bedroegen 22 miljoen.
Woningbouwvereniging De Goede Woning in Den Haag wil 168 portiekwoningen aan de Schermerstraat, Oudaenstraat en Nieuwlandstraat
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slopen. Naast problemen als vocht en tocht, is ook het kleine oppervlak
van de in 1951 gebouwde woningen een probleem. Zo zijn de woonkamers slechts 16 m 2 • Renovatie zou bijna f 78.000,- per woning kosten,
terwijl de woningen dan nog steeds te klein zouden blijven (Haagsche
Courant, 15-11-1988, en 'Rapport complex 12' van De Goede Woning,
oktober 1988). Begin 1991 was er nog geen beslissing over de aanpak
van het komplex genomen.
3.4

Sociale problemen

Een aantal problemen, die te maken hebben met de 'leefbaarheid' van een
komplex of buurt, zijn te beschouwen als sociale problemen. Hierbij valt onder
meer te denken aan:
A. overlast;
B. onveiligheid;
C. vervuiling;
D. slechte reputatie;
E. ontbreken van betrokkenheid van bewoners.
ad A. Overlast.
Mensen kunnen op allerlei manieren elkaar overlast veroorzaken. Vooral geluidsoverlast blijkt bij veel naoorlogse komplexen een ernstig probleem. Ook kan
gedacht worden aan problemen als diskrirninatie, prostitutie, drugsverkoop,
overlast door honden, katten, burenruzies, en bedreigingen. Het gedrag van een
of enkele 'asociale' bewoners kan al aanleiding zijn voor een groot aantal verhuizingen. Veel van deze problemen worden manifest, wanneer er allerlei verschillende levensstijlen binnen een komplex of buurt voorkomen (ouderen,
jongeren, gezinnen met kinderen, mensen met werk versus mensen zonder werk,
verschillen in etniciteit, etc.).
ad B. Onveiligheid.
Uit bewoners enquêtes bij 'probleemkomplexen' blijkt dat veel bewoners zich in
en rond deze naoorlogse komplexen onveilig voelen. De onveiligheid wordt met
name ervaren bij de bergingen (vooral bij donkere lange gangen, die de bergingen ontsluiten), bij de entrees van flatgebouwen, en op de route naar de entree.
Deze onveiligheidsgevoelens kunnen versterkt worden door slechte verlichting,
vervuiling, vandalisme, en de aanwezigheid van groepen jongeren, handel in
drugs, prostitutie, etc.
ad C. Vervuiling.
Door vervuiling van gemeenschappelijke ruimten, graffiti, vandalisme, inbraak,
brandstichting in bergingen of afvalkontainers, etc. ontstaat een verpauperde en
verwaarloosde indruk. Dit verwaarloosde beeld kan weer aanleiding zijn voor
gevoelens van onveiligheid.
ad D. Slechte reputatie.
Door bijvoorbeeld het uiterlijk van een buurt of komplex, enkele incidenten
(begeleid door ruime aandacht in de pers) enjof allerlei vooroordelen kan een
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slechte reputatie ontstaan. Een ongunstige reputatie kan leiden tot een hoge
mutatiegraad en moeilijkheden bij het vinden van nieuwe bewoners.
ad E. Ontbreken van betrokkenheid van bewoners.
Wanneer bewoners zich bij de aanpak van problemen niet gesteund zien door
andere bewoners, verhuurder, politie en andere gemeentelijke diensten, verdwijnt de betrokkenheid van de bewoners. Op een gegeven moment heeft niemand meer zin om overlast, vervuiling en verpaupering te bestrijden, en slaat de
betrokkenheid voor woning en woonomgeving om in een verhuisgeneigdheid.
De hierboven onderscheiden kategorieën sociale problemen hangen veelal met
elkaar en met andere problemen samen (de indeling is nogal willekeurig en
zeker niet alomvattend). Voor de overzichtelijkheid zijn ze hier even apart besproken. Overigens zijn deze sociale problemen niet specifiek voor de naoorlogse wijken; mogelijk komen ze in vooroorlogse wijken zelfs even vaak voor. De
indruk bestaat echter dat de sociale problematiek in de naoorlogse wijken de
laatste jaren toeneemt. Dit wordt zou onder meer verklaard kunnen worden
doordat veel stadsvernieuwingsurgenten uit de vooroorlogse wijken verhuizen
naar de naoorlogse wijken, doordat de vroeg-naoorlogse komplexen relatief
goedkoop zijn, en doordat de bewonerssamenstelling van veel naoorlogse wijken
langzaam aan het wijzigen is. In naoorlogse hoogbouwkomplexen zijn de gevolgen van deze sociale problemen, door de kwetsbaarheid van de woonvorm, vaak
omvangrijker en desastreuzer dan in vooroorlogse komplexen.
De oorzaken van de problemen staan onder meer samengevat in het Volkshuisvestingsplan 1990-1994 voor Rotterdam (concept, circa oktober 1990): 'Er is een
toenemende kloof tussen het oorspronkelijke doel van de naoorlogse wijken en
de actuele bevolking. Het waren gezinswijken, nu zijn ze vergrijsd en de huishoudens die in vrijkomende woningen trekken bestaan voor 85% uit een of twee
personen. Geen wonder dat de voorzieningen, vooral buurtcentra, te veel klanten verloren, het oorspronkelijke openbare gebied aan functieverlies lijdt (vandalisme en vernielzucht nemen toe), de woningcorporaties zich geconfronteerd
zien met een nieuw type, weer snel verhuizende huurder, en hier en daar spanningen ontstaan tussen oude en nieuwe huurders vanwege verschillen in woongedrag.... In sociaal opzicht kunnen de problemen met de woorden vereenzaming
en vervreemding worden samengevat.'
Bij een onderzoek van Kuiper Compagnons, betreffende een inventarisatie van
het woon- en leefklimaat in na-oorlogse wijken, werd de problematiek van
sociale veiligheid met name aangetroffen in wijken, die zich kenmerken door
(gekonsentreerde) hoogbouw uit de periode 1965 - 1975, en in wijken uit de
periode 1970 - 1980 (die zich veelal kenmerken door kleinschaligheid en variatie). Bij deze laatste wijken hingen de gekonstateerde onveiligheidsgevoelens
onder meer samen met de samenscholing van groepen jongeren en met het passeren van fietstunneItjes en 'niemandsland' om belangrijke stedelijke voorzieningen te bereiken (uit het rapport Van Filippijnen tot AIdlanstate van Kuiper
. Compagnons, 1988, pag. 46).
Bij veel naoorlogse komplexen en buurten met verhuurbaarheidsproblemen
wordt in de diverse rapporten en nota's onder meer gewezen op sociale proble40

men (in de door het OTB gehouden enquête inzake komplexen met leegstand
komen de sociale problemen echter in mindere mate naar voren). Met name de
verschillende (soms botsende) levensstijlen, vandalisme en kleine kriminaliteit
komen herhaaldelijk ter sprake. Daarnaast wordt vaak gewezen op de relatieve
oververtegenwoordiging van specifieke bevolkingsgroepen als jongeren, etnische
minderheden en mensen zonder werk.
Soms wordt in de rapporten aangegeven dat door de eenzijdige samenstelling
van de woningvoorraad, en een woningtoewijzingsbeleid dat volgens vaste regels
te werk gaat, er vanzelf konsentraties van sociaal-ekonomisch zwakkeren ontstaan. De sociale problemen doen zich immers vaak voor in buurten met goedkope en relatief kleine woningen. Door een gebrek aan wooncarrièremogelijkheden binnen de buurt vertrekken de gezinnen en hogere-inkomensgroepen naar
resp. grotere en duurdere woningen in andere buurten. De nieuwe huishoudens,
die volgens de toewijzingsregels in de buurt terecht komen, zijn veelal starters
met lagere inkomens zonder enige binding aan de buurt.
Opvallend is dat er weinig bekend is over de omvang van de sociale problemen
in de naoorlogse wijken. Nog afgezien van het feit dat niet duidelijk te omschrijven is wanneer iets een probleem is en wanneer niet, worden dergelijke gegevens niet of nauwelijks systematisch bijgehouden. Meestal komen slechts de
excessen naar buiten. Bestaande gegevens, zoals kriminaliteitsgegevens van de
politie, worden veelal Of niet bekend gemaakt Of voor een veel groter gebied
getoond, zodat buurt- of komplexgerichte excessen minder zichtbaar worden.
Door het ontbreken van systematisch bijgehouden materiaal kon bij het beschrijven van voorbeelden slechts gebruik gemaakt worden van krante-artikelen
en onderzoeksrapporten m.b.t. specifieke komplexen of buurten. De hieronder
genoemde voorbeelden geven derhalve geen kompleet beeld van de omvang van
de problemen, maar geven wel een beeld van de verscheidenheid aan sociale
problemen, die zich afspelen in de naoorlogse wijken.
In de buurt Schiemond in Rotterdam (gebouwd vanaf ongeveer 1983)
speelden diverse problemen, zoals vandalisme, vernielingen, graffiti,
burenruzies, en geluidsoverlast. De buurt telt een groot aantal verschillende kulturen. In 1988 waren er ongeveer 3000 inwoners, waarin 29 verschillende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Voor de jeugd is er
weinig in de buurt te beleven. Uit een in 1988 door bewonersorganisatie
en buurtcentrum gehouden enquête bleek, dat circa 5% van de bewoners
'minder-aangepast' woonde. In 1989 is gestart met een grootscheepse
aanpak van de problemen (Centrumgids, 9-2-1989, en Rotterdams
Nieuwsblad, 24-12-1988).
In september 1987 moesten de 220 bewoners van het studentenhuisvestingskomplex De Kerk in Crooswijk in Rotterdam een particuliere beveiligingsdienst inschakelen om vijandige buurtbewoners van het lijf te houden. De studenten werden al twee jaar geterroriseerd door een jeugdbende. Zo werd er onder meer met luchtbuksen op ramen geschoten, werden
er bewoners in elkaar geslagen, werd er met eieren naar woningen en
bewoners gegooid, en werden er fietsen gestolen. De bewoners vonden
dat de politie er onvoldoende aan deed en dat bouwkundige voorzienin41

gen niet hielpen (zoals een plaatstalen deur, schijnwerpers, hekken rond
het gebouw, en dichtgetimmerde ramen)(NRC-Handelsblad, 23-9-1987).
In 1987 werd een van de Van Dam-eenheden aan de Meerkoetlaan in

Delft bewoond door een verslaafde, die zoveel overlast bezorgde dat
omwonenden verhuisden. De overlast bestond vooral uit een onvoorstelbare vervuiling van de woning, die al van afstand goed te ruiken was. De
politie en de basisgezondheidsdienst (BaGD) vbeschouwden de situatie in
de woning als een gevaar voor de volksgezondheid (Delftsche Courant,
22-5-1987).
In Den Haag is een Draaiboek Burenruzies gemaakt, een handleiding .
voor de aanpak van etnische konflikten in de buurt. Een van de samenstellers van het boekje geeft in een artikel in Woningraad aan (1990, nr.
17) dat bilUien Den Haag de meeste burenruzies met diskriminatie voorkomen in Zuid-West Den Haag. Dit betreft naoorlogse wijken., waar de
laatste jaren., mede als gevolg van de stadsvemieuwing in de vooroorlogse
wijken., veel migranten zijn komen wonen. In de eerste twintig jaar was
de bevolkingssamenstelling nog vrij homogeen., maar de laatste jaren is
de wijk, onder meer door de talrijke migranten., meer pluriform geworden. De vestiging van de migranten wordt door veel oudere bewoners als
ongewenst gezien.
Volgens een rapport van de Rotterdamse Anti Discriminatie Raad worden minderheden bij de Woningstichting Spijkenisse achtergesteld bij de
toewijzing van huurwoningen. Dit beleid zou er onder meer toe geleid
hebben., dat allochtonen vooral woningen toegewezen krijgen in de wijk
Groenewoud. In deze naoorlogse wijk, waar vooral in het 'achterste' deel
sprake is van verpaupering, wordt zelfs 60% van de bewoonde woningen
bewoond door allochtonen. Volgens het rapport krijgen de allochtonen
nauwelijks steun van de huisbaas, wanneer zij willen doorstromen naar
een woning elders. De aanpak van de wijk Groenewoud is overigens één
van de inzendingen voor de prijsvraag van de Provincie. In het rapport
dat deel uitmaakt van de inzending, wordt gewezen op de 'plotseling
instroom van allochtonen in de flatstrook Groenewoud'. Tevens komt de
instroom voor wat betreft de periode overeen met de uitvoering van
ingrijpende verbeteringsplannen in Rotterdam-Nieuw Engeland, een
gebied waar ook sprake was van een onevenwichtige bevolkingssamenstelling'.
3.5

Stedebouwkundige problemen

Met betrekking tot stedebouwkundige problemen wordt in deze paragraaf onderscheid gemaakt naar problemen in de direkte woonomgeving, problemen m.b.t.
het voorzieningenniveau, en milieuproblemen. Deze indeling komt terug in
paragraaf 4.4, waar de stedebouwkundige maatregelen worden behandeld.
In het Woningbehoefte Onderzoek 1985/1986 is onder meer gevraagd naar de
tevredenheid over de woonomgeving. Gemiddeld genomen is 14,8% van de
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bewoners in Zuid-Holland niet zo tevreden of ontevreden over de woonomgeving (bij alleen de naoorlogse woningen is dit 12,8%). Van de bewoners van de
naoorlogse woningvoorraad in Zuid-Holland is de ontevredenheid relatief groot
bij woningen, die zijn gebouwd in de periode 1980-1986 (18,6% niet zo tevreden
of ontevreden), bij bewoners van middelhoogbouw en hoogbouw (resp. 19,6% en
16,6%), en bij bewoners van huurwoningen (17,3%).
3.5.1 Problemen in de direkte woonomgeving
De problemen in de woonomgeving hebben vooral betrekking op het groen en
het verkeer. Veel voorkomende problemen m.b.t groenvoorzieningen zijn bijvoorbeeld:
- het onderhoud is te beperkt;
- er is te weinig differentiatie in het groen;
- het groen heeft een beperkte funktie, bijvoorbeeld alleen als kijkgroen;
- de hoge bomen beperken het zicht en de bezooning;
- er zijn te weinig, te veel, of voor een verkeerde groep afgestemde speelvoorzieningen.
Problemen m.b.t. verkeersvoorzieningen betreffen onder meer:
- de parkeervoorzieningen funktioneren niet goed (te ruim, onveilig, te duur);
- de bereikbaarheid met het openbaar vervoer laat te wensen over;
- de routes zijn niet logisch gelegen;
- de buitenruimte is onveilig door het verkeer.
De problemen met de verkeersvoorzieningen hangen onder meer samen met de
st~~kundig~ opzet van de wijken en het type bebouwing. Zo worden
bijvoorbee d de grootschalige parkeerterreinen en overdekte garages bij hoogbouw vaak slecht door bewoners gewaardeerd (onder meer bij Meerzicht en
Palenstein in Zoetermeer). In de vroeg-naoorlogse wijken is soms onvoldoende
parkeerruimte. In het rapport 'Van Filippijnen tot Aldlanstate' (Kuiper Compagnons, 1988) is aangegeven, dat met name in wijken uit de periode 1970-1980 de
ontsluiting njet goed is; het streven om het doorgaand verkeer in deze wijken te
weren, betekent namelijk dikwijls ook dat wijkbewoners en bezoekers de weg
lçwi-Ïl raken. Soms echter zijn de on~luitingsweg~n weer zo grootschalig dat er te
hard wordt gereden zodat ze_ b~rrièLeLzjj!Lge\-'LQ!1le.n. De afgelegen wijken
blijken veelal een goede verbinding te hebben met de autosnelwegen, maar een
minder goede verbindin met het centrum.
De slechte bereikbaarheid van delen van buitenwijken met het openbaar vervoer
maakt deze delen minder geschikt voor ouderen.
De ruimtelijke aspekten zijn mede van invloed op gevoelens van sociale onveiligheid. Voor gekonsentreerde hoogbouw uit de jaren zestig en zeventig kan
hierbij gedacht worden aan problemen als het ontbreken van woonfunkties op
de begane grond, een zeer groot aantal flatwoningen, die door één entree worden ontsloten, grootschalige parkeergarages en slecht verlichte en moeilijk
bereikbare bergingen.
Er is, voor zover ons bekend, geen overzicht van alle problemen die zich afspelen in de direkte woonomgeving van naoorlogse wijken in Zuid-Holland. Daar-

43

voor zijn de problemen te divers en te subjektief van aard (zo zal bijvoorbeeld
de jeugd ongetwijfeld andere opvattingen over het gebruik van groen hebben
dan ouderen). Wel zijn er waarschijnlijk duidelijke relaties tussen het type buurt
(bebouwing en woonomgeving) en de problemen die zich er afspelen.
Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van problemen m.b.t. de woonomgeving.
Een groot aantal huurders uit de Zoetenneerse wijken PalensteÏli, Driemanspolder en Meerzicht heeft klachten over het onderhoud van het
groen, en de schoonmaakwerkzaamheden aan trottoirs, goten, wegen en
parkeerplaatsen nabij de flats. Er wordt gesproken van een verloederde
indruk van de woonomgeving. De gemeente vindt de aantijgingen echter
niet terecht. Volgens de burgemeester 'is het onkruid tussen het openbaar
groen en de stoeptegels in sommige gevallen juist passend. Bovendien is
het verdelgen van onkruid tegenwoordig moeilijker, nu het openbaar
groen de laatste jaren met milieuvriendelijke middelen wordt beheerd. De
groenvoorzieningen die onderaan de flats staan, zijn zo dicht, dat het
rondslingerend vuil daar praktisch niet uit te verwijderen is.' (Haagsche
Courant, 8-1-1990).
Uit een onderzoek van de Dienst voor Recreatie en Wijkaccommodaties
uit 1987/1988 blijkt dat de 89 speelplaatsen in de wijk Ommoord in
RotterrJom niet of nauwelijks worden gebruikt, en dat de 41 pleintjes in
de wijk Zevenkamp maar matig door de kinderen worden gebruikt. Dit
wordt onder meer verklaard doordat er in de buurt Ommoord veel minder kinderen zijn dan vroeger. Het matige gebruik van de kinderspeelplaatsen in Zevenkamp wordt ook bepaald door de overvloed van kleine,
eenzijdig ingerichte en onderling uitwisselbare speelplaatsen, waarbij
relatief te veel aandacht wordt besteed aan peuters en kleuters. Ook de
lokatie van de speelgelegenheden is dikwijls niet goed (De Havenloods,
16-2-1988). Verwacht mag worden dat dergelijke problemen herkenbaar ,
zijn in veel meer wijken in Zuid-Holland.
De bewoners van de 42 portiekwoningen aan de Rijnlandstraat en de
Delflandstraat in Leidschendam wil/en niet dat hun woningen worden
gesloopt maar dat hun woningen worden gerenoveerd. In juli 1990 besloot de gemeenteraad de uitgewerkte renovatieplannen uit te stellen tot
er meer zicht bestaat op een mogelijke herinrichting van het centrumgebied. De flats zouden mogelijk moeten wijken voor een betere afwikkeling van het verkeer in dit deel van de stad. Er zou namelijk een nieuwe
verbinding moeten komen tussen de Rijnlandstraat en de Bachlaan. Het
uitstel betekent dat de rijkssubsidie voor de verbetering onzekerder werd.
De bewoners wilden het besluit tot uitstel aanvechten bij de Raad van
State (Haagsche Courant, o.a. 3-7-1990 en 23-8-1990). In februari 1991
bleek dat het college van B& W niet tot één standpunt kon komen; de
alternatieven varieerden van sloop van het totale komplex van 78 woningen tot volledige renovatie van het gehele komplex (Haagsche Courant,
22-2-1991).
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3.5.2 Problemen m.b.t. het voorzieningen niveau

De problemen m.b.t. het voorzieningenniveau hangen gedeeltelijk samen met de
stedebouwkundige opzet. Zo hebben wijken uit de periode 1945-1960 relatief
vaak verschillende buurtcentra of een wijkcentrum + buurtcentra, terwijl de
hoogbouwwijken uit de periode 1965-1975 en de wijken uit de periode 19701980 relatief vaak alleen een wijkcentrum hebben. Met name de buurtcentra in
de wijken uit de periode 1945-1960 en 1960-1970 blijken vaak niet goed meer te
funktioneren. Volgens het rapport 'Van Filippijnen tot Aldlanstate' (Kuiper
Compagnons, 1988) treedt bij deze buurtcentra funktiewijziging op, waarbij
winkels voor de eerste levensbehoefte verdwijnen, en er niet-buurtgebonden
winkels en dienstverlenende voorzieningen, zoals videotheken, sportscholen,
fitnesscentra, administratiekantoren, etc., terugkeren.
Vooral in de vroeg-naoorlogse wijken zijn er soms te veel scholen. Door de
vergrijzing in deze buurten zijn er namelijk veel minder kinderen dan in de
periode dat deze wijken werden gerealiseerd.
De situ(ltie met betrekking tot de winkels in Den Haag Zuid-West vormen een duidelijk voorbeeld. Het draagvlak van de winkels in de Den
Haag Zuid- West is door de veranderingen van de bewonerssamenstelling
onvoldoende geworden; zo zijn er ooit in deze wijken ongeveer 100.000
bewoners geweest, maar is dit aantal teruggelopen tot 65.000. Ook blijkt
de instroom in deze wijken voor een groot deel te bestaan uit minder
draagkrachtige bevolkingsgroepen. Een derde faktor betreft de groeiende
mobiliteitsmogelijkheden van de mensen; de prijs begint een belangrijkere faktor te worden dan de afstand naar de winkels (FJ Frima, in Rooilijn, 1988). Steeds meer winkels kwamen leeg te staan. In 1988 heeft een
extern bureau geadviseerd 15 van de 27 buurtwinkelcentra in dit stadsdeel te saneren en enkele andere te versterken. De gemeenteraad heeft
dit advies overgenomen. Een van de winkelcentra die weg zouden moeten, is De Winkelstede. De middenstanders daar vinden echter dat hun
centrum helemaal niet weg moet, en dat ze tot nu toe een redelijke
boterham hebben verdiend. De verantwoordelijke wethouder wijst er
echter op dat er hoe dan ook winkelcentra moeten verdwijnen, en dat er
niet alleen naar de huidige toestand gekeken moet worden, maar ook
naar de toekomst (Haagsche Courant, 3-3-1988). Om de winkelvoorzieningen op peil te houden voor de vele bejaarden in de wijken, die niet al
te ver kunnen lopen, zouden er rijdende winkels en lokale markten
moeten komen. In maart 1990 werd voor de aanpak van de winkelcentra 10 miljoen gulden voor 4 jaar uitgetrokken voor de reorganisatie van
de winkelcentra (Haagsche Courant, 30-3-1990). Begin 1991 was er van
dit bedrag nog niets besteed aan de feitelijke sanering. De verwachting is
echter dat het saneren nog dit jaar zal aanvangen. Er wordt gestreefd om
als vervangende bestemming voor de weg te saneren winkelcentra bepaalde thema's aan te wijzen, zoals een telematicacentrum, 'rond-verzorging~ en misschien ook woningen.

45

3.5.3 Milieuproblemen
Zuid-Holland kent naast een grote bevolkingskonsentratie ook veel industriële
aktiviteiten en verkeerswegen. Op verschillende plaatsen in de provincie ondervindt het woonmilieu hinder van deze externe faktoren. De hinder is in te delen
in bodemverontreiniging, geluidhinder en externe veiligheid. Hieronder zal per
kategorie een korte beschrijving gegeven worden, waarna de gevolgen voor de
woonomgeving beschreven zullen worden. De gevolgen voor de woonomgeving
worden gei1lustreerd aan de hand van enkele voorbeeldsituaties (zie ook paragraaf 4.4.3). Er wordt in dit hoofdstuk niet ingegaan op stankproblemen. Hoewel
bekend is dat circa 19% van de bevolking last heeft van stank van industrie,
landbouw en verkeer, zijn er geen gegevens (bijvoorbeeld zones) beschikbaar
voor (de naoorlogse woningvoorraad van) Zuid-Holland.
Het spreekt voor zich dat milieuproblemen zowel in voor- als naoorlogse wijken
voorkomen. Op de bestaande lijsten met aangemelde saneringsprojekten wordt
geen onderscheid gemaakt naar voor- of naoorlogse woningen. Soms is ook niet
duidelijk of het woningen betreft of andere aktiviteiten. Wel blijkt uit diverse
kranteartikelen dat relatief veel van de milieuproblemen in de direkte woonomgeving betrekking hebben op naoorlogse woonwijken.
Bodemverontreiniging
Aan de hand van het ontwerp-Meerjarenprogramma Bodemsanering 1991 (MJP)
van de Provincie Zuid-Holland is inzicht te krijgen in het aantal en de mate van
verontreiniging van vervuilde lokaties in de provincie, met uitzondering van de
steden Rotterdam en 's-Gravenhage (deze twee steden stellen een eigen saneringsprogramma op). Momenteel zijn er ruim 3000 lokaties in het MJP opgenomen. Veel daarvan moeten nog onderzocht worden op de mate van verontreiniging, en komen misschien niet voor sanering in aanmerking. De Provincie heeft
een jaarbudget van 15 miljoen gulden voor bodemsanering. De steden Rotterdam en 's-Gravenhage beschikken over een eigen budget. Omdat het provinciale
budget onvoldoende is voor het saneren van grote projekten, wordt er door de
Provincie voor de projekten, waarvan de verwachting is dat de kosten boven de
10 miljoen gulden uitkomen, een extra-budgettair verklaring bij het ministerie
VROM aangevraagd. De extra-budgettair verklaarde projekten, die door het
ministerie erkend zijn, betreffen het Aseptaterrein te Delft, Bleyerthoek en de
Merwedepolder te Dordrecht, het EMK-terrein en Usseldijk te Krimpen aid
IJssel, de Steendijkpolder-Zuid en het Verto-terrein te Maassluis, de ZeIIingwijk
Gouderak te Ouderkerk, het GTB-terrein in Schiedam, het Evenemententerrein
in Spijkenisse, van de Sijde/Haven te Strijen, en het Gasfabriek-terrein te Woerden. Daarnaast zijn er nog tien terreinen, waarvoor de Provincie een extrabudgettairverklaring heeft aangevraagd, en nog eens 21 projekten, waarvan de
geschatte kosten waarschijnlijk hoger uitkomen dan 10 miljoen (hetgeen in dat
geval zal leiden tot het indienen van een verzoek tot extra-budgettairverklaring).
Wanneer op deze lokaties de uitvoering van de sanering gereed zal zijn, is nog
onduidelijk.
Van vermoedelijk vervuilde lokaties wordt allereerst door middel van een orienterend onderzoek de 'mate van ernst' bepaald. Afhankelijk hiervan krijgen ze
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een prioriteit. Dit heeft als gevolg dat lokaties met een lage prioriteit erg lang
moeten wachten. omdat andere, ook later aangemelde maar ernstig vervuilde,
lokaties voorrang krijgen. Deze wijze van werken kan in een aantal gevallen erg
ontwrichtend zijn voor het bouwproces en dus de nieuwbouw in bepaalde gebieden. Zodoende is er tevens gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Deze
aanpak geldt voor stortplaatsen en lokaties gelegen in het gebied rond de Hollandse Ussel en in de Krimpenerwaard. Verder geldt deze versnelde aanpak
voor lokaties die gelegen zijn binnen de door het Rijk geformuleerde stedelijke
knooppunten. In Zuid-Holland wordt voorrang verleend aan lokaties binnen de
gemeenten Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft en Dordrecht.
Momenteel zijn er in het ontwerp-Meerjarenprogramma Bodemsanering 1991
1.247 lokaties (inkl. lokaties die een andere bestemming dan woningbouw zullen
krijgen) opgenomen. die eventueel in aanmerking komen voor sanering.
Aantal lokaties die in aanmerking komen voor:
oriënterend onderzoek
nader onderzoek
saneringsonderzoek (incl. saneringsplan en bestek)
sanering, grondverwerking en nazorg
totaal aantal lokaties (per 20-6-1990)

854
199
117

77
1.247

Uit een door de provincie Zuid-Holland gehouden aanvullende inventarisatie
van verdachte lokaties zijn nog eens 1.786 lokaties opgenomen in het ontwerpMeerjarenprogramma.
Bij bodemverontreiniging zijn tenminste twee verschillende oorzaken te onderscheiden. Allereerst kan gedacht worden aan bodemverontreiniging door industrie (heden en/of in het verleden). Vooral bij funktieverandering van zo'n terrein levert de aanwezigheid van bodemverontreiniging de nodige vertraging in
het planproces op. Daarnaast zijn er terreinen, waar de verontreiniging is ontstaan door gebruik als stortplaats voor afval (onder andere chemisch afval). Dikwijls komt deze vervuiling pas jaren later aan het licht (soms zijn deze terreinen
echter al in gebruik voor woningbouw of rekreatie). Tevens zijn er terreinen
waar in het verleden bij het bouwrijp maken gebruik gemaakt is van havenslib,
dat verontreinigd blijkt te zijn met onder meer zware metalen; vooral in de
Rijnmond en in de Drechtsteden komt dit meermalen voor. Doordat tegenwoordig elke woningbouwlokatie voor de bouw wordt onderzocht op mogelijke verontreinigingen, zal het in de toekomst waarschijnlijk niet meer voorkomen dat
hele wijken op verontreinigde grond worden gebouwd.
Door bodemverontreiniging van woningbouwlokaties kan het woongenot ernstig
aangetast worden. Van belang voor de hoogte van de huren van de woningen is
het feit dat bodemverontreiniging onder voorwaarden wordt aangemerkt als een
'absoluut nulpunt'; namelijk wanneer het nader onderzoek in het kader van de
Interimwet Bodemsanering heeft aangegeven dat er sprake is van een zodanige
verontreiniging van de bodem onder of in de direkte omgeving van de woning,
dat ernstig gevaar voor de volksgezondheid of het milieu onstaat. Dit betekent
dat de huurprijs kan worden verlaagd of in ieder geval niet kan worden ver47

hoogd. Dit kan dus enorme financiële gevolgen hebben (zie Huurprijsverlaging
voor duizenden woningen, F. van der Hoek, Bouw, nr. 5, 1990).
Uit de diverse nota's en kranteartikelen kan gekonkludeerd worden, dat er
vooral na de Tweede Wereldoorlog op lokaties is gebouwd, die vervuild blijken
te zijn. Het saneren van grond gaat gepaard met grote negatieve financiële
koru;ekwenties voor de betrokken verhuurders, eigenaar-bewoners, huurders, en
Rijk (zie ook paragraaf 4.4.3). Ook kan gekonstateerd worden dat het woonklimaat ernstig verslechtert in de wijken, waarvan men veronderstelt dat er gif in
de grond zit. Bij één komplex met tenminste 5% huurderving in 1989 werd de
aanwezigheid van gifgrond als oorzaak van de verhuurbaarheidsproblemen gezien. Daarnaast blijkt de bodemvervuiling steeds meer problemen te geven bij
het bepalen van nieuwe woningbouwlokaties. Bij hergebruik van oude industrielokaties voor woningbouw is vaak sanering van de bodem noodzakelijk, hetgeen
tot grote vertraging in het bouwproces kan leiden.
Geluidhinder

Van de ongeveer 5,6 miljoen woningen in Nederland wordt er bij 3,5 miljoen
geluidhinder ondervonden van weg-, en railverkeer, industrie en luchtvaart (dit
aantal is dus exclusief geluidhinder van buren). Bij ongeveer 720.000 woningen is
sprake van ernstige hinder. Bij iets minder dan de helft (46%) van deze 3,5
miljoen woningen betreft de hinder niet meer dan één van de hierboven genoemde te onderscheiden geluidsbronnen, bij 39% betreft het hinder van twee
bronnen, bij 11% drie geluidsbronnen, en bij 4% betreft het hinder van alle vier
onderscheiden geluidsbronnen (Meerjaren Saneringsprogramma Geluidhinderbestrijding 1990-1994, bijlage 1).
Bij circa 3 miljoen woningen in Nederland wordt (onder andere) overlast ondervonden van verkeerslawaai, bij 2 miljoen van luchtvaartlawaai (waarvan circa
63% in kombinatie met een of meer andere lawaaibronnen), bij driekwart
miljoen van industrielawaai (waarvan 90% in kombinatie met andere lawaaibronnen), en bij 290.000 woningen lawaai door railverkeer (vrijwel altijd in
kombinatie met andere lawaaibronnen). Voor zover ons bekend zijn er geen
cijfers met betrekking tot geluidhinder van externe bronnen voor alleen de
naoorlogse wijken van Zuid-Holland beschikbaar.
Door de groei van de meeste steden liggen veel naoorlogse wijken in de nabijheid van autosnelwegen. Door de toegenomen verkeersintensiteit ondervindt een
deel van de naoorlogse wijken geluidhinder van deze wegen. Voorbeelden van
grote wegen door en langs naoorlogse woongebieden zijn de snelweg Amsterdam
- Rotterdam (A4-A13), en de AIS langs Vianen, Sliedrecht en Gorinchem.
In het Meerjaren Saneringsprogramma Geluidhinderbestrijding is een overzicht
opgenomen per provincie van de aantallen aangemelde woningen voor sanering
van weg- en railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai. De hierbij gemelde bedragen en uitvoeringstermijnen zijn slechts een weergave van de door gemeenten en
samenwerkingsverbanden verwachte kosten en uitvoeringstermijnen en zijn
doorgaans nog niet definitief vastgesteld. Volgens dit overzicht zijn er tenminste
66.283 woningen in Zuid-Holland aangemeld in het kader van de bestrijding van
geluidhinder (mogelijk nog meer woningen, omdat bij een deel van de projekten
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een vraagteken bij het aantal woningen is opgenomen. Bovendien is er nog een
aantal projekten dat niet aan de selektiekriteria voldoet). De gemeente met de
meeste aangemelde woningen, namelijk 19.226, is Rotterdam.
Alleen al voor gevelmaatregelen bedraagt het budget voor de periode 1990/1991
voor allerlei projekten in Zuid-Holland f 6.904.000,-. Dit bedrag is nog exclusief
de projekten waarbij de sanering door middel van gevelisolatie van woningen
wordt aangepakt in het kader van de Regeling Geldelijke Steun Voorzieningen
aan Huurwoningen 1987.
Enkele voorbeelden uit de praktijk;
De Rotterdamse wijk Heijp/aat, grotendeels voor- en deels na-oorlogs, .
ligt midden in het havengebied. Volgens metingen wordt het woonklimaat van Heijplaat ernstig bedreigd door de omliggende havenaktiviteÏ!efL Momenteel heerst er een geluidsniveau van rond de 60 dB(A), afkomstig van de havens. Wordt dit als industrielawaai gerekend, dan is dit
het absolute maximum waarbij volgens de normen wonen toelaatbaar
wordt geacht. Wanneer de overlast echter wordt beschouwd als verkeerslawaai, dan is maximaal 65 dB(A) toegestaafL In elk geval kan er momenteel geen uitbreiding van zowel de woonfunktie op Heijplaat, als de
industriële activiteiten rondom Heijplaat plaatsvindefL Begin 1990 besloot de gemeente Rotterdam de diskussie over de toekomst van Heijplaat weer te openefL Zij nam daarbij aanvankelijk het standpunt in dat
de havenfunktie versterkt en de woonfunktie (door sloop van woningen)
verminderd kon wordefL De Milieu-inspectie is van mening dat er eerst
een volledig onderzoek moet plaatsvinden naar alle milieuaspekten
voordat er een keuze gemaakt kan worden tussen het versterken van de
havenfunktie of het versterken van de woonfunktie. De bewoners hebben,
na de bekendmaking van het standpunt van de gemeente om Heijplaat
in de toekomst te gaan slopen, duidelijk kenbaar gemaakt geen grote
hinder te ondervinden van de geluidsoverlast en willen dan ook dat de
wijk behouden blijft. De betrokken woningkorporatie is overigens al enige
tijd bezig met het renoveren van de woningefL Een aantal Rotterdamse
woningbouwverenigingen vindt dat op grond van de geluidhinder in
omliggende (vooral na-oorlogse) wijken Heijplaat moet blijven bestaafL
De hinder in de woongebieden als Wielewaal, Oud-Charlois, Pendrecht,
Delfshaven, Schiemond, Schiedam-Zuid en Pernis bedraagt momenteel
55 dB(A); de grens waarbij nieuwbouw wettelijk is uitgeslotefL Als de
woonfunktie van Heijplaat wordt opgeheven ten gunste van extra industriële aktiviteiten zou de geluidsbelasting in de omringende woongebieden
tot een onaanvaardbaar niveau kunnen stijgefL Mede als gevolg van de
massale protesten van de bewoners is de gemeente Rotterdam inmiddels
teruggekomen op haar standpunt om de 879 woningen van Heijplaat te
slopefL Begin september besloot de wethouder van Volkshuisvesting zelfs
om twee plannen voor aanvullende nieuwbouw in te dienen (ondanks
het feit dat men beseft dat realisatie ervan in principe niet mogelijk is
wegens te hoge geluidsbelasting). Ook bestaat nog het gevaar dat het
Rijk, met de Wet Geluidhinder in de hand, de stadsvernieuwing in Heijplaat zal stopzettefL
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De rijksweg A4, een belangrijke noord-zuid route in de Randstad, loopt
door een in de jaren zestig gebouwde wijk in Leiderdorp. De omliggende
woningen ondervinden veel geluidsoverlast van het verkeer op de weg, die
een barrière in de wijk vormt. Enige jaren terug zijn er geluidschermen
geplaatst die door de hitte zijn gaan uitzetten, en daardoor nu onvoldo.ende funktioneren. Rijkswaterstaat zou graag zien dat de weg verbreed
wordt, omdat de kapasiteit niet voldoet aan het huidige verkeersaanbod.
Verbreding betekent naast sloop van de goedkope huur-, en koopwoningen, verplaatsing en vergroting van de geluidsoverlast. Hier zal dus ook
uiteindelijk een keuze gemaakt moeten worden met betrekking tot de
funktie van dit naoorlogse woongebied.

Externe veiligheid.
Met externe veiligheid wordt gedoeld op risiko's op ongelukken met gevaarlijke
stoffen voor niet-direkt betrokkenen. Veiligheid is een toestand met verwaarloosbare risiko's, die ook als zodanig door de bevolking worden ervaren. Het
belevingsaspekt van risiko's speelt ook een belangrijke rol, maar is nauwelijks
meetbaar. Het individueel risiko voor een bepaalde geografische lokatie van een
naburige aktiviteit wordt aangeduid als de kans op een dodelijk ongeluk (veroorzaakt door die aktiviteit) voor een individu dat zich gedurende een jaar op de
desbetreffende lokatie buitenshuis bevindt, terwijl gedurende dat jaar de aktiviteit plaatsvindt. Aan de hand van faalscenario's wordt de kans op een dodelijk
ongeval ten gevolge van een aktiviteit bepaald. Bij de risikobeheersing maakt
men onderscheid tussen 3 gebieden; een gebied met ontoelaatbare risiko's
(individueel risiko groter dan de grenswaarde In"); een gebied met toelaatbare
risiko's (individueel risiko kleiner dan de streefwaarde 10-8); en een gebied
tussen de grens- en streefwaarde, waar risikoreduktie feitelijk wenselijk is, maar
waar afweging van de belangen plaatsvindt. Vooralsnog geldt de normstelling
indien mogelijk, alleen voor nieuwe situaties. Dit zijn situaties met nieuwe
risiko-opleverende aktiviteiten in de bestaande (woon)omgeving en situaties met
nieuwe kwetsbare bestemmingen (woonwijken etc.) nabij risiko-opleverende
aktiviteiten. Wegens ruimtelijke belemmeringen en de daarmee gepaard gaande
financiële en/of ekonomische konsekwenties kan hiervan afgeweken worden.
De algemene aanpak is als volgt weer te geven;
- ten aanzien van inrichtingen:
bij nieuwe inrichtingen wordt de streefwaarde gehanteerd;
bij het toetsen van bestemmingsplannen wordt de grenswaarde gehanteerd:
bij het uitbreiden van installaties of bij wijkverdichting en -uitbreiding geldt
een maximum van 10-6 individueel risiko;
bij het beoordelen van bestaande inrichtingen wordt op termijn de grenswaarde gehanteerd, maar maximaal toelaatbaar is momenteel lO-s individueel risiko.
- ten ~nzien van transportroutes:
bij het toetsen van bestemmingsplannen en bestaande situaties wordt als
uitgangspunt de grenswaarde gehanteerd. Verder mag het risiko maximaal
lO-s bedragen maar moet wel de zekerheid bestaan, dat uiteindelijk de
grenswaarde (10-6) bereikt zal worden.

50

De huidige risiko-opleverende aktiviteiten zijn te onderscheiden in:
- grote inrichtingen
- Rijnrnondgebied
- kleine inrichtingen
- LPG tankstations
- ammoniakkoelinstallaties
- opslagloodsen
- pijpleidingen
- gasleidingen
- vloeistofleidingen
- transportroutes
- wegtransport
- railtransport
- binnenwatertransport
- zeeschepen.
Grote inrichtingen: Rijnrnond.
Het Rijnrnondgebied is een industrie- en havengebied met veel verschillende
risiko-opleverende aktiviteiten. Op basis van de bij de Provincie bekende gegevens zijn er risikogrenzen opgesteld. Het 10-6 individueel risiko-niveau reikt niet
of nauwelijks tot de woonomgeving. Binnen de 10-8 contour daarentegen vallen
delen van Hoogvliet, Pernis, Vlaardingen en Spijkenisse.
Kleine stationaire installaties.
Bij de Provincie is helaas geen kompleet overzicht van de kleine stationaire
installaties voorhanden. De meeste installaties, met name ammoniakkoelinstallaties kennen een 10-8 norm, die overeen komt met een straal van maximaal 500
meter, gemeten vanaf het hek van het bedrijf. In zeer weinig gevallen zal deze
norm tot woongebieden reiken. Vaak zijn andere normen, bijvoorbeeld geluidszonering maatgevend. Voor LPG-tankstations is sinds enkele jaren een preventief en saneringsbeleid in werking.
Pijpleidingen.
Voor de leidingen geldt doorgaans dat de 10-6 norm niet of nauwelijks tot woongebieden leidt. Een uitzondering is de chloorleiding in het Rijnrnondgebied;
binnen de 10-6 grenswaarde liggen enkele woongebieden in Hoogvliet, Spijkenisse en Geervliet.
Transport
Met betrekking tot het wegtransport liggen vooral de Drechtsteden, Gorinchem,
Rotterdam-Noord en Hoogvliet binnen de gevarenzone. Relatief veel wegen
lopen door of langs (na-oorlogse) woongebieden. Het railverkeer kent als groot
knelpunt het rangeerterrein 'de Kiefhoek', tussen Barendrecht en Zwijndrecht.
Verder is het baantrajekt Dordrecht - Rotterdam risikovol, waar de 10-8 grens op
enkele honderden meters ligt. Vaak is in het geval van rail- of wegtransport de
faktor geluid maatgevend. Het trajekt Hoogvliet-Heerjansdam-Drechtsteden kent
de hoogste risiko's met betrekking tot de binnenvaart. In een 'nog geheim'
rapport van de Projektgroep Geluid, Transport en Zonering (PGlZ) wordt
aangegeven dat 'gezien de grote gevolgen van een mogelijk ongeluk met chloortransporten over de havenspoorlijn tot Pendrecht, Zuidwijk en Lombardijen, het
groepsrisiko volgens de rijksnormering onaanvaardbaar hoog is' (De Havenloods,
9-10-1990). Voor wat betreft het berekende individueel risiko is deze spoorlijn
volgens de rijksnormering wel acceptabel.
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Zeeschepen.
Vooral het ammoniaktransport van zeeschepen naar de Botlek zorgt voor hoge
risiko's (10-6 lijnen), die vele woongebieden insluiten. Binnen de 10-6 isocontour
valt heel het centrum van Vlaardingen, half Maassluis, Rozenburg en een deel
van Hoek van Holland. Als de 10.7 isocontour wordt bekeken, valt heel Rotterdam, het Westland, Delft en Den Haag etc. hier binnen. Verplaatsing van de
ammoniakafnemende industrie richting zee is de meest voor de handliggende
oplossing.
Gekonkludeerd kan worden dat vooral de aanvoer over zee, de verwerking in
het Botlekgebied, en de doorvoer per trein, auto, of schip van chemische stoffen,
voornamelijk chloor, een groot risiko met zich brengt in woongebieden. Bijvoorbeeld Hoogvliet (Nieuw Engeland), Spijkenisse en Vlaardingen vallen meermalen in de 10-6 risikolijnen. Verder komen relatief vaak de Drechtsteden binnen de 10-& grens. Het wonen in Rijnmond ondervindt soms zware konkurrentie
van industriële aktiviteiten. De risiko's blijken zich met name voor te doen in de
buurten met de vroeg-naoorlogse huurwoningen, enerzijds omdat deze in verband met de werkgelegenheid in de nabijheid van industrie zijn gebouwd, anderzijds omdat er momenteel vaak niet meer binnen bepaalde risikogrenzen gebouwd mag worden. In de meeste gevallen is de geluidzonering bepalend, in
veel gevallen zal geluidsoverlast ook eerder als storend worden ervaren dan een
risikogevende industriële aktiviteit in de direkte nabijheid.
3.6

Samenhang van problemen

Bij veel komplexen en buurten doet zich een veelheid van verschillende vervalaspekten voor, die elkaar versterken tot een neergaande vervalspiraal (zie het
herziene Vervalmodel van Prak en Priemus, OTB, 1989). Zo bleek bijvoorbeeld
dat de problemen bij het genoemde voorbeeld van Schiemond in Rotterdam niet
alleen betrekking hadden op het sociale klimaat. Vastgesteld werd dat het
vandalisme deels bouwkundige oorzaken had, en dat de woonomgeving te saai
en ongelukkig was ingericht. De veelheid van faktoren leidde tot hetverval van
de buurt. Als een van de kenmerken van het verval treedt vaak leegstand op.
Mede hierom is er in dit hoofdstuk ook uitgegaan van komplexen, waar zich
ernstige leegstand heeft voorgedaan; dit blijkt een goede ingang om komplexen
met ernstig verval te achterhalen. Toch gaat verval niet altijd gepaard met leegstand; vooral in een krappe woningmarkt behoeven de problemen niet tot leegstand te leiden, waardoor de problemen pas op een laat moment gesignaleerd
worden.
In veel gemeenten zijn voorbeelden aan te wijzen waar al de in dit rapport
onderscheiden problemen (stedebouwkundige problemen, bouwkundige problemen, financiële problemen, en sociale problemen) in verschillende mate aan te
wijzen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Gilliswijk en het Rode Dorp in
Delft, Wielwijk in Dordrecht, Oosterwei in Gouda, de Stalkaarsenflat in Gorinchem, Nieuw Engeland en de Westpunt in Hoogvliet, Slaaghwijk in Leiden,
Overschie in Rotterdam, Nieuwland in Schiedam, en Groenewoud in Spijkenisse.
Opvallend is dat al deze bekende voorbeelden wijken betreffen uit de jaren
vijftig en zestig of hoogbouw uit de jaren zeventig. In de meer recent gebouwde
wijken lijken de problemen minder verspreid; mogelijk wordt dit veroorzaakt
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doordat de huren er veelal hoger zijn, het toewijzingsbeleid selektiever, er meer
aandacht is besteed aan de woonomgeving, en er een grotere woningdifferentiatie is toegepast. Als voorbeeld van het wijkverval is, als afbeelding 3.6.1, een
kranteartikel overgenomen, waarin een groot aantal problemen in Den Haag
Zuid-West toegelicht worden.
Bij slechts een beperkt deel van de in dit rapport genoemde komplexen en
buurten is duidelijk niet meer dan één oorzaak aan te wijzen van de problematiek. Vooral bouwtechnische problemen lijken te kunnen optreden zonder dat er
andere vervalkenmerken, zoals verhuurbaarheidsproblemen, optreden; er zijn
veel komplexen met bouwtechnische problemen bekend, waar bewoners met
grote tevredenheid wonen (vaak mede veroorzaakt door relatief lage huren). Zo
werd ook bij weinig komplexen met ernstige huurderving in 1989 gewezen op
bouwtechnische oorzaken. Ook bodemverontreiniging blijkt bij de 'beste' komplexen voor te kunnen komen. Voorbeelden van komplexen waar het verval
nadrukkelijk één oorzaak heeft, zijn bijvoorbeeld de ontdekkingen van bodemverontreiniging bij de Usseldijk in Krimpen aid Ussel en de Steendijkpolder in
Maassluis, en de ontdekking van ernstige bouwtechnische gebreken bij de Morgenstondflats in Den Haag. Het verwijderen van de oorzaak bij deze voorbeelden zal waarschijnlijk ook het beëindigen van de problemen betekenen.
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De aanpak van het eentonige wonen
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anonieme IlIIlOc ntuincn hij de flats worden
horl na de oorlog werden ze op
heringericht, kwij nende winkelcentra a fge grol" schaal uil de grond gestampt:
broken of nieuw leven ingeblalcn. Alles onder
de noemer .. Aanpak", een o rganisatie die door
eentonige wijken meI dezelfde
de gemeente l'i opgericht om in nauw overleg
woningen, dezelfde straten. dezelfde met de bewoners en woningcorporaties d~ opvan de wijken ter hanti t~ nem~n .
IlianIsoenen. Nu dreigen ze ten prooi knapbe-urt
lkn lIaa~ Zuidwest is rijkelijk ht.*dt!dd met
het type wuningl.'n dat in de jaren vijftig met
fl> .-alll'n aan vergrijzing, venuiling,
duilendt'n lcgcl ijk uit de grond werd gl'Sta mpl.
"andalisme I'n raciale
Bij de wl'<lcrupbuuw werd meer J.!det 0 l) k wan ·
titcit dan op kwa liteit , zodat er in zuidwe~'a nu
. tegenstellingen. In Den Ilaag
dertigduilend goedkope woningen sta;:1n die
Zuidwest wordl'n dc na-oorlogsc
grntendcels ni et meer voo rzien in de wensen
van de modcrne woolll·onsumeni.
buurtl'n gl'H'no'cerd om
J. van de r Net beWOOnt ee n vierkamerna t in
"erdergaandc H'rpaupering tl'gen te
dl.' zuidwt"Stelijke wijk Bouwlusl. Hij woont cr
sinds
de op levering van de buurt in 1959. Over
gaan. Vandaag wordt in Den Haag
de rcnovatÎe van zijn woning, datt.'rend van
Zuidwest het wgenocmde Aanpakvoor de komst van het Aanpak·team, is hij
ht te spreken. De woningen stinken soms
festi"al gehouden. IIct festival moet slec
('U zijn vocht ig als gevolg van gebrekkige isoIatit.,.
dl' "erandcringen markeren dil' lich
Over de kleurige platen die aan Je ge\'ds zijn
de afgelopen drie jaar in dele nagehangen , bedoeld om de wijk op te neuren , is
oorlogse buurten hebben ,·oltrokhn. Van der Net evenmin enthousiast .. Onze wijk
wordt \'anwege de felle kleuren de sm urfen buurt genoe md ." Volgens Van der Net luistedoo r Arno IlaijlcmCl
ren corporaties en gemeente in wijken die in
ee n later stadium onder de hoede van "AanDe lkni.,min~ roept neerslachtiGheid op: 11(1 - pak" zijn of wurden opgeknapt, beter naar de
oflrlof,.'.e wijke n. V("CI parken en gras\'eJdj c..~. wensen Vdn bt!woners.
Crduwe n a IS v.m vier hoog staa n langs te hn..-de
Van der Net : "Toen ik hier kwam wonen,
\\Il.'~l'n . .l~ ve rdwJ::J1t cr snel. wan t alle stralell, was Bouwlust erg gewild vanwege de ruimte
wl)ol1hltl~ken en planl..oenen lijk en op elkiMr. en het gro~n. Allemaa l jonge gezinnt'n van
De n.l-o()rlt)~st.· ..... ijh·n zijn niet nu'cr hij d e tijd, goed gt"Schoolde werklieden trokken t'r n<la r
t'U pcs.... ÎOIi~t"..:IIt..• vulkshuisv~ters Ilesl'hIHI - tol'. Mijn vrouw heeft het wel m~gemadkt dat
Wt;'11 lèaJ.. .,dl.' .. t.uiSYl'rnieuwing,swljkt:n Vi.1n dt.' Ze. toen ze in verwachting was, bij de gr~ ntt!'
tueko lll!'>1" .
boer met negen andere vrouwen stund te
Pc WUIlIII/-:l'lIlIj n II:tM lu..-dend;,.I;.!....e Rld..tl s t ... · wachten . Allemaal zwan~er . En de groeme\'l'n tc kh.. i n t' 1I hc..·hl~ n ,u:llI c rSI;Jllig ondc..'r ·
hoe r maa r vragen: ' Wie moet ik nou voorrang
houd . De nvcn.ladigt.' ht.'grueiin g v(\edl et.'nkr geven·~ '. leden."(' n ging mt't e lkaar om, want
J~ angst V,tIl ht'wUllt'rs voor ungur~ t Y I~ Jan
socia le contacten ontstaan nou eenmaal vaak
dat zij hUI: het gevocl geeft zich in een tuinwijk doordat de kinderen met elk aar spelen."
k hcviJldt."n . Ik wijken v~rv ui lt:'n; r{tc i<lle lt'Inmiddl'ls hebben de drie kinderen van Van
J.:t:'nsteJlingl·n en van dalisme n~men toe. En der ~et het oud erlijk huis verlat~n Van der
tvch vindt d\! gt' mee nt e Den Haag dat er iel..; Nl,t WOOnt na het ov erlijde n van zijn vrouw
Vd lt te viercli 111 dit.' na-oorlog.-'\c buurten.
alleen. "Ot> gemeente heeft met het inplaatVandaa.14 wurJ.t in Ikn Haag Zuidwl!"!\1 het si ngsbeleid nooi t een fluit gedaan aan de leef·
lugenl~ mde ;\.mpak-festival gehouden . I Jet
tijdsopbouw van deze wijk", legt Van der Net.
ft'stiv.t)
mei de unvermüdelijke informatie· .. Er zijn nu bijna geen kinderen meer; de
.. lands. t't'n tt'()d,~/IOP voor jonge archite~,:len , buurtbewoners zijn allemaal o ud ."
t.'t:'11 vle ut-tie cultuur en veel a musem en t - Vergrijzing en een teruglopend bewonersmoet de v'i!ra ndc nn gen markeren die zich de aantal (van honde rdduizend in de jaren vijftig
afgdtlJlt.'n ,h-ie jaar in deze na·oorlogse buurten naar zestigduizend nu) hebben de sfeer in de
lIt.'hh~ n \"/ l!rokk e n,
na·oorlog...e wijken danig veranderd , Maar onDe wonin gen wonjen me t vlJOrtvaremlheid dank..o; dt: vcrmeende saaiheid van del" huurten
gerenuveerd. Mt't'r dan de helft van de flats in is de belangstelling om er te wonen nog s t~ s
de wijken h eeft al ("en opknapbeurt gehad . De groot, merkt de gemeente Den Haag. De alge-

rnt'll e s,·ha.Arste .AdO woning!:!n is daar mede
tleh~t aan .
Niet allet.'n dt' woonhehoeften lijn veranderd, ook de ei~n die aan de woonomgeving
worden gesteld . .. Vroeger werden de binnentuinen ef.·11I a ls tuin ~ebruikt. Nu ~aan mensen
er echt nier nll'"t'r m~t hun tuinsloelzinen. 2.J!
hebben het ge\'ud d<lt ze bekeken worden en
gaan lit:'vcr .Mar Kijkduin", 1.egt de bij .. Aanpak" betrokkt'fI stedehouwkundige A. Olierook,
l>e binlleilluincn li J.!g1!1l er \'erlaten en in
sommigl' gt·v,tlll.'l1 VI!rwa'l rloosd hij , Tuth wil
dal volgcn .. UlIl'rook niel zeggen dat het de
om wonenden lIit.·t uitOl Jakl wat ('( met de
Kra.weld.it.~ ~d"H.=lIr1. Ulit:rook: .. lt er h1ijkt d4.lt
de UOl~onelld"'ll ,Ie tuinen toch als een SOOI'"t
privehcl.it be:.4,.- h uuwen , lA: doen er alleen nik~
mt.'t'." Dat Ot.' hewollers Kehecht zij n aan de
anonieme grl)(;'lI~trt)kt:ll en leI tJen hetredt:n
~rken, Olt.'rkt~ ue gt=meente e ind jaren tachtig

Den Haag gaat in
na-oorlogse wijken
verpaupering te lijf
toen ze vijfhonderd duurd ere woningen wilde
gaa n houwen adll de Dedems\'da rtweg. Het
plan was IIlHlt=rdecl van hel logentM!mtle Woningbouwfcslival dat de tOt!nm~lli~e wethoudt:r
C. van Onerl uo v4.l n \' ol~ hu is \ll:Sti n g in 1988
wilde o q,:~lI1i :o.e r~n .
Het ft'Sti\'dl was bedoeld om de op levering
van de I wt.."t.'h (m derdduÎ lendslt' IlaaKSt.' won ing
te vieren. Van Onerloo wilde dal gepaard laten
gaan met de bouw van de vijfhonderd won inKen in moderne en experimentele uitvoering
op een KToens lrook aan dl:! Dedemsvaartweg.
Met woontorens, t4rlXlfI 1', lIa's en een bolvormi ge tentoonstellingsruimt e van 2S meter
doorsnee.
De bewoners van de Dedemsvaartweg en
omgeving waren minder enthousiast over Van
Ouerloos plannen. Ze dienden hezwaarschriften in en voc hhm de bouwvergunning aan tot
bij de Kroon. Pas onlangs we~ dl:' Kroon d~
belwaren van de bewoners al. zodat het Woningbouwfesti Vdl met een vertraging van bijna
tw~ jaar "I<.:rwp. kan losbarsi.rn.
De bouw van duurdere woningen in na-oo rJogse wijken kan voorkomen dat dl:! tuinsteden

verworden tot glk'dkoople-eilamll!1J, î.:, de idee
van dt: gemt:enle. Directeur tI. Werkhove n
van de Ae meentelijke dienst Bt\uwen en Wo·
nen: .. Ik t:ul1lhinatie van lage huren met e-en
geringe kwaliteit woningen ZUI){l voora l de
laagstbetCl3Jden aan . Tenzij er drastischt: veranderingen plaatsvinden, kan er daarJlH..r gemakkelijk verpaupering ontstaan."
Ot> buodsc hap van Werk hoven koml e r kort
ge-I.egd op neer dat de uverhe.'id, madl" ook de
wijkhewoners , tor Keld voor over nult"tcn ht'hhen om de na-oo rlog..'oe wijken vonr wnJcrt'
verpdupt!ring te hehOèt.len . Ingrijpt' ndc wonin~ver1lt"tcring en dl' herinru.. htin~ \';10 de
o~nhare ruimtt'n kosum de corporati~ vl.'t.'l
geld. Dt.' ht:wonc rl'l I. ull l'n moeten wennen aan
hoge rt:' huren , vindt hij .
Behalve \'crpaupering zijn dl' symptomen
van r ~lC lale sp4.l l1ningl:!n in de na·oorltJ~ wij ken duidelijk waarn~mhaar. In I.)en Ildag en
ook in andere j4rote steden hoekten de ex·
lreem -rl.-c:hL<;e panijen er Oinke Slemmen ·
winl'lt. De vt'lc, uit de !\tad:o.vt'rnieuwin)(...gchwJ.!I~ ..Ir.wn1.lü~,"
b uit cnlande l' ~ krij";t.'n C!,'
schuld van de probJemen in de wijk .
Ilouwlusthcwoner Van der Net: ..To(' n ik
hier kwam wo nen, zaten e r no~ veel ond e r wi.i-'
zcrs in tit! buun en bijvoorbeeld muzikan tl.'n
van het R esi denli~ Orkest. Zeg maar· de mensen die wat ho~er op de maatschappelijke ladder stonden . Die zijn allemaal weggetrokken.
omdat Zt' vU l1dt:n dat de buurt achtt'ruit/.:ing e n
verpauperde door de l11 en~n uit de ~tad~ve r
nieuwlngsgebieden.
,. De nieuwko mers hebben jarcnlC1ng in dl"'
oude Wijken gewoond . Ze hehhen t'ell ·andere.'
mellldl ilt' Ît t:n zijn vaak gewend dan de' runlOlt'l
op !\trd.tI . Sommigen letten ht:'t afViJl op dt.,
stoep ah. Jt' vU llni:o.ma n al is ~t.' Wt:t,.. t. f.ej.!Xt.'n It';
'Guh. b' lt, liet wt'er Ie vrot'g gt-kol1lt· n'
.. Aan dt' .Jndere k;mt moet Ik IIUI.. l'er/i ik
zeggt' 1I d.1t dl' wijkhewoner~ ....·t·irll).; f:exlht.'1
zijn . KOl1lt !)ok dnfJrdat Ze allt:llJd,IIIItIlJ ZIJn , Ik
kan mt: goet.l voors ttdlen dat t.'c n htillenlands
gezin d~\l Uil de !\tadsvernieuwin){ kUOJt, het
gevoel ht"t.'ft dat de huurt vijandIg i ~.
.. Boven me WOOnt een MarokkadJl. Gee n
kwaad wO(lrd o ver hem, maar zjjn ki nd ere n
scharrelen tot elf. tw aalf uur 's avu nds door
het hui s. t~rwijJ ik het omstret>ks die tijd toch
wel stil 1.0U willen hebben . Hij zt:gt dat hij e r
niks a<ln kan doen . Ik heb er al t"t"ns over
gepraat m~r de woonconsulent, maar di~ zegt:
'Dal IS hun traditie' . Kijk, mei zo'n dlliwoo rd
schit.,t je !Jok niks op. Je krijgt Q;tn lT't'tl"en het
stemp•.-l')pJ.:edrukt datje di sc rimlnt't,~t.lk hen
ni t ': : . , ,11'j ·1 o m .lp de C~ntrllm : l.(l r t; ~ :(.. '(t'I11 '
mCIi . !!I.{.ll :1.. k.'fl ml' wel \· t )(·r ~... :iJ...·· ... I ~ ~ ndt' ren d ~l : "·H ·I !.l1)1'1l . "
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4
AANPAK VAN DE PROBLEMEN

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende maatregelen, die zijn genomen of gepland om de problemen op vooral komplex- en woonomgevingsniveau
te bestrijden. Hiervoor is gebruik gemaakt van vakliteratuur, kranteartikelen, de
SEV-experimenten, de voorbeeldplannen in het kader van de prijsvraag van de
RPD, voorbeeldplannen in het kader van de prijsvraag van de Provincie, en
telefonische navraag bij enkele verhuurders.
Voor deze inventarisatie van maatregelen is alleen gebruik gemaakt van voorbeelden in Zuid-Holland; het zal uiteraard duidelijk zijn, dat ook in andere
provincies goede voorbeelden te vinden zijn. In het algemeen zijn de maatregelen gericht op het verbeteren van de prijsjkwaliteitsverhouding, zodat de verhuurbaarheid verbetert. Een deel van de in dit hoofdstuk behandelde maatregelen, met name de meest rigoreuze en kostbare maatregelen, is genomen bij
komplexen met strukturele leegstand; dat betekent uiteraard niet, dat deze
maatregelen alleen bij dergelijke komplexen toepasbaar zijn. De inventarisatie
van maatregelen is ongetwijfeld niet alomvattend. Voor een meer volledig overzicht kan verwezen worden naar het rapport 'Maatregelen ter bestrijding van
leegstandsproblemen bij naoorlogse woningkomplexen' (Heeger, 1989).
In tabel 3.1.12 is een overzicht gegeven van maatregelen, die zijn genomen bij
de komplexen, waar de ernstige huurderving in 1989 werd veroorzaakt door
leegstand. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat de procentuele verdeling van de hoeveelheid toegepaste maatregelen bij deze komplexen zal overeenkomen met de
aanpak van de gehele naoorlogse woningvoorraad in Zuid-Holland. Zo is bijvoorbeeld huurverlaging typisch een maatregel, die alleen (of vooral) bij komplexen met ernstige leegstand voorkomt.
Er zijn, analoog aan de indeling van de problemen, globaal genomen vier kategorieën maatregelen om de problemen bij naoorlogse woningkomplexen aan te
pakken:
1.
Financiële maatregelen
2.
Technische maatregelen
3.
Sociaal beheer
4.
Stedebouwkundige maatregelen
Vaak is het verband tussen genomen maatregelen en de oorspronkelijke problemen direkt zonder enig navragen duidelijk; zo heeft het plaatsen van geluidwe55

rende voorzieningen ongetwijfeld te maken met geluidsoverlast. Dijkwijls echter
is het verband tussen maatregel en problemen minder duidelijk direkt te bepalen zonder verdere informatie in te winnen. Zo kan het afgraven van grond
onder woningen te maken hebben met gifgrond, maar ook met funderingsproblemen. Het aanstellen van een huismeester kan verband houden met een behoefte
aan vooral schoonmaakwerkzaamheden, maar kan ook verband houden met een
duidelijk behoefte aan toezichthoudende werkzaamheden naar aanleiding van
problemen als kleine kriminaliteit, vandalisme en onveiligheidsgevoelens. Het
aanbrengen van buitenisolatie heeft niet alleen tot gevolg dat de stookkosten
zullen afnemen, maar kan ook als doel hebben het uiterlijk van het desbetreffende komplex te verfraaien, vochtproblemen te verhelpen, of achterstallig
onderhoud aan de gevel aan te pakken. Soms zijn maatregelen een soort kompensatie voor geheel andere problemen; wanneer de prijsjkwaliteitsverhouding
ongunstig is door bijvoorbeeld een slechte kwaliteit, kunnen de desbetreffende
woningen aangepakt worden door de kwaliteit te verbeteren, maar ook door de
prijs te verlagen. Deze voorbeelden geven wel aan dat ook de effekten van
maatregelen veelal niet zonder kennis van de desbetreffende situatie bepaald
kunnen worden. Aangezien dit onderzoek vooral een inventariserend karakter
heeft, zal dan ook in dit hoofdstuk niet altijd uitgebreid ingegaan worden op
mogelijke (bedoelde en onbedoelde) effekten van de maatregelen.

4.1

Financiële maatregelen

Financiële maatregelen kunnen zijn: een verlaging van de kale huur, van de
servicekosten, van de bijkomende kosten, en van de energiekosten. Ook het
uitdelen van kadootjes (bijv. een maand gratis huur, gratis behang) en verkoop
van woningen zijn te plaatsen in deze kategorie maatregelen.
De SEV is een experiment gestart waarbij 6 korporaties in 1989 een
eigen huurbeleidsplan opstelden in het kader van de toekomstige mogelijkheden voor de huursombenadering. Een van deze 6 korporaties is
werkzaam binnen Zuid-Holland, nL de A WV te Den Haag. Het plan
van deze korporatie bestaat 'meer uit verhogen dan verlagen, omdat uit
marktonderzoek is gebleken dat het bezit te veel woningen met lage huur
in relatie tot de kwaliteit bevat. Toch is hier voor een aantal komplexen
huurbevriezing (geen huurverlaging) voorgesteld' (Experimenten met een
marktgericht huurbeleid, in Bouw, nr. 20, 1990). Dit experiment bestaat
overigens voorlopig uit het maken van plannen; er zijn nog geen konkrete uitvoeringswerkzaamheden gestart.
De huurverlaging bij een komplex gestapelde laagbouw aan het AzaleaparkjParkdreef in Zoetermeer is een voorbeeld van het succes dat een
dergelijke maatregel kan hebben bij het verminderen van de verhuurbaarheidsproblemen. Dit komplex met 92 woningen in de wijk Segwaert
is door drie korporaties gezamenlijk gebouwd in 1981 als koopwoningen.
Toen de verkoop van de woningen echter geen succes bleek te zijn (er
werden er slechts 18 verkocht), werden ze te huur aangeboden. Een deel
van de woningen werd teruggekocht, maar later weer verkocht. In 1988 is
bij 64 woningen een huurverlaging van 100 tot 260 gulden per maand
56

toegepast, waarna de woningen goed verhuurbaar blekerL Voor 18 woningen aan de Parkdreef en 1 aan het Azaleapark geldt de huurverlaging
niet; het Ministerie gaf hiervoor geen toestemming, omdat deze woningen
oorspronkelijk premie B-koopwoningen warerL De leegstaande woningen
zouden opgeknapt worden. De drie gezarrzenlijke korporaties zouden 4,3
miljoen op tafel moeten leggen om alle maatregelen te kunnen betalen
(Zoetermeersche Courant, 17-1-1988). Uit de telefonische enquête kwam
naar voren dat de leegstand in dit komplex inmiddels geheel is verdwenerL
Een ander zeer succesvol voorbeeld van huurverlaging betreft woningen
in de wijk Beverwaard in Rotterdam Na eun huurverlaging van gemiddeld f 60,- per woning per maand voor 1200 woningen (waarna alle
huren onder de IHS-grens kwamen) en het voeren van een reklamekampagne, is de leegstand gedaald van 14,7% per 1-7-1985 tot bijna 3% in
febmari 1986. De huurverlagingsaktie was al binnen enkele weken een
overweldigend succes.
Voor zover bekend heeft verlaging van de kale huur bij woningen van korporaties of gemeentelijke woningbedrijven verder nog plaatsgevonden bij een komplex in Alpen aid Rijn en bij 850 woningen in de wijk Oosterflank in Rotterdam. Er zijn ons binnen Zuid Holland geen duidelijke voorbeelden van huurverlaging bij het bezit van kommerciële verhuurders bekend (dit wordt mede
verklaard doordat kommerciële verhuurders voor een verlaging van de kale huur
geen toestemming aan de Minister behoeven te vragen).
Hieronder volgen enkele voorbeelden van verlaging van servicekosten en verkoop van woningen.

De huurders en de korporatie van 7500 woningen in de Rotterdamse
wijk IJsse/monde hebben lange tijd gestreden over de hoogte van de
service- en stookkosten, die in de periode 1979-1987 is berekend. De
huurkommissie en kantonrechter gaven de huurders grotendeels gelijk in
hun bezwarerL Woningbouwvereniging IJsselmonde had in 1987 daarom
2,5 miljoen gereserveerd om aan de huurders uit te kunnen keren (Het
Vrije Volk, 9-9-1987).
In 1988 is er onder meer voor een komplex in St. Janshaven in Rotterdam een zogenaamd stookkostenkontrakt tussen huurders en verhuurder
afgesloterL Voor dit projekt werd afgesproken, dat er onderzoek uitgevoerd zou worden wanneer de werkelijke stookkosten meer dan 10%
hoger zouden zijn dan de met behulp van klimaat- en gebouwgegevens
berekende kosterL Uit ervaring bleek echter dat de berekeningsmethode
voor de maande november tot en met maart voldeed, maar dat de afwijkingen in de overige maanden veel groter waren; daarom werd vastgesteld dat in deze maanden pas onderzoek zou plaatsvinden wanneer de .
werkelijke kosten tenminste 50% hoger zijn dan de berekende kosten
voor redelijk energieverbmik. Afgesproken is dat, wanneer er uit het
onderzoek zou blijken, dat er sprake is van nalatigheid door de verhuurder (met betrekking tot onderhoud van gebouwen installatie), de ver57

huurder dan een deel van de stookkosten op zich neemt. De aanleiding
voor een dergelijk kontrakt is artikel 12 van de Huurprijzenwet Woonruimte, waarin is aangegeven dat een verhuurder voor het energieverbruik
niet méér in rekening mag brengen dan wat als redelijk is aan te merken.
Verkoop van woningen wordt door de non-profit verhuurders sporadisch
toegepast bij eengezinshuizen. Het grootste komplex dat in Zuid-Holland
te koop werd aangeboden aan de huurders is een komplex van 815
woningen in de wijk Machielenkamp in Rotterdam. De woningen hadden relatief erg hoge huren (van f 800,- tot f 1000,- per maand) en zijn
een jaar of twintig geleden gebouwd. Eind 1985 werd gestart met plannen voor de verkoop. De redenen voor de verkoop waren de leegstand
van gemiddeld 30 woningen, de slechte financiële positie van de korporatie, en de hoge woonlasten voor de bewoners. Maar liefst 85,9% van
de bewoners bleek in principe bereid een woning te kopen. De bewoners
waren zelfs een aktiecomité gestart om de woningen te mogen kopen.
Aanvankelijk gaf de gemeente slechts toestemming om de duurste 119
woningen te verkopen. Deze werden in 1987 op eigen grond te koop
aangeboden. Eind 1989 waren er hiervan 91 verkocht. Inmiddels hadden
alle woningen toen ook een groot-onderhoudsbeurt ondergaan. Voor de
verkoop van de overige woningen van het komplex werd echter als voorwaarde door de gemeente gesteld dat de grond in erfpacht genomen zou
worden. Dit betekende uiteindelijk dat de korporatie de woningen in
erfpacht kon uitgeven. Er ontstonden echter grote problemen toen de
korporatie niet de prijs van het afkopen van de erfpacht bekend wilde of
kon maken; alleen de totale prijs van woning + afkopen van erfpacht
werd bekend gemaakt. In totaal waren er eind 1989 ruim 400 woningen
verkocht. De groot-onderhoudsbeurt heeft een kleine negen miljoen
gekost. Dankzij de verkoop zijn de financiële problemen van de korporatie opgelost (bron o.a. Woningraad, nr. 24, 1989).
De huurders van de Molukse woonwijk Oostgaarde in Capelle aid Ussel
hebben in 1989 een voorstel ingediend om hun huizen over te nemen
van hun huisbaas, de woningkorporatie SVW (inmiddels De Samenwerking). De 156 huizen van het Molukse deel zouden overgenomen worden
door een nieuw op te richten wijk-woningvereniging, de 72 huizen in het
"Nederlandse" deel door een soortgelijke wijk-woningvereniging. In het
plan is opgenomen dat de korporatie de woningen aanbiedt tegen de
boekwaarde en dus niet voor de marktwaarde. De Molukse wijkraad
heeft als voorwaarde gesteld dat het ministerie de rijksbijdragen over de
komende jaren als afkoopsom aan de wijk-woonvereniging overdraagt.
Met dit geld zou dan de renovatie kunnen plaatsvinden. De korporatie
kon, uit geldgebrek, de beoogde renovatie niet uitvoeren. De beoogde beheerovereenkomst heeft de status van experiment verkregen bij de SEV.
Onderhandelingen waren nodig met het Rijk over de kondities waaronder de exploitatie van de woningen door de wijkwoonvereniging kan
plaatsvinden. In december 1990 had de overdracht nog niet plaatsgevonden (bron o.a. Algemeen Dagblad, 1-7-1989, Jaarverslag 1989 van De
Samenwerking, en telefonische navraag).

58

Het uitdelen van kadootjes was rond 1985 een heel populaire máatregeL
Zo werden huurders naar Hellevoetsluis gelokt met een geldbedrag van
1200 gulden of een gratis kmnertapijt, en werd nieuwe huurders in bepaalde flats in CopeIJe aid Ussel een maand gratis huur aangeboden.
De indruk bestaat dat dergelijke akties nu bijna niet meer plaatsvinden
(er wordt in ieder geval niet meer mee geadverteerd binnen Zuid-Holland).

4.2

Bouwkundige maatregelen

Er is een grote verscheidenheid aan bouwkundige maatregelen mogelijk. In het
rapport 'Maatregelen ter bestrijding van leegstandsproblemen bij naoorlogse
woningkomplexen' (Heeger, 1989) wordt onderscheid gemaakt in maatregelen
gericht op de woning en maatregelen gericht op het komplex. De eerste kategorie valt te verdelen in het wijzigen van de woningindeling, het vergroten van
woningen, het wijzigen van de woninguitrusting, het beveiligen van woningen, en
het wijzigen van de woonbestemrning. Bij de tweede kategorie maatregelen kan
het bijvoorbeeld gaan om het wijzigen van de woningdifferentiatie (splitsen, samenvoegen), het verbeteren van de geluidsisolatie, het verbeteren van de warmte-isolatie, het verbeteren van het uiterlijk, het wijzigen van de ontsluiting en de
entree, het wijzigen van de bergingen, het beveiligen van het komplex, het
wijzigen van de installaties, het uitbreiden van het aantal woningen, en het
geheel of gedeeltelijk slopen. In de praktijk worden meestal verschillende maatregelen in alle mogelijke kombinaties gelijktijdig uitgevoerd. Door veel maatregelen in één pakket van maatregelen uit te voeren, kan de overlast beperkt
blijven tot één korte periode, kan de aanneemsom relatief laag worden, en zijn
er veelal gunstigere subsidiemogelijkheden en huurkonsekwenties.
Inmiddels is al een deel van de naoorlogse woningvoorraad aangepakt. De
aanpak heeft zich niet beperkt tot de komplexen met de grootste problemen;
ook veel komplexen zonder grote problemen zijn al verbeterd.
In Rotterdam bijvoorbeeld zijn nu door woningkorporaties en gemeentelijk woningbedrijf ongeveer 14.000 woningen uit de periode 1945 - 1967
aangepakt, d. w.z. 29% van hun totale bezit uit deze periode. 'De tot nog
toe uitgevoerde renovaties betreffen de aanpak van afzonderlijke woningcomplexen door afzonderlijke woningcorporaties. De verbeteringen kunnen als groot-onderhoud en kleine middenbeurten worden bestempeld.
De oudste woningen zijn nauwelijks aangepakt vanwege ontoereikende
subsidieregelingen en hun zwakke positie op de woningmarkt. Waar we
wel voor staan is een systematische aanpak van wijken, of delen daarvan, als geheeL Daarmee is een begin gemaakt in de wijken HoogvlietNoord en Kleinpolder, buurten met de oudste woningen.' (Volkshuisvestingsplan Rotterdam 1990-1994, konsept, circa oktober 1990).

In het Woningmarktprofiel Zuid-Holland is aangegeven, dat er in de periode
1966-1985 beschikkingen zijn afgegeven voor de verbetering van ongeveer 96.000
sociale huurwoningen in Zuid-Holland. Iets meer dan de helft hiervan betreft
naoorlogse woningen; 40.000 woningen die gebouwd zijn tussen 1946 en 1967, en
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10.000 woningen van recentere datum (OD205, 1987). De gemiddelde verbeterkosten waren circa f 27.000,-. Van de naoorlogse verbeterde woningen was 47%
gelegen in de vijf hoofdkernen Rotterdam, 's-Gravenhage, Leiden, Delft en
Dordrecht. Vermeld werd dat de aandacht, voor wat betreft de verbetering van
woningwetwoningen, de laatste jaren is verschoven van het vooroorlogse bezit
naar het naoorlogse bezit. 'Inmiddels is het aantal naoorlogse woningwetwoningen dat wordt verbeterd, bijna 3x zo hoog als het aantal vooroorlogse woningwetwoningen dat wordt verbeterd.' Er wordt ook gekonstateerd, dat er voor
naoorlogse particuliere huurwoningen nog heel beperkt gebruik gemaakt wordt
van de subsidiemogelijkheden.
Uit gegevens van VROM blijkt dat er per 1 januari 1989 beschikkingen zijn
afgegeven in de periode 1966-1988 voor 153.229 sociale huurwoningen in ZuidHolland, waarvan er 103.760 naoorlogs zijn. Van de naoorlogse huurwoningen
zijn er 94.991 verbeterd voor meer dan f 10.000,- (Volkshuisvesting in cijfers).
In tabel 4.2.1 tot en met 4.2.3 is het aantal woningwetwoningen in Zuid-Holland
aangegeven, waarvoor rijkssteun voor verbetering is toegezegd in 1987, 1988 en
1989 (volgens het CBS). Helaas is er geen uitsplitsing naar provincie voor particuliere huurwoningen. In 1987, 1988 en 1989 is resp. 77,5%, 76,8% en 79,7%
van het aantal woningen waarvoor rijkssteun voor verbetering is .toegezegd,
naoorlogs. Het aantal vooroorlogse woningen, waarvoor rijkssteun voor verbetering is toegezegd, is gedurende de periode 1987-1989 langzaam afgenomen. De
stijging van het aantal naoorlogse woningen tot in totaal 16.482 in 1989 komt
voornamelijk voor rekening van het aantal woningen, dat vanaf 1968 is gebouwd.
Bij de vooroorlogse woningen blijkt ruim driekwart van de verbeteringen tenminste f 60.000,- per woning te kosten. De verbeteringen aan de naoorlogse
voorraad zijn gelukkig meestal veel goedkoper; toch blijkt nog ongeveer eenderde (28,7% tot 34,8%) van de verbeteringen bij woningen die tot 1968 zijn gebouwd, meer dan f 40.000,- te kosten. De verbeteringen bij de woningen, die
vanaf 1968 zijn gebouwd, zijn meestal nog veel goedkoper. Overigens is het jaar
1968 van belang voor de hoogte van de te verkrijgen subsidie; voor verbeteringen aan woningen die vanaf 1968 zijn gebouwd, gelden veel lagere percentages
subsidie.
In 'Volkshuisvesting in cijfers 1990' zijn per provincie de gemiddelde verbeteringskosten van gegunde woningwetwoningen opgenomen. Deze waren voor
1986, 1987, 1988, en 1989 resp. f 25.700,-, f 35.500,-, f 29.900,-, en f 30.300,voor de naoorlogse woningen in Zuid-Holland.
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Tabel 4.2.1

Woningwetwoningen in Zuid-Holland, waarvoor rijkssteun voor
verbetering is toegezegd naar bouwsomklasse in 1987.
Vooroorlogs
Aant.
%

Naoorlogs-l968
Aan!.
%

f
f
f
f
f
f

minder dan f 10.000
10.000 tot f 20.000
20.000 tot f 30.000
30.000 tot f 40.000
40.000 tot f SO.OOO
50.000 tot f 60.000
60.000 en meer

10
39
249
283
71
145
3.707

0,2
0,9
5,5
6,3
1,6
3,2
82,3

669
892
3.855
4.991
1.723
1.593
877

4,6
6,1
26,4
34,2
11,8
10,9
6,0

Totaal

4.504

100,0

14.600

100,0

Bouwsomklasse

Vanaf 1968
Aan!.

%

20
304

2,2
38,7
33,8

228

25,2

900

100,0

348

Bron: CBS.

Tabel 4.2.2

Woningwetwoningen in Zuid-Holland, waarvoor rijkssteun voor
verbetering is toegezegd naar bouwsomklasse in 1988.
Vooroorlogs
Aan!.
%

Naoorlogs-1968
Aan!.
%

f
f
f
f
f
f

minder dan f 10.000
10.000 tot f 20.000
20.000 tot f 30.000
30.000 tot f 40.000
40.000 tot f 50.000
50.000 tot f 60.000
60.000 en meer

81
27
52
479
431
85
3.082

1,9
0,6
1,2
11,3
10,2
2,0
72,7

943
2.528
1.670
2.959
2.643
733
946

Totaal

4.237

100,0

12.422

Bouwsomklasse

Vanaf 1968
Aan!.

%

7,6
20,4
13,4
23,8
21,3
5,9
7,6

411
682
185
300

25,8
42,8
11,6
18,8

15

0,9

100,0

1.593

100,0

Bron: CBS.

Tabel 4.2.3

Woningwetwoningen in Zuid-Holland, waarvoor rijkssteun voor
verbetering is toegezegd naar bouwsomklasse in 1989.
Vooroorlogs
Aan!.
%

Naoorlogs-l968
Aan!.
%

f
f
f
f
f

minder dan f 10.000
10.000 tot f 20.000
20.000 tot f 30.000
30.000 tot f 40.000
40.000 tot f SO.OOO
SO.OOO tot f 60.000
f 60.000 en meer

11
100
141
516
238
69
3.111

0,2
2,4
3,4
12,3
5,7
1,6
74,3

696
2.200
2.642
3.906
2.775
1.207
246

Totaal

4.186

100,0

13.672

Bouwsomklasse

Vanaf 1968
Aan!.

%

5,1
16,1
19,3
28,6
20,3
8,8
1,8

282
1.002
896
630

10,0
35,7
31,9
22,4

100,0

2.810

100,0

Bron: CBS.
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In de Volkshuisvestingsschets Den Haag-Zuidwest (oktober 1990) wordt
aangegeven dat 85% van de woningvoorraad, 26.000 woningen, in de
desbetreffende wijken (Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust)
in beheer is bij woningkorporaties en gemeentelijk woningbedrijf Zij
hebben inmiddels gezamenlijk ongeveer 60% van hun bezit in deze
wijken aangepakt. Er moeten in deze wijken echter nog ongeveer 11.200
woningen worden aangepakt. In de Volkshuisvestingsschets zijn deze
11.200 woningen onderverdeeld in vier kategorieën. Bij ongeveer 20%
hiervan, 2200 woningen, kan volstaan worden met regulier onderhoud
(kategorie 0; woningen die zowel woontechnisch als bouwtechnisch nog
goed voldoen). Bij 32%, 3600 woningen, is groot-onderhoud 'de meest
voor de hand liggende ingreep' (deze vallen in kategorie 1; woningen die
nog woontechnisch voldoen). Ruim 40%, 4700 woningen, moet ingrijpend verbeterd worden (kategorie 2; woningen waarbij de woontechnische en bouwtechnische staat niet meer voldoen). Tenslotte vallen 700
woningen in kategorie 3; dit zijn woningen, waar de woontechnische
kwaliteit en de marktpositie zo slecht zijn dat sloop het enige altematü;f
is. Bij de berekening van de investeringsbehoefte is uitgegaan van het
normale onderhoudsbudget voor de woningen uit kategorie 0 (d.w.z. geen
extra investeringen nodig), van een bedrag van gemiddeld f 25.000,- voor
de woningen uit kategorie 1, en van een bedrag van f 50.000,- voor de
woningen uit kategorie 2. De totale berekende investeringsbehoefte komt
daarmee op 320,7 miljoen. Gekonkludeerd wordt dat bij alle betrokken
korporaties (inkL het Gemeentelijk Woningbedrijf) 'de huurpotenties en
subsidies niet voldoende zijn om de enorme financiële prestatie, die de
corporaties in Den Haag-Zuidwest moeten leveren, haalbaar te maken'.
Zo zal het berekende tekort bij het Gemeentelijk Woningbedrijf-Zuidwest
ongeveer 60 miljoen bedragen. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke bouwkundige inspanningen tot forse financiële problemen kunnen leiden.
Zoals hiervoor al is aangegeven, wordt er voor de naoorlogse huurwoningen van partikulieren nog maar weinig gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden. Mede hierom is in Rotterdam vorig jaar de NV Voorraadbeheer opgericht. Deze NV koopt woningen van partikulieren eigenaren, verbetert deze, ' en verkoopt ze daarna terug aan particulieren of
houdt ze in eigen bezit. Er worden woningen gekocht van partikuliere
eigenaren, die hun bezit niet zelf willen opknappen. De NV Voorraadbeheer is een samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam en vijf
marktpartijen: de Nederlandse Middenstandsbank (NMB), Bouwcentrum
Beheer, het Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, aannemer Wilma Bouw BV, en de makelaar Zomerhof-Muys. Tot nu toe zijn
446 woningen gekocht; hiervan zijn er 21 eengezinshuizen die onverbeterd verkocht worden (omdat er geen volkshuisvestingsbelang mee is
gemoeid om deze zelf te houden of te verbeteren), en 425 woningen in
meergezinshuizen, die met subsidies ten laste van de jaren 1990 en 1991
worden verb.eterd. De aangekochte meergezinshuizen blijven in bezit van
(een dochter van) de NV. De aktiviteiten van de NV zijn gericht op de
naoorlogse woningvoorraad. De NV is een kommerciële onderneming,
die zonder verliezen hoort te draaien.
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De bouwtechnische maatregelen bij naoorlogse komplexen bestaan in het algemeen uit maatregelen gericht op de schil (gevelisolatie, vervangen kozijnen,
ander kleurgebruik), op de woninguitrusting (vervangen lavet, vervangen oude
keukenblok, aanbrengen van aansluiting voor wasmachine, etc.), en op de entrees (afsluitbaar maken entrees, maken van hallofoon).
Zo worden bijvoorbeeld in de wijken Meerzicht en Palenstein in Zoetermeer honderden woningen in flatgebouwen voorzien van nieuwe kasten,
keukenblokken en closetpotten, en worden de entrees afsluitbaar gemaakt en betegeld (kosten in Meerzicht circa f 12.000,- per woning).

Een grondige aanpak van de woningen zelf (bijvoorbeeld ingrijpende wijziging
van de indeling, woningsplitsing of samenvoeging) komt veel minder vaak voor.
Wijziging van de indeling blijft meestal beperkt tot het verwijderen van een
wand tussen slaapkamers. Dat woningsplitsing en samenvoeging nog maar weinig
plaatsvinden hangt waarschijnlijk samen met de subsidieregels. Sinds 1-1-1988
wordt woningsplitsing gewoon beschouwd als woningverbetering, en blijkt een
dergelijke ingreep niet meer populair (de huren worden hoger dan daarvoor
mogelijk was). Ook samenvoeging van woningen blijkt slechts sporadisch voor te
komen bij naoorlogse woningen (onder meer in de wijk Kleinpolder in Rotterdam en bij enkele komplexen met duplexwoningen); de oorzaak hiervan is
vooral het feit dat de huren relatief hoog worden. Bovendien beperken de
naoorlogse bouwsystemen soms de mogelijkheden voor samenvoeging van woningen.
In 1986 is het Gemeentelijk Woningbedrijf van Rotterdam gestart met de
verbouw van 36 één- en tweekamerwoningen aan de Gerdesiaweg tot 18
twee- en driekamerwoningen. Er werd voor deze maatregel gekozen
wegens de overlast die de bewoners van deze woningen veroorzaakten
(de woningen waren toegewezen aan drugsgebruikers), en de leegstand
die dit tot gevolg had.

Een 'trend' van de jaren tachtig betreft het aanbrengen voor energiebezuinigende voorzieningen. Steeds meer naoorlogse woningen worden geïsoleerd. Daarbij
lijkt buitenisolatie de voorkeur te hebben. Daarnaast wordt er steeds vaker
gewerkt aan plannen voor klimaatgevels (met zonnepanelen) en ventilatiesystemen. Voorbeelden van het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen
betreffen de hieronder uitgebreider behandelde komplexen in Schiedam en
Ridderkerk.
In 1987 is door het Gemeentelijk Woningbedrijf van Schiedam een
ingrijpende verbetering van een flatblok van 32 woningen aan de Dr. de
VISserlaan (vier woonlagen, portieketagebouw) in de wijk Nieuwland
gestart (zie ook afbeelding 4.2.1 en 4.2.2). Bij dit projekt, dat als eerste
fase van een totaalprojekt van 448 woningen geldt, ligt de nadruk op
energiebesparende voorzieningen. De werkzaamheden bestaan onder
meer uit het aanbrengen van buitenisolatie, isolatie van het dak, isolatie
van de plafonds van de bergingen op de begane grond, aanbrengen van
speciale ventilatievoorzieningen, vervangen van houten kozijnen door
kunststof, aanbrengen van dubbel glas, vergroten en dichtzetten van
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balkons aan de voonijde (waardoor serres voonien van schuifpuien
ontstaan), en verkleining van het glasoppervlak aan de noordzijde van
het blok. De ramen van de serre kunnen naar binnen worden gevouwen
en als een pakket tegen de zijwand worden verschoven. Aan de achtenijde is het balkon bij de keuken getrokken, waardoor een royale woonkeuken is ontstaan. Enkele bewoners klaagden dat ze hierdoor geen
plaats meer hadden om de was uit te kunnen hangen en geen buitenruimte meer hadden om de vuilnisbak neer te zetten. Mede hierom werd
langs de achtergevel een smal loopbalkon aangebracht (dat tévens kan
dienen als vluchtroute en als zeembalkon). In elke woning is de zogenaamde Combiduct geplaatst. Dit is een installatie met verschillende
funkties; ventilatie, verwarming, warmwatervooniening, en warmteterugwinning (uit afvoerlucht en verbrandingslucht). Ook de wasemkap is in
deze installatie opgenomen. Het systeem is verdeeld in twee zones: de
slaapkamenone en de zone van woonkamer, keuken en douche. In de
slaapkamers wordt uitsluitend verse lucht toegevoegd. Via een thermostaat in de hoofdslaapkamer wordt de temperatuur voor de eerste zone
geregeld. Woonkamer, keuken en douche krijgen recirculatielucht toegevoerd en hebben eveneens een eigen thermostaat. Door het gebalanceerde ventilatiesysteem kan de woning 's-winters volledig gesloten zijn zonder dat er vochtproblemen optreden. In de zomerstand van de installatie
werkt alleen nog de afzuiginstallatie. Verse lucht kan dan verkregen
worden door de ramen te openen. De kosten per woning kwamen uiteindelijk op f 66.000,-, dat wil zeggen f 20.000,- hoger dan de raming.
Hiervan werd het geraamde bedrag van f 42.000,- doorberekend in de
huur (d.w.z. een huurverhoging van f 54,- per maand). Door de Stichting Projectbeheerbureau Energieondenoek (inmiddels opgenomen in de
NOVEM) is f 7.600 per woning bijgedragen. De energiebesparing, door
het TNO berekend, komt uit op ruim f 30,· per maand voor woningen
aan de rand en ruim f 10,- per maand voor tussenwoningen.
In 1986 is de renovatie bij een bouwblok van 24 portiekwoningen in
Ridderkerk voltooid. Dit blok is onderdeel van een projekt van ruim 800
woningen van het type Dura-Coignet. Door de slechte oorspronkelijke
isolatie en de aanwezigheid van een aantal koudebruggen, waren er
klachten over vocht en schimmeL Bij de renovatie werd de bestaande
gevel geïsoleerd met steenwolplaat. Vervolgens komen er een spouwen
een nieuwe buitenschil, bestaande uit metselwerk. Als basis daarvoor
dienen betonnen lateien, die worden gesteund door betonnen konsoles
die tot op de bestaande funderingsbalken worden geplaatst. Door deze
onderhoudsarme gevel werd de isolatie beter, en kreeg het komplex een
geheel ander uiterlijk. Tezamen met andere voonieningen, o.a. mechanische ventilatie, werden de kosten voor de verbetering van deze 24 woningen geraamd op f 550.000,-. Dit systeem van het bijplaatsen van een
volledig nieuwe gevel is bijvoorbeeld ook toegepast bij een komplex
Dura-Coignet woningen in het Sterrenkwartier in Spijkenisse.
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Afb. 4.2.1 en 4.2.2

Aanpak van een bouwblok komplex aan de Dr. de Visserlaan in Schiedam en een naastgelegen (nog) niet aangepakt
bouwblok (foto's 1988).
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Een andere 'trend' van de laatste jaren is het beveiligen van woningen en komplexen. Woningen worden voorzien van betere sloten, bergingen worden gekompartimenteerd, portieken worden afsluitbaar gemaakt, entrees worden voorzien
van bellentableau en hallofoon, galerijen worden gekompartimenteerd, er worden extra liften gemaakt, etc. Twee voorbeelden hiervan zijn Gilliswijk in Delft
en een komplex in Usse.
Bij de 7 Gilliswijkflats in Delft zijn de keldertoegangen door een afsluitbare deur extra gekompartimenteerd en beter afsluitbaar gemaakt. Ook
de bergingen zelf zijn beter afsluitbaar gemaakt door gebruik te maken
van steviger materiaal (stalen hoekprofielen, bekleding met plaatmateriaal, extra bescherming van de sloten, betere sloten). Dit leidde tot een
afname van de inbraak in kelders met 85%.
Woningbouwvereniging Volksbelang in Lisse is enkele jaren geleden
gestart met de aanpak van een zestal flatgebouwen met galerijwoningen
in de wijk Poelpolder. Hierbij werd ernaar gestreefd om het veiligheidsgevoel en de privacy van de bewoners te verbeteren, zodat vooral ook de
oudere bewoners in de flats konden blijven wonen. Om de flatgebouwen
een meer persoonlijk karakter te geven, werden de entrees afsluitbaar
gemaakt en werden de bergingen gekompartimenteerd. De entrees hebben
nu een 'openbare' hal waarin onder meer de postboxen en de bellentableaus te vinden zijn. De liften en de bergingen zijn gescheiden van deze
openbare entrees door middel van afsluitbare deuren. In het afgesloten
gedeelte van de entrees staan onder meer plantenbakken, zodat het
geheel een verzorgd, luxe uiterlijk heeft. De aanpak betrof bovendien het
verbeteren van de sloten. Bewoners kunnen nu met één sleutel de deur
van de entree, de voordeur van de woning, de deur naar de bergingengang, en de deur van de berging zelf openen (uiteraard kunnen andere
huishoudens met hun sleutel wel de entree en de bergingengang betreden,
maar niet de bergingen of de woningen van andere bewoners). Dit -o/Steem wordt een centraalsluiting genoemd. Per huishouden worden drie
sleutels overhandigd. Wanneer de bewoners meer sleutels wensen, worden
de kosten elVan wel in rekening gebracht (f 27,- kostprijs per sleutel). De
sleutels zijn alleen verkrijgbaar via de woningbouwvereniging, ze zijn niet
na te maken.

Een derde 'trend' betreft de aandacht voor het uiterlijk van meergezinshuizen.
Door middel van kleurgebruik (vaak gekombineerd met buitenisolatie) en kunst
wordt bij steeds meer komplexen getracht de herkenbaarheid te verbeteren (bijv.
bij het komplex De Zeven Provinciën in Rotterdam, waar de provinciewapenen
op de gevels zijn aangebracht, bij een komplex aan de Maartensdijk e.o. in Den
Haag, bij de flats Castor en Pollux in Leerdam, bij verschillende blokken in Den
Haag Zuid-West, waar grote kunstwerken tijdelijk zijn opgehangen, etc.)
De keuze voor bepaalde bouwtechnische maatregelen hangt soms samen met
een bepaald doelgroepenbeleid. De laatste paar jaar is de belangstelling toegenomen om (delen van) komplexen geschikt te maken voor ouderen. Dit betekent onder meer voor de woningen het weghalen van drempels, het verwijderen van lavetten, en het aanbrengen van centrale verwarming en inbraakwerende
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middelen. Om komplexen meergezinshuizen zonder lift geschikt te maken voor
ouderen is bijplaatsing van een of meer liften noodzakelijk. Er zijn de laatste
paar jaar onder meer liften geplaatst in Delft (Pijperring), Den Haag (WapserveenstraatjOosterhesselenstraat en RandveenjLandzijde), Dordrecht (Groen van
Prinstererweg), Lekkerkerk (Poolmanflat), Rotterdam (in de wijk Oudeland in
Hoogvliet en in Merx Merleveld in Zuidwijk), en Schiedam. Probleem is dat
veel van de huidige huurders (die nog niet allemaal tot de ouderen behoren)
geen huurverhoging voor een lift willen betalen (bij een projekt in Den Haag
wilde slechts 50% een huurverhoging betalen; deze bewoners hebben nu allemaal een sleutel gekregen die hen in staat stelt de lift te gebruiken).

Afb. 4.2.3 Een bijgeplaatste lift aan de Pijperring in Delft

Een voorbeeld van verbouw van woningen om ze geschikt te maken voor
een andere doelgroep betreft twee flatgebouwen, met in totaal 62 woningen (48 maisonnettes en 14 bejaardenwoningen), aan de Ravenhorst
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(Merenwijk) in Leiden. De flats zijn in 1984 verhuurd aan de Stichting
Huisvesting Werkende Jongeren en aan de Stichting Leidse Studentenhuisvesting, die de flats hebben verbouwd om ze geschikt te maken voor
bewoning door studenten en werkende jongeren. De vijfkamermaisonnettes werden in drieën gesplitst verhuurd.
Ook het plan van Woningbouwvereniging 'Patrimoniums Woningen' voor
het te renoveren flatgebouw aan de Beatrixlaan in Voorbwg heeft te
maken met een gericht marktbeleid. Deze woningbouwvereniging heeft
ervoor gekozen om de toekomstige bewoners van het flatgebouw te laten
kiezen voor de inrichting van de woningplattegronden en de kwaliteit van
de afwerking. Gebruik makend van het Open Bouwen principe wordt de
inbouw flexibel Dat betekent dat volgende bewoners de indeling weer
kunnen wijzigen. Dit projekt 'open' of 'flexibel' renoveren werd gesteund
door de SEV. In Voorburg worden de indelingen flexibel gehouden binnen de bestaande woningscheidende wanden; er worden dus geen woningen samengevoegd of gesplitst. Er wordt nog gewerkt aan andere wijzigingen van de portiekflats, zoals extra liften en trappenhuizen, isolatie van
de buitengevels, en vergroten van balkons. De aanpak volgens dit celsgewijze renoveren betekent een huurverhoging volgens de 1,2,3-regeling van
f 60,- per maand voor de drager en een huurverhoging van f 175,- voor
de wijzigingen van de woningen zelf. De exploitatie is volgens de berekeningen na 25 jaar sluitend.
Een deel van het kamplex de Zeven Provinciën in de wijk Overschie in
Rotterdam is dit jaar grondig aangepakt. Dit komplex bestaat uit zeven
bouwblokken met elk negen woonlagen en een ontsluiting door middel
van galerijen. Het is gebouwd in 1955. De bewoners bestaan voor een
groot deel uit ouderen. De maatregelen bestaan onder meer uit het plaatsen van een lift die geschikt is voor het vervoer per brancard, het beveiligen van het kamplex door middel van een automatisch deuropeningssysteem, het maken van voorzieningen in de woningen voor minder-validen,
het plaatsen van een nieuwe douche en een nieuw keukenblok, het
dichtmaken van de balkons (zodat er nu loggia's zijn), het aanbrengen
van gevelisolatie, het aanbrengen van meer kleur en enkele specifieke
kenmerken per flatgebouw, het verwijderen van al te hoge bomen in de
nabijheid, en het plaatsen van banken in de woonomgeving. Veel van de
installaties zijn vernieuwd (sanitair, mechanische ventilatie, elektra,
riolering, gas- en waterinstallatie). De sanitaire voorzieningen werden
binnen drie dagen per woning vervangen door een nieuwe prefab kunststof sanitaire cel met een nieuwe leidingkoker. De cv-ketel is in de loggia
geplaatst met een nieuw rookgaskanaal buiten de oude geve~ maar wel
binnen de nieuwe gevel De kasten bedroegen ongeveer f 55.000,- per
woning. De gemiddelde huurverhoging was uiteindelijk ongeveer 50
gulden per maand. (De Havenloods, 5-6-1990, en 'Nieuwe gevels maken
golvende beweging' in Renovatie & Onderhoud, juni 1990).
Aan de Karakietstraat in Sliedrecht zijn rond 1987 32 zogenaamde
'dakopbouw'-woningen gebouwd op een tweetal bouwblokken galerijflats,
bestaande uit vijf woonlagen op een onderbouw. De nieuwe tweekamer-
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woningen, uitgevoerd in Izoutskeletbouw, liggen aan een galerij, die ontsloten wordt via een trap vanaf de ondergelegen bestaande woonlaag. De
stichtingskosten van de eerste 16 gerealiseerde woningen bedroegen
f 66.000,- per woning.
Het vergroten van woningen heeft op bijzondere wijze plaatsgevonden bij
een bejaardencentrum aan de Twicke/straat in Den Haag. De 55 bejaardenwoningen, ondergebracht in een woongebouw van drie woonlagen,
waren niet groter dan 36 m 2 • Er werd een strook van 4 meter breed
tegen het bestaande bouwblok gebouwd, waardoor het woonoppervlak
sterk werd vergroot, en de indeling kon worden aangepast.
In Vumen bestaan voor het komplex Vijfheerenlanden plannen om een
deel van het komplex geschikt te maken voor enkele specifieke doelgroepen. Dit komplex bestaat uit tien bouwblokken met in totaal 600 flatwo ningen, die ontsloten worden door middel van galerijen. Het voorstel
bevat onder meer het realiseren van 62 nieuwbouw-ouderenwoningen en
120 ouderen woningen door verbouw van bestaande woningen, het realiseren van laagbouw-koopwoningen in de nabijheid, het maken van
trappen van de begane grond naar de woningen op de eerste verdieping,
zodat er woningen met privé-tuinen ontstaan, het maken van enkele
woningen op de begane grond ter plaatse van de bergingen, het realiseren
van kantoorruimte in een van de bouwblokken, en het realiseren van
luxe appartementen (ontsloten door middel van een eigen lift)(zie verder
het rapport 'Vijfheerenlanden, plan van aanpak~ van Adviesbureau De
Straat, 1990).

Een apart probleem betreft het verwijderen van asbest. Het is niet duidelijk bij
hoeveel naoorlogse komplexen in Zuid-Holland dit probleem speelt. Een voorbeeld betreft het komplex de Pijperring in Delft, waar de gevelpuien gedeeltelijk
van asbesthoudend materiaal waren; tijdens de sloop ervan zijn de bewoners
zoveel mogelijk op afstand gehouden.
Het slopen van naoorlogse woningen gebeurt zeker niet op grote schaal. In 1989
zijn er volgens gegevens van het CBS in Zuid Holland 5.337 woningen aan de
voorraad onttrokken. Van deze 5.337 woningen zijn er 4.846 gebouwd vóór 1951
en slechts 491 vanaf 1951 (9,2%). Van de 5.739 in 1988 aan de woningvoorraad
onttrokken woningen, waren er 746 gebouwd vanaf 1951 (13,0%), en van de
4.832 in 1987 ontrokken woningen waren er niet meer dan 182 vanaf 1951
gebouwd (3,8%).
Komplexen waarbij sloop is uitgevoerd of gepland, betreffen onder meer een
deel (ruim 500 woningen) van een komplex in Nieuw Engeland in Hoogvliet, de
109 Aireyflats in Gorinchem, woningen aan de Merkelostraat en de Maartensdijklaan en aan de WerkzijdejGroenezijde in Den Haag, een komplex van 180
woningen in de Molenwijk en komplex 'het Tranendal' in Katwijk, 120 woningen
aan De La Reijstraat in Ridderkerk, 138 woningen aan de Perkstraat in Zwijndrecht, en 36 flatwoningen in Nieuwland in Schiedam. In Den Haag-Zuidwest
wordt voor de komende jaren uitgegaan van een sloop van ongeveer 2% van de .
voorraad. Gezien de hoge verbeterkosten voor veel naoorlogse woningkom69

plexen, het feit dat nu sloop beter bespreekbaar is, de toenemende hoeveelheid
komplexen die aan een verbeterbeurt toe is, en de nieuwe maatregelen, die zijn
aangekondigd met betrekking tot de subsidiëring en huurverhogingen bij verbetering van naoorlogse woningen (Besluit Woninggebonden Subsidies), is de kans
aanwezig dat sloop de nieuwe 'trend' voor de jaren negentig zal gaan worden
(voor de wijk Overschie in Rotterdam bestaan bijvoorbeeld plannen om bijna
1000 woningen te gaan slopen). Voorlopig echter wordt deze mogelijke toekomstige trend zeker nog niet bevestigd door de konkrete sloopcijfers.
Atb. 4.2.4 De opgeknapte Morgenstondflats (tegenwoordig 'Woontorens Drentheplantsoen') en de aanvullende nieuwbouw (juni 1990).

Een komplex dat dankzij de vele publiciteit heel bekend is geworden, en
dat uiteindelijk toch niet gesloopt is, betreft de Morgenstondflats in Den
Haag (zie afbeelding 4.2.4). Eind 1984 werden de flats ontruimd, omdat
er ernstige bouwtechnische gebreken waren gekonstateerd. Na een lange
diskussie over de toekomst van de flats (slopen of renoveren) is het
inmiddels geheel ontruimde komplex in juli 1987 door de woningbouwvereniging 's-Gravenhage voor één gulden aan de gemeente verkocht
(terwijl de boekwaarde nog ruim 4,5 miljoen bedroeg). De gemeente is
maart 1988 gestart met de renovatie van het komplex. In 1989 werd de
renovatie aan de vier woontorens voltooid. Deze renovatie bestond uit
het repareren van het betoncasco, het aanbrengen van buitengevelisolàtie, en het wijzigen van de woningdifferentiatie (er waren 284 woningen, het werden er 256). De kosten bedroegen circa f 100.000,- per woning. Tussen de vier woontorens is een lange strook nieuwbouw gereali70

seerd met in totaal 66 woningen, waarvan 55 voor ouderen (Woningraad, nr. 1, 1990). Vergelijkbare problemen bij andere komplexen zijn
niet te verwachten, omdat het hier gekozen bouwsysteem (glijbekistingsmethode), gekombineerd met het ontbreken van een isolatielaag aan de
buitengevel, voor zover bekend verder niet is toegepast in Zuid-Holland
(en ook niet in de rest van Nederland).

4.3

Sociaal beheer

Beheer kan onderscheiden worden in technisch beheer, financieel beheer en
sociaal beheer. Het technisch beheer is gericht op het onderhouden en verbeteren (en vervangen) van woningen en woonomgeving (de fysieke omgeving).
Financieel beheer is gericht op het in stand houden van het in de gebouwde en
ingerichte omgeving geïnvesteerde kapitaal. Aktiviteiten die meer gericht zijn op
het verbeteren van het sociale (woon- of leef)klimaat, vallen onder de noemer
van sociaal beheer. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het sociaal beheer en op
de financiële en technische maatregelen die betrekking hebben op de verbetering van het sociale klimaat (die ook zijn te beschouwen als sociaal beheer)(zo
wordt dikwijls gesteld dat goede woningen, en goed onderhoud, een belangrijk
onderdeel vormen van het verbeteren van de leefbaarheid). Sociaal beheer kan
gericht zijn op de kwaliteit van de sociale omgeving, op de kwaliteit van het
beheer, of op de woningmarkt. Sociaal beheer ligt echter niet voor de hand
wanneer er gestreefd wordt naar verbetering van de prijs, de stedebouwkundige
kwaliteit, de woontechnische kwaliteit, en de bouwtechnische en bouwfysische
kwaliteit.
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op het (sociale) beheer van woningniveau tot en
met buurtniveau. Dit zijn de niveaus waarbij bewoners (en verhuurders) een
belangrijke rol spelen. Het beheer op het schaalniveau van de woning is vooral
gericht op wensen van individuele bewoners. Op het schaalniveau van komplex
of buurt kan gedacht worden aan maatregelen die tot doel hebben het leefklimaat te verbeteren. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn:
- optreden tegen overlast, zoals kraken, burenhinder, drugs, en prostitutie;
- tegengaan van vervuiling en verpaupering door intensief schoonhouden,
plaatsen van vuilcontainers, etc.;
- invoeren van bewonersbegeleiding (duidelijk maken van gedragsregels, woonopvoeding);
- verbeteren kommunikatie en samenwerking van bewoners, verhuurder, gemeente, reinigingsdienst, politie (wijkagent), huismeester, welzijnswerk, scholen, maatschappelijk werk, sociale dienst, plantsoenendienst, etc.;
- verbeteren · van de veiligheid door bijvoorbeeld regelmatiger patrouille van
politie;
- aanstellen huismeester (per bouwblok of komplex);
- aanwijzen van een kontaktpersoon die namens de verhuurder 'verantwoordelijk' is voor het komplex, en die daarvoor aanspreekbaar is;
- plegen van preventief onderhoud (bijvoorbeeld door het aanbrengen van
vandalisme- en inbraakbestendig materiaal, goede sloten) (= technisch beheer);
- organiseren van festiviteiten (bijvoorbeeld bloembakwedstrijden);
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- verwijderen van bewoners, die extreme overlast veroorzaken; .
- . snel ingrijpen bij vandalisme (herstellen, vervangen, of verwijderen van vernielde onderdelen (= technisch beheer»;
- snel onderhoud uitvoeren (= technisch beheer).
Beheerrnaatregelen gericht op wensen van de huidige bewoners, zijn onder
andere:
- de huurders klantvriendelijk benaderen. Ook de persoonlijke aandacht van
bijvoorbeeld de onderhoudsmensen is belangrijk .voor het beeld van de verhuurder;
wel eens iets meer doen dan strikt noodzakelijk;
voorlichting geven, bijvoorbeeld door middel van een bewonersblad;
bewoners behulpzaam zijn bij het aanvragen van I.H.S.;
bemiddelen bij burenruzies;
mensen persoonlijk benaderen;
organiseren van kennismakingsdagen;
meer zelfwerkzaamheid toestaan in de woning;
betrekken van bewoners bij bet beleid;
bevorderen van de kontakten tussen de bewoners (door bijvoorbeeld gezamenlijke festiviteiten, of het oprichten van een voetbalploeg);
registreren van klachten;
snel uitvoeren van klachtenonderhoud (technisch beheer);
regelingen treffen bij huurachterstand;
verbeteren van de bereikbaarheid van de verhuurder, bijvoorbeeld door het
houden van een spreekuur (in de wijk of in het komplex);
aanwijzen van een vast iemand die namens de verhuurder 'verantwoordelijk'
is voor het komplex, en die daarvoor aanspreekbaar is (een huismeester, een
woonrnaatschappelijk werker);
verzorgen van servicepakketten (huurders kunnen bijvoorbeeld het huurdersonderhoud afkopen en dit door de verhuurder laten verrichten);
verzorgen van zorgpakketten voor bepaalde doelgroepen (d.w.z. garanties ten
aanzien van medische hulp, alarminstallaties, maaltijdvoorzieningen, etc.);
opzetten van werkgelegenheidsprojekten voor huidige bewoners (bijvoorbeeld
in een onderhoudsploeg of als huismeester).
De indruk bestaat dat er de laatste jaren een meer marktgerichte benadering
door de verhuurders is ontstaan, die zich onder meer uit in een betere klantgerichtheid. Veel van de hierboven genoemde mogelijke maatregelen worden
inmiddels toegepast. Een maatregel op het gebied van sociaal beheer, die met
name de laatste paar jaar weer zijn intrede heeft gedaan, is het aannemen van
huismeesters. Deze maatregel is bevorderd door een tijdelijke subsidieregeling
van de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken (als aanbeveling van de
Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit). Huismeesters blijken een
gunstig effekt te hebben op het imago van een komplex, op het tegengaan van
vervuiling, vandalisme, inbraak in bergingen en onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Er blijkt echter geen of weinig effekt ten aanzien van overige inbraken,
geweldsdelikten, drugsproblematiek en burenruzies (Grünhagen, Woningraad, nr.
5, 1990). Huismeesters zijn in Zuid-Holland onder meer aangesteld in Delft
(Gilliswijk), Den Haag en Hoogvliet.
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In de Gilliswijk in Delft zijn voor een aantal flats van Woningbouwvereniging St. Hippolytus per 1-10-1987 als experiment zeven huismeesters aangesteld (waarvoor een half miljoen gulden subsidie is verkregen).
Alle huismeesters zijn uitgerust met een portofoon. Naast schoonmaakwerkzaamheden en technische werkzaamheden hebben de huismeesters
een toezichthoudende taak (zodat gedragsregels worden nageleefd). Om
deze sociale taak te kunnen uitvoeren, hebben de huismeesters een speciale training gehad en krijgen ze een dagelijkse ondersteuning van de
woningbouwvereniging. Al na enkele maanden werd een verbetering van
de leefbaarheid gekonstateerd; het aantal diefstallen en vernielingen is tot
een 'minimum' teruggebracht.
In september van dit jaar is in een van de Zeven Provinciën flats in
Overschie in Rotterdam een 'gastvrije ruimte' gemaakt. De bedoeling
ervan is dat de veelal oudere mensen er terecht kunnen voor een praatje,
dat burenhulp ennee wordt bevorderd, en dat hulpbehoefte er gesignaleerd wordt. 'Het Praathuis' wordt geëvalueerd na acht maanden.
In Den Haag heeft de stichting Haags Meld- en Registratiepunt Discriminatiezaken dit jaar een draaiboek samengesteld voor de aanpak van
burenruzies. Dit boek vonnt een handleiding voor de aanpak van etnische konflikten in de buurt. Het is in de eerste plaats bestemd voor de
diverse hulporganisaties als buurt- en opbouwwerk, wijkpolitie, maatschappelijk werk, en voor verhuurders. Aan iedere instelling is een apart
hoofdstuk gewijd. Deze instellingen, die nu nog te veel apart werken,
kunnen met behulp van het draaiboek komen tot een geïntegreerde en
effektievere bestrijding van etnische burenruzies. Ook bevat het een
opsomming van alle relevante wetsartikelen over diskriminatie en de
rechten en plichten van huurder en verhuurder. Het boekje is ook goed
bruikbaar voor andere gemeenten.
Voor de wijk Bouwlust hebben gemeente, woningbouwvereniging en
bewoners een plan van aanpak gemaakt om de leefbaarheid te verbeteren. Dit bestaat onder meer uit een leefstijlonderzoek (wanneer er duidelijkheid is over de leefstijlen van zittende bewoners, kan er een zorgvuldiger plaatsingsbeleid van start gaan), introduktie-avonden voor nieuwkomers in de wijk, een boekje met infonnatie en spelregels voor een goed
leefklimaat, oprichting van een bewonersplatfonn, en konfliktbemiddeling
door het Sociaal Team (Het Experiment, nr. 1, 1990).

De laatste jaren wordt ook steeds meer aandacht besteed aan de bewonerssamenstelling van een komplex of buurt. Er wordt steeds meer uitgegaan van een
beleid dat gericht is op bepaalde doelgroepen. Dit beleid kan gestalte krijgen
door een gericht toewijzings- en uitplaatsingsbeleid. Tot voor kort werd er vaak
minder selektief toegewezen, om daarmee leegstand te kunnen verhinderen.
Veel verhuurders zijn daarop teruggekomen, en gaan nu juist veel selektiever te
werk.

73

Op het gebied van woningtoewijzing zijn onder andere de volgende maatregelen
mogelijk:
- richten op bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld ouderen, jongeren,
vrouwen, gezinnen, bepaalde inkomensgroepen, 'blijvers', alleenstaanden,
bepaalde geloofsovertuigingen, bepaalde nationaliteiten, en bepaalde beroepsgroepen (verpleging, militairen, etc.). Uit de enquête bij de komplexen met
leegstandsproblemen bleek bijvoorbeeld dat er nu ook woningen worden
vrijgehouden voor asielzoekers, aids-patienten, vluchtelingen, etc. Bij beheerplannen voor buurten wordt in de praktijk steeds meer gewerkt met toewijziQg van 'doelgroepen';
- het voeren van een gericht inplaatsingsbeleid, waarbij een koppeling wordt
gelegd tussen de woningzoekenden en de sociale omgeving;
- het selekteren van de woningzoekenden op een zodanige wijze, dat bijvoorbeeld de 'probleemgevallen' niet meer in bepaalde komplexen of delen van
buurten worden gehuisvest. Uit verschillende onderzoeken bij 'probleemkomplexen' is al gebleken dat de bewoners zelf ook relatief vaak verdere selektie
bij de toewijzing verlangen (zie bijv. Heeger en Van der Zon, 1988);
- kortdurende verhuur;
- kamerverhuur;
- lege woningen gebruiken als wisselwoningen;
- het doen van huisbezoeken bij woningzoekenden om daarmee een indruk van
de desbetreffende huishoudens te krijgen en een geschikte woning te kunnen
aanbieden;
- het al of niet vragen van een waarborgsom (= financieel beheer);
rekening houden met de wensen van buren ten aanzien van een nieuwe
huurder;
- nagaan of de woningzoekende geen huurachterstand heeft in de vorige woning;
- aangeven wat de totale woonlasten zijn, zodat met de woningzoekenden kan
worden nagegaan of het inkomen voldoende is om de totale woonlasten op te
brengen;
snel en efficiënt toewijzen van woningen;
- wijzigen van het toewijzingssysteem, bijvoorbeeld zodanig dat niet alleen de
gemeente de nieuwe huurders bepaalt, maar ook de verhuurder zelf;
- het geven van voorlichting aan woningzoekenden/nieuwe huurders;
- wijzigen van distributieregels (bezettingsnormen, leeftijden, ekonomische
binding);
- wijzigen van huur of totale woonlasten teneinde een andere doelgroep te
bereiken.
In de inzending van Spijkenisse voor de prijsvraag van de Provincie
wordt aangegeven dat het bij de aanpak van de wijk Groenewoud 'in
verband met de aard van de problemen niet verstandig is al te zeer
gefixeerd te zijn op de fysieke maatregelen. Het uitvoeren daarvan is
weliswaar van groot belang, maar door het niet nemen van sterke sociale
maatregelen zal het verval niet worden gestopt: Daarom worden er
voorstellen gedaan als het beheersbaar maken van de openbare ruimte,
afsluiten van entrees, kreëren van een of twee laagdrempelige buurtakkommodaties, en uitbreiden van het aantal huismeesters. Ook zal het
plaatsingsbeleid 'worden bezien'. ln paragraaf 3.4 is al aangegeven, dat
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er momentee~ onder meer door het toewijzingsbeleid, relatief veel allochtonen in de wijk wonen. Allochtonen, die weg willen uit de wijk, zouden
geen medewerking hiervoor krijgen. In december 1990 werd bekend, dat
de bewoners van de ongeveer 1000 woningen in de wijk de aktiegroep
'Spijkerhard' hebben opgericht om met de gemeente te kunnen onderhandelen over de vergaande verpaupering van hun wijk en. de discriminatie bij het toewijzen van woningen. Naast een aantal meer stedebouwkundige maatregelen wordt door de aktiegroep gepleit voor meer blanken
in de wijk. Daarmee zou de gettovorming vermeden moeten worden.
In Bodegraven zijn 15 min of meer vrijstaande huisjes aan de rand van
het dorp bestemd voor onaangepaste dorpsgenoten. Zoals uit onderstaand krantebericht (afbeelding 4.4.1) blijkt, was al begin 1989 een
man, die veel overlast had bezorgd in zijn vorige woning, verplaatst naar
een van deze huizen. Ambtenaren in de gemeente houden dossiers bij
van de grootste overlastgevende bewoners, voor het geval dat de gemeente naar de kantonrechter moet om deze bewoners uit te plaatsen.
In oktober 1990 werd bekend dat ook de gemeente Dordrecht het voornemen heeft om huurders die problemen veroorzaken en daarmee andere huurders tot last zijn, harder aan te pakken. Huurders die 'onaangepast' gedrag vertonen, zullen andere huisvesting aangeboden krijgen. Ook
zullen zij begeleiding krijgen van hulpverleningsinstanties. Weigerachtige
huurders zullen zonder pardoes op straat worden gezet. Dit voornemen
staat nog ter diskussie (Binnenlands Bestuur, 5-10-1990).
Het Gemeentelijk Woningbedrijf van Maassluis maakt gebruik van een
computersysteem waarmee bewoners zelf een keuze kunnen maken uit
het woningbestand. De keuzemogelijkheden worden inzichtelijk gemaakt
met behulp van een computerbeeldscherm. Het systeem maakt het mogelijk de zoekpatronen van de woningzoekenden te kombineren met de
beheervragen van de verhuurder. Woningzoekenden kunnen zelf aan de
hand van onder meer stadsplattegronden, kleurenfoto's, plattegronden
van woningtypen, huurprijsgegevens, vereiste toewijzingskriteria, en gemiddelde wachttijden inzicht krijgen in de mogelijkheden. Wanneer ze een
keuze gemaakt hebben, kunnen ze zich laten inschrijven.
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Atb. 4.4.1. Uitplaatsing van 'probleemgevallen' (NRC, 14-3.1989)

Bodegraven stuurt
'onaangepasten' naar
huisjes buiten de stad
Door eeD GIlZe!' redaCleuretl
BODEGRAVEN, 14 maart"Het is toch van de gekke dat een
flat met 26 bewoners wordt verstierd door Un jongeman die met
zijn vriendjes 's nachts drinkgelagen aanricht", meent wethouder
volkshuisvesting J.P.C. Meijers
uit het Bodegraven. Steeds meer
klachten over buren bereikten de
afgelopen jaren het gemeentehuis
van dit Zuidhollandse dorp. Bode-.
graven heeft 18.000 inwoners onder wie volgens Meijers nu zo'n
twintig "onaangepasten". De wethouder besloot een half jaar geleden een gemeentelijke werkgroep
en een advocatenkantoor te vragen de juridische middelen om
lastige huurders uit hun huis te
zeilen, eens op een rij te zeilen.
"Ik denk dat ik mIjn collega in
Ber,en op Zoom teleur moet stellen', zegt Meijers, "want juridisch kun je tegen huurders bijna
niks doen." De kantonrechter
moet van geval tot geval beoordelen of cr sprake is van wanprestatie als huurders hun woningen ten
koste van anderen gebruiken. Een
huurachterstand van enkele maanden maakt de beslissing voor de
rechter makkelijker. De wethouder: "Het klinkt raar, maar soms
ben ik dus · blij met een beetje
huurachterstand. "
In september vorig jaar nebben
B en W van Bodegraven het eerste voorbeeld ~esteld. Het ging
om een man dIe vanuit zijn woningwetwoning met een luchtdrukpistool op spreeuwen schoot,
chinese vechtsterren wierp en in
zijn tuin een zwembad annex afvalstortplaats groef. Buren en een
politie-agent die klaagden, werden
bedreigd. De man had ook een
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huurachterstand van enkele maan·
den, en de kantonrechter gaf toe~temming voor OIItruiming.
De man woont nu aan de rand
van het dorp. Het gemeentelijk.
woningbedrijf heeft daar op twee
lokaties 15 min of meer vrijstaande huisjes ·bestemd voor onaangepaste dorpsgenoten. De hui/.en
worden nog .. gewoon" bewoond.
aldus wethouder Meijers, maar
zodra er een vrijkomt kijkt het
woningbedrijf of er elders iemand
is waartegen "actie moet worden
ondernomen".
Tien anderen overlastgevende
bewoners hebben van de gemeen·
te een brief gekregen waar,"
wordt gedreigd de rechter in te
.schakelen. Wethouder Meijers
heeft de grootste boosdoenas
voor een vermanend gesprek op
het gemeentehuis ontboden . .. Ik
weet niet of het door de st renge
toon komt of door het feit dat wij
het eerste geval hard heb.ben aangepakt, maar de overlast vermindert", constateert hij tevreden .
Intussen leggen zijn ambtenaren
wel dossiers over deze menSen
aan, voor het geval dat de gemeente uiteindelijk toch naar de
kantonrechter moet.
Er is geen algemene omschrij·
ving is te geven van de onaangepaste huurder. Het varieert van
een gezin met tien grote honden
tot druglldealers die hun woning
gebruiken als winkel. De grenzen
tussen wat wel en wat niet uver·
last is, zijn vaag .
In Rotterdam waren bij GGD,
politie en woningcorporaties vong
Jaar zo'n duizend gevallen van
aangetoonde UV( d'l, t bekend . Het
aantal gevallen neemt volgens deze instanties duidelijk toe .

Uiteraard Îs het van belang dat ook de bouwkundige voorwaarden voor een
bepaald doelgroepenbeleid geregeld zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de toegankelijkheid voor ouderen te verbeteren, woningen te splitsen of samen te voegen,
door de huren aan te passen (bijvoorbeeld door ze net onder of boven de IHSgrens te brengen), etc. Door een grotere verscheidenheid aan woningtypen (in
grootte, woningtype en woonlasten) ontstaan er mogelijkheden voor een wooncarrière binnen de buurt, waardoor de betrokkenheid van bewoners bij hun
buurt wordt gestimuleerd. Deze verscheidenheid kan bijvoorbeeld verkregen
worden door nieuwbouw in de wijk (zie onder meer de aanpak van de omgeving
van de Agaatlaan in Leiden, en de inzending voor de prijsvraag van de Provincie
van de gemeente Leiden).
Opmerkelijk is dat de kosten van het sociaal beheer meestal door de betrokkenen van te voren niet goed zijn te schatten. Omdat veelal niet duidelijk is wie
voor de leefbaarheid verantwoordelijk is (verhuurder of gemeente), ontstaat ook
over de dekking van de kosten onduidelijkheid. Sommige kosten, zoals die voor
de huismeester of het schoonhouden, worden soms geheel of gedeeltelijk door
de bewoners zelf gedragen. Bij geen van de hierboven genoemde voorbeelden
van sociaal beheer is door ons een overzicht gevonden van gemaakte, naar
participant uitgesplitste, kosten.
4.4

Stedebouwkundige maatregelen

Bij de stedebouwkundige maatregelen gericht op de komplex- en buurtniveau
kan onderscheid gemaakt worden naar maatregelen met betrekkîng tot het
milieu (bodemsanering, sanering geluidhinder), wijziging van de direkte woonomgeving (groenvoorzieningen, reRreatieve voorzieningen, verkeersvoorzieningen), en wijziging van het voorzieningenniveau (winkels, sociaal-kulturele voorzieningen, scholen).
4.4.1

Wijzigingen aan de direkte woonomgeving

De laatste jaren is een toenemende aandacht voor de aanpak van de woonomgeving waarneembaar. Met name de inrichting en het gebruik van het groen
staan steeds vaker ter diskussie. Als maatregelen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het intensiever onderhouden van het groen, het privatiseren van
groen, het afstemmen van de inrichting van het groen en de rekreatieve voorzieningen aan de wensen en eisen van huidige en/of toekomstige bewoners, het
plaatsen van afvalbakken, het verleggen van parkeervoorzieningen, en het plaatsen van fietsenrekken. Daarnaast wordt steeds vaker aandacht besteed aan de
sociale veiligheid. Van belang in het kader van de sociale veiligheid zijn bijvoorbeeld goede verlichting, overzichtelijke routes, een duidelijke scheiding tussen
privé en openbaar terrein, en het laag houden van struikgewas.
De hieronder opgenomen voorbeelden zijn illustratief voor de mogelijke aanpak
van de woonomgeving.
De gemeente Den Haag is in 1987 gestart met de aanpak van de naoorlogse woningen en woonomgeving. De aanpak van de bestaande binnente"einen richt zich op het doorbreken van de monotone aanblik, die het
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kijkgroen biedt. Bij de herinrichting van de binnentereinen wordt rekening gehouden met de aard van de bewoners en de wensen die zij hebben ten aanzien van de tuinefL Naar aanleiding van de aanpak van de
binnente"einen is er met steun van de SEV de brochure 'Van niemands
land tot ieders tuin' gemaakt, die bedoeld is voor praktisch gebruik.
Daarin worden vier verschillende modellen van herinrichting uitgebreid
behandeld. Aan de hand van de brochure kunnen belangstellenden
plannen maken voor de herinrichting van de gemeenschappelijke binnentuinefL De gemeente Den Haag voorziet in een regeling voor de
financiering van herinrichting van de groenvoorzieningefL
Het plan dat Leiden heeft ingezonden voor de prijsvraag van de Provincie heeft betrekking op de aanpak van de buwt De HovefL Deze buurt,
ingesloten door drukke wegen en park, bevat een lange rij uit de jaren
vijftig daterende poTtiekflats, om ·en om afgesloten met enkele laagbouwen bejaardenwo,!ingefL Dit plan van aanpak is stedebouwkundig van
~Get':acht zal worden de betrokkenheid van de bewoners voor de
binnente"einen te vergroten (waarvoor drie varianten zijn ontwikkeld,
zoals.privatiseren vtlll.. het groen ten behC?eve van_aew.ollers, en privatiseren- van- het groen ten behoeve van derden). Een omgevingsvakploeg zal
moeten zorgen voor het dagelijks onderhoud aan straten, groen, verlichting en inrichtingselementefL Daarnaast ligt er een 'integraal' stedebouwkundig ontwerp, dat onder meer uitgaat van nieuwbouw langs een langzaam-verkee"oute, een fietstunne~ herinrichting van het park, aanleg
van een singe~ en nieuwbouw langs deze singel van zogenaamde watervilla's. Met name de planning van duurdere villa's in deze buurt is opmerkelijk. De kosten van het plan worden onder andere opgebracht door
de geplande nieuwbouw van 120 woningefL
Als onderdeel van een integraal verbeteringsplan voor de Gilliswijk in
De1ft is in 1987 gestart met de aanpak van de woonomgeving. De kosten
hiervan, bijna 1,5 miljoen voor een periode van 4 jaar, worden gedragen
door de gemeente. Uitgangspunten bij de aanpak zijn onder meer het
minder vandaiismegevoelig maken van de woonomgeving, en het vergro. ten van de sociale veiligheid. Hiervoor is bijvoorbeeld de openbare verlichting verbeterd, is het groen uitgedund, en zijn straatprofielen zodanig
aangepast, dat parkeerplaatsen meer in het zicht zijn komen te liggefL

4.4.2

Wijziging van het voorzieningenniveau

Bij het wijzigen van de voorzieningen speelt het probleem dat de draagkracht
van veel voorzieningen te beperkt is. Het verminderen van het aantal voorzieningen wordt echter meestal niet op prijs gesteld door de bewoners, omdat
daarmee de loopafstanden tot de nog overgebleven voorzieningen toenemen.
Met betrekking tot het uitbreiden van voorzieningen voor jongeren speelt het
aspekt dat de problemen hiermee niet altijd afnemen, maar dat overlast zich
soms juist konsentreert rond deze voorzieningen.
Zoals al in paragraaf 3.5.2 is aangegeven, wordt er in Den HflIlg ZuidWest gewerkt aan een ingrijpende herstrukturering van de winkelcentra.
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Van de 29 winkelcentra die er in dit stadsdeel zijn, zouden er 5 volledig
moeten verdwijnen, 5 juist versterkt moeten worden, 3 ongewijzigd kunnen blijven bestaan, en in de rest zouden de funkties in meer of mindere
mate moeten worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Voor deze
herstrukturering is voor de jaren 1990-1993 10 miljoen gulden uitgetrokken door de gemeente (Het Binnenhof, 30-3-1990).
Ook in Rotterdam is een aanvang gemaakt met een mogelijke herstrukturering van het winkelapparaat (er wordt een distributie-planologisch
onderzoek uitgevoerd voor de Zuidelijke Tuinsteden). Ook wordt nagedacht over hergebruik van leegstaande openbare gebouwen. zoals scholen
en kerken.

4.4.3 Milieumaatregelen
Bodemverontreiniging
Het saneren van bodemverontreiniging blijkt enorme problemen en kosten met
zich te brengen. De volgende voorbeelden zijn illustratief.
In 1979 werden er 17 luxe herenhuizen gebouwd aan de IJsseldijk in
Krimpen aid Ussel op een terrein dat vroeger gebruikt werd door een
scheepssloperij. Het duurde enige tijd voordat al deze 'Riverside-woningen' verkocht waren, mede door de vondst van gif op andere lokaties in
de Krimpenerwaard. In 1983 bleek uit proefboringen dat een ander deel
van het terrein van dezelfde scheepssloperij ernstig vervuild was. Uit
onderzoek bleek dat het terrein opgehoogd was met (deels chemisch en
industrieel) afval. In juli 1984 kregen de bewoners van de Riversidewoningen te horen, dat ook de grond onder hun woning vervuild was
met zware metalen en landbouwgif (pesticiden). Vervolgens zijn de woningen door het rijk aangekocht, waarna ze vanaf 1987 leegstonden.
Aanvankelijk zou men in 1988 beginnen met de grondsanering; de vervuilde grond zou op eén vervuild industrieterrein gestort worden, maar de
Provincie gaf geen toestemming hiervoor. Pas in augustus 1990 kon er
begonnen worden met afgraven, omdat er niet eerder een stortplaats voor
de 32.000 ton giftige grond gevonden kon worden. Wanneer de woningen
weer bewoond zullen zijn is nog niet bekend. De kosten zijn geschat op
10 miljoen gulden. De gemeente moet hiervan 10 procent betalen. De
Provincie betaalt de rest, maar zal proberen deze kosten af te wentelen
op het Rijk.
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Atb. 4.4.3.1

Afgraven van vervuilde grond aan de IJsseldijk in Krimpen aid
Ijssel (oktober 1990).

In 1984 werden 94 woningen in de Zellingwijk in Gouderak (gemeente
Ouderkerk aid IJssel), een naoorlogse woonwijk, ontruimd, nadat was
gebleken dat de in de jaren vijftig gestorte grond ernstig verontreinigd was
met chemisch afval van Shel/. De woningen zijn toen door het Rijk
aangekocht. De 100 gezinnen zouden van het Rijk een verhuiskostenvergoeding en een andere huurwoning, die zo'n 10 tot 15% duurder is,
krijgen. Aanvankelijk zouden 34 woningen gesloopt worden, en zouden
de overige behouden blijven. In 1985 besloot Gedeputeerde Staten echter
om alle woningen te slopen, omdat de leegstaande huizen tot ernstig
verval leidden en omdat de kosten voor de bewaking ervan te hoog
werden. In 1986 bleken er nog 20 woningen gesloopt te moeten worden
om de grond doeltreffend te kunnen saneren. Voor de bewoners werden
in een andere wijk nieuwe huizen gebouwd. Op dit moment is de lokatie
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geïsoleerd; er moet echter nog een definitieve oplossing gezocht worden
(bijvoorbeeld afgraving). De verontreinigde grond naast de Zellingwijk,
aan de Achterweg, is inmiddels wel afgegraven, waardoor nieuwbouw
aan de Dorpsstraat mogelijk werd. De kosten zijn niet helemaal duidelijk. In 1985 werd geselzat dat de kosten tussen de 67 en 142 miljoen
zouden bedragen (afhankelijk van de saneringsmethode). In 1990 wordt
echter gesproken over 30 miljoen, waarvan de gemeente Ouderkerk 10
procent moet betalen (de kosten voor een nog uit te voeren definitieve
oplossing zijn hierin niet meegenomen). De gemeente hoopt echter op
kwijtschelding van deze 3 miljoen, omdat zij hierdoor failliet zou kunnen
gaan. .
In 1985 werd ontdekt dat 95 woningen in de Steendijkpolder in Maassluis gebouwd zijn op een vuilstortplaats. Een flatgebouw blijkt pal bovenop een stortplaats voor giftig afval te zijn gebouwd. Twee andere
flatgebouwen en een aantal eengezinshuizen zijn aan de rand van in
totaal drie stortplaatsen neergezet. De grond onder de hele Steendijkpolder, waar ongeveer 900 woningen uit de jaren zeventig staan, is verontreinigd, doordat de polder bouwrijp is gemaakt met behulp van verontreinigd havenslib (Het Vrije Volk, 19-4-1985). Over de wijze van saneren
wordt nu al jaren lang gediscussieerd. In 1987 lagen er plannen om alle
grond (25 hectare) tot minstens 1,75 meter diep af te graven (kosten 200
miljoen). In 1989 werd besloten om een damwand rond de stortlokatie
te plaatsen, zodat het vuil zich niet langer kan verspreiden. Een groot
deel van de bewoners was het er echter niet mee eens dat de voonnalige
vuilstort niet wordt gesaneerd (slechts 13% van de bewoners gaat akkoord met het voorstel). Een deel van de bewoners is van mening, dat de
grootste bedreiging uit de lucht komt (de luchtverontreiniging in Rijnmond) en niet uit de grond. Eind 1990 lag er een nieuw plan om de
grond af te graven tot 1,30 meter diep. Het Rijk zou hieraan voor 42
miljoen moeten bijdragen.
In december 1990 bepaalde het gerechtshof in Den. Haag, dat de gemeente Maassluis en een projektontwikkelaar aansprakelijk zijn voor de
schade die ongeveer 450 huiseigenaren in de wijk lijden, doordat hun
koopwoningen minder waard zijn geworden (zie hieronder). De gemeente
Maassluis overweegt de gemeente Rotterdam voor de schade aansprakelijk te stellen, omdat de grond afkomstig is van deze gemeente.
Voor een in de nabijheid gelegen baggerspecielokatie in de NoordNieuwlandsepolder-zuid is de sanering van grond onder 750 huizen nog
steeds in voorbereiding (Westlandsche Courant, 21-3-1990, en Cobouw,
12-11-1990).
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Afb. 4.4.3.1

Maassluis moet schade betalen (uit NRC-Handelsblad, 7-12-1990).

Maassluis moet schade betalen
Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 7 .dec. - De gemeente Maassluis en projectontwikkelaar Pakwoningen zijn aansprakelijk voor de schade die ongeveer 450 huiseigenaren van de
gifwijk Steendijkpolder lijden
doordat· hun koopwoningen minder waard zijn ' geworden. Dit
blijkt uit het a~rest dat het gerechtshof in Den Haag gisteren
heeft gewezen in het hoger beroep van de gemeente en de projectontwikkelaar tegen een vonnis
van de rechtbank in Rotterdam,
waarin vier bewoners van de
Steendijkpolder in het gelijk werden gesteld.
:
Het hof stelt vast dat de aannemer ervan op de hoogte was dat

de Steendijkpolder begin jaren ningbouw ve reniging
1\1a"ssluis,
'60 werd opgespoten met slib uit die honderden huurwon ingen in
de Rotterdamse havens. De grond de Steendijkpolder bait, heeft
onder de woningen is vervuild schadevergoeding geëist wegens
met onder meer bestrijdingsmid- . huurderving. Volgens een woorddelen (drins)· en 7.ware metalen en voerder van de gemeente valt de
moet binnenkort worden gesa- eis van de woningbouwvercniginf!
neerd.
niet onder de uitspraak van het
gerechtshof.
Het hof is van mening dat beDt! rcchtsztlak tegen Yl aass lui:-.
gin jaren '70, toen met de bebou- en Pakwoninl:!cn werd ce r:-.t aan·
wing van de Steendijkpolder werd gespannen dO<lr vier \'o\!rl1l;dlgc
begonnen, voldoende gegevens bewoners van de Steendi jkpolder.
bekend waren over de schadelijk- Inmiddels hebben t.ich meer huisheid van het havenslib. Ondanks eigenaren gemeld. Zij hebben
die kennis gaf de gemeente Maas- aangevoerd dal hun huÎ/"l':n gemiddeld twintig rro~clIL minder
sluis de grond uit en verbond
daar een bouwplicht aan.
waard zijn . De exacte sdlaucvcrDe schade van 7.owel de bewo- gocding za l per gl!val moeten
ners als de aannemer kan volgens worden uitgekeerd aan de hand
het hof op de gemeente worden van de taxatierapporten die daar
verhaald, Ook de Algemene Wo- over zijn opgemaakt.

In de Vlinderbuurt, het voormalige gashouderte"ein, in de wijk Kralingen
te Rotterdam heeft een lang lopende verontreinigingsaffaire de prijzen
van de koopwoningen enorm doen dalen. De gemeente Rotterdam overweegt nu de 69 koopwoningen tegen de oorspronkelijke prijs te kopen en
na de sanering weer te verkopen (Rotterdams Nieuwsblad, 13-7-'90).
Van de huurders van de woningen op het temin hebben er 104 twee
jaar lang de huurverhoging geweigerd, omdat, gezien de gevaren voor de
volksgezondheid en het milieu in de buurt, er geen sprake is van een
optimaal woongenot. De ingeschakelde lumtonrechter heeft bepaald dat
de huren pas weer omhoog mogen als aan de situatie een eind komt. De
advocaat van de huurders wil nu huurverlaging gaan afdwingen. Wanneer de geplande sanering over twee jaar plaatsvindt, zijn de kosten voor
de verhuurder, het GWB, opgelopen tot tweehonderdduizend gulden.
Langer uitstel van de sanering betekent grotere verliezen. Wanneer de
rechterlijke uitspraak ook zou gelden voor de andere 900 huurders op
het gebied, die niet hebben geprocedeerd, lopen de verliezen op tot minimaal 2 miljoen (Het Vrije Volk, 8-6-1990).
In de jaren vijftig wilde de gemeente Vlaardingen door middel van grote
nieuwbouwprojekten een inwonersaantal van 120.000 à 150.000 realiseren. Met de gemeente Rotterdam werd een overeenkomst gesloten om
onder gunstige voorwaarden de Broekpolder met havenslib 7 meter op te
hogen om bouwgrond te verkrijgen. De groei van Vlaardingen nam in de
jaren zeventig af, zodat de noodzaak tot realisatie van woningbouw in de
Broekpolder ter diskussie kwam te staan. Er werd besloten om de polder
voorlopig te bebossen. Later bleek de polder zo ernstig vervuild te zijn
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dat woningbouw de eerste 10 jaar niet eens mogelijk is. Momenteel is de
gemeente van plan om geheel van de woningbouwoptie af te zien en de
polder groen te laten (waarbij de houtopbrengst voldoende moet zijn om
de kapitaals- en beheerkosten te dragen). Hier is dus voorlopig een
milieuprobleem in naoorlogse woningkomplexen voorkomen (Het Vrije
Volk, 19-7-1990).
Geluidhinder

Sanering van geluidhinder kan op drie manieren plaatsvinden, namelijk door
maatregelen aan de bron, door middel van afscherming, en door het nemen van
gevelmaatregelen. De afgelopen jaren is de nadruk komen te liggen op het
treffen van maatregelen aan de bron. Toch zijn er nog heel veel naoorlogse
gebieden waar andere maatregelen nodig zijn (zoals geluidschermen, dubbele
beglazing, suskasten, etc.).
Bij het vervangen van de bestaande bebouwing door nieuwbouw moet voldaan
worden aan bepaalde regels. Zo is de maximaal toelaatbare geluidbelasting voor
vervangende nieuwbouw gesteld op 65 dB(A), te weten de maximaal toelaatbare
waarde na sanering. Voor nieuwe situaties gelden echter strengere geluidnormen
(een maximaal toelaatbare geluidbelasting als gevolg van industrielawaai van 55
dB(A». Het begrip 'vervangende nieuwbouw' blijkt echter niet geheel duidelijk.
In januari 1990 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid Holland een ontwerp nota
vastgesteld over de 'Toepassing van het begrip vervangende nieuwbouw in
relatie tot industrielawaai', waarin randvoorwaarden voor een ruimere interpretatie worden geformuleerd. In de inleiding van de nota staat de aanleiding
vermeld: 'Een ruimere interpretatie is van belang voor die gevallen waarin het
handhaven van een kern of buurt niet ter discussie staat en woningbouw vanuit
een sociaal oogpunt bezien noodzakelijk is. Aspecten die daarbij een rol kunnen
spelen, zijn onder andere: een voldoende draagvlak voor een bepaald voorzieningenniveau, tegengaan van verpaupering, het omzetten van in onbruik geraakte bedrijfsbestemmingen in woonbestemmingen en de voortgang van stadsvernieuwings- en saneringsprocessen, waarbij ook de kwaliteit van de gebouwde
omgeving een belangrijke rol speelt. Een enge interpretatie kan, gelet op de
brede zorg voor een goed woon- en leefmilieu, onaanvaardbare consequenties
hebben voor genoemde processen.' De ruimere interpretatie houdt onder meer
in dat bij een vergelijking van de oude met de nieuwe situatie niet alleen op
bouwplanniveau wordt gekeken, maar ook op buurtniveau.
Strikte toepassing van de Wet Geluidhinder zou een deel van de toekomstige bouwplannen in de buurt Nieuw Engeland in Hoogvliet (Rotterdam) onmogelijk maken. De geluidbelasting in de buurt is tussen de 55
dB(A) en 65 dB(A) etmaalwaarde. Het bouwplan gaat uit van vervanging van een aantal portiekbouwblokken uit de jaren vijftig. Door de
bouwplannen zou het aantal woningen, in vergelijking met de situatie
per 1-1-1983, toenemen met 202. Uitgaande van de op dat moment
bekende nieuwbouwplannen zou het aantal inwoners met 650 toenemen;
doordat vanaf 1-1-1983 het aantal bewoners al met 1414 was afgenomen, is er ondanks de toename van 650 inwoners per saldo geen toename van het aantal geluidgehinderden sinds 1-1-1983. Gedeputeerde
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Staten van de Provincie Zuid Holland heeft gemeend het begrip 'vervangende nieuwbouw' hier ruimer te kunnen toepassen dan strikt genomen volgens een brief (waarin wordt ingegaan op de grenzen waarbinnen
sprake kan zijn van vervangende nieuwbouw) van de Minister valt af te
leiden. Bovendien vond zij, dat er 'geen sprake is van een ingrijpenden
wijziging van de stedebouwkundige vorm of funktie'. Daarom heeft zij
eind 1989 een verklaring van geen bezwaar voor het bouwplan afgegeven
(brief van 24-10-1989, kenmerk 89/123057).
Door en langs de wijk Overschie in Rotterdam lopen twee drukke snelwegen, de A13 en de A20, die beide veel geluidsoverlast veroorzaken en
bovendien de wijk in twee delen scheiden. Al tien jaar geleden is een
deel van de weg voorzien van geluidsschermen. De laatste jaren zijn veel
woningen voorzien van geluidwerende voorzieningen (onder meer dubbel
glas en suskasten). Er is onder meer voorgesteld om de A13 te verdiepen
of gedeeltelijk te voorzien van een overkapping. Momenteel is de planning om de weg van stil-asfalt en geluidschermen te voorzien. Nog dit
jaar wordt gestart met een scherm van driehonderd meter aan de zuidzijde van de A20 en een vierhonderd meter lang scherm ter hoogte van het
Oudedijksepad. Voor de rest van het Kleinpolderplein wordt nog gewerkt
aan plannen. De schermen en het asfalt geven echter allerlei problemen
met betrekking tot de fly-overs. Het is de bedoeling dat het Kleinpolderplein in 1994 aan de normen voldoet. Via het Meerjaren Saneringsprogramma Geluidhinderbestrijding heeft het Ministerie van VROM geld beschikbaar gesteld. Opmerkelijk is dat de flats langs d~e ~nelweg toch
behoren tot de meest gewenste flats in de wijk. De bewoners van met
name de West- en Oost-Sidelinge hebben een aktiecomité gevormd om
de geluidsschermen tegen te houden; zij zijn bang hun uitzicht te moeten
missen, en vrezen juist meer geluidsoverlast door de schermen, wanneer
er brommers door de straat rijden waarvan het geluid door het scherm
wordt weerkaatst (Het Vrije Volk, 17-7-1990, en Van Filippijnen tot
Aldlonstate, Kuiper Compagnons, 1988, pag. 43).
Het Ministerie van VROM blijkt niet vóór 1997 geld te hebben om een
geluidsscherm te betalen langs de rijksweg 20 in de Westwijk in Vlaar. dingen. Aanvankelijk was het geluidsscherm gepland voor 1992, maar
andere plaatsen in Nederland, waar het lawaaiprobleem urgenter werd
gevonden, hebben voo"ang gekregen. Volgens het Ministerie van VROM
is de wachtlijst al voor jaren vol. Bovendien is het nog onzeker of de
snelweg in de toekomst verbreed zal gaan worden (een beslissing die nog
jaren kan duren). De gemeente Vlaardingen heeft geen 'geld om het
probleem zelf eerder op te lossen. De bewoners van de 391 huizen langs
de snelweg klagen al jaren. De maximale geluidsbelasting van 65 dB(A)
wordt op sommige plaatsen ruim overschreden, soms zelfs tot 70 dB(A)
(Rotterdams Nieuwsblad, 16-11-'89).
In 1986 is gestart aan geve/sanering (een bouwkundige maatregel) van in
totaal 1264 woningen rond de Pleinweg in Rotterdam. Hier passeren elke
dag 50.000 gemotoriseerde voertuigen. De gevelbelasting was gemiddeld
73 dB(A) op binnenniveau. De isolatie wordt gevormd door kunststofko84

zijnen met dubbel glas en met geluidsisolerende ventilatieschuiven. De
gemiddelde kosten per woning bedroegen f 10.000,-. Door de isolatie
bleek de gevelbelasting nog maar 40 dB(A) op binnenniveau te zijn (dat
is ook de randvoonvaarde om in aanmerking te komen voor subsidie).
Deze verbeteringen brachten geen huurverhoging met zich, wel een energiebesparing die berekend was op 30 m J per jaar per m 2 glasoppervlak..
4.5

Integrale aanpak

De gelijktijdig te nemen verschillende maatregelen worden vaak samengevat
onder 'integraal beheer' of 'buurtbeheer'. Onder 'integraal beheer' lijkt iedereen
iets anders te verstaan. Er is in ieder geval sprake van verschillende specialisaties en participanten (Van der Flier e.a., 1989). Alle mogelijke maatregelen kunnen toegepast worden bij integraal beheer, dus ook sloop. Soms echter bestaat
het integrale slechts uit het feit dat van alle partijen een financiële inbreng
wordt verwacht. Het spreekt voor zich dat door een integrale aanpak veel verschillende problemen aangepakt ~ worden. De garantie dat dan ook de
juiste maatregelen worden genomen, is echter nog allerminst aanwezig! Per
situatie is altijd een goed afgewogen pakket van gerichte maatregelen nodig.
Soms is echter één enkele maatregel al voldoende. Zo kan het bijvoorbeeld
voldoende zijn om bij een komplex goede maar dure eengezinshuizen met
problemen als leegstand, vandalisme, kleine kriminaliteit, en onveiligheid, alleen
over te gaan tot huurverlaging of verkoop van woningen. Hierdoor kan de
leegstand verdwijnen, worden tuinen en woonomgeving weer onderhouden,
ontstaat er meer sociale kontrole, en verdwijnen problemen als onveiligheid en
kleine kriminaliteit.
Opmerkelijk veel plannen die er de laatste tijd voor naoorlogse buurten worden
gemaakt, kenmerken zich door het streven naar een 'integrale aanpak'. Daarbij
is overeenstemming over het feit dat niet meer volstaan kan worden met bouwtechnische maatregelen, maar dat ook het sociaal beheer een belangrijke funktie
heeft. In een groot deel van de plannen worden bovendien stedebouwkundige
aspekten opgenomen (zie bijvoorbeeld de inzendingen van de gemeenten Leiden
en Spijkenisse voor de prijsvraag van de Provincie). Financiële maatregelen als
verlagen of verhogen van huren, verkoop van woningen of nieuwbouw van
duurdere woningen komen (nog) veel minder aan de orde in de plannen voor
een 'integrale aanpak'.
Een duidelijk voorbeeld van een integrale aanpak is te vinden in de
buurt Nieuw Engeland in Hoogvliet (onder meer sloop van 536 woningen, nieuwbouw van 222 woningen, groot-onderhoud bij 392 woningen,
een wijkkantoor, buurtaktiviteiten, etc.). De bouw van de eerste 62 woningen is gestart (en gedeeltelijk al afgerond). De bewoners hebben zelf
een belangrijke funktie in het halttoeroepen van de verpaupering in de
buurt. Daarbij gaan zij uit van het motto '/(enniet bestaat niet'. De
initiatieven en aktiviteiten van de overleggroep Nieuw Engeland kreeg bij
de prijsvraag van de Provincie van vorig jaar een eervolle vermelding,
hoewel de jury moeite had met de sloop van de 536 woningen.
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Atb. 4.5.1 Aanpak van de buurt Nieuw Engeland met onder meer groot-onder-

houd en sloop/vervangende nieuwbouw (april 1990).

Ook het voor de prijsvraag ingezonden projekt van de gemeente Leerdam heeft een duidelijk integraal karakter. Er wordt voor het zogenaamde 'Hellingbaanprojekt' (zes bouwblokken met galerijwoningen, gelegen
ten noorden van de Tiendweg) gestreefd naar een gekombineerde aanpak
van de financiële, sociale, bouwtechnische, en stedebouwkundige problemen. Geplande maatregelen zijn onder meer het verminderen van de
overlast 'o.a. door een regulering van de verdeling van de woonruimte~
het vergroten van het veiligheidsgevoel door de flatgebouwen afsluitbaar
te maken, het wijzigen van de gevelpartijen van de flatgebouwen, het
vergroten van woningen door de loggia bij de woning te betrekken, het
verbeteren van de toegankelijkheid van de flatgebouwen door het aanbrengen van liften, het vervangen van de bestaande hellingbanen door
nieuwbouw, het verfraaien van de woonomgeving, en het 'op maat invoegen van nieuwbouwlokaties'. Behoud van de lage huren wordt daarbij
als een eerste vereiste beschouwd. De kosten van de stedebouwkundige
wijzigingen worden geschat op 2,8 tot 3,8 miljoen (afhankelijk van de
gekozen variant, maar excL de nieuwbouw), die voor de wijzigingen van
de woningen f 40.000,- tot f 80.000,- per woning (afhankelijk van de
gekozen variant), en die voor de wijziging van bergingen en trappenhuis
. f 15.000,- per woning. Huurkonsekwenties hiervan zijn niet aangegeven,
maar het behoud van de lage huren zal ongetwijfeld problemen gaan
opleveren.
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Afb. 4.5.2 Bestaande situatie en twee planvarianten voor de vervanging van

hellingbanen in Leerdam (uit het projektvoorstel van de gemeente
Leerdam, architektenburo Aart van Eek b.v., september 1990).
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De aanpak van de Agaatflat aan de Agaatlaan in Leiden kenmerkt zich
door een groot aantal verschillende maatregelen. De Agaatflat, een bijna
300 meter lange galerijflat met 216 woningen, begon steeds verder te
verpauperen en een slechte reputatie te krijgen. Er was sprake van vandalisme, brandstichting, graffiti, vervuiling, etc. In 1988 hebben een
omvangrijke verbouwing van het flatgebouwen een aanpassing van de
woonomgeving plaatsgevonden. De verbouwing van het flatgebouw bestond onder meer uit het kompartimenteren van de galerijen, het bijplaatsen van fraaie uit glazen bouwstenen bestaande liftkokers, het
betegelen van de entrees, en het verplaatsen van de brievenbussen naar
de etages. Ook is er een huismeester gekomen. De ingangen van het
flatgebouw zijn verplaatst naar de andere kant van het gebouw. Ook de
ontsluitingsweg van het flatgebouw is verplaatst naar de andere zijde. De
50 garages op de begane grond zijn vervangen door 14 woningen, waardoor de sociale kontrole van de woonomgeving wordt gestimuleerd. De
bergingen zijn gekompartimenteerd, en gedeeltelijk in de achtertuinen
gesitueerd. Op een braakliggend terrein in de nabijheid zijn 20 garages
gebouwd (deels bedoeld om de weggevallen garages van de Agaatflat te
vervangen) en voorts zijn 30 driekamerwoningen in 10 blokjes stadsvilla's
gerealiseerd. Door aansluiting op de stadsverwarming zijn de verwarmingskosten gedaald met ongeveer f 25, - per maand per woning.
De investering bedroeg 7,7 miljoen gulden (excL de bouw van de 10
nieuwe blokjes stadsvilla's). De huurverhoging bedraagt 33 gulden per
woning per maand. Als voorbeeld van het succes wordt gewezen op een
verzekeringsagent met ongeveer 60 klanten in de flat, die in 1988 nog
f 50.000,- moest uitkeren aan schadeclaims, terwijl er in 1989 geen
enkele claim was ontvangen.
De ERA-flats in Rotterdam hadden in 1984 wel de bijnaam 'de Bijlmer
van de Alexanderpolder'. Dit komplex bestaat uit 624 woningen in 13hoge galerijflats. Er speelden allerlei sociale problemen, zoals vandalisme, vernieling (onder meer van postbussen en liften), inbraak in bergingen, vervuiling, etc. In 1984 is de aanpak van de problemen op gang
gekomen. Er werd een wijkkantoor geopend en er werden een sociaal
beheerder en een technisch beheerder voor de wijk Alexanderpolder
aangesteld. De leegstand werd aanvankelijk verminderd door het toewijzingsbeleid te versoepelen, zodat ook jonge starters in de grote woningen
konden komen wonen. Daarnaast werden de toewijzingskriteria ook
strenger, waarmee geprobeerd werd een evenwichtige bewonerssamenstelling op de galerijen te krijgen. De technische aanpak bestond onder meer
uit het direkt herstellen van vernielingen, direkt schoonmaken van vervuiling en graffiti, voortdurend het schilderwerk bijhouden. Daarnaast zijn
de bergingen opnieuw opgebouwd en van nieuwe sloten voorzien, het
kleurgebruik van de gemeenschappelijke ruimten is aangepast, de brievenbussen zijn verplaatst, het struikgewas achter de bergingen werd verwijderd. De maatregelen hebben als gevolg gehad dat de leegstand is
verminderd naar 6 woningen (op een peildatum in 1987), dat de kosten
aan vandalismebestrijding aanmerkelijk lager zijn geworden, en dat het
leefklimaat is verbeterd (zie o.a. Woningraad, nr. 16, 1987). In het kader
van 'De toekomst van de flat; "de flat van de toekomst' heeft de SEV
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studieopdrachten gegeven aan drie architekten om voorbeeldplannen te
maken. Als voorbeeld voor de plannen werden de ERA -flats gebruikt.

Gekonkludeerd kan worden, dat er heel veel verschillende aanpakvarianten
mogelijk zijn en ook toegepast worden. De aanpak hangt onder meer af van de
specifieke problemen, de ontwerpkenmerken, organisatiestrukturen, politieke
beslissingen, de betrokkenheid van bewoners, de financiële middelen, en de
mogelijkheden voor subsidies. Er zijn voor de kwaliteitsverbetering voor de
naoorlogse wijken al een groot aantal voorbeelden te vinden van successtories.
De aanpakvarianten, zoals die dit jaar gepresenteerd zijn in de huidige prijsvragen van de Provincie en de RPD, en de aanpakvarianten die de experimentstatus van de SEV hebben, zijn niet per definitie beter of bruikbaarder dan veel
andere uitgevoerde maatregelen.
In hoofdstuk 3 zijn de problemen in vier kategorieën ingedeeld. In de praktijk
kan niet worden volstaan met het bepalen van de kategorieën problemen die er
spelen; de problemen dienen zo gespecificeerd mogelijk onderscheiden te worden. Ook de maatregelen zijn in vier kategorieën gesplitst. Deze indeling wordt
vooral bepaald door de benodigde specialisaties (en subsidies). Een 'integrale'
aanpak kenmerkt zich vaak door het feit, dat niet volstaan wordt met een beperkt aantal maatregelen uit één van de vier kategorieën. Een deel van de
genoemde voorbeelden van een 'integrale' aanpak betreft zelfs maatregelen uit
alle vier de kategorieën maatregelen.
Gesteld kan worden dat tijdig ingrijpen van groot belang is bij de aanpak van de
problemen. De problemen kunnen namelijk effektiever in een vroeg stadium
worden aangepakt dan in een stadium dat het vervalproces al in een (bijna) niet
meer te stoppen neerwaardse spiraal terecht is gekomen (voorkomen is beter
dan genezen). Om tijdig te kunnen ingrijpen is het nodig dat de problemen ook
tijdig gesignaleerd worden. Door middel van zogenaamde signaleringssystemen
of informatiesystemen wordt, dikwijls op buurt of komplexniveau, allerlei informatie bijgehouden, die van belang is om het verval tijdig te kunnen onderkennen. Als indicatoren voor (naderend) verval wordt onder meer informatie verzameld met betrekking tot verhuurbaarheid en financiële exploitatie. Daarnaast
worden vaak technische aspekten met betrekking tot bijvoorbeeld woningen en
woonomgeving bijgehouden (bijvoorbeeld aantalonderhoudsklachten). Lastiger,
maar niet minder noodzakelijk, is het om ook sociale aspekten bij te houden.
Door de informatie voortdurend aktueel te houden en te vergelijken met een
periode ervoor kunnen veranderingen in principe snel gesignaleerd worden.
Deze veranderingen moeten dan voorzien worden van een toelichting door de
direkt-betrokkenen. Daarnaast kunnen er met behulp van de verzamelde gegevens bijvoorbeeld beter afwegingen plaatsvinden met betrekking tot de wijze van
aanpak en kunnen er prioriteiten gesteld worden bij de aanpak. Verschillende
verhuurders en gemeenten zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van dergelijke signaleringssystemen (onder meer de gemeenten Maasssluis en Rotterdam).
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5
SAMENVATTING, KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1

Samenvatting

Dit onderzoek maakt deel uit van het projekt Na-Oorlogse Woongebieden van
de provincie Zuid-Holland. Het onderzoek heeft een inventariserend karakter,
gericht op de problematiek van de naoorlogse woningvoorraad. Het zal duidelijk
zijn dat de toestand van de naoorlogse woningvoorraad van steeds groter belang
is, zowel ·kwantitatief als kwalitatief. Het kwantitatieve belang van de naoorlogse
woningvoorraad blijkt uit het feit, dat van de 1,3 miljoen woningen in ZuidHolland, ongeveer 70% na de oorlog is gebouwd (een aandeel dat jaarlijks
toeneemt). Het percentage naoorlogse woningen loopt per gemeente uiteen van
47% tot 98%. Van het bezit van de korporaties en gemeentelijke woningbedrijven in Zuid-Holland is ruim 89% naoorlogs.
Het kwalitatieve belang van de naoorlogse woningvoorraad groeit eveneens. Er
worden steeds vaker problemen met betrekking tot de naoorlogse woningvoorraad gekonstateerd. Deze problemen zijn zeker niet specifiek voor Zuid-Holland. Wel onderscheidt de naoorlogse voorraad van Zuid-Holland zich op enkele
gebieden van die van geheel Nederland. Zo heeft Zuid-Holland bijvoorbeeld
een relatief beperkt aandeel eengezinshuizen, en een groot aandeel huurwoningen in vergelijking met geheel Nederland. Ongeveer de helft van de naoorlogse
woningen in Zuid-Holland betreft woningen in meergezinshuizen; van alleen de
naoorlogse huurwoningen bestaat echter bijna 70% uit woningen in meergezinshuizen. De problematiek met betrekking tot de naoorlogse woningvoorraad
blijkt een breed terrein van geheel verschillende faktoren te omvatten. Er is
echter, zeker op provinciaal niveau, geen duidelijk beeld van de hoeveelheid
problemen, de verschillende verschijningsvormen van de problemen, de samenhang tussen de problemen, de te verwachten inspanningen om de problemen
aan te pakken, en de effekten van nieuwbouw op de bestaande naoorlogse
voorraad. Dit inventariserende onderzoek heeft als doel een antwoord te geven
op deze vragen.
Er zijn in Zuid-Holland zowel woningtekorten als woningoverschotten te konstateren. Dit is mogelijk doordat Zuid-Holland niet als één duidelijk afgesloten
woningmarkt funktioneert; binnen Zuid-Holland treden grote verschillen op in
woningvraag en woningaanbod. Bovendien zijn er bepaalde woningtypen, zoals
middelgrote woningen in meergezinshuizen, waarnaar in geheel Zuid-Holland in
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het algemeen weinig vraag is, terwijl er nog wel grote vraag is naar bepaalde
andere woningtypen. zoals kleine en middelgrote eengezinshuizen. Dit verklaart
ook hoe het mogelijk is dat er binnen Zuid-Holland nog heel veel woningzoekenden zijn, terwijl er tevens woningen leegstaan. Ook de leegstand is niet
precies gelijk verspreid over Zuid-Holland, maar per regio en gemeente verschillend. De leegstand blijkt bovendien in de tijd verschillen te vertonen. Aan de
hand van enkele willekeurig gekozen gemeenten is aangegeven. dat er dikwijls
een zekere relatie is tussen de pieken in de woningproduktie en pieken in de
leegstand. Binnen de gemeenten konsentreert de leegstand zich veelal in bepaalde naoorlogse komplexen.
Bij dit onderzoek naar de omvang van de problemen is gestart met een uitgebreid onderzoek naar leegstand. Er kan namelijk gesteld worden dat er in de
buurten en komplexen waar zich problemen verdoen met betrekking tot de
verhuurbaarheid, meestal ook andere problemen afspelen. De slechte verhuurbaarheid is immers het gevolg van een relatief ongunstige prijsjkwaliteitsverhouding, die mede bepaald wordt door allerlei andere faktoren dan alleen de leegstand zelf. De problemen die bij de komplexen met strukturele leegstand zich
afspelen, blijken bovendien niet alleen ervaren te worden door .verhuurders,
maar ook door bijvoorbeeld de huurders (verval van woning en woonomgeving)
en gemeenten (extra inzet nodig bij de aanpak ervan). Een andere reden om uit
te gaan van leegstand is het feit dat de in de jaarverslagen van toegelaten instellingen opgenomen huurderving per komplex een betrouwbaar beeld geeft van de
omvang van de leegstand. Voor dit onderzoek zijn dan ook de jaarverslagen van
woningkorporaties en gemeentelijke woningbedrijven over 1985, 1988 en 1989
doorgenomen. Met betrekking tot andere vervalkenmerken is het veel moeilijker
om een volledig overzicht te verkrijgen. Er kan echter niet gesteld worden dat
er zich geen problemen afspelen in buurten of komplexen waar geen leegstand
optreedt; vooral in een krappe woningmarkt behoeft een relatief ongunstige
prijsfkWaliteitsverhouding niet direkt tot leegstand te leiden. Daarom zijn ook
allerlei andere bronnen geraadpleegd. Daarbij bleek echter al snel dat er weinig
problemen systematisch voor geheel Zuid-Holland bijgehouden worden: Deze
inventarisatie van de (overige) problemen heeft plaatsgevonden door gebruik te
maken van bijvoorbeeld diverse schriftelijke bronnen (onderzoeksrapporten,
provinciale en gemeentelijke nota's, kranteartikelen. etc.), er is een telefonische
enquête gehouden inzake de naoorlogse komplexen met een opmerkelijk hoge
huurderving in 1988, de Woonbond en de SEV zijn geraadpleegd, en er zijn verschillende verhuurders gebeld om de gevonden informatie te kunnen aanvullen.
Huurderving en leegstand

Zoals hierboven al is aangegeven. zijn de jaarverslagen van alle toegelaten
instellingen in Zuid-Holland voor de jaren 1985, 1988 en 1989 doorgenomen.
Daarbij zijn gegevens verzameld van de komplexen die een huurderving hadden
van tenminste 5% (en vanaf 3% in 1988). Uit het onderzoek naar de hoeveelheid leegstand in Zuid-Holland kan onder meer gekonkludeerd worden. dat er
in de periode van 1985 tot en met 1989 een duidelijke afname heeft plaatsgevonden van het aantal naoorlogse komplexen met ernstige huurderving. In 1985
zijn er nog 150 naoorlogse komplexen gevonden met tenminste 5% huurderving,
in 1988 niet meer dan 92. Deze afname komt vooral voor rekening van Rotterdam (in wijken als Oosterftank en Beverwaard), 's-Gravenhage en Hellevoet92

sluis. Ook waren er bij de korporaties en gemeentelijke woningbedrijven in 1988
niet meer dan 5 komplexen met tenminste 25 woningen en een huurderving van
tenminste 25% in beheer, terwijl dat er in 1985 nog 16 waren. Toch is het aantal
komplexen met ernstige huurderving in 1989 wel weer iets hoger dan in 1988
(94 komplexen met tenmniste 5% huurderving, terwijl er minder jaarverslagen
over dit jaar zijn gevonden). Deze afname in de periode 1985 tot en met 1989
van het aantal naoorlogse komplexen met ernstige huurderving in Zuid-Holland
is opmerkelijk, omdat er in deze periode in de rest van Nederland juist een
toename te konstateren valt! In 1985 was bijna een kwart van alle komplexen in
Nederland met ernstige huurderving gelegen in Zuid-Holland, in 1989 was dat
afgenomen tot 12,5%. Mogelijk hangt de afname van het aantal komplexen met
ernstige huurderving samen met een afname var1 het nieuwbouwvolume.
De verdeling van het aantal woningen in de komplexen met tenminste 5%
huurderving in 1989 naar bouwjaarklasse blijkt redelijk overeen te komen met
de verdeling van het gehele bezit van de toegelaten instellingen naar bouwjaarklasse. Op grond van bouw- en woontechnische veroudering zou een groter
aantal vroeg-naoorlogse komplexen verwacht worden met ernstige leegstand. Er
zijn wel relatief veel komplexen met ernstige huurderving gebouwd in de periode vanaf 1980 (met de nadruk op de jaren 1981 en 1982); deze komplexen zijn
in het algemeen echter klein van omvang.
Uit de telefonische enquête bij een deel van de komplexen met ernstige huurderving in 1988 bleek dat de huurderving bij 70% van deze komplexen geheel of
gedeeltelijk is veroorzaakt door (strukturele) leegstand. Bij de andere (vaak
kleinere) komplexen was de oorzaak veelal gelegen in oninbare huur of renovatiewerkzaamheden. De 42 komplexen, waar de huurderving wel het gevolg was
van leegstand, bestaan voor nog geen 15% uit eengezinshuizen en 63% uit
meergezinshuizen; de overige komplexen bestaan uit beide typen. De hoge
totale huur werd relatief vaak als oorzaak gezien van de leegstand (bij bijna de
helft van deze komplexen werd dit als een van de oorzaken genoemd). Om de
leegstand te bestrijden werden heel veel verschillende (pakketten van) maatregelen gekozen. Daarbij zijn . veel bouwkundige maatregelen en maatregelen die
betrekking hebben op sociaal beheer. Het verlagen van de huur gebeurde minder dan, op grond van het feit dat de hoge huur bij veel komplexen als oorzaak
van de leegstand wordt gezien, was verwacht. Van de 31 komplexen, waarvan de
leegstand per september 1990 is achterhaald, hadden er 8 een percentage leegstand dat hoger is dan het percentage huurderving in 1988. De effekten van de
maatregelen zijn niet zo duidelijk; er zijn komplexen waar veel maatregelen zijn
genomen, die echter geen positief effekt op de leegstand hadden, maar er zijn
ook komplexen waar de leegstand duidelijk afnam terwijl er geen enkele maatregel is genomen. De toenemende krapte op de woningmarkt heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat de leegstand in het algemeen is teruggedrongen.
Strukturele leegstand blijft veelal niet beperkt tot huurderving, maar gaat ook
gepaard met andere financiële problemen als huurachterstand, beheerkosten, en
onderhoudskosten. Deze zijn echter niet in het onderzoek betrokken, omdat ze
moeilijk of geheel niet per komplex zijn na te gaan.
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Er zijn geen komplexen gevonden in beheer van partikuliere verhuurders, die te
maken hebben met leegstand. Dit wordt onder meer veroorzaakt; doordat er van
deze kategorie verhuurders geen jaarverslagen konden worden doorgenomen (zij
behoeven geen jaarverslagen te maken). Uit een landelijk gehouden onderzoek
uit 1989 bleek echter dat partikuliere verhuurders maar heel weinig komplexen
beheren met leegstandsproblemen.
Uitponding

Als voorbeeld van de problematiek van eigenaar-bewoners is onder meer gewezen op de problemen in Kraaihoek-Noord in Papendrecht. Deze bewoners
hebben voor veel geld enige tijd geleden hun woningen in een groot komplex
galerijflats gekocht. De flats moeten nodig opgeknapt worden, maar het geld
ervoor ontbreekt. Inmiddels is de marktwaarde van de woningen sterk gedaald.
De prijs die nu gekregen kan worden, is veel lager dan de gemiddelde hypothekaire lening die de mensen nog hebben. Ze zijn dus gevangenen in hun eigen
huizen. Uit onderzoek naar het afstotingsproces van etagewoningen van institutionele beleggers (Kamp en Walstra, 1990), waarvoor een achttal meergezinshuizen in Delft onder de loep zijn genomen, bleek dat er aanzienlijke onderhoudsproblemen kunnen optreden bij komplexen van B-beleggers en komplexen die
gedeeltelijk zijn uitgepond.
Bouwkundige kwaliteit

Bouwkundige problemen komen niet alleen voor bij komplexen met leegstandsproblemen; bij veel komplexen waar bouwkundige problemen worden gekonstateerd, zijn zelfs helemaal geen leegstandsproblemen. De bouwkundige problemen kunnen verdeeld worden in bouwtechnische problemen, bouwfysische
problemen en woontechnische problemen. Uit de resultaten van de Kwalitatieve
Woningregistratie (KWR) blijkt dat er in Nederland een verband is tussen de
getaxeerde herstelkosten en de bouwperiode. Bij met name de vroeg-naoorlogse
eengezinshuizen en middelhoogbouw worden relatief hoge herstelkosten getaxeerd. Nadelen van dit onderzoek zijn echter het feit dat de resultaten niet
zonder meer geldig zijn voor alleen Zuid-Holland en dat alleen gekeken is naar
de herstelkosten van de woningen; onderhoud aan gemeenschappelijke voorzieningen bij middelhoogbouw en hoogbouw zijn niet in het onderzoek betrokken.
Uit de krantenberichten kan opgemaakt worden dat er heel veel komplexen zijn
met bouwkundige problemen. De bouwtechnische problemen zijn vooral het
gevolg van achterstallig onderhoud, maar zijn soms ook veel ernstiger (zoals
funderingsproblemen, of bouwfouten). Als bouwfysische problemen kan .gedacht
worden aan vocht- en tochtproblemen en geluidsoverlast. Deze problemen
hangen dikwijls samen met de gehanteerde bouwmethoden. Woontechnische
problemen zijn onder meer te geringe afmetingen van vertrekken, onhandige
woningplattegronden, verouderde woninguitrustingen, en slecht funktionerende
gemeenschappelijke ruimten. Zo is bijvoorbeeld een groot deel van met name
de vroeg-naoorlogse meergezinshuizen moeilijk toegankelijk voor ouderen.
Vooral dergelijke woontechnische problemen kunnen aanleiding zijn voor verhuurbaarheidsproblemen.
Er is een groot aantal bouwkundige maatregelen denkbaar, die niet alleen een
oplossing kunnen betekenen voor bouwkundige problemen, maar ook voor
bijvoorbeeld sociale problemen (o.a. afsluiten van entrees) en financiële proble-
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men (o.a. isoleren van woningen om de stookkosten te doen verlagen). Inmiddels is een steeds groter deel van de naoorlogse woningvoorraad bouwkundig
aangepakt. Per 1 januari 1989 zijn er 103.760 naoorlogse sociale huurwoningen
in Zuid-Holland .verbeterd, waarvan er 94.991 woningen zijn die voor meer dan
f 10.000,- zijn verbeterd (totaal aantal volgens beschikkingen in de periode
1966-1988; bron: Volkshuisvesting in cijfers). In 1989 bedroegen de verbeteringskosten van gegunde woningwetwoningen in Zuid-Holland gemiddeld f 30.300,-.
Toch moeten er nog heel veel naoorlogse woningen in de naaste toekomst
worden aangepakt. Zo zijn er bijvoorbeeld in Den Haag-Zuidwest van de 26.000
woningen in beheer bij toegelaten instellingen 15.000 aangepakt; voor de 11.000
nog niet verbeterde woningen wordt een investeringsbehoefte berekend van
320,7 miljoen. In het Woningmarktprofiel Zuid-Holland (OD205, 1987) wordt
aangegeven, dat er voor naoorlogse particuliere huurwoningen nog heel beperkt
gebruik gemaakt wordt van de subsidiemogelijkheden.
De meeste bouwkundige maatregelen hebben betrekking op verbeteringen aan
de schil, aan de woninguitrusting, en (bij meergezinshuizen) aan de entrees.
Woontechnische aanpassingen blijven veelal beperkt. Onder aanvoering van de
SEV wordt druk gezocht naar oplossingen om op betaalbare wijze liften bij
meergezinshuizen te plaatsen. Toch is het bijplaatsen van liften op dit moment
nog maar bij een beperkt aantal komplexen in Zuid-Holland daadwerkelijk
gerealiseerd.
Ernstige incidenten bij komplexen gefinancierd door middel van het dynamische
kostprijshuursysteem zijn voor zover ons bekend nog niet in Zuid-Holland
aanwezig. De gestegen boekwaarde van dergelijk komplexen houdt in dat een
eventuele onverwachte sloop zeer ernstige financiële gevolgen zal kunnen hebben.
Sociale problemen
Eén aantal problemen, die te maken hebben met de 'leefbaarheid' van een
komplex of buurt, zijn te beschouwen als sociale problemen. Hierbij valt onder
meer te denken aan: overlast, onveiligheid, vervuiling, reputatie, en het ontbreken van betrokkenheid van bewoners. Bij veel naoorlogse komplexen en buurten
met verhuurbaarheidsproblemen wordt in de diverse rapporten en nota's onder
meer gewezen op sociale problemen. Met name de verschillende (soms botsende) levensstijlen, vandalisme en kleine kriminaliteit komen herhaaldelijk ter
sprake. Daarnaast wordt vaak gewezen op de relatieve oververtegenwoordiging
van specifieke bevolkingsgroepen als jongeren, etnische minderheden en mensen
zonder werk. Soms wordt in de rapporten aangegeven dat door de eenzijdige
samenstelling van de woningvoorraad, en een woningtoewijzingsbeleid dat volgens vaste regels te werk gaat, er vanzelf konsentraties van sociaal-ekonomisch
zwakkeren ontstaan. De sociale problemen doen zich immers vaak voor in
buurten met goedkope en relatief kleine woningen. Door een gebrek aan wooncarrièremogelijkheden binnen de buurt vertrekken de gezinnen en hogere inkomensgroepen naar resp. grotere en duurdere woningen in andere buurten. De
nieuwe huishoudens, die volgens de toewijzingsregels in de buurt terecht komen,
zijn veelal starters met lagere inkomens zonder enige binding aan de buurt.
Opvallend is dat er weinig bekend is over de omvang van de sociale problemen
in de naoorlogse wijken. Nog afgezien van het feit dat niet duidelijk te omschrij95

ven is wanneer iets een probleem is en wanneer niet, worden dergelijke gegevens niet of nauwelijks systematisch bijgehouden. Meestal komen slechts de
excessen naar buiten. Bestaande gegevens, zoals kriminaliteitsgegevens van de
politie, worden veelal Of niet bekend gemaakt Of voor een veel groter gebied
gehanteerd, zodat buurt- of komplexgerichte excessen minder zichtbaar worden.
Om de sociale problemen aan te pakken, wordt onder meer gebruik gemaakt
van sociaal beheer. Hierbij kan gedacht worden aan maatregelen gericht op het
leefklimaat (o.a. het voorkomen van overlast), aan maatregelen gericht op de
huidige bewoners (o.a. klantvriendelijke benadering), en aan maatregelen die
gericht zijn op de bewonerssamenstelling (zoals selektieve woningtoewijzing).
Stedebouwkundige kwaliteit
Er blijkt geen kompleet overzicht te bestaan van de problemen in de direkte
woonomgeving, en problemen met betrekking tot het voorzieningenniveau. Dit is
overigens ook ondoenlijk, omdat de meeste van deze problemen subjektief van
aard zijn (jongeren ervaren bijvoorbeeld waarschijIilijk andere problemen dan
. ouderen). In dit rapport is een aantal voorbeelden gegeven van problemen, die
vaak voorkomen, zoals achterstallig onderhoud van het groen, weinig differen ia:
tie in het groen, slechte bereikbaarheid met openbaar vervoer, onlogisch gelegen
routes, onveiligheid in de woonomgeving en te beperkt draagvlak voor winkels.
De maatregelen om de stedebouwkundige problemen aan te pakken, bestaan
onder meer uit wijzigen van het groen (o.a. privatiseren), beter onderhoud van
de woonomgeving, beveiligen van routes door betere verlichting en verleggen
van parkeervoorzieningen.
Milieuproblemen
Ook milieuproblemen kunnen van belang zijn bij de stedebouwkundige kwaliteit.
Deze problemen worden in het algemeen wel goed bijgehouden. Uit de diverse
nota's en kranteartikelen met betrekking tot bodemverontreiniging kan gekonkludeerd worden, dat er vooral na de Tweede Wereldoorlog op lokaties is
gebouwd, die vervuild blijken te zijn. Het saneren van grond gaat gepaard met
grote negatieve financiële konsekwenties voor de betrokken verhuurders, eigenaar-bewoners, huurders, en Rijk. Ook kan gekonstateerd worden dat het woonklimaat sterk afneemt in de wijken, waarvan men veronderstelt dat er gif in de
grond zit. Momenteel zijn er in het ontwerp-Meerjarenprogramma Bodemsanering 1991 1.247 lokaties (inkl. lokaties die een andere bestemming dan woningbouw zullen krijgen) opgenomen, die eventueel in aanmerking komen voor
sanering. Bij een deel van de lokaties is een omvangrijke sanering nodig. Tot de
extra-budgettair verklaarde projekten (d.w.z projekten waar de kosten de 10
miljoen gulden waarschijnlijk zullen overschrijden), die door het ministerie erkend zijn, behoren bijvoorbeeld ook Bleyenhoek en de Merwedepolder te Dordrecht, lisseldijk te Krimpen aid lissel, de Steendijkpolder-Zuid te Maassluis,
en de Zellingwijk te Gouderak (gemeente Ouderkerk).
In het Meerjaren Saneringsprogramma Geluidhinderbestrijding is een overzicht
opgenomen per provincie van de aantallen aangemelde woningen voor sanering
van weg- en railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai. Volgens dit overzicht zijn er
tenminste 66.283 woningen in Zuid-Holland aangemeld in het kader van de
bestrijding van geluidhinder. Helaas wordt hierbij geen konkreet onderscheid
gemaakt in voor- en naoorlogse woongebieden. Aan de hand van . de genoemde
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situaties kan vastgesteld worden dat een aanzienlijk deel van de te saneren
situaties betrekking heeft op naoorlogse woningen. Sanering van geluidhinder
kan plaatsvinden door maatregelen aan de bron, door middel van afscherming,
en door het nemen van gevel maatregelen.
Met betrekking tot externe veiligheid kan gekonkludeerd worden dat vooral de
aanvoer over zee, de verwerking in het Botlekgebied, en de doorvoer per trein,
auto, of schip van chemische stoffen, voornamelijk chloor, een groot risiko met
zich brengt in woongebieden. Bijvoorbeeld Hoogvliet (Nieuw Engeland), Spijkenisse en Vlaardingen vallen meermalen in de 10-<1 risikolijnen. Verder komen
relatief vaak de Drechtsteden binnen de 10-8 grens. Het wonen in Rijnmond
ondervindt soms zware konkurrentie van industriële aktiviteiten. De risiko's
blijken zich met name voor te doen in de buurten met de vroeg-naoorlogse
huurwoningen, enerzijds omdat deze in verband met de werkgelegenheid in de
nabijheid van industrie zijn gebouwd, anderzijds omdat er momenteel vaak niet
meer binnen bepaalde risikogrenzen gebouwd mag worden. In de meeste gevallen is de geluidzonering bepalend, in veel gevallen zal geluidsoverlast ook eerder als storend worden ervaren dan een risikogevende industriële aktiviteit in de
direkte nabijheid.
Samenhang van de problemen en de samenhang van maatregelen
In dit rapport worden de verschillende problemen onderscheiden in stedebouwkundige problemen, bouwkundige problemen, financiële problemen, en sociale
problemen. In de praktijk zijn de problemen echter niet zo gemakkelijk in te
delen in kategorieën. Bij veel komplexen en buurten doet zich een veelheid van
verschillende faktoren voor, die elkaar versterken tot een neergaande vervalspiraaI. Er is een aantal buurten in Zuid-Holland waar al de vier onderscheiden
kategorieën problemen zich voordoen. Opmerkelijk is dat al de bekende voorbeelden buurten betreffen uit de jaren vijftig en zestig (vooral met middelhoogbouw) of hoogbouw uit de jaren zeventig.
Ook de maatregelen zijn onderscheiden in vier kategorieën; financiële maatregelen, bouwkundige maatregelen, sociaal beheer, en stede bouwkundige maatregelen. Deze maatregelen kunnen heel gericht zijn op problemen, maar kunnen ook
een soort kompensatie vormen voor die problemen; zo kan huurverlaging een
maatregel zijn om een slechte bouwkundige kwaliteit te 'kompenseren'. Sommige maatregelen kunnen een effektief antwoord vormen op geheel verschillende
problemen; zo is het aanbrengen van buitenisolatie mogelijk om stookkosten te
verlagen, om het komplex een ander uiterlijk te geven, om vocht- en tochtproblemen te verhelpen, of achterstallig onderhoud aan de gevel weg te werken.
Zeker wanneer er verschillende problemen spelen, is een aanpak gericht op al
die problemen wenselijk. Dat betekent dat er meestal zorgvuldig uitgekozen
pakketten van maatregelen nodig zijn. Bij veel komplexen worden de problemen
dan ook bestreden door middel van een 'integrale' aanpak.
Er zijn voor de kwaliteitsverbetering voor de naoorlogse wijken al een groot
aantal voorbeelden te vinden van successtories. De aanpakvarianten, zoals die
dit jaar gepresenteerd zijn in de huidige prijsvragen van de Provincie en de
RPD, en die welke de experimentstatus van de SEV hebben, zijn zeker niet per
definitie beter of bruikbaarder dan veel andere uitgevoerde maatregelen.
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5.2

Konklusies

Er is allereerst onderzocht welke problemen nu al systematisch worden bijgehouden, en van welke problemen er nu al overzichten bestaan die specifiek
betrekking hebben op de naoorlogse woningvoorraad in Zuid-Holland. Dit
onderzoek leidde tot de konklusie, dat er slechts van een beperkt aantal problemen met betrekking tot woningbouw systematisch wordt bijgehouden in welke
omvang deze zich manifesteren (zoals geluidhinder, bodemverontreiniging, en
externe veiligheid). Van de problemen, die wel worden bijgehouden, wordt
echter geen onderscheid gemaakt tussen de voor- en naoorlogse woningvoorraad.
De omvang van een deel van de problemen kan soms achterhaald worden door
gebruik te maken van landelijke onderzoeken, zoals de Kwalitatieve Woningregistratie. Hierbij doet zich echter het probleem voor dat deze landelijke cijfers
niet per definitie ook een betrouwbaar beeld geven voor alleen Zuid-Holland.
Door gegevens van meer algemene aard te gebruiken kan wel een globaal beeld
gekregen worden van de omvang van de problemen. Zo kan ·bijvoorbeeld gesteld
worden dat de vroeg-naoorlogse woningen vaak woontechnische verouderd
zullen zijn, dat hoogbouw aan de rand van een stad relatief vaak verhuurbaarheidsproblemen zal geven, dat de ontsluiting van veel wijken uit de periode
1970-1980 onduidelijk is, dat grootschalige parkeerterreinen en -garages veelal ·
slecht door bewoners gewaardeerd worden, dat de huurverhogingen en subsidies
voor een technische aanpak van naoorlogse woningen meestal onvoldoende zijn
om de volledige kosten terug te verdienen en dat veel naoorlogse flatkomplexen
slecht bereikbaar zijn voor ouderen. Met behulp van de resultaten van de landelijke onderzoeken en de gegevens van meer algemene aard kan de omvang van
de desbetreffende problemen voor Zuid-Holland echter niet goed geschat worden, omdat. er weinig bekend is van de kenmerken van woningvoorraad. De
cijfers van bijvoorbeeld het aandeel huurwoningen in de naoorlogse woningvoorraad blijken tussen de te onderscheiden gegevensbestanden grote verschillen
te vertonen.
Deze inventarisatie van de problemen heeft plaatsgevonden door gebruik te maken van een aantal _verschillende bronnen. De verScheidenheid aan bronnen
heeft echter wel tot gevolg dat de verschillende problemen in omvang niet goed
vergelijkbaar zijn; zo is er bijvoorbeeld wel een duidelijk beeld gekregen van de
huurdervings- en leegstandsproblematiek, maar ontbreekt onder meer ~en
volledig overzicht van de sociale problematiek in de naoorlogse wijken. Bovendien betreft de informatie verschillende schaalniveaus; woningen, bouwblokken,
woningkomplexen, buurten, en wijken.
Binnen Zuid-Holland is sprake van woningovers<:hotten èn woningtekorten. Bij
de berekening van de woningbehoefte moet niet alleen de kwantitatieve woningbehoefte bekeken worden, maar ook de kwalitatieve; aan bepaalde woningtypen
is een duidelijk tekort, terwijl aan andere woningtypen een duidelijk overschot
kan zijn.
Er blijkt op gemeentelijk niveau een relatie aanwezig tussen de omvang van de
nieuwbouw en de omvang van de leegstand. Dit onderstreept het belang van
gedegen woningmarktonderzoek, als basis voor woningbouwprogrammering en
voorraadbeheer.
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De indruk bestaat dat de woningtekorten de afgelopen jaren zijn toegenomen.
Dit blijkt onder meer uit een toename van het aantal woningzoekenden, een
afname van de leegstand en een vermindering tussen 1985 en 1989 van het
aantal komplexen met ernstige leegstand.
Er zijn heel veel verschillende problemen met betrekking tot de naoorlogse
woningvoorraad te konstateren. De problemen beperken zich zeker niet tot
alleen de komplexen met ernstige leegstandsproblemen. Soms is er sprake van
één duidelijk aanwijsbaar probleem (zoals bodemverontreiniging), meestal
echter treden er verschillende faktoren op die elkaar versterken tot een neergaande vervalspiraal.
Zoals blijkt uit deze rapportage, is het beeld dat verkregen is van de problemen
in de naoorlogse wijken in Zuid-Holland voor een aantal aspekten gebaseerd op
een aaneenschakeling van incidenten, waarvan niet duidelijk is of nu al de
projekten met de desbetreffende problemen bekend zijn of niet. Van een beperkt aantal problemen kan volgehouden worden dat er een 'kompleet' beeld is
verkregen, onder meer van de komplexen met strukturele leegstand. Deze lijsten
zijn echter tijdsgebonden; nieuwe komplexen met strukturele leegstand en
nieuwe gifvondsten zullen de lijsten ongetwijfeld weer veranderen. Het is echter
onmogelijk en veelal ook niet noodzakelijk om de omvang van alle problemen
voortdurend bij te houden. Een deel van de problemen betreft immers maar
enkele incidenten. Bovendien zullen niet alle problemen ook als zodanig ervaren
worden door alle betrokkenen.
Gekonkludeerd kan worden, dat er heel veel verschillende aanpakvarianten
mogelijk zijn. De aanpak hangt onder meer af van de specifieke problemen, de
ontwerp kenmerken, organisatiestrukturen, politieke beslissingen, de betrokkenheid van bewoners, de financiële middelen en de mogelijkheden voor subsidies.
Het is niet mogelijk om een soort kookboek van maatregelen te maken dat voor
alle komplexen geldig is. Elk komplex is een geval apart, met eigen problemen
binnen een eigen situatie, die ook vragen om een eigen effektieve aanpak.
Het lijkt erop, dat er bij de aanpak van de naoorlogse woningvoorraad zekere
trends waarneembaar zijn. Tijdens de periode met hoge leegstandscijfers enkele
jaren geleden, lag er bij de maatregelen onder meer nadruk op versoepeling van
toewijzingsregels, grote promotieadvertenties, woningsplitsing, en huurverlaging.
Uit de inventarisatie van meer recent genomen maatregelen lijken de laatste tijd
de volgende 'trend' waar te nemen: het aanbrengen van energiebesparende
voorzieningen (isolatie), het beveiligen van woningen en komplexen (afsluiten
van portieken, het kompartimenteren van bergingen, het aanbrengen van betere
sloten, het aannemen van een huismeester), het vervangen van bestaand sanitair
(incl. keukenblokken), het geschikt maken van komplexen meergezinshuizen
voor ouderen (liften), een toenemende aandacht voor het uiterlijk van een
komplex, een toenemende aandacht voor de woonomgeving, selektieve toewijzing, en een 'integrale aanpak'. Juist over de integrale aanpak bestaat echter
veel onduidelijkheid. Er zijn nog weinig integrale pakketten van maatregelen
uitgevoerd, de kosten zijn volslagen onbekend, en er blijken duidelijk verschillende menipgen aanwijsbaar over wat nu een 'integrale' aanpak zou zijn.
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Slopen is zeker nog geen trend, maar zal het mogelijk in de jaren negentig gaan
worden. Ook verkoop van woningen zal mogelijk meer gaan voorkomen. Zeker
wanneer er forse subsidies worden verstrekt, zullen veel maatregelen in het
kader van de nagestreefde sociale vernieuwing worden geplaatst.
Woningsplitsing, en financiële maatregelen als huurverlaging lijken niet of
nauwelijks nog uitgevoerd te worden. Splitsen van woningen was een tijd populair, mede omdat daarbij gebruik gemaakt kon worden van de nieuwbouwregeling. Sinds enkele jaren is deze regeling niet meer van toepassing, en vindt
woningsplitsing bijna niet meer plaats.
.
Er lijkt weinig aan de woontechnische problemen gedaan te (kunnen) worden.
Zo komen samenvoegen en vergroten van naoorlogse woningen nauwelijks voor,
terwijl vooral bij de vroeg-naoorlogse woningen juist de grootte van de woningen
een probleem vormt; de huidige subsidieregelingen zijn hierbij mogelijk een
belangrijke verklarende faktor.
Opmerkelijk is dat de kosten van veel maatregelen van te voren slecht bekend
zijn bij de betrokkenen. Herhaaldelijk blijken gepresenteerde plannen uiteindelijk financieel niet haalbaar. Dit gevaar dreigt overigens ook voor de deelnemers
van de prijsvraag van de Provincie. Zo worden bij slechts enkele van de negen
uitgewerkte inzendingen kosten aangegeven. Wel wordt bij de meeste inzendingen aangegeven dat de financiën een duidelijk probleem vormen. De financiële
mogelijkheden, lees de subsidies, zijn waarschijnlijk heel belangrijk bij de keuze
voor bepaalde maatregelen. Zo is het opvallend dat maatregelen, waarvoor
relatief ruimere subsidies te verkrijgen zijn, zoals isoleren, aannemen van huismeesters, en sociale vernieuwing, ook bij de huidige (uitgevoerde of geplande)
maatregelen veelvuldig gekonstateerd worden. Andersom blijkt ook dat relatief
dure, niet van ruime subsidies voorziene maatregelen, als woontechnische verbeteringen en samenvoeging van woningen nog weinig uitgevoerd worden. Verwacht mag worden dat nieuwe subsidieregelingen tot nieuwe 'trends' leiden; zo
zou invoering van de huidige voorstellen in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies wel eens tot gevolg kunnen hebben dat het aantal omvangrijke
bouwtechnische ingrepen duidelijk zal afnemen, waardoor er vaker heel beperkt
onderhoud of sloop zal voorkomen.
Relaties tussen voorraadbeleid en de hoeveelheid problemen zijn in dit rapport
niet aangetoond. Dit onderzoek heeft immers meer van een inventariserende
dan een verklarende aard. Wel werd duidelijk aangegeven voor enkele gemeenten dat de hoeveelheid leegstand relatie vertoont met het nieuwbouwvolume. De
konsekwenties van de aanpak van bepaalde komplexen voor andere komplexen
blijken slechts sporadisch. Zo werd er in de wijk Groenewoud in Spijkenisse een
duidelijke toename van het aantal migranten gekonstateerd toen de aanpak van
de wijk Nieuw Engeland in Hoogvliet was begonnen (waar onder meer veel
woningen zijn gesloopt). Nieuwe 'trends' als het plaatsen van liften, sloop van
woningen, ingrijpend verbeteren van woningen (inclusief een aanmerkelijke
huurverhoging) en het selektief toewijzen zullen ongetwijfeld ook effekten
hebben voor het voorraadbeleid; deze zijn echter in deze inveiltarisatie niet aan
bod gekomen.
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5.3

Aanbevelingen

Het Rijksbeleid is erop gericht om de verantwoordelijkheid voor de volkshuisvestingstaken zoveel mogelijk te verplaatsen naar de lokale partijen. Het Rijk
zal ook niet langer als achtervang funktioneren voor problemen op lokaal niveau. Het beheer van de naoorlogse wijken en komplexen wordt hierdoor een
steeds grotere verantwoordelijkheid van de lokale partijen; de gemeente, de
woningbeheerders en de bewoners.
Voor elke buurt of elk komplex dient een beeld van de situatie te bestaan. In
een beheerplan kunnen de verantwoordelijkheden en de taken van de afzonderlijke partijen vastgelegd worden, en kunnen de doelgroepen en de uit te voeren
maatregelen aangegeven worden. De gemeente kan bij het opstellen van de
beheerplannen een koördinerende taak uitvoeren. De beheerplannen dienen
uiteraard een relatie te hebben met gemeentelijke en regionale volkshuisvestingsplannen. In deze volkshuisvestingsplannen dient een samenhangende visie
voor het volkshuisvestingsbeleid op gemeentelijk of regionaal nivéau vastgelegd
te worden. Hierin kan ingegaan worden op gestelde prioriteiten ten aanzien van
woningverbetering, kontingentenverdeling, doelgroepenbeleid, en nieuwbouwbeleid. Bij het maken van een dergelijk volkshuisvestingsplan behoort een goed
beeld te bestaan van de woningmarktsituatie. Ook bij het bepalen van de woningmarktsituatie liggen taken voor zowel gemeenten als provincie.
De provincie kan zorgdragen voor afstemming van de afzonderlijke gemeentelijke plannen. Hierbij kan, uitgaande van regionale woningmarktonderzoeken,
onder meer het nieuwbouwvolume per gemeente vastgesteld worden. Ook
kunrien gemeenten gewezen worden op kwalitatieve aspekten ten aanzien van
nieuwbouw- en voorraadbeleid. Hiermee zou vermeden kunnen worden dat alle
gemeenten zich gaan richten op dezelfde doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen of
hoge-inkomensgroepen), terwijl bepaalde andere doelgroepen relatief moeilijk
een woning kunnen vinden. Omdat de Provincie een belangrijke rol heeft bij het
verdelen van financiële middelen, kan zij hiermee sturend optreden
Gesteld kan worden dat goed beheer van groot belang is om de kwaliteit van de
naoorlogse woningkomplexen en buurten te handhaven. Het beheer zou erop
gericht moeten zijn om problemen te voorkomen. Eventueel optredende problemen moeten zo snel mogelijk gesignaleerd worden, zodat tijdig gereageerd kan
worden en de problemen niet uitgroeien tot een snel neerdalende vervalspiraal,
die niet of slechts met enorm veel inspanningen te stoppen is. Dit signaleren van
mogelijke problemen dient op verschillende niveaus plaats te vinden; uiteraard
zal een verhuurder over andere gegevens willen beschikken dan de gemeente of
de Provincie.
Het verdient aanbeveling om op korte termijn vast te stellen welke gegevens
met betrekking tot de problemen van de naoorlogse woningvoorraad zeker nodig
zijn voor gemeenten en de Provincie om tot beleidskeuzen te kunnen komen.
Wanneer de Provincie heeft vastgesteld wat zij in ieder geval nodig acht, kunnen
deze gegevens voortaan systematisch bijgehouden worden, zodat er desgewenst
ook op provinciaal niveau bepaalde ontwikkelingen tijdig kunnen worden gesignaleerd. Dit vereist onder meer duidelijke instrukties aan de mensen, die de
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benodigde gegevens moeten verzamelen (bijvoorbeeld het knipsel archief, of de
verschillende gemeenten) en aan de mensen, die deze moeten gaan verwerken.
De benodigde gegevens behoeven niet alleen betrekking te hebben op de verschillende problemen, maar ook op de aanpakvarianten (bij welke varianten is
bijvoorbeeld ondersteuning vanuit de Provincie vereist?). Daarbij is het overigens ook van belang een ' goed beeld te krijgen van de totale bestaande ' naoorlogse voorraad; het is bijvoorbeeld merkwaardig dat er geen duidelijk beeld
bestaat van de hoeveelheid naoorlogse huurwoningen, dat er geen betrouwbaar
overzicht bestaat van de bouwpèrioden, woningtypen, huurhoogten, etc. Zonder
een betrouwbaar beeld van de totale naoorlogse woningvoorraad kan de omvang
van veel problemen moeilijk bepaald worden.
Bij het bepalen van de voor het beleid benodige gegevens en het mogelijk op te
zetten provinciaal signaleringssysteem ligt samenwerking tussen de Provincie en
het DGVH-Zuid-Holland voor de hand. Zo wordt er bijvoorbeeld in het kader
van het gedeconcentreerde onderzoek van het Ministerie van VROM (DGVH)
reeds enige tijd gewerkt aan de opzet en uitwerking van een informatiestrategie
om de lokale en regionale woningmarktontwikkelingen voor zover nodig te
kunnen volgen. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld in opdracht van DGVH, voor
onder meer Zuid-Holland, onderzoek uitgevoerd naar het sloopbeleid van
verhuurders en gemeenten.
De Provincie kan zeker een stimulerende rol spelen bij de aanpak van de naoorlogse woningvoorraad. De zojuist afgesloten prijsvraag is daarvan een goed
voorbeeld. Zij kan daarbij ook een belangrijke rol spelen in de kennisoverdracht
naar alle · bij de aanpak van naoorlogse wijken betrokken partijen. De indruk
bestaat namelijk dat veel verhuurders en gemeenten geheel zelfstandig met
vergelijkbare problemen bezig zijn zonder daarbij anderen te informeren of te
raadplegen. In dit kader is het zeker nuttig om in de naaste toekomst enkele
voorbeeldprojekten(bijvoorbeeld de projekten die de prijsvraag hebben gewonnen) te stimuleren en te evalueren. Bij een dergelijke evaluatie kan bijvoorbeeld
ingegaan worden op het kostenaspekt van de problemen en maatregelen. Veel
van de huidige plannen lijken namelijk nogal ambitieus zonder dat er goed
ingegaan wordt op kostenkonsekwenties; het intrekken van allerlei mooie voorstellen, waimeer de kosten 'wel bekend worden, kan veel verwachtingen frustreren.
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BIJLAGE 1: Kenmerken van de woningvoorraad.

Omdat de te onderscheiden gegevensbronnen soms grote verschillen te zien
geven m.b.t. de cijfers over de woningvoorraad, wordt hier een overzicht gegeven van deze verschillende cijfers.
De belangrijkste gegevensbronnen zijn:
1.
de 'Ontwerp-Nota Bouwen en Wonen 1990' van de Provincie Zuid-Holland;
2.
het boekje 'Volkshuisvesting in cijfers, 1990' van het Ministerie van
VROM (waarin onder meer gebruik wordt gemaakt van het Voorraadbestand DGVH/DOK/SEO met cijfers per 1-1-1990);
3.
het Gemeentelijk Databestand (GDB) van het OTB (dat gebaseerd is op
CBS-gegevens, en afkomstig van TNO). In dit bestand zijn per gemeente
CBS-gegevens opgenomen over een groot aantal jaren. Voor het onderscheid naar huurwoningen en koopwoningen is hierin een TNO-bewerking
opgenomen (omdat in de loop der jaren hierin wijzigingen optreden);
4.
het Woningbehoefte Onderzoek van 1985/1986 (WBO '85/86).
In de 'Ontwerp-Nota Bouwen en Wonen 1990' van de Provincie Zuid-Holland
zijn als bijlage 6 kengetallen opgenomen. Met betrekking tot de kenmerken van
de woningvoorraad is hierin aangegeven, dat de woningvoorraad in Zuid-Holland per 1-1-1990 bestaat uit 1.317.999 woningen, waarvan 30,3% gebouwd is
voor 1945, 49,7% bestaat uit eengezinshuizen, en 70,5% bestaat uit huurwoningen.
Volgens het boekje Volkshuisvesting in cijfers bestaat per 1-1-1990 47% van de
woningvoorraad in Zuid-Holland uit eengezinshuizen (in Nederland 70%), en
62% uit huurwoningen (Nederland 55%).
Van het Gemeentelijk Databestand van het OTB is gebruik gemaakt van de
zogenaamde 'A-variabelen'; dit zijn cijfers m.b.t. de woningvoorraad, die zijn
bewerkt door het TNO om inzicht te krijgen in de hoeveelheid huur- en koopwoningen. Als tabellen 2 zijn enkele gegevens per 1-1-1988 en 1-1-1990 opgenomen. Als afbeelding 1 en 2 is aangegeven in hoeverre de woningvoorraad van
Zuid-Holland, voor wat betreft het onderscheid naar huur- en koopwoningen en
naar eengezinshuizen en meergezinshuizen, verschilt met die van geheel Nederland. Volgens de gegevens uit het GDB bestaat per 1-1-1990 50,2% van het
totale woningbezit in Zuid-Holland uit eengezinshuizen, 61,8% uit huurwoningen, en is 70,1% na de oorlog gebouwd. Van de koopwoningen betreft 80,1%
eengezinshuizen, van de huurwoningen 31,2%. Van alleen de naoorlogse woningvoorraad bestaat 49,9% uit eengezinshuizen en 64,3% uit huurwoningen.
Van de naoorlogse koopsektor (330.016 woningen) bestaat 81,9% uit eengezinshuizen, van de naoorlogse huursektor (593.886 woningen) echter niet meer
dan 32,1%.
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Het woningbezit in Zuid-Holland onderscheiden naar bouwjaarklasse (per 1-1-1988).

Tabel 1

Bouwjaarklasse
voor 1906
1906 - 1930
1931 - 1944
1945 - 1959
1960 - vt1971
vt1971 - 1980
na 1980
Totaal

Eengez.
huur

Eengez. Meergez. Meergez.
huur
koop
koop

Totaal

Perc.

21.954
38.337
14.880
41.348
41.250
63.776
42.130

38.048
48.389
40.718
30.870
72.128
81.971
58.925

40.410
84.898
43.084
100.000
136.866
77.953
75.168

6.160
14.912
12.110
15.945
13.792
15.994
8.315

106.572
186.536
110.792
188.163
264.036
239.694
184.538

8,3
14,6
8,7
14,7
20,6
18,7
14,4

263.675

371.049

558.379

87.228

1.280.331

100,0

vt = volkstelling
Bron: Gemeentelijk Databestand (OTB), TNO.
Tabel 2

Het woningbezit in Zuid-Holland onderscheiden naar bouwjaarklasse
(per 1-1-1990).

Bouwjaarklasse
voor 1906
1906 - 1930
1931 - 1944
1945 - 1959
1960 - vt1971
vt1971 - 1980
na 1980
Totaal

Eengez.
huur

Eengez. Meergez. Meergez.
koop
huur
koop

18.593
34.291
11.059
39.587
38.734
62.943
49.210

40.659
51.370
44.415
32.385
74.561
82.727
80.614

37.883
78.057
40.390
98.269
135.395
77.684
92.064

6.311
16.612
14.497
17.195
14.577
16.169
11.788

254.417

406.731

559.742

97.149

vt = volkstelling
Bron: Gemeentelijk Databestand (OTB), TNO.
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Totaal

Perc.

103.446
180.330
110.361
187.436
263.267 '
239.523
233.676

7,8
13,7
8,4
14,2
20,0
18,2
17,8

1.318.039

100,0

Atb. 1 Het woningbezit onderscheiden naar bouwtype en huur/koopsektor (per
1-1-1990).
GEHELE

WONINGVOORR~~O NEOERL~NO

EN

ZUIO- HOL L~NO

NEDERLRNO

ePER 1-1-1990)

ZU IO-HOLLRNO

o (42 .5 7.)

~ . EENGEZ I NSHU IZEN, HUURSEKTOR
B. EENGEZ I NSHUI ZEN, KOOPSEKTOR
c. MEERGEZ INSHUI ZEN, KOOPSEKTOR
O. MEERGEZINSHU IZEN, HUURSEKTOR

aron: GueentellJk Databestand <DTB)

Atb. 2 Het naoorlogse woningbezit onderscheiden naar bouwtype en huur/koopsektor (per 1-1-1990).
N~OORLOGSE WONINGVOORR~~O NEOERL~NO

EN ZUIO-HOLL. ePER 1-1-1990)

ZUIO-HOLLRNO

NEOERLRNO

o ( 43.77.)

~. EENGEZINSHUIZEN, HUURSEKTOR
B. EENGEZINSHUIZEN, KOOPSEKTOR
C. MEERGEZINSHUIZEN, KOOPSEKTOR
O. MEERGEZ INSHU IZEN, HUURSEKTOR

Bron : GeMeente I iJk Oatabes tand (D TB )
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Het Woningbehoefte Onderzoek uit 1985/1986 (WBO'85/86) heeft ten opzichte
van de hiervoor behandelde bestanden het nadeel dat het oudere gegevens
bevat. Bovendien zijn er geen enquêtes gehouden bij leegstaande woningen,
zodat er mogelijk vertekeningen optreden. Een belangrijk voordeel van dit
bestand is het feit dat het relatief veel informatie bevat. Zo bevat dit bestand
niet alleen kenmerken van de woningen, m;tar ook zijn er gegevens in opgenomen over onder meer de bewoners en over de tevredenheid van het wonen.
Volgens de gegevens van het WBO'85/86 is 68,9% van de woningvoorraad in
Zuid-Holland naoorlogs, bestaat 48,1% uit eengezinshuizen (40,2% uit middelhoogbouw en 11,7% uit hoogbouw), en is 65,8% huurwoning. Bijna de helft van
de huurwoningen worden beheerd door woningkorporaties, 15% door gemeentelijke woningbedrijven, 5% door instellingen voor studenten- of bejaardenhuisvesting, 27,3% door partikulieren, en 2% door overigen. Van de koopwoningen
is 77,8% eengezinshuis, van de huurwoningen 31,9%. Van alle woningen heeft
58,7% 3 of 4 kamers. In tabel 3 is de onderverdeling naar bouwjaar opgenomen.
Van alleen de naoorlogse woningen bestaat 48,5% uit eengezinshuizen (34,3%
uit middelhoogbouw en 16,9% uit hoogbouw), heeft 58,9% 3 of 4 kamers, en
bestaat 68,3% uit huurwoningen. Bijna 60% van de naoorlogse huurwoningen
wordt beheerd door woningkorporaties, 15% door gemeenten, 6% door instellingen voor studenten- en bejaardenhuisvesting, en 16,8% door partikulieren. Van
de naoorlogse koopwoningen bestaat 82,2% uit eengezinshuizen, van de huurwoningen 32,9%. Duidelijk is dat deze cijfers uit het WBO '85/86 maar heel weinig
afwijken van die uit het Gemeentelijk Databestand.
Tabel 3

Het woningbezit in Zuid-Holland onderscheiden naar bouwjaarklasse
(1985/1986).

Bouwjaarklasse

Eengez. Meergez.
(%)
(%)

Huur
(%)

Koop
(%)

Totaal Totaal
(aant.)
(%)

voor 1906
1906 - 1930
1931 - 1944
1945 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
na 1980
onbekend

8,2
, 11,7
, 9,1
12,1
17,2 '
26,2
15,4

6,1
13,5
9,5
18,4
20,4
19,4
12,7

6,4
11,5
7,8
17,4
19,4
22,7
14,9

8,6
14,6
11,9
11,5
17,7
23,1
12,5

79.886
140.446
103.424
169.362
208.987
254.129
156.504
127.677

7,2
12,6
9,3
15,2
18,8
22,8
14,1

Totaal

100,0

100,0

100,0

100,0

1.240.415

100,0

Bron: WBO'85/86.
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BIJLAGE 2: Ontbrekende jaarverslagen van 1985, 1988, en 1989.
ONTBREKENDE JAARVERSLAGEN 1985 (6x)

KORPORATIES (3x)
L0142
L0967
Ll809

Patrimonium Won.
Wbv. Papendrecht
Voorschoten

Vlaardingen
Papendrecht
Voorschoten

GWB's (3x)
BA0174
BA0194
BA0402

Spijkenisse
Vlaardingen
Bergambacht

ONTBREKENDE JAARVERSLAGEN 1988 (7x)

KORPORATIES (3x)
L0470
Ll097
Ll768

VreewijkjLombardijen
Rotterdam
De Goede Woning
Heenvliet
Patrimonium 's-Gravenhage Den Haag

GWB's (4x)
BAOO73
BA0076
BA0151
BA0742

Gouda
's-Gravenhage
Ridderkerk
Strijen

ONTBREKENDE JAARVERSLAGEN 1989 (48x)

KORPORATIES (3Ox)
L0150
L0155
L0216
L0230
L0243
L0267
L0268
L0280
L0287
L0295
L0318
L0334
L0428

Algemeen Belang
Naaldwijk
IJsselmonde
Werkmansbond
Zwijndrecht
Zwijndrecht-Dordrecht
Volkshuisvesting
Bolnes
Pernis
De Eendracht
Slikkerveer
De Goede Woning
Vooruitgang

Naaldwijk
Naaldwijk
Rotterdam
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Gorinchem
Ridderkerk
Hoogvliet
Leiden
Ridderkerk
Leiden
Ridderkerk
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L0448
L0673
L0682
L0941
Ll044
Ll097
Ll138
L1191
Ll415
Ll446
Ll544
Ll640
Ll786
Ll809
Ll824
Ll859
Ll876

's-Gravendeel
Sint Martinus
Ons Doel
Uitbreiding Slikkerveer
Combinatie '71
De Goede Woning
Ons Huis
Samenwerking
Buitenlust
Beter Wonen
Samenwerking
Rotterdam aan Zee
Prins Alexander
Voorschoten
Pago
Maasland
Spijkenisse

GWB's (18x)
BAOO34
BA0124
BA0151
BA0155
BA0163
BAOl64
BA0174
BA0193
BA0337
BA0377
BA0509
BA0518
BA0692
BA0696
BA0755
BA0845
BA0965
BA0996
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Capelle aid Ossel
Middelharnis
Ridderkerk
Rozenburg ·
Schiedam
Schoonhoven
Spijkenisse
Vianen
Voorschoten
Ter Aar
Leimuiden
Maassluis
Zoetermeer
Voorhout
Bergschenhoek
Nieuwkoop
Nieuwveen
Rijnsaterwoude

's-Gravendeel
Voorburg
Leiden
Rotterdam
Voorburg
Heenvliet
Nieuwerkerk aid lissel
Naaldwijk
Oegstgeest
Zoetermeer
Oude Tonge
Hoek van Holland
Capelle aid lissel
Voorschoten
Hillegom
Maasland
Spijkenisse

BIJLAGE 3:

Enquête onder de verhuurders van alle naoorlogse komplexen in
Zuid-Holland met een grootte van tenminste 25 woningen en een
huurderving in 1988 van tenminste 5%.

L-/BA-nummer

Te!.nr.

Naam:

Datum gebeld:

Pla~ts:

Naam waarmee gebeld:

Komplexnr./aanduiding: ....................... ..

Aant won ......................... .

fiij twijfelgevallen eerst nagaan of het komplex wel naoorlogs is.

1.

Wat is de oorzaak van de huurderving?
Leegstand
Oninbare huur
Renovatie
Sloop
Onbekend

r-,

H
H

H
H
L-...J

2.

Waar is het komplex gelegen?
(wijk/buurt/straat)

3.

Welke woningtypen komen in het komplex voor (incl. aantal woningen) ?
Eengezinshuizen
Portiel..-woningen
Galerijwoningen
HAT-eenheden
Maisonnettes
Duplex, benedenjboven
Onbekend

4.

Welke ontsluitingen zijn er ?
Portiek
Galerij
Korridor
N.v.t. (eengezinsh.)
Onbekend

r-,

H

H
H

H
L-...J

5.

Indien meergezinshuizen; hoeveel woonlagen heeft het komplex ?

6.

Is de leegstand in bepaalde woningtypen/kamergrootten gekonsentreerd ?
ja, nl. in
.r"'i........
nee
L-...J

7.

Wat zijn de oorzaken van de leegstand?
- financiële problemen
(huur, servicekosten,
bijkomende kost., energiekosten) ................ ..
- bouw-/woontechnische
problemen
- sociale problemen
(o.a. kriminaliteit, bewonersopbouw, vandalisme)
- stedebouwkundige problemen
(o.a ligging t.o.v. centrum,
stank, winkels)
- algemeen; woningmarkt
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8.

Spelen de problemen alleen in dit komplex of in een groter deel van de buurt/wijk?
alleen hier
ook elders (+ toelichting)

9.

10.

Welke maatregelen zijn er genomen?
- finanCiële maatregelen
verlaging kale huur
verlaging servicekosten
verlaging energiekosten
verkoop Van woningen
overig finanCieel
- technische maatregelen
renovatie
onderhoud
m.b.1. woning wijzigen indeling
wijzigen uitrusting
vergroten van woningen
beveiligen van woningen
m.b.t. komplex won. samenvoegen
won. splitsen
geluidsisolatie
warmte-isolatie
herkenbaarheid
ontsluiting, entree
bergingen
installaties
beveiligen
sloop
overig technisch
- sociaal beheer
buurtbeheer
wijzigen toewijzingsbeleid
richten op bepaalde doelgroepen
aanpakken overlast
huismeester
. overige beheer
- stedebouwkundige maatregelen
wijzigen groen
wijzigen winkels
wijzigen winkelvoorzieningen
wijzigen sociaal-kult. voorz.
overig stedebouwk.
- promotie-aktiviteiten
adverteren, aktief werven
kadootjes

.....,
L........J

.....,

H
H
H
L........J

.....,
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
L........J

.....,

H
H
H
H
L........J

.....,
H
H
H
L........J

.....,
H
L........J

Wat is het effekt van de maatregelen geweest?
(o.a. tijdelijke gevolgen, effekten op leegstand,
toekontstverwachtingen)

10a. Hoeveel woningen staan er op dit moment in het komplex leeg?
peildatum
aantal woningen
Eventuele andere opmerkingen:
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BIJLAGE 4:

Naoorlogse komplexen in Zuid-Holland met een grootte van tenminste 50 woningen en een huurderving in 1985 van tenminste

5%.
ALBRANDSIlAARD
VERH. =020629 KOHPL. = AE
AANT .\10.= 58 BOUIIJAAR=1981

VUURDOORN, RIBES, MEIDOORN, BREM
RI JKSNR. =HP50653
HUUR P.MND. 1985= f 883.01 HUURDERV. X 1985=

20.22

ALPHEN AAN DEN RYN
VERH.=020565 KOHPL.= 118
AANT .\10.= 256 BOUIIJAAR=19n

VL lESTROOM, STORTEMELK
RI JKSNR. =HV3078
HUUR P.MND. 1985= f 479.16 HUURDERV. X 1985=

10.81

ALPHEN AAN DEN RYN
VERH.=020565 KOHPL.= 128
AANT .\10.= 359 BOUIIJAAR=1973

MARSDIEP ,VLlESTROOM
RIJKSNR.=HV3188
HUUR P.MND. 1985= f

10.60

ALPHEN AAN DEN RYN
VERH.=020565 KOHPL.= 130
AANT.IIO.= 470 BOUIIJAAR=1974

AIDAPLEIN, CARMENPLEIN, LUPINESINGEL, IIEDERIKSTRAAT
RI JKSNR. =HV3090
HUUR P.MND. 1985= f 573.09 HUURDERV. X 1985=
21.69

CAPELLE AAN DEN YSSEL
VERH.=021068 KOHPL.= 7
AANT .\10.= 348 BOUIIJAAR=1980

SCHOLLEVAAR
RIJKSNR.=HV3868
HUUR P.MND. 1985= f

564.34 HUURDERV. X 1985=

8.68

CAPELLE AAN DEN YSSEL
VERH.=021068 KOHPL.= 9
AANT .\10.= 59 BOUIIJAAR=1983

SCHOLLEVAAR
RI JKSNR. =HVAT 439
HUUR P.MND. 1985= f

304.91 HUURDERV. X 1985=

6.53

CAPELLE AAN DEN YSSEL
VERH.=021068 KOHPL.= 10
AANT .\10. = 69 BOUIIJAAR=1984

SCHOLLEVAAR
RI JKSNR. =HVAT 484
HUUR P.MND. 1985= f

237.03 HUURDERV. X 1985=

10.91

CAPELLE AAN DEN YSSEL
VERH.=021626 KOHPL.= 27
AANT .\10.= 147 BOUIIJAAR=1972

DOTTERLE I, 111 LGENHOEK
RI JKSNR • =HP45489
HUUR P.MND. 1985= f 540.93 HUURDERV. X 1985=

34.13

CAPELLE AAN DEN YSSEL
VERH. =021626 KOHPL. = 28
AANT . \10.= 900 BOUIIJAAR=19n

VALER lUSRONDEEL , REVIUSRONDEEL
RI JKSNR .=HP46986,4nn
HUUR P.MND. 1985= f 445.87 HUURDERV. X 1985=

11.08

CAPELLE AAN DEN YSSEL
VERH .=021646 KOHPL.= DE ROO
AANT .\10.= 604 BOUIIJAAR=1973

DE ROO VAN CAPELLE
RI JKSNR. =HP47595
HUUR P.MND. 1985= f

CAPELLE AAN DEN YSSEL
VERH.=021m KOHPL.= 004
AANT .\10.= 878 BOUIIJAAR=1978

DE BERGEN: O.A. ZIJPENBERG, 111LOBERG, IIATERBERG, PAASBERG ,BRAAMBERG
RIJKSNR.=HV3381
HUUR P.MND. 1985= f 500.64 HUURDERV. X 1985=
19.42

CAPELLE AAN DEN YSSEL
VERH.=021m KOHPL.= 007
AANT .\10.= 235 BOUIIJAAR=1982

ETS, GRAFIEK, FRESCO, AQUAREL
RIJKSNR.=HV4064
HUUR P.MND. 1985= f 507.49 HUURDERV. X 1985=

CAPELLE AAN DEN YSSEL
VERH.=021m KOHPL.= 010
AANT .\10.= 81 BOUIIJAAR=1982

RIGOLETTO, NABUCCO
RI JKSNR. =HV4093
HUUR P.MND. 1985= f

589.34 HUURDERV. X 1985=

24.89

CAPELLE AAN DEN YSSEL
VERH.=021786 KOHPL.= 02
AANT .110.= 144 BOUIIJAAR=1974

REVIUSRONDEEL
RIJKSNR.=HP47193
HUUR P.MND. 1985= f

440.99 HUURDERV. X 1985=

18.40

CAPELLE AAN DEN YSSEL
VERH.=021786 KOHPL.= 051
AANT •110. = 453 BOUIIJAAR=1982

MAURlTSHUIS, PRINZENHOF, OPERALAAN
RI JKSNR. =HV3961
HUUR P.MND. 1985= f 602.53 HUURDERV. X 1985=

10.51

DORDRECHT •
VERH.=010044 KOHPL.=060 - 061
AANT .110.= 157 BOUIIJAAR=1958

RIJKSNR.=HSV481
HUUR P.MND. 1985= f

500.85 HUURDERV. X 1985=

653.68 HUURDERV. X 1985=

259.61 HUURDERV. X 1985=

7.63

7.14

6.53
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DORDRECHT
BLEYENHOEK
VERH.=010044 K!»IPL.=209 OF 125 RIJKSNR.=HP50489
AANT .1«1.= 68 , BOUWJAAR=1982
HOOR P.MND. 1985= f

603.21 HUURDERV. X 1985=

50.26

DORDRECHT
VERH. =020460 K!»IPL. = 749
AANT .1«1 .= 285 BOUWJAAR=1970

STERRENBURG 2 (IN 1989 K!»IPLEX 1.049)
RI JKSNR. =HV2703
HUUR P.MND. 1985= f 466.36 ' HOORDERV. X 1985=

13.25

DORDRECHT
VERH. =021557 K!»IPL.= 41
AANT .1«1.= 112 BOUWJAAR=1982

KIPLINGERF
RIJKSNR.=HV4179
HOOR P.MND. 1985= f

544.46 HUURDERV. X 1985=

10.66

DORDRECHT
VERH.=021735 K!»IPL.= 16
AANT .1«1.= 156 BWWJAAR=1982

STAOSPOLDERS
RI JKSNR. =HV4271
HOOR P.MND. 1985= f

660.18 HUURDERV. X 1985=

5.37

GORINCHEM
VERH.=021549 K!»IPL.= 15
AANT .1«1.= 418 BOUWJAAR=1976

DR. VAN STRATENWEG
RI JKSNR. =HV3365
HUUR P.MND. 1985= f

427.25 HUURDERV. X 1985=

20.12

GORINCHEM
VERH. =021549 K!»IPL.= 81
AANT .1«1.= 108 BOUWJAAR=1954

RIJKSNR.=HSV679
HUUR P.MND. 1985= f

198.02 HUURDERV. X 1985=

8.35

HELLEVOETSLUIS
RIETGANSSTR. 3/37, STERNSTR. 3/37, GRUTTOSTR. 27/61, PLUVIERHOF 1/11, 15
VERH.=010222 K!»IPL.=XII
RIJKSNR.=HSV2243
AANT.I«I.= 150 BOUWJAAR=l968
HOOR P.MND. 1985= f 387.15 HUURDERV. X 1985=
17.57
HELLEVOETSLUIS
VERH. =020194 K!»IPL.= DA COSTA
AANT .1«1.= 182 BOUWJAAR=1971

DA COSTA
RIJKSNR.=HV2841
HOOR P.MND. 1985= f

422.49 HUURDERV. X 1985=

5.01

HELLEVOETSLUI S
VERH. =020194 K!»IPL.= GENTIAAN
AANT .1«1.= 288 BOUWJAAR=19n

PARNASSIALAAN, EGLANTIER
RI JKSNR. =HV2977
HOOR P.MND. 1985= f 426.03 HUURDER V• X 1985=

5.17

HELLEVOETSLUIS
WITTENS HOEK
VERH.=020194 K!»IPL.= WITTENS H. RIJKSNR.=HV3604
AANT .1«1.= 370 BOUWJAAR=1978
HOOR P.MND. 1985= f

627 . 51 HUURDERV. X 1985=

17.26

HELLEVOETSLUIS
VERH.=020194 K!»IPL • = AZALEA
AANT .1«1.= 69 BOUWJAAR=1979

AZALEA
RIJKSNR.=HV3784
HlAJR P. MND • 1985= f

630.45 HUURDERV. X 1985=

18.39

HELLEVOETSLUI S
VERH. =020194 K!»IPL.= BONAIRE
AANT .1«1.= 58 BOUWJAAR=1979

BONAIRE
RIJKSNR.=HV3854
HUUR P.MND. 1985= f

543.19 HUURDERV. X 1985=

8.46

HELLEVOETSLUIS
VERH.=020194 K!»IPL. =: MOSSE L
AANT .1«1.= 155 BOUWJAAR=1981

MOSSEL
RI JKSNR. =HV3970
HOOR P. MND • 1985= f

648.30 HOORDERV. X 1985=

11.58

HELLEVOETSLUIS
VERH.=020194 KOMPL. = OESTER
AANT .1«1.= 128 BOUWJAAR=1981

OESTER
RIJKSNR.=HV3917
HOOR P.MND. 1985= f

624.53 HUURDERV. X 1985=

8.32

HELLEVOETSLUIS
VERH.=021884 K!»IPL.= 08
AANT .1«1.= 141 BOUWJAAR=1981

ROG, SPIERING, BLIEK, ZALM, BAARS, SNOEK
RIJKSNR.=HV3976
HlAJR P.MND. 1985= f 617.04 HUURDERV. X 1985=

13.30

RIDDERKERK
VERH. =01 0151 K!»IPL .=1948/1949
AAMT .1«1.= 94 BOUWJAAR=l948

NASSAUSTRAAT
RI JKSNR; =HSV591
HllJR P.MND. 1985= f

262.00 HOORDERV. X 1985=

5.36

ROTTERDAM
VERH. =01 0154 K!»IPL. =428
AANT .1«1.= 136 BOUWJAAR=1959

DE NACHTEGAAL
RI JKSNR.=ZV14NB' 57
HUUR P.MNO. 1985= f

208.97 HUURDERV. "1985=

12.60
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ROTTERDAM
VERH.=010154 KOHPl.=483
AANT.WO.= 61 BOUI/JAAR=1984

SOPHIABlOK ZUID
RI JKSNR. =ZV382
HUUR P.MND. 1985= f

386.80 HUURDERV. " 1985=

7.56

ROTTEROAM
VERH.=010154 KOHPl.=447
AANT . WO.= 170 BWo/JAAR=1981

ZEVENKAMP II
RIJKSNR.=ZV241 ' 79
HUUR P .MND . 1985= f

60.37 HUURDERV. " 1985=

73.68

ROTTERDAM
VERH.=010154 KOHPl.=3610
AANT .wo.= 50 BWo/JAAR=1982

GERDESIA OOST
RI JKSNR. =ZVAT218
HUUR P.MND . 1985= f

246.96 HUURDERV. " 1985=

60.28

ROTTERDAM
VERH.=010154 KOHPl.=3612
AANT .wo.= 76 BOUI/JAAR=1983

PEPERKlIP
RI JKSNR . =ZVAT
HUUR P.MND. 1985= f

277.88 HUURDERV. " 1985=

5.24

ROTTERDAM
VERH.=010154 KOHPl.=3613
AANT .wo.= 94 BWo/JAAR=1982

SANDElI NGPlE I N
RIJKSNR.=ZVAT259
HUUR P.MND. 1985= f

176.25 HUURDERV. " 1985=

5.98

ROTTERDAM
VERH.=010154 KOHPl.=474
AANT . wo.= 63 BOUI/JAAR=NAOORl.

KOGPONII
RIJKSNR.=ZV318
HUUR P.MND. 1985= f

390.24 HUURDERV. " 1985=

6.39

ROTTERDAM
VERH. =020079 KOHPl. = 87342
AANT .WO.= 72 BWo/JAAR=1969

BERGPOlDER2
RI JKSNR. =lP79
HUUR P. MND . 1985= f

219.57 HUURDERV. " 1985=

11.94

ROTTERDAM
J. VAN BEEKFlATS2, GRIENDERI/AARD
VERH.=020079 KOHPl.= 87362/362 RIJKSNR.=ZV171·73
AANT.WO.= 184 BOUI/JAAR=1976
HUUR P .MND. 1985= f 377.35 HUURDERV. " 1985=

6.46

ROTTERDAM
CENTRUM OOST A 1, OOSTERFlANK
VERH . =020079 KOHPl.= 87421/371 RIJKSNR.=ZSV210·78
AANT.WO.= 87 BOUI/JAAR=1980
HUUR P.MND. 1985= f 641.58 HUURDERV. " 1985=

5.84

ROTTERDAM
CENTRUM OOST A3, OOSTERFlANK
VERH.=020079 KOHPl.= 87426/376 RIJKSNR.=ZV261·80
AANT.WO.= 255 BWo/JAAR=1981
HUUR P.MND. 1985= f 606.94 HUURDERV . " 1985=

15.82

ROTTERDAM
CENTRUM OOST B2, OOSTERFlANK
VERH. =020079 KOHPl.= 87432/381 RI JKSNR. =ZV320·81
HUUR P.MND. 1985= f 493.95 HUURDERV. " 1985=
AANT.WO.= 270 BWo/JAAR=1983

13 . 88

ROTTERDAM
VERH.=020216 KOHPl.=73
AANT . wo.= 213 BWo/JAAR=1965

TI/I JNENBURGH
RI JKSNR. =ZSV54
HUUR P.MND. 1985= f

227.26 HUURDERV. " 1985=

6.53

ROTTERDAM
VERH .=020216 KOHPl.=204
AANT .wo.= 66 BWo/JAAR=1979

REIJEROORD
RI JKSNR.=ZP40319
HUUR P.MND. 1985= f

555.84 HUURDERV. " 1985=

14.78

ROTTERDAM
VERH.=020216 KOHPl.=523
AANT .wo.=· 97 BOUI/JAAR=1981

MOL & RE I JENGA 1
RI JKSNR. =ZV246
HUUR P. MND. 1985= f

606.39 HUURDERV. " 1985=

7.54

ROTTERDAM
VERH.=020216 KOHPl.=533
AANT .wo.= 110 BWo/JAAR=1981

I/ISSING 1
RIJKSNR.=ZV251
HUUR P.MND. 1985= f

579.82 HUURDERV. " 1985=

5.06

ROTTERDAM
VERH.=020216 KOHPL.=544
AANT .wo.= 65 BOUI/JAAR=1981

RE HORST 2
RIJKSNR.=ZP40375
HUUR P.MND. 1985= f

646.50 HUURDERV. " 1985=

6.62

ROTTERDAM
VERH.=020216 KOHPL.=553
AANT .WO.= 66 BOUI/JAAR=1982

VAN DER lEK
RI JKSNR. =ZV271
HUUR P.MND. 1985= f

609.08 HUURDERV. " 1985=

5.54
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ROTTEROAM
VERH.=020216 K!J4PL.=563
AAMT .wo.= 212 BOUIIJAAR=1982

REHORST 3
RIJKSNR .=ZV297
HWR P.MND. 1985= f

615.31 HUURDERV. "1985=

8.37

ROTTERDAM
VERH.=020216 K!J4PL.=564
AANT .wo.= 136 IIOJWJAAR=1983

RE HORST 3
Rl JKSNR.=ZP40391/4039O
HWR P.MND. 1985= f 671.11 HUURDERV. " 1985=

18.41

ROTTERDAM
VERH.=020392 K!J4PL . = 1150
AANT.WO.= 83 BOUIIJAAR=1980

RIJKSMR.=ZVAT83
HWR P.MND. 1985= f

253.48 HUURDERV. "1985=

11.37

ROTTERDAM
VERH.=020392 K!J4PL.= 1690
AANT .WO.= 249 BOUIIJAAR=1980

OOSTERFLANK, EVENAAR
Rl JKSNR . =ZV309/ZV209?
HUUR P.MND . 1985= f 646 . 13 HUURDERV. "1985=

16.71

ROTTERDAM
VERH. =020392 K!J4PL. = 2396
AANT .wo.= 125 BOUIIJAAR=1980

CROOSWIJK, STADSVERNIEUWING
RIJKSNR.=ZV221
HWR P. MND. 1985= f 407.07 HUURDERV. " 1985=

5.53

ROTTERDAM
VERH. =020392 K!J4PL. = 2440
AAMT .wo.= 206 BOUIIJAAR=1977

CROOSWIJK, STADSVERN1EUWING
RI JKSNR . =ZV178
HUUR P.MND. 1985= f 383.75 HUURDERV. " 1985=

5.29

ROTTERDAM
VERH.=020392 K!J4PL.= 1603
AANT .wo.= 205 BOUIIJAAR=1981

OOSTERFLANK, LISSABON
RIJKSNR.=ZV262
HWR P.MND. 1985= f 569.87 HUURDERV . "1985=

14.90

ROTTERDAM
OOSTERFLANK, TOULON, ALiCANTE
VERH. =020392 K!J4PL.= 1691/1692 RI JKSNR.=ZV210/ZVAT205
AANT .wo.= 189 BOUIIJAAR=1980
HWR P.MND . 1985= f 561.02 HUURDERV. " 1985=

16.88

ROTTERDAM
VERH.=020392 K!J4PL.= 6113
AANT . wo.= 95 BOUIIJAAR=1983

HAR I NGVLI ET
RIJKSNR.=ZP40420
HWR P.MND. 1985= f

648.99 HUURDERV. " 1985=

8.36

ROTTERDAM
VER H• =020392 K!J4PL. = 6282
AANT .wo.= 244 BOUIIJAAR=1981

JACOOSPLAATS
RIJKSNR . =ZP4036O
HUUR P.MND. 1985= f

616.49 HUURDERV. " 1985=

40.18

ROTTERDAM
VER H• =020396 K!J4PL. = 28
AANT .wo.= 66 BOUIIJAAR=1982

FOKUSWON I NGEN
RIJKSNR.=ZV309 '
HWR P.MND. 1985= f

638.04 HUURDERV. " 1985=

21.09

ROTTERDAM
VERH.=020665 K!J4PL.= 022
AAilT .wo.= 105 BOUIIJAAR=1984

ZEVENKAMP, KNOOP
RIJKSNR . =ZP40492
HUUR P.MND. 1985= f

428.26 HUURDERV. " 1985=

5.48

ROTTERDAM
VERH.=021654 KCllPL.= 11
AANT .wo . = 102 BOUWJAAR=1979

SLIEDRECHTSTRAAT
RIJ KSNR. =ZP40323
HUUR P.MND. 1985= f

670.58 HUURDERV. " 1985=

5.17

ROTTERDÀM
VERH. =021738 KCllPL.= 010
AANT.WO.=l062 BOUIIJAAR=1953

NIEUW ENGELAND
RIJKSNR . =ZSV50
HWR P.MND. 1985= f

257.22 HUURDERV. " 1985=

8.57

ROTTERDAM
VERH.=021738 K!J4PL.= 70
AANT .WO.= 344 BOUIIJAAR=1975

WESTPUNT 4
RI JKSNR. =ZP40282
HWR P.MND. 1985= f

583.60 HUURDERV. " 1985=

17.72

ROZENBURG
VERH.=010155 KOMPL.=VI
AANT.WO. = 772 BOUIIJAAR=1965

RIJKSNR.=HSV23
HUUR P.MND. 1985= f

310.04 HUURDERV . " 1985=

9 . 80

ROZENBURG
VERH . =010155 KCllPL. =VII
AANT .wo.= 430 BOUIIJAAR=1967

RIJKSNR.=HSV2108
HWR P.MND. 1985= f

348.69 HUURDERV. " 1985=

14 . 31
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S GRAVENHAGE
VERH.=010076 KOMPL.=207
AANT .wo.= 185 BOUWJAAR=1982

DE LAAK
RI JKSNR .=YVAT219
HUUR P.MND. 1985= f

267.16 HUURDERV. " 1985=

12.04

S GRAVENHAGE
VERH.=010076 KOMPL.=315
AANT .WO.= 72 BOUIIJAAR=1983

KONINGSTR. E.O.
RIJKSNR.=YVR44
HUUR P.MND. 1985= f

165.05 HUURDERV. " 1985=

7.57

S GRAVENHAGE
VERH.=010076 KOMPL .=316
AANT .wo.= 69 BOUIIJAAR=1983

P. POTTERSTR
RI JKSNR. =YVR42
HUUR P.MND. 1985= f

140.34 HUURDERV. " 19B5=

10.67

S GRAVENHAGE
VERH.=010076 KOMPL.=318
AANT .wo.= 94 "BÓUIIJAAR=1984

DOEDIJKSTR
RI JKSNR. =V50343
HUUR P.MND. 1985= f

201.60 HUURDERV. X 1985=

5.85

S GRAVENHAGE
VERH. =01 0076 KOMPL.=319
AANT .WO •.= 51 BOUIIJAAR=1984

AMSTELSTR
RI JKSNR. =V50339
HUUR P.MND. 1985= f

176.14 HUURDERV. X 1985=

5.75

S GRAVENHAGE
VERH. =020425 KOMPL.= 020
AANT .wo.= 284 BOUIIJAAR=1963

MORGENSTOND FLATS
RIJKSNR.=YV96
HUUR P.MND. 1985= f

60.00 HUURDERV. X 1985=

71.64

S GRAVENHAGE
VERH. =021605 KOMPL.=27
AANT • WO. = 242 BOUIIJAAR=1977

DE BRINK
RIJKSNR.=YP40157
HUUR P.MND. 1985= f

720.77 HUURDERV. X 1985=

6.43

S GRAVENHAGE
VERH. =021618 KOMPL. = 43 OF 72
AANT .wo.= 69 BOUWJAAR=1981

LAAN VAN DE MENSENRECHTEN
RI JKSNR. =YP402080KH
HUUR P.MND. 1985= f 749.52 HUURDERV. " 1985=

10 .57

SPYKENISSE
VERH. =021876 KOMPL.= 026
AANT.WO.= 300 BOUIIJAAR=1965

GROENEIIOUO
RIJKSNR.=HSV347
HUUR P.MND. 1985= f

312.41 HUURDERV. X 1985=

5.83

SPYKENISSE
VERH .=021896 KOMPL.=5
AANT .wo.= 145 BOUIIJAAR=1980

AKKERS 1
RI JKSNR. =HV391 0
HUUR P.MND. 1985= f

577.10 HUURDERV. X 1985=

5.05

SPYKENISSE
VERH.=021896 KOMPL.=21
AANT .wo.= 74 BOUIIJAAR=1981

GROENEWOUD • NOORD 2
RIJKSNR.=HP50134
HUUR P.MND. 1985= f

565.25 HUURDERV. X 1985=

14.81

SPYKENISSE
VERH.=021896 KOMPL.=24
AANT .wo.= 75 BOUIIJAAR=1981

HOEK 3
. RI JKSNR. =HP50406
HUUR P.MND. 1985= f

658.19 HUURDERV. " 1985=

18.46

VLAARD I NGEN
VERH.=020371 KOMPL.= ZUID
AANT .wo.= 166 BOUIIJAAR=1972

ABEL TASMANLAAN
RI JKSNR. =HP46776
HUUR P.MND. 1985= f

620.13 HUURDERV. X 1985=

20.91

ZOETERMEER
VERH.=021446 KOMPL.= 166
AANT .wo.= 79 BOUIIJAAR=1981

PARKDREEF • AZALEAPARK
RIJKSNR.=HP50308
HUUR P.MND. 1985= f 923.88 HUURDERV. X 1985=

39.05

ZIIYNDRECHT
VERH. =020267 KOMPL.= 54
AANT .wo.= 264 BOUIIJAAR=1973

BLAU\IIIEG TE DORDRECHT
RIJKSNR.=HV2989
HUUR P.MND. 1985= f 471. 90 HUURDERV. X 1985=

13.88

ZIIYNDRECHT
VERH . =021817 KOMPL. = 0990
AANT .wo.= 53 BOUWJAAR=1980

ZIII JNDRECHT
RI JKSNR. =HP497270KH
HUUR P.MND. 1985= f

22.91

529.35 HUURDERV. X 1985=
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ALPHEN AAN DEN RYN
BCJIENBWRT (MOLUKSE WIJK)
VERH.=020565 KOMPL.=l73
RIJKSNR.=HVR72
HUUR P.MND. 1988= f
AANT.IIO.= 80 BOUWJAAR=NAOORL.

173.24 HUURDERV. "1988=

10.46

BERGSCHENHOEK
ZONNEBAARS 3/57
VERH.=010755 KOMPL.=17
RIJKSNR.=HVAT219
AANT .110.= 28 BOUWJAAR=1980
HUUR P.MND. 1988= f

158.95 HUURDERV. "1988=

6.36

BINNENMAAS
PUTTERSHOEK: WILHELMINASTR., BEATRIXLN., IRENESTR., MARGRIETSTR., E.A.
VERH.=011091 KOMPL.=2·P
RIJKSNR.=HSV544
AANT .110.= 128 BOUWJAAR=1952
HUUR P.MND. 1988= f 318.53 HUURDERV. " 1988=
5.55
CAPELLE AAN DEN YSSEL SCHOlLEVAAR; L1BREIJE
VERH.=021068 KOMPL.=10
RIJKSNR.=HVAT484
AANT.IIO.= 69 BOUWJAAR=1984
HUUR P.MND. 1988= f

254.01 HUURDERV. " 1988=

6.25

CAPELLE AAN DEN YSSEL DE BERGEN
VERH.=021m KOMPL.=OOl
AANT .110.= 878 BOUWJAAR=1978

RIJKSNR.=HV3381
HUUR !'.MND. 1988= f

536.50 HUURDERV. "1988=

16.52

DORDRECHT
BLEIJENHOEK
VERH • =01 0044 KOMPL. =209
RI JKSNR . =HP50489
AANT.IIO.= 68 BOUWJAAR=1982
HUUR P.MND. 1988= f

615.12 HUURDERV . " 1988=

7.14

DORDRECHT
E. HAEZERHOF
VERH.=010044 KOMPL.=211
RIJKSNR.=HVAT38B
AANT .110.= 61 BOUWJAAR=1982
HUUR P.MND. 1988= f

278.75 HUURDERV. "1988=

39.04

DORDRECHT
MERWEDEPOLDER : ZEEHAVENBUURT
VERH.=010044 KOMPL.=221
RIJKSNR.=HV4686
AANT .110.= 107 BOUWJAAR=NAOORL.
HUUR P.MND. 1988= f

504.95 HUURDERV. " 1988=

5.26

DORDRECHT
REGENBOOGSTR. EN BLAAUWWEG 1
RIJKSNR.=HV2703
VERH.=02046O KOMPL.=1 . 049
HUUR P.MND. 1988= f
AANT.IIO.= 285 BOUWJAAR=1970

499.40 HUURDERV. " 1988=

7.29

DORDRECHT
STADSPOLDERS: SELMA LAGERLOFERF 1/11, 30/62, 115/161, 177/201, 207/247
VERH.=021735 KOMPL.=16
RIJKSNR.=HV4271
AANT .110.= 156 BOUWJAAR=l982
HUUR P.MND. 1988= f 692.35 HlAJRDERV. " 1988=
5.21
GOR I NCHEM
DR. VAN STRATENWEG
VERH. =021549 KOMPL. =11
RI JKSNR. =HV3365
AANT.IIO.= 418 BOUWJAAR=1976
HUUR P.MND. 1988= f

456.39 HlAJRDERV. "1988=

45.77

GORINCHEM
ESPRIT-BUNGALOWS; WILDBAAN, SNIPPENGAT , E.A.
VERH . =021549 KOMPL . =80
RIJKSNR.=Pl964
AANT.IIO.= 106 BOUWJAAR=1951
HUUR P.MND. 1988= f 227.37 HUURDERV. " 1988=

5.28

GORINCHEM
AIREY-FLATS
VERH.=021549 KOMPL.=81
RIJKSNR.=HSV679
AANT.IIO.= 108 BOUWJAAR=l954
HUUR P.MND. 1988= f

17.01 HUURDERV. "1988=

89.86

GOUDA
WESTHAVEN 24
VERH.=020m KOMPL.=11
RIJKSNR.=HVAT233
AANT .110.= 41 BOUWJAAR=1981
HUUR P.MND. 1988= f

179.15 HUURDERV. "1988=

60 . 24

HELLEVOETSLUI S
STERNSTR., RI ETGANSSTR., GRUTTOSTR., PLUV 1ERHOF, EVERTSENPLE IN 3/97
VERH.=010222 KOMPL.=12
RIJKSNR.=Hsv2243
AANT .110. = 150 BOUWJAAR=l968
HUUR P.MND. 1988= f 429.36 HUURDERV. "1988=
6 . 28
HELLEVOETSLUIS
DE EIK, HOGENHOEK
VERH.=020194 KOMPL.=DE EIK
RIJKSNR.=HV3696-77
AANT .wo.= 33 BOUWJAAR=1979
HUUR P.MND. 1988= f
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745.35 HlAJRDERV . "1988=

10.00

HELLEVOETSLUIS
DE BERK, HOGEN HOEK
VERH.=020194 KOMPL.=DE BERK
RIJKSNR.=HV3697·77
AANT.WO.= 36 BOU\IJAAR=1979
HUUR P.MND. 1988= f

692.65 HUURDERV. X 1988=

7.07

HELLEVOETSLUIS
OESTER, HOUT HOEVE , MANTELSCHELP
VERH.=020194 KOMPL.=OESTER
RIJKSNR.=HV3917-79
AANT .WO.= 128 BOUWJAAR=1981
HUUR P.MND. 1988= f 669.26 HUURDERV. X 1988=

6.15

ICATWYK (KOMPLEX 12,14,16-21) MOLENWIJK, K.DOORMANLN., MOLENWEG, RANDWEG E. O., J.V.GALENSTR. E.A
VERH. =020348 KOMPL. =8
RI JKSNR. =HSV927A
AANT .110.= 496 BOUWJAAR=1984
· HUUR P.MND. 1988= f 316.36 HUURDERV. X 1988=
6.84
LEERDAM
PATRIMONIUM STRAAT, IEPSTRAAT
VERH.=021592 KOMPL.=914
RIJKSNR.=HSV2156
HUUR P.MND. 1988= f
AANT.WO.= 109 BOUWJAAR=1969

257.10 HUURDERV. X 1988=

5.15

LEERDAM
VERH.=021592 KOMPL . =917
AANT .WO.= 44 BOUWJAAR=19n

336.25 HUURDERV. X 1988=

5.03

RI JKSNR. =HV325
HUUR P.MND. 1988= f

LEERDAM
ASPEREN: LEERDAMSEWEG, VR. ELBURGSTR., VAN BOETZELAERSTR.
VERH.=021615 KOMPL.=l04
RIJKSNR.=HSV629
AANT .110.= 30 BOUWJAAR=1956
HUUR P.MND. 1988= f 380.32 HUURDERV. X 1988=

8.97

LE IDEN
PR. HENOR I KSTR., PR. FREDER I KSTR. 3/3B, 11/11 B, MOLENSTR. 3/3B, OUDE VEST 2231223J
VERH.=021907 KOMPL.=32 (LWS)
RIJKSNR.=HVAT291
AANT.WO.= 25 BOU\IJAAR=1982
HUUR P.MND. 1988= f 301.05 HUURDERV. X 1988=
21.59
ROTTERDAM
PROE FIION I NGEN EKSTERSTRAAT
VERH.=010154 KOMPL.=402
RIJKSNR.=V4754
AANT.WO.= 48 BOU\IJAAR=1949
HUUR P.MND. 1988= f

229.90 HUURDERV. X 1988=

6.42

ROTTERDAM
DE NACHTEGAAL
VERH.=010154 KOMPL.=428
RIJKSNR.=ZV14 N.B . '57
AANT.WO.= 136 BOU\IJAAR=1959
HUUR P.MND . 1988= f 215.65 HUURDERV. X 1988=

24.74

ROTTERDAM
DORP
VERH.=020216 KOMPL.=4.3
AANT.WO.= 36 BOUWJAAR=1957

RI JKSNR. =ZSV40
HUUR P.MND. 1988= f

212.62 HUURDERV. X 1988=

6.45

ROTTERDAM
TUI JNENBURGH
VERH.=020216 KOMPL.=7.3
RIJKSNR.=ZSV54
HUUR P.MND. 1988= f
AANT.WO.= 213 BOU\IJAAR=1965

244.63 HUURDERV. X 1988=

11.62

ROTTEROAM
REHORST 1 ,DEELPLAN 1 HOOGST AD
VERH.=020216 KOMPL.=51.6
RIJKSNR.=ZP40353
AANT.WO.= 26 BOUWJAAR=1982
HUUR P.MND. 1988= f

696.93 HUURDERV. X 1988=

7.38

ROTTERDAM
MOL & REI JENGA 1
VERH.=020216 KOMPL.=52.6
RIJKSNR.=ZP40368
AANT.WO.= 38 BOUWJAAR=1982
HUUR P.MND. 1988= f

679.27 HUURDERV. X 1988=

9.50

ROTTERDAM
MOL & RE I JENGA
VERH.=020216 KOMPL.=57.5
RIJKSNR.=ZVAT281
AANT.WO.= 34 BOU\IJAAR=1983
HUUR P.MND. 1988= f

241.40 HUURDERV. X 1988=

7.40

ROTTERDAM
BINNENSTAD; MOLENWERF, ST. JACOBSTRAAT
VERH. =020392 KOMPL. =6283
RI JKSNR. =ZP40360A
AANT .WO.= 110 BOU\IJAAR=1981
HUUR P . MND. 1988= f 688.39 HUURDERV. X 1988=

18.81

ROTTERDAM
SCHOONDERLOOSTRAA T
VERH.=02D665 KOMPL.=057
RIJKSNR.=ZVAT253
AANT.WO.= 44 BOUWJAAR=1982
HUUR P.MND. 1988= f

228.03 HUURDERV. X 1988=

5.64

ROTTERDAM
BUITENDIJKS, lste FASE SCHIEMOND
VERH.=02D665 KOMPL.=059
RIJKSNR.=ZV343-'82
AANT.WO.= 262 BOUWJAAR=1983
HUUR P.MND. 1988= f 392.22 HUURDERV. X 1988=

6.90
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ROTTERDAM
HOBOI(EN DE BIE
VERH.=020665 KCJlPL.=096
RIJKSNR.=ZVAT325- '85
AANT . IIO . = 26 BOJIIJAAR=1986
HUUR P.MND. 1988= f 216.81 HUURDERV. "1988=

17.94

ROTTERDAM
MATHENESSERWEG 159- 181. DIRK DANISSTRAAT 16 (MGE-IIONINGEN)
VERH.=021394 KOMPL.=46
RIJKSNR . =AANT .110.= 29 BOUWJAAR=1953
HlAJR P.MND. 1988= f 339.50 HWRDERV. " 1988=

6.63

ROTTERDAM
ZUIDWIJK; DE MARE ROOES (ELLEMARE)
VERH.=021563 KOMPL.=700 (28)
RIJKSNR.=AANT .110.= 182 BOUWJAAR=1959
HWR P.MND. 1988= f 444.14 HUURDERV. " 1988=

6.33

ROTTERDAM
ZUIDWIJK; BOEKENROOE
VERH.=021563 KOMPL.=770 (34)
RIJKSNR.=AANT.IIO.= 138 BOUWJAAR=l963
HlAJR P.MND. 1988= f

219.35 HUURDERV. "1988=

18.03

ROTTERDAM
TON I CASTRAAT
VERH.=021654 KOMPL.=014
RIJKSNR.=ZV213-78
AANT .110.= 43 BOUWJAAR=1980
HWR P.MND. 1988= f

416.52 HlAJRDERV. " 1988=

6.08

ROTTERDAM
TALi NGSTRAA T
VERH.=021654 KOMPL.=018
RIJKSNR.=ZVAT276
AANT.IIO.= 29 BOUWJAAR=1982
HWR P.MND. 1988= f

346.27 HUURDERV. "1988=

13.97

ROTTERDAM
HOOGVLi ET: NIEUW ENGELAND
VERH . =021738 KOMPL.=10
RIJKSNR.=G5.0050.1
AANT .110.=1062 BOJIIJAAR=1953
HlAJR P.MND. 1988= f

265.17 HWRDERV. "1988=

20".63

ROTTERDAM
"HOOGVLiET : WESTPUNT 4: KANEEL HOF • KARDOENHOF • KERVELHOF • KOM I JNHOF. THIJMWEG
VERH.=021738 KOMPL.=70
RIJKSNR.=ZP40282
HWR P.MND. 1988= f 600.01 HUURDERV. "1988=
6.10
AANT.IIO.= 344 BOUWJAAR=1975
ROTTERDAM
HOOGVLi ET: MEEUWENPLAAT 2
VERH.=021738 KOMPL.=92
RIJKSNR.=OS R'DAM 1580
HUUR P.MND. 1988= f 454.59 HUURDERV. " 1988=
AANT.IIO . = 29 BOJIIJAAR=1959
ROZENBURG
LANGE-. RUIGE-. EN BOSSEPLAAT
VERH.=010155 KOMPL.=7
RIJKSNR.=HSV21oa
AANT .110.= 430 BOUWJAAR=1967
HWR P.MND. 1988= f

7.75

373.79 HlAJRDERV. "1988=

12.47

S GRAVENHAGE
WETERINGPLEIN
VERH.=020052 KOMPL.=55
RIJKSNR.=YVAT235- '83
AANT .110.= 31 BOJIIJAAR=1985
HWR P.MND. 1988= f 280 . 65 HUURDERV. " 1988=

5.87

S GRAVENHAGE
schilderswi jk; HOEFKADE. JAN STEENSTRAAT • ROGUSESTRAAT
VERH. =020425 KOMPL. =066
RI JKSNR. =YV288
AANT .110.= 47 BOUWJAAR=l986
HlAJR P.MND. 1988= f 503.85 HUURDERV. "1988=

13.16

S GRAVENHAGE
LOEVESTEI NLAAN
VERH.=021605 KOMPL.=21
RIJKSNR.=YSV53
AANT .110.= 100 BOUWJAAR=1964
HWR P.MND. 1988= f

326.99 HlAJRDERV. "1988=

6.89

S GRAVENHAGE
MAASSTRAAT
VERH.=021618 KOMPL.=57
RIJKSNR.=YV143-75
AANT .110.= 99 BOUWJAAR=1977
HWR P.MND. 1988= f

338 . 15 HWRDERV. " 1988=

6.02

S GRAVENHAGE
LAAN VAN DE MENSENRECHTEN
VERH.=021618 KOMPL.=72
RIJKSNR.=YP402080KH "
AANT.IIO.= 69 BOUWJAAR=1981
HUUR P.MND. 1988= f 755.27 HUURDERV. " 1988=

5.90

SPYKENI SSE
KARPERVEEN
VERH.=021669 KOMPL.=KARPERVEEN RIJKSNR.=HV3775
HWR P.IIIID. 1988= f
AANT.IIO.= 160 BOJIIJAAR=1979

652.31 HUURDERV. " 1988=

6.64

SPYKEN I SSE
GROENEI«Ul
VERH.=021876 KOMPL.=026
RIJKSNR.=HSV347
AANT.IIO.= 300 BOJIIJAAR=1965
HWR P. MND. 1988= f

337.96 HWRDERV. "1988=

14.50
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SPYKEN I SSE
GROENEI/OUD, STERRENKlIART I ER
VERH.=021876 KOMPL.=028 T/M 031 RIJKSNR.=HSv2109
HWR P.MND. 1988= f
AANT.IIO.=1300 BCXJ\IJAAR=1967

375.67 HWRDERV . " 1988=

5.94

SPYKEN I SSE
IIATERLAND
VERH. =021876 KOMPL. =042
AANT.IIO.= 106 BOUIIJAAR=1975

687.60 HWRDERV. "1988=

·8.95

RI JKSNR. =HP48758
HUUR P.MND. 1988= f

SPYKENISSE
CENTRUM 1: NIEUIISTR., RAADHUISLAAN, H. DE L1NTIIEG, J.C. STERRENBURGSTR.
VERH.=021896 KOMPL.=18
RIJKSNR.=HP50480
AANT .110.= 61 BOUIIJAAR=1981
HUUR P.MND. 1988= f 626.41 HUURDERV. " 1988=
5.44
SPYKENISSE
GROENEI/OUO·NOORD 2: SCHRIJNIIERKER, IIAGENMAKER, SCHOENMAKER, BARBIER, KLOMPEN., E.A .
VERH.=021896 KOMPL.=21
RIJKSNR.=HP50134
HWR P.MND. 1988= f 602.05 HUURDERV. "1988=
6.12
AANT.IIO.= 74 BOUIIJAAR=1981
SPYKENISSE
DE HOEK 3: GANZENHOEK, BRAAMSLUIPERHOEK, PATRIJSHOEK, HOEICLAAN, STERNHOEIC, E.A.
VERH.=021896 KOMPL.=24
RIJKSNR.=HP50406
HUUR P.MND. 1988= f 733.11 HUURDERV. "1988=
18.77
AANT.IIO.= 75 BOUIIJAAR=1981
VLAARD I NGEN
CENTRUM;GROENEIIEGSTRAA T, H• ROLAND STRAAT
VERH.=020142 KOMPL.=6
RIJKSNR.=HSV614
AANT .110.= 138 BOUIIJAAR=1948
HUUR P.MND. 1988= f 244.34 HUURDERV. " 1988=

7.88

VLAARD I NGEN
BAARNEHOEVE
VERH.=020142 KOMPL.=23/123
RIJICSNR.=HP504090KH
AANT .110.= 44 BOUIIJAAR=1981
HUUR P.MND. 1988= f

853.08 HWRDERV. "1988=

39.85

IIATERINGEN
GELE ICIIIKSTAART
VERH.=020354 KOMPL.=16
RIJKSNR.=HV2736
AANT.IIO.= 40 BOUIIJAAR=1971
HUUR P.MND. 1988= f

370.60 HUURDERV. " 1988=

7.32

IIATERINGEN
IIITTE VONDELLAAN
VERH. =020354 KOMPL. =25
RI JKSNR. =HV3759
AANT.IIO.= 26 BOUIIJAAR=1979
HUUR P.MND. 1988= f

417.38 HUURDERV. "1988=

5.77

ZOETERMEER
AZALEAPARK 18/38, 44/78, PARKDREEF 87/105, 109/129 E.A.
VERH. =021446 KOMPL. =066
RI JKSNR. =HP50308
AANT.IIO.= 75 BCXJ\IJAAR=1981
HUUR P.MND. 1988= f 778.33 HUURDERV. "1988=

14.41

ZIIYNDRECHT
DORDRECHT: BLAAUllllEG 1/131, 137/267, 273/403, 409/539
VERH. =020267 KOMPL. =54
RI JKSNR. =HV2989
HUUR P.MND. 1988= f 506.39 HWRDERV. " 1988=
AANT.IIO . = 264 BOUIIJAAR=1973

5.73

121

BULAGE 6:

Naoorlogse komplexen in Zuid-Holland met een grootte van tenminste 50 woningen en een huurderving in 1989 van tenminste

.

S~.

CAPELLE AAN OEN YSSEL
DOTTERLEI 559/655, WILGENHOEIC 32/145
VERH. =021626 KOMPL. =27
RI JKSNR .=HP45489
AANT .110.= 147 BOUWJAAR=1972
HUUR P.MND. 1989= f 589.79 HUURDERV. " 1989=

6.84

CAPELLE AAN OEN YSSEL
CAPELLE AIO IJSSEL; TORENHOF
VERH.=021646 KOMPL.=10780
RIJKSNR.=HP46670
HUUR P.MNO. 1989= f
AANT.IIO.= 52 BOUWJAAR=1971

7.50

399.85 HUURDERV. " 1989=

CAPELLE AAN OEN YSSEL
ZIJPENBERG, 110LOBERG, TANICENBERG, BRAAMBERG, CAUBERG, BOOMBERG, E.A.
VERH.=021m KOMPL.=004
RIJKSNR.=HV3381
HUUR P.MND. 1989= f 554.59 HUURDERV. " 1989=
7.44
AANT.IIO.= 878 BOUWJAAR=1978
DELFT
PIERSONSTR.,ROELLSTR., PROF. OUDEMANSTR. 57/97, 56/92, KAPP. V.O. COPPELLOSTR 9/15
VERH.=021928 KOMPL.=12
RIJKSNR.=PB3499,PB7597
AANT .wo.= 195 BOUWJAAR=l948
HUUR P.MND. 1989= f 294.38 HUURDERV. "1989=
10.60
DORDRECHT
BLE I JENHOEIC
VERH.=010044 KOMPL.=125 (209)
RIJKSNR.=HP50489
AANT.IIO.= 68 BOUWJAAR=1982
HUUR P.MND. 1989= f

632.45 HUURDERV. "1989=

9.34

DORDRECHT
EBEN, HAEZERHOF
VERH.=010044 KOMPL.=172 (211)
RIJKSNR.=HVAT388
AANT.IIO.= 61 BOUWJAAR=1982
HUUR P.MND. 1989= f

286.98 HlAJRDERV. "1989=

61.41

DORDRECHT
MERWEDEPOLDER
VERH.=010044 KOMPL.=118 (221)
RIJKSNR.=HV4686
AANT.WO.= 107 BOUWJAAR=1986
HUUR P.MND. 1989= f

510.64 HUURDERV. " 1989=

5.54

DORDRECHT
VERH.=020460 KOMPL.=1.049
AANT .110.= 285 BOUWJAAR=1970

516.53 HUURDERV. " 1989=

8.62

RI JKSNR • =HV2703
HUUR P.MND. 1989= f

DORDRECHT
SELMA LAGERLOF-ERF 1/11, 30/62; 115/161, 177/201, 207/247
VERH.=021735 KOMPL.=16
RIJKSNR.=HV4271
AANT.IIO.= 156 BOUWJAAR=1982
HUUR P.MND. 1989= f 713.12 HUURDERV. " 1989=
5.77
GORINCHEM
OR. VAN STRATENWEG (STALKAARSENFLAT)
VERH.=021549 KOMPL.=11
RIJKSNR.=HV3365
AANT.IIO.= 418 BOUWJAAR=1976
HlAJR P.MND. 1989= f 469.55 HUURDERV. "1989=

58.76

GORINCHEM
WILDBAAN, SNIPPENGAT , HAZENLEGER, PATRIJZENNEST E.A. (PLATFORMWONINGEN)
VERH.=021549 KOMPL.=80
RIJICSNR.=P1964
AANT.IIO.= 106 BOUWJAAR=1951
HUUR P.MND. 1989= f 227.78 HlAJROERV. " 1989=
7.46
GOlDA
BERNAOOTTELN., DUNANTSINGEL, SCHWEITTZERPL., WILLEM OE ZWIJGERSINGEL, E.A.
VERH.=010073 ICOMPL.=005
RIJKSNR.=HSV98
AANT .110.= 295 BOUWJAAR=1959
HUUR P.MND. 1989= f 303.14 HUURDERV. "1989=
15.25
GOUDA
EENDRACHTSWEG, ELCICERLYCKSTR., HALEWIJNPLEIN, VERZETSLAAN, E.A.
VERH. =01 0073 ICOMPL. =006
RI JKSNR. =HSV684
AANT .110.= 462 BOUWJAAR=l963
HUUR P.MND. 1989= f 288.03 HUURDERV. " 1989=
5.50
HELLEVOETSLUIS
RIETGANSSTR., STERNSTR., GRUTTOSTR., PLUVIERHOF 1/11. 15/97, EVERTSENPLEIN 3/97
VERH .=01 0222 KOMPL. =12
RI JICSNR. =HSV2243
HUUR P.MNO. 1989= f 442.24 HlAJRDERV. "1989=
9.94
AANT.IIO.= 150 BOUWJAAR=1968
HELLEVOETSLUI S
WITTENS-HOECK
VERH.=020194 KOMPL.=WITTENS -.H: RIJICSNR.=HII3604-76
AANT .110.= 370 BOUWJAAR=1978
HUUR P.MND. 1989= f

671.78 HUURDERV. "1989=

6.92

HELLEVOETSLUI S
MOSSEL
VERH.=020194 KOMPL.=MOSSEL
AANT.IIO.= 155 BOUWJAAR=1981

664.16 HlAJRDERV. " 1989=

5.72

122

RIJKSNR.=HV3970-80
HUUR P.MND. 1989= f

HELLEVOETSLUIS
OESTER
VERH.=020194 KOMPL.=OESTER
AANT.WO . = 128 BOUIIJAAR=1981
OOSTFLAKKEE
VERH.=021482 KOMPL.=9
AANT.WO.= 53 BOUWJAAR=l963

RIJKSNR.=HV3917-79
HUUR P.MND. 1989= f

689.34 HUURDERV. X 1989=

7.80

RIJKSNR.=HSV827
. HUUR P.MND. 1989= f

268.32 HlJURDERV. X 1989=

7.62

ROTTERDAM
COMPLEX 57 (VAN 1945 - 1960 GEBClJIo'DE WON., ONVERBETERD)
VERH.=010154 KOMPL.=COMPLEX 57 RIJKSNR.=ZSV57
HUUR P.MND. 1989= f 280.14 HUURDERV. X 1989=
AANT.WO.= 58 BOUWJAAR=NAOORL.

8.57

ROTTERDAM
VERH.=020392 KOMPL.=2395
AANT .wo.= 181 BOUWJAAR=1981

RI JKSNR. =ZV222
HUUR P.MND. 1989= f

439.10 HUURDERV. X 1989=

5.29

ROTTERDAM
VERH .~020392 KOMPL. =6283
AANT .wo.= 110 BOUWJAAR=19Bl

RI JKSNR. =ZP40360A
HUUR P.MND. 1989= f

709.05 HUURDERV. X 1989=

16.61

ROTTERDAM
VERH. =020392 KOMPL. =6307
AANT .wo.= 56 BOUIIJAAR=1979

RIJKSNR.=ZVAT222
HUUR P.MND. 1989= f

232.64 HUURDERV. X 1989=

8.32

ROTTERDAM
HORD IJKERVELD
VERH.=020396 KOMPL.=005
RIJKSNR.=ZSV53
AANT .WO.=1112 BOUIIJAAR=1963
HUUR P.MND. 1989= f

359.20 HUURDERV. X 1989=

10.24

ROTTERDAM
BUITENDIJKS, FASE 1
VERH.=020665 KOMPL.=059
RIJKSNR.=ZV343- '82
AANT .wo.= 262 BClJIIJAAR=NAOORL.
HUUR P.MND. 1989= f

397.91 HUURDERV. X 1989=

5.41

ROTTERDAM
GIJSINGSTRAAT, VAN DUYLSTRAAT, J. KOBEELSTRAAT
VERH.=021394 KOMPL.=55
RIJKSNR.=ZSV57
AANT.WO.= 64 BOUIIJAAR=1953
HUUR P.MND. 1989= f 247.48 HUURDERV. X 1989=

9.37

ROTTERDAM
ZUIDIII JK
VERH.=021563 KOMPL.=5 (OF 3)
RIJKSNR.=V12403
AANT .WO.= 108 BOUIIJAAR=1953
HUUR P.MND. 1989= f

296.31 HUURDERV. X 1989=

5.43

ROTTERDAM
ZUIDIII JK
VERH.=021563 KOMPL.=6 (OF 3)
RIJKSNR.=V12403
AANT.WO.= 178 BOUIIJAAR=1953
HUUR P.MND. 1989= f

298.13 HUURDERV. X 1989=

6.10

ROTTERDAM
ZUIDIII JK
VERH.=021563 KOMPL.=117 (OF 34) .RIJKSNR.=ZV85
AANT .wo.= 138 BClJIIJAAR=NAOORLOGS HUUR P.MND. 1989= f

217.47 HUURDERV. X 1989=

19 . 20

ROTTERDAM
NIEUII ENGELAND (KOMPL. 12=808 \ION., KOMPL. 13= 120 WON., KOMPL. 14=14 WON.)
VERH.=021738 KOMPL.=010
RIJKSNR.=ZSV50
AANT.WO.= 942 BOUIIJAAR=1953
HUUR P.MND. 1989= f 303.39 HUURDERV. X 1989=
30.05
S GRAVENHAGE
"918 t/m 919" (IN BEHEER BIJ GIIB CENTRUM)
VERH.=010076 KOMPL.=917 OF 205 RIJKSNR.=YVAT219
HUUR P.MND. 1989= f 295.57 HUURDERV. X 1989=
AANT.WO.= 185 BOUIIJAAR=1982

18.54

S GRAVEN HAGE
VERH. =020425 KOMPL. =179
AANT.WO.= 65 BOUIIJAAR=NAOORL.

193.05 HUURDERV. X 1989=

14.09

S GRAVENHAGE
CANNENBURGLAAN E.O.
VERH.=021618 KOMPL.=29
RIJKSNR.=YSV2
AANT.WO.= 86 BOUIIJAAR=1954
HUUR P.MND. 1989= f . 269.75 HUURDERV. X 1989=

5.51

S GRAVENHAGE
MEPPELIIEG E.O.
VERH.=021618 KOMPL.=43
RIJKSNR.=YSV67
HUUR P.MND. 1989= f
AANT.\IO.= 366 BClJIIJAAR=1963

7.19

RI JKSNR. =YRVH862
HUUR P.MND. 1989= f

376.90 HUURDERV. X 1989=

123

S GRAVENHAGE
LAAN VAN DE MENSENRECHTEN
VERH.=021618 KOMPL.=72
RIJKSNR.=YP402080KH
AANT.WO.= 69 BOUWJAAR=1981
HWR P.MND. 1989= f

753.35 HWRDERV. % 1989=

SCHIEDAM
RAAM 19/121, ACHTER DE TEER STOOf 20/52
VERH.=021683 KOMPL.=058
RIJKSNR.=HVAT530
AANT.WO.= 69 BOUWJAAR=1985
HWR P.MND. 1989= f 240.51 HWRDERV.

6.48

% 1989=

8.43

SLIEDRECHT
DORLANDSlIEER, SMALlIEER, LANDSKROONllEER, E.A.
VERH.=020456 KOMPL.=28
RIJKSNR.=HV4013
AANT .WO.= 177 BOUIIJAAR=1975
HlllR P.MND. 1989= f 625.85 HlllRDERV. % 1989=

9.06

SLIEDRECHT
HAVIKSTRAAT
VERH.=020867 KOMPL.=J
RIJKSNR.=HV2820
AANT .WO.= 160 BOUWJAAR=1969
HlllR P.MND. 1989= f

431.82 HlllRDERV. % ,1989=

6.48

SLI EDRECHT
VALKHOf
VERH.=020867 KOMPL.=K
AANT.WO.= 160 BOUWJAAR=1971

RIJKSNR.=HP46228
HlllR P.MND. 1989= f

485.73 HWRDERV. % 1989=

5.88

SPYKENISSE
SPIJKENISSE; CENTRAAL WONEN
VERH.=021646 KOMPL.=11350
RIJKSNR.=HV4181
AANT.WO.= 72 BOUWJAAR=1981
HlllR P.MND. 1989= f

558.53 HlllRDERV. % 1989=

33.36

SPYKEN I SSE
SP I JKEN I SSE; GOUDENREGENPLE I N
VERH.=021646 KOMPL.=11920
RIJKSNR.=BP52607
AANT .WO.= 70 BOUWJAAR=1987
HlllR P.MND. 1989= f 573.44 HlllRDERV. % 1989=

15.94

SPYKENISSE
GROENEIIOUO-NOORD 2: SCHRIJNIIERKER, HOefSMID, MULDER, E.A.
VERH.=021896 KOMPL.=21
RIJKSNR.=HP50134
AANT.WO.= 74 BOUWJAAR=1981
HlllR P.MND. 1989= f 620.11 HlllRDERV. % 1989=
6.96
SPYKENISSE
HOEK 3: GANZENHOEK, GRUTTOHOEK E.A.
VERH. =021896 KOMPL. =24
RI JKSNR. =HP50406
AANT.WO.= 75 BOUWJAAR=1981
HlllR P.MND. 1989= f 755.11 HlllRDERV. % 1989=

124

24.94
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