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Voorwoord
Voor u ligt mijn onderzoek naar de problematiek en aanpakstrategieën voor bloemkoolwijken in Nederland. Ik veronderstel dat
de naam ‘bloemkoolwijk’ onder de lezers van dit onderzoek (inmiddels) bekend is maar u kunt zich voorstellen dat ik heel wat
vragende blikken kreeg wanneer ik vertelde dat het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek ‘bloemkoolwijken’ betrof. Nadere
toelichting over deze wijken bracht dan weer verheldering en herkenning. Mensen bleken tientallen jaren in zo’n wijk te hebben
gewoond, er vaak te zijn verdwaald of hebben de wijken zelfs mee helpen ontwerpen of ontwikkelen.
De bloemkoolwijk is een type woonwijk met een woonervenstructuur, gebouwd in de jaren ’70-’85 en ontstaan als reactie tegen
de rationele en grootschalige (vroeg)naoorlogse wijken. Een jaar of vijf geleden kwamen de eerste signalen binnen dat er licht
verval in de vorm van verloedering optrad in een aantal bloemkoolwijken. Na 30 jaar geen of weinig groot onderhoud werden de
eerste slijtageplekken van deze wijken zichtbaar.
Ook de opzet van de wijken, vanuit een duidelijk idealisme en gedachte van kleinschaligheid, spoort na 30 jaar niet meer met de
wensen van de veranderende samenleving. Het toenemende individualisme bleek niet makkelijk samen te gaan met de collectief
opgezette woonerven en hoven in de bloemkoolwijk.
Deze beginnende tekenen van verval en het feit dat er nog weinig onderzoek is uitgevoerd naar (de aanpak van) bloemkoolwijken vormden voor mij de aanleiding om onderzoek te doen naar de bloemkoolwijken. In dit onderzoek wil ik naar voren laten
komen wat precies de problematiek in deze wijken is en met welke stedelijke vernieuwingsaanpak de wijken het beste aan kan
worden gepakt.
Het eindresultaat is een onderzoek waar ik erg trots op ben. Het geeft de lezer een beeld van de problematiek in de bloemkoolwijken en geeft inzichten in de manier waarop de wijken de komende jaren, onder de inmiddels veranderde omstandigheden in
de stedelijke vernieuwing, kunnen worden aangepakt. Een belangrijk thema wat hierbij wordt uitgelicht is de invloed van het
versnipperd particulier woningbezit (wat kenmerkend is voor de wijken) op het stedelijk vernieuwingsproces van de wijken.
Ik ben dank verschuldigd aan een aantal personen die een bijdrage hebben geleverd aan mijn onderzoek. Allereerst wil ik mijn
begeleider Rob van der Heijden hartelijk danken. Hij heeft mij tijdens onze gesprekken altijd van opbouwende kritiek voorzien
en mij in de goede richting geleid. Ik ben dan ook zeer content dat hij mijn begeleider was en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
Ten tweede ben ik mijn dank verschuldigd aan mijn bedrijf Gerrichhauzen en Partners dat mij de mogelijkheid heeft gegeven
naast mijn werkzaamheden daar, ook tijd te spenderen aan dit onderzoek. Ook wil ik mijn begeleider daar, Bert te Kiefte, bedanken voor zijn begeleiding en adviezen. Ook wil ik mijn collega’s bij GenP bedanken voor hun tips, adviezen en de goede werksfeer. Tot slot wil ik wil ook graag alle geïnterviewde personen danken voor hun betrokkenheid bij dit onderzoek, waardoor ik
een goed inzicht heb kunnen krijgen in de situatie en stedelijke vernieuwingsprocessen in de bloemkoolwijken.

Tom Meulendijks,
Oktober 2010
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Samenvatting
Bloemkoolwijken zijn woonwijken die van 1970 tot 1985 vanuit een stedenbouwkundig ideaal of gedachte zijn ontwikkeld. De
wijken kenmerken zich door trapsgewijze verkavelingen, kronkelige woonstraten, woonerven en een veelheid aan groen in de
wijk. Er zijn ongeveer 800 000 woningen in bloemkoolwijken gebouwd.
De aanleiding voor dit onderzoek vormt de afglijdende positie waarin de bloemkoolwijken zich momenteel bevinden. Een combinatie van fysieke en sociale problemen bij een ontspannende woningmarkt zorgt ervoor dat de wijken minder populair worden
en in een neerwaartse spiraal (dreigen) te komen. Om dit te voorkomen moet na worden gedacht over een wijze van aanpak om
de wijken op te gaan knappen.
Het omgaan met versnipperd particulier woningbezit, dat een kenmerk is van deze wijken, vormt bij de vernieuwing van de
bloemkoolwijken een lastige opgave bij het fysiek vernieuwen van de wijken. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook:
In hoeverre wordt het stedelijk vernieuwingsproces in bloemkoolwijken beïnvloed door het versnipperde particuliere bezit in
deze wijken en welke samenwerkingsstrategieën, beheermodellen of instrumenten kunnen het best worden gebruikt voor de
stedelijke vernieuwing in bloemkoolwijken?
Bij het beantwoorden van deze vraag is allereerst gekeken naar de fysieke en sociaaleconomische situatie in de wijken en vervolgens naar de stedelijke vernieuwingsmogelijkheden van de wijken. Vervolgens wordt gekeken wat de (theoretische) invloed van
versnipperd particulier eigendom is op een stedelijk vernieuwingsproces. Daarna worden de stedelijk vernieuwingsprocessen
van twee casussen met versnipperd woningbezit en twee casussen zonder versnipperd woningbezit onderzocht.
De lessen en conclusies uit de theorie en praktijk worden tot slot gebruikt om tot een geschikte stedelijke vernieuwingsaanpak te
komen voor bloemkoolwijken.
Fysieke opgave en versnipperd bezit
De (stedenbouwkundige) vernieuwingsopgave richt zich op een vernieuwing van de ruimtelijke structuur in de wijken waarbij de
woningen niet worden gesloopt maar vaak een renovatiebeurt krijgen. Deze (gewenste) strategie in bloemkoolwijken verschilt
daarmee met de ‘oude’ vernieuwingsaanpak met veel grootschalige sloop en nieuwbouw.
Veel bloemkoolwijken worden gekarakteriseerd door versnipperd particulier woningbezit. Veel woningcorporaties verkochten in
deze wijken huurwoningen aan haar huurders. De wijken hadden van oudsher al koopwoningen die vaak in aparte woonblokken
lagen, maar door de verkoopoperaties is het woningbezit gaan ‘versnipperen’ door de wijk.
Het versnipperd bezit kan het fysieke stedelijke vernieuwingsproces aanzienlijk bemoeilijken. De belangrijkste reden hiervoor is
dat het versnipperd eigendom het slagen van de stedelijke vernieuwing (deels) afhankelijk maakt van de inspanning van de
huiseigenaren. Dit geldt zeker voor wijken waar het particulier bezit erg hoog is (>40%).
Theoretische inzichten inhoud en proces
Om de invloed van het versnipperd bezit op de wijkvernieuwingsprocessen te onderzoeken is allereerst gezocht naar theoretische inzichten die dit inhoudelijk kunnen verklaren. Daarna is gezocht naar theorieën die een stedelijk vernieuwingsproces in de
praktijk procesmatig kunnen verklaren.
Theoretische inzichten inhoud
De theoretische inzichten van Glock & Häussermann (2004) en Goderbauer (2007) wijzen op het prisoners dilemma dat ten
grondslag ligt aan het probleem dat herstructurering lastiger van de grond is te krijgen in buurten met versnipperd eigendom, en
juist eenvoudiger te organiseren is in wijken met veel corporatiebezit.
De Wolff et al. (2004) geven drie redenen op waarom een gezamenlijke stedelijke vernieuwing met een versnipperd bezit kan
falen. Dit komt omdat de verschillende eigenaren inhoudelijk niet achter de ingreep staan, de eigenaren de ingreep niet kunnen
bekostigen of omdat er sprake is van freeriders. De ware motieven kunnen vaak (bijna) niet worden achterhaald.
Omdat vele woningeigenaren zich om financiële of speculatieve redenen kunnen ontrekken aan het vernieuwingsproces is een
samenwerkingsproces in een ’versnipperde wijk’ in theorie moeilijker te organiseren.
Daarnaast kunnen door een hoog particulier of versnipperd bezit de machtsverhoudingen en verantwoordelijkheden in de wijk
veranderen; gemeenten en corporaties kunnen zich door het geslonken bezit minder verantwoordelijk voelen in de wijk.
Dit levert bij een stedelijke vernieuwingsproces niet alleen een ander (krachten)spel tussen de partijen en daarmee de vraag hoe
zo’ n proces moet worden vormgegeven en hoe huiseigenaren (bij de besluitvorming) moeten worden betrokken.
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De ’oude’ wijkvernieuwingsstrategie, waar een corporatie samen met de gemeente de wijk herstructureert gaat hierdoor ook niet
meer op in wijken met veel particulier versnipperd bezit. De wijk wordt zo afhankelijk van de inzet van de particuliere
woningeigenaren. De gebrekkige organisatiegraad en wil om mee te werken van de woningeigenaren lijkt dit in de weg te staan.
Theoretische inzichten proces
Met behulp van een drietal netwerk- en procesmanagementtheorieën zijn de stedelijke vernieuwingsprocessen van de casussen
onderzocht.
De ‘Kenmerken van een complex netwerk‘ volgens De Bruijn & Ten Heuvelhof (1999) is gebruikt om de samenwerking tussen
woningcorporaties, gemeente en bewoners(organisaties) te karakteriseren. De ‘Principes van procesmanagement’ volgens De
Bruijn e.a. (2002) zijn gebruikt om het procesverloop te toetsen aan de kenmerken van een goed proces zoals door hen beschreven. Tot slot is de ‘Evaluatie van een beleidsproces’ volgens Teisman (1998) gebruikt om te bekijken hoe de actoren aankijken
tegen de mate waarin de vooraf gestelde doelen zijn gerealiseerd in het proces.
Op basis van deze theorieën is een analysekader opgesteld waarmee de casussen zijn geanalyseerd. Bij de analyse van de casussen is steeds de vergelijkende vraag gesteld in hoeverre het procesverloop van de casussen met versnipperd bezit afwijken van de
casussen zonder versnipperd bezit.
Casussen
Om de stedelijke vernieuwingsprocessen van bloemkoolwijken in de praktijk te onderzoeken is empirisch onderzoek uitgevoerd
op een viertal casussen.
Het belangrijkste criterium voor de selectie voor de casussen was dat er bij twee van de vier casussen sprake van een versnipperd
particulier bezit moest zijn en dat stedelijke vernieuwing moest hebben plaatsgevonden. De volgende casussen zijn geselecteerd:
Wijken met versnipperd particulier woningbezit:

Wijken zonder of laag versnipperd particulier woningbezit:

Lelystad: Noord oost

’s-Hertogenbosch: De Donk

Emmen: Emmerhout

Almere: Stedenwijk noord

In de casussen Lelystad Noord oost en Stedenwijk noord is getracht de woningeigenaren te betrekken bij de stedelijke vernieuwing door hen renovatiepakketten aan te bieden waardoor zij mee konden doen aan de vernieuwing die de woningcorporatie
uitvoerde op de huurwoningen. In de andere casussen is niet getracht de woningeigenaren te betrekken bij de stedelijke vernieuwing door middel van particuliere woningverbetering.
Het betrekken van de particuliere woningeigenaren bij het vernieuwingsproces leverde in de casussen veel problemen op. Óf de
eigenaren willen niet participeren doordat zij van mening zijn dat de woningcorporatie verantwoordelijk is of men het niet eens
is met de ingrepen (door bijvoorbeeld niet betrokken te zijn bij het besluitvormingsproces voor de ingrepen), óf de eigenaren zijn
financieel niet in staat de ingrepen te bekostigen. Ook de gebrekkige organisatiegraad en het ontbreken van een ‘collectief probleem’ voor deze groep stond slagvaardigheid in de weg.
Het fysieke (eind)resultaat in wijken met een hoog versnipperd particulier bezit was aanmerkelijk minder dan wijken zonder of
laag versnipperd bezit (De Donk en Stedenwijk noord). Omdat de particuliere woningen niet zijn aangepakt is slechts grofweg de
helft van de woningen in de wijk vernieuwd.
Dit probleem zal in de toekomst meer gaan spelen omdat veel (bloemkool)wijken die de komende jaren worden vernieuwd een
hoog particulier woningbezit kennen. De vraag of de financieel zwakkere huiseigenaren zorg gaan dragen voor hun woningen is
en blijft dus een relevante vraag voor deze wijken. Hier is nog geen concrete oplossing voor.
De bevindingen uit de casussen geven aan dat de ‘klassieke wijkvernieuwingsaanpak’ waarin gebieden grootschalig worden aangepakt met een accent op een fysieke aanpak en forse investeringen niet is weggelegd voor bloemkoolwijken. Er moet worden
gezocht naar een specifieke wijkvernieuwingsaanpak voor deze wijken. Drie constateringen liggen hier aan ten grondslag:
-

Andere fysieke stedelijke vernieuwingsopgave: De stedenbouwkundige opgave in bloemkoolwijken is aanzienlijk ‘lich-

-

Teruglopende investeringsbudgetten voor wijkvernieuwing: Wijkvernieuwing met een beperkt budget wordt in de na-

-

Omgaan met groot aandeel (versnipperd) particulier bezit in de wijk: Dit zorgt ervoor dat de wijkvernieuwing deels

ter’ dan in veel voor en naoorlogse wijken waar de klassieke vernieuwingsaanpak werd toegepast;
bije toekomst een verschijnsel waarmee we moeten (leren) omgaan;
afhankelijk is geworden van de inzet van woningeigenaren. Dit vraagt om een aanpak die woningeigenaren nader bij
het wijkvernieuwingsproces kan betrekken.
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Nieuwe stedelijke vernieuwingsaanpak
Bij de voorgestelde aanpak staat de gedachte centraal dat de focus van de vernieuwing moet worden verlegd van een probleemgerichte, incidentele aanpak naar een meer structurele en natuurlijke manier van vernieuwen van de wijk. Hierbij staat de gedachte centraal dat niet steeds dertig jaar ‘gewacht’ wordt met stedelijke vernieuwing en de wijk dan een forse opknapbeurt
krijgt, maar iedere vijf jaar onderzocht wordt hoe een wijk zich ontwikkelt en op welke punten er bijgestuurd moet worden om
problemen te voorkomen. Dit vraagt om een andere manier van denken en samenwerken.
‘Ontwikkelend beheren’ is een duurzame(re) manier van het vernieuwen van de buurten en wijken waarin kleinschalige ontwikkelingen en beheer organisatorisch en financieel in één proces zijn ondergebracht. In dit systeem is een centrale rol weggelegd
voor de levensduur (kort, middel, lang) van de maatregelen of aanpak. Investeringen en verwachte rendementen worden aan de
duur van een ontwikkeling aangepast. Deze manier van denken en werken, met meer aandacht voor tijdsverloop, natuurlijke
groei en gelaagdheid, kan beter omgaan met de teruglopende wijkvernieuwingsbudgetten, de veranderende maatschappelijke
ontwikkelingen en fysieke opgave van de bloemkoolwijken.
Voor de aanpak van de bloemkoolwijken betekent dit dat er geen visie wordt gemaakt hoe de wijk er over 8 of 10 jaar uit komt te
zien maar dat een gezamenlijke analyse leidend is voor de aanpak van de problematiek. Zo is niet de visie leidend voor de aanpak van de problematiek maar zijn de problemen die op dat moment spelen en aandacht behoeven leidend voor de aanpak.
Op deze manier kan ook de particuliere woningverbetering een betere plaats krijgen in de wijkaanpak. Woningeigenaren haakten immers af op de grote investering en het hoge tempo dat hen werd opgedrongen. Een langduriger proces van particuliere
woningverbetering met kleinere en meer gespreide investeringen aan de woning zal aantrekkelijker zijn voor woningeigenaren.
De korte cyclus voor de wijkaanpak waarbij constant kan worden bijgestuurd impliceert dat partijen voor een langere tijd actief
blijven in de wijk en het proces planmatig en procesmatig willen bekijken. Het actief blijven in de wijk heeft als voordeel dat de
resultaten van de wijkvernieuwing niet zo snel vervliegen. Dat de procesorganisatie langdurig betrokken is heeft als voordeel dat
de kennis en structuur volledig kan worden ingezet voor het bijhouden en bijsturen van de resultaten en ontwikkelingen.
Conclusies en beantwoording hoofdvraag
De conclusie van dit onderzoek is dat een stedelijk vernieuwingsproces in een bloemkoolwijk wel degelijk beïnvloedt wordt door
het versnipperd particulier bezit in de wijk. Door het ongeorganiseerde karakter en beperkte financiële draagvlak van particuliere woningeigenaren is fysieke wijkvernieuwing moeilijker te organiseren in deze wijken. Het betrekken van de woningeigenaren
verliep in de casuïstiek moeizaam omdat een te grote financiële inspanning van hen werd gevraagd. Het fysieke eindresultaat in
wijken met versnipperd particulier bezit is om deze reden vaak minder dan wijken met veel corporatiebezit. In welke mate het
stedelijke vernieuwingsproces wordt beïnvloed hangt af van de mate van particulier bezit in de wijk en de financiële positie van
de woningeigenaren en hun bereidheid in het eigen woningbezit te investeren.
Woningcorporaties dienen zich daarom te realiseren dat wanneer zij (veel) huurwoningen verkopen in de wijk, en zo het bezit
laten versnipperen in de wijk, zij op deze manier het fysieke stedelijke vernieuwingsproces van de wijk aanzienlijk bemoeilijken.
Particuliere woningverbetering is in deze situaties vaak er lastig omdat zowel de woningeigenaren als woningcorporatie maar
moeilijk of geen verantwoording nemen voor het vernieuwen van het particuliere woningbezit.
Daarnaast zorgen de fysieke opgave in de bloemkoolwijken en de veranderde context van verminderde wijkvernieuwingsbudgetten ervoor dat naar een aanpak moet worden gezocht waarin vernieuwd wordt met een kortere cyclus en waar de investeringen
in de wijk meer gespreid worden. Zo kan ook de particuliere woningverbetering meer kans van slagen hebben.
De aanpak die daarom wordt voorgesteld voor de aanpak van bloemkoolwijken die met deze moeten omgaan is het ‘ontwikkelend beheer’. Daarnaast kunnen instrumenten zoals collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ondersteuning bieden aan
de particuliere woningverbetering in een wijkvernieuwingsproces. Ook kunnen organisatievormen voor wijkbeheer soelaas bieden om bij het invoeren van het ‘ontwikkelend beheer’ de bewoners daadwerkelijk meer invloed te geven bij het beheer van de
eigen woonomgeving. De inzet van instrumenten voor particuliere woningverbetering zoals de bouwadvieswinkel (BAW) en Svn
leningen kwamen in de onderzochte casussen niet uit de verf. Deze instrumenten hebben in andere gevallen echter goede resultaten laten zien. Ze bieden ondersteuning aan het proces van particuliere woningverbetering en kunnen, met de lessen uit de
casussen meegenomen, hun waarde nog bewijzen.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Aan de zogenaamde “bloemkoolwijken” – ook wel laatnaoorlogse woonwijken uit de jaren ’70-’85 met een woonervenstructuur wordt de afgelopen tijd steeds meer aandacht besteed. Het huidige overheidsbeleid heeft de zogenaamd krachtwijken hoog op de
agenda staan, maar er wordt gesuggereerd dat ook de laatnaoorlogse bloemkoolwijken in de problemen zullen raken. Vanuit
diverse hoeken (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting SEV, onderzoeks- en adviesbureaus, woningcorporaties en gemeenten) worden de bloemkoolwijken genoemd als de mogelijke herstructureringswijken van de toekomst. Zo beschrijft de gemeente
Lelystad de problematiek en opgave van de bloemkoolwijken in haar collegeprogramma voor de bestuursperiode van 2010-2014
(zie kader). Ook geven gemeenten en woningcorporaties aan dat deze wijken steeds verder dreigen af te glijden als gevolg van
leegstand, verloedering van woonerven en moeilijk beheersbare situaties (Van der Steeg e.a., 2006). Tevens wordt door verschillende partijen die zijn betrokken bij de laatnaoorlogse woonwijken aangegeven, dat de wijk onder druk zal komen te staan bij
een ontspannende woningmarkt (Van der Steeg e.a., 2006). Mensen met geld trekken weg naar andere wijken, waardoor de
buurt steeds minder kapitaalkrachtig wordt. Tevens zouden nieuwe bewoners de ‘boel’ niet meer zo grondig onderhouden als de
oude bewoners, wat tot fysieke verloedering zou kunnen leiden (Thie, 2008).
De stedelijke vernieuwingsopgave van de bloemkoolwijken is daarnaast ook duidelijk een andere dan in de vooroorlogse- en
(vroeg) naoorlogse wijken. Een ingrijpende fysieke herstructurering lijkt geen antwoord op de problematiek die speelt in de
bloemkoolwijken (Van der Steeg & Ubink 2008).

Collegeprogramma Lelystad
“De problematiek in de 70-er en 80-er jaren wijken wordt één van de belangrijkste opgaven voor de stedelijke vernieuwing in Lelystad. Niet alleen qua omvang, maar ook qua aard en volume. Voor de bestaande wijken geldt dat
ze in sociaal en fysiek opzicht hun aantrekkingskracht moeten behouden om zo concurrerend te blijven met de
nieuwbouwwijken. Hiervoor is over een lange reeks van jaren een geconcentreerde aanpak noodzakelijk, waarvoor gericht investeringen nodig zijn om tot structurele oplossingen te komen. Ondanks de omvangrijke opgave
kent Lelystad geen financieel draagkrachtige woningcorporatie. Bovendien lopen gemeente en corporatie in een
groot aantal wijken tegen het probleem van versnipperd woningbezit aan. Door het versnipperde woningbezit is
het versterken van de rol van de particuliere eigenaren bij de woningverbetering een essentiële opgave. Om hierin
succesvol te kunnen zijn zal eerst aandacht moeten uitgaan naar de sociale en financiële problematiek in de huishoudens. Pas nadat op deze gebieden problemen opgelost zijn zullen gezinnen gaan nadenken over de verbetering
van hun woning” (gemeente Lelystad 2010).

Stedelijke vernieuwing is samenwerken in een complex netwerk van actoren (Haffner, Elsinga 2007). Stedelijke vernieuwing van
woonwijken krijgt vorm in een (beleids)proces waarbij vele actoren zijn betrokken met ieder hun eigen positie en belangen,
maar onderling van elkaar afhankelijk zijn voor het bereiken van de gewenste resultaten (Van der Wal, 2006).
De belangrijkste actoren die actief zijn in de stedelijke vernieuwing, de gemeente en woningcorporaties kennen over het algemeen een goede samenwerking waarin de overheid al lang niet meer de rol heeft van bovengeschikte actor die ‘alles’ bepaalt. De
relatie tussen de lokale overheid en de corporaties blijkt in vele gevallen zelfs cruciaal te zijn in de herstructurering (Haffner &
Elsinga 2007). Echter, bewoners krijgen ook een steeds belangrijkere plaats binnen de stedelijke vernieuwing, zij mogen vaak
meedenken en meebeslissen over de ingrepen die worden gedaan in de wijk. Stedelijke vernieuwing is daarom grotendeels afhankelijk van de samenwerking tussen gemeente, woningcorporatie en bewoners.
Niet alleen is de fysieke en sociale vernieuwingsopgave in de bloemkoolwijken een andere dan in de vooroorlogse en vroeg naoorlogse wijken, ook de eigendomsverhoudingen in de bloemkoolwijken zijn anders. In de vooroorlogse- en vroegnaoorlogse
wijken is sprake van veel gemeentelijk- en corporatiebezit. In bloemkoolwijken is relatief veel particulier bezit (SEV 2006). Onder particulier bezit verstaan we het bezit (in de wijk) dat niet onder gemeente- of corporatie bezit valt (KEI 2008), dit zijn in het
geval van bloemkoolwijken meestal bewoners van de wijk met één huis in bezit (Van der Steeg e.a., 2006).
In bloemkoolwijken verkochten woningcorporaties de afgelopen 20 jaar veel bezit aan haar huurders (Van der Steeg & Ubink,
2008). De theorie hierachter was dat huizenbezitters zich meer verantwoordelijk zouden gaan voelen voor hun bezit dan huurders, en men zou dus verwachten dat ze er zuiniger mee omgaan. Bovendien lijden veel wijken die overwegend in corporatiebezit
zijn aan een zekere monotonie. Door er particulier eigendom in te mengen, zou er op den duur meer diversiteit moeten ontstaan
(Slager, 2009).
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Door het hogere en vaak versnipperde particuliere bezit in deze wijken kunnen de gemeente en de corporatie het samen niet
alleen af, en komt er een aanzienlijk aantal actoren (de particuliere woningbezitters) bij in het stedelijk vernieuwingsproces.
Deze veelheid aan actoren in een (stedelijk vernieuwings)proces kan volgens de praktijk en theorie verschillende problemen
opleveren. De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991:25) geven bijvoorbeeld aan dat een pluriformiteit aan actoren binnen een netwerk
kan leiden tot knelpunten in het proces.
In de praktijk blijkt dat wanneer het particulier bezit versnipperd ligt door de wijk en huurwoningen en koopwoningen pal naast
elkaar in een woonblok staan (vaak door verkoopoperaties van corporaties) dit bij fysieke vernieuwingsoperaties, zoals gevel- of
dakrenovaties, problemen oplevert (Van der Steeg & Ubink, 2008).
Overheden en instituties zoals Kennisplatform KEI brengen het probleem van (veel) versnipperd particulier woningbezit in stedelijke vernieuwing als knelpunt naar voren. Het onderstaande artikel van KEI (2009) illustreert dit knelpunt in de praktijk:

Corporatie Almere: betrekken particulieren bij renovatie Stedenwijk Noord lastig
24 sep 2009
SEV/De Goede Stede/KEI - Het is vaak een lastige taak voor corporaties: het betrekken van eigenaren van reeds
verkochte huurwoningen bij het opknappen van hun woning. Een vaak gehoorde reden hiervoor is dat de eigenaren
de opties die corporaties bieden niet kunnen financieren. Ook worden zij niet altijd betrokken bij de eerste ontwerpfase, waardoor de ingrepen niet aansluiten bij hun wensen. Gevolg is een slordig aanzien van het woningbezit: goed
onderhouden (corporatie)woningen worden afgewisseld met verloederde particuliere panden die niet mee zijn genomen in de renovatieaanpak.
Uit een bezoek van het SEV-netwerk Bloemkoolwijken aan de Stedenwijk Noord, een bloemkoolwijk in Almere, blijkt
dat het voor corporatie Goede Stede lastig is om reeds verkochte huurwoningen mee te nemen in de grootschalige
renovatieaanpak van haar huurwoningen.
Een belangrijke oorzaak dat weinig mensen interesse hebben getoond, is dat het voor velen financieel onhaalbaar is.
Goede Stede heeft wel verzoeken binnengekregen voor terugkoop van de woning, zodat mensen daarvan toch mee
konden doen in de renovatie. De corporatie kan dit om financiële redenen alleen doen bij de blokken waarvan het
overgrote deel uit huurwoningen bestaat.
Opmerkelijk genoeg hebben ook zeer weinig particuliere bezitters voor de gratis optie gekozen. SEV meldt dat de
lokale kopersvereniging een belangrijke reden hiervoor is: zij adviseerde de kopers in de beginfase niet aan de renovatie en zelfs aan de gratis optie mee te doen.

De compleet andere vernieuwingsopgave in de bloemkoolwijken en de mogelijke beïnvloeding van het stedelijk vernieuwingsproces door het versnipperde particuliere bezit vragen om een verandering van de stedelijke vernieuwingstrategie voor bloemkoolwijken waarin rekening kan worden gehouden met de eigendomsverhoudingen in de wijk en de andere (minder fysieke)
vernieuwingsopgave in de wijk. Een stedelijk vernieuwingsproces inrichten waarin alle relevante actoren hun eigen waarden,
doelstellingen en belangen kwijt kunnen is cruciaal om de stedelijke vernieuwingsopgave van de bloemkoolwijken de komende
jaren tot een goed einde te brengen.
1.2 Probleemstelling
Er is door vele partijen geconstateerd is dat er in de bloemkoolwijken een aantal problemen spelen die aandacht behoeven. Het
zijn in potentie kwetsbare wijken die nu en in de toekomst (kunnen) afglijden. De stedelijke vernieuwingsopgave is duidelijk een
andere dan in de vooroorlogse- en (vroeg) naoorlogse wijken. Een ingrijpende fysieke herstructurering lijkt geen antwoord op de
problematiek die speelt in de bloemkoolwijken (Van der Steeg & Ubink 2008).
Het versnipperde (en hoge particuliere) bezit in de bloemkoolwijken is ook een mogelijk gevaar voor het stedelijk vernieuwingsproces in de bloemkoolwijken. De pluriformiteit aan actoren kan het stedelijke vernieuwingsproces bemoeilijken. De gemeente
en woningcorporatie zijn immers niet meer de enige grond- en woningeigenaren in het gebied. Dit gegeven vraagt om een procesarchitectuur die rekening houdt met de pluriformiteit aan actoren.
De probleemstelling luidt als volgt: De problematiek in een aantal bloemkoolwijken vraagt om een andere stedelijke vernieuwingsaanpak dan in de vooroorlogse en naoorlogse wijken die rekening houdt met het versnipperde (particuliere) bezit en de
duidelijk andere vernieuwingsopgave. De maatschappelijke vraag is welke aanpak daarbij gevolgd moet worden.
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1.3 Doelstelling
In dit onderzoek wordt de problematiek in de bloemkoolwijken in kaart gebracht. Hierbij is het belangrijk te onderzoeken welke
sociale en fysieke knelpunten er spelen in de wijken, en of er onderling verschil is in de wijken. Daarnaast wordt onderzocht
welke ingrepen geëigend zijn voor de stedelijke vernieuwing in bloemkoolwijken.
Naast het in kaart brengen van de vernieuwingsopgave ligt een belangrijk accent van dit onderzoek op het onderzoeken van de
samenwerking tussen de actoren in het stedelijke vernieuwingsproces in de bloemkoolwijken. Er wordt hierbij meer specifiek
onderzocht hoe het versnipperde bezit in de wijk het stedelijk vernieuwingsproces (negatief) beïnvloedt.
Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot instrumenten of aanbevelingen die het stedelijke vernieuwingsproces in bloemkoolwijken kunnen verbeteren. Hierbij moet worden gedacht aan instrumenten of samenwerkingsstrategieën die stedelijke vernieuwing in (bloemkool)wijken met veel particulier bezit succesvol laten verlopen.
Samengevat luidden de doelstellingen in dit onderzoek al volgt:
-

Het vergroten van het inzicht in de problematiek en de stedelijke vernieuwingsopgave in bloemkoolwijken;

-

Het vergroten van het inzicht in de problematiek rondom het samenwerking tussen actoren in het stedelijke vernieuwingsproces in bloemkoolwijken (met een versnipperd bezit);

-

Het bedenken of verzamelen en evalueren van strategieën en instrumenten om stedelijke vernieuwing effectief toe te
passen in Bloemkoolwijken (met een versnipperd bezit).

1.4 Vraagstelling
De hoofdvraag in dit onderzoek luidt als volgt:
In hoeverre wordt het stedelijk vernieuwingsproces in bloemkoolwijken beïnvloed door het versnipperde particuliere bezit in
deze wijken en welke samenwerkingsstrategieën, beheermodellen of instrumenten kunnen het best worden gebruikt voor de
stedelijke vernieuwing in bloemkoolwijken?
De deelvragen in dit onderzoek luiden als volgt:
1.

Welke problematiek speelt er in de bloemkoolwijken en wat betekent dit voor de stedelijke vernieuwingsopgave van
deze wijken?

2.

Op welke wijze beïnvloedt versnipperd woningbezit het stedelijk vernieuwingsproces van bloemkoolwijken?

3.

Hoe kan een stedelijk vernieuwingsproces effectief worden ingericht in wijken met een versnipperd particulier bezit?

4.

Welke instrumenten kunnen dit stedelijke vernieuwingsproces in bloemkoolwijken ondersteunen?

1.5 Stedelijke vernieuwing
Stedelijke vernieuwing vormt het kernbegrip in dit onderzoek. In deze paragraaf wordt dit begrip, en de betekenis van het begrip
voor het onderzoek kort toegelicht. In de breedste zin betreft stedelijke vernieuwing iedere vorm van vernieuwing van de bestaande stad. Meestal wordt stedelijke vernieuwing echter in een beperktere definitie gebruikt: het vernieuwen van voor- en
naoorlogse woonwijken en -buurten in de stad (Kei, 2009)
Het begrip stedelijke vernieuwing en de manier waarop dit in beleid en praktijk wordt geïnterpreteerd heeft zich sinds de introductie van de term in de nota Stedelijke Vernieuwing (Ministerie van VROM, 1997) voortdurend ontwikkeld. Globaal kan worden gesteld dat de term stedelijke vernieuwing van oorsprong vooral stond voor een hoofdzakelijk fysieke aanpak, terwijl later
ook sociale en economische maatregelen onder stedelijke vernieuwing werden geschaard. In de loop der jaren zijn door verschillende partijen dan ook verschillende definities van stedelijke vernieuwing gegeven.
De definitie die wordt gehanteerd volgt de definitie van stedelijke vernieuwing van KEI (2009) en luidt als volgt:
“Het door publieke en private partijen gebiedsgericht ontwikkelen van het wonen, de woonomgeving en de leefomgeving in
wijken en buurten in de stad om ze duurzaam vitaal te maken en haar bewoners de mogelijkheid te bieden maatschappelijk
vooruit te komen."
In stedelijke vernieuwing is vaak sprake van een samenwerking van meerdere partijen uit het publieke, semi-publieke en commerciële domein. Publieke partijen zijn overheden, zoals Rijk, provincie en gemeente. Belangrijke semi-publieke partijen in de
stedelijke vernieuwing zijn woningcorporaties, scholen, en zorg- en welzijnsorganisaties. Actieve marktpartijen (commercieel) in
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stedelijke vernieuwing zijn bijvoorbeeld projectontwikkelaars, beleggers en banken. Een andere partij die (misschien wel het
meest intensief) bij stedelijke vernieuwing betrokken is zijn de bewoners. De fysieke stedelijke vernieuwing betreft immers hun
woningen en leefgebied. Sinds de nadrukkelijke toevoeging van sociale doelen aan de stedelijke vernieuwing is de betrokkenheid
van bewoners belangrijker geworden (Kei, 2009). De specifieke situatie in veel bloemkoolwijken; het relatief hoge en versnipperde particuliere woningbezit, maken de stedelijke vernieuwing zelfs meer afhankelijk van de samenwerking met de bewoners.
Het onderzoeken van de samenwerking tussen gemeente, woningcorporatie en de bewoners(organisaties) in het stedelijk vernieuwingsproces is daarom onderdeel van dit onderzoek.
1.6 Onderzoeksaanpak
In figuur 1.1 staat schematisch uitgewerkt hoe dit onderzoek aangepakt gaat worden. De aanpak is opgebouwd uit een verkennende studie naar de problematiek en stedelijke vernieuwing in Bloemkoolwijken. Hierin wordt de opkomst en gedachtegang
achter de bloemkoolwijken onderzocht en worden een aantal probleemthema’s van ‘de Nederlandse bloemkoolwijk’ uitgelicht.
Ook wordt bekeken welke ervaringen er al zijn met de vernieuwing van bloemkoolwijken.
Naast deze verkennende studie bestaat het onderzoek uit een theoretisch en empirisch gedeelte waarin de stedelijke vernieuwing
in bloemkoolwijken wordt onderzocht. Het theoretische kader dient als een theoretische benadering voor het empirische gedeelte van dit onderzoek: vier bloemkoolwijken waar reeds stedelijke vernieuwing heeft plaatsgevonden. Het theoretisch kader is
opgebouwd uit een drietal theoretische invalshoeken die onder netwerkbenaderingen kunnen worden geschaard. Dit zijn de
kenmerken van een (complex) netwerk volgens de Bruijn & Ten Heuvelhof (1999), de principes van een procesontwerp volgens
De Bruijn e.a. (2002) en een evaluatie van het proces vanuit de betrokken actoren in het proces (3 stappenmodel) (Teisman
1998). Daarnaast wordt de literatuur van ondermeer Glock & Häussermann (2004), Goderbauer (2007) gebruikt om inzicht te
krijgen in de invloed van versnipperd eigendom op een stedelijk vernieuwingsproces. Vanuit dit theoretische kader wordt een
analysekader met onderzoeksvragen opgebouwd voor het empirische gedeelte van dit onderzoek.
Het onderzoek heeft naast inzichten over de problematiek in bloemkoolwijken en praktische en theoretische oplossingsmogelijkheden ook een duidelijke empirische basis. De gestelde onderzoeksvraag in hoeverre de stedelijke vernieuwing van bloemkoolwijken beïnvloed wordt door het (versnipperde) particuliere bezit in deze wijken, noopt tot een empirisch onderzoek waaruit
dit in de praktijk kan blijken.
Het type onderzoeksvragen dat in dit onderzoek aan bod komt is van het karakter ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’. Volgens Yin (1994) is
casestudy onderzoek, historisch onderzoek of het uitvoeren van experimenten als methode geschikt voor het beantwoorden van
‘hoe’ en ‘waarom’ vragen. Gaat het om actuele situaties die niet door de onderzoeker beïnvloed kunnen worden, dan blijft volgens hem alleen de casestudy over als meest aangewezen onderzoeksmethode. Een studie naar processen en gedrag van publieke
en private partijen bij stedelijke vernieuwingsprocessen past prima binnen de voorkeur van Yin. Casestudy lijkt daarom als onderzoeksmethodiek bij uitstek geschikt om antwoord te vinden op geformuleerde onderzoeksvragen.
De empirische basis van dit onderzoek wordt gevormd door enerzijds een analyse va algemene statistieke en anderzijds een
viertal casestudy’s naar de stedelijke vernieuwing van Bloemkoolwijken. Dit zijn twee bloemkoolwijken met een relatief hoog
versnipperd particulier bezit en twee wijken met een relatief laag versnipperd bezit. Deze tweedeling is gekozen om het stedelijk
vernieuwingsproces tussen wijken met een hoog(versnipperd)- en laag particulier bezit te kunnen vergelijken en hier uitspraken
over te doen. Op grond van de bevindingen in hoofdstuk 2 en 3 valt te veronderstellen dat een sterk versnipperd bezit in de wijk
een significante invloed heeft op het stedelijk vernieuwingsproces. Op basis van één vergelijkende casestudy (hoog particulier
bezit – laag particulier bezit) kunnen geen uitspraken worden gedaan op deze veronderstelling. Om de generaliseerbaarheid te
vergroten is daarom gekozen om vier casestudy’s te doen naar twee bloemkoolwijken met een (relatief) hoog versnipperd bezit
en twee bloemkoolwijken met een (relatief) laag versnipperd bezit. Hiermee is trouwens nog niet gezegd dat de uitkomsten van
deze casestudy’s generaliseerbaar zullen zijn. De selectie van casussen wordt gemaakt uit een door SEV/Bureau Middelkoop
(2006) opgestelde lijst waarin de 90 bloemkoolwijken staan (zie bijlage 1).
Aan de hand van een analysekader dat is opgesteld op basis van het theoretisch kader, worden de casussen geanalyseerd. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van documentanalyse en gesprekken met professionals van woningcorporatie, gemeente en bewoners(organisaties), waarin word gevraagd naar hun ervaringen met het verloop en de uitkomsten van het proces.
Daarnaast wordt gezocht naar samenwerkingsstrategieën, strategische inzichten of instrumenten die stedelijke vernieuwing in
bloemkoolwijken (met een versnipperd bezit) succesvol kunnen maken. Dit leidt uiteindelijk tot een beschrijving van de vier
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cases, beantwoording van de onderzoeksvragen, inzicht in de wijze waarop een stedelijk vernieuwingsproces in verschillende
(bloemkool)wijken verloopt en een scala aan oplossingen om knelpunten in dit proces tegen te gaan.

Kenmerken van een
netwerk (De Bruijn &
Ten Heuvelhof, 1999)

Principes procesontwerp
(procesverloop) (De

Studie naar problematiek en mogelijke ingrepen in Bloemkoolwijken

Bruijn e.a., 2002)
Evaluatie proces vanuit
actoren (Teisman 1998)
Onderzoeksvragen casussen
Versnipperd eigendom
en stedelijke vernieuwing (Glock & Häusser-

Inzicht in aanpak stedelijke vernieuwing in bloemkoolwijken
door de verschillende partijen

mann 2004, Goderbauer
2007)

Theoretisch kader
Documentanalyse

Casusbeschrijvingen van
4 bloemkoolwijken. 2
laag- 2 hoog versnipperd

Interviews actoren

particulier bezit

Empirisch onderzoek

Samenwerkingsstrategieën, strategische inzichten of instrumenten voor succesvolle stedelijke
vernieuwing in bloemkoolwijken

Figuur 1.1 Schematische weergave van de onderzoeksaanpak.
1.7 Maatschappelijke relevantie
De laatste 15 jaar is er veel aandacht voor het functioneren van wijken. Vooral het minder goed functioneren van wijken staat al
jaren in de maatschappelijke en politieke belangstelling. De laatste jaren heeft de stedelijk vernieuwing van deze aandachtswijken extra aandacht gekregen met de aanwijzing van bijvoorbeeld de krachtwijken door minister Vogelaar.
De posities van de verschillende actoren in de stedelijke vernieuwing zijn flink in beweging. Geen van de actoren kan deze processen zelfstandig sturen, ze kunnen wel proberen zo goed en zo snel mogelijk op de bestaande situatie in te spelen (Haffner,
Elsinga 2007). Meer dan ooit is men zich ervan bewust hoezeer alle betrokkenen (nationale en lokale overheid, marktpartijen,
maatschappelijk middenveld en bewoners), in onderlinge samenwerking, aan het goed functioneren (moeten) bijdragen. De
overbrugging van het spanningsveld tussen individuele en collectieve belangen, speelt daarbij een grote rol. Het belang van ‘de
stem van de burger’ heeft daarbij extra nadruk gekregen (KEI 2005).
Het specifieke woningbezit in veel bloemkoolwijken (meer particulier, versnipperd bezit) maakt deze samenwerking minder
vrijblijvend. De woningvoorraad in bloemkoolwijken is niet meer, zoals in de voor- en naoorlogse wijken, grotendeels in handen
van de corporatie en gemeente maar vaak is een flink aandeel in handen van particuliere bewoners. Ook in deze particuliere
woningvoorraad is nog al eens sprake van verloedering. Het succes van de fysieke vernieuwing van een wijk zal zo mede afhankelijk worden van de participatie van eigenaar/bewoners in het proces. Met de rol van woningeigenaren in een stedelijk vernieuwingsproces is nog weinig ervaring. Deze rol van de woningeigenaren, en het betrekken van woningeigenaren bij een stedelijk vernieuwingsproces krijgt in dit onderzoek nadrukkelijke aandacht.
De bloemkoolwijken zijn misschien nog niet de nieuwe probleemwijken, maar gemeenten, woningcorporaties en onderzoeksbureaus geven aan dat de bloemkoolwijken mogelijk de herstructureringswijken van de toekomst zijn (Van der Steeg & Ubink
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2008). Gezien het grote aantal waar het hier om gaat, circa 800 000 woningen in suburbane woonwijken gebouwd in de jaren
1970-1985 (Van der Steeg e.a., 2006), is dit een niet te onderschatten opgave.
Zowel de stedelijke vernieuwing van bloemkoolwijken als de omgang met particulier bezit in de stedelijke vernieuwing zijn nog
onontgonnen terreinen. De compleet andere vernieuwingsopgave in de bloemkoolwijken en de mogelijke beïnvloeding van het
stedelijk vernieuwingsproces door het hoge particuliere bezit vragen om een andere stedelijke vernieuwingstrategie voor bloemkoolwijken waarin rekening kan worden gehouden met de eigendomsverhoudingen en de andere (minder fysieke) vernieuwingsopgave in de wijk.
1.8 Wetenschappelijke relevantie
Zowel naar het onderwerp bloemkoolwijken als stedelijke vernieuwing met versnipperd bezit is nog weinig (wetenschappelijk)
onderzoek gedaan. SEV is in 2005 gestart met onderzoek naar de woonerfwijken vanuit het programma ‘Keer de verloedering!’.
Dit onderzoeksprogramma heeft diverse publicaties opgeleverd zoals ‘De toekomst van de bloemkoolwijken’ (Wagenaar et. al,
2008) en een uitgave van Lay out over bloemkoolwijken (Van der Steeg & Ubink 2008). Het betrof hier vooral probleemverkennende studies en artikelen in vakbladen die zo de (dreigende) verloedering van de bloemkoolwijken onder aandacht wilden
brengen.
Over de samenwerking tussen actoren in stedelijke vernieuwing is veel onderzoek gedaan. De netwerkbenadering, die in dit
onderzoek het theoretisch kader vormt, is meerdere malen gebruikt om de samenwerking in de stedelijke vernieuwing te onderzoeken. Het betrof hier echter vooral de samenwerking tussen woningcorporaties en gemeente (Haffner, Elsinga 2007). De rol
van de bewoners, en vooral de particulier eigenaar in dit proces werden in deze onderzoeken nog niet of weinig meegenomen.
Over de samenwerking tussen actoren in de stedelijke vernieuwing is dus nog geen (wetenschappelijk) onderzoek gedaan. In dit
onderzoek kan daarom een nieuwe theoretische framing ontstaan over het onderwerp versnipperd bezit in relatie tot de netwerkbenadering. Naast een theoretische framing wordt de invloed van versnipperd bezit op de samenwerking in stedelijke vernieuwing ook in de praktijk onderzocht en ontstaat in die zin een empirische verrijking op dit onderwerp.
1.9 Leeswijzer
De opbouw van dit onderzoeksrapport is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt een analyse gegeven van de fysieke- en sociale problematiek in bloemkoolwijken. Tevens worden (mogelijke) fysieke ingrepen en maatregelen voorgesteld die volgens de literatuur
geëigend zijn of lijken voor bloemkoolwijken.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de invloed van het versnipperd bezit op een stedelijk vernieuwingsproces. Het hoofdstuk biedt
theoretische en praktische verklaringen voor en inzichten in de problematiek van stedelijke vernieuwing met een versnipperd
bezit. Daarnaast wordt gezocht naar samenwerkingsvormen, beheermodellen en instrumenten die hier oplossingen voor kunnen
bieden.
In Hoofdstuk 4 worden de theoretische inzichten van de netwerktheorieën onderzocht waarmee de stedelijk vernieuwingsprocessen van de casussen in dit onderzoek zullen worden onderzocht. De netwerktheorieën worden beschreven en het analysekader waarmee de casussen worden onderzocht wordt toegelicht.
Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de casussen beschreven. De stedelijk vernieuwingsprocessen van twee casussen met versnipperd bezit en twee casussen zonder of met een laag versnipperd bezit worden in dit hoofdstuk beschreven. Tot slot volgt een
vergelijking en conclusie op basis van de casussen.
Op basis van de opgebouwde inzichten en conclusies uit de eerdere hoofdstukken worden in hoofdstuk 6 oplossingsrichtingen en
strategische inzichten gegeven voor stedelijke vernieuwing in bloemkoolwijken (met of zonder versnipperd bezit). Er wordt getracht een stedelijke vernieuwingsaanpak voor bloemkoolwijken op te stellen.
Tot slot volgen in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen.
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2. Analyse problematiek en stedelijke vernieuwing in bloemkoolwijken
2.1 Inleiding
Voordat middels de casusbeschrijvingen op het stedelijk vernieuwingsproces van bloemkoolwijken wordt ingegaan is het van
belang om eerst de problematiek in de bloemkoolwijken en de stedelijke vernieuwingsopgave van deze wijken te verkennen.
In dit hoofdstuk wordt allereerst de historische context en de opkomst van de bloemkoolwijken geschetst. Daarna wordt ingegaan op de problematiek in de bloemkoolwijken. De problematiek wordt verkend aan de hand van een aantal probleemthema’s
van de bloemkoolwijken zoals versnipperd bezit en sociale problematiek.
De stedelijke vernieuwing van bloemkoolwijken wordt beschreven aan de hand van een korte beschrijving over de aanpak in
bloemkoolwijken die sinds een tiental jaren plaatsvindt. Daarnaast wordt ingegaan op enkele maatregelen en ingrepen die volgens de literatuur geschikt zijn of lijken voor de aanpak van bloemkoolwijken.
2.2 Historische context en idealen
De tussen 1970 en 1985 gebouwde woonwijken lijken in hun ruimtelijke structuur op niets wat ervoor ooit was gebouwd en wat
er in de periode er na zou worden gebouwd. Woonwijken uit de periode 1970-1985 vormen een keerpunt binnen de Nederlandse
stadsontwikkeling van na 1945.
De bloemkoolwijken waren een reactie op de wederopbouwwijken. De rechtlijnige, gestandaardiseerde en voor het autoverkeer
ontsloten wederopbouwwijken raakten tegen het eind van de jaren zestig in uit de gratie. Verschillende aspecten waren hiervoor
verantwoordelijk: de monotone woonomgeving, de monofunctionele opbouw (er werd alleen maar gewoond) en de eenzijdigheid
van de bevolkingssamenstelling. Hierin is met de bloemkoolwijken verandering in gebracht (Sanders, 1999).
De bloemkoolwijk wordt gedomineerd door laagbouw, hoogbouw komt er (bijna) niet in voor. In plaats van grootschalige en
massale hoogbouw bestaat deze wijk uit kleinschalige laagbouw gekenmerkt door diversiteit. Kleinschalige woningbouw, in
plaats van grootschalige anonieme wooncomplexen leveren een bijdrage aan de leefbaarheid en gevoelens van veiligheid in de
buurt (Wittebrood en Van Dijk, 2007). Daarnaast zijn de bloemkoolwijken met een woonervenstructuur bewust vormgegeven
om een knusse wereld op zichzelf te creëren. Een wereld van beschutting en stabiliteit in de snel veranderende samenleving
(Witsen, 2006).
De gerichtheid op de kleine schaal relativeerde het belang van de snelle verbinding met de naastgelegen buurten, andere wijken
of de centrale stad. Verkeerswegen ontsloten kleine, afgeronde buurten en mondden daar uit in een woonhofje of een woonerf.
Voor kinderen ontstond daarmee een veilige speelplek zonder doorgaand verkeer. Die veiligheid voor kinderen was in de zeventiger jaren een belangrijk uitgangspunt. Door de enorme groei van het autoverkeer werden de straten voorheen gedomineerd
door de auto. De straat, die voorheen meerdere functies had zoals een sociale ontmoetingsruimte en speelruimte voor kinderen,
werd nu vaak overheerst door auto’s wat de verkeersveiligheid en sociale leefbaarheid niet ten goede kwam. Het woonerf werd
geïntroduceerd om het verkeer terug te dringen en de verblijfsfunctie te stimuleren. In woonerven staan spelende kinderen en
voetgangers boven de auto. De (toenmalige) nieuwbouwwijken werden sindsdien met woonerven ingericht (Projectgroep Woonerven, 1979).
De gedachte achter de bloemkoolwijk kwam deels voort uit een gedachte van participatie en democratisering maar is vooral
achter de tekentafel bedacht (Van der Steeg & Ubink, 2009). Eind jaren zeventig maakten sombere de economische situatie,
werkloosheid en zorg voor het milieu een eind aan het de experimentele fase van de bloemkoolwijken in de jaren ’70. Nieuwbouw uit de jaren tachtig stond in het teken van zakelijkheid, overzichtelijkheid en versobering. De bloemkoolwijken werd als
burgerlijk bestempeld en ‘bloemkool’ werd niet alleen het symbool voor de grillige vorm van deze wijken, maar nu ook voor een
als vals betitelde gezelligheid (Van der Steeg & Ubink 2009). De reactie kwam in de vorm van wijken met een heldere structuur,
overzichtelijke bouwblokken, minder variatie in woningtypen, minder groen en woningen die wat dichter op elkaar stonden. De
verkavelingen werden weer rechtgetrokken en de gewone woonstraat kwam weer terug (Van der Steeg & Ubink 2009).
Woningvoorraad
Bijna een kwart van de Nederlandse woningvoorraad bestaat uit woningen die tussen 1970 en 1985 zijn gebouwd (zie figuur 2.1).
Tijdens de wederopbouwperiode steeg de woningbouwproductie al fors als gevolg van grootschalige woningbouw, maar de periode 1970-1975 was de periode waarin de jaarlijkse nieuwbouwproductie het grootst was. Tussen 1970 en 1985 werden gemiddeld
125.000 woningen per jaar gebouwd, terwijl dit aantal tijdens de 25 jaar durende wederopbouw gemiddeld 72.000 woningen
bedroeg. De absolute top beleefde de woningbouwproductie in 1973 met ruim 155.000 nieuwbouwwoningen. Tussen 1970 en
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1974 werden circa 721.000 nieuwe woningen gebouwd. In de perioden daarna, de perioden 1975-1979 en 1980-1984, werden
respectievelijk 539.000 en 611.000 woningen gebouwd.

Figuur 2.1: Woningproductie in Nederland (links) en bloemkoolwijken (rechts) (Bron: CBS)
2.3 Ruimtelijke opbouw bloemkoolwijken
Karakteristiek bloemkoolwijken
Het merendeel van de woonwijken die in de periode 1970 –1985 in Nederland zijn gebouwd, heeft een “organische” structuur.
Vanuit een hoofdontsluiting vertakken zich woonstraten, die op hun beurt weer toegang bieden tot (voor de auto) doodlopende
woonhofjes. Deze “boomstructuur” komt in de natuur veel voor, bijvoorbeeld in bloemkolen. Vandaar de term Bloemkoolwijken.
(Van der Steeg & Ubink, 2009). De hiërarchische boomstructuur komt in de wijk tot uiting doordat er sprake is van een sterke
hiërarchische scheiding van verkeersstromen. Er is vaak een hoofdweg (ringweg) die als het ware de ruimtelijke ‘hoofdader’ of
‘stam’ van de wijk vormt. Rondom deze hoofdweg is meestal geen sprake van bebouwing. Vanuit deze hoofdwegen vertakken
zich allerlei kronkelige straten die zich vervolgens weer aftakken en leiden naar verschillende ‘woonerven’ en uiteindelijk doodlopen (Van Winsen, 2002).
Het buurtwegenstelsel van de bloemkoolwijk is zo ontworpen dat de wijk zo min mogelijk last heeft van het autoverkeer. Het
doorgaand autoverkeer kan slechts op enkele plekken de wijk worden binnengelaten om vervolgens via lusvormige straten langs
de buurten te worden geleid. Deze lusvormige straten zijn zo opgezet dat de eigen buurt zo snel mogelijk kan worden bereikt,
waardoor dit autokilometers scheelt (Van Winsen, 2002).
Zoals in de onderstaande afbeeldingen 2.2 is te zien vertakt in Bloemkoolwijken de hoofdontsluiting voor auto’s zich steeds verder om dan dood te lopen in woonhofjes. Clusters van woningen zijn ingebed in het groen. De woningen liggen veelal met hun
achterzijde naar het groen gekeerd.

Infrastructuur

Hoofdgroenstructuur

Bebouwingstructuur

Figuur 2.2: Hoofdstructuren bloemkoolwijk (eigen bewerking).
Functiemenging
In tegenstelling tot de meeste vroegnaoorlogse wijken, heeft de bloemkoolwijk geen eenzijdige functie, maar waarborgt het naast
wonen ook recreatie en voorzieningen. Afgeleid van de centrale plaatsentheorie van Christaller liggen de woningen in ongeveer
dezelfde straal van een winkelcentrum. Hierdoor zijn de voorzieningen voor iedereen min of meer even gemakkelijk te bereiken.
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De functie die zo’n (voor iedereen even bereikbaar) winkelcentrum tevens heeft, is het stimuleren van ontmoetingen en daardoor sociale contacten tussen buurtbewoners (Van der Steeg & Ubink, 2009).
De wijk fungeert daarnaast ook als gebied waar gerecreëerd kan worden. Er is een ruim aanbod van openbare ruimten en groen.
De openbare ruimten en het groen uiten zich vaak in wijkparkjes. Daarnaast is er veel sprake van buurtgroen waaromheen de
verschillende woonbuurtjes zijn gegroepeerd en ook de woonerven zijn vaak ‘aangekleed’ met groen. Een voorbeeld hiervan zijn
de zogenaamde ‘dwergstruiken’ op maaiveldniveau. Het groen wordt ook vaak gebruikt om de functie van parkeerplaats en verblijfsruimte op het woonerf met elkaar te mengen. Zo worden parkeerplaatsen soms door hagen van elkaar gescheiden (Van
Winsen, 2002). Figuur 2.3 laat een uitsnede van een bestemmingsplan van bloemkoolwijk ‘t Brukske in Venray zien, waaruit
blijkt dat de bebouwing in bloemkoolwijken als het ware is ingebed in het groen. Figuur 2.4 laat duidelijk de bloemkoolstructuur
van de bloemkoolwijken in Lelystad en Almere zien.
Variatie en diversiteit
In plaats van de eenzijdige woningvoorraad in de vroegnaoorlogse wijken, geven de bloemkoolwijken een gevarieerd beeld van
kleinschalige woningen aan woonerven in plaats van monotone blokken hoogbouw (Sanders, 1999). De woningen zijn in ruimtelijk en sociaal opzicht divers. De woningen zijn namelijk gebouwd voor verschillende bevolkingsgroepen en inkomenscategorieen. De woningen verschillen dan ook in grootte en type (Van Winsen, 2002; Sanders, 1999). Er van uit gaande dat er geen
scheefheid op de woningmarkt is, ontstaat door deze diverse woningvoorraad een heterogene bevolkingssamenstelling. Aan de
buitenkant van de woningen zijn de verschillen in de woningen overigens nauwelijks te zien (Van Winsen, 2002; Sanders, 1999).
Niet alleen zijn de woningen en de daaraan gerelateerde bevolkingssamenstelling divers, de woningen zijn qua architectuur ook
gevarieerd. Deze variatie uit zich in afwisselende gevels en indelingen van de woningen. Aan de bouwprojecten in de bloemkoolwijken hebben dan ook vaak verscheidene architecten meegewerkt, waardoor deze architectonische verschillen zijn ontstaan.
Maar ondanks deze variatie vormt de architectuur van de bloemkoolwijk wel één geheel, omdat ze allen dezelfde stijl of ‘school’
hebben gehanteerd. De eenheid in de verscheidenheid kan omschreven worden als ‘bruin en schuin’. De rechte lijnen van de
jaren ’50 en ’60 hebben plaatsgemaakt voor schuine lijnen. Dit uit zich in het hellende dak, wat een veelvoorkomend beeld van
de woningen in de bloemkoolwijk is. ‘Bruin’ omdat veelal aardtonen zijn gebruikt bij het schilderen van kozijnen of de houten
gevels (Van Winsen, 2002).
In het kader van de democratie en emancipatie hadden de burgers in de jaren zeventig – in tegenstelling tot de jaren daarvoor –
inspraak in het stedenbouwkundig ontwerp en de architectuur. De burger had in die tijd veel inspraak, wat leidde tot de zojuist
omschreven kenmerken van de bloemkoolwijk. De architectuur van de bloemkoolwijk wordt daarom ook wel aangeduid als ‘de
nieuwe truttigheid’, wat het gevolg is van deze burgerinspraak (Meijer en Ten Berge, 2004).

Figuur 2.3: Uitsnede bestemmingsplan van bloemkoolwijk ‘t Brukske Venray (gemeente Venray, 2009)
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Figuur 2.4: Uitsneden stafkaarten Almere Haven en Lelystad waarin de bloemkoolwijkstructuren duidelijk zijn te zien
Woningvoorraad
De bloemkoolwijk is gebouwd als reactie op de vroegnaoorlogse hoogbouwwijken en wordt gedomineerd door laagbouw. Laagbouw bestaat vooral uit eengezinswoningen en hoogbouw uit meergezinswoningen. Dit beeld blijkt ook uit de cijfers naar voren
te komen. De bloemkoolwijk bestaat voor ruim drie kwart uit eengezinswoningen en slechts een klein percentage zijn meergezinswoningen (flat, etagewoning, appartement of HAT eenheden) (zie figuur 2.5). Het aandeel eengezinswoningen is, gezien het
Nederlands gemiddelde, uitzonderlijk hoog. De ‘aandachtswijken’ of ‘krachtwijken’ – die vaak vroeg naoorlogs zijn – laten een
omgekeerd beeld zien. Deze wijken bestaan vooral uit meergezinswoningen.

Figuur 2.5: Verdeling meergezins- eengezinswoningen naar wijken(Bron: WOon 2009)
Zoals uit figuur 2.6 blijkt is de samenstelling van de woningvoorraad naar huur/koop in de bloemkoolwijken bijna gelijk aan het
Nederlands gemiddelde en veel heterogener van aard dan in de aandachtswijken het geval is. De verhouding huur-/ koopwoningen is evenredig verdeeld, waarbij het aandeel koopwoningen nét iets overheerst.
De laatste jaren worden in bloemkoolwijken veel huurwoningen door woningcorporaties verkocht aan haar huurders. Dit kan
verschillende (onderhouds)problemen opleveren die reeds kort in de inleiding zijn beschreven. Paragraaf 2.4.5 gaat verder in op
het probleem van het versnipperd eigendom in bloemkoolwijken.
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Figuur 2.6: Verdeling koop- huurwoningen naar wijken (Bron: Woon 2009)
2.4 Thema analyse bloemkoolwijken
In toenemende mate wordt erkend, dat de wijken uit de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw aandacht en zorg nodig
hebben om problemen te voorkomen. Klachten van bewoners betreffen vooral de woonomgeving. Het gaat dan over achterstallig
onderhoud, sociale veiligheid, parkeerproblemen en hangjongeren.
In deze paragraaf verkennen we de problematiek in de bloemkoolwijken aan de hand van een aantal thema’s. Deze thema’s representeren de grootste knelpunten in bloemkoolwijken. De thema’s zijn onderzocht op basis van literatuur en analyse van wijkbevolkingsgegevens. De resultaten worden vergeleken met het Nederlandse gemiddelde en andere Nederlandse wijken. Er bestaan grofweg 90 grotere (> 5.000 inwoners) bloemkoolwijken in Nederland. De lijst van deze wijken is weegegeven in bijlage 1.
2.4.1 De positie van Bloemkoolwijken op de woningmarkt
In de jaren negentig, tien tot twintig jaar na de bouw van Bloemkoolwijken, vertoonden een aantal van deze wijken de eerste
tekenen van verval. Toen de woningmarkt buiten de Randstad meer ontspannen raakte (en de vraag dus licht afnam) en de instroom van nieuwe bewoners afnam doordat VINEX woningen een aantrekkelijk alternatief vormden, kregen de bloemkoolwijken de eerste klappen. Het betrof hier vooral leegstand van (te) dure huurwoningen en HAT-eenheden (Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoons huishoudens). Overlast rond bijvoorbeeld HAT-eenheden, parkeeroverlast, sociale onveiligheid en
concentratie van probleemhuishoudens, bezorgen deze wijken een slechte reputatie (Wagenaar et al. 2008).
In de grote steden zijn in de bloemkoolwijken relatief veel middeldure huurwoningen (zowel eengezinswoningen als appartementen) gebouwd. In middelgrote en kleine gemeenten gaat het vooral om middeldure eengezins-koopwoningen. Deze koopwoningen zijn met hun koopprijzen tussen € 180.000 en € 250.00 aantrekkelijk voor starters en (jonge) tweeverdieners (Van der
Steeg et al. 2008).
Een constante factor in de woningmarktanalyses is de relatief lage waardering van de woonomgeving door bewoners van Bloemkoolwijken. Het gemiddelde waarderingscijfer ligt iets beneden het landelijk gemiddelde voor alle wijken. Bewoners en potentiële kopers verlangen vooral meer rust, ruimte en netheid die zij veelal niet vinden in bloemkoolwijken (Van der Steeg & Ubink
2009).
Door de veranderende kenmerken van de bewonerssamenstelling (zie paragraaf 2.4.2) valt te zien dat een deel van de bewoners
met een modaal of hoger inkomen na verloop van tijd vertrekt naar weer nieuwere wijken om plaats te maken voor mensen met
een modaal of lager inkomen. De oorspronkelijke bewoners voldeden nog aan het profiel: gezinnen met kinderen waarvan de
man werkt en de vrouw thuis voor de kinderen zorgt. De nieuwkomers zijn veelal tweeverdieners of eenpersoonshuishoudens.
Het vertrekmotief van bewoners betreft vaak de kwaliteit van de openbare ruimte en de leefbaarheid en niet de kwaliteit van de
woning (Van der Steeg & Ubink, 2009).
De waardeontwikkeling van de woningen in de wijken kan worden weergegeven aan de hand van de WOZ-waarde. Wanneer
wordt gekeken naar de WOZ waardeontwikkeling van de bloemkoolwijken (de zijn bloemkoolwijken in bijlage 1) ten opzichte
van het Nederlands gemiddelde valt een constant achterblijvende trend te zien. In de periode 2002-2008 steeg de WOZ-waarde
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van de totale Nederlandse woningvoorraad met bijna 17,7 procent van 198.000 naar 233.000, terwijl de waardestijging van de
bloemkoolwijken bedroeg met een waardestijging van 179.000 naar 194.000, slechts 8,4 procent (bron: CBS 2009). Deze achterblijvende waardeontwikkeling doet zich in bijna driekwart van de bloemkoolwijken voor. In de overige gevallen ligt de waardeontwikkeling enkele procenten boven het Nederlands gemiddelde. In veel gevallen is de waardeontwikkeling een afspiegeling
van de regionale woningmarkt (Van der Steeg & Ubink, 2009).
Er zijn er op individueel (wijk)niveau ook grote verschillen waar te nemen. Zo stegen de prijzen in enkele wijken met bijna 25
procent in deze periode, terwijl de WOZ waarde in andere wijken met slechts 1 of 2 procent steeg (Van der Steeg & Ubink,
2009).
2.4.2 Sociaal (economisch) profiel en ontwikkeling
Aan de hand van een aantal sociaal economische kenmerken zoals de leeftijdsopbouw, toe- en afname van leeftijdscategorieën,
de huishoudensamenstelling, het gemiddelde inkomen en de verhouding allochtoon-autochtoon wordt de sociaal economische
ontwikkeling van de bloemkoolwijken beschreven en geanalyseerd. Ter vergelijking worden de uitkomsten ook met het Nederlandse gemiddelde of andere (soorten) wijken vergeleken.
Bevolkingssamenstelling en -ontwikkeling
De bevolking in bloemkoolwijken is gemiddeld ouder dan de bevolking in Nederland. In 2008 is 25% van de bevolking jonger
dan 25 jaar. Het aandeel 65+ in de bloemkoolwijken ligt wat lager dan in Nederland. In de bloemwijken is 12 procent van de
bevolking 65+, terwijl dit in Nederland 14 procent is. Juist de leeftijdscategorie 45-64 jaar ligt (een stuk) hoger dan in Nederland. De omvang van de groep 25-45 jaar verschilt nauwelijks van die in Nederland.

Figuur 2.7: Leeftijdsopbouw in de 90 bloemkoolwijken en Nederland in 2008 (bron: Van der Steeg & Ubink 2007, CBS 2009)
De toe- en afname van de verschillende leeftijdsgroepen in de bloemkoolwijken is in vergelijking met het Nederlands gemiddelde veel groter. Figuur 2.7 laat zien dat de jonge bevolking afneemt en het aandeel ouderen toeneemt. Deze ontwikkeling laat
duidelijk te zien dat de bevolking ontgroent en vergrijst.

Figuur 2.8: Toe- en afname van de verschillende leeftijdscategorieën (in %) in de 90 bloemkoolwijken en in Nederland voor de
periode van 2004 tot 2008 (bron: Van der Steeg & Ubink 2007, CBS 2009)
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Figuur 2.8 laat zien dat het aandeel kinderen en jongeren tussen 2004 en 2008 afneemt met 3.2 procent. Jongeren worden ouder en het aantal geboorten (en toename van de groep 0-24 jaar) blijft achter. Het beeld van ontgroening wordt in bijna alle
wijken bevestigd, want in 88 van de 90 wijken (zie bijlage 1) neemt het aandeel 0-24 jarigen af. Deze trend van ontgroening
vindt in de bloemkoolwijken op een veel grotere schaal plaats dan in Nederland in zijn totaal. In Nederland daalt het aandeel
namelijk in veel mindere mate, namelijk met 0,6 procent.
De groep 25-44 jaar neemt zowel in de bloemkoolwijken en in Nederland af. In de bloemkoolwijken neemt deze leeftijdsgroep
sterker af (-4,6 procent) dan in Nederland (-2,1 procent). Een verklaring van de sterke afname van deze groep in bloemkoolwijken kan de doorstroming van deze groep zijn van een bloemkoolwijk naar een woning in een duurdere klasse.
De groep 45-64 jaar is in de periode 2004-2008 met 6,5 gestegen, terwijl de toename in Nederland slechts 2,3 is. Deze opvallende toename van de oudere middencategorie doet zich voor in nagenoeg alle wijken. Een omvangrijke pre-vergrijzing dient
zich dus aan. In bloemkoolwijken is naast ontgroening van de bevolking tevens sprake van vergrijzing (toename aandeel 65+
binnen de bevolking). De wijken hebben in 2008 een aandeel 65+ dat 1,3 procent hoger ligt dan in 2004, terwijl dit in Nederland
slechts 0,4 procent is. De vergrijzing vindt ook plaats op landelijk niveau, maar in bloemkoolwijken stijgt het percentage 65plussers sneller. In ruim driekwart van de 90 bloemkoolwijken neemt het aantal 65-plussers toe. Verder is een grote spreiding
waar te nemen tussen de individuele wijken in de mate van vergrijzing.
Bloemkoolwijk niet langer gezinswijk
Het beeld van de bloemkoolwijk als ‘gezinswijk’ behoeft langzaam bijstelling; naast de ontgroening en vergrijzing zorgt ook de
huishoudensamenstelling ervoor dat de bloemkoolwijk in sociaal opzicht steeds minder een gezinswijk wordt. Figuur 2.9 laat de
verdeling van het aandeel huishoudens in bloemkoolwijken en Nederland voor 2004 en 2008 zien. Wanneer naar deze figuur
wordt gekeken valt op dat er ten opzichte van 2004 sprake is van een daling van het aantal huishoudens met kinderen van 7
procent, terwijl dit in Nederland met 3 procent groeide.

Figuur 2.9: Verdeling van het aandeel huishoudens per type in bloemkoolwijken en Nederland voor 2004 en 2008.
De groei van het aantal huishoudens in deze wijken komt de laatste jaren voor rekening van de groepen alleenstaanden en huishoudens zonder kinderen. In een klein aantal bloemkoolwijken steeg het aantal huishoudens met kinderen, terwijl in de meeste
wijken het aantal alleenstaanden en huishoudens zonder kinderen sterk groeiden.
Duidelijk is, alhoewel het aandeel huishoudens met kinderen in de bloemkoolwijken nog ruim boven het Nederlands gemiddelde
ligt, dat hier geen groei meer in zit. Wel moet worden opgemerkt dat in de bloemkoolwijken het aandeel huishoudens met kinderen over het algemeen hoger ligt dan het Nederlands gemiddelde als gevolg de woningvoorraad van deze wijken die vooral is
toegerust op de huisvesting van gezinnen.
Stijgend aandeel allochtonen
Figuur 2.10 laat het procentuele aandeel allochtonen in 2008 ten opzichte van 2004 zien in bloemkoolwijken en in Nederland.
In 2008 lag het aandeel allochtonen in bloemkoolwijken gemiddeld hoger dan in Nederland. De geschetste toename van het
aandeel allochtonen binnen de bevolking is in alle wijken terug te zien. In een aantal gevallen is in de periode 2004-2008 een
aanzienlijke stijging van het aandeel allochtonen waar te nemen, gemiddeld was dit 1,3 % in vier jaar. Met name een aantal wij-
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ken in Almere laat een sterke stijging van het aandeel allochtonen zien van 8 procent (Almere Stad-Waterwijk) tot soms wel 12
procent (Almere Stad-Stedenwijk) van 2004 tot 2008.

Figuur 2.10: Aandeel allochtonen in % in Nederland en bloemkoolwijken in 2004 en 2008 (bron: Van der Steeg & Ubink 2007,
CBS 2009)

Figuur 2.11: Aandeel niet westerse allochtonen (van totaal aantal allochtonen) in % in Nederland en bloemkoolwijken in 2004
en 2008 (bron: Van der Steeg & Ubink 2007, CBS 2009)
Figuur 2.11 laat zien dat het aandeel niet westerse allochtonen in bloemkoolwijken in de periode 2004-2008 sterk stijgt ten opzichte van (de stijging van) het Nederlandse gemiddelde. In 2004 lag het aandeel niet westerse allochtonen met 51,2 procent nog
onder het Nederlandse gemiddelde maar in 2008 lag dit met 56,2 procent iets boven het Nederlandse gemiddelde. In deze periode is het aandeel niet westerse allochtonen in bloemkoolwijken met 5 procent gestegen tegenover 1,6 procent in Nederland.
Sociaal-economische positie
In een onderzoek van Woon ‘Het wonen overwogen’ (2009) is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het wonen in verschillende wijken in Nederland. Ook in bloemkoolwijken is onderzoek gedaan naar thema’s als leefbaarheid, tevredenheid over de woning/woonomgeving, voorzieningen en sociaal-economische positie van de bewoners.
Het onderzoek van Woon (2009) geeft op het thema sociaal economische positie aan dat de sociaal-economische ontwikkeling
van de bewoners in bloemkoolwijken achterblijft bij het Nederlands gemiddelde. De ontwikkeling van de midden en hoge inkomens liep zelf iets terug in 2009 ten opzichte van 2002. In alle andere wijken is wel een positieve ontwikkeling te zien in deze
inkomensgroepen. Een verklaring hiervoor zou het wegtrekken van hogere inkomens uit bloemkoolwijken naar andere wijken in
de binnenstad of VINEX wijken kunnen zijn.
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Figuur 2.12: Gemiddeld huishoudensinkomen (naar VROM definitie) in 2002 en 2009 (bron: Woon 2009)
Gevolgen Sociale (economische) ontwikkelingen
De bovenstaande ontwikkelingen botsen met de oorspronkelijke opzet en gedachte van de (bewoners van) bloemkoolwijken. Het
is niet waarschijnlijk dat de oude tijden terugkeren en de wijk weer een gezinswijk wordt zoals 20 of 30 jaar geleden. Inmiddels
bestaan de wijken voor een groot gedeelte uit eenpersoonshuishoudens uit of huishoudens zonder kinderen. Hun sociale netwerk strekt zich uit tot ver buiten de wijk. Voor contact met omwonenden is nauwelijks tijd (Wagenaar et al. 2008).
Ook is er sprake van een toenemend aantal bewoners met een stedelijke in plaats van suburbane leefstijl. Men richt zich vooral
op de stedelijke centra voor werk en ontspanning. De directe woonomgeving en de buren spelen een ondergeschikte rol. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit het tuinonderhoud, waar sommigen nauwelijks of geen aandacht aan schenken. De intensiteit van sociale
contacten tussen buren en buurtgenoten neemt dus af, omdat een belangrijk deel van het sociale leven van bewoners zich buiten
de wijk afspeelt. De woonhofjes vormen geen sociale gemeenschappen meer met allemaal gelijkgezinde huishoudens (Wagenaar
et al. 2008).
Het langzaam teruglopen van de sociaal-economische ontwikkeling van de bewoners in combinatie met het relatief hoge particuliere bezit is een potentieel gevaar in de wijken. Wanneer bewoners hun hypotheek net kunnen betalen is het lastig het onderhoud van hun eigen woning nog te kunnen bekostigen. Zo kan de sociaal-economische positie van de bewoners leiden tot aantasting van de fysieke kwaliteit van de wijk.
2.4.3 De fysieke kwaliteit van bloemkoolwijken
Met de woningen in de bloemkoolwijken lijkt doorgaans weinig mis maar er zijn verschillende knelpunten in de woonomgeving
te bespeuren. De knelpunten zijn voor een deel te verklaren door de in het verleden toegepaste ontwerpconcept van veel trapsgewijze verkaveling en het laten ontstaan van veel ‘restruimte’. Veel ruimten zijn als het ware ‘opgevuld’ met openbare ruimte
zonder een duidelijke functie of vorm. Gevolg is dat het groen, de ontsluiting, de woningen en ook de woonbuurten elkaar op
verschillende wijze en min of meer toevallig raken. Door deze slechte afstemming tussen functies en schaalniveaus doen verschillende problemen zich voor: woningen zijn bijvoorbeeld niet georiënteerd op de hoofdgroenstructuur en achtertuinen grenzen direct aan een wijkontsluitingsweg (Van der Steeg & Ubink 2009). Dit in combinatie met het feit dat de wijken 30 tot 35 jaar
oud zijn, en bijvoorbeeld de openbare ruimte ‘versleten’ raakt, maakt dat zich verschillende problemen op het fysieke vlak voordoen.
In deze paragraaf worden de knelpunten op woningniveau en op het gebied van woningomgeving nader verkend.

Gerrichhauzen en Partners

Bloemkoolwijken: particulier woningbezit en stedelijke vernieuwing 24

Figuur 2.13: De achterzijde van woningen in een bloemkoolwijk.
Kwaliteit woningen
Over het algemeen is de kwaliteit van de woningen in bloemkoolwijken goed. Op papier voldoen de woningen in de bloemkoolwijken dan ook nog altijd aan het droombeeld van de gemiddelde Nederlander: een eigen huis met voor- en achtertuin, parkeerplaatsen en kleinschaligheid. De huizen zijn meestal niet van slechte kwaliteit maar vaak is de aanblik wat groezelig of laat de
detaillering – Trespa-platen op de gevel, kozijnen in primaire kleuren – te wensen over en komt het geheel wat gedateerd over.
Bovendien zijn na 30 jaar de meeste woningen toe aan een groot onderhoud; de kozijnen moeten opnieuw worden geverfd of de
gevels hebben een schoonmaakbeurt of face lift nodig (Van der Steeg & Ubink 2009).

Figuur 2.14: Mate van tevredenheid met de huidige woning naar wijktype (Bron: WOon 2009)
Uit het onderzoek van Woon (2009) blijkt dat bewoners in bloemkoolwijken gemiddeld tevreden zijn met hun woning (ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde). Figuur 2.14 laat zien dat een groot percentage (45%) van de bewoners zelfs zeer tevreden is met zijn of haar woning.
Een belangrijk knelpunt in de fysieke kwaliteit van de bloemkoolwijken is het eigen onderhoud aan de woningen. In het onderzoek van Woon (2009) is onderzoek gedaan naar de redenen van achterstallig onderhoud bij woningen waar sprake was van
achterstallig onderhoud1.

1

Volgens de definitie van Woon 2009
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Figuur 2.15: Reden geen onderhoud aan de woning in de afgelopen 12 maanden terwijl dit nodig was (Bron: Woon 2009)
De uitkomsten van dit onderzoek zijn in figuur 2.15 weergegeven voor het Nederlands gemiddelde en voor die van de bloemkoolwijken. Het meest gegeven antwoord bij de categorie ‘anders’ is voor de hand liggend, namelijk dat de woning in goede staat
verkeert. Wanneer deze reden buiten beschouwing wordt gelaten, blijven de woningen over die men wel had willen verbouwen
maar waar huishoudens om de een of andere reden niet aan toegekomen zijn. Er zijn voor het Nederlands gemiddelde en
bloemkoolwijken een tweetal opvallende aspecten wanneer men naar de redenen kijkt die huurders weerhoudt om nog (regelmatig) onderhoud te plegen aan hun woning. Dit is voor het Nederlands gemiddelde omdat er al sloopplannen voor de woning
zijn (14%). Voor de bloemkoolwijken is dit omdat men al verhuisplannen heeft (12%). De laatste reden impliceert tevens dat de
verhuisgeneigdheid bij bewoners van een bloemkoolwijk groter is dan het Nederlands gemiddelde of dat zij een korter woonperspectief hebben.
Daarnaast weerhouden sloop- of renovatieplannen huurders er ook regelmatig van om (nog) geld en moeite in hun woning te
steken (ongeveer 14% van alle huurwoningen).
Openbare ruimte
De openbare ruimten in bloemkoolwijken hebben door het laten ontstaan van veel ‘restruimte’ een onduidelijke functie en een
dominant karakter in de wijken. De overdaad aan publieke ruimte is stenig ingericht als restruimte of ingevuld met onderhoudsarme groenstruiken. De combinatie van slijtage met een amorfe structuur van de openbare ruimte met veel onduidelijke semipublieke ruimten levert een beeld van verpaupering op. Bovendien zijn er sterke verschillen in oriëntatie van de woningen: de
ene bewoner heeft de achtertuin aan het woonerf, terwijl de ander er zijn auto parkeert en zijn voordeur aan het woonerf heeft
en een derde er zijn vuilnis neerzet (Van der Steeg & Ubink, 2009).
Er ontstaat spanning tussen individuele belangen en de collectieve opzet van de bloemkoolwijken. Veel huishoudens grenzen
met de woning oorspronkelijk aan beide kanten aan de openbaarheid. Echter, om privacyredenen wordt gekozen om aan de
achterkant van de woning een hoge schutting te plaatsen. Deze reactie is begrijpelijk maar doet af aan de kwaliteit van het aangrenzende openbaar gebied. Verder is er de doolhofstructuur met wisselende straatnamen en verspringende huisnummers. En
hoewel de auto indertijd een ondergeschikte rol kreeg toebedeeld worden veel hofjes toch voornamelijk gebruikt als parkeerterrein (Wagenaar et al. 2008).
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Figuur 2.15: De afbeeldingen van de wijken Beverwaard te Rotterdam (linksboven), Overbos te Hoofddorp (rechtsboven),
Batau Noord te Nieuwegein en Zilverkamp the Huissen laten de onduidelijke functie en semi-openbaarheid van de openbare
ruimten zien (Bron: www.bloemkoolwijken.nl).
In het onderzoek van SEV (2008) naar de toekomst van bloemkoolwijken komen een aantal knelpunten of onvolkomenheden in
de openbare ruimte naar voor (Wagenaar et al. 2008):
-

Grote, weelderige groenstructuren, kale kopgevels en garageboxen in de openbare ruimte belemmeren sociale controle
en geven een gevoel van onveiligheid in de wijk.

-

Er is geen plek voor (hang)jeugd: omdat ze geen eigen clubgebouw of trapveld hebben gaan ze hangen op plekken
waar ze overlast veroorzaken. Schoolgebouwen en schoolpleinen zijn van die plekken om buitenschools rond te hangen.

-

Na 30 jaar zijn de bestrating, verlichting, bankjes en afvalbakken nodig aan vervanging toe. Vaak zijn bosjes geplant
waar een grasveld met hier en daar een boom veel transparanter en functioneler zou zijn geweest.

-

Het is niet duidelijk wat de voorkant, de achterkant, de privé-kant en de openbare kant van de woning is; de reactie
hierop is dat bewoners veelal beide zijden afschermen of barricaderen om de scheiding prive-publiek duidelijk te maken.

-

De hoofdstructuur en de deelplannen zijn apart ontworpen (door verschillende architecten) waardoor veel toevallige
restruimten zijn ontstaan. Deze restruimten hebben geen (duidelijke) functie en zijn gevoelig voor zwerfafval of afvaldump.

-

Het aantal beschikbare parkeerplaatsen is onvoldoende: de huidige parkeernorm is vele malen hoger dan de parkeernorm die destijds voor de bloemkoolwijken gehanteerd is. Dit levert verschillende problemen op. Omdat de parkeerplaatsen veelal iets van de woningen af gesitueerd wordt vaak pal voor de voordeur geparkeerd terwijl hier eigenlijk
geen ruimte voor is. Dit levert niet alleen een rommelig beeld op maar de auto verdringt hier ook andere functies mee
zoals de (bereikbaarheid van de) buurtontsluitingsweg en de speelfunctie van de straat.
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De staat van de openbare ruimte en ruimtelijke opzet van de wijk hebben (uiteraard) invloed op de waardering van de woonomgeving in de wijk. In het onderzoek van Woon (2009) naar de (ruimtelijke) kwaliteit van bloemkoolwijken kwam echter niet
sterk naar voren dat bewoners van de bloemkoolwijken deze ook daadwerkelijk slecht waarderen (Zie figuur2.16). De meerderheid is zelfs tevreden tot zeer tevreden met de woonomgeving van de wijk. De bloemkoolwijken lopen echter wel iets achter op
het Nederlands gemiddelde.

Figuur 2.16: Mate van tevredenheid met de huidige woonomgeving naar wijktype (Bron: WOon 2009)
De positie van de bloemkoolwijken op de woningmarkt maakt de problematiek van de woonomgeving in de bloemkoolwijken
beter zichtbaar (zie paragraaf 2.4.1). De bloemkoolwijk wordt duidelijk minder gewaardeerd door potentiële kopers. Een nieuwbouwwoning met een helder opgezette en goed onderhouden openbare ruimte lijkt voor hen een aantrekkelijker alternatief.
2.4.4 Voorzieningen
Op voorzieningengebied lopen bloemkoolwijken terug. Voorzieningen als detailhandel, basisscholen en buurthuizen lopen achteruit in de bloemkoolwijken. Hieronder wordt de stad van zaken van dagelijkse- en maatschappelijke voorzieningen in bloemkoolwijken besproken.
Dagelijkse voorzieningen
In de jaren ’70 en ’80 is binnen de Nederlandse distributieplanologie een fijnmazig netwerk van detailhandelsvoorzieningen
gerealiseerd. Vanuit een theoretische benadering werden het voorzieningenlandschap verdeeld in winkelcentra van verschillende niveaus, logisch gespreid over de ruimte. In bloemkoolwijken zijn vanuit dit principe veelal kleinschalige winkelstrips
rondom een cluster van andere voorzieningen zoals een school, buurtcentrum of sporthal gepland. Het streven was om de inwoners op en zo kort mogelijke afstand van de woning voorzieningen te bieden. Dit leidde tot een uitgebreide hiërarchische verzorgingsstructuur. De onderste laag van deze structuur bestond uit de buurtwinkelstrip waar gespecialiseerde aanbieders van
dagelijks benodigde artikelen (bakker, slager, groentewinkel, kruidenier) zich vestigden (Van der Steeg & Ubink, 2009).
Landelijk gezien heeft de detailhandel zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Schaalvergroting, branchevervaging en toenemende mobiliteit hebben geleid tot meer concurrentie op de markt. De supermarktoorlog heeft deze ontwikkeling nog verder
versterkt. De detailhandelsvoorzieningen op buurtniveau komen hierdoor onder druk te staan en met name de buurtwinkelcentra verliezen hun functie. Ook branches als de groenteboer en de slager hebben het bijzonder moeilijk om het hoofd boven water
te houden. De verwachting is dat het proces van schaalvergroting nog niet ten einde is. Dit betekent toenemende leegstand in
buurtwinkelcentra (Van der Steeg & Ubink, 2009).
In bloemkoolwijken zijn deze trends ook terug te vinden. Het voorzieningenniveau van de dagelijkse voorzieningen loopt terug
in veel bloemkoolwijken. De winkelstrips zijn niet meer aantrekkelijk voor consumenten en winkeliers. Hierdoor ontstaat leeg-
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stand en dreigt verpaupering of het is al een feit (Ouwehand & van Meijeren 2006). Va der Steeg en Ubink (2009) geven in hun
analyse van bloemkoolwijken aan dat veel van de winkelcentra in bloemkoolwijken onder druk staan en een marginaal bestaan
leiden. De winkelcentra kenmerken zich door het introverte karakter en anonieme achterkantsituaties wat resulteert in een gebrek aan uitstraling (Van der Steeg & Ubink, 2009).
Wijkeconomie
Er is een aanzienlijke hoeveelheid bedrijvigheid aan huis aanwezig in de wijken (Van der Steeg & Ubink, 2009). Het aantal economische activiteiten vanuit de eigen woning is opmerkelijk, aangezien de woningen fysiek minder geschikt lijken voor werken
aan huis. De oppervlakte van de woning is soms beperkt en ook de beperkte verdiepingshoogte op de begane grond staat een
flexibele invulling in de weg (Van der Steeg & Ubink, 2009).

Figuur 2.17: Voorzieningen in de wijk (links) en aantal inschrijvingen Kamer van Koophandel (rechts)
(Bron: www.bloemkoolwijken.nl)
Maatschappelijke voorzieningen
Net als de dagelijkse voorzieningen kennen bloemkoolwijken over het algemeen een ruim aanbod aan maatschappelijke voorzieningen. Vaak zijn basisvoorzieningen zoals basisscholen, kinderdagopvang, en sporthal en een gezondheidscentrum (huisartsenpost, tandartspraktijk, apotheek) aanwezig in de wijk.
Door een toenemende ontgroening van de bevolking in verschillende bloemkoolwijken en een groot aanbod van scholen in de
wijken komen basisscholen en kinderdagopvang in de wijken in het gedrang. Veel basisscholen in bloemkoolwijken geven aan in
de problemen te komen door een tekort aan leerlingen (Wagenaar et al. 2008)
2.4.5 Versnipperd eigendom
Tussen 2000 en 2008 heeft een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden van de huur- naar de koopsector (zie figuur 2.18). Het
aandeel koopwoningen steeg in alle wijken, In bijna 90 procent van de wijken is het aandeel sociale huurwoningen afgenomen.
Binnen de afzonderlijke wijken varieert het aandeel huur en koop sterk. Zo is bijvoorbeeld het aandeel koopwoningen in De
Hoven & De Werven in Almere 26 procent en in de wijk Vossener in Venlo 87 procent.
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Figuur 2.18: Ontwikkeling eigendomsvoorraad in bloemkoolwijken in 2000, 2004 en 2008 (bron: Van der Steeg & Ubink
2007, CBS 2009)

Figuur 2.19: Aantal verkochte sociale huurwoningen, 1963-2006 (bron: RIGO, 2008)
De verschuiving van de huur- naar de koopsector vond de afgelopen 10 jaar (en ook daarvoor) in Nederland en in bloemkoolwijken op redelijk grote schaal plaats (zie figuur 2.18 en 2.19). Woningcorporaties verkopen hun sociale huurwoningen aan haar
huurders. Van 2000 tot 2008 nam het aantal koopwoningen in de bloemkoolwijken met ruim 9% toe. Hoofdzakelijk door de
verkoop van sociale huurwoningen (Van der Steeg & Ubink, 2009).
Corporaties verkopen hun woningen aan huurders om allerlei redenen De meeste corporaties verkopen woningen voornamelijk
om nieuwe investeringen te dekken. Vanuit het klantperspectief zijn de belangrijkste motieven van corporaties huurwoningen te
verkopen (Neele & de Wild, 2008):
-

te beantwoorden aan de groeiende vraag naar koopwoningen;

-

perspectief te bieden aan starters op de woningmarkt en de doorstroming te bevorderen;

-

middeninkomens in de wijken/stad te behouden en aan te trekken.

-

Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners met de wijk

Niet alle corporaties verkopen huurwoningen of doen dat maar heel beperkt. De kans dat kopers van goedkope huurwoningen
op termijn het onderhoud van hun woning niet kunnen betalen, speelt voor deze corporaties mee in de keuze om woningen niet
te verkopen (Neele & de Wild, 2008).
Corporaties zien met de verkoop van huurwoningen hun aandeel in de wijken dalen waarbij vaak juist toenemende aandacht
nodig is. Woningcorporaties veronderstellen dat de sociale structuur van de wijk verstevigt door een substantieel deel van haar
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huurwoningen te verkopen aan haar huurders (Schuitemaker 2009). Door deze tendens is er te weinig aandacht voor de zich
langzaam wijzigende ruimtelijke en sociale situatie in de wijken (Van der Steeg & Ubink 2007). Daarnaast blijkt ook dat de verkoop van huurwoningen niet in alle gevallen leidt tot meer betrokkenheid en investeringen in de woning en woonomgeving maar
juist tot het uitstellen van het (achterstallig) onderhoud. Sommige corporaties verkochten zelfs woningen voordat groot onderhoud was gepleegd (Van der Steeg et al. 2007).
Veel woningcorporaties verkochten huurwoningen aan haar huurders met de gedachte dat het eigen woningbezit de betrokkenheid bij de buurt en kwaliteit van de buurt ten goede zou komen. Dit blijkt in vele gevallen een verkeerde gedachte. Er zijn een
aantal argumenten te benoemen waarom de verkoop van huurwoningen door corporaties, en dus een versnippering van het
eigendom In de wijk, tot problemen leidt (Van de Wal, 2009)2;
Achterstallig onderhoud particulier woningbezit
Het probleem van achterstallig onderhoud in het particuliere woningbezit ontstaat (weer) wanneer corporaties hun bezit verkopen aan huurders. Huiseigenaren hebben lang niet altijd zelf middelen om hun woning op te knappen en kunnen vanwege de
waardedaling geen extra hypotheek afsluiten. Daarmee is elke optie om het achterstallig onderhoud weg te werken van de baan.
Verkoop is al evenmin mogelijk omdat ze dan met een torenhoge restschuld blijven zitten. Zowel de huiseigenaren, hun woning
als de buurt komen daardoor in een vicieuze cirkel terecht.
Versnipperd bezit bemoeilijkt wijkaanpak
Vernieuwen van gebieden met veel verschillende eigenaren is lastig. Voorbeelden van wijken waar corporaties op grote schaal
woningen hebben verkocht (zoals de Atolwijk en Zuiderzeewijk in Lelystad die in hoofdstuk 5 aan bod komt) laten zien dat de
verouderde woningvoorraad moeilijk te vernieuwen is waneer het bezit (sterk) is versnipperd. Het blijkt erg lastig om de particulieren in dit proces te betrekken. Het gevolg is dat het particulier bezit schraal afsteekt tegen het corporatiebezit en de wijk in
totaal niet de gewenste kwaliteitsverbetering ondergaat.
Sociale daling door eigen-woningbezit
De gedachte is dat eigenwoningbezit bijdraagt bij aan de sociale stijging van bewoners. Dit gaat echter niet in alle gevallen op.
Een klein deel van de huishoudens in de lage inkomenscategorieën, die net een woning kunnen kopen, heeft moeite het onderhoud te financieren. Zij kunnen de maandlasten van de woning nog maar net opbrengen en hebben geen geld meer over voor het
onderhoud. Veel hypotheken worden verstrekt met de achterliggende gedachte dat zowel de woningwaarde als het inkomen
stijgen. Dit blijkt niet altijd het geval te zijn, zeker niet in tijden van recessie. Wanneer bewoners het onderhoud van hun eigen
woning niet kunnen bekostigen, de woning niet kunnen verkopen zonder verlies, of blijven zitten met een restschuld, draagt dit
zeker niet bij aan sociale stijging.
Organiseren stedelijke vernieuwing
Uit de stedelijke vernieuwingspraktijk blijkt ook dat het aanpakken van wijken met veel particulier bezit een koers is met veel
obstakels. Een eigen woning leidt niet automatisch tot beter onderhoud. Het is tegelijkertijd ingewikkeld een eigenaar-bewoner
op achterstallig onderhoud aan te spreken (Van de Wal, 2009).
De overheid en woningcorporaties worstelen ook met hun verantwoordelijkheid voor wijken waar het particulier bezit stijgt. Als
het woningbezit van woningcorporaties in een vernieuwingswijk daalt, beïnvloedt dit ook de verantwoordelijkheid van corporaties voor die wijk (Van de Wal, 2009). Gemeenten raken door versnipperd woningbezit ook in de problemen. Zij hebben vaak
weinig zicht op de particuliere woningvoorraad: wie wonen er, wanneer beweegt de particulier en wanneer is het voor hem minder zinvol om te bewegen? Daarnaast valt het voor particulieren tegen om hun woningen te verkopen in deze wijken met de huidige ontspannen woningmarkt.
Figuur 2.19 laat de complexe eigendomssituaties die zich vaak voordoen in bloemkoolwijken goed zien. Vaak zijn wel vier of vijf
partijen met woningbezit in de wijk. Over het algemeen bestaat iets minder dan de helft van de woningvoorraad in alle bloemkoolwijken uit sociale huurwoningen, het andere gedeelte is van particuliere bewoners (Van der steeg & Ubink 2008)

2

Geciteerd uit: Van de Wal, 2009
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Figuur 2.19: Bloemkoolwijken met daarin de eigendomsituaties weergegeven (Bron: www.bloemkoolwijken.nl)
Kwaliteitsverbetering van het vastgoed is vaak niet door particulieren te realiseren. De overheid moet vaak financieel bijspringen
om woningen en woonomgeving goed te onderhouden. Bijvoorbeeld in de vorm van subsidies. Wanneer deze subsidies wegvallen komt het onderhoud van de wijken in het gedrang (Van de Wal, 2009).
Hoofdstuk 3 gaat verder in op het probleem van versnipperd eigendom en stedelijke vernieuwing.
2.5 Ingrepen in bloemkoolwijken
De stedelijke vernieuwing van bloemkoolwijken heeft zich de laatste tijd in sommige wijken al voorgedaan. Meestal koos de
gemeente en/of woningcorporatie voor een strategie om met gerichte maatregelen een beperkt aantal ‘rotte plekken’ te behandelen en voor het overige vooral in te zetten op preventieve beheermaatregelen in combinatie met een update van de woonomgeving. Een aanpak die is gericht op het stuiten van verder verval. Een aantal voorbeelden van ingrepen in bloemkoolwijken zijn
in het onderstaande assenkruis weergeven met de onderverdeling in de openbare ruimte of de woning(gebied) zelf en groot- of
kleinschalige ingrepen (Van der Steeg & Ubink 2009):
Openbare ruimte (grootschalig)
•

Verheldering van de stedenbouwkundige structuur:

Openbare ruimte (kleinschalig)
Overdracht overtollige en onduidelijke publieke ruimte

•

voor- en achterkant van woningen eenduidig maken

aan omwonenden: snippergroen, restruimten en moge-

(o.a. bergingen verplaatsen);

lijk ook complete hofjes in beheer overdragen aan om-

•

Straten ‘rechtrekken’ en opnieuw functioneel inrichten;

•

Publieke ruimte verkleinen, maar beter inrichten (her-

wonenden;
Ruimte geven aan de (oudere) jeugd: toevallige hang-

•

structureren) en hierbij een nieuwe beheermodel opzet-

plekken vervangen door goed ingerichte binnen- en bui-

ten.

Woning (grootschalig)
•

Incidenteel woningen weghalen om ruimte in de buur-

tenruimten die als magneten fungeren;
•

(samen met bewoners) speelplekken opnieuw inrichten;

•

Overbodig snippergroen weghalen;

•

Kiezen voor bomen in plaats van snippergroen;

•

Huisnummers en routes verhelderen;

•

Parkeerplaatsen toevoegen.

Woning (kleinschalig)
•

ten te maken voor speelplekken en parkeerplaatsen;
•

Bergingen verplaatsen van voor- naar achterkant om

groene aankleding;
•

aan de voorkant méér ruimte te maken en aan de achterkant een duidelijke scheiding tussen privé en open-

Pergola’s aanbrengen en bewoners bewust maken van
Erfafscheidingen maken met hetzelfde doel, bij voorkeur in de vorm van hagen;

•

Het renoveren van woninggevels;
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baar gebied te maken;

•

•

Hier en daar een blok woningen slopen en/of toevoegen;

•

Specifieke maatregelen voor

Schilderen van kozijnen.

aanpak HAT-eenheden:

sloop of samenvoeging.

Ingrepen openbare ruimte
De meeste mogelijke ingrepen in de openbare ruimte zijn vaak kleinschalig van aard te noemen. Toch ligt de grootste vernieuwingsopgave wel in de openbare ruimte. Uit de ruimtelijke analyse kwam immers naar voren dat deze vaak in slechte staat is en
‘versleten’ is. Veel maatregelen grijpen in op de rommelige groenstructuren of het functieloze karakter van de openbare ruimte
en daarnaast zullen vaak ook ingrepen nodig zijn omdat de openbare ruimte simpelweg in een slechte staat verkeert. In dat geval
loont het om te bezien of de openbare ruimte niet functioneler ingericht kan worden (Van der Steeg & Ubink, 2009).
Naast de fysieke ingreep in de openbare ruimte is er ook de behoefte om het beheer van de openbare ruimte te borgen voor de
toekomst. Door veel semi openbare ruimten en collectieve ruimten in de bloemkoolwijken was het vaak onduidelijk wie verantwoordelijk was voor het onderhoud van deze ruimten. Met het opzetten van nieuwe beheermodellen of het verkopen van openbare ruimten aan bewoners (als privé ruimte) wordt getracht het beheer van deze ruimten te waarborgen.
Ingrepen woningen
In sommige gevallen is alleen de aanpak van de openbare ruimte niet voldoende. De opgave richt zich dan op de vernieuwing
van de ruimtelijke structuur in de wijken. In de praktijk heeft deze opgave nog nauwelijks vorm gekregen. Voor corporaties,
gemeenten en andere betrokkenen zijn dit nieuwe uitdagingen. De mogelijke ingrepen voor de woningvoorraad grijpen in sommige gevallen in op de stedenbouwkundige structuur van de bloemkoolwijk en zijn grootschalig te noemen. De grootschalige
ingrepen zijn echter nog niet veel toegepast in bloemkoolwijken en er dient nog meer ervaring te worden opgedaan met deze
maatregelen. In de Donk in de gemeente Den Bosch heeft men de meer grootschalige ingrepen echter wel doorgevoerd. De gemeente is samen met de corporatie Zayaz aan de slag gegaan in De Donk. De Donk komt als casus aan bod in hoofdstuk 5.
De meer kleinschalige maatregelen zijn vaker toegepast in bloemkoolwijken en vallen te typeren als het ‘groot onderhoud’ van de
woningen. Daarnaast zijn ook de erfafscheidingen een verhelderende kleinschalige ingreep die het rommelige karakter van de
erfafscheidingen kunnen oplossen (zie afbeelding 2.18).
Een structurele aanpak, waarbij de bebouwing en de verkavelingstructuur wordt aangepakt is in veel gevallen onwaarschijnlijk.
De kwaliteit van de woningen geeft over het algemeen geen aanleiding tot grootscheepse ingrepen. Bovendien zijn de verwervingskosten en boekwaarde van de woningen erg hoog. Alleen in deelgebieden met grotere complexen van sociale huurwoningen, met name de zogenaamde HAT-woningen, is sloop-nieuwbouw een optie (Wagenaar et al. 2008).
Maatwerk
Gezien de verschillen van fysieke opgave per wijk en onderlinge verschillen in kwaliteit van buurten is maatwerk op zijn plaats
bij de stedelijke vernieuwing van deze wijken (Van der Steeg & Ubink, 2008). Een grootschalige aanpak waarbij bebouwing en
openbare ruimte massaal worden aangepakt is in bloemkoolwijken ondenkbaar. De onderverdeling van de bloemkoolwijken in
verschillende buurtjes met elk een ander karakter en bebouwingstypologie dwingen de stedelijke vernieuwingsopgave tot maatwerk per buurt (Wagenaar et al. 2008).
Het ligt voor de hand deze maatregelen samen met bewoners te bedenken en uit te werken. De bewoners zijn immers kenners
van de woonomgeving op dit schaalniveau en, in het geval van particulier bezit in de buurt, ook de grootste aandeelhouder in de
buurt. Echter, het idee dat bewoners zelf gaan zorgen voor het beheer en de leefbaarheid is echter achterhaald. In de praktijk
blijkt dit tot nu toe tegen te vallen. Gemeenten en corporaties zullen echter zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen en houden, willen deze wijken kwalitatief op niveau blijven (Wagenaar et al. 2008).
In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de mogelijke instrumenten, maatregelen en samenwerkingsvormen die gemeenten,
woningcorporaties kunnen hanteren om in samenwerking met de bewoners de wijk te vernieuwen.
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Figuur 2.18: Voorbeelden ingrepen in de openbare ruimte door woningen te slopen (links) of het groenfunctioneler te maken
(rechts) in de bloemkoolwijk Stroinkslanden te Enschede.

Afbeelding 2.19: Voorbeelden aanpassingen aan gevels van woningen in bloemkoolwijken in Almere Stedenwijk noord (boven) en De Donk te ‘s-Hertogenbosch (onder)

Gerrichhauzen en Partners

Bloemkoolwijken: particulier woningbezit en stedelijke vernieuwing 34

Afbeelding 2.20: Schuttingen vervangen door hagen verbeteren het straatbeeld in de Zilverkamp te Huissen (eigen bewerking)

Afbeelding 2.21: Aanpassingen in straatprofiel door weghalen schuurtjes (links oud en rechts nieuw) in de Donk te ‘sHertogenbosch
2.6 Conclusie
In dit hoofdstuk is de opkomst, de filosofie en de problematiek van de bloemkoolwijken in Nederland behandeld. Het hoofdstuk
biedt hiermee inzicht op de hedendaagse situatie van de bloemkoolwijken en de specifieke problematiek die (eventueel) nog
nader onderzoek behoeft.
Met betrekking tot de historische context en karakteristiek van de bloemkoolwijken kan worden geconcludeerd dat de bloemkoolwijken zijn ontstaan uit een gedachte van geborgenheid, kleinschaligheid en laagbouw. Een duidelijke reactie op de grootschaligheid en stempelbouw uit de jaren ’60. De wijken uit de jaren ’70 zijn vaak nog ruim opgezet en hebben relatief ruime
woningen. De bloemkoolwijken uit de jaren ’80 zijn onder invloed van de recessie in de woningbouw soberder opgezet en kennen kleinere woningen met goedkoper materiaalgebruik. Een duidelijk verschil tussen de wijken uit de jaren ’70 en jaren ’80 is
waar te nemen. De wijken uit de jaren ’80 zijn in potentie aanzienlijk kwetsbaarder. Deze kenmerken van de bloemkoolwijken
maken de wijken minder populair op de woningmarkt dan de alternatieven in deze prijsklasse, de Vinex woning.
De thema analyse naar de sociaal economische positie van de bewoners en de fysieke kwaliteit van de bloemkoolwijken laat zien
dat de bloemkoolwijk niet meer de gezinswijk is die het vroeger was. De laatste jaren ontgroent en vergrijst de bevolkingssamenstelling van de bloemkoolwijken ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde maar ook absoluut gezien. Ook is er sprake van
een stijgend aantal huishoudens zonder kinderen en alleenstaanden in de bloemkoolwijken. De sociaaleconomische positie van
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de bewoners loopt de laatste jaren wat terug. Een verklaring hiervoor zou het wegtrekken van bewoners naar andere wijken
kunnen zijn. Deze ontwikkelingen tezamen zorgen ervoor dat de bloemkoolwijken niet meer de sociale gemeenschappen met
allemaal gelijkgezinde huishoudens vormen, maar wijken zijn geworden met bewoners die individualistisch zijn ingesteld en elk
hun eigen problemen kennen. Bewoners trekken zich terug binnen de grenzen van hun kavel. Het zorgt zo ook voor een verandering in de mate waarin men zich wil inzetten in de fysieke en sociale woonomgeving.
Op fysiek gebied zorgt een combinatie van de fysieke opzet van de wijk en de (staat van de) openbare ruimte voor problemen. De
combinatie van slijtage met een amorfe structuur van de openbare ruimte met veel onduidelijke semi-publieke ruimten levert in
veel gevallen een beeld van verpaupering op. Ook is er vaak een tekort aan parkeerplaatsen in de wijk. In combinatie met de
sterk wisselende oriëntaties van woningen leidt dit al snel tot conflicten tussen de privé kavels en de openbare ruimten. Bewoners lossen dit vaak zelf op door het plaatsen van schuttingen.
De woningen vertonen over het algemeen geen grote problemen maar zijn vaak slecht geïsoleerd, hebben een wat groezelige en
gedateerde aanblik door goedkoop materiaalgebruik en zijn in veel gevalleen aan groot onderhoud toe.
De nuancering die met betrekking tot de thema analyse moet worden aangebracht is dat de onderzochte wijken uit het W0on
(2009) onderzoek onderling veel verschillen vertonen. Ook de fysieke kwaliteit van de wijken kent veel verschillen. De geschetste problematiek speelt in de ene wijk niet en in de andere wijk in grote(re) mate. De mate van problematiek is, op basis van de
resultaten uit dit hoofdstuk, voornamelijk afhankelijk de regionale context van de wijk (grootstedelijk of lokaal) en in kleinere
mate de tijd (jaren ’70 of ’80) waarin de wijk is gebouwd.
De ruimtelijke knelpunten zijn terug te voeren op een gebrek aan afstemming, precisie en eenduidigheid in de stedenbouw en
architectuur. Er dient zich zo een omvangrijke vernieuwingsopgave aan. Geen vernieuwing of verbetering in het beheer van de
wijken betekent namelijk een achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit in deze wijken.
Er is nog weinig ervaring met de fysieke aanpak van bloemkoolwijken maar een grootschalige herstructurering zoals we die kennen uit de voor en vroeg naoorlogse wijken lijkt geen oplossing voor de problematiek in bloemkoolwijken. De stedelijke vernieuwingspraktijk van de laatste jaren maakt duidelijk dat de bestaande stedenbouwkundige structuur van wederopbouwwijken
veelal intact wordt gelaten, terwijl nieuwe bebouwing of programma aan de bestaande structuur wordt toegevoegd. De (gewenste) strategie in bloemkoolwijken (en ook de casussen) staat zo goed als lijnrecht op deze aanpak. De opgave richt zich juist specifiek op een vernieuwing van de ruimtelijke structuur in de wijken waarbij de woningen intact worden gelaten of een renovatiebeurt krijgen.
Het versnipperd bezit dat de bloemkoolwijken kenmerkt, kan de stedelijke vernieuwingsprocessen in deze laagbouwmilieus
aanzienlijk bemoeilijken. Dit omdat er enerzijds nog weinig ervaring is met stedelijke vernieuwing(sprocessen) in bloemkoolwijken maar ook omdat het versnipperd eigendom het slagen van de stedelijke vernieuwing afhankelijk maakt van het participeren
van de huiseigenaren. Dit geldt zeker voor wijken waar het particulier bezit erg hoog is (>40%).
In het volgende hoofdstuk wordt daarom ingegaan op theoretische en praktische inzichten van de invloed van versnipperd eigendom op stedelijke vernieuwing.
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3. Versnipperd eigendom en stedelijke vernieuwing
3.1 Inleiding
Eerder in dit onderzoek werd al opgemerkt dat veel corporaties met bezit in bloemkoolwijken deze woningen verkopen aan haar
huurders in de veronderstelling dat verkoop tot meer binding met de omgeving leidt en daarmee tot beter beheer van de omgeving3. Dat dit niet (altijd) opgaat werd in de het vorige hoofdstuk al duidelijk. Vaak worden de problemen zelfs vergroot doordat
de eigenaren op de top van hun financiële kunnen de woning kopen en daarbij geen ruimte hebben voor extra uitgaven voor
onderhoud. Ook de stedelijk vernieuwingsopgave die in veel bloemkoolwijken speelt wordt bemoeilijkt door het versnipperde
particuliere bezit.
Het is duidelijk (geworden) dat de omgang met versnipperd bezit een belangrijke opgave wordt bij de toekomstige stedelijke
vernieuwing van bloemkoolwijken. Ook in dit onderzoek krijgt stedelijke vernieuwing met versnipperd bezit daarom speciale
aandacht. Dit hoofdstuk biedt theoretische en praktische verklaringen en inzichten voor de problematiek van stedelijke vernieuwing met een versnipperd bezit. Daarnaast wordt gezocht naar samenwerkingsvormen, beheermodellen en instrumenten
die hier oplossingen voor kunnen bieden.
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de historie van versnipperd eigendom en stedelijke vernieuwing. Vervolgens wordt
op basis van literatuur van ondermeer Glock & Häussermann (2004) en Goderbauer (2007) verklaard hoe het versnipperd eigendom invloed kan hebben op de (bestaande) samenwerking in stedelijke vernieuwing. Daarna wordt ingegaan op verschillende knelpunten die worden tegengekomen bij stedelijke vernieuwing met een versnipperd bezit. Vervolgens komen oplossingsrichtingen aan bod die oplossingen kunnen bieden voor de geschetste problematiek. Tot slot volgt een conclusie die tevens een
opmaat vormt voor het volgende hoofdstuk, het theoretisch kader.
3.2 Historie
De toename van de problemen in de particuliere woningvoorraad kent verschillende oorzaken. Ten eerste neemt het aantal particuliere koopwoningen toe, zowel relatief als absoluut. Ten tweede neemt de ouderdom van de voorraad toe; een trend die
steeds verder doorzet zoals in het vorige hoofdstuk reeds is geschetst (Schuitemaker, 2009).
Het probleem van particuliere woningverbetering was al tijdens de stadsvernieuwing een belangrijk thema. Een groot verschil
met de stadsvernieuwingsperiode is dat de instrumenten nu anders zijn. Tijdens de stadsvernieuwing was er ruimschoots subsidie beschikbaar. De Utrechtse wijk Lombok is bijvoorbeeld door particuliere woningverbetering veranderd in een gewilde wijk.
Particuliere eigenaren konden 50 procent subsidie aanvragen tot een maximum van een ton. Daarnaast konden individuele eigenaren meeliften op een waardestijging van de wijk door andere vernieuwingsprojecten die werden uitgevoerd. In totaal is er
voor Lombok voor de periode van 1994 tot 2004 zo'n 70 miljoen aan gemeente- en rijksgelden beschikbaar gesteld. Voor een
dergelijk bedrag mag dan ook resultaat worden verwacht (Schuitemaker, 2009).
In de ‘huidige’ stedelijke vernieuwing werd het blikveld verlegd naar de corporatiewoningen in de naoorlogse wijken, waardoor
het thema ‘particuliere eigendom’ naar de achtergrond schoof. In 2005 kwam het onderwerp weer op de agenda toen initiatiefnemers uit de bouwwereld het rapport ‘ Nederland Verbouwt’ uitbrachten, waarin ze aandacht vroegen voor verbetering van de
particuliere woningvoorraad (Schuitemaker, 2009). Dit heeft er voor gezorgd dat het thema bij gemeenten op de agenda is gekomen. Tevens wordt er door KEI en SEV geëxperimenteerd met nieuwe methodieken en samenwerkingsvormen voor het omgaan met versnipperd eigendom in stedelijke vernieuwing (Schuitemaker, 2009).
3.3 De complexe rol van versnipperd eigendom in de stedelijke vernieuwing
In de stedelijke vernieuwingspraktijk is tot op heden vooral sprake van samenwerking van een beperkt aantal partijen, met als
hoofdspelers de woningcorporatie en de gemeente. Stedelijk vernieuwen in een gebied met een versnipperd eigendom leidt,
zoals in de vorige hoofdstukken al duidelijk werd, tot een ander krachtenveld met meerdere partijen. Toch is er ook in deze situaties een noodzaak voor een gezamenlijke aanpak. In deze paragraaf wordt aan de hand van literatuur van Glock & Häussermann (2004) en Goderbauer (2007) verkend en verklaard waarom er een noodzaak voor een gezamenlijke aanpak is in achterstandswijken en op welke problemen kan worden gestuit bij het opzetten van een gezamenlijke aanpak.

3

Het effect op verkoop van huurwoningen op de betrokkenheid bij de buurt is dat 16 tot 20% van de kopers zegt meer aandacht te besteden aan de

netheid van de buurt en ordelijk gedrag. Op het punt van de sociale contacten verandert er weinig door de aankoop van de woning (Van de Wal,
2009)
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Glock & Häussermann (2004) geven aan dat de noodzaak voor een gezamenlijke aanpak van het versnipperd bezit ligt in het
klassieke prisoner’s dilemma en the tragedy of the commons. Wijkvernieuwing en herstructurering komen volgens hen niet
vanzelf van de grond vanwege het prisoner’s dilemma. Overheidsingrijpen is hierbij nodig (Buitelaar et al., 2008)
Klosterman (1985) beschrijft in het artikel ‘Arguments for and against planning‘ het ‘prisoner’s dilemma’ als volgt. Als een bewoner zijn huis wil renoveren maar de rest van de straat dat niet doet, dan blijft de straat achteruit gaan. Die bewoner kan dan
beter niets doen. Ook als de rest van de straat zijn huis opknapt loont het om niets aan je huis te doen, want er wordt geprofiteert van de waardevermeerdering als gevolg van de inspanningen van anderen (freeriding). In beide gevallen loont het dus om
geen onderhoud te plegen. Maar als iedereen er zo over denkt, dan zal de straat achteruit blijven gaan en de waarde van het eigen bezit dalen (Buitelaar et al., 2008).
Particuliere eigenaren kunnen dus moeilijk inschatten of de inspanningen en investeringen opwegen tegen de opbrengsten. Die
opbrengsten zijn namelijk ook afhankelijk van de inspanningen van andere eigenaren.
De eigendomsverhoudingen in de wijk zijn daarom essentieel voor de samenwerking en uiteindelijk het slagen van het stedelijk
vernieuwingsproces. Ook in andere landen ondervindt men moeite met de herstructurering wanneer de eigendomsstructuren in
het gebied complex zijn. Zo wijzen Glock & Häussermann (2004) en Goderbauer (2007) er op dat herstructurering en sloop
lastiger van de grond zijn te krijgen in buurten met versnipperd eigendom, en juist eenvoudiger zijn te organiseren in wijken met
veel corporatiebezit (Buitelaar et al., 2008).
Glock & Häussermann (2004) ondervonden dat in de Duitse binnensteden met woningen in particulier bezit, het voor de gemeenten lastig blijkt coalities te vormen met de woningbezitters. De meeste particulieren weigeren hun woningen te verkopen
tegen lage prijzen en houden de woning liever aan in de hoop dat de markt aantrekt (Glock & Häussermann 2004).
Redenen falen gezamenlijke aanpak
In de stedelijke vernieuwing kan een hoog particulier bezit dus zorgen voor negatieve spiraal door het uit- of afstellen van investeringen. De waardestijging van de wijk is afhankelijk van een integrale investering. Hierbij is samenwerking een noodzaak,
zowel in fysiek als financieel (kostenvoordeel) opzicht (Van der Putten et al. 2004).
De algemene redenen waarom niet tot samenwerking wordt gekomen is dat de verschillende eigenaren niet kunnen-, of niet
willen samenwerken of dat freerider gedrag wordt vertoond (De Wolff 2007). In het onderzoek naar de mogelijkheden van stedelijke herverkaveling (Van der Putten et al. 2004) worden de volgende categorieën van beweegredenen onderscheiden als het
gaat om het niet participeren aan stedelijke vernieuwing (Van der Putten et al. 2004):
-

eigenaren, die inhoudelijke bezwaren tegen de ingreep hebben;

-

eigenaren, die financieel niet in staat zijn de ingreep te bekostigen;

-

eigenaren, die dwarsliggen om speculatieve redenen: zij willen profiteren van de waardestijging van hun onroerend
goed door de ingreep zonder aan die ingreep te willen bijdragen (‘freeriders’).

Vaak is niet te achterhalen welke motieven een rol spelen. De niet meewerkende eigenaar zal inhoudelijke of financiële motieven
aanvoeren. Sommige eigenaren hebben moeite om te erkennen dat er een financieel probleem is (Van der Putten et al. 2004).
Het al dan niet verborgen houden van deze beweegredenen heeft ook te maken met de geslotenheid van actoren en de openheid
van het proces (zie paragraaf 2.3.2 en 2.3.3). Hierbij is de verwachting, op basis van de kenmerken van een complex netwerk
volgens de Bruijn(1991, 1999), dat wanneer het stuursignaal strijdig is met het referentiekader (inhoudelijke-, financiële bezwaren of freerider gedrag) van de actor, de actor juist gestimuleerd kan worden om zich tegen het stuursignaal te (blijven) verzetten. Het proberen te doorbreken van de geslotenheid van een organisatie of actor op een hiërarchische manier (dwang) werkt
meestal niet productief. Deze manier kost energie en de actoren zullen iedere gelegenheid grijpen om zich te onttrekken aan de
sturing (de Bruijn 1991, 1999).
Het is daarom interessant om te bekijken wat de beweegredenen van de eigenaren zijn om niet mee te participeren in het proces
en hoe andere actoren in het proces dit hebben proberen te sturen of beïnvloeden. Dit zal verder in hoofdstuk 4 aan bod komen
waar aan de hand van een drietal netwerk- en procesmanagement theorieën wordt bekeken hoe actoren zich in een dergelijk
proces kunnen gedragen en in welke mate dit kan worden gestuurd. Aan de hand van het theoretisch kader worden tevens onderzoeksvragen geformuleerd voor de casuïstiek. In de casussen wordt getracht te achterhalen wat de redenen van de bewoners
zijn om wel of niet te participeren in het proces.
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3.4 Problematiek stedelijke vernieuwing en versnipperd eigendom
Eigen woningbezit draagt in theorie bij aan de leefbaarheid van de wijk, betrokkenheid bij de woonomgeving, de kwaliteit van de
woning en de sociale stijging van bewoners. In een aantal (bloemkool)wijken zijn het echter de particuliere woningen die verwaarloosd zijn, waarmee ze het imago van de wijk naar beneden trekken en de waardeontwikkeling negatief beïnvloeden (Schuitemaker, 2009).
Veel particuliere eigenaren zijn goed in staat hun woning te onderhouden, maar een deel van de huishoudens in de lage inkomenscategorieën die net een woning kunnen kopen, heeft moeite het onderhoud te financieren of heeft er geen behoefte aan. In
veel steden wordt dit als een belemmering voor de vernieuwing van de wijk gezien (Van de Wal, 2009).
Bij de toename van het versnipperde bezit is er sprake van het deels verleggen van het probleem naar andere partijen. Het probleem van het beheer van de woonomgeving laat zich bijvoorbeeld volgens Van der Laan (2008) niet oplossen door simpelweg
‘de particulier aan zet’ te laten zijn. Die redenering gaat volgens Van der Laan (2008) nog te veel uit van een planmatig model
van vernieuwing. Logischer is om te veronderstellen dat de overheid aan zet is. Die moet signaleren en initiatief nemen door de
eigenaar-bewoner te verleiden stappen te zetten, en hem anders ertoe dwingen (Van der Laan, 2008). In toenemende mate zoeken gemeenten naar samenwerking op dit vlak. Zij proberen bijvoorbeeld openbare ruimte te verkopen aan particulieren of corporaties. Corporaties hebben bovendien vaak een goed beeld van wat er speelt in de wijken, hebben kennis over renovatiemogelijkheden en een belang bij een goede aanblik van de buurten waarin zij bezit hebben (Van der Laan, 2008).
Een van de kenmerken van stedelijke vernieuwing is het opnieuw verdelen van verantwoordelijkheid in de wijken en buurten
(Haffner & Elsinga, 2005). Met de verschuiving van de rollen en verantwoordelijkheden in wijken met een hoog particulier bezit
is meer onzekerheid in het spel gekomen waar op dit moment nog geen echt antwoord op is. Met de overheveling van het bezit is
immers ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud overgeheveld naar de huiseigenaren.
De vraag van veel gemeenten en woningcorporaties is tot hoever hun verantwoordelijkheid reikt bij het onderhoud de huis- en
woonomgeving van verouderde wijken met een (relatief) hoog particulier bezit. Ook rijst de vraag wat voor soort model of samenwerkingsvorm past bij deze verschuiving van rollen en verantwoordelijkheden in de wijk. Veel gemeenten en woningcorporaties worden immers voor het eerst geconfronteerd met laagbouw woonmilieus met particulier bezit waar (een snelle) veroudering optreed.
Volgens Van de Wal (2009) lijkt een klassiek planmatig model waarin geen duidelijke afspraken worden gemaakt om de wijk te
onderhouden niet (meer) te voldoen. Een meer geschikt samenwerkingsmodel lijkt een model komt waarin vernieuwing en beheer in elkaar overlopen, het aantal betrokken partijen groter is en de mate waarin zij deelnemen meer divers is. Dit model zal
volgens van de Wal (2008) in ieder geval aandacht moeten besteden aan de gewijzigde rollen. Hierbij zal vooral aandacht moeten zijn voor de bewoners. De rollen van het Rijk, gemeente en corporatie zijn redelijk duidelijk en kunnen gemakkelijk aangesproken worden op verantwoordelijkheden. Met de eigenaar-bewoner is dit veel lastiger. Hierbij moet worden bekeken wat hij
kan of wil besteden en welke rol hij heeft of bereid is te nemen (Van de Wal, 2009).

Figuur 3.2: In bloemkoolwijken Stedenwijk in Almere (links) en De Donk in ’s-Hertogenbosch (rechts) is het resultaat van
stedelijke vernieuwing met versnipperd eigendom duidelijk te zien: Woningbezitters wilden niet mee participeren in het vernieuwingsproces.
Het meer verantwoordelijk maken van de eigenaar-bewoner voor hun woningen en woonomgeving kent aanzienlijk meer gevaren dan wanneer deze verantwoordelijkheid ligt bij de gangbare instituties in de wijk: de corporatie en gemeente. Het gevaar dat
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de voordelen van eigenwoningbezit in het tegendeel van de corporatie en gemeente omslaan is reëel aanwezig. Wanneer bewoners het onderhoud van hun eigen woning niet kunnen bekostigen, de woning niet kunnen verkopen zonder verlies, of blijven
zitten met een restschuld, is dit schadelijk voor de sociale stijging van de wijk (Van de Wal, 2009).
Van de Wal (2009) geeft aan dat de verantwoordelijkheidsvraag op meerdere niveaus beantwoord zou moeten worden. Naast de
(potentiële) koper hebben ook de bank, de corporatie (verkoper) en de overheid, ontwikkelaars en hypotheekverstrekkers een
belang bij vitale wijken met goed onderhouden woningen. Idealiter pakken deze partijen gezamenlijk de verwaarlozing van woningen en daarmee verloedering aan, niet alleen vanwege het belang voor de bewoners maar ook om het eigenbelang, de bescherming van de eigen investeringen in omliggende panden of hypotheken.
In de volgende paragraaf worden financiële oplossingen, beheermodellen en samenwerkingsvormen verkend die een oplossing
kunnen bieden op het vraagstuk van versnipperd eigendom en stedelijke vernieuwing.
3.5 Stedelijke vernieuwing en versnipperd eigendom: instrumenten en samenwerkingsvormen
In paragraaf 2.5 zijn enkele, grotendeels fysieke, ingrepen voorgesteld die de woonomgeving in bloemkoolwijken kunnen opwaarderen. De ingrepen zijn in deze paragraaf opgedeeld op twee niveaus: op woningniveau en op het niveau van de openbare
ruimte. Het kenmerk van het versnipperde bezit maakt dat voor fysieke vernieuwing van deze twee niveaus (veel) verschillende
eigenaren aan moeten worden gesproken. Naast de ingrepen moet ook voor beheer en onderhoud worden gezorgd. Juist met het
betrekken van de bewoners bij het beheer en onderhoud is van belang om ook op langere termijn de kwaliteit te kunnen handhaven (Van der Laan, 2008).
In deze paragraaf worden de bestaande instrumenten en mogelijkheden onderzocht op welke manieren particuliere woningeigenaren kunnen worden gestimuleerd om bij te dragen aan de (fysieke) stedelijke vernieuwing. Dit zijn bijvoorbeeld instrumenten
die particuliere eigenaren die (financieel) ‘niet willen’ of ‘niet kunnen’ meewerken (volgens de categorisering van de Wolff et al.
2004) toch over de streep te kunnen trekken. Hierbij moet men denken aan subsidies en koopvormen die uiteindelijk bijdragen
aan de (particuliere) woningverbetering. Aan de andere kant worden beheermodellen, eigendomsvormen en samenwerkingsvormen onderzocht die het onderhoud en beheer van de wijk kunnen waarborgen om zo de bereikte kwaliteit ook in de toekomst
veilig stellen.
In beide gevallen is de samenwerking tussen de woningcorporatie, gemeente en bewoners van groot belang. Deze zal dan ook
speciale aandacht krijgen in deze paragraaf en de volgende hoofdstukken. Allereerst wordt de rol en positie van de betrokken
partijen in bij het verbeteren van het particulier bezit in de wijk beschreven. Daarna worden de instrumenten en samenwerkingsvormen voor de particuliere woningverbetering en wijkbeheer toegelicht.
3.5.1 Partijen
Om in een stedelijk vernieuwingsproces tot de verbetering van de particuliere voorraad te komen is een goede samenwerking
tussen de partijen van belang. Hierbij hoort een goede verdeling van de rollen. In deze paragraaf worden de rollen van de drie
partijen die in dit onderzoek centraal staan (de gemeente, de woningcorporatie en de bewoners) kort beschreven. Hoe staan zij
in het proces en welke belangen hebben zij bij de particuliere woningverbetering?
Gemeente
Een belangrijke rol voor de gemeente bij het omgaan met versnipperd bezit is het stimuleren en prikkelen van eigenaren om hun
bezit goed te onderhouden. Dat gebeurt onder andere door informeren, het vereenvoudigen van regels voor bouwen en wonen,
het activeren van VvE’s, het begeleiden en regisseren van processen en het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een (lage rente)
lening. Wanneer het de gemeente met deze middelen niet lukt de eigenaren te verleiden dan kan de gemeente publiekrechtelijke
instrumenten inzetten.
Zij kan eigenaren aanschrijven en hen wijzen op hun plicht tot instandhouding van hun pand. Reageren zij dan nog niet, dan kan
de gemeente de herstelwerkzaamheden op kosten van de eigenaren uitvoeren. De gemeente kan de betreffende woning ook opkopen. Wanneer het gaat om sloop en nieuwbouw, dan kan de gemeente in het uiterste geval overgaan tot onteigening (Schuitemaker & Van de Wal, 2009).
Bij de aanpak van de particuliere voorraad in de stedelijke vernieuwing lopen gemeenten tegen een aantal problemen aan. In de
tijd van de stadsvernieuwing was nog ruim aandacht voor de particuliere woningvoorraad maar in de stedelijke vernieuwing is
dat met de grote aandacht voor de huurwoningvoorraad grotendeels verslapt. De meeste gemeenten hebben weinig zicht op de
particuliere woningvoorraad: Wie wonen er en hoe ziet hun toekomstperspectief er uit? Hoe is de bouwkundige staat van de
woningen? Zijn de huidige woningen nog steeds gewenst? Voldoet de woonomgeving nog?
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Woningcorporaties
Woningcorporaties richten zich binnen de stedelijke vernieuwing met name op de aanpak van het achterstallig onderhoud aan
hun eigen bezit. Tegelijkertijd houden de corporaties zich toch steeds meer bezig met het verbeteren van de particuliere voorraad. Woningcorporaties hebben door hun eigen bezit in de wijk en hun maatschappelijke taakstelling belang bij leefbare wijken
waar ook het particulier bezit van een acceptabel niveau is.
Ook krijgen woningcorporaties door verkoop van huurwoningen te maken met het oprichten en beheren van VvE's. Meer dan
60% van de corporaties beheert een of meer VvE’s (Schuitemaker & Van de Wal, 2009).
Bewoners
De twee bovengenoemde partijen; de gemeente en woningcorporatie hebben weinig zicht en invloed op de particuliere woningvoorraad van de bewoners. Het lastige aan de opgave is, dat de woningen niet van een beperkt aantal corporaties zijn, maar van
honderden eigenaar-bewoners. Hoewel de Woningwet voorschrijft dat eigenaren verplicht zijn te zorgen dat hun bezit blijft voldoen aan een zeker minimaal kwaliteitsniveau, wordt dit in de praktijk lang niet gerealiseerd. In paragraaf 2.4.3 kwam uit het
Woon 2009 onderzoek al naar voren dat er veel verschillende redenen liggen bij de eigenaren voor het achterstallig onderhoud
van de woning. Dat kan vanwege financiële redenen zijn, maar ook door onwetendheid, onwilligheid of ontkenning.
Bij het verbeteren van de particuliere woningvoorraad speelt het probleem om tot een gezamenlijke aanpak te komen (zie paragraaf 3.3). Gemeenten, maar ook woningcorporaties kunnen gezien hun ervaring met maatschappelijke processen zoals wijkvernieuwing en sociale programma’s een belangrijke taak vervullen om een gezamenlijke aanpak op te zetten die rekening houdt
met de verschillende budgetten, leefstijlen en (woon)ambities van de eigenaren.
3.5.2 Instrumenten stimulering (kleinschalige) particuliere woningverbetering
De opgave van de particuliere woningverbetering is niet in alle bloemkoolwijken even groot. De kwaliteit van de woningen is
vaak nog goed (genoeg). Vaak is wel een kleine opknapbeurt van de woningen nodig omdat het geheel er vaak wat gedateerde en
groezelig indruk maakt maar er lijkt geen reden voor een grootschalige stedelijke vernieuwing. Vaak kunnen kleinschalige ingrepen aan de gevel, het schilderen van kozijnen en deuren of het aanpassen van de erfafscheidingen al een groot verschil maken. In
paragraaf 2.5 is reeds een overzicht gegeven van mogelijke fysieke ingrepen.
Ook bij dit soort kleinschalige ingrepen is de gemeente en woningcorporatie afhankelijk van de medewerking van particuliere
woningbezitters. Er bestaan vele manieren waarop de gemeente of woningcorporatie de verbetering van de particuliere woningvoorraad kunnen stimuleren. In deze paragraaf worden deze mogelijkheden of instrumenten opgedeeld in drie categorieën;
organisatorisch, financieel en bestuurlijk. De instrumenten worden bekeken vanuit het perspectief van de gemeente en/of woningcorporatie. Dat zijn immers de partij(en) die particuliere woningbezitters kunnen stimuleren mee te doen aan een gezamenlijke aanpak.
Organisatorische middelen
Bij het verbeteren van de particuliere woningvoorraad in (bloemkool)wijken is het van belang dat er eenheid en overeenstemming is in de aanpak en de particuliere eigenaren niet apart aan de slag gaan. Dit zorgt voor de benodigde eenheid in de wijk en
draagvlak van de ingrepen, bovendien levert dit schaalvoordelen op. De gemeente en/of woningcorporatie is de aangewezen
partij om een proces van particuliere woningverbetering op te zetten en te regisseren. Deze partijen hebben een aandeel in de
wijk en zijn immers bekend met het vernieuwen van woningen en de stedelijke vernieuwing van een wijk.
Bij het opzetten van een proces voor particuliere woningverbetering kan een gemeente en/of woningcorporatie zich richten tot
een bestaande Vereniging van Eigenaren of tot losse particuliere eigenaren (en hier eventueel en nieuwe vereniging van eigenaren of collectief van maken, zie §3.5.2).
De gemeente en/of woningcorporatie kunnen Verenigingen van Eigenaren versterken en ondersteunen. Zo kan voorlichting
worden gegeven over de rol van VvE’s en een simpele basisadministratie worden ontwikkeld. De gemeente stimuleert hier dat
woningbezitters per VvE leningen aanvragen. Dat scheelt veel ondersteuning van het proces van administratieve handelingen,
het verplicht de eigenaren goede besluiten te nemen en om in de VvE actief te worden (KEI, 2009)
Uit ervaringen in een aantal IPSV-projecten is gebleken dat het belangrijk is een toegankelijke projectorganisatie op te zetten om
eigenaren te ondersteunen bij de uitvoering van een verbeterproject (bijvoorbeeld een VvE loket). Het blijkt dat de beschikbaarheid van alle benodigde expertise en een goede gemeentelijke afstemming de kans op succes aanmerkelijk vergroten. De centrale
projectorganisatie kan een totaalpakket van diensten aanbieden (technische opname, verbeterplan, onderhoudsgarantie), helpen bij financiering, afspraken kan maken met aannemers en ondersteuning kan bieden aan VvE's (Schuitemaker & Van de Wal,
2009).
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Almere– Stedenwijk Noord
Het voorbeeld de Almeerse wijk Stedenwijk Noord laat zien dat het betrekken van de particuliere eigenaren van groot belang is voor het succes van de stedelijke vernieuwing. De woningen van Stedenwijk
Noord zijn in de jaren tachtig gebouwd en verkeren in een slechte bouw- en woontechnische staat. De
gemeente Almere besloot flink te investeren in de openbare ruimte en de sociale omgeving van de wijk.
Hierop besloot corporatie Goede Stede om haar huurvoorraad (in totaal 675 woningen) in de wijk te
renoveren. Naast een verouderde woningvoorraad wordt de bloemkoolwijk gekenmerkt door diverse
sociale problemen, zoals werkloosheid, vroegtijdige schooluitval en criminaliteit.
De renovatie betrof zowel de binnen- als buitenkant van de woningen. Goede Stede investeert € 55.000
in iedere woning, zonder huurverhoging. Goede Stede heeft 70 huurwoningen verkocht, die eventueel
meegnomen kunnen worden in de renovatie. De bewoners van deze verkochte woningen konden kiezen
uit drie opties:
•

Gratis pakket: daklatten, daktrimmen, dakgoot en aansluitingen vervangen en schilderwerk
van het aangezicht. Volgens SEV kan dit pakket gratis aangeboden worden, omdat het even
duur is wanneer de steigers moeten worden afgebroken en weer opnieuw moeten worden opgebouwd als een woning niet aan renovatie mee doet.

•

Standaard basispakket;

•

Totaalpakket.

Opmerkelijk genoeg hebben ook zeer weinig particuliere bezitters voor de gratis optie gekozen. De lokale
kopersvereniging speelde hierin een belangrijke rol: zij adviseerde de kopers in de beginfase niet aan de
renovatie en zelfs aan de gratis optie mee te doen (Visser, 2009). De casus komt in hoofdstuk 5 uitgebreid aan bod.

Bij het benaderen van ’losse’ particuliere eigenaren moet meer maatwerk worden geboden door de woningcorporatie en gemeente. De gemeente en corporatie moeten daarvoor een goed beeld hebben van de particuliere eigenaar. Wat hebben deze bewoners
te besteden en welke (woon)wensen hebben zij? (Van de Wal, 2009) Om dit maatwerk te bieden maar daarbij toch de gewenste
collectieve opzet te behouden kan in sommige gevallen worden gedacht aan collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) voor
de particuliere woningen. Dit concept is al een tijd bekend bij het realiseren van (nieuwbouw)woningen. Particulieren verwerven
in groepsverband een bouwkavel met woonbestemming. Hiervoor organiseren zij zich in een vroeg stadium in een vereniging of
een stichting, die als opdrachtgever richting architect en aannemer van het project optreedt. Uiteindelijk worden de woningen
dus in groepsverband gerealiseerd (VROM, 2008). Ditzelfde concept kan ook worden gerealiseerd bij bestaande woningen; de
bewoners benaderen aannemer(s) om de renovatie aan hun woningen uit te voeren met (eventuele) procesbegeleiding vanuit de
woningcorporatie en/of gemeente. De CPO constructie biedt diverse voordelen; enerzijds wordt er eenheid in de ingrepen gecreeerd. Anderzijds biedt het collectief opdrachtgeverschap schaalvoordelen voor de consument. In hoofdstuk 6 wordt teruggekomen op dit concept en de benodigde procesbegeleiding vanuit de gemeente of woningcorporatie.
Financiële middelen
Ook door slim om te gaan met (beperkte) financiële middelen, kunnen knelpunten op het gebied van particuliere woningverbetering worden opgelost. Dat kan door concrete projecten te subsidiëren (objectsubsidie), maar in de meeste situaties is dat niet
mogelijk en ook niet wenselijk: woningbezitters zijn immers zelf verantwoordelijk (Schuitemaker, 2009).
Gemeenten kunnen een verleidingsfonds instellen. Omdat de meeste eigenaren niet weten waar te beginnen, is voorwerk nodig
(onderzoek, advies en opstellen bouwplan). Bij particulieren is er echter weinig animo om aan dit voorwerk geld uit te geven.
Een project kan hierdoor stagneren. Een verleidingsfonds kan helpen uit die impasse te komen (Schuitemaker, 2009).
Steeds meer gemeenten kiezen voor financieren (verstrekken van leningen) in plaats van subsidiëren om particuliere woningverbetering te bevorderen. Veel gemeenten stellen bijvoorbeeld een SVn- lening ter beschikking, uitgegeven door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De gemeente stort een bedrag in dit fonds, waarna particulieren
een lening kunnen krijgen tegen gunstige voorwaarden. Gemeenten bepalen zelf de doelstelling, het rentepercentage, de looptijd
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en de aflossingswijze van de lening. Het spreekt voor zich dat de projecten met de laagste rentepercentages en hoogste subsidies
de meeste eigenaren over de streep trekken. De leningen hebben een lange looptijd van bijvoorbeeld twintig jaar en een rente die
gemiddeld vier procentpunten onder de marktrente ligt. Rente en aflossing vloeien terug, zodat het fonds zichzelf in stand houdt
(Schuitemaker, 2009).
Ten slotte kan gekozen worden voor de uitgifte van woningaandelen. Hierbij wordt een bouwkundige ingreep gefinancierd met
kapitaal van de gemeente en/of van marktpartijen. De financiering vindt plaats op basis van de waardeontwikkeling van het
vastgoed (Schuitemaker, 2009). Het is een achtergestelde lening met het vastgoed als borg die bij de verkoop van het pand terugbetaald wordt. Het moet bij een dergelijke lening gaan om een verbetering en/of herpositionering van het aan te pakken
vastgoed. Anders kan er geen sprake zijn van waardestijging. De woningverbetering moet daarom in dit geval onderdeel zijn van
een gebiedsgerichte aanpak waarbij de overheid zich verbindt aan het verbeteren van de woonomgeving. Het voordeel van deze
constructie is, dat de gemeente ontwikkelingen kan stimuleren die anders nooit in de particuliere voorraad haalbaar zouden zijn
(Schuitemaker, 2009).
Bestuurlijke instrumenten
Wanneer deze organisatorische en financiële instrumenten niet werken, heeft de gemeente nog de beschikking over bestuurlijke
instrumenten: aanschrijven of het opkopen van woningen via bijvoorbeeld een wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM). Deze
instrumenten werkten vaak goed bij de (binnen)stedelijke oude woningvoorraad in steden als Rotterdam en Den Haag waar veel
particuliere verhuurders en ontwikkelaars bezit hebben (Schuitemaker & Van de Wal, 2009). Voor laagbouwmilieus kan het
‘aanschrijven’ of handhavingsbesluit als bestuurlijk instrument als stok achter de deur werken voor een gemeente om particuliere woningeigenaren te stimuleren om iets aan het onderhoud van het pand te doen (Schuitemaker, 2009).
Het handhavingsbesluit wordt in de juridische context van de gewijzigde Woningwet (Ww) en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) gebruikt. Het vervangt ‘aanschrijving’ in de betekenis van ‘document met dwingende inhoud’.
Burgmeester en Wethouders (B&W) hebben volgens de Woningwet de bevoegdheid op te treden tegen een eigenaar die onvoldoende zorgt voor het onderhoud van zijn bezit. Het is immers verboden ‘een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten
komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat gebouw van toepassing zijnde voorschriften….’. (Ww art 1b lid 2).
Bij overtreding kunnen B&W een handhavingsbesluit uitvaardigen. Deze op artikel 100 Ww gebaseerde bevoegdheid kan particuliere eigenaar verplichten daarom het benodigde onderhoud aan zijn huis te verrichten (Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam, 2006).
Het onderhoud en het beheer van de meeste gebouwen is primair de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Deze is zich daar
doorgaans van bewust en beseft dat onderhoud ook in zijn eigen belang is. Hoewel de omstandigheden die rond 1900 tot de
Woningwet hebben geleid nauwelijks meer bestaan, kan niet worden gezegd dat elke eigenaar of opdrachtgever de zaken even
professioneel regelt. Daarom staat in artikel 100 Woningwet dat B & W zorgdragen voor “de bestuursrechtelijke handhaving van
het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I tot en met IV”, waarmee de door de Woningwet vastgelegde bouwregelgeving
wordt bedoeld. Er is dus sprake van verschillende verantwoordelijkheden, die verankerd zijn in de Woningwet en verder technisch en juridisch zijn uitgewerkt in de verschillende bouwvoorschriften. Op de achtergrond speelt de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarin het geheel van ‘omgangsvormen’ tussen burger en overheid is geregeld (Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam, 2006).
In de gewijzigde Woningwet vormt de verantwoordelijkheidstoedeling een nadrukkelijk uitgangspunt. Juist in het belang van de
veiligheid en de gezondheid van diegenen die in of nabij een bouwwerk verblijven zijn bouwers, eigenaren en beheerders gehouden de regels te respecteren. Deze voorschriften hebben rechtstreekse werking gekregen (Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam, 2006).
Bestaande bouw brengt voortdurend verplichtingen met zich mee, zowel voor eigenaren/beheerders als voor de gemeentelijke
overheid die toezicht houdt. Maar wanneer en in welke mate daartoe activiteiten noodzakelijk zijn is niet altijd duidelijk. Hoe de
gemeentelijke overheid kwaliteitsnormen moet hanteren, volgt niet altijd rechtstreeks uit de regelgeving. Er is sprake van een
zekere beleidsruimte. Niet alleen over de vraag wanneer, waar en bij welk kwaliteitsniveau de gemeente in actie moet komen
wordt verschillend gedacht. Ook de bouwtechnische kwaliteit die uiteindelijk tot stand moet komen is mede afhankelijk van
beleidsmatig vastgelegde keuzes (Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam, 2006).
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3.5.2 Instrumenten wijkbeheer openbare ruimte
De onduidelijkheid omtrent de openbare ruimte maakt het zowel voor de gemeente, voor de corporatie als voor de bewoner
onduidelijk van wie de grond is en wie deze ruimte nu eigenlijk onderhoudt of zou moeten onderhouden (Wagenaar et al. 2008).
De openbare ruimte heeft echter wel een duidelijk en herkenbaar karakter, dat van een woonerf. Daarnaast worden in bloemkoolwijken de laatste jaren relatief veel huurwoningen verkocht. Vaak is dit het moment voor een gemeente of een corporatie om
meteen de aangrenzende buitenruimte mee over te dragen. Overdracht van beheer is makkelijk te regelen als alle woningen nog
in eigendom van één partij zijn, als er geen achterstallig beheer en onderhoud is en als bewoners zelf belang hebben bij het beheren van een stuk grond. Juist daarom is het van belang om naast de (fysieke) ingrepen samen met bewoners een beheerplan voor
de wijk op te zetten. Door bewoners meer te betrekken bij het beheer van de wijk zijn de gedane ingrepen duurzamer en kan er
naast de opknapbeurt van de wijk ook meer betrokkenheid van de bewoners bij de wijk worden gerealiseerd en niet opnieuw een
neerwaartse spiraal wordt ingezet. Bovendien noopt collectieve opzet van de wijk met vele semi openbare ruimten ook tot een
vorm van beheer waar bewoners bij zijn betrokken. Dit is niet alleen de taak van de gemeente.
In deze paragraaf worden verschillende modellen van beheer en samenwerkingsvormen voor de wijk en openbare ruimte verkend. Om daadwerkelijk samen met bewoners aan de slag te gaan met een beheermodel zijn er zowel vanuit de juridische invalshoek als vanuit de organisatorische invalshoek een aantal mogelijkheden.
Er zijn drie belangrijke organisatievormen voor het beheer van (bloemkool)wijken. Hier van is de vereniging van eigenaren de
meest verplichtende vorm en de vereniging van wijkeigenaren is de meeste lichte, informele vorm. Aan de organisatievormen
liggen eigendomsvormen ten grondslag. Deze eigendomsvormen zijn beschreven in bijlage 2. De organisatievormen worden
hieronder kort toegelicht.
Vereniging van Eigenaren
In de wet (art. 5.124 BW) hangt de Vereniging van Eigenaars (VvE) nauw samen met de splitsing van een gebouw in appartementsrechten. Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars. Er zijn wettelijke regels wat
er in een VvE geregeld moet zijn en er wordt verwezen naar een modelreglement (Van der Laan, 2008).
De vereniging van eigenaren regelt organisatorisch het beheer en onderhoud van het gemeenschappelijk eigendom, vastgelegd
in de splitsingsakte en het splitsingsreglement (Van der Laan, 2008).
Een VvE is ook uit te werken voor een groep eengezinswoningen waarbij de woning tot het privédeel wordt verklaard en de gemeenschappelijke ruimte (parkeerplaatsen, binnengebieden, semi openbare ruimten) tot het gemeenschappelijke onderdeel. Er
kan per blok gesplitst worden en de woningen kunnen in een ondersplitsing verdeeld worden. De grond wordt (door de gemeente) overgedragen aan de eigenaren, bijvoorbeeld in mandelig eigendom4.
Deze organisatievorm kan dus zowel worden geregeld voor alleen de woningen als ook voor collectieve binnenterreinen. Een
vereniging van eigenaren is alleen toegankelijk voor kopers (eigenaren) van een woongebouw of collectief terrein. Deze organisatievorm kan worden toegepast bij gemengde complexen van huurders en kopers (Van der Laan, 2008).
De hoofdhuurder – tevens eigenaar van de huurwoningen – treedt dan op namens alle huurders in de vereniging van eigenaren.
De huurders hebben geen stemrecht en zijn dus afhankelijk van de bereidheid van de hoofdhuurder om in overleg te treden met
zijn huurders. Huurders kunnen ook mandaat krijgen van de verhuurder om over bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld beheer)
als volwaardig lid mee te stemmen (Wagenaar et. al. 2008).
Vereniging van wijkeigenaren
Een vereniging van wijkeigenaren heeft tot doel om bewoners meer verantwoordelijkheden en sturing te geven bij het wijkbeheer (Van der Laan, 2008). Op de vereniging van wijkeigenaren zijn vele variaties met eigendomsvormen denkbaar. De grond
kan bijvoorbeeld in mandeligheid worden uitgegeven (zie bijlage 2) of de grond wordt niet eigendom overgedragen, maar het
beheer (met bijbehorend budget) wordt aan de bewoners overgelaten. De eigenaar van de grond (de gemeente) stelt randvoorwaarden om de kwaliteit te waarborgen en blijft eindverantwoordelijk. Het is mogelijk de zeggenschap van openbaar gebied over

4 Bij deze vorm zijn de omwonende eigenaren mede-eigenaar van onderverdeeld eigendom (zoals een gemeenschappelijke binnentuin). Het eigendom is gekoppeld aan het eigendom van twee of meer omliggende erven en er moet een gemeenschappelijk nut zijn. Het mandelig eigendom van
een bepaald stuk buitenruimte is gekoppeld aan de eigenaar van een betreffende woning. Het hele mandelig gebied is particulier eigendom (Van
der Laan, 2008).
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te dragen. Maar omdat dit een juridische constructie is, is dit ook vrij ingewikkeld. Het leidt ook niet automatisch tot meer betrokkenheid bij de bewoners (Wagenaar et al., 2008).
Door de vrijheid van een vereniging is het lidmaatschap niet verplichtend en ook het naar behoren uitvoeren van de taken is
moeilijk vast te leggen. Deze vorm van wijkbeheer is dus erg afhankelijk van de bereidheid en inzet van de bewoners.
De woonvereniging
De woonvereniging is een vrijwillige verenigingsvorm zonder wettelijke regeling, die kan worden ingezet voor het beheer van
collectieve ruimte zonder overname van eigendom. Woonverenigingen hebben net als verenigingen van eigenaren en coöperatieve verenigingen statuten en een bestuur. Lidmaatschap hiervan is echter vrijwillig. In de praktijk wordt het lidmaatschap vaak
vastgelegd in de koopakte, maar opzegging blijft mogelijk.
Vormen van eigendom zoals mandelig eigendom, gedeeld eigendom of mede eigendom (zie bijlage 2) kunnen gecombineerd
worden met organisatievormen. Er is niet één samenstelling die garant staat voor succes. De keuze voor een vorm van eigendom
en een organisatievorm is vaak ook de uitkomst van een proces tussen de huidige eigenaar (vaak de gemeente of corporatie) met
de toekomstige eigenaar of toekomstige beheerder (de bewoners).
Voor verkoop van de woningen moet de eigenaar wel bedenken op welke manier het eigendom overgedragen gaat worden. Gaat
dat in de vorm van appartementsrechten dan moet het terrein eerst gesplitst worden voordat tot verkoop overgegaan kan worden. Ook bij mandelig eigendom moet vooraf bepaald zijn welk stuk grond in mandeligheid wordt uitgegeven en aan welke woningen dit gekoppeld wordt. De overdracht van eigendom en/of organisatie betekent ook niet per definitie dat de bewoners zelf
het beheer op zich moeten nemen. Het daadwerkelijke beheer en onderhoud kan uitbesteed worden aan een organisatie of bedrijf (Van der Laan, 2008).
Een groeimodel5
In de bestaande bloemkoolwijken lijkt een groeimodel de meest geschikte manier om het beheer (op termijn) over te dragen aan
bewoners of een bewonersorganisatie. Het groeimodel kent een aantal combinaties van de hierboven beschreven organisatievormen. Het groeimodel gaat uit van de overdacht van beheer aan bewoners. Wanneer dit goed gaat, volgt de overdracht van het
eigendom van de grond. Het groeimodel voor bewoners ziet er dan als volgt uit:
1.

Publieke grond door bewoners in beheer laten nemen. Hiertoe volstaat het oprichten van een woonvereniging. De

2.

Publieke grond door bewoners in (mandelig) eigendom én in beheer nemen. Hiermee verandert de eigendomsvorm en

grond blijft in eigendom van de gemeente of corporatie. Bewoners krijgen zeggenschap over het beheer van de grond.
de organisatievorm. Hiertoe is een vereniging van eigenaren of coöperatieve vereniging als organisatievorm nodig. Bij
een coöperatie kunnen de huurders ook meedoen op gelijkwaardig niveau als de kopers, dus is dit model te prefereren
in gemengde gebieden. De woonvereniging wordt dus omgezet in een coöperatieve vereniging.
3.

Meestal blijft het bij de tweede stap. Alleen bij zware collectieve bouwkundige problemen is te overwegen om naast de
collectieve buitenruimte ook de woningen zelf onder te brengen in een coöperatieve vereniging of een vereniging van
eigenaren.

In stap 1 kan met een lichte nog niet juridisch verankerde vorm van overdracht geëxperimenteerd worden met beheer door bewoners. Dit kan stapsgewijs worden opgebouwd. Eerst verkrijgen bewoners bijvoorbeeld alleen de zeggenschap over het beheer
(niet collectief, maar door met bewoners in gesprek te gaan). Vervolgens verkrijgen zij wel collectieve zeggenschap door het oprichten van een vereniging, waarin duidelijk is waar de zeggenschap en verantwoordelijkheid ligt. Een derde tussenstap is het
verkrijgen van zeggenschap over beheer én budget.
Na één of twee jaar kan dan worden bekeken of bewoners in een bepaalde buurt zelf profijt hebben van zelfbeheer en of de kwaliteit van de woonomgeving inderdaad is toegenomen. De rol van de bewoner verandert gedurende deze periode van consument
naar producent, waardoor goede begeleiding van de eigenaar van de grond een vereiste is. In deze fase moet de huidige grondeigenaar ook een duidelijk beeld hebben van de eindsituatie van het collectieve terrein. De eigenaar moet antwoord hebben op
vragen als: wil mijn organisatie de grond op termijn nog voor andere doeleinden gebruiken? Gaat mijn organisatie op termijn
nog meer huurwoningen verkopen en is het einddoel om alle woningen te verkopen?
Na deze experimentfase kan gekozen worden voor een juridische verankering en het overdragen van de grond, bijvoorbeeld in
mandelig eigendom. Ook de organisatievorm kan ‘zwaarder’ worden gemaakt door afspraken vast te leggen. Deze stap kan alleen
genomen worden als de eerste stap een succes is geweest. Dat betekent dat het overdragen van de organisatie heeft geleid tot
5

Grotendeels geciteerd uit: Wagenaar et al. 2008, p 41-42
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meer betrokkenheid bij de woonomgeving, een beter beheer van de collectieve ruimte of extra kwaliteit van de collectieve ruimte. Ook moet de organisatiegraad van de bewoners voldoende hoog zijn (en niet afhankelijk van een paar actieve bewoners).
Ook bij deze stap is professionele begeleiding vereist vanwege het opstellen van statuten, het sluiten van juridische contracten en
het maken van keuzes rondom het beheer, zoals wie het beheer gaat uitvoeren bijvoorbeeld. Overigens is een meer juridisch
verankerde vorm van eigendom en organisatie nog geen garantie voor succes. Er blijft een spanning tussen het juridisch dichttimmeren en de vrijheid van bewoners om lid te worden van een woonvereniging. Doorslaggevend voor succes is wel het nut dat
de bewoners zien in het gemeenschappelijk beheer. Een ‘eenvoudige’ beheervereniging kan dan ook goed werken (Wagenaar et
al, 2008).
3.5.3 Beschouwing instrumenten
In deze paragraaf worden de instrumenten en samenwerkingsvormen die om kunnen gaan met een versnipperd bezit kort beschouwd en wordt vanuit de literatuur de theoretische en praktische waarde van de instrumenten ingeschat. Een aantal van de
beschreven instrumenten zal in hoofdstuk 6 terugkomen. In hoofdstuk 6 wordt bekeken welke aanpakken succesvol kunnen zijn
in de stedelijke vernieuwing van bloemkoolwijken met een versnipperd bezit.
Particuliere woningverbetering
Het stimuleren van particuliere woningverbetering kan via een aantal wegen worden gestimuleerd. Gezien de noodzaak een tot
gezamenlijke aanpak en de positie van de bewoners lijken de ‘zachtere’ aanpakken succesvoller dan de harde. Er kan dus beter
worden gekozen voor financiële steun in de vorm van Svn leningen of wijkaandelen en organisatorische steun door CPO of
VvE’s te stimuleren en te begeleiden. De regisserende partijen (woningcorporatie en gemeente) houden zo de gewenste controle
over het vernieuwingsproces en er wordt eenheid gecreëerd in de aanpak van de stedelijke vernieuwing (Schuitemaker, 2009).
Aan de VvE’s kan nog veel verbeterd worden. Het is een beperkt middel, aangezien het alleen bezitters van appartementen verbindt. Bovendien is de handhaving van wettelijke verplichtingen bepaald geen prioriteit en zijn veel VvE’s niet-actief. Er zijn
weinig middelen voorhanden om te handhaven. Iedere VvE is dan wel verplicht om een onderhoudsfonds te hebben, maar voor
de hoogte van dat fonds geeft het Rijk niet meer dan een indicatie. Het organiseren van de eigenaar-bewoners op grotere eenheden, bijvoorbeeld blokniveau, gebeurt sporadisch, en lijkt vooral kans te hebben als er een gezamenlijk probleem geconstateerd
wordt, zoals zwakke funderingen. Corporaties die bezit verkopen zouden een leidende rol kunnen spelen in nieuwe VvEconstructies, maar ze zijn er nu nog uiterst terughoudend in (Schuitemaker, 2009).
Vaak is ondersteuning in kennis en een zachte lening ook niet toereikend. Veel eigenaar-bewoners kunnen de maandlasten voor
hun woning maar net opbrengen en zijn, ondanks de gunstige voorwaarden van de SVn-lening, niet in staat om deze te financieren. Daarnaast kan de vraag worden gesteld of het moreel gezien juist is om deze bewoners, die toch al ver in de schulden zitten,
een extra lening te verstrekken. (Schuitemaker, 2009). Daarom moet er aandacht blijven voor bewoners die de ingrepen niet
kunnen bekostigen, en zoals bijvoorbeeld ook in het collegeprogramma van de gemeente Lelystad wordt aangegeven moet er
aandacht uitgaan naar de sociale en financiële problematiek in de huishoudens. Als op deze gebieden problemen opgelost zijn
zullen gezinnen gaan nadenken over de verbetering van hun woning (gemeente Lelystad, 2010).
Het handhavingsbesluit is een dwingend en tijdrovend instrument (Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam, 2006). Deze
kenmerken maken het handhavingsbesluit minder geschikt om de particuliere woningvoorraad in bloemkoolwijken te helpen
verbeteren.
Ten eerste is het de vraag of gemeenten hun doel niet voorbij schieten bij het inzetten van dwingende handhavingsbesluit voor
de particuliere woningverbetering van bloemkoolwijken. Deze maatregelen kunnen weliswaar (op een dwingende wijze) de particuliere woningvoorraad verbeteren maar kunnen eventuele andere (sociale of financiële) problemen niet verhelpen of zelfs
erger maken. In veel gevallen beschikken de bewoners namelijk niet over de financiële middelen om (grootschalig) in hun huis
te investeren (Schuitemaker & Van de Wal, 2009). Met bestuurlijke maatregelen zoals aanschrijving zouden deze mensen enkel
verder in de verdrukking komen en wordt een averechts effect gecreëerd. Het is van belang dat de gemeente en woningcorporatie weten met welke particuliere woningeigenaren zij te maken hebben (Schuitemaker, 2009), het ‘afstandelijke’ handhavingsbeleid’ past niet bij deze gedachte.
Ten tweede past het instrument handhaving niet in de context van een stedelijk vernieuwingsproces. Het dwingende en relatief
tijdrovende karakter van het handhavingsbesluit botst met de kenmerken van een goed stedelijk vernieuwingsproces. Het hand-
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havingsinstrument kan goed voor afzonderlijke gevallen worden toegepast maar op grote schaal het handhavingsbesluit toepassen bij particuliere woningbezitters met het doel een wijk te vernieuwen zal veel weerstand bij bewoners opwekken.
In de casuïstiek (hoofdstuk 5) en de instrumenten en maatregelen om tot een stedelijke vernieuwingsaanpak in bloemkoolwijken
(hoofdstuk 6) te komen, zal er aandacht uitgaan naar de sociale en financiële problematiek van de bewoners.
Wijkbeheer
De twee typen buitenruimte die in aanmerking komen voor gezamenlijk beheer: parkeerplaatsen en groen (speel)- gebieden zijn
veelal gelegen in binnenterrein (woningen rond een hofje of rondom een stuk kijkgroen). De voorwaarde is dat de bewoners
deze plekken ook ervaren als gemeenschappelijk bezit (Wagenaar et. al. 2008). Uit een onderzoek van SEV (Lohof en Reijndorp,
2006) blijkt dat privaat beheerde woondomeinen niet per definitie garant staan voor extra betrokkenheid bij de woonomgeving.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat kopers om verschillende redenen voor collectief eigendom kiezen. Zo is het onderhoud goed
geregeld en men heeft er geen omkijken naar, het geeft mogelijkheden tot invloed op het gemeenschappelijk terrein en het collectief eigendom biedt een veilige en afgeschermde ruimte voor spelen en activiteiten.
Indien het eigendom wordt overgedragen moet er ook een duidelijk onderscheid zijn van het openbare gebied. Bij parkeerplaatsen die grenzen aan de tuinzijde van de woning is de bewoner gegarandeerd van een veilige parkeerplek en meer privacy. Een
eigen parkeerplek of een parkeerplek op een gezamenlijk terrein creëert ook financiële meerwaarde. Extra kwaliteit van de parkeerruimte kan leiden tot waardestijging, zeker in buurten met een hoge parkeerdruk (Wagenaar et. al. 2008). Bij groengebieden die grenzen aan de tuin kan de bewoner met dit stuk gezamenlijk groen de bewegingsvrijheid groter maken voor bijvoorbeeld kinderen (een veilig afgeschermde of beperkt toegankelijke speeltuin), de kwaliteit van de directe woonomgeving
vergroten (van bosje naar een rozentuin), of zijn betrokkenheid vergroten door het gezamenlijk organiseren van activiteiten
(buurtbarbecue, sportactiviteiten etc.). Ook hier geldt dat extra kwaliteit kan leiden tot waardestijging (Wagenaar et. al. 2008).
In Nederland wordt nog weinig geëxperimenteerd met de overdracht van grond naar de bewoners toe. Bij nieuwbouwprojecten
komt dit wel steeds vaker voor en is het eigendom en het beheer steeds vaker privaat in een vereniging van eigenaren geregeld.
In de bestaande woonwijken komt dit nog maar mondjesmaat voor. Juist de bloemkoolwijk biedt door zijn structuur van woonerven en binnenterreinen veel kansen voor gezamenlijk eigendom en/of beheer (Wagenaar et. al. 2008). Aan de ene kant kan dit
leiden tot meer kwaliteit in de buitenruime. Hier is behoefte aan gezien de slechte staat van de openbare ruimte van de vaak
matig ingerichte bloemkoolwijken. Ook kan gemeenschappelijk eigendom of beheer leiden tot het mobiliseren en organiseren
van bewoners, met het oog op meer betrokkenheid bij de directe woonomgeving (Wagenaar et. al. 2008).
Alternatieven
De beschreven instrumenten voor het wijkbeheer zijn instrumenten die ingezet kunnen worden om de uitgevoerde fysieke ingrepen (in de openbare ruimte) duurzaam te maken en de bewoners meer betrokkenheid te geven bij de buurt. Het is echter wel
een aanpak die uitgaat van een goede samenwerking tussen de bewoners onderling, de gemeente en woningcorporatie. Bewoners zullen een persoonlijk belang moeten hebben om grond in eigendom over te nemen of deel te nemen aan een beheervereniging (Wagenaar et. al. 2008).
Indien blijkt dat de bewoners niet zijn geïnteresseerd in enige vorm van particulier beheer in de wijk of de samenwerking stroef
verloopt en de gemeente en/of woningcorporatie geen vertrouwen heeft in het particuliere beheer dan zal naar een meer ‘klassieke’ rolverdeling en beheersvorm moeten worden gezocht. Ieder zal ‘zijn deel’ van de wijkvernieuwing uitvoeren. De gemeente
knapt waar nodig de openbare ruimte op en zorgt voor het beheer. De woningcorporatie knapt (waar nodig) de woningen op die
zij in het bezit heeft. De private eigenaren kunnen tot slot hun eigen woningen verbeteren (eventueel met CPO) met eventuele
procesbegeleiding van de woningcorporatie of gemeente. In hoofdstuk 6 komt een alternatief voor de gezamenlijke aanpak verder ter sprake.
3.6 Conclusie
In dit hoofdstuk is met theoretische en praktische inzichten bekeken hoe het versnipperd eigendom in een wijk van invloed kan
zijn op de stedelijke vernieuwing.
Met betrekking tot de theoretische inzichten bieden de inzichten van Glock & Häussermann (2004) en Goderbauer (2007) het
meeste perspectief; zij wijzen op het prisoner’s dilemma dat ten grondslag ligt aan het probleem dat herstructurering lastiger
van de grond is te krijgen in buurten met versnipperd eigendom, en juist eenvoudiger zijn te organiseren in wijken met veel
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corporatiebezit. De Wolff et al. (2004) geven drie categorieën of redenen op waarom een gezamenlijke stedelijke vernieuwing
met een versnipperd bezit kan falen. Dit komt omdat de verschillende eigenaren inhoudelijk niet achter de ingreep staan, de
eigenaren de ingreep niet kunnen bekostigen of dat sprake is van freeriders. De ware motieven kunnen vaak (bijna) niet worden
achterhaald.
Op basis van de inzichten uit de praktijk kan worden geconcludeerd dat de ’oude’ wijkvernieuwingsstrategie, waar een corporatie samen met de gemeente de wijk herstructureert in wijken met versnipperd bezit, niet meer opgaat. Bij de toename van het
versnipperde bezit is er sprake van het deels verleggen van het probleem naar andere partijen. Een probleemeigenaarskwestie
doet zich voor wanneer de wijk toe is aan (groot) onderhoud of stedelijke vernieuwing. De vraag van veel gemeenten en woningcorporaties is tot hoever hun verantwoordelijkheid reikt bij het onderhoud van de huis- en woonomgeving van verouderde wijken met een hoog particulier bezit en hoe men de huiseigenaren kan betrekken en meenemen in het vernieuwen van de woning
en woonomgeving. Dit levert bij een stedelijke vernieuwingsproces niet alleen een ander (krachten)spel tussen de partijen en
daarmee de vraag hoe zo’ n proces moet worden vormgegeven en hoe huiseigenaren (bij de besluitvorming) moeten worden
betrokken.
In dit hoofdstuk is het bestaande instrumentarium voor de particuliere woningverbetering van de woningen en het onderhoud
en beheer van de openbare ruimte beschouwd. De instrumenten kunnen bij wijken met een versnipperd bezit huiseigenaren
helpen (of dwingen) de woning te verbeteren of het beheer van de woonomgeving te regelen. Het laatste is van belang omdat
bloemkoolwijken veel slecht onderhouden (semi) openbare ruimten kennen. Voor de particuliere woningverbetering bieden de
organisatorische middelen en financiële instrumenten de meeste perspectieven om de particuliere woningverbetering te realiseren. De bestuurlijke middelen (‘aanschrijven’) lijken minder voor de hand te liggen omdat ze bewoners dwingen de woning te
verbeteren; hier moet echter een juridische aanleiding voor zijn die er in bloemkoolwijken niet is. Er is echter nog weinig ervaring met het inzetten van de organisatorische en financiële middelen in laagbouwmilieus zoals bloemkoolwijken. Het is dus de
vraag hoe ze uitpakken waneer ze worden ingezet bij de stedelijke vernieuwing van bloemkoolwijken.
Op basis van dit hoofdstuk kan dus worden geconcludeerd dat een versnipperd bezit een aanzienlijke invloed kan hebben op de
stedelijke vernieuwing van een wijk. Een belangrijk vraagstuk dat onbeantwoord blijft is hoe de samenwerking tussen partijen in
de praktijk wordt beïnvloed in wijken met een versnipperd bezit en in welke mate dit verschilt met wijken zonder een versnipperd bezit. De (potentiële) knelpunten die hierbij volgens de theorieën en praktische inzichten uit de literatuur naar voren zijn
gekomen dienen daarom in de praktijk te worden onderzocht.
Om dit in de praktijk te onderzoeken wordt empirisch onderzoek uitgevoerd in een viertal casussen. In deze casussen wordt het
samenwerkingsproces en het procesverloop onderzocht van het stedelijk vernieuwingsproces dat de wijken ondergingen. Om het
onderzoek in de casussen vorm te geven moet worden gezocht naar theorieën die samenwerkingsprocessen en het procesverloop
van stedelijke vernieuwing kunnen helpen verklaren. Dit zijn netwerktheorieën of procesmanagementtheorieën: deze vormen
het theoretisch kader waarmee de empirie wordt onderzocht. De netwerktheorieën of procesmanagementtheorieën die een stedelijk vernieuwingsproces helpen analyseren worden in het volgende hoofdstuk behandeld.
Daarnaast kan worden bekeken in hoeverre het bestaande instrumenten wordt gebruikt in de praktijk en in hoeverre zij soelaas
bieden bij wijken met een versnipperd bezit. In hoofdstuk 5 wordt bekeken in hoeverre het bestaande instrumentarium voor
particuliere woningverbetering en het beheer van de woonomgeving in de praktijk wordt toegepast en wat de ervaringen zijn met
(enkele) instrumenten.
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4. Theorieën stedelijk vernieuwingsprocessen
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de theorieën gepresenteerd die in dit onderzoek worden gebruikt om de analyse in de casussen aan te
sturen en de onderzoeksresultaten te helpen verklaren.
Het onderzoek gaat in op wijkverandering en stedelijke vernieuwing(sprocessen) in Bloemkoolwijken. Om het onderzoek in een
perspectief van wijkverandering te plaatsen is gekozen voor het model voor wijkverandering van Temkin & Rohe (1996). Het
model van Temkin en Rohe is een causaal model voor wijkverandering en dient in dit onderzoek als conceptueel model. Een
conceptueel model dient om de probleemanalyse te structureren. Het conceptueel model geeft de afbakening van het onderzoekselement, de selectie van de eigenschappen (variabelen), en de relaties tussen deze eigenschappen.
Het model van Temkin & Rohe (1996) geeft inzicht in vragen als hoe en waardoor wijken veranderen, en door middel van welke
ingrepen deze verandering is te sturen. Het model geeft (vereenvoudigd) oorzaken voor bijvoorbeeld het afglijden van een wijk
maar ook op welke manier beleidsmakers, burgers of andere actoren dit kunnen voorkomen of de wijk kunnen ‘vernieuwen’. Het
model past zo in de doelstelling om de stedelijke vernieuwingsopgave in bloemkoolwijken, problemen rondom stedelijke vernieuwing in bloemkoolwijken en strategieën om stedelijke vernieuwing effectief toe te passen, in kaart te brengen.
In dit onderzoek wordt op 2 causale velden van het model van Temkin en Rohe ingegaan. Deze causale velden kunnen de probleemstelling en vraagstelling van dit onderzoek helpen verklaren. De causale velden zijn gearceerd in figuur 4.1 en betreffen de
verandering of rijping van de wijk op de wijkkenmerken en de interactie tussen de actoren en de lange termijn verandering op de
wijkkenmerken.
Procesmanagement theorieën
De interactie tussen de actoren, zoals die is aangegeven in het model van Temkin en Rohe (zie figuur 4.1), geeft aan hoe die actoren zich tot elkaar verhouden. Deze interactie tussen actoren kan worden onderzocht middels de netwerkbenadering. Omdat
sinds het midden van de jaren negentig de stedelijke vernieuwing meer dan voorheen in handen ligt van een netwerk van betrokken actoren (co-makership) kan een netwerkbenadering inzicht geven in het functioneren van actoren in een stedelijk vernieuwingsproces. Het vorige hoofdstuk liet zien dat een versnipperd eigendom de samenwerking tussen actoren in een (stedelijk
vernieuwings)proces danig kan beïnvloeden. Middels de netwerkbenaderingen kan worden onderzocht hoe een versnipperd
eigendom in de wijk een stedelijk vernieuwingsproces kan beïnvloeden.
De netwerkbenadering richt zich op situaties waarin actoren functioneren binnen een groep van andere actoren en waarin besluitvorming plaatsvindt. De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991:25) definiëren een netwerk als volgt: Een geheel van actoren die
publiek, semi-publiek of privaat van karakter zijn. Ieder van deze actoren heeft zijn eigen waarden, doelstellingen en belangen, die hij tracht te realiseren door instrumenten in te zetten waarmee hij andere actoren tracht te sturen.
De stedelijke vernieuwing van woonwijken krijgt vorm in een beleidsproces waarbij vele actoren zijn betrokken met ieder hun
eigen positie en belangen, maar onderling van elkaar afhankelijk zijn voor het bereiken van de gewenste resultaten. Dit kenmerk
van stedelijke vernieuwing maakt de netwerkbenadering een adequate benadering omdat deze zowel een analyse als verklaring
kan bieden voor het verloop en uitkomst van beleidsprocessen.
De netwerkbenadering wordt in dit onderzoek gebruikt om het stedelijk vernieuwingsproces en het spel tussen de actoren te
analyseren. Dit wordt gedaan middels een drietal theoretische invalshoeken die ondersteunend zijn aan de netwerkbenadering:
-

Kenmerken van een complex netwerk volgens De Bruijn & Ten Heuvelhof (1999)

-

Principes van procesmanagement volgens De Bruijn e.a. (2002)

-

Evaluatie van een beleidsproces volgens Teisman (1998)

Deze theoretische invalshoeken liggen ten grondslag aan de analyses in deze studie en zijn gekozen omdat ze het verloop van een
stedelijk vernieuwingsproces van begin tot eind kunnen helpen verklaren. De kenmerken van een complex netwerk volgens De
Bruijn & Ten Heuvelhof (1999) kunnen hulp bieden bij het beschrijven van de actoren, de onderlinge relaties en
(machts)verhoudingen.
De principes van procesmanagement volgens De Bruijn e.a. (2002) kunnen helpen bij het beschrijven van het verloop van een
proces. De principes van procesmanagement dienen daarbij als maatstaf om te toetsen of een proces al dan niet goed verloopt.
Om het proces te evalueren worden de theoretische inzichten van Teisman (1998) gebruikt. De inzichten worden gebruikt om te
bekijken of de individuele actoren tevreden zijn met de uitkomsten van het proces en welke rol het beleid daarin heeft gespeeld.
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Aan de hand van deze theoretische invalshoeken worden onderzoeksvragen en een analysekader opgesteld die in het empirisch
gedeelte van dit onderzoek worden onderzocht. In dit hoofdstuk wordt allereerst het conceptueel model van Temkin en Rohe
toegelicht. Daarna wordt ingegaan op de theoretische invalshoeken.
4.2 Conceptueel model
Vanuit diverse wetenschappelijke invalshoeken zijn theorieën ontwikkeld die vanuit een verschillend oogpunt proberen de veranderingen in wijken en buurten te beschrijven, analyseren, verklaren en voorspellen. Prak en Priemus hebben in de jaren tachtig een model opgesteld om, gegeven de veelheid aan relevante factoren, de ontwikkelingen in wooncomplexen en buurten te
kunnen verklaren (Prak en Priemus, 1986) (Kei, 2004). Verschillende auteurs hebben de veelheid aan theorieën gerangschikt.
Temkin en Rohe (1996) construeerden een ‘samenvattend model voor wijkverandering’. Dit is een multicausaal model dat hiernaast vereenvoudigd is weergegeven en hieronder wordt toegelicht.
Verandering in de nationale economische, sociale en beleidsmatige condities (A) en de ‘rijping’ van het stedelijke gebied (B) zijn
de oorsprong van verandering in stedelijke gebieden. Onder de ‘rijping’ van het stedelijke gebied verstaan Temkin en Rohe
(1996) de verandering in zowel de bevolking als de fysieke staat van het stedelijk gebied die niet afhankelijk zijn van externe
invloeden. De autonome veroudering van de stad en de bevolking zorgt ervoor dat keuzes gemaakt worden die effect hebben op
de woningvoorraad, huisvestingslocaties en verkeer. Het model laat zien dat de invloed van zowel factor A als B op de verandering (D) mede bepaald wordt door de specifieke kenmerken van het stedelijk gebied (C).
Niet elke wijk in de stad wordt op dezelfde wijze beïnvloed door de stedelijke verandering. Ook hier spelen de specifieke kenmerken van een wijk (D) en de ‘rijping’ van de wijk door autonome invloeden een rol (F). Op de korte termijn leiden veranderingen op stedelijk niveau tot relatief kleine veranderingen in de wijk. De perceptie van die veranderingen (H) leidt tot handelingen
van institutionele partijen (I) en handeling van bewoners (J), die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de veranderingen op
langere termijn (K). De handelingen van de institutionele actoren staan niet los van de handelingen van de bewoners. Partijen
kunnen gezamenlijk tot afstemming van beleid en handelingen komen. Bewoners kunnen ook reageren met verzet om het door
de institutionele partijen voorgestelde beleid bij te stellen, etc. Temkin en Rohe geven bijvoorbeeld aan dat een sterk sociaal
netwerk in de buurt beter bestand is tegen veranderingen en meer invloed kan uitoefenen op de institutionele actoren (Kei,
2004).
De samenwerking (of het co-makership) tussen de beleidsmakers en bewoners (I en J in figuur 4.1) vormt een belangrijk aandachtspunt in het onderzoek. Hierbij rijst bijvoorbeeld de vraag: Hoe is de samenwerking tussen partijen in een (bloemkool)wijk
zonder een (sterk) versnipperd bezit en hoe is de samenwerking tussen partijen in de wijken met een sterk versnipperd bezit?
Immers, de relatie tussen de lokale overheid, corporaties en bewoners is in vele gevallen cruciaal voor het slagen van de stedelijke vernieuwing (Haffner, Elsinga 2007).
Deze samenwerking wordt, zoals in de vorige paragraaf werd aangegeven, met behulp van 3 theoretische invalshoeken (De
Bruijn & Ten Heuvelhof 1999, De Bruijn e.a. 2002, Teisman 1998) die onder de netwerkbenadering kunnen worden geschaard
in theorie (en later in praktijk) onderzocht en verklaard. De uitwerking hiervan volgt in paragraaf 4.3 en 4.4.
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Figuur 4.1: Samenvattend model voor wijkverandering, naar Temkin & Rohe (1999)
4.3 Theoretisch kader: Netwerkbenadering
Deze paragraaf bevat een uitwerking van de theoretische invalshoeken die ten grondslag liggen aan de analyses in deze studie.
Aan de hand van deze theoretische invalshoeken worden deelvragen opgesteld die in het empirisch gedeelte van dit onderzoek
worden onderzocht. Dit is hiernaast schematisch weergegeven.
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De eerste theoretische invalshoek gaat over de kenmerken van netwerk volgens De Bruijn & Ten Heuvelhof (1999) en wordt
gebruikt om het netwerk te karakteriseren. De principes voor een procesontwerp (De Bruijn e.a., 2002) worden gebruikt om het
procesverloop van de stedelijke vernieuwing te karakteriseren. Ten derde wordt het 3 stappenmodel gebruikt voor een evaluatie
van de beleidsdoelen vanuit actoren om de tevredenheid van de actoren over het proces te beschrijven. Tot slot worden de
inzichten vanuit de literatuur van ondermeer Glock & Häussermann (2004) en Goderbauer, die in het vorige hoofdstuk al aan
bod kwamen, gebruikt om aan te geven welke invloed het versnipperd bezit heeft op het stedelijk vernieuwingsproces.
Het doel van het theoretisch kader is om uiteindelijk tot een analysekader te komen waarmee het stedelijk vernieuwingsproces
van een viertal bloemkoolwijken kan worden geanalyseerd. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is om te kijken of wijken met
een hoog (versnipperd) particulier bezit een moeizamer proces ondergaan dan wijken met een laag particulier bezit.
De drie theoretische invalshoeken worden hieronder uitgewerkt.

Kenmerken van een
netwerk (De Bruijn &
Ten Heuvelhof, 1999)

Principes procesontwerp
(procesverloop) (De
Bruijn e.a., 2002)
Onderzoeksvragen ca3 stappenmodel (Teis-

sussen

Inzicht in aanpak stedelijke vernieuwing in de onderzochte wijk
door de verschillende partijen

man, 1998)

Versnipperd eigendom
en stedelijke vernieuwing
(Glock & Häussermann
2004, Goderbauer 2007
en van der Putten et al.
2004)

Figuur 4.3: Theoretische invalshoeken

4.3.1 Kenmerken van een netwerk
Vier kenmerken hebben gevolgen voor de mogelijkheden die de actoren in het netwerk hebben om elkaar te sturen/beïnvloeden.
De kenmerken worden hieronder nader uitgewerkt (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1999):
Pluriformiteit
Pluriformiteit in een netwerk kan zich op twee manieren uiten. Op de eerste plaats kan er verscheidenheid tussen organisaties
bestaan. In de stedelijke vernieuwing zijn bijvoorbeeld verschillende actoren te onderscheiden: (deel)gemeenten, woningcorporaties en bewoners(organisaties). De belangen van deze actoren kunnen onderling grote verschillen vertonen, evenals hun waarden en organisatorische kenmerken. Ook binnen één ‘sector’ of een enkele organisatie kan pluriformiteit optreden, als actoren
in een netwerk zijn samengesteld uit verschillende afdelingen of onderdelen (organisatorische pluriformiteit). Een gemeente is
een goed voorbeeld van een organisatie waar intra-organisatorische pluriformiteit optreedt (Haffner, Elsinga 2007). Binnen het
gemeentelijke beleidsterrein wonen spelen de wethouder die verantwoordelijk is voor wonen en andere wethouders (bijvoorbeeld verantwoordelijk voor economische zaken of welzijn) een rol. Verder zijn er de gemeenteraad, de afdeling wonen, het
grondbedrijf en andere onderdelen te onderkennen, zoals bijvoorbeeld de afdelingen van financiën, verkeer, welzijn en zorg. Als
een organisatie meer afdelingen heeft, wordt de pluriformiteit naar verwachting groter. Soms hebben afdelingen immers niet
dezelfde belangen. Dit geldt ook voor een willekeurige groep bewoners (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1999: 42) (Haffner & Elsinga, 2005).
In pluriforme netwerken zijn drie barrières bij sturing te onderkennen. Op de eerste plaats kunnen verschillende actoren en/of
onderdelen van een actor stuursignalen zeer verschillend oppakken, of zelfs negeren. De wijze waarop een actor een sturingssig-
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naal oppakt hangt mede af van de machtspositie die deze actor heeft om andere actoren binnen het netwerk te beïnvloeden.
Maatwerk kan een oplossing bieden voor de situatie waarin een interventie niet aansluit op de kenmerken van een organisatie.
In de praktijk van veel actoren en onderwerpen stuit maatwerk echter al snel op de grenzen van de beheersbaarheid van de sturing. Dit wordt dan ook beschouwd als tweede barrière bij de sturing van pluriforme netwerken (Haffner & Elsinga, 2005).
Als derde barrière wordt de vervorming en herinterpretatie van de sturing genoemd. Als gevolg van verschillende percepties
kunnen bepaalde stuursignalen door verschillende actoren verschillend worden opgevat (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1999: 46).
Pluriformiteit hoeft niet alleen nadelig uit te pakken voor het sturen van netwerken, maar biedt ook kansen. Als eerste kan pluriformiteit betekenen dat de trefkans van sturing groter wordt. De kans dat een organisatie of een deel van een organisatie gevoelig is voor een specifiek sturingssignaal, blijkt groter te zijn in een pluriforme omgeving dan in een uniforme omgeving. Zo zal
bijvoorbeeld niet iedere woningcorporatie openstaan voor de bouw van een woon-zorgcomplex, maar mogelijk wel in ieder geval
één (Haffner, Elsinga 2007).
Geslotenheid van actoren
Actoren in een netwerk zijn niet altijd gevoelig voor stuursignalen van buiten. Deze geslotenheid kan voortkomen uit de behoefte
om de onzekerheid en de complexiteit in de omgeving van de organisatie te verminderen (bounded rationality) (De Bruijn & Ten
Heuvelhof, 1999: 52). Een organisatie kan immers niet volledig open staan voor signalen uit de omgeving.
Het gesloten karakter van een organisatie kan ook een gevolg zijn van het referentiekader dat een organisatie heeft. Het referentiekader wordt mede gevormd door de kernwaarden van een organisatie. Stuursignalen die passen binnen dit referentiekader zal
een organisatie eerder oppakken dan stuursignalen die er niet binnen passen (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1999: 56).
Stuursignalen die niet passen kunnen zich op twee wijzen manifesteren. Op de eerste plaats kan het stuursignaal niet te passen
bij het referentiekader van de betreffende actor. Negeren van het signaal is dan mogelijk. Op de tweede plaats kan het stuursignaal strijdig zijn met het referentiekader van de actor, waardoor de actor juist gestimuleerd kan worden om zich tegen het stuursignaal te verzetten. Het proberen te doorbreken van de geslotenheid van een organisatie of actor op een hiërarchische manier
werkt meestal niet productief. Deze manier kost energie en de actoren zullen iedere gelegenheid grijpen om zich te onttrekken
aan de sturing.
Als de interventie te veel afwijkt van het referentiekader van de te sturen actor, loopt de sturende actor de kans dat de sturing
afketst op de geslotenheid van de te sturen actor. Anderzijds, als de interventie te veel aansluit bij het referentiekader van de
sturen actor, dan vindt er geen sturing plaats.
Geslotenheid van te sturen actoren biedt ook kansen voor sturing. Als een krachtige autonome organisatie, die niet op willekeurig elk sturingssignaal ingaat, uiteindelijk steun verleent aan een bepaalde interventie, heeft de te sturen actor een bondgenoot
verworven. Vervorming van de interventie werd eerder genoemd als barrière tot sturing, maar biedt ook kansen voor sturing. De
sturende actor kan de interventie zodanig vervormen, dat de interventie past binnen het referentiekader van de te sturen actor
(De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1999: 58).
Interdependentie
Een derde kenmerk van complexe netwerken is de interdependentie –de onderlinge afhankelijkheid– die bestaat tussen de verschillende actoren. Men heeft elkaars medewerking nodig om bepaalde doelen te realiseren. Dergelijke afhankelijkheden kunnen
bestaan tussen hogere en lagere overheden. Op het gebied van stedelijke vernieuwing is de gemeente voor de uitvoering van
bijvoorbeeld een wijkplan vaak afhankelijk van één of meer woningcorporaties. Zo hebben gemeenten vaak de grond in hun
bezit, terwijl de woningcorporaties de planontwikkeling en de bouw van sociale huurwoningen voor hun rekening nemen. Het
aanspreken van één afhankelijke partij binnen het netwerk is dan onvoldoende om de stedelijke vernieuwing van de grond te
krijgen (Haffner, Elsinga 2007).
Er zijn verschillende soorten afhankelijkheidsrelaties te onderscheiden. Deze relaties kunnen bijvoorbeeld eenvoudig zijn (één
grootheid), maar zijn in netwerken vaak meervoudig. Meervoudige relaties bestaan bijvoorbeeld als men zowel voor het geld, de
grond als de goodwill van elkaar afhankelijk is. Complex wordt het ook als relaties tussen actoren niet bilateraal zijn maar multilateraal: meer dan twee actoren zijn onderling afhankelijk. Dit betekent dat bilaterale deals niet mogelijk zijn, maar dat twee
actoren altijd van een derde of vierde, etc. actor afhankelijk zijn, alvorens te kunnen handelen. Afhankelijkheden in een netwerk
zullen bovendien eerder dynamisch zijn dan statisch (Haffner & Elsinga, 2005).
Veranderende omstandigheden kunnen bijvoorbeeld optreden na verkiezingen als er veranderende coalities gevormd worden.
Een opeenstapeling van verschillende soorten wederzijdse afhankelijkheidsrelaties kan leiden tot een onoverzichtelijk netwerk
waarin het onduidelijk is hoe bepaalde effecten worden veroorzaakt. Als gevolg hiervan zou men zich terughoudend kunnen
opstellen, waardoor de sturingsmogelijkheden niet volledig benut worden. Ook kan een netwerk met veel onderlinge afhanke-
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lijkheden stroperige besluitvorming tot gevolg hebben. Bovendien kunnen complexe interdependenties en geslotenheid elkaar
versterken (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1999: 60) (Haffner & Elsinga, 2005).
Interdependenties kunnen ook stuurkansen bieden. Als eerste betekent de onderlinge afhankelijkheid, dat actoren zich niet
extreem gesloten kunnen opstellen. Extreme pluriformiteit is ook niet mogelijk. In dergelijke extreme situaties komt men immers niet tot zaken. Door de onderlinge complexe afhankelijkheden moeten actoren met elkaar blijven communiceren, waardoor extreme situaties doorbroken kunnen worden. Anders gezegd, men moet zich enigszins coöperatief gedragen, wil men vorderingen maken. In de toekomst heeft men een actor misschien ook weer nodig, een soort toekomstige afhankelijkheid.
Daarnaast bieden afhankelijke relaties ook vaak ruilmogelijkheden, waardoor de kans op een patstelling kleiner wordt: er is
altijd wel een ruil te vinden waar beide/meer actoren van profiteren.
Dynamiek
Netwerken zijn altijd in beweging volgens De Bruijn & Ten Heuvelhof (1999: 43). Dit betekent dat de positie van actoren in een
netwerk, hun geslotenheid en hun referentiekader voortdurend kunnen veranderen. Daardoor zijn de wederzijdse afhankelijkheden aan veranderingen onderhevig, evenals de pluriformiteit van het netwerk. De samenstelling van het netwerk verandert
door toe- en uittreding van actoren. Netwerken kunnen ook uiteenvallen. Een veranderende omgeving van het netwerk zal ook
(delen van) het netwerk beïnvloeden. Kansen en bedreigingen veranderen dus constant voor een netwerk.
4.3.2 Principes procesontwerp
Het is van belang om (besluitvormings)processen zodanig te ontwerpen dat het proces op een goede manier verloopt. In dit
onderzoek wordt uitgebreid stilgestaan bij het verloop van de stedelijke vernieuwingsprocessen in vier bloemkoolwijken. De
beschrijving van het verloop van deze processen, richt zich op de wijze waarop besluitvorming bij de stedelijke vernieuwing tot
stand komt (Haffner & Elsinga, 2007).
Dit onderzoek richt zich ook op de vraag of het stedelijk vernieuwingsproces in een wijk ‘goed’ verlopen is. Het procesverloop
van deze stedelijke vernieuwingsprocessen wordt beschreven aan de kernelementen van een goed proces volgens De Bruijn e.a.
(2002). De Bruijn e.a. (2002: 53) omschrijven een goed proces als een “open proces, waarin de kernwaarden van partijen worden beschermd, dat voldoende prikkels voor vaart kent en dat voldoende garanties voor de inhoudelijke kwaliteit biedt.” Dit
wordt schematisch weergegeven in figuur 4.4 en daaronder toegelicht in 14 ontwerpprincipes voor een goed procesontwerp.

Openheid

Inhoud

Procesontwerp

Bescherming

Voortgang
Figuur 4.4: Kernelementen van een procesontwerp (Bron: De Bruijn, ten Heuvelhof & in ’t Veld (2002)
Openheid
Hierbij draait het volgens De Bruijn et al. (2002) om het feit dat de initiatiefnemer geen eenzijdig besluit neemt. Men laat ruimte
voor de overige betrokken partijen om de besluitvorming mede te sturen. De partijen nemen een open houding aan tegenover de
interesses en belangen van de andere partijen.
1. Alle relevante partijen worden bij het besluitvormingsproces betrokken.
Partijen worden als relevant gezien indien zij de besluitvorming kunnen blokkeren, zij beschikken over productiemacht, zij belang hebben bij de besluitvorming of indien zij op morele gronden bij het besluitvormingsproces betrokken dienen te worden
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2. Inhoudelijke keuzen worden getransformeerd tot procesmatige afspraken.
Voorafgaand aan het proces moet men het aantal inhoudelijke afspraken minimaliseren. Men moet alleen afspraken maken over
hoe men tot beslissingen gaat komen.
3. Transparantie van proces en procesmanagement.
“Transparantie wil zeggen dat voor partijen duidelijk is wat de procesgang is, hoe hun belangen worden beschermd, welke beslisregels gelden en – uiteraard- wie er bij het proces betrokken zijn”.
Bescherming van core values
Hierbij refereren De Bruijn et al.(2002) naar de gedachte dat partijen die zich aan het proces binden, zeker moeten zijn dat hun
core values beschermd zullen worden tijdens het proces. De kernwaarden van de verschillende partijen moeten dus geduurde
het proces gewaarborgd blijven. Dit creëert een gevoel van veiligheid onder de participerende partijen.
4. De centrale belangen van partijen worden beschermd.
De betrokken partijen mogen in het proces niet buiten hun wil om verplicht worden op het vertonen van een bepaald gedrag.
5. Commitment aan het proces, niet aan het resultaat.
Actoren hoeven zich voorafgaand aan het proces niet te binden aan het eindresultaat, wel wordt hen gevraagd zich te binden aan
het proces.
6. Commitments kunnen door partijen worden uitgesteld.
De Bruijn et al. (2002) geven ook aan dat partijen zich niet aan eventuele deelbesluiten hoeven te binden. Dit, is volgens hen, om
te voorkomen dat partijen het gevoel krijgen dat ze door middel van deze deelbesluiten eigenlijk niet meer terug kunnen.
7. Het proces kent exit-regels.
Hiermee bedoelen De Bruijn et al. (2002) regels die actoren tijdens het proces de gelegenheid geven om uit het proces te treden.
Voortgang
Om te voorkomen dat er een langdradig proces ontstaat met weinig duidelijke resultaten, is het een noodzakelijkheid om het
proces voldoende tempo en voortgang te geven.
8. Het proces kent winstmogelijkheden en prikkels voor coöperatief gedrag, vooral bij afronding van het proces.
Deze winstmogelijkheden en prikkels moeten het voor de verschillende partijen aantrekkelijk maken om deel te blijven nemen
aan het proces, daarom is het van belang deze zolang mogelijk vast te houden. Het verdwijnen van deze prikkel kan leiden tot
terugtrekking of non-coöperatief gedrag van de partijen.
9. Het proces kent een zware personele bezetting.
De vertegenwoordiging van de verschillende partijen moet worden gedaan door de mensen die hoge posities in hun eigen organisatie bekleden (De Bruijn et al., 2002). Dit om het externe gezag en de ‘commitment power’ te vergroten. Bovendien kunnen
deze personen gemakkelijker afstand nemen van de eigen achterban, indien dit nodig blijkt te zijn.
10. De omgeving van het proces wordt benut voor de versnelling van het proces.
De Bruijn et al (2002) beschouwen als omgeving de partijen die niet actief participeren in het proces, maar die wel degelijk belang bij het proces hebben. De invloed van de omgeving kan, volgens hen, gebruikt worden om het proces te bevorderen.
11. Conflicten worden zo diep mogelijk in het proces weggelegd.
Hierbij kan volgens De Bruijn et al. (2002) gebruik worden gemaakt van het feit dat veel processen gelaagd zijn. Men hoeft conflicten niet noodzakelijkerwijs op het hoogste niveau aan te pakken, maar men kan deze eerst ter discussie stellen op een lager
niveau bijvoorbeeld in de vorm van een werkgroep.
12. Command and control wordt als aanjager van het proces benut.
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Command and control kan een prikkel vormen voor een partij om deel te nemen aan het proces of het kan coöperatief gedrag
oproepen. Als men er gezamenlijk niet uitkomt, kan men besluiten door middel van het gebruik van command and control mechanismen toch tot een resultaat te komen.
Inhoud
Het proces moet voldoende inhoudelijke kwaliteit bevatten anders kan men zelfs tot onjuiste of weinig zeggende besluiten komen.
13. Inhoudelijke inzichten worden faciliterend gebruikt, de rollen van experts en belanghebbende worden gescheiden en vervlochten.
Er moet van te voren duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen experts en belanghebbende zodat de onafhankelijkheid van
deze experts gegarandeerd kan blijven tijdens het proces. Maar om te voorkomen dat inhoud en proces te veel worden gescheiden, moet er ook sprake zijn van vervlechting. In deze context betekent dit vanuit een zelfstandige functie gestructureerde relaties onderhouden.
14. Het proces kent een verloop van inhoudelijke variëteit naar selectie.
In het proces moeten eerst verschillende opvattingen aan bod komen voordat men kan overgaan op de selectie van een van deze
opvattingen.
4.3.3 Evaluatie (beleids)proces vanuit actoren
Een derde theoretische invalshoek die ten grondslag ligt aan de analyse in deze studie is de evaluatie van het beleidsproces vanuit de actoren van Klijn en Koppenjan (2000). Deze theoretische invalshoek kan inzicht geven in de mate van (on)tevredenheid
waarop een actor terugkijkt op het proces en kan helpen verklaren waarop deze (on)tevredenheid is gebaseerd.
Als het gaat om de evaluatie van het beleid(sproces) formuleren Klijn & Koppenjan (2000) in navolging van Teisman (1992) een
aantal criteria om een (beleids)proces te evalueren. Uitgangspunt is daarbij dat het in een netwerksetting volgens hen niet mogelijk is om van boven af (top-down) en ex ante doelstellingen op basis van het algemeen belang op te leggen aan de actoren (Klijn,
1996) (Haffner & Elsinga, 2005). In beginsel is er immers geen boven het netwerk staande actor die dat voor elkaar kan krijgen.
Daarnaast heeft elke actor volgens hen eigen doelstellingen die ook nog eens kunnen veranderen in het netwerkspel als gevolg
van de interactie met anderen. Inherent aan het hebben van eigen doelstellingen is een mogelijk verschil tussen organisaties in
het eigen belang, waardoor er in een netwerk ex ante geen overeenstemming is over doelen en aanpak (Haffner & Elsinga,
2005). Een eensluidende evaluatie van het beleid kan niet worden bereikt. Dat is vaak ook niet mogelijk om ex ante een door alle
actoren gezamenlijk geformuleerd probleem of doelstelling te gebruiken als maatstaf om de prestaties van het netwerk (de actoren) vast te stellen (Klijn & Koppenjan 2000). Zo trekt Teisman (1998) de conclusie dat een ex ante begindoelstelling wel een
functie kan hebben aan het begin van het proces in het bereiken van een gemeenschappelijk doel. Het geheel van oordelen over
de bereikte doelen en besluitvorming vormt volgens Teisman (1998) het gemeenschappelijke belang (Haffner & Elsinga, 2007).
Drie-stappen-model
Om de kwaliteit van het gemeenschappelijke belang te toetsen kan het drie-stappen-model van Teisman (1998) worden gehanteerd. Doel van dit model is te kunnen vaststellen of het beleid dat door de interactie van de actoren in een netwerk tot stand is
gekomen, een voor de actoren bevredigend resultaat heeft opgeleverd (Haffner & Elsinga, 2005).
Stap één is het inventariseren van de oordelen die de betrokken actoren achteraf hebben over het beleid. In stap twee worden de
oorspronkelijke doelen van de actoren gereconstrueerd om deze te vergelijken met het beleidsresultaat. Mocht zich de situatie
voordoen dat de oorspronkelijke doelen niet zijn behaald, dan nog was het besluitvormingsproces “in zekere mate effectief”,
meent Teisman (1998), als “de resultaten van besluitvorming bevredigend zijn, ongeacht of deze verwacht en gewild, dan wel
onverwacht en niet bewust nagestreefd zijn”. In stap drie wordt de rol van het besluitvormingsproces in het proces bekeken
(Haffner & Elsinga, 2005).
Met het drie-stappen-model van Teisman (1998), kan worden bestudeerd in hoeverre actoren achteraf tevreden waren met het
geformuleerde gemeenschappelijke doel (stap 1) en hoe de oorspronkelijke doelstellingen van de actoren (stap 2) op basis van
het eigen- of algemene belang in het proces zijn bijgesteld. Als de resultaten van besluitvorming door de actoren achteraf als
bevredigend beschouwd worden en als aan de procesvoorwaarden is voldaan (rol van het besluitvormingsproces op het resultaat, stap 3), kan het proces van besluitvorming ‘in zekere mate’ als effectief worden omschreven. Er wordt zo uitgegaan van het
maximaal haalbare onder bepaalde omstandigheden, zoals de gegeven onderlinge afhankelijkheden (Haffner & Elsinga, 2005).
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Het drie-stappenmodel van Teisman geeft zo een indicatie of de doelen van actoren zijn vervlochten bij het komen tot een gezamenlijk doel en of er sprake is van een win-winsituatie bij het nemen van een besluit (Haffner & Elsinga, 2007)
Beleidsarena’s
Naast de evaluatie vanuit de actoren is het ook van belang om te kijken in welke setting het beleid tot stand komt. In (grotere)
beleidsnetwerken zijn vaak deelnetwerken of 'arena's' te onderscheiden. Teisman (1998) spreekt in dit verband over diverse
'rollenspelen' waarin beleid tot stand komt. Om inzicht te krijgen in de beleidsvorming moet in deze visie worden nagegaan welke actoren wanneer participeren. Gesteld wordt dat beleid tot stand komt in rollenspelen. Daarbij bestaat een structurering
vooraf in de vorm van regels en de verdeling van middelen. Het staat alle betrokkenen echter vrij om, wanneer zij zich daartoe
geroepen voelen, initiatieven te nemen of voorstellen van andere actoren aan te passen of over te nemen. In theorie kunnen
verschillende gelijktijdig plaatsvindende rollenspelen onafhankelijk van elkaar plaatsvinden (actoren in de verschillende arena's
zijn niet op de hoogte van elkaars beslissingen). Ze kunnen echter ook 'gekoppeld' zijn (actoren in verschillende arena's zijn wel
van elkaars beslissingen op de hoogte). Op deze wijze wordt het mogelijk binnen het grotere beleidsnetwerk onderscheid te maken in de netwerken. Die worden gedefinieerd als arena's van actoren die met elkaar interacteren (in een rollenspel), maar niet
met andere actoren in het beleidsnetwerk. Waar sprake is van gekoppelde rollenspelen, zal het vaak zo zijn dat er actoren zijn
die in meer dan één arena participeren. Deze vormen dan de verbindende schakels tussen de verschillende arena’s in eenzelfde
besluitvormingsronde.
4.4 Van theorie naar methodiek: analysekader voor de praktijk
Om de praktijk te toetsen aan het theoretisch kader en de theoretische invalshoeken van versnipperd eigendom en stedelijke
vernieuwing worden de theorieën in deze paragraaf omgezet in een analysekader dat kan worden toegepast in de praktijk; de
vier geselecteerde casussen die in hoofdstuk 5 aan bod komen.
4.4.1 Onderzoeksvragen vanuit theoretische inzichten stedelijke vernieuwing
Deze relaties tussen actoren in een stedelijk vernieuwingsproces en het verloop van het proces kunnen worden belicht in de
termen van de kenmerken van een (complex) netwerk volgens De Bruijn & Ten Heuvelhof (1999), de principes van een goed
proces ontwerp volgens De Bruijn e.a. (2002) en het 3 stappenmodel van Teisman (1998). Daarnaast kan het gedragen van actoren bij een versnipperd eigendom in de stedelijke vernieuwing mede worden verklaard aan de hand van de theoretische invalshoeken van Glock & Häussermann (2004), Goderbauer (2007) en Van der Putten et al. (2004).
In deze paragraaf worden deze theorieën gebruikt om een analysekader te vormen waaraan de praktijk kan worden getoetst. Om
de theorieën bruikbaar te maken voor het analysekader worden de theorieën omgezet tot onderzoeksvragen voor de praktijk. De
vier hoofdvragen in dit analysekader, luiden:
1) Kan de samenwerking tussen woningcorporaties, gemeente en bewoners(organisaties) worden gekarakteriseerd een complex netwerk?
2) Voldoet het procesverloop van de stedelijke vernieuwing volgens de kenmerken van een goed proces zoals beschreven door
De Bruijn (2002)?
3) Hoe kijken de actoren aan tegen de mate waarin de vooraf gestelde doelen zijn gerealiseerd?
4) In hoeverre is er, in relatie tot de bovenstaande vragen, verschil tussen bloemkoolwijken met een (relatief) hoog (versnipperd) particulier bezit en bloemkoolwijken met een (relatief) laag particulier bezit?
4.4.2 Analysekader
Stedelijke vernieuwing vindt plaats binnen netwerken van actoren. Vaak betreft het actoren die al langere tijd met elkaar interacteren. Dit kan zijn omdat het betreffende project al een (soms lange) historie kent. Het kan echter ook zijn dat actoren elkaar
kennen uit eerdere interacties rondom vergelijkbare projecten of vanwege formele relaties tussen bijvoorbeeld overheden. Maar
soms zijn er ook nieuwe actoren in het spel die weinig of geen ervaring hebben met het handelen in een stedelijke vernieuwingsproces. Een voorbeeld van een nieuwe partij in het proces zijn bijvoorbeeld (particuliere) bewoners of eigenaren. Dit kan lastig
zijn voor alle betrokken partijen; hoe worden bijvoorbeeld eigenaren betrokken bij het stedelijk vernieuwingsproces en welke
stem krijgen zij in het besluitvormingsproces?
De relevante theorieën worden in dit hoofdstuk omgevormd tot een analysekader dat in de praktijk kan worden toegepast. Het
analysekader heeft tot doel om actoren in complexe ruimtelijke projecten inzicht te geven in het netwerk waarin zij zich bevinden. Als beleid in netwerken wordt ontwikkeld en wordt uitgevoerd, kan worden onderzocht wat de kenmerken van de actoren
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zijn, hoe het netwerk waarin deze actoren opereren er uit ziet en, zeker zo belangrijk, hoe het interactieproces tussen de actoren
verloopt (Klijn & van Twist, 2000). Dit is nodig, omdat de uitkomsten van een stedelijk vernieuwingsproces worden bepaald
door de posities en gedragingen van de betrokken actoren (hun beschikbare middelen en hun opvattingen), het proces van interacties (of besluitvormingsspel wat ze met elkaar spelen), het inhoudelijke aspect van het stedelijk vernieuwingsproces en de
institutionele kenmerken van het netwerk waarin ze zich bevinden (de formele en informele spelregels waar actoren zich aan
moeten houden) (Klijn & van Twist, 2000).
Om een goed inzicht in de beleidsprocessen en de uitkomsten daarvan te verkrijgen, moeten deze vier soorten van analyse met
elkaar worden gecombineerd. Bij deze analyses is het van belang om met de invloed van het versnipperd eigendom rekening te
houden. Per stap is daarom een aparte analyse opgenomen van de invloed van het versnipperd eigendom wordt ingegaan. Hieronder worden de analyses kort toegelicht (Klijn & van Twist, 2000).
Actorenanalyse
De analyse van actoren heeft tot doel de relevante actoren en hun eigenschappen in kaart te brengen. Belangrijke analytische
stappen zijn het in kaart brengen van de middelen en afhankelijkheden en de percepties van actoren. Actoren met belangrijke en
niet-vervangbare middelen noemen we cruciale actoren. Actoren die het project in beginsel ondersteunen (of anders gezegd wier
percepties van het project positief zijn) noemen we toegewijde actoren. Een procesregisseur heeft een probleem als hij veel cruciale actoren heeft die niet toegewijd zijn.
De theoretische inzichten die worden gebruikt voor deze analyse zullen afkomstig zijn uit de kenmerken van een complex netwerk volgens De Bruijn et al.(2002) en de theoretische inzichten van Teisman (1998) over de evaluatie van het beleid(sproces)
vanuit de actoren.
Besluitvormingsanalyse
Een eerste stap in een besluitvormingsanalyse is het identificeren van de verschillende arena’s waar beslissingen worden genomen. De regisseur krijgt hierdoor een indruk van de complexiteit van het spel en een aanwijzing waar hij of zij aanwezig moet
zijn om het spel te beïnvloeden of zelfs te leiden. De tweede stap in een besluitvormingsanalyse is de reconstructie van het besluitvormingsproces (tot nog toe). Dit kan behulpzaam zijn bij het vinden van manieren om de besluitvorming te versnellen en
te achterhalen welke stappen wel of niet problematisch zijn of waren voor de voortgang in het proces.
In de besluitvormingsanalyse worden vooral de principes van het procesmanagement volgens De Bruin (1999) gehanteerd. Tevens worden de inzichten uit de literatuur van Glock & Häussermann (2004), Goderbauer (2007) en Van der Putten et al.
(2004) gebruikt om het procesverloop te beschrijven.
Inhoudelijke analyse
Om een stedelijk vernieuwingsproces te analyseren is de inhoud van groot belang. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om de voorgestelde (fysieke) ingrepen die worden gedaan, het Masterplan, de inhoudelijke bijdragen van vakexperts en de organisatorische of
financiële arrangementen (voor welke samenwerkingsvorm of beheermodel is wel/niet gekozen en welke instrumenten voor
particuliere woningverbetering zijn gebruikt?) die aan de particuliere eigenaren worden aangeboden. De inhoud vormt voor
actoren de basis om zich aan het proces te binden. De verschillende ideeën over probleem- en oplossingsrichtingen van de actoren komen in deze analyse dan ook naar voren. De inhoudelijke analyse gaat verder in op de totstandkoming en de reflectie op
het gevoerde beleid in het proces. Daarom zullen vooral de theoretische inzichten van Teisman (1998) over de evaluatie van het
beleid(sproces) vanuit de actoren worden gebruikt voor deze analyse.
Institutionele analyse
Als de kenmerken van het netwerk de uitkomsten van het proces bij de stedelijke vernieuwing beïnvloeden, is het nuttig om in
ieder geval een goede indruk te hebben van die kenmerken. Een institutionele analyse kan zo het verloop van een proces helpen
verklaren.
De theoretische inzichten die worden gebruikt voor deze analyse zullen dan ook vooral afkomstig zijn uit de kenmerken van een
complex netwerk volgens De Bruijn et al.(2002). Daarnaast zullen voor deze analyse ook de inzichten van Glock & Häussermann
(2004), Goderbauer (2007) en Van der Putten et al. (2004) worden gebruikt om de specifieke invloed van de particuliere huiseigenaren op de institutionele kenmerken van het proces te beschrijven
4.4.2 Overzichtstabel analysekader
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In de eerste overzichtstabellen hierna zijn de vier soorten analyses uitgebreider behandeld. De tabel geeft wel een overzicht van
de relevante vragen bij elke analyse-stap. Deze vragen zullen ook in de casuïstiek (hoofdstuk 5) worden toegepast.
Actorenanalyse
Stap
1. Identificeer betrokken actoren.

Bedoeling

Praktijkvragen

Met welke actoren moet reke-

•

ning gehouden worden?

Wie zijn als handelende eenheden te onderscheiden?

•

Welke actoren in netwerk zijn belangrijk voor het
realiseren van eigen doelen of beleidsinitiatieven?

•

Wat zijn de belangrijkste kernwaarden van de actoren?

•

Welke actoren hebben belangen bij de probleemsituatie?

2. Reconstrueer percepties
van actoren.

In kaart brengen van beelden

•

van actoren ten aanzien van het

aard van probleem, oorzaken, oplossingen en

probleem, de oplossing en andere actoren en verschillen en

Welke beelden hebben actoren over aspecten als
(competentie van) elkaar?

•

In hoeverre verschillen deze percepties (en zijn er

overeenkomsten tussen actoren

overeenkomsten), zijn er duidelijke clusters van ac-

benoemen.

toren te onderscheiden met dezelfde opvattingen.
Staan deze tegenover andere clusters?
•

Hoe vallen de verschillen in percepties te verklaren?

•

Welke actoren staan in principe positief t.o.v. het
project (toegewijde actoren)?

3. Analyseer actorposities en

Welke posities nemen actoren

afhankelijkheden.

ten aanzien van de probleemsituatie in en hoe afhankelijk zijn

•

Over welke middelen beschikken verschillende
actoren?

•

actoren van elkaar.

Hoe belangrijk zijn die middelen en kunnen die
middelen ergens anders vandaan gehaald worden
(vervangbaarheid)?

•

Is er sprake van eenzijdige afhankelijkheid of wederzijdse afhankelijkheid?

4. Analyse invloed versnip-

Hoe zijn de particuliere eigena-

perd bezit

ren georganiseerd en hoe staan
zij tegenover het voorgenomen

•

Welke actoren zijn cruciaal gezien hun middelen?

•

Zijn de particuliere eigenaren vertegenwoordigd in
een (bewoners)vereniging of groep?

•

proces?

Heeft de groep of vereniging een duidelijk aanspreekpunt?

•

Heeft de groep een eensgezind standpunt over de
voorgenomen plannen of is er verdeeldheid binnen
de groep?

Besluitvormingsanalyse
Stap
5. Bepaal wat relevante arena’s zijn.

Bedoeling

Praktijkvragen

Onderkennen van uiteenlopende

•

plaatsen waar beslissingen genomen worden (=arena’s) en

project van belang zijn?
•

betekenis daarvan voor het project.

Waar worden beslissingen genomen die voor het
Welke actoren interacteren daarbij met elkaar in
welke kader (sector, beleidsinhoud, ad hoc etc.)?

•

Zijn er vanuit het project koppelingen gemaakt met
de verschillende betrokken arena’s?

•

Zijn deze koppelingen direct (=participatie van
projectleider/staf) of indirect (via andere partijen)?

6. Analyse van besluitvormingsproces en impasses
en/of doorbraken daarin.

Hoe is proces (tot nu toe) verlo-

•

pen, welke strategieën kiezen
betrokken partijen in besluit-

Hoe is het proces opgestart en hoe stellen partijen
zich op (=strategieën)?

•

Hoe beïnvloeden deze strategieën de voortgang en

Gerrichhauzen en Partners

Bloemkoolwijken: particulier woningbezit en stedelijke vernieuwing 59

vorming en welke impasses of
doorbraken in project?

uitkomsten van het project?
•

Doen zich impasses of incidenten in het spel voor?
En wat is de aard en structuur van deze impasses?

•

Hoe uit zich de openheid danwel geslotenheid van
de partijen?

7. Analyse invloed versnip-

Welke invloed had het versnip-

perd bezit

perd bezit bij het verloop van het
proces? Welke positie hebben de

•

Hoe zijn de particuliere eigenaren bij het proces
betrokken (participatieladder)?

•

particuliere eigenaren binnen de

In welke mate van open-geslotenheid hebben de
particuliere eigenaren zich opgesteld tegenover het

spelarena?

stedelijk vernieuwingsproces?
•

Zijn de particuliere eigenaren over het algemeen
bereid te participeren in het stedelijk vernieuwingsproces?

•

Wat waren de belangrijkste oorzaken van particuliere eigenaren om niet (of wel) mee te doen aan het
stedelijk vernieuwingsproces (categorie oorzaken
uit Woon 2009 en Van der Putten et al. 2004)

Inhoudelijke analyse
Stap

Bedoeling

Praktijkvragen

8. Analyse inhoud

Analyse van de inhoudelijke

•

kenmerken van het proces. Is de
inhoud van het proces bijvoor-

stedelijke vernieuwing?
•

beeld vernieuwend en ondersteund door relevante en kundi-

Welke (fysieke) maatregelen zijn uitgevoerd in de
Welke financiële en/of organisatorische arrangementen zijn gebruikt?

•

ge professionals?

Welke (vernieuwende) arrangementen zijn gebruikt
voor samenwerking, particuliere woningverbetering
of beheer?

•

Was er sprake van subsidies, IPSV gelden of andere
financiële ondersteuning/arrangementen?

•

Is het Masterplan in samenwerking met alle relevante actoren tot stand gekomen en wordt het breed
gedragen?

•

In welke mate zijn professionals zoals stedenbouwkundige bureaus, procesmanagers en projectleiders
betrokken bij (de inhoud van) het proces?

9. Analyse invloed versnipperd bezit

Welke invloed had het versnipperd bezit op de inhoud van het
proces?

•

Welke instrumenten voor particuliere woningverbetering zijn gebruikt?

•

Was er subsidie beschikbaar voor de particuliere
woningverbetering?

•

Hoe stelden particuliere eigenaren zich op tegenover de voorgestelde arrangementen (opengesloten)?

•

Zijn de belangen van de particuliere eigenaren volgens de verschillende actoren voldoende vertegenwoordigd in het Masterplan?

•

In welke mate hebben de particuliere eigenaren
invloed gehad op het Masterplan (zijn bijvoorbeeld
eigen voorstellen/wensen opgenomen in het plan)?

•

Zijn de particuliere eigenaren vertegenwoordigd
door professionals?

Institutionele analyse
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Stap

Bedoeling

Praktijkvragen

10. Inventariseer interactiepatronen tussen actoren.

Door in kaart brengen van aantal

•

(=frequenties) en uiteenlopendheid (=diversiteit) van interac-

kaar?
•

ties tussen actoren in het project
wordt beeld verkregen wie cen-

Welke actoren interacteren veel en weinig met elWelke actoren hebben een gevarieerd contactenpatroon en welke niet?

•

trale en perifere spelers zijn.

Welke actoren zijn als centraal en als perifeer te
beschouwen in het netwerk gezien hun contactenpatronen?

•

Welke contacten zijn goed en minder goed verzorgd
in het project (en door projectleider/ procesregisseur)?

11. Inventariseer institutione-

Inventariseer en analyseer de

le context die partijen los van

formele en informele spelregels

•

Welke formele regels en juridische procedures zijn

het specifieke spel verbindt

en andere organisatorische ar-

(netwerk regels, middelen-

rangementen in netwerk die

actoren als vanzelfsprekend (bijvoorbeeld voor in-

verdeling).

voor het beleidsspel relevant

formatieverschaffing, toetredingsmogelijkheden,

van toepassing?
•

zijn.

Welke informele regels beschouwen de betrokken

professionele codes, et cetera)?
•

Welke overleg en consultatieprocedures of andere
organisatorische constructies bestaan er in het netwerk en hoe belangrijk zijn ze?

4.4.3 Versnipperd bezit en stedelijke vernieuwing: vergelijking tussen casussen
Het is bij het praktijkonderzoek tot slot van belang om een goed beeld te krijgen of het particulier bezit de samenwerking in het
netwerk, en daarmee het stedelijk vernieuwingsproces, beïnvloedt. Dit wordt duidelijk aan de hand van een vergelijking tussen
de casussen met veel versnipperd particulier bezit en weinig versnipperd bezit. De invloed van versnipperd bezit komt in het
analysekader weliswaar aan bod maar de vergelijkende vraag niet. De volgende vergelijkende onderzoeksvraag wordt voor elke
casus afzonderlijk gesteld om inzicht te krijgen in de rol van het versnipperd eigendom in het stedelijk vernieuwingsproces:
In hoeverre is er, in relatie tot de beantwoording van de vragen van het analysekader in casus (1, 2, 3 of 4) , verschil tussen
bloemkoolwijken met een (relatief) hoog (versnipperd) particulier bezit en bloemkoolwijken met een (relatief) laag particulier
bezit?
Op basis van de 4 casussen, theorieën en bevindingen uit hoofdstuk 2 en 3 zal ook getracht worden de bovenstaande vraag voor
bloemkoolwijken in het algemeen te beantwoorden.
4.5 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn een drietal procesmanagement theorieën onderzocht. Met behulp van deze procesmanagementtheorieën
kunnen stedelijke vernieuwingsprocessen worden geanalyseerd. De theoretische invalshoeken liggen ten grondslag aan de analyses voor het casusonderzoek in de studie en zijn gekozen omdat ze het verloop van een stedelijk vernieuwingsproces van begin
tot eind kunnen helpen verklaren.
De kenmerken van een complex netwerk volgens De Bruijn & Ten Heuvelhof (1999) kunnen hulp bieden bij het beschrijven van
de actoren, de onderlinge relaties en (machts)verhoudingen. De principes van procesmanagement volgens De Bruijn e.a. (2002)
kunnen helpen bij het beschrijven van het verloop van een proces. De principes van procesmanagement dienen daarbij als maatstaf om te toetsen of een proces al dan niet goed verloopt. Om het proces te evalueren worden de theoretische inzichten van
Teisman (1998) gebruikt. De inzichten worden gebruikt om te bekijken of de individuele actoren tevreden zijn met de uitkomsten van het proces en welke rol het beleid daarin heeft gespeeld.
Om de theorieën bruikbaar te maken voor empirisch onderzoek zijn ze omgevormd tot onderzoeksvragen en is een analysekader
opgesteld waarin met behulp van vier verschillende analyses een stedelijk vernieuwingsproces wordt onderzocht. Ook de (mogelijke) invloed van versnipperd eigendom op een stedelijk vernieuwingsproces is in het analysekader opgenomen.
De onderzoeksvragen en het analysekader zullen worden gebruikt om het stedelijk vernieuwingsproces van de geselecteerde
casussen in het volgende hoofdstuk te helpen analyseren. In het volgende hoofdstuk wordt de onderzoeksmethodiek van het
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casus onderzoek nader toegelicht, de selectie van de casussen toegelicht en worden de keuzes om het onderzoek vormt te geven
onderbouwd. Ook worden de geselecteerde casussen in het volgende hoofdstuk behandeld.
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5. Stedelijke vernieuwing in bloemkoolwijken in de praktijk
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt in de praktijk, met behulp van casusonderzoek, onderzocht hoe stedelijke vernieuwingsprocessen verlopen in bloemkoolwijken (met een versnipperd bezit). Het doel van het casusonderzoek is om in de praktijk te ondervinden welke
mate het versnipperde bezit van invloed is op het stedelijke vernieuwingsproces van een wijk.
Het onderzoek levert zo een beeld op hoe in de praktijk een stedelijk vernieuwingproces verloopt in een bloemkoolwijken met
een sterk versnipperd particulier bezit. Daaruit kunnen vervolgens lessen worden getrokken om de stedelijke vernieuwingsproces in voorkomende gevallen (nog) beter te laten verlopen.
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de onderzoeksmethode, het onderzoeksmateriaal en de selectie van de casussen uitgewerkt. Vervolgens de uitgewerkte casussen zelf aan bod. Tot slot volgt een vergelijkende conclusie op basis van de vier casussen die in dit hoofdstuk worden behandeld.
5.2 Onderzoeksmethode
Het type onderzoeksvragen dat in dit onderzoek aan bod komt is van het karakter ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’. In het vorige hoofdstuk is het theoretisch kader neergezet voor de beantwoording van deze vragen. Volgens Yin (1994) is casusonderzoek, historisch
onderzoek of het uitvoeren van experimenten als methode geschikt voor het beantwoorden van ‘hoe’ en ‘waarom’ vragen. Gaat
het om actuele situaties die niet door de onderzoeker beïnvloed kunnen worden, dan blijft volgens hem alleen de casusonderzoek over als meest aangewezen onderzoeksmethode. Een studie naar processen en gedrag van publieke en private partijen bij
stedelijke vernieuwingsprocessen past prima binnen de voorkeur van Yin. Casusonderzoek lijkt daarom als onderzoeksmethodiek bij uitstek geschikt om antwoord te vinden op de vraag hoe het stedelijk vernieuwingsproces in bloemkoolwijken wordt
beïnvloed door het particuliere bezit in deze wijken en welke samenwerkingsstrategieën of instrumenten kunnen worden gebruikt voor de stedelijke vernieuwing in bloemkoolwijken.
De afbakening van deze casusonderzoek is relatief eenvoudig. De bloemkoolwijken zijn zowel geografisch als planologisch goed
af te bakenen. Bovendien zijn ze te plaatsen binnen één specifieke beleidscontext.
Casusonderzoek
Het proces van samenwerking tussen de actoren is ook op geen twee locaties exact dezelfde. Op grond van de bevindingen in
hoofdstuk 2 en 3 valt te veronderstellen dat een sterk versnipperd particulier bezit in de wijk een significante invloed kan hebben
op het stedelijk vernieuwingsproces. Op basis van één vergelijkende casusonderzoek kunnen geen generieke uitspraken worden
gedaan of deze veronderstelling juist of verkeerd is. Om de generaliseerbaarheid te vergroten is daarom gekozen om vier casestudy’s te doen naar twee bloemkoolwijken met een (relatief) sterk versnipperd bezit en twee bloemkoolwijken met een (relatief)
laag versnipperd particulier bezit. Hiermee is trouwens nog niet gezegd dat de uitkomsten van deze casestudy’s generaliseerbaar
zullen zijn. In § 5.3 zal de casusselectie van het onderzoek worden toegelicht.
Dataverzameling
Er worden per casus een aantal interviews gehouden met professionals van de betrokken organisaties die een goed overzicht
hebben van de gebeurtenissen gedurende het vernieuwingsproces. Gestreefd wordt elke casus de belangrijkste drie partijen te
interviewen om zo een compleet beeld te verkrijgen van het netwerk wat actief was tijdens het stedelijk vernieuwingsproces in de
wijk. In veel gevallen zijn deze partijen de gemeente, de woningcorporatie en de bewoners(organisatie).
In de interviews zal worden gevraagd naar de ervaringen en visie van gemeente, woningcorporaties en de bewoners in de bloemkoolwijken waar stedelijke vernieuwing heeft plaatsgevonden. De belangrijkste vragen die worden gesteld in het interview zijn
afkomstig uit het analysekader zoals weergegeven in § 4.4. Daarnaast zal in de interviews gevraagd worden naar de verklaring
voor bepaalde gebeurtenissen of verschijnselen. In de literatuurlijst is aangegeven met welke personen gesprekken gevoerd zijn.
De gegevens die voortkomen uit deze interviews worden waar mogelijk geconfronteerd met objectieve informatie zoals masterplannen, beleidsdocumenten of (externe) procesevaluaties.
5.3 Selectie casussen
De selectie van casussen wordt gemaakt uit een door SEV/Bureau Middelkoop (2006) opgestelde lijst waarin 90 bloemkoolwijken staan. In de lijst, die te vinden is in bijlage 1 is een overzicht gegeven van de grootste bloemkoolwijken in Nederland met
daarbij het particulier bezit aangegeven en of er recent (de laatste 10 jaar) stedelijke vernieuwing heeft plaatsgevonden. Dit zijn
de belangrijkste criteria voor de selectie van de casussen.
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Om voor selectie in aanmerking te komen, moesten de casussen aan een aantal criteria voldoen. Ten eerste moest er stedelijke
vernieuwing in de wijk plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Een anders belangrijk differentiatiecriterium is de versnippering
van het woningeigendom in de wijk. Bij twee van de vier casussen sprake moet sprake zijn van versnipperd particulier woningbezit in de wijk. Er worden zo twee casussen geselecteerd met een relatief hoog niveau van (>30%) particulier woningbezit waar
stedelijke vernieuwing heeft plaatsgevonden en twee casussen zonder of laag niveau van versnipperd bezit waar stedelijke vernieuwing heeft plaatsgevonden.
De mate van ‘versnippering van het woningbezit’ is van belang bij het selecteren van de casussen. Het particulier woningbezit
moet ook daadwerkelijk versnipperd door de wijk verspreid liggen en niet (teveel) geclusterd liggen in woonblokken of buurtjes
met koopwoningen. Met behulp van de onderstaande typeringen wordt dit criterium nader toegelicht.

Figuur 5.1: Voorbeeld links geeft een wijk weer waar het bezit versnipperd is. De wijk heeft een hoog percentage koopwoningen en een aanzienlijk percentage gemengd bezit (groen). Vaak is het gemengde bezit het gevolg van verkoopoperaties van
woningcorporaties (zie §2.4.5 en hoofdstuk 3). Het belangrijkste kenmerk van woonwijken met een versnipperd bezit is dat
koop en huurwoningen gemengd zijn in de woonblokken. Dit is niet of nauwelijks het geval in wijken zonder versnipperd bezit.
Het voorbeeld rechts geeft een wijk weer zonder versnipperd woningbezit. De woningen in de wijk zijn vooral in het bezit van
de woningcorporaties. Er kunnen (vaak) wel koopwoningen in de wijk aanwezig zijn (bruin) maar deze zijn geclusterd of
liggen aan de randen van de wijk.
Op basis van de bovenstaande criteria en het in acht nemen van de aandachtspunten zijn de volgende casussen geselecteerd:
Wijken met versnipperd particulier woningbezit:

Wijken zonder of laag versnipperd particulier woningbezit:

Lelystad: Noord oost

’s-Hertogenbosch: De Donk

Emmen: Emmerhout

Almere: Stedenwijk noord

5.4 Opbouw casussen
Zoals eerder aangegeven worden de casussen op basis van het analysekader uit §4.4 geanalyseerd. Om een compleet beeld van
de onderzochte casussen te krijgen wordt ook een korte beschrijving van de wijk en de inhoud van de stedelijke vernieuwing
gegeven. Tot slot volgt een beschouwende conclusie. De analyse per casus ziet er als volgt uit:
1.

Introductie van de wijk: Een korte beschrijving van de wijk met haar fysieke kenmerken en sociaal economische kenmerken van de bewoners van de wijk

2.

Inhoud stedelijke vernieuwing: Een beschrijving van de (vooral fysieke) ingrepen in de wijk

3.

Analyse: Actorenanalyse, besluitvormingsanalyse, inhoudelijke analyse en institutionele analyse volgens het analysekader in § 4.4

4.

Conclusie op basis van de casus

Tot slot volgt in dit hoofdstuk een vergelijkende conclusie op basis van de vier casussen. De volgende vergelijkende vraag zal
hierbij aandacht krijgen: In hoeverre is er met betrekking tot het stedelijk vernieuwingsproces in de casus (1, 2, 3 of 4) , verschil
tussen bloemkoolwijken met een (relatief) sterk versnipperd particulier bezit en bloemkoolwijken met zonder versnipperd
particulier bezit?
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5.5 Almere, Stedenwijk noord
De casus Stedenwijk noord is een wijk met een relatief laag versnipperd particulier bezit. Het particulier bezit in de wijk is laag
met ongeveer 10% maar door verkoopoperaties van de corporatie is het particulier bezit versnipperd door de wijk. Onlangs heeft
stedelijke vernieuwing plaatsgevonden in de wijk toen de woningen en openbare ruimte zijn (en worden) gerenoveerd. De woningcorporatie ondervond hierbij moeilijkheden om de particuliere woningeigenaren bij de woningrenovatie te betrekken.
5.5.1 Introductie wijk
Almere stedenwijk noord is een buurt in de wijk Stedenwijk en bestaat uit 750 woningen. De wijk is gebouwd van 1980 tot 1981.
De woningen in Stedenwijk noord liggen aan het stadshart van Almere en bieden qua ligging veel potentie. De woningen in het
Almeerse Stedenwijk noord zijn in de jaren tachtig gebouwd en verkeren in een matige bouw- en woontechnische staat. De wijk
zelf is ook vrij monotoon qua stedelijke structuur maar kent wel een grote variëteit aan architectuur. De woningtypen in Stedenwijk noord zijn bijna allemaal rijwoningen variërend van 2 tot 3 laags woningen, ook zijn enkele galerij woningen aanwezig. Het
algemene bebouwingsbeeld van de Zuiderzeewijk wordt bepaald door woningen van 2 tot 3 lagen met een platte kap.
De stedenbouwkundige structuur heeft geen ‘typische’ verspringende bloemkoolstructuur. De woningen verspringen niet veel en
er is geen sprake van echte woonerven. De wijk kent wel vele semi openbare binnenhofjes. Deze verkeren vaak in slechte staat,
net als de rest van de openbare ruimte. De openbare ruimte kent veel matig onderhouden ‘snippergroen’ en de bestrating is inmiddels versleten en is in vele gevallen verzakt. Ook kent de wijk geen grootschalige groenstructuren zoals veel andere bloemkoolwijken die wel kennen.
De woningvoorraad is verouderd. De kozijnen van de woningen verkeren in slechte staat en de gevels en het schilderwerk maken
een groezelige indruk. De woningen zijn tevens relatief slecht geïsoleerd. De woningvoorraad bestond oorspronkelijk volledig uit
sociale huurwoningen. In de afgelopen 15 jaar heeft woningcorporatie Goede Stede 75 woningen verkocht aan haar huurders. Dit
maakt nu al het particuliere bezit uit in Stedenwijk noord. Het particuliere bezit ligt versnipperd door de buurt door eerdere
verkoopoperaties door corporatie Goede Stede (SEV, 2007).
De grote hoeveelheid sociale huurwoningen in de wijk heeft zijn weerslag op de bevolkingssamenstelling van Stedenwijk noord.
Naast een verouderde woningvoorraad wordt de bloemkoolwijk namelijk gekenmerkt door diverse sociale problemen. Zo zijn er
relatief veel mensen werkloos. Eén op de vier huishoudens leeft van een minimuminkomen en is er veel vroegtijdige schooluitval
(SEV, 2007).

Figuur 5.1 Ligging Almere Stedenwijk noord
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Figuur 5.2: Typologie en bezit (wit is particulier eigendom) in Almere Stedenwijk noord
Een opvallend aspect is dat de wijk in de jaren ’90 al reeds is gerenoveerd. Er werd destijds nieuwe bestrating aangelegd, de
trottoirs en rijweg lagen voordien op dezelfde hoogte. Er kwamen verhoogde stoepen met stoepranden en rijbanen. En er is extra
groenvoorziening aangelegd, de groenstrookjes zoals we deze nu zien tussen de stoep en langs de rijweg. Ook de woningen werden opgeknapt, kozijnen werden geheel of gedeeltelijk vervangen en waar nodig werden ramen en deuren vervangen. Badkamers
en toiletruimtes zijn betegeld (voorheen was dit vinyl). Daarna werden de huurwoningen in de particuliere verkoop gezet.
Het is opvallend dat de wijk in een dergelijk kort tijdsbestek kan afglijden en dat gemeente en corporatie vinden dat de wijk
alweer aan een fysieke vernieuwing toe is.

Figuur 5.3 Oude situatie woningen: de grootste problemen waren de houtrot in de kozijnen en de rotte onderlatten van de
dakpannen (Bron: Velema, 2006)
5.5.2 Inhoud stedelijke vernieuwing
De gemeente Almere besloot in 2005 flink te investeren in de openbare ruimte en de sociale omgeving van de wijk. Hierop besloot Goede Stede om haar huurvoorraad (in totaal 675 woningen) in de wijk te renoveren. De aanpak in Almere stedenwijk
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noord richt zich op een sociale en fysieke aanpak. De fysieke aanpak zal in deze casus speciale aandacht krijgen omdat hierbij het
probleem met de particuliere huiseigenaren duidelijk bloot kwam te liggen.
De fysieke aanpak van de wijk laat zien dat met gevelaanpak en het plaatsen van kwalitatief hoogwaardige erfafscheidingen en
schuurtjes er meer structuur in een bloemkoolwijk is aan te brengen. Het belangrijkste knelpunt van de stedelijke vernieuwing is
de omgang met de reeds verkochte huurwoningen.
De renovatie betreft zowel de binnen- als buitenkant van de woningen. Aangezien de hele structuur van de wijk gebaseerd is op
de gedachtegang van de Amsterdamse School heeft de architect gekozen om deze stijl ook bij de renovatie door te zetten. De
renovatie is gericht op de binnen- en buitenkant van de woning. Badkamer en toilet worden gerenoveerd en ramen en kozijnen
vervangen. In circa drie maanden wordt de buitengevel gesloopt en vernieuwd, dakpannen en –goten vernieuwd, hoogwaardige
isolatie aangebracht (van D- naar B-label), de afscheiding tussen tuinen en openbare ruimten vervangen en nieuw schilderwerk
aangebracht. Goede Stede investeert € 55.000 in iedere woning, zonder dat hier een huurverhoging op komt. Goede Stede heeft
70 huurwoningen verkocht, die eventueel meegenomen kunnen worden in de renovatie. De bewoners van de woningen konden
kiezen uit drie opties:
-

Gratis pakket: daklatten, daktrimmen, dakgoot en aansluitingen vervangen en schilderwerk van het aangezicht. Dit pakket kan gratis aangeboden worden, omdat het even duur is wanneer de steigers moeten worden afgebroken en weer opnieuw moeten worden opgebouwd als een woning niet aan renovatie mee doet. Er zijn geen kosten voor de woningeigenaren

-

Standaard basispakket; Een tussenvorm tussen het gratis pakket en het totaalpakket. De kosten voor de woningeigenaar
zijn ongeveer € 20.000.

-

Totaalpakket: de woningen krijgen dezelfde behandeling als de huurwoningen. De kosten voor de woningeigenaren zijn
ongeveer € 45.000.

Figuur 5.4: Nieuwe situatie van de woningen (links) en ingrepen van groot onderhoud van een woning (rechts) in Stedenwijk
Noord (Bron: woningcorporatie Goede Stede)
Naast de fysieke aanpak van de woningen is er ook aandacht voor de openbare ruimte van Stedenwijk noord. De gemeente
neemt de taak van de aanpak van de openbare ruimte op zich. Een belangrijk knelpunt met betrekking tot de openbare ruimte
zijn de collectieve binnentuinen. Ontworpen vanuit de gedachte van groene binnentuinen voor de spelende jeugd. Nu zijn het
vaak slecht onderhouden niemandsruimten omheind door verschillende schuttingen.
In Stedenwijk-Noord worstelde de gemeente en corporatie met de vraag wat de nieuwe functie van deze binnentuinen zou moeten zijn. In eerste instantie is een poging ondernomen om het eigendom over te dragen van de gemeente aan Goede Stede. Hiervan werd echter niet de noodzaak ingezien.
De verbetering van de binnentuinen wordt nu waarschijnlijk in het uitvoeringsplan voor grootonderhoud voor 2011 meegenomen. Als bewoners bepaalde wensen hebben, bijvoorbeeld een speelplek of beter onderhoud van binnentuinen, dan wordt bekeken of zo’n klus met het grootonderhoud kan worden meegenomen en of bewoners dit zelf kunnen doen. Voorlopig lijkt het erop
dat de collectieve binnentuinen hun huidige functie behouden.
5.5.3 Analyse
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1. Actorenanalyse
De actorenanalyse richt zich op de drie primaire actoren die in het proces zijn betrokken; de woningcorporatie, de gemeente en
de bewoners(organisatie). Daarnaast worden de overige actoren en hun rol in het proces kort genoemd. Hieronder worden de
drie primaire actoren in het proces in een schema beschreven. Daarna wordt wat dieper ingegaan op de onderlinge rolverdeling
en de verschillende percepties en belangen van de (hoofd) actoren.
Actor

Woningcorporatie Goede Stede

Rol

Initiatiefnemer /beslisser

Taak

Besluit en uitvoering groot onderhoud van de woningen in Stedenwijk
noord.

Belang en perceptie

Het onderhouden en opwaarderen van het eigen bezit en het realiseren
van sociale stijging in de wijk.

Positie en afhankelijkheid

Werkt in fysieke zin in beperkte mate samen met partners. Voor het
realiseren van sociale stijging bestaat een hoge mate van samenwerking
met de partners.

Organisatie

Goede Stede beheert 7100 woningen die verspreid liggen in Almere
Haven, Almere Buiten en Almere Stad. Goede Stede heeft in Almere
stedenwijk Noord 750 woningen in bezit waar allemaal groot onderhoud op wordt gepleegd.

(Mogelijke) acties

Is in 2008 begonnen met het groot onderhoud van de woningen. In
2012 zullen de laatste woningen klaar zijn.

Actor

Gemeente Almere

Rol

Beslisser

Taak

Gaat de openbare ruimte in de wijk aanpakken.

Belang en perceptie

Wil (in samenwerking met partners) sociale stijging creëren in de wijk
omdat de gemeente de wijk heeft aangemerkt als aandachtsbuurt.

Positie en afhankelijkheid

Werkt in fysieke zin in beperkte mate samen met partners. Voor het
realiseren van sociale stijging bestaat een hoge mate van samenwerking
met de partners.

Organisatie

De gemeente Almere heeft 188.209 inwoners en heeft een aantal wijken
sinds kort tot aandachtswijk bestempeld. Stedenwijk is een van die
wijken. De gemeente Almere heeft nog relatief weinig ervaring met het
herstructureren/vernieuwen van wijken.

(Mogelijke) acties

In 2011 wordt gestart met de aanpak van de openbare ruimte van de
wijk. Er is nog niet veel duidelijk over de aard van de ingrepen.

Actor

Werkgroep ‘Wijk in de lift’

Rol

Belanghebbende

Taak

Komt op voor particuliere woningeigenaren in de wijk

Belang en perceptie

Is tegen de plannen van groot onderhoud van corporatie Goede Stede
omdat het volgens hen niet eerlijk is dat hun woningen niet in de vernieuwing worden meegenomen.

Positie en afhankelijkheid

De werkgroep is een onafhankelijke groepering die solitair functioneert.
Zij hebben steun gezocht bij de lokale en landelijke politiek en andere
sympathisanten. De groepering wordt door uitvoerende partijen als luis
in de pels gezien maar wordt wel betrokken bij enkele overleggen.

Organisatie

Kleine groep actieve leden van 5 a 6 personen.

(Mogelijke) acties

Roept particuliere eigenaren via brieven en informatieavonden op niet
mee te doen aan de groot onderhoudsplannen van de corporatie.
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De drie primaire actoren hebben verschillende machtsmiddelen die zij in kunnen zetten in het proces:
•

Gemeente: goedkeuring plannen, financiële middelen, eigendom openbare ruimte en beschikbaarheid over subsidies.

•

Corporatie: eigendom woningen en financiële middelen.

•

Bewoners: inspraak en bezwaar in procedures (bestemmingsplan en bouwaanvraag) en vertrek uit de wijk.

De fysieke vernieuwing van Stedenwijk noord is geïnitieerd door woningcorporatie Goede Stede. De corporatie is de enige corporatie die in Stedenwijk noord actief is. De gemeente en woningcorporatie kunnen worden aangemerkt als de belangrijkste
actoren in het proces. De gemeente nam het initiatief om de wijk Stedenwijk (noord) als aandachtsgebied aan te merken en een
wijkplan met partners (waaronder corporatie Goede stede) op stellen om sociale stijging in het gebied te realiseren.
De beide partijen hebben (en dat geven zij zelf ook aan) weinig ervaring met stedelijke vernieuwing. Almere is tot nu toe vooral
een stad geweest die ontwikkelingsgericht is. Het vernieuwen en revitaliseren van gebieden wordt de komende jaren urgenter en
komt dan ook hoger op de agenda’s van corporaties en gemeente te staan.
Een derde belangrijke groep in de stedelijke vernieuwing zijn huiseigenaren van de 75 particuliere woningen. De groep huiseigenaren heeft afgelopen 20 jaar huurwoningen van de corporatie gekocht. Deze woningen waren soms voor het groot onderhoud
verkocht. Hierdoor is een wantrouwen ontstaan vanuit de bewoners richting de woningcorporatie. De huiseigenaren kunnen de
hypotheek vaak net betalen en hebben weinig geld (over) voor het onderhoud van de eigen woning. Toen bekend werd dat de
huurwoningen zouden worden aangepakt verlangden zij van de woningcorporatie dat hun woningen ook gratis dezelfde aanpak
zouden krijgen (M. Sluijter, persoonlijke communicatie, 2 juni 2010).
Deze groep woningeigenaren was in eerste instantie niet verenigd. Toen de plannen van woningcorporatie Goede Stede duidelijker werden heeft een klein deel van de huiseigenaren de kopersvereniging Wijk in de Lift opgericht. De groep was in eerste instantie niet duidelijk georganiseerd. Door de corporatie werd een duidelijkere organisatie geëist om als gesprekspartner te gaan
fungeren. De kopersvereniging komt op voor de belangen van de huiseigenaren in de wijk. De kopersvereniging heeft zich flink
verzet tegen renovatieplannen corporatie. Hun eis was dat hun woningen gratis op dezelfde manier zouden worden gerenoveerd
als de huurwoningen. Zij weigerden in eerste instantie zelfs de gratis basis-renovatiepakketten die de woningcorporatie hen
aanbood.
De overige betrokken partijen in het stedelijk vernieuwingsproces zijn welzijnsinstelling de Schoor en architectenbureau 19 Het
Atelier. Welzijnsinstelling de Schoor heeft het wijkplan voor de sociale stijging mede opgesteld en werk ook mee aan de uitvoering hiervan. Tevens hebben zij samen met de corporatie Goede Stede de intake gesprekken gevoerd met de huurders om hen te
informeren over het groot onderhoud. Architectenbureau 19 Het Atelier heeft de ontwerpen voor het groot onderhoud van de
woningen gemaakt. Dit ontwerp is mede met inspraak van de huurders tot stand gekomen.
Op het verdere procesverloop wordt in de volgende drie analyses dieper ingegaan.
2. Besluitvormingsanalyse
Met betrekking tot de fysieke vernieuwing van de wijk valt op dat de partijen weinig samenwerking hebben gezocht met elkaar.
De beide partijen zijn niet parallel te werk gegaan bij het vernieuwen van hun bezit. Er is daarom geen sprake van een integrale
aanpak van de wijkvernieuwing.
Goede Stede nam het initiatief tot de fysieke vernieuwing van haar woningen in Stedenwijk noord. Dit heeft de corporatie gedaan omdat zij snel wilde beginnen met het groot onderhoud van de woningen. Woningcorporatie Goede Stede begint in 2005
met de plannen voor de renovatie van de woningen in Almere. Op basis van een exploitatieberekening van de woningen en het
toekomstperspectief van de wijk wordt besloten de woningen grootschalig te renoveren. Alleen zo kan de negatieve spiraal in
Stedenwijk noord worden doorbroken en kunnen nieuwe doelgroepen aan worden getrokken. Gezien de ligging van Stedenwijk
noord, midden in het centrum, wordt het van belang gezien dat de wijk een aansprekende wijk wordt (Velema, 2006) Het scenario wordt door Goede Stede uitgewerkt tot de concrete maatregelen die eerder in §5.5.2 zijn genoemd. De investering in de woningen komt gemiddeld te liggen op € 55 000. Het ambitieniveau van de renovatie van de corporatie is hiermee hoog te noemen.
De renovatieplannen van Goede Stede worden middels brief en enkele voorlichtingsavonden aan de huurders gepresenteerd. De
bewoners konden vragen stellen en hun wensen uitspreken. Architectenbureau 19 Het Atelier en aannemersbedrijf Matenboer
hebben deze processen mede begeleid en geluisterd naar de wensen van de bewoners. Deze sessies hadden vooral een informatief en hooguit raapplegend karakter, er was geen hoge mate van inspraak vanuit de bewoners in de renovatieplannen voor de
woningen.
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Na het gereed hebben van de fysieke renovatieplannen van de woningen begon de corporatie met het inzamelen van goedkeuringen van het ‘groot onderhoud’ van de huurder. Volgens de huurwet moet 70% van de huurder met het groot onderhoud instemmen om het groot onderhoud doorgang te laten vinden. Dit percentage is gehaald en daarna zijn de renovatieplannen ingediend bij de gemeente ter verlening van een bouwvergunning. Dit was ook de eerste keer dat de gemeente betrokken werd bij de
renovatie van de woningen van Goede Stede. De renovatieplannen kregen na enkele gesprekken tussen corporatie en gemeente
(steden)bouwkundige goedkeuring (G. Van der Bruggen, persoonlijke communicatie, 2 juni 2010).
Na de verlening van de bouwvergunning voerde Goede Stede samen met welzijnsinstelling de Schoor ‘achter de voordeur gesprekken’ om bewoners in te lichten en voor te bereiden op de komende (ingrijpende) renovatie. De corporatie geeft tevens aan
dat de achter de voordeur gesprekken voor de corporatie en welzijnstelling ook de kans vormden om hun ‘klanten’ te leren kennen en achterliggende problemen te ontdekken. Met de particulier eigenaren zijn toentertijd geen gesprekken gevoerd (M. Sluijter, persoonlijke communicatie, 2 juni 2010).
Na bekendmaking van de renovatieplannen van corporatie werden ook de huiseigenaren bij de renovatie betrokken. Om de
huiseigenaren ook bij de renovatie te betrekken bood de corporatie zoals eerder aangegeven een drietal pakketten aan. De kopers zijn middels een brief en een informatieavond benaderd en geïnformeerd (M. Sluijter, persoonlijke communicatie, 2 juni
2010).
De huiseigenaren waren over het algemeen niet enthousiast over de vernieuwingsplannen van Goede Stede. Er werd hen een
aanzienlijke (financiële) bijdrage gevraagd. Niet participeren in de renovatie zou betekenen dat hun huis een waardedaling zou
doormaken doordat het contrast met de vernieuwde huurwoningen de woningen minder aantrekkelijk maakt voor verkoop. Veel
huiseigenaren waren bovendien van mening dat Goede stede de renovatie geheel of gedeeltelijk moest betalen omdat sommige
woningen lange tijd na het groot onderhoud in de jaren ‘90 zijn verkocht.
De woningcorporatie kreeg veel kritiek en bezwaar vanuit de hoek van enkele huiseigenaren. Om tot een goed gesprek met beide
partijen te komen vroeg de corporatie de huiseigenaren zich te verenigen in een georganiseerde belangengroepering. Dit
resulteerde uiteindelijk in kopersverenging Wijk in de lift. De groepering komt op voor de belangen van huurders en kopers in
de wijk tijdens de renovatie.
Gedurende het renovatieproces heeft de Kopersvereniging het proces proberen te beïnvloeden door bewoners over te halen niet
mee te doen (of verwarring te creëren met tegenstrijdige berichten) aan de renovatie. Ook huurders werden opgeroepen zich te
verzetten tegen het groot onderhoud. Goede Stede geeft aan dat de bouw hierdoor is vertraagd doordat veel bijkomende overleggen met kopersvereniging en huurders nodig waren om de situatie uit te spreken. De kopersvereniging vertegenwoordigen
slechts een deel van de huiseigenaren. Een aantal had geen of weinig weet van het bestaan van de kopersvereniging. Het grootste
deel van de huiseigenaren dat besloot het gratis renovatiepakket niet te accepteren (zie §5.2.2) maakte echter wel deel uit van de
kopersvereniging of gaf gehoord aan de oproep van de kopersvereniging om het gratis renovatiepakket niet te accepteren.
Slechts twee huiseigenaren hebben het totale pakket ter waarde van € 45.000 aanvaard. De andere huiseigenaren gaven in gesprekken met de corporatie aan dat zij vonden dat het standaard basispakket of totale pakket financieel niet haalbaar was. Velen
zagen echter wel de noodzaak van het groot onderhoud in maar vonden de ingrepen te ambitieus en te duur (M. Sluijter, persoonlijke communicatie, 2 juni 2010).
Toen de renovatie van de eerste woningen eenmaal begon, en men resultaat begon te zien hebben bijna alle huiseigenaren (op 6
huiseigenaren na waar de steigers al voorbij waren) het gratis renovatiepakket alsnog geaccepteerd. Sindsdien heeft de kopersvereniging een minder kritische rol ten opzichte van de renovatie en heeft zij vooral een vertegenwoordigende en informatieverschaffende rol voor de kopers en huurders over de voortgang van de renovatie.
Corporatie Goede Stede heeft na dit proces besloten voorlopig geen huurwoningen meer te verkopen. Op een tweetal plaatsen
zijn strategisch huurwoningen verkocht of particuliere woningen teruggekocht omdat de woning midden in een rij stond en dit
kostentechnisch gunstiger was (in verband met de steigerbouw).
3. Inhoudelijke analyse
De Inhoud vormt de basis van actoren om zich aan het proces te binden (De Bruijn, 2002). De inhoud was in dit proces vooral
gericht op de vernieuwing van de woningen. Dit is een onderwerp waar de woningeigenaren direct mee geconfronteerd worden.
De besluitvorming voor de renovatie van de woningen is op een inhoudelijke manier tot stand gekomen. Initiatiefnemer Goede
Stede heeft intern de ontwerpen voor het groot onderhoud gemaakt en tegen elkaar afgewogen. De overige actoren zoals de bewoners en de gemeente hadden geen of weinig inhoudelijke bijdrage aan de inhoud van het groot onderhoud aan de woningen.
Er kan zo niet worden gesteld dat de besluitvorming voor het groot onderhoud met inbreng van alle relevante actoren tot stand
is gekomen. Het risico bestaat dat er zo minder draagvlak bestaat voor de ingrepen.
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Dit was het geval bij vele particuliere eigenaren in Almere Stedenwijk (later kopersvereniging Wijk in de lift). Hen werd een
drietal pakketten aangeboden om mee te doen aan de renovatie van de woning terwijl zij niets hadden te zeggen over de inhoud
van de ingrepen. Vele huiseigenaren vonden de voorgestelde ingrepen dan ook nog niet nodig (M. Sluijter, persoonlijke communicatie, 2 juni 2010).
Door het inzetten van instrumenten probeerde de corporatie de woningeigenaren te verleiden mee te doen aan het groot onderhoud. De woningeigenaren konden gebruik maken van de Svn leningen (lage rente leningen) waneer zij voor het standaard basispakket of complete pakket gebruik maakten. Slechts twee huiseigenaren hebben met het accepteren van het complete pakket
gebruik gemaakt van de Svn lening. Dit tegenvallende resultaat is vooral te wijten aan de huiseigenaren die financieel (bijna)
niet wilden bijdragen aan de ingrepen. Dit enerzijds omdat zij niet (genoeg) bij de inhoud zijn betrokken en zij de urgentie van
de ingrepen niet zagen. Anderzijds omdat zij niet de financiële draagkracht hadden om de voorgestelde ingrepen te bekostigen.
De kopersvereniging of ander huiseigenaren hebben geen alternatieve voorstellen gedaan voor het grootonderhoud van hun
woningen aan de gemeente of woningcorporatie.
Er kan worden geconcludeerd dat het inhoudelijke belang voor de ingrepen in de woningen niet werd gedeeld door de partijen.
De woningcorporatie nam het initiatief tot de ingrepen in haar eigen woningen en communiceerde dit aan haar huurder en de
gemeente die hier mee in stemde. De woningeigenaren stonden hier anders in omdat zij de ingrepen, die eenzijdig vanuit de
woningcorporatie werden beslist, grotendeels zelf moesten bekostigen. Het in eerste instantie weigeren van het gratis pakket
door de vele woningeigenaren kan een resultaat zijn van de beperkte inhoudelijke inbreng van de woningeigenaren.
4. Institutionele analyse
Voor wat betreft de formele positie van de partijen kan worden geconstateerd dat de partijen zich ook aan deze positie hebben
gehouden. De gemeenten en corporatie hielden zich aan hun toegeëigende takenpakket en verantwoordelijkheden. Het resultaat
was dat de partijen solitair te werk gingen. Zo heeft de corporatie redelijk solitair gehandeld met betrekking tot de fysieke vernieuwing van de woningen.
De afstemming met andere partijen was mager. Met de gemeente en bewoners is geen actieve samenwerking gezocht. De gemeente werd pas benaderd wanneer een bouwvergunning benodigd was voor het uitvoeren van de renovatie. De formele juridische procedures moesten zo in zijn geheel worden doorlopen.
De bewoners en huurders zijn geïnformeerd en hebben tijdens de informatieavonden kunnen inspreken. Hoeveel inbreng van de
bewoners uiteindelijk is meegenomen in de plannen is niet bekend.
Dit solitaire karakter van de stedelijke vernieuwing kan worden verklaard omdat de corporatie graag snel met de renovatie wilde
beginnen maar de vraag is of dit uiteindelijk (de snelheid van het) gehele proces ten goede komt. De gemeente besluit te wachten
met het groot onderhoud van de openbare ruimte, dit wordt pas over 2 jaar uitgevoerd. De potentiële voordelen van een goede
samenwerking tussen de twee partijen zoals het versnellen van besluitvormingsprocessen en het gebrek aan weerstand worden
hiermee niet benut. Ook worden het onderhoud aan de woningen en openbare ruimte op deze manier niet in een keer uitgevoerd
maar verspreid over een aantal jaren.
Daarom kan er in dit geval ook niet worden gesproken over integrale stedelijke vernieuwing. Er was bovendien op fysiek gebied
geen sprake van stuurgroepen of projectgroepen waarin meerdere organisaties zijn vertegenwoordigd waar zaken konden worden teruggekoppeld of acties vooraf worden doorgenomen. De reden waarom dit niet is gedaan is wellicht de aard van de ingrepen (groot onderhoud) en omdat de wijk wellicht te klein is om een projectorganisatie met meerdere actoren op te zetten.
De kopersvereniging werd door beide partijen niet als een gelijkwaardige/beslissende partij gezien. Dit was zij in feite ook niet.
De huiseigenaren zijn door de corporatie niet betrokken bij de besluitvorming rondom de ingrepen in de woningen en konden
alleen een keuze maken uit een drietal renovatiepakketten. De inbreng van de huiseigenaren was hiermee zeer beperkt en daarom is het ook moeilijk om te achterhalen op welke grond de huiseigenaren precies zijn afgehaakt. Wanneer de corporatie minder
dwingend was geweest in het aanbieden van de pakketten en de dialoog had gezocht met de huiseigenaren was een beter beeld
ontstaan van de financiële positie van de huiseigenaren en hun motivatie om wel of niet mee te doen aan de renovatie. De gemeente heeft zich hierbij afzijdig gehouden. Ze heeft geen moeite gedaan om de bewoners bij het proces te betrekken of de corporatie aangespoord de woningeigenaren meer bij het proces te betrekken.
Met betrekking op de institutionele analyse kan worden geconcludeerd dat de beslissende actoren hun verantwoordelijkheden
(hun bezit) hebben uitgevoerd op (voor hen) doelgerichte manier. Dit leverde een niet ideaal samenwerkingsproces op waarin
kansen zijn blijven liggen en dat weerstand heeft opgeleverd bij andere belanghebbende actoren in de wijk.
5.5.4 Conclusie
Almere Stedenwijk noord is een wijk die redelijk rigoureus is aangepakt. De wijk kende voornamelijk sociale problemen, de fysieke problemen leken beperkt. Het is daarom opmerkelijk dat de wijk een degelijke fysieke ‘make over’ heeft gekregen, ook
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omdat er in de jaren ’90 al groot onderhoud is gepleegd aan de woningen. Toch gaf het slechte toekomstperspectief van de wijk
en de woningen de doorslag om de woningen en de openbare ruimte grootschalig te renoveren. Opvallend aan de aanpak is dat
de fysieke en sociale aanpak gescheiden van elkaar lopen. Er is geen wijkplan waarin de sociale en fysieke doelen staan verwoord. De fysieke aanpak van de woningen wordt gedaan door de corporatie, de openbare ruimte door de gemeente en de sociale doelstellingen worden opgepakt door de gemeente, corporatie en welzijnsinstelling. De partijen zijn vrij solitair te werk gegaan
en hebben hun ingrepen of acties op een projectmatige wijze aangepakt. Op het gebied van de fysieke plannen is er weinig communicatie geweest tussen de partijen. Dit heeft niet direct geleid tot problemen maar zorgt tegelijkertijd ook niet voor een vlot
en integraal proces.De ingrepen in de openbare ruimte zijn bijvoorbeeld in handen van de gemeente en zijn pas over twee jaar
gereed en op het gebied van de particuliere woningverbetering had de gemeente zich minder afzijdig kunnen houden en bijvoorbeeld van de corporatie kunnen verlangen dat zij meer betrokkenheid zouden hebben bij de woningeigenaren.
De taak van planning en uitvoering van het groot onderhoud van de woningen lag bijna helemaal bij de woningcorporatie. Goede
Stede heeft tevens getracht de woningeigenaren van de eerder verkochte huurwoningen te betrekken bij het groot onderhoud
van de woningen. Hierbij stuitte zij op het probleem van het versnipperde bezit in de wijk. Een probleem dat de corporatie in
feite zelf heeft gecreëerd.
Het versnipperde bezit heeft de stedelijke vernieuwing van Stedenwijk noord niet aanzienlijk vertraagd. Het particuliere bezit
maakte dan ook slechts 10% van het totale bezit uit. Wel kan worden gesteld dat de particuliere woningverbetering van de wijk
niet is geslaagd. Het betrekken van de huiseigenaren bleek erg moeilijk omdat zij argwanend waren tegenover de ingrepen van
de woningcorporatie en zij van mening waren dat de corporatie de ingrepen diende te betalen omdat deze eerder in gebreke was
gebleven bij het uitvoeren van groot onderhoud. De corporatie biedt hen nog voordelige pakketten (waaronder een gratis renovatiepakket) aan en financieringsmogelijkheden (Svn leningen) maar dit weigerden de huiseigenaren massaal. De kopersvereniging Wijk in de lift had hier een belangrijke invloed in, maar uiteindelijk hadden veel woningeigenaren niet de financiële mogelijkheden om een renovatiepakket te accepteren of zagen zij de urgentie van de renovatie niet in en deden daarom niet mee in de
renovatie.
Hiermee wordt ook het verschil in perceptie van urgentie tot vernieuwing tussen corporatie en huiseigenaren duidelijk. Een
corporatie laat een investering in haar woningvoorraad voornamelijk afhangen van de afschrijvingstermijnen (van onderdelen)
en de exploitatieduur van de woning. Uit deze casus blijkt ondermeer dat een woningeigenaar zijn investering in zijn woning
afweegt aan zijn budget en het wooncomfort wat hij daar voor terug krijgt, bovendien heeft hij veel andere financiële afwegingen
(of verplichtingen) te maken.
Uiteindelijk zorgt het falen van de particuliere woningverbetering in Stedenwijk noord ook voor wat neveneffecten. Zo zijn de
verhoudingen tussen kopers en huurders in de wijk scherper gezet en is de wijkvernieuwing niet ‘af’ doordat overal in de wijk
nog niet vernieuwde woningen zijn te zien. Dit is van negatieve invloed op de waarde van de koopwoningen. Bij de woningeigenaren dringt op deze manier het ‘harde’ besef door dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de eigen woning.
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5.6 Lelystad, Noord oost
Lelystad Noord oost bestaat uit twee wijken die zich kenmerken door een hoog (versnipperd) particulier bezit (meer dan 50%).
Dit heeft te maken met de massale verkoop van de huurwoningen van de woningcorporatie Centrada in de jaren ’90 in de wijken. De woningeigenaren hebben echter nog steeds dezelfde sociale positie en geringe financiële draagkracht. Dit maakte het
meenemen van de woningeigenaren in de stedelijke vernieuwing erg lastig.
De casus is gekozen omdat in deze bloemkoolwijk als een van de eerste wijken (op grote schaal) is getracht woningeigenaren te
betrekken bij het groot onderhoud van de woningen.
5.6.1 Introductie wijk
Lelystad Noord oost bestaat uit twee delen, de Atol en de Zuiderzeewijk. De wijken worden van elkaar gescheiden door winkelcentrum het Lelycentre en een brede groenstrook. De Atol en de Zuiderzeewijk zijn gebouwd van 1968 tot 1974 en zijn daarmee
de oudste wijken van de stad.
Midden in de Atol ligt een open gebied met daar omheen gelegen een aantal voorzieningen, waaronder een kerk, lagere scholen
en een ‘Cruyff Court’. In de nabije omgeving van de wijk is er een school voor voortgezet onderwijs. De Zuiderzeewijk is veel
minder dicht bebouwd. De woningen staan in een transparante, rechthoekige verkaveling (hovenstructuur) met veel groen en
rustige woonstraatjes. In sommige gevallen doet de structuur zelfs denken aan de jaren ‘50 en ‘60 stempelbouw. De wijk voldoet
in die zin niet aan de kenmerken van de typische rommelige en ‘kronkelige’ bloemkoolwijk.
De twee wijken tellen gezamenlijk circa 3.600 eengezinswoningen, wat 12% van de totale woningvoorraad in Lelystad uitmaakt.
Het gaat om woonblokken met telkens een zes- tot tiental eengezinswoningen met twee tot drie verdiepingen en een plat dak. De
woningen hebben tussen de 80m2 en 150m2 woonoppervlak en kennen grote achtertuinen.

Figuur 5.3 Ligging Lelystad Noord oost
De Atolwijk en `Zuiderzeewijk worden beiden gekenmerkt door een veelheid aan groen in de wijk. Het groen in de wijken bestaat hoofdzakelijk uit bomen, bosschages en struweel en - in mindere mate – grasvelden. De kwaliteit van de openbare ruimte
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laat in veel situaties te wensen over. De bestrating is in veel gevallen versleten en het groen in de wijk heeft een lage zichtkwaliteit. De omgeving van de Atol en Zuiderzeewijk is vrij bosrijk te noemen.
Het algemene bebouwingsbeeld van Atolwijk en Zuiderzeewijk wordt bepaald door rijwoningen met woningen van min of meer
gelijke grootte. Er is een grote variatie aan woningtypen in Atolwijk, namelijk; rijwoningen, twee-onder-één-kap-woningen,
vrijstaande woningen en gestapelde woningen. Het algemene bebouwingsbeeld van de Zuiderzeewijk wordt bepaald door woningen van 2 tot 3 lagen met een platte kap. De woningen maken in de oude staat een wat gedateerde indruk. De gevels van de
woningen hebben een lage zichtkwaliteit en de woningen hebben vaak rommelige voortuinen.
In de Atol wonen ruim 9.000 mensen en in Zuiderzeewijk wonen ruim 5.500 inwoners, waarvan 40% van allochtone afkomst is.
De wijk is al redelijk vergrijst; er wonen relatief veel 65-plussers. Ruim de helft van de huishoudens bestaat uit gezinnen met
kinderen. Binnen deze groep is het aantal huishoudens met jonge kinderen het grootst. Het aantal bewoners dat alleen lager
onderwijs of een LBO opleiding heeft genoten, ligt boven het landelijk gemiddelde. De meeste huishoudens hebben mede daardoor een inkomen dat ligt tussen minimum en modaal. Bovendien wonen er relatief weinig bewoners met een betaalde baan;
13% van de 15-64 jarigen is werkloos (Kei, 2009).
Nu de wijken zo’n 40 jaar bestaan vertonen ze de eerste slijtage. Niet alleen de fysieke omgeving, ook de maatschappelijke relaties en verhoudingen ondervinden druk. Zo is er sprake van segregatie van bewonersgroepen, onderwijsachterstanden en het
wegtrekken van mensen met hogere inkomens naar andere wijken (Ecorys, 2009).
In de Atol- en Zuiderzeewijk zijn veel huiseigenaren. Dit heeft te maken met de verplichte saneringsoperatie die de woningcorporatie Centrada in de jaren negentig heeft moeten doorvoeren (Kei, 2009). Oorspronkelijk waren alle woningen in bezit van
Centrada. Doordat het inwoneraantal van de stad minder snel steeg dan gedacht, had de woningcorporatie te maken met forse
leegstand en verliezen. De financiële positie van deze woningcorporatie, een erfenis van haar twee voorgangers, was in de loop
der jaren zo verslechterd, dat het door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) werd verplicht de helft van haar bezit te verkopen. Om de helft te verkopen, moest de corporatie vrijwel alles te koop zetten (Ecorys, 2009). Het gevolg is een zeer versnipperd bezit in de wijk. In de periode 1999-2005 verkocht Centrada ruim 3.650 sociale huurwoningen in de stad. Dit aantal komt
bovenop de bijna 1.000 sociale huurwoningen die Centrada (en haar voorgangers) al in de periode 1990-1998 hebben verkocht.
Dit alles heeft voor de Atol- en Zuiderzeewijk verstrekkende gevolgen. In deze twee wijken verkoopt de woningcorporatie in 15
jaar tijd (1990-2005) 1800 huurwoningen aan particulieren en zittende huurders. Hierdoor is er in de twee wijken sprake van
een versnipperde voorraad aan huur en koop. Zo telt de Zuiderzeewijk 844 huur- en 772 koopwoningen en de Atolwijk 873 huuren 1.124 koopwoningen. Een deel van de woningen is bovendien destijds met achterstallig onderhoud verkocht. Centrada had
hier simpelweg zelf niet de financiële daadkracht voor (Ecorys, 2009). Voor de 3.600 woningen in de twee wijken geldt een onderhoudsachterstand van 10 tot 15 jaar. Tevens zijn er bij verkoop geen afspraken gemaakt over onderhoud of over oprichting
van een Vereniging van Eigenaren. De verkochte woningen maken deel uit van de fysieke bouwblokken waarbinnen Centrada
nog steeds eigenaar is van enkele tot meerdere woningen. Dit versnipperde eigendom (zie figuur 5.4) maakt een integrale aanpak van een renovatie zeer lastig.

Figuur 5.4: Eigendomssituatie Atolwijk
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De massale woningverkoop tijdens de saneringsoperatie heeft er uiteindelijk toe geleid dat de grootste groep woningeigenaren
niet in staat is om het onderhoud aan de woning zelfstandig uit te voeren omdat zij nog tot dezelfde sociaal-economische doelgroep van Centrada behoren. Veelal hebben zij een lage inkomenspositie en weinig sociaal-economische spankracht (Kei, 2009)
Daarnaast heeft de verkoopoperatie ook gevolgen gehad voor de sociale verbanden in de wijk. De kopers waren vaak nieuwkomers in de wijk of de stad. Oude verbanden van de eerste inwoners van Lelystad komen zo onder druk te staan. Ten slotte hebben de wijken te maken met vergrijzing. Het woningaanbod is niet toegerust op deze verandering; de huizen zijn groot, zowel
koopwoningen als huurwoningen, en veel ouderen geven aan een kleinere woning te willen betrekken (Kei, 2009)
5.6.2 Inhoud stedelijke vernieuwing
De financiële situatie van de woningcorporatie is inmiddels weer op orde en de corporatie heeft het samen met de gemeente
Lelystad de herstructurering van de Atol- en Zuiderzeewijk geïnitieerd (Kei, 2009). In 2003 draagt de gemeente Lelystad de
wijken in Noord oost voor als prioritaire wijk bij het Ministerie van VROM. Er moet worden ingegrepen voordat de problemen
groter worden. In datzelfde jaar nog neemt minister Dekker de twee wijken op in de 56-wijkenaanpak. Hierdoor verplicht de
gemeente zich om in samenspraak met de betrokken lokale partners – in het bijzonder woningcorporatie Centrada – te komen
tot prestatieafspraken. Deze afspraken zijn gebaseerd op een wijkontwikkelingsplan (WOP) waarin de stedelijke vernieuwing is
vormgegeven door een concrete, resultaatgerichte aanpak. Dit plan krijgt de naam ‘Wijkontwikkelingsplan Noord oost’. Het
gekozen uitgangspunt voor het WOP was “de boodschap vóór zijn”. Het is een programma op hoofdlijnen met specifieke keuzes
die betrekking hebben op zeven thema’s (Ecorys, 2009):
1.

Binding en ontmoeting: stimulering van het tegengaan van de verharding en individualisering binnen de wijk.

2.

Werken aan de ontwikkelingskansen van de jeugd: projecten ter bevordering van participatie; goed onderwijs en
vrijetijdsvoorzieningen zijn randvoorwaarden.

3.

Woningen: onderhoud, renovatie, transformatie en nieuwbouw.

4.

Wonen, zorg en welzijn: anticiperen op de verwachte vergrijzingsgolf door het ontwikkelen van zorgpunten en
ouderenwerk. Het creëren van een diverser woningaanbod moet het onder andere mogelijk maken dat senioren
in de wijk hun wooncarrière kunnen voortzetten, terwijl nieuwe bewoners kunnen doorstromen in hun huizen.

5.

Kwaliteit openbare ruimte: (groot)onderhoud en herinrichting.

6.

Economie / het Lelycentre: mogelijke revitalisering.

7.

Verdieping en verrijking van het werken in de wijk: handhaving en beheer van leefbaarheid en veiligheid.

Vanaf 2005 hebben de gemeente en de corporatie ingezet op gelijktijdige renovatie van het particuliere bezit en de sociale woningvoorraad. Het doel van de renovatie van de woningen is het verbeteren van het wooncomfort in de woningen, het verbeteren
van de energiezuinigheid en de isolatie, en het moderniseren van het uiterlijk van de woningen (Ecorys, 2009). Gezien de zwakke financiële positie van het overgrote deel van de particuliere huiseigenaren was dit een grote uitdaging. De bewoners werd een
renovatiepakket aangeboden voor het dak en de voor- en achtergevel. Het complete pakket dat bewoners in de Zuiderzeewijk
aangeboden krijgen, kost circa € 35.000 (prijspeil eind 2005). Dit zorgt voor een gemiddelde waardetoevoeging aan de woning
van 56% van de investering, oftewel € 19.600. Dit betekent dat een extra leencapaciteit van € 15.400 nodig is. Bovendien zou
een deel terugverdiend kunnen worden door energiewinst. Voor de financiering kunnen huiseigenaren een ‘zachte lening’ afsluiten uit het revolverend fonds van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) Het Ministerie van
VROM steunde het project via subsidies met een eerste bijdrage van € 3,8 miljoen (Kei, 2009).
Naast de (particuliere) woningvoorraad is ook de openbare ruimte een belangrijk aandachtspunt in de vernieuwing van Lelystad
oost. In het WOP was bijzondere aandacht voor de ontmoetingskwaliteit. Voor een aantal centrale punten in de wijken wordt
gezocht naar mogelijkheden voor verbetering van het gebruik of versterking / verandering van functie. Het unieke karakter van
de wijk zal daarbij een leidend uitgangspunt zijn (Lelystad, 2008). De fysieke ingrepen van het groot onderhoud zijn vooral het
ophogen en opnieuw bestraten, de realisatie van extra parkeerplaatsen en het toevoegen of vervangen van groen en hekwerken.
Het wijkontwikkelingsplan stelt dat de komende jaren op meerdere plaatsen grootonderhoud en herinrichting van de openbare
ruimte zal plaatsvinden. Het grootonderhoud is onderverdeeld in 3 projecten en is op veel plaatsen in de wijken begonnen of
reeds afgerond. Daarnaast zullen ook een aantal hofjes en erfafscheidingen in de Zuiderzeewijk en Atolwijk worden aangepakt,
dit in nadrukkelijke samenwerking met de direct omwonenden. Vooral bij de aanpak van een aantal hofjes in de Zuiderzeewijk
vindt afstemming plaats met het wegwerken van kwaliteitstekorten van de huurvoorraad binnen het corporatiebezit (M. de
Leeuw, persoonlijke communicatie, 28 juni 2010).
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Figuur 5.5: Uitsnede thema groot onderhoud in Zuiderzeewijk (Bron: wijkontwikkelingsplan Noord oost, 2008)
5.6.3 Analyse
1. Actorenanalyse
De actorenanalyse richt zich op de drie primaire actoren die in het proces zijn betrokken; de woningcorporatie, de gemeente en
de bouwadvieswinkel, wat een orgaan was van de gemeente en corporatie Centrada. Daarnaast worden de overige actoren en
hun rol in het proces kort genoemd. Hieronder worden de drie primaire actoren in het proces in een schema beschreven. Daarna
wordt wat dieper ingegaan op de onderlinge rolverdeling en de verschillende percepties en belangen van de (hoofd) actoren.
Actor

Gemeente Lelystad

Rol

Initiatiefnemer /beslisser

Taak

Besluit en uitvoering van het wijkontwikkelingsplan (WOP) dat voorziet
in groot onderhoud van de woningen en openbare ruimte van de wijken
Zuiderzeewijk en Atolwijk

Belang en perceptie

De uitvoering van de thema’s zoals die zijn verwoord in het WOP dat in
samenwerking met de lokale partners is opgesteld.

Positie en afhankelijkheid

Werkt in het kader van het WOP vooral samen met corporatie Centrada. De taakverdeling is grofweg: gemeente doet de openbare ruimte,
Centrada pakt de woningen aan. Voor het aanpakken van de particuliere woningvoorraad is de bouwadvieswinkel in het leven geroepen door
de gemeente en corporatie.

Organisatie

De gemeente Lelystad telt 75 00o inwoners. De gemeente zet in de komende (college)periode in op de vernieuwing van een aantal wijken.
Lelystad Noord oost is een van de eerste gebieden die de gemeente
Lelystad vernieuwd. Een belangrijk probleem voor de stedelijke vernieuwing van Lelystad is het versnipperde particuliere bezit in de wijken (Lelystad, 2010).

(Mogelijke) acties

•

Het groot onderhoud van de openbare ruimte

•

Realiseren van de (sociale) doelstellingen van het WOP

•

Opzetten van de bouwadvieswinkel

Actor

Woningcorporatie Centrada

Rol

Initiatiefnemer/beslisser

Taak

De medewerking als partner aan het WOP Noord oost. De taak van de
woningcorporatie hierin was vooral het aanpakken van de corporatie-
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woningen en particuliere woningvoorraad. Ook op het gebied van de
sociale aanpak was een belangrijke taak voor Centrada weggelegd
Belang en perceptie

De uitvoering van de thema’s zoals die zijn verwoord in het WOP en de
vernieuwing van de eigen woningvoorraad.
Het doel van het de renovatie van de woningen is het verbeteren van
het wooncomfort in de woningen, het verbeteren van de energiezuinigheid en de isolatie, en het moderniseren van het uiterlijk van de woningen.

Positie en afhankelijkheid

Werkt in het kader van het WOP vooral samen met de gemeente Lelystad. De taakverdeling is grofweg: gemeente doet de openbare ruimte,
Centrada pakt de woningen aan. Voor het aanpakken van de particuliere woningvoorraad is de bouwadvieswinkel in het leven geroepen door
de gemeente en corporatie.
Is voor wat betreft de aanpak van de woningen ook afhankelijk van de
medewerking van particuliere eigenaren.

Organisatie

Centrada is een van de grotere woningcorporaties in Lelystad en bezit
zo’n 8500 huurwoningen in bijna alle wijken van Lelystad. De meeste
woningen zijn gebouwd in de periode van 1966 tot en met 1999. Centrada bezit in de Zuiderzeewijk 844 woningen en de Atolwijk 873 woningen.

(Mogelijke) acties

•

Het renoveren van de eigen woningen

•

Realiseren van de (sociale) doelstellingen van het WOP

•

Opzetten van de bouwadvieswinkel

Actor

Bouwadvieswinkel (BAW)

Rol

Orgaan/taakorganisatie van Centrada en Gemeente Lelystad

Taak

Het adviseren en begeleiden van particuliere eigenaren bij de start en
uitvoering van renovatie/ groot onderhoudsprojecten.

Belang en perceptie

Met de advisering en begeleiding van de particuliere eigenaren wordt
een bijdrage geleverd aan het WOP-Noord oost: het verbeteren van de
wijk, het woongenot en de leefomgeving.

Positie en afhankelijkheid

Om particuliere eigenaren goed mee te kunnen nemen in de grootonderhoudsaanpak, is het BAW door Centrada en de Gemeente Lelystad
opgericht en gefinancierd.

Organisatie

De BAW is in 2006 opgericht en bestond uit medewerkers van de woningcorporatie Centrada en kende een sterk wisselende personeelsbezetting.

(Mogelijke) acties

•

Het aanbieden van een door Centrada samengesteld renova-

•

Het aanbieden en verstrekken van aantrekkelijke leningen

tiepakket.
(Svn-leningen)
•

Het begeleiden van het ‘bouwproces’

Actor

Bewoners

Rol

Belanghebbende

Taak

Medewerking met de renovatieplannen van de woningen en de projecten rondom het wijkactieplan.

Belang en perceptie

Bewoners zijn in twee groepen te verdelen. De huurder en woningeigenaren. De huurders zijn zeker van renovatie van de woning. Van de
woningeigenaren worden een eigen bijdrage verwacht waneer zij besluiten met hetzelfde renovatie van de woningen mee te doen. Veel van de
woningeigenaren zijn financieel niet in staat deze investering te doen.
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De huurders worden betrokken bij de besluitvorming door middel van
inspraak- en informatieavonden. Zij hebben geen echte invloed op besluitvorming en zijn in die zin afhankelijk van gemeente en corporatie.
De woningeigenaren kunnen extra begeleiding krijgen via de BAW en
kunnen aanspraak maken op een Svn lening. De aangeboden renovatie
van de woning moeten zij zelf betalen.
Aangezien een groot gedeelte van de wijk in particulier woningbezit is,
is de vernieuwingsoperatie afhankelijk van de participatie van de woningeigenaren

Organisatie

De bewoners zijn niet georganiseerd in een bewonersorganisatie. Enkele huurders maken deel uit van een bewonersplatform van Centrada.

(Mogelijke) acties

Woningeigenaren kunnen wel of niet participeren in het vernieuwingsproces. Een scenario waarin de woningeigenaren in opstand komen
tegen de renovatieplannen van de corporatie is ook denkbaar.

De drie primaire actoren hebben verschillende machtsmiddelen die zij in kunnen zetten in het proces:
•

Gemeente: goedkeuring plannen, financiële middelen, eigendom openbare ruimte en beschikbaarheid over subsidies.

•

Corporatie: eigendom woningen en financiële middelen.

•

Bewoners: inspraak en bezwaar in procedures (bestemmingsplan en bouwaanvraag) en het organiseren van verzet tegen de operatie.

De belangrijkste actoren die zijn betroken bij de stedelijke vernieuwing van Noord oost zijn de gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada. In de wijk zijn geen andere corporaties actief.
De bewoners spelen een belangrijke rol in dit vernieuwingsproces omdat meer dan de helft van de bewoners in de wijk huiseigenaar is. Het slagen van de fysieke vernieuwing van de woningen hangt zo in belangrijke mate af van het participeren van de
huiseigenaren. Een belangrijk kenmerk van de woningeigenaren is dat zij ongeorganiseerd zijn, verspreid door de wijk zitten en
dat velen financieel niet draagkrachtig zijn.
De gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada hebben tijdens het stedelijke vernieuwingsproces de Bouwadvieswinkel
(BAW) opgericht. De BAW was er specifiek op gericht om de huiseigenaren in de wijken te informeren en te begeleiden bij de
particuliere woningverbetering van de wijk. De particuliere woningverbetering was dan ook een van de aandachtspunten in het
wijkontwikkelingsplan van Lelystad Noord oost (M. Croes, persoonlijke communicatie, 28 juni 2010).
Een overige betrokken partij in het proces is het architectenbureau KAW architecten die, in samenwerking met de bewoners, de
aanpassingen voor het grootonderhoud aan de woningen hebben ontworpen.
2. Besluitvormingsanalyse
De wijken Atolwijk en Zuiderzeewijk stonden al langer als aandachtswijk te boek bij de corporatie en gemeente maar na de benoeming van de wijken tot de 56 wijkenaanpak van minister Dekker kregen de wijken een hoge prioriteit bij de gemeente Lelystad en Centrada. In samenwerking met andere partners zoals de zorginstellingen werd het Wijkontwikkelingsplan ontwikkeld
waarin de afspraken en taakverdelingen voor de stedelijke vernieuwing van Lelystad Noord oost staan.
De taakverdeling in het WOP was redelijk helder. Parallel aan elkaar werkt de corporatie aan het groot onderhoud van haar woningbezit en de gemeente aan het groot onderhoud van de openbare ruimte. In die zin zijn de partijen wederzijds afhankelijk aan
elkaar en is er sprake van een co-makership tussen beide partijen. De gemeente en corporatie hebben een gedeelde verantwoordelijkheid op tactisch niveau (Het WOP) en een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om operationeel niveau (de grootonderhoudsprogramma’s), maar wel met een gedeelde verantwoordelijkheid voor-, en betrokkenheid bij een goede en tijdige afstemming (Ecorys, 2009).
De woningcorporatie betrok haar huurders bij het bespreken van ingrepen van groot onderhoud aan de woningen. De huurders
konden tijdens inspraakavonden samen met de corporatie en architectenbureau KAW meepraten over de materiaal en kleur van
de gevelaanpassingen. Tevens werden zij geïnformeerd over de aard van de ingrepen zoals de isolatieverbetering en de fasering
van het groot onderhoud (M. Croes, persoonlijke communicatie, 28 juni 2010).
Voor de aanpak van de particuliere voorraad voelden beide partijen zich verantwoordelijk. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in het oprichten en financieren van de Bouwadvieswinkel door beide partijen. De BAW informeert en
adviseert en begeleidt de particuliere eigenaren bij de start en uitvoering van renovatie/ groot onderhoudsprojecten wanneer zij
participeren aan het groot onderhoud (M. Croes, persoonlijke communicatie, 28 juni 2010).
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Het belangrijkste knelpunt in het proces doet zich voor omdat na de oprichting van de BAW duidelijk wordt dat de financiële
spankracht6 van de huiseigenaren zeer klein is (zie figuur 5.4). Ecorys (2009) schat bovendien de belangstelling van de bewoners
voor het pakket van € 35 000 op slechts 20 a 30%. Dit terwijl de corporatie en gemeente de ambitie (of veronderstelling) hadden
dat 75% van de huiseigenaren zouden deelnemen aan de woningverbetering.

Figuur 5.4: Potentieel particuliere eigenaren Lelystad Oost (Bron: BAW)
De huiseigenaren die niet mee deden, voerden als reden dan ook vooral op dat het financieel niet haalbaar voor hen was, en was
dit het wel het geval, dan vonden veel bewoners het te duur. Een klein aantal van de huiseigenaren voerde als reden op dat het
aangeboden pakket niet aansloot bij hun behoefte (Ecorys, 2009).
De teleurstellende participatie heeft volgens de actoren het proces niet aanzienlijk vertraagd of de samenwerking tussen de woningcorporatie of gemeente in negatieve zin beïnvloed. Wel geven de partijen aan dat de particuliere woningverbetering veel
moeite en geld heeft gekost en dit weinig resultaat heeft opgeleverd. De inhoudelijke analyse gaat verder in op de reden achter
het falen van de particuliere woningverbetering (M. de Leeuw, persoonlijke communicatie, 28 juni 2010).
3. Inhoudelijk analyse
De investeringen in de sociale voorraad in deze twee wijken van Lelystad is in 2005 aarzelend van start gegaan. Er bestonden
lastige afwegingen voor elk van de partijen. Naast de grootschaligheid van de opgave bleek de particuliere voorraad een lastig
vraagstuk, dat een snelle start in de weg stond. Het in korte tijd bepalen van het meest effectieve investeringspakket tot op woningniveau werd gehinderd omdat ook ingespeeld moest worden op de wensen en mogelijkheden van de particuliere eigenaren
(M. de Leeuw, persoonlijke communicatie, 28 juni 2010).
Omdat het particuliere bezit (en het ontbreken van de financiële draagkracht van bewoners) een grote invloed heeft gehad in het
vernieuwingsproces zal dit aspect in de inhoudelijke analyse nader uitgediept worden. Een nadere analyse uit het evaluatierapport van het WOP Noord oost van Ecorys (2009) laat zien dat alleen het topsegment van 5% van de populatie particuliere eigenaren in het WOP Noord oost gebied in staat om op basis van inkomen en onderpand (overwaarde van de woning t.o.v. financiering) te investeren in noodzakelijk groot onderhoud. In het topsegment zijn tot op heden 25 contracten en evenzoveel Svn
leningen verstrekt.
Het middensegment (35%) is in staat op basis van een beperkte overwaarde, in combinatie met hun inkomen, een minimale
investering in groot onderhoud te dragen die ergens ligt tussen de €5.000 en maximaal € 10.000. Op basis van ervaringen is
duidelijk geworden dat een investering van dit niveau te beperkt is om substantieel bij te dragen aan het wegwerken van het
aanwezige achterstallige onderhoud in dit deel van de particuliere voorraad. Aanvullende financiering (Svn-lening) is op heel
beperkte schaal mogelijk.
Het overgrote laagste segment (60%) is geheel niet in staat om ook maar het geringste bedrag aan investeringen te dragen. Hier
zijn Svn-leningen volstrekt niet aan de orde. Dat maakt het huidige instrumentarium (BAW en Svn-leningen), in te zetten op het
substantieel verruimen van de deelname van particuliere eigenaren aan de kwaliteitsslag van het WOP-no gebied, volstrekt ineffectief (Ecorys, 2009).

6

De draagkracht onder particuliere eigenaren in Zuiderzeewijk en Atolwijk is geschat op basis van de ‘inschrijvingsgegevens’ (BAW), CBS inko-

mensgegevens
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Het sociaal economisch profiel van de particuliere eigenaren was dus ontoereikend om het achterstallige grootonderhoud te
kunnen realiseren. Bij de inspanningen van de BAW om toch ‘kandidaten’ te vinden is men gestuit op een veelvoud van sociaal
maatschappelijke vraagstukken (Ecorys, 2009).
Ongeveer 5% van de particuliere eigenaren had genoeg financiële draagkracht voor het groot onderhoud van de woningen. De
overige delen van de doelgroepen 35% en 60% hadden deze financiële daadkracht niet. Veel huiseigenaren zaten bijvoorbeeld al
in de schuldsanering naast diverse andere maatschappelijke problemen. Dit terwijl juist de sociaal maatschappelijke vraagstukken onder (ook) de particuliere eigenaren is de belangrijke beleidsopgave van de herstructurering.
Door de tegenvallende participatie van de huiseigenaren kon de BAW zijn (originele) taken niet optimaal uitvoeren. Er zijn enkele oorzaken of tekortkomingen van de gemeente Lelystad, Centrada en de BAW aan te wijzen voor de reden waarom zo weinig
huiseigenaren participeerden in het groot onderhoud (Ecorys, 2009) 7:
1. de start en aansturing waren laat en erg verwarrend
De start van de werkzaamheden van de BAW als stimulator van de particuliere woningverbetering, was ten opzichte van de ambities gezien te laat. Het in het Afsprakenkader 2005 – 2010 opgenomen programma voor particuliere woningen werd pas opgestart in de loop van 2006 / 2007. De BAW heeft zich vooral gericht op het inventariseren van optioneel participerende particuliere eigenaren. Daarmee werd toen het eerste expliciete onderzoek naar de maatschappelijke en financiële situatie van de
huiseigenaren gestart. In dat stadium werden parallel, door Centrada, enkele renovatiepakketten ontwikkeld. Met een sterk
wisselende personeelsbezetting en mede daardoor niet eenduidige aansturing vanuit gemeente en Centrada, werd pas in april
2008 met een gerichte doorstart begonnen van de BAW. Dit op basis van nieuwe uitgangspunten voor de renovatiepakketten en
de SVn-leningen. Sinds dat moment zijn er 25 contracten afgesloten.
2. voorafgaande kennis en inzichten mager bij de start
Centrada stuurde sterk op de start en voortgang van de ‘productie’, zij wilden zoveel mogelijk output uit de particuliere woningverbetering. Zo veel mogelijk eigenaren moesten meedoen. Dat werd ook steeds als belangrijk gezien voor de voortgang van de
werkzaamheden aan de huurwoningen.
Gaandeweg werd echter duidelijk dat dit moeilijk tot niet haalbaar was. Vooral de geringe financiële draagkracht van de particuliere huishoudens in de Zuiderzeewijk en Atolwijk en een te beperkt (emotioneel) draagvlak en ‘sense of urgency’ voor woningverbetering, maakten de ambities (op voorhand eigenlijk) onhaalbaar.
Het idee leeft nu sterk dat, wanneer er in 2005 voldoende inzichten zouden hebben bestaan in vooral de geringe draagkracht van
de particuliere eigenaren, de ambities voor de particuliere eigenaren van een geheel andere orde zouden zijn geweest. Er was bij
de start van BAW en de beoogde werkzaamheden nog onvoldoende kennis over de doelgroepen in huis.
3. financiële draagkracht eigenaren te smal, aanpak psychologisch niet goed
Zoals hierboven is aangegeven bleek na verschillende informatieronden dat het sociaal economische profiel van de particuliere
eigenaren onvoldoende is voor welke bouwkundige investering dan ook. Vervolgens bleek ook dat de aangeboden renovatieaanpak als te bedreigend is ervaren door de huiseigenaren.
Hoewel alles goed bedoeld is, werd de “renovatietrein” van Centrada en gemeente meer als ‘veroorzaker’ gezien van veel onrust
en ontevredenheid in de wijk, dan als een oplossing voor hun eigen problemen. Het ‘overkwam’ eigenaren / bewoners allemaal.
Nu renovaties van huurwoningen wel hebben plaatsgevonden zien veel eigenaren in schril contrast, hun eigen mogelijkheden
somber in. De contrasten tussen de woningen wordt als groot ervaren (M. Croes, persoonlijke communicatie, 28 juni 2010).
4. maatschappelijk draagvlak te mager en instabiel
Zoals aangegeven bleek het sociaal economische profiel erg zwak te zijn. Vooral het sociaal maatschappelijke profiel van de particuliere eigenaren bleek geen goed fundament voor een voortvarende renovatieaanpak / particuliere woningverbetering. Dat is
dan ook zo vreemd omdat de wijk deel uit maakt van een “56-wijken wijkenaanpak” en daar juist veel mensen wonen met een
zwak sociaal economisch profiel.
De mix van sociale huurwoningen met particuliere woningen werd op voorhand al als een complicerende factor gezien voor de
aanpak van de wijken, en dat is gebleken (M. Croes, persoonlijke communicatie, 28 juni 2010). De ingezette instrumenten, de
Bouwadvieswinkel, en de mogelijkheid tot verstrekking van aantrekkelijke leningen waren achteraf niet effectief genoeg omdat

7

Grotendeels afkomstig uit: Evaluatie WOP Noord oost (Ecorys, 2009)
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de bewoners er het nut niet van inzagen of simpelweg het geld er niet voor hadden. In de conclusie worden verdere lessen getrokken uit het falen van deze instrumenten voor particuliere woningverbetering.
4. Institutionele analyse
De samenwerking heeft vooral vorm en inhoud gekregen op project- en wijkniveau. Daar waar concreet samengewerkt moest
worden in projectverband is dit naar tevredenheid verlopen (Ecorys, 2009).
Op stuurgroepniveau zijn de contacten in de loop van het proces intensiever geworden en is ook op inhoud gestuurd. Er is meer
structureel op stuurgroepniveau vergaderd. De agenda van de Stuurgroep richtte zich op onderwerpen die aandacht verdienden
om de voortgang er in te houden. De stand van zaken kwam hierin aan de orde, terwijl ook op specifieke elementen als de BAW
werd ingegaan (M. de Leeuw, persoonlijke communicatie, 28 juni 2010).
Het model van samenwerking is in de onderstaande figuur 5.5 weergegeven. De stuurgroep, waarin het bestuur van beide partijen is vertegenwoordigt, stuurt de programmamanagers vanuit hun organisatie aan. Het maatschappelijke programma wordt
zoveel mogelijk samen opgepakt.

Figuur 5.5 : Model van samenwerking stedelijke vernieuwing Lelystad Noord oost
Uit de gesprekken met de actoren en de evaluatie van het WOP Noord oost van Ecorys (2009) blijkt dat er tijdens het samenwerkingsproces nog enkele (kleinere) knelpunten waren. Zo was er aan beide zijden wat onregelmatigheid door het vertrek van
sleutelfiguren in het overleg. Dit op zowel bestuurlijk niveau, als op niveau van de programmamanagers.
Ook in het beschikbaar krijgen en houden van personele capaciteiten, zowel op niveau van de programmamanagers, als op het
niveau van de uitvoering in de wijken konden beide partijen niet altijd voldoen. Verder geldt dat in de overleggen (te) veel aandacht is uitgegaan naar de fysieke peiler van de herstructurering en meetbare resultaten van fysieke voortgang. Minder aandacht
is besteed aan de uitvoering van de maatschappelijke programma’s (Ecorys, 2009).
De samenhang tussen de fysieke aanpak en de maatschappelijke en sociale programma’s is hiermee nog onvoldoende tot uiting
gekomen. De fysieke investering zou eigenlijk mede afhankelijk moeten zijn van de inzet op maatschappelijk en sociaal gebied en
andersom. Dit kwam tot uiting bij de particuliere woningverbetering; deze kon (en kan) alleen maar succesvol zijn wanneer op
sociaal gebied zaken (op grote schaal) verbeteren. De maatschappelijke verbetering kan op zijn beurt tot stand komen wanneer
de particuliere woningverbetering geen belemmering meer vormt (M. Croes, persoonlijke communicatie, 28 juni 2010).
De partijen hebben bij de aanpak van Lelystad Noord oost hun formele positie behouden en zijn dicht bij hun kerntaken gebleven. Dit komt ook in de figuur 5.5. tot uiting. De programma’s van de actoren lopen apart van elkaar en komen pas bij het maatschappelijk programma bij elkaar. Voor wat betreft de uitvoering van de fysieke programma’s heeft men dus solitair gehandeld.
De renovatie van de huurwoning was een programma wat puur vanuit de corporatie liep en waarbij bijvoorbeeld ook alle formele
(Wro) procedures en eisen die vanuit de gemeente werden gesteld moesten worden doorlopen .
Voor de vernieuwing van Lelystad Noord oost is van belang dat zich nu een moment aandient dat de gemeente Lelystad voor
stevige bezuinigingen staat en zich naar verwachting zal moeten terugtrekken op haar kerntaken. Ook woningcorporatie Centrada heeft te maken met een teruglopend onderhoudsbudget. Hoe dit precies op de wijkvernieuwing van Lelystad Noord oost
zal doorwerken is nog niet duidelijk, maar de verachting is dat bezuinigd zal moeten worden op de vernieuwing van de openbare
ruimte en de particuliere woningverbetering (M. Croes, persoonlijke communicatie, 28 juni 2010).
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5.6.4 Conclusie
De boodschap van het wijkontwikkelingsplan van Lelystad Noord oost was ‘de boodschap voor zijn’. De ingrepen die in de wijk
zijn gedaan richten zich dan ook op een opwaardering in fysieke en sociale zin. Op fysiek gebied worden de woningen opgewaardeerd met nieuwe kozijnen, gevel, daken en isolering. De ingrepen in de openbare ruimte op het ophogen, opnieuw bestraten en
het toevoegen van groen.
De particuliere woningverbetering vormt een belangrijke sleutel voor de fysieke vernieuwing van de wijk. De wijk kent een hoog
particulier woningbezit (53%). Vanwege dit feit is sterk ingezet op het betrekken van de woningeigenaren bij het vernieuwen van
de woningvoorraad van de wijk. De fysieke vernieuwing was daardoor (erg) afhankelijk van de participatie van de woningeigenaren in het proces.
Het verschil in het stedelijke vernieuwingsproces met wijken met (veel) corporatiebezit is in deze casus duidelijk geworden.
Door de grootschalige woningverkoop, zijn er veel zwakke eigenaren gecreëerd waardoor de fysieke vernieuwing van de wijk in
gevaar is gekomen.
Het besluitvormingsproces werd in het begin van het proces al vertraagd omdat bij het bepalen van het meest effectieve investeringspakket rekening moest worden gehouden met de wensen en mogelijkheden van de particuliere eigenaren. Achteraf gezien
hebben de corporatie en gemeente de wensen en mogelijkheden van de woningeigenaren verkeerd ingeschat. De ingezette instrumenten ter verbetering van de particuliere woningvoorraad (de BAW en de Svn leningen) kwamen daardoor niet uit de verf.
Het resultaat is dat slechts een klein deel (5%) van de woningeigenaren mee kon doen aan het groot onderhoud van de woning.
De oorspronkelijke veronderstelling van de gemeente en corporatie dat 75% van de woningbezitters mee zou doen aan de renovatie was dan ook wel erg hoog.
Bij stedelijke vernieuwing van een wijk volledig in corporatiebezit kan men aannemen dat bijna alle woningen in de wijk worden
onderworpen aan groot onderhoud. Door de beperkte participatie van de woningeigenaren in Lelystad Noord oost wordt slechts
grofweg de helft van de woningen in de wijk vernieuwd. Dit levert niet alleen fysiek gezien niet het gewenste resultaat op maar
heeft ook grote invloed op de sociaal maatschappelijke verhoudingen in de wijk. De verschillen tussen vernieuwde en ‘oude’
woningen worden letterlijk zichtbaar en de woningbezitters worden geconfronteerd met hun ‘plicht’ voor het onderhouden van
hun woning (waaraan zij eigenlijk niet kunnen voldoen). Ook kunnen de huiseigenaren zich letterlijk ‘bekocht’ gaan voelen ten
opzichte van de huurders wiens woningen wel vernieuwd zijn (M. Croes, persoonlijke communicatie, 28 juni 2010).
Het is dan ook opmerkelijk dat de woningcorporatie eigenlijk pas een goed beeld van de woningeigenaren kregen toen, al wat
dieper in het proces, duidelijk werd dat deze bewoners dezelfde sociaal maatschappelijke positie hebben als de huurders. Dit
mede omdat juist de wijkcijfers er toe hebben geleid dat beide wijken op de (toenmalige) 56- wijkenlijst kwamen te staan.
De strikte scheiding van programma’s van de gemeente en woningcorporatie werkte vaak belemmerend in het proces. De gemeente zorgt voor de opwaardering van de openbare ruimte en de woningcorporatie voor de opwaardering van de woningen.
Voor de fysieke aanpak heeft dit goed uitgepakt maar dit is ten koste gegaan van het maatschappelijke programma.
Voor de verdere toekomst van de wijkvernieuwing van Lelystad Noord oost geldt dat deze nog onzeker is door de teruglopende
onderhoudsbudgetten van de gemeente en corporatie. Dit betekent waarschijnlijk dat met minder middelen de wijkvernieuwing
van Lelystad Noord oost moet worden voortgezet en enkele ambities opzij moeten worden gezet.
De conclusie op basis van de casus is dat door het niet eerst oplossen van de brede sociaal maatschappelijke vraagstukken de
particuliere woningverbetering niet succesvol aangepakt kon worden. Dat is meteen een moeilijk dilemma omdat in een wijk
met dergelijk veel particulier bezit als Lelystad Noord oost de particuliere woningverbetering een belangrijke factor om tot een
succesvolle fysieke verbetering te komen. Dit en ook de grote schaal van de wijk maakten een integrale stedelijke vernieuwing,
zoals we die kennen in de voor- en naoorlogse wijken, in deze wijk erg moeilijk.
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5.7 ’s-Hertogenbosch, De Donk
De wijk de Donk in ’s-Hertogenbosch biedt voor dit onderzoek een interessant perspectief omdat de wijk typische problemen op
het gebied van de openbare ruimte vertoont die veel voorkomen in bloemkoolwijken. Een klein gedeelte van de wijk bestaat uit
particulier woningbezit. Dit particulier woningbezit ligt geclusterd in een apart buurtje met koopwoningen. Het woningbezit ligt
dus niet versnipperd door de wijk.
5.7.1 Introductie wijk
De Donk is gebouwd in de zeventiger jaren, is ruim opgezet en bestaat uit 775 woningen. De wijk ligt ten noordoosten van het
centrum van de stad en heeft een goede ontsluiting naar de snelwegen rond de stad. De wijk kent vele woonerfjes die vooral
gedomineerd worden door geparkeerde auto’s, kronkelige straten en grote groenstructuren aan de randen van de wijk. Hiermee
bevat de wijk vele kenmerken van ‘de bloemkoolwijk’ (zie hoofdstuk 2).
De wijk heeft bijna 1800 inwoners en kent in de oude situatie een eenzijdige woningvoorraad. De woningvoorraad kenmerkt zich
door het feit dat de wijk bestaat uit bijna allemaal eengezinswoningen (92%). Hiervan is 90% een sociale huurwoning. Dit heeft
zijn weerslag op de bevolkingssamenstelling. 10% van de wijk bestaat uit particulier woningbezit. Dit bezit is niet versnipperd
door de wijk doordat de woningen van oudsher al koopwoningen waren en omdat de corporatie haar huurwoningen enkel per
blok heeft verkocht zodat het bezit niet zou ‘versnipperen’ door de buurt.
De Donk kent een erg jonge leeftijdsopbouw. Negentig procent van de bewoners is jonger dan 55 jaar en in de wijk wonen veel
gezinnen met kinderen. De huishoudens hebben veelal een laag inkomen. Opvallend is de afname van het aantal inwoners in de
Donk vanaf 1996 tot en met 2006, gemiddeld 3% per jaar. Dit heeft onder andere te maken met de herstructurering van de
Donk. In 2004/2005 zijn circa 65 woningen gesloopt, in 2006 circa 30.
Het aantal allochtonen (westers en niet-westers) ligt hoger dan gemiddeld. Er zijn in de Donk veel Molukkers en Surinamers
woonachtig. In 2005 (voor de herstructurering) heeft 49% van de inwoners in de Donk een laag inkomen (47% in 1999), terwijl
het aantal inwoners met een hoog inkomen 9% is (1999: 14%). Het aantal niet-actieve bewoners (gepensioneerden/werklozen) is
relatief hoog. In de Donk was het aantal niet actieve bewoners in 2005 29% (23% in 2005 in Den Bosch). Het percentage bewoners met een uitkering was in 2005 6,1% in de Donk (s-Hertogenbosch in 2005 3,3%).

Figuur 5.7: Ligging de Donk
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De belangrijkste fysieke problemen in de wijk worden veroorzaakt door de verloederde winkellocatie Ploossche Hof, het centrum
van de Donk, door vertrek van de detailhandel. Het flatgebouw boven de winkels werd in de neerwaartse spiraal meegezogen.
Ook de staat van de woningen en openbare ruimte laat te wensen over. De woningen zijn slecht geïsoleerd en kennen een hoog
energieverbruik. De openbare ruimte is vaak in slechte staat en is door de opzet slecht overzichtelijk. Dit veroorzaakt een gevoel
van onveiligheid door de vele achterkantsituaties en schuurtjes. Dit is een typisch probleem dat in vele bloemkoolwijken voorkomt.
5.7.2 Inhoud stedelijke vernieuwing
De eenzijdige woningvoorraad en samenstelling van de bevolking waren aanleiding voor de herstructurering van de Donk. De
casus richt zich alleen op de herstructurering van de Donk. De Donk maakte onderdeel uit van een totale aanpak van de wijken
Haren, Donk en de Reit. Aangezien de herstructurering van Haren, Donk en Reit in één keer is aangepakt zal de herstructurering
van de totale wijk Haren, Donk en Reit wel worden meegenomen.
In het herstructureringsproces van de wijk zijn de gemeente, woningcorporaties, welzijnsinstelling Divers en bewoners samen
aan de slag gegaan om de wijk een nieuw en eigentijds gezicht te geven. Zowel de sociale, fysieke als economische structuren in
de wijk zijn aanpakt. De belangrijkste fysieke maatregelen zijn (Nirov, 2007):
•

Het groot onderhoud; een renovatie en facelift van een aantal woningen;

•

De sloop en nieuwbouw van een aantal woningen;

•

De herinrichting van de openbare ruimte, duidelijke verkeersroutes;

•

Het verbeteren van het parkeren en aanpak van het groen;

•

Herinrichting van het centrumgebied met daarin de bouw van een Brede Bossche School en het toevoegen van winkels

•

Een Woonzorgcentrum voor ouderen;

•

Herinrichting van het Ploossche park.

en woningen;

Het groot onderhoud van de woningen was een belangrijke fysieke ingreep in de wijk. 545 woningen ondergingen een ‘volledige
renovatie van de gevel. De renovatie kan het best worden omschreven als een zogenaamde ‘schilrenovatie’ om de woningen. De
gevel, dak, kozijnen, en schuttingen zijn aangepast. De daken worden voorzien van nieuwe dakpannen en dakramen. De huizen
kregen nieuwe kozijnen met nieuwe beglazing en ook het voegwerk is vernieuwd. Om de woningen beter te kunnen ventileren en
om vochtproblemen te voorkomen, hebben alle te renoveren woningen mechanische ventilatie gekregen. Ook is vochtwering in
de kruipruimte aangebracht. De levensduur van de woning is zo met 25 jaar verlengd. De kosten van de renovatie waren €
60.000 per woning. Er is geen huurverhoging gekomen na de vernieuwingsoperatie (Nirov, 2007).
De ingrepen in de openbare ruimte zijn ook redelijk rigoureus. Het gesloten en onoverzichtelijke karakter van de openbare ruimte is als het waren ‘open gebroken’ door het verplaatsen bergingen, het aanpassen van het wegprofiel, het toevoegen van nieuwe
bomen, het verwijderen van hinderlijke garageboxen, het verwijderen van snippergroen en het opnieuw inrichten van de parkeerplaatsen.
In het herstructureringsprogramma worden in totaal nog eens 125 woningen gesloopt. Hier worden ruim 200 woningen (waaronder appartementen) voor teruggebouwd.

Afbeelding 5.8: Aanpassingen aan de gevels van de woningen
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Afbeelding 5.9: Aanpassingen in straatprofiel door weghalen schuurtjes (links oud en rechts nieuw)

Afbeelding 5.10: De verbetering van de verkeerstructuur, het aanbrengen van wegprofiel en het opnieuw inrichten van de
parkeerplaatsen zijn de belangrijkste fysieke ingrepen (rechts). Links het oude en nieuwe straatprofiel.
5.7.3 Analyse
1. Actorenanalyse
De actorenanalyse richt zich op de drie primaire actoren die in het proces zijn betrokken; de woningcorporatie, de gemeente en
de bewoners(organisatie). Daarnaast worden de overige actoren en hun rol in het proces kort genoemd. Hieronder worden de
drie primaire actoren in het proces in een schema beschreven. Daarna wordt wat dieper ingegaan op de onderlinge rolverdeling
en de verschillende percepties en belangen van de (hoofd) actoren.
Actor

Woningcorporatie SWH (later Zayaz)

Rol

Beslisser

Taak

Besluit en uitvoering groot onderhoud van de woningen in de Donk en
samenwerking met partijen aan het wijkplan.

Belang en perceptie

Het onderhouden en opwaarderen (waarde vermeerdering) van het
eigen bezit om daarmee de verhuurbaarheid te verhogen en het realiseren van sociale stijging in de wijk.

Positie en afhankelijkheid

Werkt in fysieke zin in beperkte mate samen met partners. Voor het
realiseren van sociale stijging is samenwerking met welzijnsstichting
Divers en de gemeente.

Organisatie

SWH (Zayaz) beheert 7100 woningen die verspreid liggen in ‘sHertogenbosch. De corporatie heeft in de Donk iets meer dan 700 woningen in bezit. In 2005 heeft SWH een voltallige bestuurswisseling
gehad. Dit was tijdens het herstructureringsproces van de Donk. De
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corporatie is daarna (2007) gefuseerd met corporatie SSW en is daarna
Zayaz gaan heten.
(Mogelijke) acties

Is in 2008 begonnen met de renovatie van de woningen. De renovatie
van de woningen is in mei 2010 afgerond.

Actor

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Rol

Initiatiefnemer/Beslisser

Taak

Is eigenaar van de openbare ruimte en gaat de openbare ruimte in de
wijk aanpakken. Is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het
wijkplan en het beleid ten aanzien van verbetering en monitoring van
de leefbaarheid.

Belang en perceptie

Wil (in samenwerking met partners) sociale stijging creëren in de wijk
en de leefbaarheid in de wijk verbeteren.

Positie en afhankelijkheid

Werkt in fysieke zin in beperkte mate samen met partners. Voor het
realiseren van sociale stijging is een hoge mate van samenwerking met
de partners zoals de corporatie, BBG en Divers

Organisatie

De gemeente heeft 140 000 inwoners en heeft de Donk samen met de
omliggende wijken Haren en de Reit aangemerkt als aandachtswijk. De
gemeente heeft een brede organisatie en is op een integrale wijze bezig
met de aanpak van de Donk

(Mogelijke) acties

De gemeente heeft in samenwerking met de partners het wijkplan voor
de verbetering van de leefbaarheid opgesteld en is supervisor van het
stedelijk vernieuwingsproces. Daarnaast pakt de gemeente zelf de
openbare ruimte in de wijk aan.

Actor

BewonersBelangenGroep (BBG)

Rol

Belanghebbende

Taak

Komt op voor alle bewoners in de wijk en helpt mee sociale problemen
in de wijk op te lossen.

Belang en perceptie

Kwam vooral op om gedwongen verhuizingen in de wijk te voorkomen
en mee te parten over de spelende problematiek in de wijk

Positie en afhankelijkheid

Praatte in het hele traject mee met de partners: vooral de gemeente,
Divers en de woningcorporatie SWH. Hebben net als de Bouwdadviesraad (BAR) een reactieve houding aangenomen in het proces.

Organisatie

Uit de interviews komt naar voren dat de BBG een goed georganiseerde
en vertegenwoordigde bewonersorganisatie is.

(Mogelijke) acties

Hebben gedurende het proces meegepraat en geadviseerd.

De wijkvernieuwing van de Donk kan worden gekenmerkt als een integraal proces waarbij relatief veel partijen zijn betrokken.
De overige betrokken actoren in het proces zijn hieronder weergeven met daarbij hun taak in het proces:
•

BewonersAdviesRaad (BAR) voor Haren, Donk en Reit: bestond voornamelijk uit huurders en was gedurende de vernieuwing een gesprekspartner voor het programmateam (dagelijkse leiding vanuit gemeente, corporatie en Divers);

•

Welzijnsonderneming Stichting Divers: is de sociale dienstverlener in de Donk en biedt maatschappelijke ondersteuning aan bewoners en andere groepen die deze hulp tijdelijk nodig hebben. Had in het proces een intermediaire en facilitaire rol voor het verbeteren van de leefbaarheid (volgens het wijkplan) in de Donk;

•

Sociale instellingen: kindcentrum, moedercontactcentrum, wijkwinkel, jongeren-ouderen in contact, e.d.

•

Van Compen Architecten: Heeft de ontwerpen voor de renovatie van de woningen gemaakt en presenteerde deze aan

•

SSW: corporatie met bezit in de buurten Haren en Reit. Per 1 januari 2007 zijn SSW en SWH gefuseerd in ZAYAZ.

•

De woningeigenaren: Tien procent van de woningen in de Donk zijn koopwoningen. De woningeigenaren zijn niet ge-

de bewoners tijdens inspraakavonden;

organiseerd en zijn ook niet vertegenwoordigd in de BAR of BBG.
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De drie primaire actoren hebben verschillende machtsmiddelen die zij in kunnen zetten in het proces:
•

Gemeente: goedkeuring plannen, financiële middelen, eigendom openbare ruimte en beschikbaarheid over subsidies.

•

Corporatie: eigendom woningen en financiële middelen.

•

Bewoners: inspraak en bezwaar in procedures (bestemmingsplan en bouwaanvraag) en vertrek uit de wijk.

De projectorganisatie was na het vaststellen van het wijkplan de Donk (2000) als volgt opgebouwd:
•

Stuurgroep (wethouder, hoofden gemeentelijke afdelingen, directeuren woningcorporaties en regiomanager Stichting
Divers;

•

Programmateam; dagelijkse leiding (gebiedsmanager gemeente, lokaal projectleider ´Heel de buurt´, corporaties en

•

Werkgroepen voor vier aspecten: `Heel de buurt´, de leefbare, de werkende, de gezonde en de lerende buurt;

•

Bewonersadviesraad: bestaande uit de BAR en BBG was de gesprekspartner van het programmateam.

Divers;

2. Besluitvormingsanalyse
De gemeente Den Bosch had in het kader van het Grote Stedenbeleid beleid ontwikkeld, waarin aandacht werd gegeven aan
zogenaamde attentiewijken: wijken die, zonder maatregelen, op den duur minder goed zouden functioneren. Haren, Donk en
Reit was als attentiewijk aangemerkt. Dit kwam voort uit een inventarisatie van de leefbaarheid, waaruit bleek dat Haren, Donk
en Reit in de top vijf stond van wijken in ´s-Hertogenbosch met een slechte leefbaarheid (Nirov, 2007).
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft vervolgens een probleemanalyse voor Haren, Donk en Reit ontwikkeld waarin het ontbreken van een voorzieningenstructuur in combinatie met de fysieke en ruimtelijke situatie als probleempunten werden benoemd.
De oplossingen hiervoor waren sterk ruimtelijk en fysiek georiënteerd. Aan de oorzaken van de sociale en economische problematiek werd niet veel aandacht besteed. Erg snel werd over oplossingsrichtingen gesproken, die veelal resulteerden in fysieke
oplossingen voor een sociaal-economisch probleem. Gaandeweg bleken de fysieke oplossingen van de gemeente voor het sociaal
probleem en de geplande fysieke aanpak van SHW in dat opzicht toch redelijk op elkaar aan te sluiten (Nirov, 2007).
Na een inventarisatie van de problemen in de wijk zijn de stedenbouwkundige en ruimtelijke inventarisatie en het onderzoek
naar de sociale structuur, de woontevredenheid en de woningkwaliteit in de wijk naast elkaar gelegd en is gekeken of deze overeenkomsten vertoonden. Vervolgens zijn de waardevolle kwaliteiten en potenties benoemd voor de wijk, de knelpunten en prioriteiten toegekend aan te versterken waardevolle kwaliteiten, te benutten potenties en te verbeteren knelpunten. Deze waren met
name weer gericht op de fysieke en ruimtelijke situatie. De resultaten zijn besproken met de bewonerscomités en zijn vervolgens
uitgewerkt in een programma van wensen, verbeteringsvoorstellen welke ook weer zijn besproken met de bewonerscomités en
bewoners (O.Hilliger, persoonlijke communicatie, 17 juli 2010).
In 2000 is het wijkplan Haren, Donk en Reit vastgesteld met daarin de deelplannen Haren, Reit en Ploossche Hof. Dit wijkplan
gaat vooral in op de ontbrekende voorzieningenstructuur in de wijk en de geringe betrokkenheid van bewoners bij hun wijk. Het
in zichzelf gekeerde fysieke ontwerp van de wijken werd in het wijkplan als belangrijkste oorzaak van de leefbaarheidproblemen
benoemd (F. Van der Burgt, persoonlijke communicatie, 17 juli 2010).
In 2000 is er naast het wijkplan ook een convenant opgesteld en ondertekend door de verschillende partijen. Hierin is de samenwerking vastgelegd. Integraal onderdeel van dit convenant was het sociaal programma, dat geschreven was door welzijnstichting Divers (Nirov, 2007).
Van 2001 tot 2004 is het Wijkplan verder uitgewerkt en is gestart met de voorbereiding en realisatie van het Wijkplan de Donk.
De aanpak van de Donk diende om gemeentelijke doelstellingen te realiseren die op niveau van de stad waren geformuleerd
(veiligheid, maatschappelijke participatie, concept Brede School, gedifferentieerd bouwen). Het totale programma voor de Donk
is naast uitvoering van gemeentelijk beleid gebaseerd op verdunning van de leefbaarheidproblemen. In de praktijk bleek dit een
prima samenloop van toevalligheden, doordat de SWH vanuit heel ander perspectief (dan de behoefte van bewoners) hoog heeft
ingezet op het differentiëren van de woningvoorraad, waarmee de verdunning in gang gezet werd. Ook is er een woontevredenheidsonderzoek gehouden onder de zittende bewoners van de Donk. De uitkomsten daarvan onderstreepten volgens gemeente
en SWH de noodzaak tot fysieke maatregelen (F. Van der Burgt, persoonlijke communicatie, 17 juli 2010).
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In mei 2001 is op basis van het Voorstel Wijkverbetering De Donk een overeenkomst gesloten tussen de SWH en de gemeente sHertogenbosch over de fysieke ingrepen in de buurt. Daarin is geregeld dat de SWH investeert in de gebouwde omgeving en de
gemeente s-Hertogenbosch in het openbaar gebied. In de raamovereenkomst is onder meer overeengekomen:
•

Dat partijen bij ondertekening zich bewust zijn dat knelpunten en risico s van de beoogde ontwikkeling nog niet volle-

•

Welke maatregelen SWH realiseert aan de woningen en dat aantallen met instemming van beide partijen kunnen

•

Spelregels voor grondtransacties.

dig inzichtelijk zijn;
worden gewijzigd;

In januari 2005 heeft een volledige bestuurswisseling plaatsgevonden bij de SWH. De realisatie van de overeengekomen fysieke
ingrepen in de Donk was toen in volle gang. Het nieuwe bestuur heeft de gemaakte afspraken heroverwogen en geconstateerd
dat de voorziene onrendabele investering van 10 miljoen was gegroeid tot 20 miljoen. Het aantredende bestuur heeft een ingrijpende koerswijziging ingezet om 10 miljoen op de investering te bezuinigen en weer uit te komen op het aanvankelijk voorziene
bedrag van 10 miljoen. De koerswijziging is vastgelegd in een nieuw ambitiedocument en bestond onder meer uit (Nirov, 2007):
1.

Twintig woningen werden in afwijking van eerdere plannen niet gesloopt, maar alsnog gerenoveerd en verkocht. De
oorspronkelijke bewoners hadden de betreffende woningen reeds verlaten en kregen alsnog het recht van eerste koop.

2.

De gestapelde woningbouw in de plannen werd vervangen door grondgebonden koopwoningen, waarvan een deel ook
in het hogere marktsegment. Dat wil zeggen: twee-onder-één-kap woningen, vrijstaande en geschakelde woningen en
patiobungalows in plaats van gestapelde woningen, waardoor de gemiddelde v.o.n. verkoopprijs is toegenomen.

De gemeente s-Hertogenbosch is akkoord gegaan met de voorgestelde koerswijziging en heeft het bestemmingplan in overeenstemming met het ambitiedocument herzien. Na intensief overleg met de BBG zijn de bewoners ook akkoord gegaan (O. Hilliger,
persoonlijke communicatie, 17 juli 2010). Het grootste deel van het groot onderhoud aan de sociale huurwoningen moest nog
worden uitgevoerd en was financieel niet realiseerbaar als de voorgestelde koerswijziging niet zou worden aanvaard. Ook heeft
de SWH in overleg met de uitvoerend aannemer een bezuiniging op het nog uit te voeren groot onderhoud doorgevoerd. De
nieuwe afspraken zijn vastgelegd in een aanvullende overeenkomst (Nirov, 2007)(R. Dekens, persoonlijke communicatie, 15 juli
2010).
Ook de wijk de Donk had te maken met particulier bezit in de wijk. Dit waren van oudsher al koopwoningen die aan de rand van
de wijk liggen (3e donk) en een klein gebiedje tussen de huurwoningen (2e donk). De woningcorporatie heeft tussentijds geen
huurwoningen verkocht aan haar huurders en zodoende liggen de koopwoningen niet versnipperd door de wijk (R. Dekens,
persoonlijke communicatie, 15 juli 2010).
Tijdens het herstructureringsproces van de Donk is wel getracht de kopers mee te nemen in het vernieuwingsproces. Het ging
hierbij in totaal om 15 woningen in de 2e Donk. De koopwoningen in de 3e donk zijn door de corporatie niet in het projectgebied
opgenomen. Voor 40 000 konden de kopers in de 2e Donk dezelfde renovatie krijgen als de huurwoningen. Hierbij konden zij
aanspraak maken op Svn leningen. De kopers vonden in eerste instantie dat de woningcorporatie de renovatie van hun woningen diende te financieren. Toen duidelijk werd dat de gemeente en corporatie geenszins tegemoet kwamen in de wens van de
bewoners zijn alle huiseigenaren afgehaakt voor de renovatie (R. Dekens, persoonlijke communicatie, 15 juli 2010)
3. Inhoudelijke analyse
De inhoudelijke aspecten van de stedelijke vernieuwing zijn vooral bepaald door de initiatiefnemers van de vernieuwing; de
gemeente en woningcorporatie SWH. De belangrijkste inhoudelijke aspecten en afspraken zijn vastgelegd in het wijkplan en de
raamovereenkomst. De inhoud van deze plannen is eerder in § 5.7.2 en 5.7.3 gegeven.
De raamovereenkomst tussen de gemeente en SWH was erg summier qua afspraken en kende een groot aantal risico´s. Daarnaast is er voor de herstructurering van de Donk geen projectplan en communicatieplan opgesteld (Nirov, 2007). Hierdoor was
er geen concrete aanpak en rolverdeling tussen partijen. Op dit aspect wordt in de institutionele analyse verder ingegaan.
Voor de totstandkoming van het wijkplan hebben de gemeente s-Hertogenbosch en St. Divers de eis gesteld van volwaardige
bewonersparticipatie. Aanvankelijk hebben de bewoners, vertegenwoordigd in de bewonersadviesraad BAR niet de rol van comaker ingevuld. Gekozen werd voor een reactieve houding, waarin op de plannen van gemeente en corporaties werd gereageerd.
In het raadsvoorstel waarin het Wijkplan de Donk en uitvoeringsprogramma Haren, Donk en Reit aan de orde was is een summiere communicatieparagraaf opgenomen. Nadat de gemeente, SSW en SWH zich aan het plan hadden gecommitteerd, is het

Gerrichhauzen en Partners

Bloemkoolwijken: particulier woningbezit en stedelijke vernieuwing 88

communicatietraject voor verdere draagvlakvorming ingegaan. Stichting Divers was intensief betrokken als ondersteuner van
bewonersparticipatie in de Donk (Nirov, 2007).
Alle bewonersgroepen zijn via een presentatie door het architectenbureau, de gemeente en corporatie op de hoogte gebracht van
het uitvoeringsprogramma De Donk. Er is een speciale krant verspreid en een tentoonstelling over de plannen geweest. In een
aantal gevallen werd individueel met bewoners gesproken. Naast de BAR werd in de Donk de BBG zeer actief als gesprekspartner voor de uitvoeringsplannen. De BBG heeft tevens een belangrijke rol gespeeld bij de koerswijziging die door de SWH is ingezet. Naast draagvlakvorming was de communicatie gericht op planning en voortgang van de herstructurering (R. Dekens, persoonlijke communicatie, 15 juli 2010).
Met betrekking tot de particuliere woningvoorraad van de Donk is de participatie van de bewoners erg beperkt. De 15 woningeigenaren van de 2e Donk zijn uitgenodigd tijdens de voorlichtings- en inspraakavonden van de renovatie van de woningen. De
andere woningeigenaren in de Donk zijn niet uitgenodigd voor deze bijeenkomsten omdat deze woningen geen deel uit maakten
van het projectgebied van de corporatie.
Voor het complete stedelijke vernieuwingsproces (buiten de renovatie van de woningen om) geldt dat de woningeigenaren hierin
wel betrokken zijn middels inspraakavonden. Zij waren echter niet vertegenwoordigd in de BAR of BBG, die enkel uit huurders
bestond (R. Dekens, persoonlijke communicatie, 15 juli 2010).
Voor de wijkvernieuwing van de Donk is in het kader van het Grote Steden Beleid subsidie ontvangen. Omdat er geen sprake was
van particuliere woningverbetering is hier dan ook geen subsidie voor ontvangen. De Svn leningen, het instrument dat de particuliere woningverbetering kon stimuleren, zijn uiteindelijk niet toegepast omdat er vanuit de woningeigenaren geen interesse
bestond (R. Dekens, persoonlijke communicatie, 15 juli 2010).
4. Institutionele analyse
De projectorganisatie bestond uit een Stuurgroep (wethouder, hoofden gemeentelijke afdelingen, directeuren van woningcorporaties en regiomanager Stichting Divers), een Programmateam (gebiedsmanager gemeente, lokaal projectleider ´Heel de buurt´,
corporaties en Divers); Werkgroepen voor vier aspecten (`Heel de buurt´, de leefbare, de werkende, de gezonde en de lerende
buurt) en de Bewonersadviesraad (BAR en BBG). De stuurgroep vormde in deze organisatie het (verantwoordelijke) bestuur, het
programmateam de dagelijkse leiding. De Bewonersadviesraad vormde de gesprekspartners vanuit de bewoners bij het programmateam. De werkgroepen werkten aan een aantal projecten ter verbetering van de wijk (Nirov, 2007).
Door het ontbreken van projectplan was er geen goede rolverdeling tussen partijen waarin verantwoordelijkheden worden benoemd (R. Dekens, persoonlijke communicatie, 15 juli 2010). In feite zijn er twee parallelle processen geweest: sociaaleconomisch en fysiek (Nirov, 2007). Stichting Divers was regisseur van de sociale en economische pijler en de corporaties waren
regisseur van hun eigen ingrepen. Het proces is daarbij als een project beschouwd, waarbij door slechts één of enkele partijen
het einddoel (resultaat) is bepaald en daarnaar is toegewerkt. De verschillende teams binnen de projectorganisatie zijn met name in de beginperiode actief geweest. Bewoners hebben aangegeven, dat de contacten verder in het proces alleen nog met SWH
verliepen. Vooral in 2005, toen er een nieuw bestuur bij SWH kwam, heeft SWH zich prominent opgesteld in het proces en de
regierol bewust overgenomen. Ook Divers heeft een grote rol ingenomen bij de ondersteuning van de bewoners (Nirov, 2007).
Omdat de partijen zich alleen richten op hun kerntaken zijn de partijen vrij solitair te werk gegaan. De gemeente heeft de openbare ruimte aangepakt, de corporaties hun eigen woningvoorraad, en de welzijnsonderneming Divers richtte zich op het begeleiden van de bewoners tijdens de herstructurering. Tussen de twee corporaties in Haren, Donk en Reit is geen afstemming geweest en beide partijen hebben geheel hun eigen aanpak gehad (Nirov, 2007).
De aanpak van de wijken is zo vrij traditioneel verlopen. De gemeente, welzijnsonderneming en bewoners houden zich bezig met
de sociale en economische pijler en de corporaties en de gemeente houden zich bezig met de fysieke pijler (openbare ruimte).
SWH heeft echter wel ruimte beschikbaar gesteld voor sociale activiteiten tot de oplevering van de Brede School en levert jaarlijks een financiële bijdrage aan de exploitatie van de Brede School (R. Dekens, persoonlijke communicatie, 15 juli 2010).
5.7.4 Conclusie
De ingreep in de Donk kan met recht en reden succesvol worden genoemd. De leefbaarheid van de buurt is door de ingrepen
sterk verbeterd en hierdoor is het imago van de buurt sterk verbeterd. Dit zou dan ook wel verwacht mogen worden omdat de
ingrepen in de woningen en openbare ruimte erg kostbaar zijn geweest.
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De ingrepen zijn vrij rigoureus te noemen en hebben gezorgd voor een complete ‘make over’ van de wijk. De oorspronkelijke
stedenbouwkundige structuur van de bloemkoolwijk is fors aangepast omdat hij zorgde voor onpraktische situaties of een gevoel
van onveiligheid. Met het rechttrekken van de straten, weghalen van schuurtjes en opnieuw aanleggen van bestrating en groen
heeft de openbare ruimte weer een open en functioneel karakter. Ook de woningen hebben een forse renovatie ondergaan die in
nog niet veel bloemkoolwijken is vertoond. De fysieke ingrepen hebben succes gehad; de wijk is leefbaar en er is grote vraag naar
de herbouwde koopwoningen en appartementen in de wijk. De wijk kent nu een gevarieerder woningaanbod en huishoudensamenstelling, de leefbaarheid is verbeterd en de bewoners zijn erg tevreden met de wijkvernieuwing (Nirov, 2007). De casus de
Donk laat hiermee zien dat stedelijk vernieuwing (met fysieke ingrepen) in bloemkoolwijken erg succesvol kan uitpakken. Hierbij moet wel in acht worden genomen dat de kosten van de vernieuwing dan ook aanzienlijk waren (€60 000 per woning voor de
corporatie en ongeveer €6 miljoen voor de openbare ruimte voor de gemeente). Er kan dus gesteld worden dat het succes van de
vernieuwing van de Donk sterk gerelateerd is aan de omvang van de investeringen die in de wijk zijn gedaan.
Met betrekking tot het procesverloop kan worden geconcludeerd dat het een redelijk daadkrachtig en vlot verlopen proces is
geweest ondanks dat de communicatie en afstemming tussen de partijen wat moeizaam verliep. De partijen zijn vrij solitair te
werk gegaan en zij hebben hun ingrepen of acties op een projectmatige wijze aangepakt. Hierdoor zijn er twee parallelle processen geweest (sociaal-economisch en fysiek) waarbij het wijkvernieuwingsproces door de uitvoerende partijen als een set van
verschillende projecten is beschouwd.
De participatiegraad van de bewoners is, ondanks de eis van volwaardige participatie van Divers en de gemeente, erg beperkt
gebleven. De houding van de BAR en BBG was vrij reactief. De overige bewoners werden via informatieavonden over de fysieke
ingrepen in de woning en openbare ruimte bericht. Zij hadden alleen via de formele inspraakprocedure mogelijkheid tot inspraak in het proces. Dit past in die zin ook bij de projectmatige aanpak van het vernieuwingsproces.
De invloed van de woningeigenaren in het vernieuwingsproces was ook erg beperkt. Zij konden niet meebeslissen over de ingrepen aan de woning en voelden zich aan de kant gezet. Er is echter wel getracht hen te laten participeren bij de ingrepen door hen
een aantrekkelijke Svn lening aan te bieden maar hier voelden de woningeigenaren niets voor. Enerzijds omdat zij niet konden
meebeslissen over de ingrepen anderzijds omdat zij er het geld niet voor (over) hadden. In het latere proces is als het ware om de
particuliere woningen heen gewerkt; de openbare ruimte is aangepakt en men kon aanspraak maken op de sociale programma’s
zonder dat de woningen werden verbeterd. Hierdoor hebben de gemeente en corporatie het probleem van het onderhoud van de
woningen duidelijk bij de woningeigenaren gelegd en werden zij in het vernieuwingsproces niet van hen afhankelijk. Dit kon de
corporatie in dit geval ook maken omdat een groot deel van de particuliere woningen van oorsprong al koopwoningen waren en
de corporatie in de tussentijd niet veel (15) huurwoningen had verkocht.
De wijk had niet te kampen met versnipperd particulier bezit. Zo hoefde men zich niet bezig te houden met het vraagstuk van
particuliere woningverbetering. Dit is de snelheid van het proces waarschijnlijk ten goede gekomen. Men hoefde zich niet bezig
te houden met het opzetten van een projectorganisatie voor de particuliere woningverbetering, het betrekken van woningeigenaren of de negatieve effecten van een kopersvereniging die het proces probeert te beïnvloeden. Ook is het eindbeeld van de Donk
esthetisch gezien beter dan in de wijken met versnipperd bezit omdat de wijk in zijn geheel is vernieuwd en het beeld niet wordt
bepaald door niet vernieuwde particuliere woningen in de woonblokken.
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5.8 Emmen, Emmerhout
De wijk Emmerhout vormt de laatste casus in dit onderzoek. In de wijk Emmerhout is sprake van versnipperd woningbezit in de
wijk. Enerzijds door verkoopoperaties van de corporaties maar ook omdat er van oudsher veel koopwoningen aanwezig waren in
de wijk. Het particulier woningbezit maakt zo’ 40% van het totale woningbestand uit.
De wijk Emmerhout is maakt deel uit van het wijkvernieuwingsprogramma Emmen Revisited, waarin drie wijken in Emmen
(Angerslo, Bargeres en Emmerhout) gelijktijdig worden vernieuwd. In Emmerhout is de wijk op integrale wijze fysiek en sociaal
vernieuwd. De fysieke wijkvernieuwing is (grotendeels) gereed. Het fysieke vernieuwingsproces van de woningen zal in deze
analyse de meeste aandacht krijgen omdat de invloed van het versnipperd woningbezit hier het meest tot uiting komt.
5.8.1 Introductie wijk
De wijk Emmerhout in Emmen is eind jaren zestig en begin jaren zeventig gebouwd als Nederlands eerste woonwijk met woonerven, met relatief veel groene ruimte. De wijk is ontworpen door Niek de Boer die ook wel wordt beschouw als de grondlegger
van de bloemkoolwijken. Hoewel de wijk kan worden gekenmerkt als de eerste bloemkoolwijk vertoont de wijk nog enkele (rationele) kenmerken van de vroeg naoorlogse wijken zoals hoogbouw en een recht stratenpatroon.
De wijk ligt ten noordoosten van het centrum aan de rand van de stad. De opzet van Emmerhout is bijzonder vanwege de ongebruikelijke opzet van het centrum, liggend tussen de in tweeën opgesplitste hoofdweg in twee lagen met een winkelpassage onder de rijbanen door. Het centrumgebied bestaat uit hoge ‘woontorens’ boven een winkelcentrum. Tezamen met de centrale
hoofdontsluitingsweg bepalen deze het beeld van het middengebied. Rondom dit gebied zijn de woonerven gesitueerd. Zowel de
woningen (50% sociale huur) als de openbare ruimte zijn voornamelijk ontworpen voor de doelgroep gezinnen met kinderen. In
vergelijking met de andere bloemkoolwijken, die zich vooral kenmerken door laagbouw, is in Emmerhout relatief veel (30%)
gestapelde bouw gerealiseerd. In die zin vormt Emmerhout een ‘kruising’ tussen de bloemkoolwijk en de naoorlogse wijk. Emmerhout heeft de kenmerken van een naoorlogse wijk als het gaat om de hoogbouw en rechte straten maar de kenmerken van de
bloemkoolwijk als het gaat om de verkaveling, groenstructuren, laagbouw, woonerven en de multifunctionele opzet van de wijk.
In Emmerhout is 40% van de woningvoorraad van bewoners met een koopwoning, de overige woningen zijn huurwoningen van
met name woningcorporaties Lefier en Domesta. Het particuliere woningbezit ligt in sommige gevallen versnipperd door de wijk
door eerdere verkoopoperaties van de corporaties. De woningvoorraad in Emmerhout bestaat (oude situatie) voor 60% uit rijwoningen, 30% uit gestapelde bouw en de overige 10% zijn vrijstaande en 2 onder 1 kap woningen.

Figuur 5.11 Ligging Emmerhout
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Emmerhout kent ca 7.100 inwoners en is een sterk vergrijsde wijk. Ongeveer 30 % van de inwoners is 55+. Het aandeel kinderen
van 0-14 jaar ligt onder het gemeentegemiddelde met ongeveer 16 % van het aantal inwoners; het aandeel jongeren, 15-24 jaar,
ligt licht boven het gemeentegemiddelde met zo’n 11,5 % van de inwoners. Het aandeel 25-39 en 40-54 jarigen ligt met respectievelijk ca. 18 en ca. 21% iets onder het gemeentegemiddelde. Emmerhout kent met 9,7 % een boven gemeentegemiddeld aandeel niet-westerse allochtonen. Het is, na Angelslo en Emmermeer, de wijk met het grootste aandeel niet-westerse allochtonen.
Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt in Emmerhout met € 24.300,- in 2005 onder het gemeentegemiddelde.
Emmerhout kampt daarnaast met een verslechterend imago. Er is sprake van een overschot aan goedkope eengezinswoningen
en voor ouderen ongeschikte flats. Aan de andere kant is er een tekort aan middeldure en dure koopwoningen. Veel bewoners
(midden- en hoge inkomens) trekken weg, waarna bewoners met een verminderde sociale en economische draagkracht overblijven. Dit zijn veelal bewoners met een sociale achterstand, opleidingsachterstand en mensen in de bijstand.

Figuur 5.12 Foto’s van Emmerhout bij oplevering (bron: www.emmenrevisited.nl)

Figuur 5.13 Foto’s van Emmerhout met daarop zichtbaar de woonerven (links) en voorkantsituaties van de woningen met
schuurtjes (rechts)
De fysieke problematiek van Emmerhout uit zich in de openbare ruimte en de woningvoorraad. De woningvoorraad is eenzijdig,
de woningen zijn aan groot onderhoud toe en zijn vaak slecht geïsoleerd. Vooral de hoogbouw in het centrumgebied verkeert in
slechte staat. De waardering van de woning en de buurt in Emmerhout ligt ook onder het gemeentegemiddelde.
Emmerhout is een wijk die zich kenmerkt door veel groen. Dit is enerzijds een kwaliteit maar het heeft beheersmatig ook nadelen. De kwaliteit van de woonomgeving wordt sterk bepaald door de matige inrichting van de openbare ruimte en het slechte
onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Dit beïnvloedt het veiligheidsgevoel en de betrokkenheid en invloed van bewoners
in de buurt negatief.
De slechte staat van het winkelcentrum en het centrumgebied vormt een ander knelpunt in de wijk. Het centrumgebied schrikt
nieuwe bewoners af, waardoor onder andere de woningmarktsituatie, in termen van vraag en aanbod, niet verbetert.
5.8.2 Inhoud stedelijke vernieuwing
Sinds 1997 werken de woningbouwcorporatie Wooncom en de gemeente Emmen samen aan het wijkvernieuwingsprogramma
Emmen Revisited om verdere achteruitgang te voorkomen en een beter woon- en leefklimaat te realiseren in de wijken Emmerhout, Bargeres en Angerslo. Een integrale aanpak van stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke en sociale problemen vormt de
kern van Emmen Revisited. Niet alleen het veranderen van de woningvoorraad of woonomgeving heeft de aandacht. Ook sociale
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problemen, zoals veiligheid en werkloosheid worden aangepakt en het op peil houden van de bestaande voorzieningen heeft
prioriteit (Emmen Revsited, 2009) In de besluitvormingsanalyse wordt dieper ingegaan op de aanpak en het proces van Emmen
Revisited.
Het masterplan Emmerhout (2005) en het wijkprogramma Emmerhout (2008) vormen de belangrijkste documenten die de
inhoud van de stedelijke vernieuwing van Emmerhout beschrijven.
In het stedenbouwkundig masterplan Emmerhout wordt een beeld geschetst van de mogelijke ontwikkelingen. Het plan is een
ontwikkelingsplan op hoofdlijnen. Het masterplan stelt een integrale aanpak voor dat van strategisch belang is voor de verdere
ontwikkeling van Emmerhout, waarbij het van belang is om de ruimtelijke opzet te verbeteren.
De grootste fysieke veranderingen zullen plaatsvinden in het middengebied. Zowel in programmatisch als in ruimtelijk opzicht
krijgt de wijk een nieuw hart. De ontwikkelingen in de laagbouw (woonpark rondom het middengebied) zullen daarentegen
kleinschalig en gespreid in de tijd zijn. Uiteindelijk moet een woonmilieu ontstaan met stedelijk wonen in een groene setting
(‘Leven in een park’) nabij voorzieningen. Belangrijke (fysieke) ingrepen in Emmerhout zijn (Emmen Revsited, 2009):

-

vernieuwing van het winkelcentrum;
toevoeging van een groot aantal woningen, vooral voor senioren;
nieuwbouw Brede School Emmerhout en multifunctionele accommodatie;
herinrichting van het openbaar gebied.
renovatie van huurwoningen

Figuur 5.14: Overzicht uit het masterplan Emmerhout over de mogelijke ingrepen in Emmerhout
Het wijkprogramma, dat om de vier jaar is bijgesteld en programmatische invulling geeft van het masterplan, zet in op een viertal thema’s: de woning, de woonomgeving, het sociale klimaat en de voorzieningen. Deze analyse zal zich vooral richten op de
thema’s de woning en de woonomgeving.
De hoofddoelen uit het programma 2005-2009 op het gebied van wonen (zie figuur 5.13) richtten zich op het verbeteren van de
huurwoningen, meer differentiatie van het bestaande woningaanbod en meer differentiatie in de nieuwbouwwoningen en het
vergroten van het woningaanbod. Voor de periode tot 2014 staan er nog enkele nieuwbouwprojecten gepland. De komende jaren
zal bijvoorbeeld gefaseerde sloop en nieuwbouw plaatsvinden. Verder bestaat het nieuwbouwprogramma voor Emmerhout uit
een verdichtingopgave in het centrum gebied (Emmen Revsited, 2009).
Woningcorporatie Lefier heeft bijna haar gehele bezit onderworpen aan groot (planmatig) onderhoud. Dit onderhoud is niet
uitgevoerd in huurwoningen die in de verkoop stonden en huurwoningen die in gemengde woonblokken (mix van huur en koop)
staan. Het onderhoud hield in dat het schilderwerk werd vernieuwd, er is dubbele beglazing en dakisolatie is aangebracht en
keukens zijn vervangen. Er is geen gevelrenovatie op de woningen uitgevoerd.
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Figuur 5.15: Activiteitenoverzicht 2009-2014 voor Wonen (bron: wijkprogramma Emmerhout 2009-2014)
In het programma 2005-2009 zijn er voor de aanpak van de woonomgeving relatief veel procesdoelen opgenomen. Participatie
van bewoners bij planvorming en uitvoering is onderdeel van de algehele werkwijze Emmen Revisited. Procesdoelen in het algemeen zijn in dit nieuwe programma dan ook niet opgenomen als subdoelen onder de inhoudelijke thema’s maar in algemene
zin benoemd en beschreven. In het programma 2005-2009 werd ten behoeve van de verbetering van de woonomgeving ingezet
op de volgende doelen (Emmen Revsited, 2009):
-

meer integrale aanpak van grijs en groenonderhoud;

-

verbetering van de sociale veiligheid op het terrein van schoon, heel en veilig;

-

vergroten van de participatie van bewoners bij planvorming en uitvoering;

-

beter benutten van bronnen en budgetten.

Om deze doelen te bereiken is een breed palet aan projecten geformuleerd. Deze zijn weergegeven in figuur 5.15 en 5.16.

Figuur 5.16: Activiteitenoverzicht 2009-2014 voor de woonomgeving (bron: wijkprogramma Emmerhout 2009-2014)
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Naast de procesopgave van samenwerking en afstemming in het beheer van het openbaar gebied liggen er ook nog een tweetal
fysieke opgaven, namelijk: de wateroverlast en de aanpak van wandel- en fietspaden. De wateroverlastproblematiek wordt door
veel wijkbewoners naar voren gebracht en is door de bodemgesteldheid een structureel punt. Op veel plaatsen in de wijk bevindt
zich een leemondergrond waardoor de afvoer van hemelwater traag verloopt. Verder is de slechte staat van onderhoud van de
wandel- en fietspaden een onderwerp van aandacht in Emmerhout. De infrastructuur wordt sin de wijk als verouderd gekenschetst. Tevens blijft parkeren een knelpunt in bepaalde delen van de wijk.
5.8.3 Analyse
1. Actorenanalyse
De actorenanalyse richt zich op de drie primaire actoren die in het proces zijn betrokken; de woningcorporatie, de gemeente en
de bewoners(organisatie). Daarnaast worden de overige actoren en hun rol in het proces kort genoemd. Hieronder worden de
drie primaire actoren in het proces in een schema beschreven. Daarna wordt wat dieper ingegaan op de onderlinge rolverdeling
en de verschillende percepties en belangen van de (hoofd) actoren.
Actor

Gemeente Emmen

Rol

Initiatiefnemer/Beslisser

Taak

Besluit en uitvoering (in samenwerking met partners) van vrijwel alle
fysieke en sociale projecten in het kader van Emmen Revisited.

Belang en perceptie

De gemeenten Emmen is een van de initiatiefnemers van het samenwerkingsverband Emmen Revisited waarbij vele partners (organisaties
én bewoners) zich inzetten voor de integrale vernieuwing van wijken en
dorpen in Emmen.
Voor Emmerhout geldt dat wordt ingezet op de problemen van de eenzijdige woningvoorraad, openbare ruimte en sociale (leefbaarheids)
problematiek.

Positie en afhankelijkheid

Is organisator, gesprekspartners, coördinator en uitvoerder van het
samenwerkingsverband Emmen Revisited. De gemeente is bij vele
projecten afhankelijk van de medewerking van uitvoerende partijen
zoals de woningcorporaties en zorginstelling

Organisatie

De gemeente Emmen heeft ongeveer 110.000 inwoners en wil (samen
met partners) met het programma Emmen Revisited de wijken Angelslo, Emmerhout en Bargeres een fysieke en sociale vernieuwing geven.
De gemeente Emmen is coördinator van Emmen Revisited en kent een
grote bezetting op alle organisatieniveaus van Emmen Revisited.

(Mogelijke) acties

Aanpak openbare ruimte en medewerking aan allerlei sociale programma’s.

Actor

Woningcorporatie Wooncom (nu Lefier ZuidoostDrenthe)

Rol

Initiatiefnemer/Beslisser

Taak

Besluit en uitvoering groot onderhouden sloop nieuwbouw van woningen in Emmerhout en samenwerking met partijen aan het vernieuwingsproces Emmen Revisited.

Belang en perceptie

Het onderhouden en opwaarderen (waarde vermeerdering) van het
eigenbezit en de sloop en nieuwbouw van woningen om daarmee de
verhuurbaarheid te verhogen. Daarnaast wordt de leefbaarheid en sociale samenhang van de wijk verbeterd door de sociale programma’s van
Emmen Revisited mede te organiseren.

Positie en afhankelijkheid

Is organisator, gesprekspartners en uitvoerder van het samenwerkingsverband Emmen Revisited. Wooncom is ook bij vele sociale projecten
betrokken maar is bij het uitvoeren van de eigen fysieke projecten afhankelijk van de medewerking van gemeente en bewo-
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ners(organisaties).
Organisatie

Wooncom was bij aanvang van her proces van Emmen Revisited een
corporatie met circa 16.500 woningen in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Stadskanaal. Op 1 januari 2009 is Wooncom gefuseerd
met corporatie Volksbelang uit Hoogezand en Groningen en zijn de
gefuseerde corporaties Lefier gaan heten.

(Mogelijke) acties

Sloop/nieuwbouw en renovatie woningbezit en medewerking aan vele
sociale programma’s

Actor

Bewoners/wijkorganisatie

Rol

Belanghebbende

Taak

Vertegenwoordigt de bewoners in de wijk en helpt mee sociale problemen in de wijk op te lossen door te participeren in het wijkteam en
wijkplatform

Belang en perceptie

Bewoners hebben belang bij bestrijding van fysieke en sociale problematieken in de wijk en de verbetering van de leefbaarheid en sociale
samenhang.

Positie en afhankelijkheid

Participeren in hoge mate in het vernieuwingsproces door de vele inspraakmogelijkheden, vertegenwoordiging van bewoners in wijkteam
en wijkplatform en de vele projecten die op de bewoners zijn gericht.
Daarnaast heeft Emmerhout ook een wijkvereniging die al voor de vernieuwing aanwezig was in de wijk. Zij zijn ook in hoge mate betrokken
bij de planvorming van Emmen Revisited.

Organisatie

Uit de interviews komt naar voren dat het wijkplatform en wijkteam
goed vertegenwoordigd is en dat de wijkvereniging ook een goed georganiseerde en vertegenwoordigde bewonersorganisatie is.

(Mogelijke) acties

Hebben gedurende het proces meegepraat en geadviseerd in bewonersavonden (alle bewoners) en de maandelijkse bijeenkomsten van de
wijkteams en wijkplatforms

De drie primaire actoren hebben verschillende machtsmiddelen die zij in kunnen zetten in het proces:
•

Gemeente: goedkeuring plannen, financiële middelen, eigendom openbare ruimte en beschikbaarheid over subsidies.

•

Corporatie: eigendom woningen en financiële middelen.

•

Bewoners: inspraak en bezwaar in procedures (bestemmingsplan en bouwaanvraag) en vertrek uit de wijk.

Het samenwerkingsverband Emmen Revisited bestaat uit de gemeente Emmen, de corporaties Domesta (niet actief in Emerhout), Lefier ZuidoostDrenthe en de bewoners(organisaties). Emmen Revisited is actief in de wijken Bargeres, Emmerhout, en
Angelslo.
Bij de aanpak was het zoeken naar een organisatiestructuur (zie figuur 5.16) om alle actoren een plaats te geven. Elke wijk diende daarbij invulling te krijgen, terwijl ook de stedelijke samenhang bewaakt diende te worden. Om deze samenhang te bewaken
werd een stuurgroep ingesteld waarin de directeuren van de betrokken corporaties en de verantwoordelijke wethouder zitting
namen. Voor het coördineren van de uitvoering werd een projectteam samengesteld, bestaande uit een projectleider vanuit de
gemeente en een projectleider vanuit Lefier (Van der Graaf & Duyvendak, 2004). Op uitvoerend niveau zetten de corporaties en
gemeente hun medewerkers voor elke wijk bij elkaar in een wijkteam. Dit team verzorgt de afstemming van initiatieven op wijkniveau en onderhoudt op basis daarvan contacten met de wijk. Bij dit overleg zijn naast een vertegenwoordiger van de corporatie
en de wijkcoördinator ook vertegenwoordigers van de bewoners aanwezig. Het wijkplatform bestaat uit vertegenwoordigers van
in de wijk actieve organisaties en verenigingen en kan zich bij terugkoppelmomenten (een keer in het halfjaar) uitspreken over
de vorderingen in de planontwikkelingen (Van der Graaf & Duyvendak, 2004).
Op het wijkniveau van Emmerhout zijn namens de gemeente ook de wijkopbouwwerker en de voorzitter van de wijkorganisatie
Emmerhout betrokken. De samenwerking dient volgens het convenant dat de partijen afsloten plaats te vinden op basis van
'gelijkwaardigheid' waarbij iedere betrokken partij meedenkt, meebepaalt en meebeslist. Iedere actor heeft daarbij een eigen
verantwoordelijkheid op zijn of haar terrein, maar overlegt daarover eerst met de andere partijen. De gemeente heeft daarbij
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niet de regie in handen, maar dient deze te delen met alle partijen. De regiefunctie dient als het ware tussen de partijen te worden gelegd (Van der Graaf & Duyvendak, 2004).

Figuur 5.17: Organisatiestructuur Emmen Revisited (bron: Van der Graaf & Duyvendak, 2004).
Tijdens het proces van wijkverbetering is de onderlinge samenwerking steeds verder ontwikkeld. Binnen Emmen Revisited is
ervoor gekozen om vooraf niet te veel te regelen, maar direct aan het werk te gaan. De gedachte was dat gedurende het proces de
samenwerking dan vanzelf zou ontstaan. Er zijn, voor de samenwerking werd aangegaan, wel minimumafspraken gemaakt over
geld, personele inzet, aanstelling en ontslag, en de bevoegdheden van het projectteam. Het uitgangspunt bleef wel om zo weinig
mogelijk vooraf te regelen.
De overige betrokken actoren zijn de politie en de welzijnsorganisatie Sedna. Zij zijn vooral betrokken geweest bij de uitvoering
van de leefbaarheidprojecten in Emmerhout.
2. Besluitvormingsanalyse
In figuur 5.18 zijn de perioden van Emmen Revisited, de daarin gehanteerde strategieën, samenwerkingsverbanden (beleidsnetwerken) en de ontwikkeling van de (bewoners)participatie opgenomen.

Figuur 5.18 Momenten in de tijd naar strategie, organisatie en participatie (bron: Van der Pennen, 2007).
De onderscheiden momenten luiden steeds een nieuwe periode in. Het zijn omslagpunten in de procesgang. Het is niet zo dat
van het ene op het andere moment een andere aanpak wordt gekozen, maar er worden nieuwe accenten gelegd die in een volgende periode worden uitgewerkt (Van der Pennen, 2007).
Begin 2002 heeft het college ingestemd met het laten opstellen van een stedenbouwkundig masterplan voor de wijk Emmerhout.
De ontwikkeling van het masterplan bestond uit 3 fasen:
1.

Inventarisatie, analyse, opgaven
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Tijdens alle fasen is overleg gevoerd met verschillende organen die binnen de structuur van Emmen Revisited actief zijn om
mede vorm te geven aan de uitwerking van de plannen. Bewoners en andere partijen zijn via de volgende informatie of participatievormen betrokken bij de wijkvernieuwing van Emmerhout (Emmen Revisited, 2009):
-

Inloopdagen: op een tweetal inloopdagen in 2002 en 2003 zijn de conceptplannen aan alle wijkbewoners voorgelegd.
Tijdens deze inloopdagen konden de bewoners in contact treden met de plannenmakers en hun ideeën voor verbeteringen aandragen;

-

Nieuwsbrieven: de voortgang van de plannen is gepubliceerd in de halfjaarlijkse nieuwsbrieven die onder verantwoor-

-

Overleg met belanghebbenden: naast deze op de wijk als geheel gerichte communicatie is ad-hoc overleg gepleegd met

delijkheid van het projectbureau Emmen Revisited in de wijk worden verspreid;
organisaties die bij de afzonderlijke planonderdelen zijn betrokken. Daarbij kan worden genoemd de werkgroep Brede
school, de ondernemersvereniging Emmerhout Centrum en de Bewonersvereniging Emmerhout Flats.
In het proces voor het masterplan Emmerhout zijn meerdere inloopdagen georganiseerd. Ook is er nog een aparte bijeenkomst
voor de centrumbewoners Emmerhout georganiseerd. Tijdens de inloopdagen zijn er op onderdelen van het masterplan verschillende modellen gepresenteerd waarbij men zich kon uitspreken welk model de voorkeur had. Ook in het wijkplatform is
gesproken over de afwegingen die op verschillende momenten moesten worden genomen ten aanzien van draagvlak, financiële
haalbaarheid en ruimtelijk inpassing (A.Venema & L. Van Diemen, persoonlijke communicatie, 16 augustus 2010).
3. Inhoudelijke analyse
Het Masterplan Emmerhout geeft een stedenbouwkundig kader voor de opgaven die opgenomen zijn in de Wijkprogramma’s
(2005-2009 en 2009-2014) Emmerhout. Het Masterplan geeft de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen aan en werkt
deze voor de afzonderlijke deelprojecten uit in stedenbouwkundige randvoorwaarden. Het Masterplan vormt zo de ruimtelijke
onderlegger voor de te voeren bestemmingsplannen of vrijstellingsprocedures (Van der Pennen, 2007).
De wijkprogramma’s vormen de leidraad voor de uitvoeringen en projecten in de wijk. De wijkprogramma’s worden elke 5 jaar
aangepast op begroting en eventuele veranderingen in projecten of uitvoeringen. De wijkprogramma’s bestaan uit uitgewerkte
werkplannen die tweejaarlijks tegen het licht worden gehouden via gesprekken met bewoners (wijkplatforms). Op basis van deze
evaluaties worden de werkplannen aangepast (Van der Pennen, 2007).
In de wijkontwikkelingsprogramma’s wordt een verschil gemaakt tussen projecten en activiteiten. Bij projecten gaat het om
inspanningen die in een afgebakende periode zijn uitgezet met een eigen budget. Bij activiteiten is deze afbakening wat diffuser
omdat het om constante inspanningen gaat. Inhoudelijk wordt in een deelprogramma aangegeven wat de aard is van het project
of activiteit en de daarbij horende doelstelling (Emmen Revisited, 2009).
De ordening die met het wijkprogramma wordt beoogd gaat niet uit van een momentopname, maar is flexibel. Er wordt namelijk aangegeven in welke planfase het project verkeert: initiatief, voorbereiding, plan, uitvoering, afronding/nazorg en de afsluiting. Daarmee is een basis gelegd om het voortgangsproces van de uitvoering te kunnen monitoren: het periodieke verslag uitbrengen van de voortgang met als doel om tussentijds bij te stellen. Omdat de eindtermen zijn geformuleerd kunnen ook
evaluatieve uitspraken gedaan worden (Emmen Revisited, 2009).
Fysieke aanpak
De belangrijkste fysieke projecten in Emmerhout zijn de aanpak van het centrumgebied, de aanpak van de openbare ruimte en
de renovatie van de woningen.
De aanpak van de openbare ruimte wordt uitgevoerd door de gemeente Emmen en is op dit moment nog niet gereed omdat de
begroting voor de openbare ruimte van de gemeente Emmen niet toereikend is. Daardoor is de vernieuwing van de openbare
ruimte ook wat ‘versnipperd’ geraakt. Enkele onderhouds- of verbeterprojecten zijn uitgevoerd maar een groot deel van de
woonomgeving moet nog worden aangepakt. Later in deze analyse wordt verder ingegaan op het kostenaspect.
Voor de aanpak van de openbare ruimte hebben de bewoners een speciale positie. Sinds 2006 wordt in Emmerhout gewerkt aan
de pilot wijkeigenaarschap. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor experimenteren met zelfwerkzaamheid van
bewoners bij projecten in het openbaar gebied. Dit zou moeten bijdragen aan het gevoel van wijkeigenaarschap. De projecten
zijn door de bewoners zelf aangedragen en bevinden zich met name op het terrein van parkeren, groenstroken en het opnieuw
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bestraten van slechte achterpaden. Het proces wordt samen met de betrokken buurtbewoners van begin tot eind opgezet en de
bewoners voeren een deel van het werk zelf uit onder begeleiding van de gemeentelijke opzichter dan wel een aannemer (Emmen Revisited, 2009).
Woningcorporatie Lefier voert groot onderhoud uit op bijna al haar woningen in Emmerhout. Op woningen die in gemengde
woonblokken liggen of op de lijst staan om te verkopen wordt geen groot onderhoud uitgevoerd. Veel woningen in de ‘gemengde
blokken’ staan op de verkooplijst. Lefier wil het groot onderhoud alleen op aaneengesloten bezit uitvoeren omdat dit de investering ten goede komt (A.Venema & L. Van Diemen, persoonlijke communicatie, 16 augustus 2010).
De bewoners hebben via voorlichtings- en inspraakavonden de mogelijkheid gehad om (in beperkte mate) mee te beslissen over
de ingrepen van het groot onderhoud aan de woningen.
De verkoop van huurwoningen maakt onderdeel van de wijkaanpak en is bedoeld om bewoners wooncarrière te laten maken in
de wijk en de betrokkenheid met de buurt te versterken. Voor verkoop van de huurwoningen worden de woningen wel onderworpen aan een onderhoudsbeurt, deze is echter ‘lichter' van aard dan het groot onderhoud.
Zoals eerder vermeld heeft Emmerhout een aanzienlijke particuliere woningvoorraad (circa 40%). Een groot deel hiervan is van
oudsher koopwoning. Een kleiner gedeelte is in de loop van de jaren verkocht door de corporatie aan de huurders (A.Venema &
L. Van Diemen, persoonlijke communicatie, 16 augustus 2010). De particuliere woningverbetering heeft weinig aandacht gekregen in de wijkvernieuwing van Emmerhout. De woningcorporatie heeft de woningeigenaren geen renovatiepakketten aangeboden zoals dat wel het geval was is in de overige casussen. Er was bij de woningeigenaren weinig behoefte aan renovatie van de
woningen omdat velen aangegeven hebben hier zelf goed in te kunnen voorzien of dit zelf goedkoper uit te kunnen voeren
(A.Venema & L. Van Diemen, persoonlijke communicatie, 16 augustus 2010). Omdat de ingrepen van de renovatie niet al te
drastisch waren en het uiterlijk van woningen geen grote verandering heeft ondergaan zijn geen grote verschillen te zien tussen
de huurwoningen die zijn gerenoveerd en de koopwoningen die geen renovatie hebben ondergaan.
De kosten
In Emmen Revisited verschillende geldstromen gebruikt om de stedelijke vernieuwing te financieren. Het uitvoerende werk
wordt grotendeels betaald via de normale financieringsbronnen van corporaties en gemeenten. De corporatie betaalt sloop, renovatie, nieuwbouw en eventuele herhuisvesting.
De gemeente is verantwoordelijk voor het inrichten van de woonomgeving. In sloopgebieden worden de kosten van de herinrichting verdeeld; de gemeente betaalt hiervan 50%, net als de corporatie. Het winkelcentrum is particulier eigendom en alle nieuwbouw- en renovatiekosten worden door de eigenaar gedragen. Ook hier betaalt de gemeente een bijdrage aan de inrichting van
het openbaar gebied. Andere financieringsbronnen zijn de extra rijksgelden die Emmen via het Grotestedenbeleid ontvangt voor
stedelijke vernieuwing. Daarnaast is het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing een belangrijke bron van inkomsten. Op
projectbasis wordt een deel van de voor Emmen beschikbare gelden besteed via Emmen Revisited. Voor deelprojecten, het ontwikkelen van werkmethoden, sociaaleconomische stimulering en bewonersparticipatie wordt een beroep gedaan op plaatselijke,
provinciale of Europese gelden. Binnen Emmen Revisited is het ontwikkelen van de bewonersparticipatie als apart project gefinancierd via Heel de Buurt en Onze buurt aan Zet (Emmen Revisited, 2009).
Door het wegvallen van ISV subsidie, tegenvallende verkoop van een aantal koopappartementen en omdat de begroting vanaf de
aanvang van Emmen Revisited niet volledig is gedekt kwamen veel projecten in gevaar. De gemeentelijke begroting staat onder
druk omdat in heel Emmen wijken worden aangepakt onder de vlag van Emmen Revisited, dit is een grote kostenpost voor de
gemeente en corporaties. Daarnaast hebben de gemeente en corporatie(s) hun wijkvernieuwingsbudgetten achteruit zien lopen
door bezuinigsmaatregelen en de economische crisis (A.Venema & L. Van Diemen, persoonlijke communicatie, 16 augustus
2010).
Het gevolg is dat bijvoorbeeld de aanpak van de openbare ruimte niet volgens het werkplan kan worden uitgevoerd omat het
gemeentelijke budget hiervoor niet toereikend is. Enkele ambities om de openbare ruimte drastischer aan te pakken, zoals het
toevoegen van parkeerplaatsen, heeft men hierdoor moeten laten varen (A.Venema & L. Van Diemen, persoonlijke communicatie, 16 augustus 2010).
4. Institutionele analyse
Emmen Revisited draait op de bevoegdheden van de deelnemende partijen. Bij ieder probleem wordt eerst gezocht naar een
oplossing die voor iedereen acceptabel is. Daarna wordt de afspraak formeel uitgevoerd door de partij die dat normaal ook zou
doen, of die het best in staat is de afspraak succesvol uit te voeren (A.Venema & L. Van Diemen, persoonlijke communicatie, 16
augustus 2010).
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De kern bestaat uit organisaties die juridisch verantwoordelijk zijn voor het project. Deze organisaties financieren het projectbureau en hebben zitting in de stuurgroep. De exploitatiekosten van het projectbureau worden door hen betaald via een systeem
van onderlinge afspraken; de medewerkers van Emmen Revisited zijn in dienst bij de eigen organisatie. De juridische dragers
zijn Lefier, Domesta (niet actief in Emmerhout) en de gemeente Emmen. Daaromheen zijn de convenantpartijen bij Emmen
Revisited betrokken. Deze partijen hebben net als de juridische dragers bij de start van Emmen Revisited het convenant ondertekend; zij zetten hun middelen in om de doelstelling van Emmen Revisited te realiseren. Daar weer buiten is een groot aantal
organisaties betrokken bij het werk van Emmen Revisited. Het gaat daarbij vooral om de tientallen organisaties die in de wijken
actief zijn en daarnaast deelnemen aan de wijkplatforms (Van der Pennen, 2007)
De projectorganisatie van Emmerhout kenmerkt zich als een samenwerkingsverband waarin de onderlinge afhankelijkheid
wordt onderkend, zonder dat daarbij strakke (juridische) afspraken zijn gemaakt. Onderling overleg worden ‘werkbare compromissen’ gevonden en afspraken gemaakt wat de koers is voor de verdere procesgang. Iedere betrokken partij denkt zo mee, bepaalt mee en beslist mee en blijft daarbij een eigen verantwoordelijkheid houden op zijn terrein. In overleg wordt naar verbondenheid met de andere partijen gestreefd. De gemeente heeft daarbij de regie in handen, maar deelt deze met alle partijen. De
regiefunctie ligt als het ware tussen de partijen. Dat was bij aanvang geen vanzelfsprekendheid, het is een zoektocht gebleken om
hier de juiste invulling aan te geven (Emmen Revisited, 2007).
Het vastleggen van afspraken in juridisch dichtgetimmerde contracten is niet gebeurd in Emmen Revisited (en Emmerhout).
Omdat alle organisaties het belang van het proces inzagen en daarom beloofd werd dat de onderlinge afspraken na zouden worden gekomen (Van der Pennen, 2007).
De wijkaanpak van Emmen Revisited kan worden gekenmerkt als een cyclisch proces waarbij de betrokkenen met elkaar praten,
signaleren en oplossen. Participatie vindt niet op één bepaald moment plaats maar van het begin tot eind. Met dit cyclische proces van informeren en inspraak dient voorkomen te worden dat plannen zonder draagvlak worden uitgevoerd. Zo wordt ook een
betrokkenheid verkregen van de verschillende partijen die in de wijken werken, inclusief de bewoners (Emmen Revisited, 2007).
In Emmen wordt onderkend dat bewoners een bijzondere positie in het besluitvormingsproces hebben. Het gaat om hún huizen
en hún woonomgeving, daar ligt hun betrokkenheid en ook deskundigheid (Emmen Revisited, 2007). Onderkend wordt dat wat
bewoners als betekenisvol beschouwen, niet per definitie de betekenis is die bestuurders en beleidsmakers geven aan een wijk.
Dit lijkt een open deur te zijn, maar de praktijk laat keer op keer zien dat dit leidt tot valse verwachtingen over en weer. De onderkenning dat de problemen in de wijk integraal moeten worden aangepakt is doorgaans breed gedragen, maar de definiëring,
prioriteitsstelling en oplossingen kunnen uiteenlopen. Na een confrontatie bij de presentatie van de eerste plannen werd de les
getrokken dat bewoners vanaf het eerste moment serieus genomen moeten worden en op een andere dan traditionele wijze betrokken worden bij de probleemanalyse en planvorming. “Niet als potentiële tegenstander, maar als volwaardige partner” (Van
der Pennen, 2007). Dit gebeurde wel vanuit het besef dat een eenmaal verworven vertrouwen broos blijft.
Voor de toekomstige aanpak van Emmerhout wordt gezocht naar een nieuwe cyclische aanpak. De bedoeling is om niet opnieuw
30 jaar te wachten en dan ‘projectmatig’ in te grijpen, zoals dat nu is gebeurd, maar om een ‘korte cyclus’ te introduceren. Iedere
vijf jaar wordt onderzocht hoe een wijk zich ontwikkelt en op welke punten er bijgestuurd moet worden (Van der Pennen, 2007).
5.8.4 Conclusie
De problematiek die in Emmerhout speelde is typisch voor de problematiek in bloemkoolwijken. Er was geen sprake van ‘grootstedelijke’ problematiek maar de wijk was wel langzaam aan het afglijden. De woningen waren toe aan groot onderhoud, de
openbare ruimte veroorzaakte problemen en vertoonde slijtageplekken en het centrumgebied met het winkelcentrum vertoonde
leegstand, verpaupering en trok overlastgevende jongeren aan. Voor de gemeente en corporaties vormde deze tekenen van de
afglijdende wijk reden om Emmerhout te betrekken bij de aanpak van Emmen Revisited.
De aanpak van Emmerhout is groots opgezet en is organisatorisch goed geregeld. Hoewel ‘Emmen Revisited’ als geheel door de
initiatiefnemers als een project wordt beschouwd (dat een keer zal worden afgesloten) kan de stedelijke vernieuwing van Emmerhout worden beschouwd als een (cyclisch) proces waarbij veel partijen hebben kunnen participeren en bewoners een bijzonder positie hebben in de besluitvorming. Er is bij de wijkaanpak van Emmerhout een grote mate van samenwerking aangetroffen
die in de andere casussen in (veel) mindere mate is aangetroffen. In de andere casussen zijn de partijen meer projectmatig en
solitair te werk gegaan. Vooral de bijzondere positie van de bewoners in Emmen is onderscheidend in vergelijking met de andere
casussen.
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De ‘procesmatige’ samenwerking was mogelijk omdat de participerende partijen de noodzaak inzagen van de afglijdende wijken
in Emmen. Zo konden de partijen de handen ineenslaan en een grote organisatie opzetten die verantwoordelijk is voor de stedelijke vernieuwing van de wijken. Deze grootse aanpak heeft voor landelijke bekendheid gezorgd en voor committent van de partijen aan het proces.
Voor Emmerhout betekende de stedelijke vernieuwing in fysieke zin dat het centrum grootschalig is aangepakt en dat er op een
aantal plaatsen rondom het centrum sloop en nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Beide projecten zijn nog niet volledig afgerond
omdat enerzijds de verkoop van de woningen tegenvalt en anderzijds omdat men nog bezig is de particuliere eigenaren in het
winkelcentrum te mobiliseren. Sloop-nieuwbouw en de aanpak van een winkelcentrum zijn ingrepen die in de andere casussen
niet zijn aangetroffen.
De ingrepen die zijn uitgevoerd op de woningvoorraad en de woonomgeving waren vooral gericht op renovatie. De openbare
ruimte is op een aantal punten verbeterd en de huurwoningen hebben een renovatie ondergaan waarbij nieuwe isolatie is aangebracht, keukens en kozijnen zijn vervangen en nieuwe beglazing is aangebracht. Bij de ingrepen in de openbare ruimte viel op
dat een aantal ambities opzij moesten worden gezet omdat de begroting niet toereikend was. Het wijkvernieuwen met ‘opdrogende’ budgetten is in Emmerhout zo een actueel probleem geworden.
Bij de renovatie van de huurwoningen is het opvallend dat de woningen in gemengde woonblokken niet voor renovatie in aanmerking komen (ook omdat deze vaak in de verkoop staan aangeboden) en dat de woningeigenaren niet zijn betrokken bij de
renovatie. Volgens de corporatie was hier bij de woningeigenaren geen behoefte aan. Het is echter opvallend dat de woningcorporatie zo ‘makkelijk’ voorbijgaat aan het thema particuliere woningverbetering omdat enerzijds een groot gedeelte van de woningen in handen is van de particuliere woningeigenaren (40%) (en de fysieke staat van de wijk dus ook afhangt in welke mate
de woningeigenaren hun woningen onderhouden) en anderzijds de samenwerking met de bewoners een belangrijk speerpunt is
van de aanpak in Emmerhout. Woningcorporatie Lefier is van mening dat de woningeigenaren goed (genoeg) in het eigen onderhoud kunnen voorzien en verkoopt de komende jaren meer van haar bezit aan haar huurders. Hierbij letten zij er op dat zij
alleen verkopen in ‘gemengde’ woonblokken zodat niet meer versnipperd bezit ontstaat.
Emmen Revisited kan worden aangemerkt als een stedelijk vernieuwingsproces waarin de intensieve samenwerking en betrokkenheid van alle partijen de grootste succesfactoren zijn. De grootse overkoepelende aanpak van Emmen Revisited draagt bij
aan de goede samenwerking en het vertrouwen in het proces maar is tegelijkertijd een valkuil omdat het een grote kostenpost is
voor de partijen. Hierdoor kunnen de gewenste ingrepen niet altijd worden uitgevoerd.
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5.9 Conclusies en vraagstukken op basis van de casuïstiek
Op basis van de bevindingen in de behandelde casussen in dit hoofdstuk worden in deze paragraaf lessen en conclusies getrokken en worden vraagstukken behandeld die naar aanleiding van de casussen naar voren zijn gekomen. De conclusies, lessen en
vraagstukken dienen in het volgende hoofdstuk als bouwstenen wanneer samenwerkingsvormen en strategische inzichten worden opgesteld voor een stedelijke vernieuwingsaanpak voor bloemkoolwijken.
De conclusies worden op basis van 3 thema’s behandeld. Als eerste worden de fysieke staat en stedelijke vernieuwingsopgave va
de bloemkoolwijken behandeld. Het tweede thema vormt het vernieuwingsproces wat de geselecteerde casussen hebben doorlopen. Het laatste thema vormt de invloed van het versnipperd bezit.
In de onderstaande matrix staan per thema de bevindingen en karakteristieken kort weergegeven. Verderop in de paragraaf zal
dieper worden ingegaan op de bevindingen per thema.
Hoog versnipperd bezit

Laag- of zonder versnipperd bezit

Lelystad Noord

Almere Stedenwijk

Emmen Emmerhout

oost
Fysiek

Donk

Groot onderhoud aan

Groot onderhoud aan

Groot onderhoud aan

Groot onderhoud aan de

huurwoningen en

een deel van de huur-

de huurwoningen en de

huurwoningen en de

openbare ruimte.

woningen en een deel

openbare ruimte;

openbare ruimte is geher-

van de openbare ruimte
Proces

’s-Hertogenbosch de

structureerd;

Projectmatig;

Procesmatig;

Projectmatig;

Projectmatig;

Samenwerking vooral

Hoge mate van samen-

Partijen gaan solitair te

Samenwerking vooral

tussen corporatie en

werking tussen alle

werk;

tussen corporatie en ge-

gemeente;

partijen;

Invloed bewoners be-

meente;

Invloed bewoners

Relatief grote invloed

perkt;

Invloed bewoners be-

redelijk beperkt;

van bewoners;

Budget wijkvernieu-

Budget wijkvernieu-

wing komt in gevaar

wing komt in gevaar,

perkt;

hierdoor moeten versoberen in ingrepen
Invloed versnipperd bezit

Fors ingezet op parti-

Er is niet ingezet op

Er is ingezet op particu-

Er is niet ingezet op par-

culiere woningverbete-

particuliere woningver-

liere woningverbetering

ticuliere woningverbete-

ring, zonder resultaat;

betering;

voor de woningeigena-

ring.

Hierdoor is 40% van

Een fors gedeelte van

ren in de wijk (10% van

De woningeigenaren

de woningen in de wijk

de woningen in de wijk

totaal bewoners).

bevonden zich in een

nog in oude staat.

is daardoor nog in de

Enkele huiseigenaren

geclusterd buurtje in de

oude staat.

kwamen in opstand

wijk. Dit gedeelte is dus

tegen het groot onder-

niet vernieuwd.

houd van de corporatie.
Als eerste viel tijdens de selectie van de casussen op dat veel bloemkoolwijken nog geen grootschalige (stedelijke) vernieuwing
hebben doorgemaakt. Dit maakte het vinden van vier geschikte casussen lastig. De vier wijken betreffen de eerste bloemkoolwijken waar stedelijke vernieuwing heeft plaatsgevonden. De casussen geven dus een eerste kans om te lessen te trekken uit stedelijke vernieuwingsprocessen in bloemkoolwijken. Hierdoor was het tevens lastig om casussen te selecteren omdat een van de
criteria was dat er stedelijke vernieuwing moest hebben plaatsgevonden om een goed te kunnen reflecteren op het hele proces.
Uit de beperkte keuze uit het casusmateriaal worden geconstateerd dat er nog weinig ervaring is met de stedelijke vernieuwing
van bloemkoolwijken (zie ook bijlage 1). Veel wijken krijgen de komende tien jaar voor het eerst te maken met groot onderhoud
van woning en woonomgeving.
Fysiek
Op het gebied van verval, onderhoud en beheer vertonen de wijken ongeveer dezelfde problematiek. De wijken vertonen in veel
gevallen ook dezelfde soorten problematiek die theoretisch in hoofdstuk 2 is geduid. Uit de analyse in hoofdstuk 2 kwam naar
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voren dat de grootste fysieke opgave zich op de openbare ruimte en de ‘ontwerpfouten’ in de stedenbouwkundige opzet van de
bloemkoolwijken richten.
De openbare ruimte vormt ook in de onderzochte casussen vaak het grootste fysieke probleem in de wijk. De groene hoofdstructuren door de wijk en het snippergroen zijn vaak slecht onderhouden en komen rommelig over. Dit rommelige karakter wordt
versterkt door de bestrating die van een lage kwaliteit is en vaak verzakt is of scheef is gaan liggen.
Ook is in alle wijken sprake van ‘achterkantsituaties’ door de verkavelingopzet van de wijk. De achterkantsituaties zorgen in alle
gevallen voor een lage beeldkwaliteit en een onveilig gevoel bij de bewoners door de onoverzichtelijkheid. Ook het parkeren
vormt in alle casussen een probleem door een tekort aan parkeergelegenheden.
De stedelijke vernieuwing in de casuïstiek zet zich dan ook vooral in op het vernieuwen van de openbare ruimte. In de casussen
Almere Stedenwijk noord en Lelystad Noord oost moet dit onderhoud nog deels gebeuren maar de plannen voor de openbare
ruimte in deze wijken voorzien in het opnieuw bestraten en het opnieuw inrichten van groene ruimten. In de casus de Donk is
gekozen voor een complete herinrichting van de openbare ruimte door onder andere het rechttrekken van woonstraten het en
slopen van schuurtjes zodat meer openheid wordt gecreëerd in de wijk en de ruimten functioneler en effectiever worden benut.
Dit is echter een zeer kostbare operatie geweest.
Uit de casussen komt tevens naar voren dat naast de openbare ruimten ook een deel van de woningen aan renovatie of groot
onderhoud toe zijn. Vaak omdat de energieprestatie van de woningen slecht is, de gevels van slechte kwaliteit zijn en de kozijnen
en het schilderwerk vaak aan vernieuwing toe zijn. In de onderzochte casussen zien de corporaties de sociale achteruitgang van
de wijk in combinatie met de matige staat van de woningen en openbare ruimte als aanleiding om groot onderhoud te plegen
aan de woningen. Dit groot onderhoud bestaat in de casussen vaak uit het vervangen van de kozijnen, aanpassingen aan de gevels (nieuwe beplating of zelfs nieuw metselwerk in de Donk en Stedenwijk noord) , nieuwe daken of dakbedekking en nieuwe
isolatie. Er worden geen aanpassingen aan de binnenkant van de woningen gedaan in de onderzochte casussen.
Naast de fysieke vernieuwing is in alle vier de casussen ook ingezet op de bestrijding van de sociale problematiek in de wijken.
De aangetroffen sociale problematiek was wat uiteenlopender dan de fysieke problematiek. Een veel aangetroffen probleem was
de (relatieve) armoede in de wijk, problemen op het gebied van leefbaarheid en sociale veiligheid en in sommige gevallen ook de
individualisering in de wijk. Deze bevindingen uit de casuïstiek passen ook bij de uitkomsten van de sociaal economische analyse
(hoofdstuk 2).
Er kan op basis van deze bevindingen worden geconcludeerd dat bloemkoolwijken vaak met dezelfde soorten problemen kampen en dat ook vaak voor dezelfde inhoudelijke ingrepen wordt gekozen om deze fysieke en sociale problematiek tegen te gaan.
Er wordt bijvoorbeeld bijna niet (in tegenstelling tot voor- en naoorlogse wijken) voor sloop-nieuwbouw gekozen maar voor
gevelrenovatie en groot onderhoud aan de woningen. Voor de ingrepen in de openbare ruimte wordt in enkele casussen gekozen
voor ingrepen die meer bieden dan groot onderhoud alleen. Om de openbare ruimte functioneler en overzichtelijker te maken
wordt er voor gekozen om bijvoorbeeld groen in te ruilen voor parkeerplaatsen en de woonerven en woonstraten functioneler in
te richten door trottoirs toe te voegen of aparte parkeerplaatsen aan te geven. Ook worden de (semi) openbare ruimten opnieuw
ingericht en worden in drie casussen de rommelige erfafscheidingen van de achtertuinen aangepakt. Hier worden dan uniforme
erfafscheidingen gerealiseerd.
In vergelijking met de voor- en naoorlogse wijken is de fysieke problematiek in bloemkoolwijken anders. In veel van de voor- en
naoorlogse wijken was er de noodzaak en de financiële mogelijkheid om fysiek grootschalige ingrepen te doen.
De aangetroffen problematiek in bloemkoolwijken is welbeschouwd het resultaat van dertig jaar geen fysieke verandering aan de
wijken. Een woonwijk wordt na oplevering overgedragen aan de beheerders. De beheerders zorgen er vervolgens voor dat de
wijk en de voorzieningen zo goed mogelijk blijven functioneren. Het beheer houdt bijvoorbeeld in dat de huizen onderhouden
worden, de plantsoenen er netjes uitzien en de straatverlichting brandt. Het beheer verandert echter niets aan de structuur van
de wijk en kijkt niet naar hoe woningen, wegen, parkeerplaatsen en openbaar groen gebruikt worden. Toch is dat wel nodig. De
bloemkoolwijken zijn opgeleverd in de jaren ’70 en ’80. Toen had nog lang niet iedereen een auto. De openbare ruimte werd
‘netjes’ gebruikt. De huizen pasten goed bij het standaardgezin. Dertig jaar later ligt dat echter anders. Het woningaanbod sluit
niet meer aan bij de vraag, de wijk en de woonomgeving zijn dringend toe aan een grondige opknapbeurt, er is leegstand in de
winkelcentra en er is parkeeroverlast.
De vraag is hoe deze ‘beheerachterstand’ ingehaald gaat worden en hoe structurele problemen die niet gerelateerd zijn aan achterstallig onderhoud worden opgelost. Daarnaast moet worden bekeken hoe wordt voorkomen dat een nieuwe beheerachterstand ontstaat en de wijken opnieuw gaan afglijden.
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Proces
Met betrekking tot de stedelijk vernieuwingsprocessen van de casussen kan worden geconstateerd dat de mate van samenwerking tussen de gemeente, corporatie en bewoners tijdens de vernieuwingsprocessen onderling sterk verschillen. Grofweg kan
worden gesteld dat in drie van de vier casussen (Lelystad, ‘s-Hertogenbosch en Almere) de partijen veelal solitair en projectmatig te werk zijn gegaan (in het geval van Almere zonder dat er een masterplan of een openbaar inhoudelijk afsprakenkader was
opgesteld). In de casus Emmerhout is wel sprake van een intensieve samenwerking tussen de partijen en is ook een hoge mate
van bewonersparticipatie. Het groots opgezette vernieuwingsprogramma Emmen Revisited vormt een verklaring voor deze intensieve samenwerking tussen gemeente, corporaties en bewoners.
In alle gevallen hebben de bewoners in zekere mate inspraak gehad in het pakket van fysieke ingrepen door middel van inloop of
inspraakavonden. De bewoners hadden over het algemeen (met uitzondering van de casus Emmerhout) een beperkte inhoudelijk inbreng in het proces. De inloop en inspraakavonden hadden een informatief karakter. De huurders in de casussen Lelystad
en Almere hebben door middel van inspraak en overleg met de architect en woningcorporatie, wel mee kunnen beslissen over de
ingrepen aan hun woningen. Over de ingrepen in de openbare ruimte hebben de bewoners in alle vier de casussen geen inspraak gehad (behoudens de mogelijkheid tot formele inspraak volgens de Wro).
De partijen in de onderzochte casussen geven aan dat door de solitaire en projectmatige manier van werken ook kansen zijn
gemist. (voorbeeld de Donk, Almere en Lelystad)
Een belangrijke constatering in de casussen is dat in een tweetal casussen de beschikbare geldstromen aanzienlijk afnamen
waardoor de ingrepen het stedelijk vernieuwingsproces in sommige gevallen (Emmerhout) versoberd moesten worden of zal
moeten worden (Lelystad). In Emmerhout en Lelystad Noord oost werd duidelijk dat met minder budget (min of meer) dezelfde
problematiek moet worden aangepakt. In de andere casussen (de Donk en Stedenwijk noord) was nog voldoende budget om met
grootschaligere fysieke ingrepen verschil te maken in de wijk. Een verklaring hiervoor was dat de corporatie die de vernieuwing
uitvoerde in een riante financiële positie verkeerde. Veel andere woningcorporaties zien hun investeringsmogelijkheden in rap
tempo afnemen. De nodige liquide middelen die geput konden worden uit bronnen als de verkoop van huurwoningen en de
bouw van koopwoningen, zijn nu veel moeilijker te genereren. Gemeenten met een actief grondbeleid moeten hun grondbezit
afwaarderen. De overige gemeenten zien hun inkomsten uit leges en exploitatieovereenkomsten afnemen en hebben steeds meer
moeite de nodige expertise in hun ambtelijke organisatie overeind te houden (Kei denktank, 2010)
De ‘eens per dertig jaar wijk aanpak’ betekent dat de woonsituatie in een wijk steeds meer uiteen gaat lopen met de maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de stedelijke vernieuwingsopgave van bloemkoolwijken betekent de eens-per-dertig-jaar aanpak
een (te) dure aanpak omdat de wijk dan in een keer overhoop wordt gehaald. Het vraagt een enorme inspanning op het gebied
van plannen, organisatie, participatie en financiering om een wijk in een keer zo te herstructureren dat ze weer voldoet aan de
normen van vandaag. Deze ‘klassieke’ aanpak met een zwaarder accent op fysieke vernieuwing, werkt alleen wanneer corporaties de afschrijvingen accepteren op hun te slopen woningen en de overheid de investeringen in de vernieuwing van de openbare
ruimte en de infrastructuur kan financieren(Te Kiefte, 2010).
Nu die budgetten veel kleiner zijn geworden is deze manier van wijkvernieuwing vrijwel onmogelijk geworden. Dat creëert de
uitdaging om een nieuwe aanpak te verzinnen die vernieuwing mogelijk maakt zonder de inzet van ruime budgetten (Te Kiefte,
2010). In hoofdstuk 6 wordt een aanpak voor bloemkoolwijken uitgewerkt die (onder meer) om kan gaan met de beperkte geldstromen die in de toekomst voor de bloemkoolwijken beschikbaar zijn.
Het tot slot opvallend dat in de casussen geen beheermodellen zijn ingezet of voorgesteld om bewoners meer te betrekken bij het
onderhoud van de woning of woonomgeving. In de literatuur (Wagenaar et al., 2008 & Van der Laan, 2008) worden deze beheermodellen voorgesteld omdat zij bewoners meer kunnen betrekken bij (het beheer van) de wijk en de wijken te behoeden
voor achterstallig onderhoud in de toekomst. De pilot wijkeigenaarschap in Emmerhout lijkt enigszins op deze beheermodellen
maar is niet voor langere tijd geborgd omdat het een pilot met een tijdelijke status betreft.
Invloed versnipperd bezit
Het particuliere woningbezit is vaak dominant in bloemkoolwijken zodat de vernieuwingsopgave van de woningen niet meer als
probleem voor alleen de overheid en de corporaties kan worden beschouwd. Met het toenemen van het particulier eigendom
vermindert ook de verantwoordelijkheid van de grote institutionele partijen die normaal gesproken het voortouw nemen in de
wijkvernieuwing. De fysieke wijkvernieuwing wordt hiermee afhankelijk van de particuliere woningverbetering in de wijk. In
twee casussen is getracht particuliere woningverbetering te realiseren parallel met het vernieuwingsproces van de huurwoningen
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die werden vernieuwd in de wijk. Opvallend hieraan is dat dit niet de twee wijken met een versnipperd bezit betrof maar Stedenwijk noord (laag versnipperd bezit 10%) en Lelystad Noord oost (versnipperd bezit 35%). In Almere is ondanks het lage particuliere bezit toch besloten omdat de woningeigenaren te betrekken bij de woningrenovatie omdat dit een beter totaalplaatje
zou opleveren en het vanuit een kostenaspect (opbouwen steigers en uitvoering renovatiewerkzaamheden) voordelig zou zijn
waneer de woningeigenaren mee zouden doen aan de renovatie van de woningen.
In de casussen Stedenwijk noord en Lelystad Noord oost is getracht de woningeigenaren mee te nemen in de renovatie van de
woningen. Dit werd gedaan door middel van het aanbieden van ‘vernieuwingspakketten’ door de corporatie. De pakketten bleken een te grote financiële hobbel voor de woningeigenaren (die in sommige gevallen zelfs inde schuldsanering zaten). Zij moesten immers dezelfde forse eenmalige investering doen aan de woning als de woningcorporatie. In beide casussen werden instrumenten aangeboden om het voor de woningeigenaren aantrekkelijker te maken mee te doen met de renovatie van de
woningen. De aangeboden Svn leningen en de Bouwadvieswinkel bleken in de casussen geen soelaas te bieden voor het stimuleren van de particuliere woningverbetering.
In het geval van Almere Stedenwijk noord bleekt dat de renovatiepakketten zelfs weerstand op wekten bij de woningeigenaren
omdat zij moesten betalen voor de verbetering van hun (veelal van de corporatie gekochte) woningen, terwijl de woningen van
de huurders een gratis renovatie ondergingen. Enkele woningeigenaren achtten de woningcorporatie (deels) verantwoordelijk
voor de onderhoudsachterstand van de woningen en eisten dat hun woning werd gerenoveerd door de corporatie.
Een andere reden van geringe belangstelling voor de renovatiepakketten was dat woningbezitters weinig tot niet werden betrokken bij de besluitvorming rond de inhoud van de renovatiepakketten.
Het betrekken van de eigenaren bij het proces levert dus problemen op. Óf de eigenaren willen niet participeren doordat zij van
mening zijn dat de woningcorporatie verantwoordelijk is, óf men het niet eens is met de ingrepen (door bijvoorbeeld niet betrokken te zijn bij het besluitvormingsproces voor de ingrepen van het groot onderhoud), óf de eigenaren zijn financieel niet in
staat de ingrepen te bekostigen. Ook de gebrekkige organisatiegraad en het ontbreken van een ‘collectief probleem’ voor deze
groep staat slagvaardigheid in de weg.
In de wijken de Donk en Emmerhout zijn de woningbezitters niet bij de renovatie van de woningen betrokken. De wijk Emmerhout is wel een wijk met veel particulier (versnipperd) bezit (40%). De woningcorporatie heeft de renovatieplannen van de
huurwoningen uitgevoerd zonder daarbij woningeigenaren te betrekken. Het ‘uitsluiten’ van de woningeigenaren zorgt, in vergelijking met de casussen Almere en Lelystad, voor een sneller proces met minder problemen. Het uitsluiten van de woningeigenaren voor de renovatie brengt echter wel een moreel dilemma naar boven. In sommige gevallen leek het uitsluiten van de woningeigenaren ‘gerechtvaardigd’ omdat de woningen van oudsher al koopwoningen of buiten het werkgebied van de corporatie
liggen. In het geval van de woningen die in de loop van de tijd door de corporatie zijn verkocht kan men zich, gezien hun maatschappelijke taak, afvragen of zij deze woningbezitters zo makkelijk kan ‘negeren’. Zeker wanneer nog nooit groot onderhoud is
gepleegd voor verkoop van de woningen en men kijkt naar de vaak zwakke financiële positie van de woningeigenaren.
Het fysieke (eind)resultaat in wijken met een hoog versnipperd particulier bezit was aanmerkelijk minder dan wijken zonder of
met laag versnipperd bezit (De Donk en Stedenwijk noord). Enerzijds heeft dit te maken met het grote wijkvernieuwingsbudget
dat in deze wijken voorhanden was (zie ‘proces’ in deze paragraaf) maar anderzijds heeft dat te maken met het feit dat bijna geen
particuliere woning in deze wijken met versnipperd bezit (Lelystad Noord oost en Emmerhout) is vernieuwd. In Lelystad omdat
de particuliere woningverbetering niet van de grond kwam en in Emmerhout omdat er niet is ingezet op particuliere woningverbetering. Hierdoor is slechts grofweg de helft van de woningen in de wijk aangepakt. Dit is een teleurstellend resultaat omdat in
beide casussen de ambitie om het woningbezit te vernieuwen aanzienlijk hoger was.
Dit probleem zal in de toekomst meer gaan spelen omdat veel (bloemkool)wijken die de komende jaren worden vernieuwd een
hoog particulier woningbezit kennen. De ‘oude’ gedachte dat fysieke wijkvernieuwing ook meteen een renovatie van de hele
woningvoorraad van de buurt betekent gaat dus niet meer op.
De vraag of de financieel zwakkere huiseigenaren zorg gaan dragen voor hun woningen is en blijft een relevante vraag voor deze
wijken. Naar aanleiding van de bevindingen in de casussen en de interviews is het de vraag of de woningeigenaren in staat zijn
om het onderhoud van de woningen te gaan zorgen. De verschillen tussen koop- en huurwoningen worden hierdoor alleen maar
groter in de wijk. De gemeenten en corporaties in de onderzochte casussen met een versnipperd bezit waren met het ingezette
instrumentarium niet in staat de (gewenste) particuliere woningverbetering in de wijk te realiseren. De verbetering van de
particuliere woningvoorraad zal hiermee dus langer worden uitgesteld dan de verbetering van de huurwoningen in de wijk.
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6. Oplossingsrichtingen voor stedelijke vernieuwing in bloemkoolwijken
6.1 Inleiding
Op basis van de opgebouwde kennis over bloemkoolwijken in hoofdstuk 2, (theoretische) inzichten, oplossingsmogelijkheden en
samenwerkingsvormen uit hoofdstuk 3 en de inzichten en conclusies uit de casussen in hoofdstuk 5 worden in dit hoofdstuk
oplossingsrichtingen en strategische inzichten gegeven voor stedelijke vernieuwing in bloemkoolwijken (met of zonder versnipperd bezit).
Het verkennende onderzoek naar de problematiek en mogelijk (fysieke) ingrepen in bloemkoolwijken in combinatie met het
casusonderzoek hebben inzichten opgeleverd die in dit hoofdstuk worden verwerkt tot een overzicht van veel voorkomende problematiek in bloemkoolwijken met daaropvolgend strategische inzichten, instrumenten of aanpak per partij die deze problematiek kunnen oplossen. Daarna wordt ingegaan op de wijze waarop dit takenpakket kan worden vertaald in een stedelijk vernieuwingsproces en hoe rekening kan worden gehouden met het versnipperd bezit in de wijk.
In paragraaf 6.2 wordt een overzicht gegeven van de grootste problematiek, de ernst van de problematiek en de verantwoordelijke partij(en) voor deze problematiek.
Paragraaf 6.3 gaat vervolgens in op de aanpakken en instrumenten die in aanmerking komen om deze problematiek aan te pakken. Daarbij wordt ingegaan op de taak en rolverdeling van de partijen en er worden strategische inzichten per partij gegeven
voor de manier waarop partijen kunnen samenwerken aan het stedelijk vernieuwingsproces.
6.2 Welke ingrepen passen bij welke problemen?
Met behulp van de mogelijke ingrepen die in hoofdstuk 2 al zijn behandeld en de inzichten die in de casuïstiek naar voren zijn
gekomen wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de grootste probleemvelden in een bloemkoolwijk. De probleemvelden zijn gecategoriseerd in ‘fysiek openbare ruimte’ en ‘fysiek woningen’. De onderstaande kaart geeft een fictieve bloemkoolwijk weer waarin de typische problematiek van bloemkoolwijken is weergegeven. In de matrix daaronder staat de problematiek
kort beschreven met daarbij de verantwoordelijke partij en de mogelijke acties die kunnen worden ondernomen. De problematiek en de mogelijke acties worden in de matrix kort beschreven. In deze paragraaf is ook aandacht aan andere constateringen
dan in de matrix die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen.

Figuur 6.1: Voorbeeld bloemkoolwijk met typering openbare ruimte en woningen (eigen bewerking)
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Verantwoordelijke actor(en)

Mogelijke acties en resultaat

Gemeente

Overdracht overtollige en onduidelijke groenruimte

Fysiek openbare ruimte
Groenstructuur:
- Achterstallig onderhoud.

aan omwonenden: snippergroen, restruimten en moge-

- ‘Snippergroen’.

lijk ook complete hofjes in beheer overdragen aan

- Grote onduidelijke groenstructuren.

omwonenden;

- Speelplaatsen.

Overbodig snippergroen weghalen;
Kiezen voor bomen in plaats van snippergroen;

Openbare ruimte verhard:

Gemeente

Parkeerplaatsen toevoegen;

- ‘Restruimte’ heeft een onduidelijke functie

Verheldering van de stedenbouwkundige structuur:

- Tekort aan parkeerplaatsen.

voor- en achterkant van woningen eenduidig maken

- Achterstallig onderhoud en versleten

(o.a. bergingen verplaatsen);

bestrating.

Straten ‘rechtrekken’ en opnieuw functioneel inrichten;

- Semi openbare ruimten en ‘achterkantsi-

Publieke ruimte verkleinen, maar beter inrichten (her-

tuaties’

structureren) en hierbij eventueel een nieuw beheermodel opzetten.

Privé gebied:

Corporatie/Woningeigenaar

Uniforme erfafscheidingen (vaak aangeboden door de

- Rommelige voortuinen.

corporatie)

- Rommelige erfafscheidingen.

Verwijderen/verplaatsen van schuurtjes zodat ruimen

- Parkeren op het erf.

overzichtelijker worden

- Schuurtjes.

Opruimacties/dagen voor voortuinen

Fysiek woningen en voorzieningen:
Voorzieningen:

Gemeente/corporatie

- Het (dagelijkse) voorzieningenniveau
loopt terug.
- De uitstraling van de winkelcentra of
winkelstrips is vaak slecht en kennen vaak
leegstand
Woningen huur:

Corporatie

Groot onderhoud operaties waarbij de gevels, isolatie

- Relatief slechte isolatie.

en kozijnen worden vernieuwd geven goede resultaten

- Gebrekkige staat gevels, schilderwerk en

maar zijn relatief duur.

kozijnen.

Niet alle woningcorporaties zijn in staat een dergelijke
operatie uit te voeren.

Woningen gemengd bezit:

Corporatie/Woningeigenaren

Het aanbieden van renovatiepakketten (in combinatie

- Relatief slechte isolatie

met subsidies en advies) kan woningeigenaren verlei-

- Gebrekkige staat gevels, schilderwerk en

den tegelijkertijd het grote onderhoud aan de woningen

kozijnen

uit te laten voeren.

- Particuliere woningverbetering

Het is echter moeilijk de (financieel zwakke) wonin-

- Woonblokken zijn lastig te vernieuwen

geneigenaren te verleiden tot particuliere woningverbe-

door een mix van huur- en koopwoningen

tering.

- Financiële draagkracht woningeigenaren

Het gemengd bezit zorgt voor een lastige positie voor

is vaak laag

de corporatie wanneer woningeigenaren niet mee
wensen te doen met de vernieuwing.

Woningen particulier bezit:

Woningeigenaren

In situaties waarbij de woonblokken niet ‘gemengd’ zijn

- Relatief slechte isolatie

worden niet altijd renovatiepakketten aangeboden. Het

- Gebrekkige staat gevels, schilderwerk en

vernieuwen van de woning is dan de verantwoordelijk-

kozijnen

heid van de woningeigenaar.

- Particuliere woningverbetering
- Financiële draagkracht woningeigenaren
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is vaak laag

De bovenstaande matrix geeft een overzicht van de problematiek die speelt in bloemkoolwijken en verbindt deze met mogelijke
ingrepen voor deze problematiek. De voorgestelde ingrepen in de matrix zijn mogelijke ingrepen voor de problematiek die in dit
onderzoek zijn aangetroffen. De ingrepen garanderen geen succes maar zijn slechts voorbeelden.
Om tot een succesvolle stedelijke vernieuwingsaanpak te komen is louter het benoemen van de mogelijke ingrepen en verantwoordelijke actoren niet genoeg. De actoren en mogelijke ingrepen moeten plaats krijgen in een stedelijke vernieuwingsaanpak
die om kan gaan met de specifieke situatie die geldt voor bloemkoolwijken.
In de volgende paragraaf worden een aantal belangrijke constateringen genoemd waarmee de aanpak rekening dient te houden.
In §6.4 wordt vervolgens de stedelijke vernieuwingsaanpak toegelicht.
6.3 Drie Constateringen
De casussen in dit onderzoek hebben geholpen om meer inzicht te krijgen in de vernieuwingsopgave en –processen van bloemkoolwijken. Naast het omgaan met een versnipperd bezit hebben andere bevindingen er toe geleid dat er in de volgende paragraaf wordt gezocht naar een stedelijke vernieuwingsaanpak voor bloemkoolwijken die om kan met deze constateringen.
Vanuit de conclusies in het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat de ‘klassieke aanpak’ waarin gebieden grootschalig worden aangepakt met een accent op een fysieke aanpak en forse investeringen niet is weggelegd voor de bloemkoolwijken en dat moet
worden gezocht naar een specifieke wijkvernieuwingsaanpak voor bloemkoolwijken. Drie belangrijke constateringen in dit onderzoek liggen hieraan ten grondslag.
Andere Fysieke opgave
De eerste constatering is dat de stedelijke vernieuwingsopgave voor de bloemkoolwijken aanzienlijk anders is dan de wijkvernieuwingsaanpak die we kenden in voor- en naoorlogse wijken. De vernieuwingsopgave is minder grootschalig en fysiek van
aard. De aangetroffen fysieke problematiek is vaak het resultaat van de achteruitgangscyclus van 30 jaar in de wijk.
Waar in voor- en naoorlogse wijken of de zogenaamde ‘krachtwijken’ grote inspanningen zoals sloopnieuwbouw nodig waren
kan in veel bloemkoolwijken worden volstaan met groot onderhoud van de woningen en openbare ruimte. De ingrepen voor
bloemkoolwijken moeten de zich richten om de wijk weer naar een nieuwe standaard te brengen. Daarna moet de onderhoudscyclus worden bijgehouden. Daarnaast kunnen ‘ontwerpfouten’ in de openbare ruimte met ‘slimme’ ingrepen (zie §6.2) worden
bestreden.
Teruglopende investeringsmiddelen
De tweede constatering is dat in twee casussen de investeringsmiddelen voor wijkvernieuwing terugloopt. Dit is een landelijke
trend. Door de afname van de investeringsmogelijkheden van corporaties, marktpartijen en overheden verliezen vertrouwde
vernieuwingsstrategieën hun vanzelfsprekendheid (Te Kiefte, 2010). De gebruikelijke aanpak, met een zwaar accent op fysieke
vernieuwing, werkt alleen dankzij de afschrijvingen die corporaties accepteerden op hun te slopen woningen en de investeringen
van de overheid in de vernieuwing van de openbare ruimte en de infrastructuur. De wijkvernieuwing in de vorm van de vervanging van verouderde woningen door nieuwe woningen en vernieuwing van de openbare ruimte, is alleen mogelijk door er veel
geld op toe te leggen. Nu die budgetten veel kleiner zijn geworden is die wijkvernieuwing “oude stijl” vrijwel onmogelijk geworden (Kei denktank, 2010).
Invloed versnipperd particulier bezit
Een andere constatering is dat het particuliere woningbezit vaak dominant is in bloemkoolwijken en de vernieuwingsopgave zo
niet meer als probleem voor alleen de overheid en de corporaties kan worden beschouwd. Met het toenemen van het particulier
eigendom vermindert ook de verantwoordelijkheid van de grote institutionele partijen die normaal gesproken het voortouw
nemen in de wijkvernieuwing. De teruglopende investeringscapaciteit van de gemeente en corporatie versterkt dit verschijnsel
alleen maar.
De gebrekkige organisatiegraad en het ontbreken van een ‘collectief probleem’ voor deze groep staat slagvaardigheid in de weg.
Door deze organisatiegraad te verbeteren of het probleem onder de woningeigenaren te ‘collectiviseren’ worden de mogelijkheden voor verbeteringen in eigen (woning)beheer en actief beheer van collectieve ruimtes door wijkbewoners eenvoudiger. In het
vorige hoofdstuk viel in de casussen al te zien dat de woningeigenaren moeilijk te stimuleren zijn om het eigen woningbezit te
verbeteren. Instrumenten zoals lage rente leningen, het aanbieden van renovatiepakketten en advies of begeleiding sorteren niet
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het gewenste effecten. De beperkte financiële draagkracht en het ontbreken van directe urgentie voor de woningeigenaren zijn
hier debet aan.
Door gemeente en woningcorporaties moet daarom goed worden afgewogen of het inzetten van particuliere woningverbetering
in de stedelijke vernieuwing de moeite loont en de woningeigenaren bereid zijn te investeren in het eigen woningbezit. Bij de
strategische inzichten in de volgende paragraaf wordt dit onderwerp verder behandeld.
In de volgende paragraaf wordt een stedelijke vernieuwingsaanpak voor bloemkoolwijken uitgewerkt die inspeelt op de hiervoor
genoemde constateringen.
6.4 Hoe dient er te worden ingegrepen?
De voorgestelde aanpak voor de bloemkoolwijken is geen tot in de puntjes uitgewerkte aanpak of blauwdruk maar kan richting
en strategische inzichten geven aan de actoren om met de hiervoor beschreven complexiteiten om te kunnen gaan.
Bij de voorgestelde aanpak staat de gedachte centraal dat de focus van de vernieuwing moet worden verlegd van een probleemgerichte, incidentele aanpak naar een meer structurele en natuurlijke manier van vernieuwen van de wijk. De oude aanpak is
duur omdat alles tegelijk overhoopgehaald wordt en vraagt een enorme inspanning op het gebied van plannen, financiering,
organisatie en participatie om een wijk dan in een keer zo te herstructureren dat ze weer voldoet aan de normen van vandaag.
Bovendien is met de snelle maatschappelijke ontwikkeling het aanpassen van de wijk eigenlijk nooit af. Wanneer de doelstelling
gehaald is, betekent dat er vanaf dat moment geen aandacht meer is voor de ontwikkelingen in de wijk. Vanaf dat moment is het
wachten tot zich nieuwe problemen aandienen.
Ontwikkelend beheer
Door op een andere manier naar wijkvernieuwing te kijken kunnen strategieën ontwikkeld worden, die weliswaar zelden tot
snelle spectaculaire resultaten leiden, maar wel beduidend minder beslag leggen op de schaarse middelen en toch de benodigde
vernieuwing in de wijk bewerkstelligen. Bovendien kunnen processen dichter op wijkbewoners en woningeigenaren georganiseerd worden, waardoor het draagvlak voor vernieuwing veel breder wordt en het bezig zijn met de eigen wijk wordt gestimuleerd.
Vernieuwing zonder (grootschalige) sloop van delen van de wijk veronderstelt investeringen in de bestaande woningen en
woonomgeving. Omdat die investeringen in beperkte mate door de overheid, de corporaties en de marktpartijen kunnen worden
gedaan, verschuift het accent ook naar de particuliere woningeigenaar. Die wordt geconfronteerd met achterblijvende waardeontwikkeling van zijn bezit en wordt door eigenbelang gestimuleerd om oplossingen te bedenken. Door de bestaande situatie als
uitgangspunt te kiezen wordt voorkomen, dat omvangrijke investeringen in aankoop van vastgoed, sloop en herinrichting aan
het begin van het proces noodzakelijk zijn. Met gerichte investeringsimpulsen wordt geprobeerd vooral particuliere investeringen op gang te brengen. De acceptatie van het feit, dat wijken in de loop der jaren een cyclus doormaken is van belang.
De oplossing is om niet steeds dertig jaar te wachten met stedelijke vernieuwing maar iedere vijf jaar te onderzoeken hoe een
wijk zich ontwikkelt en op welke punten er bijgestuurd moet worden om problemen te voorkomen. Dit vraagt om een andere
manier van denken en samenwerken. Of wijkvernieuwing wel of niet aan de orde is, wordt voor een deel bepaald door boekhoudkundige factoren en cijfers over levensduur, afschrijving en restwaarde. Organisaties die taken en plichten hebben in de
wijk, werken vooral vanuit hun eigen cyclus en hun eigen specialistische visie. Meer dan de eigen cyclus, zou een gezamenlijke
analyse en een door iedereen gedragen visie op de ontwikkeling van een wijk bepalend moeten zijn voor wat er gebeurt.
Er zal een omslag moeten worden gemaakt van het denken in projecten en impulsen naar continuïteit en aandacht. Het beheer
van een wijk moet niet alleen als probleem worden opgevoerd omdat het kostbaar is en alleen het probleem oplost van het achterstallig onderhoud. De sleutel hiervoor ligt in het concept van het ‘ontwikkelend beheren’. Dit is een duurzame(re) manier van
het vernieuwen van de buurten en wijken waarin kleinschalige ontwikkelingen en beheer organisatorisch en financieel in één
proces zijn ondergebracht. In dit systeem is een centrale rol weggelegd voor de levensduur (kort, middel, lang) van de maatregelen of aanpak. Investeringen en verwachte rendementen worden aan de duur van een ontwikkeling aangepast. Deze manier van
denken en werken, met meer aandacht voor tijdsverloop, natuurlijke groei en gelaagdheid, kan beter omgaan met de teruglopende wijkvernieuwingsbudgetten, de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en fysieke opgave van de bloemkoolwijken.
Voor de aanpak van de bloemkoolwijken betekent dit dat er geen visie wordt gemaakt hoe de wijk er over 8 of 10 jaar uit komt te
zien maar dat een gezamenlijke analyse leidend is voor de aanpak van de problematiek. De voorgestelde ingrepen in §6.2 voor de
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aanpak van de problematiek volgen het tempo dat de wijk aan kan, niet het tempo dat de woningcorporatie en gemeente aankunnen.
Op deze manier kan ook de particuliere woningverbetering een betere plaats krijgen in de wijkaanpak. In de casussen viel immers te zien dat de particuliere woningverbetering werd aangeboden op het tempo van de woningcorporatie; met een forse eenmalige investering waardoor het woningbestand ineens wordt gerenoveerd. Woningeigenaren haakten af op de grote eenmalige
investering die hiermee gemoeid gaat. Een langdurige aanpak met kleinere en meer gespreide investeringen zijn aantrekkelijker
voor woningeigenaren.
De korte cyclus voor de wijkaanpak waarbij constant kan worden bijgestuurd impliceert dat partijen voor een langere tijd actief
blijven in de wijk. Het actief blijven in de wijk heeft als voordeel dat de resultaten van de wijkvernieuwing niet zo snel vervliegen.
Bewonersparticipatie, een beter sociaal klimaat, goede afstemming tussen organisaties, een passend woningaanbod zijn voorbeelden van resultaten die binnen een paar jaar weer kunnen vervliegen. Het is daarom nodig om de vinger aan de pols te houden. Dat geeft de meeste kans op een blijvend resultaat op fysiek en sociaal gebied .
Er is bovendien duidelijkheid over wie er in de wijk actief is en waarom, er zijn formele en informele contacten met bewoners en
bewonersgroepen, er is meer betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving, en er is een procesorganisatie die (lang) betrokken is in de wijk. Die kennis en structuur kan volledig worden ingezet voor het bijhouden en bijsturen van de resultaten en
ontwikkelingen.
Vanuit de wijkproblematiek gedacht is een korte cyclus ook logisch. Echter, vanuit een specialistische benadering als architect of
ontwikkelaar die meestal meer gericht is op het ontwerpen en bouwen en minder op beheer en onderhoud is de korte cyclus
minder logisch. De dynamiek van een wijk is dan minder interessant.
Een korte cyclus veronderstelt dat alle deelnemers de ontwikkeling in een wijk planmatig en procesmatig willen bekijken. Daarnaast moet men bereid zijn op vrijwel permanente basis overleg te hebben over de gewenste ontwikkelingen en eventuele maatregelen. Ook moet er een organisatie zijn die deze ontwikkeling kan dragen en over voldoende kennis, expertise en mankracht
beschikt om processen op gang te brengen, te faciliteren en te coördineren.
Welke organisatie in een proces betrokken wordt, hangt natuurlijk af van de lokale situatie. Om te beginnen zijn de gemeente, de
corporaties en de bewonersorganisaties altijd aanwezig. Andere partners zijn bijvoorbeeld onderwijs, politie, welzijn, gezondheidsorganisaties, dienstenleveranciers en sociale dienst.
Hieronder wordt dieper in gegaan op de strategische inzichten en rollen voor de belangrijkste actoren die betrokken zijn bij de
wijkaanpak voor de bloemkoolwijken; de gemeente, de corporatie en de bewoners.
Partijen, rollen en samenwerking
De (vernieuwing van de) wijk is niet van de institutionele partijen, maar uiteindelijk van de mensen die er wonen en werken. Als
partijen in de wijkvernieuwing voor zichzelf de afweging maken wat hun bestaansrecht is, dan kunnen nogal wat zaken tussen
wal en schip belanden, zeker als bezuinigingen de belangrijkste drijfveer zijn. Deze vraag is relevant voor bloemkoolwijken omdat door de opkomst van de particuliere woningeigenaren de probleemeigenaars -discussie kan gaan spelen in de wijk.
Het ‘eigenaarschap’ van de vernieuwing zal daarom voor een belangrijk deel op minder ‘top-down’ moeten worden benaderd.
Het is nodig om de investeringen in de wijk van burgers zelf te vergroten. Tegelijkertijd blijft de organisatie en planning waarschijnlijk vooral het speelveld van de bestaande instituties.
Hieronder worden de rollen en strategische inzichten per partij gegeven. Daarna wordt kort op de gewenste samenwerking ingegaan. Bij het beschrijven van de rollen en samenwerking zullen ook de inzichten van de in dit onderzoek behandelde netwerktheorieën worden gebruikt. Deze inzichten kunnen helpen bij het vormgeven van een samenwerkingsaanpak voor de partijen.
Gemeente
Gemeenten spelen een centrale rol bij wijkvernieuwing. Via de samenwerking van gemeenten en corporaties is in veel steden de
vernieuwing van een groot aantal wijken op gang gekomen. Het zijn echter vooral de investeringen van corporaties geweest, die
de fysieke resultaten opleverden. Dat is dan ook niet zo verwonderlijk: de probleemwijken waren vooral wijken met veel sociale
huurwoningen. Door die voorraad te vernieuwen en de concentratie van sociale huurwoningen te verminderen zijn sociale problemen verdund en beter beheersbaar gemaakt. Deze strategie wordt in bloemkoolwijken echter moeilijker realiseerbaar omdat
hier veel particulier woningbezit aanwezig is waardoor de inspanning van de woningcorporatie dus kleiner is en meer van de
particuliere woningeigenaar gevraagd wordt.
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Het ligt voor de hand de woningeigenaren een meer centrale rol te geven bij de vernieuwingsaanpak van deze wijken. De gemeentelijke regierol blijft echter belangrijk. Die rol bestaat bijvoorbeeld uit de opstelling van strategische ontwikkelingsvisies
voor de wijk of buurt. Op basis van een grondige analyse van de betreffende wijken, waarbij ook de specifieke kwaliteiten worden
benoemd, worden globale lange termijn doelen in een ontwikkelingsvisie vastgelegd. Deze lange termijn doelen bepalen met de
actuele marktkansen de programmatische aanpak voor de komende drie tot vijf jaren.
Daarnaast kan de gemeente, in samenwerking met de woningcorporatie, een belangrijke rol invullen als aanjager van de particuliere woningverbetering of als procesmanager van het particuliere woningverbeteringsproces.
Om de gemeentelijke regierol goed te kunnen invullen, is er de kennis en kunde over stedelijke vernieuwing nodig. Die is aanwezig bij het ambtelijk apparaat. Mede door deze reden blijft de gemeente de komende jaren een cruciale actor bij het oplossen van
de problematiek in de bloemkoolwijken en het realiseren van stedelijke vernieuwing in deze wijken.
Toch zal de gemeente in het geval van wijken met een hoge particuliere woningvoorraad en versnipperd bezit de verwachting
vaak enigszins bij moeten stellen. In bloemkoolwijken kunnen, door verschillende eerder aangegeven redenen, niet de fysieke
resultaten worden behaald die in de voor- en vroegnaoorlogse wijken zijn behaald. Tijdens een vernieuwingsproces moeten zij
dus kunnen accepteren dat de particuliere woningvoorraad niet of slechts gedeeltelijk kan worden vernieuwd. In wijken met een
versnipperd bezit is dit lastiger te organiseren omdat de koopwoningen fysiek gezien midden tussen de huurwoningen in staan.
Hierdoor kunnen woningblokken moeilijker worden gerenoveerd en blijft het fysieke resultaat, bij het niet participeren van de
particuliere woningeigenaar, achter.
Woningcorporaties
Woningcorporaties hebben veel woningbezit in bloemkoolwijken. Een groot deel van dit bezit is de komende jaren aan groot
onderhoud toe, of er is vernieuwing nodig om de verhuurbaarheid van de woningen te verbeteren. Ook de woningcorporaties
worden geconfronteerd met terugopende investeringsmogelijkheden waardoor zij ook scherpere keuzes moeten maken.
De ingrepen in veel woningen in bloemkoolwijken worden uitgevoerd door de woningcorporaties. De ingrepen zullen, afgaande
op de aangetroffen ingrepen in de casuïstiek, vaak het karakter van groot onderhoud of renovatie hebben. Sloop-nieuwbouw zal
in bloemkoolwijken niet vaak een optie zijn.
Het is echter ook in het belang van de corporatie dat particuliere woningverbetering plaatsvindt in de bloemkoolwijken. Wanneer de particuliere woningen in de oude staat blijven (met name in wijken met veel particulier bezit) heeft dit een negatieve
invloed op de waarde en verhuurbaarheid van het corporatiebezit. Vanuit een strategisch oogpunt is het voor corporaties dus
ook van belang dat die woningen ook worden vernieuwd.
Woningcorporaties kunnen op een verschillende manieren bijdragen aan de particuliere woningverbetering in de wijk. Het aanbieden van de renovatiepakketten was hier een voorbeeld van alhoewel dat in de onderzochte gevallen minder succesvol bleek.
Niettemin is er bij de corporaties veel kennis aanwezig over de te renoveren woningen (omdat het immers vaak verkochte huurwoningen zijn) en de uit te voeren ingrepen. Corporaties kunnen woningeigenaren adviseren en begeleiden bij het maken van
keuzes met betrekking tot de particuliere woningverbetering van hun bezit. Dit kan door het aanbieden van de renovatiepakketten of door het initiatief bij de bewoners zelf neer te leggen.
Wanneer het initiatief bij de bewoners zelf wordt gelegd kan de corporatie een adviserende of begeleidende rol in nemen. Via
een constructie zoals particulier opdrachtgeverschap (CPO, zie instrumenten op de volgende bladzijde) kan bijvoorbeeld een
groep woningeigenaren worden verzameld die een gezamenlijk belang hebben om hun woning aan te pakken. De woningcorporatie adviseert in- of begeleidt het proces of kan dan de financiële achtervang van het proces verzorgen.
Het aanbieden van de renovatie werkzaamheden in de vorm van bijvoorbeeld renovatiepakketten heeft als voordeel dat een
uniformer eindbeeld wordt bereikt en dat veel woningen ineens kunnen worden gerenoveerd. De aanpak is in potentie slagvaardiger. Wanneer wordt besloten de particuliere woningvoorraad te stimuleren door middels van het aanbieden van renovatiepakketten dient een goede inschatting te worden gemaakt van het financiële draagvlak van de woningeigenaren en hoe de woningeigenaren kunnen worden ‘verleid’ tot het meedoen aan de renovatie van de woningen. Het betrekken van de woningeigenaren bij
het maken van de renovatieplannen en het bedenken van ingrepen is hierbij een pre. Tevens moet erover na worden gedacht hoe
bewoners de investering kunnen financieren en moet er voor worden gewaakt dat de woningeigenaren een te grote investering
ineens moeten doen. Het risico dat woningeigenaren hierop afhaken is namelijk erg groot.
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Daarbij is voor woningcorporaties van belang de kwaliteit van de woonomgeving gelijke tred te laten houden met de opwaardering van het vastgoed. De kwaliteit van de woonomgeving is namelijk de grootse probleemveld van bloemkoolwijken en is in die
zijn ook bepalend voor de waarde van het vastgoed en de verhuurbaarheid van de woningen.
Tevens is het voor de woningcorporatie van belang zich tevens te mengen in sociale projecten in samenwerking met gemeente en
bewoners.
Het is tot slot van belang dat corporaties bij de verkoop van hun huurwoningen beseffen dat de woningeigenaar vanaf het moment van verkoop zelf zorg moet dragen voor de woning. Het is hierbij dan van belang dat de corporatie de woningen niet vlak
voor het groot onderhoud verkoopt en dat de nieuwe huiseigenaren financieel gezien (genoeg) in staat zijn in het onderhoud van
de woningen te voorzien. Ook dient de corporatie er over na te denken of woningen wel en niet verkocht kunnen worden en is
het verstandig om met de woningeigenaren afspraken te maken over het onderhoud van woningen. Op deze manier kan de verkoop van huurwoningen ook daadwerkelijk de voordelen voor de wijk bezorgen die het in potentie heeft, zoals het creëren van
meer binding met de buurt en het bieden van mogelijkheden voor wooncarrière.
Woningeigenaren en bewoners
Eigenaar-bewoners hebben via de waardeontwikkeling van hun huis direct baat bij wijkvernieuwing. Zoals uit de conclusies in
§5.9 bleek dat de gebrekkige organisatiegraad van deze groep slagvaardigheid in de weg staat. Het is moeilijk hen te organiseren
of te verleiden om hun eigen woningbezit te vernieuwen. In veel gevallen ontbreekt ook de urgentie en financiële draagkracht
van de woningeigenaren.
In theorie kan men door deze organisatiegraad te verbeteren door de inzet van bepaalde instrumenten zoals het oprichten van
een VvE of het organiseren van CPO. Op deze manier worden er mogelijkheden geschapen voor verbeteringen door eigen beheer en wordt het actief beheer van collectieve ruimtes door wijkbewoners eenvoudiger.
Woningeigenaren of bewoners zijn geen maatschappelijke organisaties of instituties. Gemeenten en corporaties accepteerden
een onrendabele top, dit zagen zij als hun maatschappelijke taak. Voor woningeigenaren is dat anders, ten eerste moet men een
persoonlijk belang hebben om zich te engageren (What’s in it for me?). Het ‘rendement’ dat hun initiatief oplevert moet bovendien opwegen tegen de gevraagde persoonlijke inspanning van het initiatief. In het geval van gezamenlijke initiatieven moet
daarbij ook nog sprake zijn van een gedeeld belang. Daarbij moeten die mensen elkaar ook nog weten te vinden en de juiste
middelen en vaardigheden tot hun beschikking hebben, voordat men zich gezamenlijk op een bepaald gedeeld doel zal richten.
Bovendien zullen gemeente en corporatie moeten accepteren dat het beoogde doel van een privaat initiatief lang niet altijd samenvalt met de visie die bestaande instituties hebben over het betreffende gebied of maatschappelijke domein.
Via verschillende initiatieven kunnen bewoners en woningeigenaren zich inzetten voor de vernieuwing van de wijk. Wijkbeheer,
schoonmaakacties, collectief particulier opdrachtgeverschap, buurtbeveiliging en het vernieuwen van bijvoorbeeld voortuinen
zijn hier voorbeelden van. Een voorwaarde voor dit soort initiatieven is wel dat er en (actieve) bewonersorganisatie, gemeente of
corporatie achter zit die genoeg gemeenschappelijk belang kan creëren en dit soort initiatieven in goede banen kan leiden.
Voorbeelden van meer structurele bewonersinitiatieven zijn bij voorbeeld een wijkvereniging, wijkaandelen of collectief beheer.
Deze voorbeelden zijn reeds in hoofdstuk 2 behandeld.
Samenwerking
De samenwerking tussen de partijen zal met het ‘ontwikkelend beheer’ een andere vorm krijgen dan met de intensievere vorm
van wijkvernieuwing in voor- en naoorlogse wijken.
Zoals aangegeven vraagt het ‘ontwikkelend beheer’ een commitment van de partijen die langer duurt dan in veel andere wijkvernieuwingsprocessen het geval is. Volgens de kenmerken van een complex netwerk (de Bruijn & ten heuvelhof, 1999) en de principes van het procesmanagement (de Bruijn et. al. 2002) kan de toepassing van de kortere cyclus in bij het ontwikkelend beheer
goed rekening houden met dynamiek in het proces. Ook kunnen de bewoners beter worden betrokken bij het vernieuwingsproces omdat de projecten meer van ‘onderop’ worden georganiseerd. Dit waarborgt het principe van het procesmanagement dat
alle relevante partijen zijn betrokken bij het proces. De vernieuwingsprocessen kunnen ook transparanter worden gemaakt omdat men afhankelijker van wordt van elkaars inzet doordat (financiële) middelen beperkt beschikbaar zijn. Deze interdependentie zorgt er voor dat de bijdrage van bijvoorbeeld belangrijker is dan voorheen in wijkvernieuwingsprocessen het geval was.
De kenmerken van een complex netwerk (de Bruijn & ten heuvelhof, 1999) en principes van procesmanagement (de Bruijn et.
al. 2002) kunnen goed worden gebruikt om samenwerking voor deze manier van wijkvernieuwing verder vorm te geven.
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Instrumenten
De inzet van instrumenten en maatregelen is (naast de reeds genoemde ingrepen in §6.2) noodzakelijk om de wijkaanpak zoals
die hierboven is beschreven tot een succes te maken. Er bestaan erg veel instrumenten en maatregelen op het gebied van wijkvernieuwing. In deze paragraaf wordt echter alleen ingegaan op enkele instrumenten die specifiek geschikt zijn voor de situatie
in bloemkoolwijken en een mogelijk antwoord kunnen bieden op de vraag waarop particuliere woningverbetering succesvol kan
zijn in bloemkoolwijken:
-

De gebrekkige organisatiegraad en het ontbreken van een collectief probleem vormen een belangrijke belemmering bij
de particuliere woningverbetering in de wijken. De organisatiegraad van de bewoners kan (in theorie) verbeterd worden met het toepassen van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De essentie van dit CPO is dat de bewoners (samen met de buren) de handen ineen slaan bij de bouw of verbouw van woningen. Ze zijn zelf opdrachtgever
binnen het project waar ze (komen te) wonen. Met dit instrument is inmiddels veel ervaring in nieuwbouwprojecten.
Voor renovatie of groot onderhoud werkzaamheden is echter nog weinig ervaring met dit instrument8.

-

Om bij het invoeren van het ‘ontwikkelend beheer’ de bewoners daadwerkelijk meer invloed te geven bij het beheer
van de eigen woonomgeving kunnen de organisatievormen voor wijkbeheer die in §3.5.2 zijn genoemd soelaas bieden.
Zij bieden meer mogelijkheden voor het wijkbeheer door dit op een goede manier te organiseren. De juridische constructies om dit op een goede manier te organiseren zijn in bijlage 2 gegeven.

-

De inzet van instrumenten voor particuliere woningverbetering zoals de bouwadvieswinkel (BAW) en Svn (Stichting
Volkshuisvesting Nederland) leningen kwamen in de onderzochte casussen niet goed uit de verf. Deze instrumenten
kunnen echter wel succesvol zijn in andere gevallen met andere omstandigheden. Svn leningen blijken bijvoorbeeld in
andere voorbeelden goed te hebben gewerkt als ‘smeermiddel’ van particuliere woningverbetering (Schuitemaker,
2008). Alvorens deze instrumenten worden ingezet moet echter vooraf wel goed de financiële positie en het draagvlak
bij de bewoners worden onderzocht.

8

In Dordrecht is CPO toegepast bij versnipperd particulier eigendom. Er was in deze situatie sprake van paalrot bij de particuliere woningen. Middels een CPO constructie

hebben de bewoners het funderingsherstel uitgevoerd.
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7. Beantwoording hoofd- en deelvragen
7.1 Inleiding
Sinds enige tijd vormen bloemkoolwijken een nieuwe opgave in de wereld van de stedelijke vernieuwing. De opgave in de
bloemkoolwijken is op een aantal punten verschillend van die in andere voor– en naoorlogse wijken. Zo is de fysieke opgave niet
zozeer gericht op sloop en nieuwbouw en het bestrijden van grootstedelijke problematiek in de wijk maar op het plegen van
kleinschaligere ingrepen in de wijk op fysiek en sociaal gebied zoals aanpassingen in de openbare ruimte, de renovatie van woningen of projecten op het gebied van veiligheid.
Er is echter nog weinig ervaring met de problematiek en de uitvoering van ingrepen ter bestrijding van de problematiek in
bloemkoolwijken. De eerste doelstelling van dit onderzoek luidde dan ook als volgt: Het vergroten van het inzicht in de
problematiek en de stedelijke vernieuwingsopgave in bloemkoolwijken.
De tweede doelstelling gaat in op een specifiek probleemthema dat in de bloemkoolwijken speelt; het omgaan met versnipperd
particulier bezit in een stedelijk vernieuwingsproces. Er is tussen gemeenten en corporaties sinds een aantal jaren een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan voor de (fysieke) stedelijke vernieuwing in verouderde wijken die zij grotendeels samen af
konden. De bloemkoolwijken kennen vaak een hoog particulier en/of versnipperd particulier bezit waardoor woningeigenaren
een groot aandeel van de woningen in de wijk in het bezit hebben. Deze situatie maakt de stedelijke vernieuwing mede afhankelijk van de woningeigenaren. Om dit proces nader te onderzoeken is de doelstelling voor dit probleemthema als volgt gesteld:Het
vergroten van het inzicht in de problematiek rondom het samenwerking tussen actoren in het stedelijke vernieuwingsproces in
bloemkoolwijken (met een versnipperd bezit).
De laatste doelstelling van dit onderzoek was om te komen tot strategieën en instrumenten om stedelijke vernieuwing in bloemkoolwijken op basis van de vergaarde inzichten en conclusies die uit de twee eerdere doelstellingen moeten voortkomen. De
laatste doelstelling luidde als volgt: Het bedenken of verzamelen en evalueren van strategieën en instrumenten om stedelijke
vernieuwing effectief toe te passen in Bloemkoolwijken (met een versnipperd bezit).
7.2 Beantwoording hoofdvraag en deelvragen
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van dit onderzoek bereikt door middel van beantwoording van de hoofd en deelvragen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt:
In hoeverre wordt het stedelijk vernieuwingsproces in bloemkoolwijken beïnvloed door het versnipperde particuliere bezit in
deze wijken en welke samenwerkingsstrategieën, beheermodellen of instrumenten kunnen het best worden gebruikt voor de
stedelijke vernieuwing in bloemkoolwijken?
De hoofdvraag is onder te verdelen in de volgende deelvragen. Deze luidden als volgt:
1.

Welke problematiek speelt er in de bloemkoolwijken en wat betekent dit voor de stedelijke vernieuwingsopgave van

2.

Op welke wijze beïnvloedt versnipperd woningbezit het stedelijk vernieuwingsproces van bloemkoolwijken?

3.

Hoe kan een stedelijk vernieuwingsproces effectief worden ingericht in wijken met een versnipperd particulier bezit?

4.

Welke instrumenten kunnen dit stedelijke vernieuwingsproces in bloemkoolwijken ondersteunen?

deze wijken?

Hieronder worden de deelvragen achtereenvolgens behandeld.
1.

Welke problematiek speelt er in de bloemkoolwijken en wat betekent dit voor de stedelijke vernieuwingsopgave van
deze wijken?

De eerste deelvraag is grotendeels in hoofdstuk 2 en tijdens het casusonderzoek in hoofdstuk 5 behandeld. In hoofdstuk 5 is
tijdens het casusonderzoek de kans gegrepen om dieper op de problematiek en de uitgevoerde ingrepen in de wijk in te gaan. In
hoofdstuk 6 is vervolgens een overzicht van de problematiek gegeven met daarbij een analyse van de verantwoordelijke partijen
en de mogelijke ingrepen voor de problematiek.
Literatuur en onderzoek
De problematiek van de bloemkoolwijken kan verklaard worden vanuit een aantal oorzaken. De wijken kennen enerzijds een
aantal ‘ontwerpfouten’ waardoor bepaalde functies in de wijk in het gedrang komen. De specifieke opzet en het ontwerp van de
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wijken is ontstaan vanuit een gedachte van geborgenheid, kleinschaligheid en laagbouw. De wijken uit de jaren ’70 zijn vaak nog
ruim opgezet en hebben relatief ruime woningen. De bloemkoolwijken uit de jaren ’80 zijn onder invloed van de recessie in de
woningbouw soberder opgezet en kennen kleinere woningen met goedkoper materiaalgebruik. Een duidelijk verschil tussen de
wijken uit de jaren ’70 en jaren ’80 is hierdoor waar te nemen. De wijken uit de jaren ’80 zijn in potentie aanzienlijk kwetsbaarder. Deze kenmerken van de bloemkoolwijken maken de wijken minder populair op de woningmarkt dan de alternatieven in
deze prijsklasse, de Vinex woning.
Op fysiek gebied zorgt een combinatie van de fysieke opzet van de wijk en de (staat van de) openbare ruimte voor problemen. De
combinatie van slijtage met een amorfe structuur van de openbare ruimte met veel onduidelijke semi-publieke ruimten levert in
veel gevallen een beeld van verpaupering op. Ook is er vaak een tekort aan parkeerplaatsen in de wijk. In combinatie met de
sterk wisselende oriëntaties van woningen leidt dit al snel tot conflicten tussen de privé kavels en de openbare ruimten. Bewoners lossen dit vaak zelf op met schuttingen.
De woningen vertonen over het algemeen geen grote problemen maar zijn vaak slecht geïsoleerd, hebben een wat groezelige en
gedateerde aanblik door goedkoop materiaalgebruik en zijn in veel gevalleen aan groot onderhoud toe.
De ruimtelijke knelpunten zijn terug te voeren op een gebrek aan afstemming, precisie en eenduidigheid in de stedenbouw en
architectuur. Er dient zich zo een omvangrijke vernieuwingsopgave aan. Geen vernieuwing of verbetering in het beheer van de
wijken betekent namelijk een achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit in deze wijken.
Er is echter nog weinig ervaring met de fysieke aanpak van bloemkoolwijken. Een grootschalige herstructurering zoals we die
kennen uit de voor en vroeg naoorlogse wijken lijkt geen oplossing voor de problematiek in bloemkoolwijken. De stedelijke vernieuwingspraktijk van de laatste jaren maakt duidelijk dat de bestaande stedenbouwkundige structuur van wederopbouwwijken
veelal intact wordt gelaten, terwijl de bebouwing vaak grootschalig wordt aangepakt. De (gewenste) strategie in bloemkoolwijken (en ook de casussen) staat zo goed als lijnrecht tegenover deze aanpak. De opgave richt zich juist specifiek op een vernieuwing van de ruimtelijke structuur in de wijken waarbij de woningen intact worden gelaten of een renovatiebeurt krijgen.
Naast de ruimtelijke knelpunten die vooral te wijten zijn aan een combinatie van slijtage en de ‘ontwerpfouten’ spelen er ook
een aantal sociaal-economische problemen in bloemkoolwijken.
De laatste jaren ontgroent en vergrijst de bevolkingssamenstelling van de bloemkoolwijken ten opzichte van het Nederlandse
gemiddelde maar ook absoluut gezien. Ook is er sprake van een stijgend aantal huishoudens zonder kinderen en alleenstaanden
in de bloemkoolwijken. De sociaaleconomische positie van de bewoners loopt de laatste jaren wat terug, een verklaring hiervoor
zou het wegtrekken van bewoners naar andere wijken kunnen zijn. Deze ontwikkelingen tezamen zorgen ervoor dat de bloemkoolwijken niet meer de sociale gemeenschappen met allemaal gelijkgezinde huishoudens vormen maar wijken zijn geworden
met bewoners die individualistische zijn ingesteld en elk hun eigen problemen kennen. Bewoners trekken zich terug binnen de
grenzen van hun kavel. Het zorgt zo ook voor een verandering in de mate waarin men zich wil inzetten in de fysieke en sociale
woonomgeving.
De nuancering die moet worden aangebracht is dat de onderzochte wijken (uit het W0on 2009 onderzoek) onderling veel verschillen vertonen. Ook de fysieke kwaliteit van de wijken kan veel verschillen. De geschetste problematiek speelt in de ene wijk
niet en in de andere wijk in grote(re) mate. De mate van problematiek is, op basis van de onderzochte resultaten, voornamelijk
afhankelijk de regionale context van de wijk (grootstedelijk of lokaal) en in kleinere mate de tijd (jaren ’70 of ’80) waarin de wijk
is gebouwd.
Cases
De onderzochte casussen vertonen min of meer dezelfde problematiek als de aangetroffen problematiek op basis van de literatuur. Dit geldt zowel voor problemen op het gebied van ontwerp en inrichting als op het gebied van beheer en onderhoud. Zo is
in alle wijken sprake van ‘achterkantsituaties’ door de verkavelingopzet van de wijk. De achterkantsituaties zorgen in alle gevallen voor een lage beeldkwaliteit en een onveilig gevoel bij de bewoners door de onoverzichtelijkheid. Ook het parkeren vormt in
alle casussen een probleem door een tekort aan parkeergelegenheden.
Op het gebied van verval, onderhoud en beheer vertonen de wijken ongeveer dezelfde problematiek als in de literatuur is aangetroffen. De openbare ruimte vormt vaak het grootste fysieke probleem in de wijk. De groene hoofdstructuren door de wijk en het
snippergroen zijn vaak slecht onderhouden en komen rommelig over. Dit rommelige karakter wordt versterkt door de bestrating
die van een lage kwaliteit is en vaak verzakt is of scheef is gaan liggen.
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De openbare ruimten ook een deel van de woningen in de casussen zijn aan renovatie of groot onderhoud toe. Vaak omdat de
energieprestatie van de woningen slecht is, de gevels van slechte kwaliteit zijn en de kozijnen en het schilderwerk vaak aan vernieuwing toe zijn. In de onderzochte casussen zien de corporaties de sociale achteruitgang van de wijk in combinatie met de
matige staat van de woningen en openbare ruimte als aanleiding om groot onderhoud te plegen aan de woningen. Dit groot onderhoud bestaat in de casussen vaak uit het vervangen van de kozijnen, aanpassingen aan de gevels (nieuwe beplating of zelfs
nieuw metselwerk in de Donk en Stedenwijk noord) , nieuwe daken of dakbedekking en nieuwe isolatie. Er worden geen aanpassingen aan de binnenkant van de woningen gedaan in de onderzochte casussen.
Een belangrijk inzicht dat in een tweetal casussen (Lelystad Noord oost en Emmerhout) naar voren komt maar ook een landelijk
verschijnsel is, is dat de wijkvernieuwingsbudgetten van gemeenten en corporaties flink teruglopen. Dit is vooral te wijten aan
ingezette (Rijks)bezuinigen en de economische crisis. In Lelystad en Emmen heeft dit geresulteerd in het uitstellen of versoberen van (vele) fysieke ingrepen.
Hoewel de fysieke opgave van bloemkoolwijken niet zo ‘kostbaar’ is als de opgave in voor- en naoorlogse wijken moet men toch
rekening houden met het feit dat bloemkoolwijken te maken krijgen een beperkter budget. De ambities worden in de praktijk
hierop aangepast. In deelvraag 3 en 4 zal de vraag worden beantwoord hoe een stedelijk vernieuwingsproces rekening kan houden met de teruglopende onderhoudsbudgetten van de actoren.
De onderzochte bloemkoolwijken in het casusonderzoek zijn tot slot representatief voor de bloemkoolwijken in Nederland. Ze
vormen een mix van wijken die stammen uit de begintijd van de bloemkoolwijken (Emmerhout en De Donk) tot de latere
bloemkoolwijken uit de jaren ‘80 (Stedenwijk noord en Lelystad Noord oost). De kleine onderlinge verschillen in de stedenbouwkundige opzet van de wijken zijn ook representatief voor de pluriforme karakter van de bloemkoolwijken in Nederland.

2.

Op welke wijze beïnvloedt versnipperd woningbezit het stedelijk vernieuwingsproces van bloemkoolwijken?

Een belangrijk onderzoeksthema in dit onderzoek was het versnipperd woningbezit in de bloemkoolwijk. Het versnipperd bezit
is een belangrijk kenmerk van de bloemkoolwijk. Het versnipperd bezit is vaak veroorzaakt door de verkoopoperaties van corporaties gedurende de afgelopen 20 jaar. Met het stedelijk vernieuwen met versnipperd bezit in laagbouwmilieus is nog weinig
ervaring en in theorie en praktijk kan dit het stedelijk vernieuwingsproces belemmeren.
De bovenstaande onderzoeksvraag is beantwoord op basis van theoretische inzichten en door casusonderzoek uit voeren en
daarbij de (mogelijke) invloed van het versnipperd bezit op het vernieuwingsproces te onderzoeken.
Theoretische inzichten
De theoretische inzichten die zijn onderzocht hebben betrekking op inhoudelijke inzichten van versnipperd eigendom en stedelijk vernieuwing (inhoud) en theoretische inzichten van een stedelijk vernieuwingsproces in zijn algemeen (proces).
Inhoud
Met betrekking tot de theoretische inzichten over stedelijke vernieuwing en versnipperd eigendom bieden de inzichten van
Glock & Häussermann (2004) en Goderbauer (2007) het meeste perspectief; zij wijzen op het prisoner’s dilemma en het tragedy
of the common’s dilemma ten grondslag liggen aan het probleem dat een stedelijk vernieuwingsproces lastiger verloopt in wijken met versnipperd eigendom, en juist eenvoudiger zijn te organiseren in wijken met veel corporatiebezit.
Klosterman (1985) illustreert het prisoner’s dillemma met het volgende voorbeeld: Als een bewoner zijn huis wil renoveren
maar de rest van de straat dat niet doet, dan blijft de straat achteruit gaan. Die bewoner kan dan beter niets doen. Ook als de
rest van de straat zijn huis opknapt loont het om niets aan je huis te doen, want er wordt geprofiteerd van de waardevermeerdering als gevolg van de inspanningen van anderen (freeriding). In beide gevallen loont het dus om geen onderhoud te
plegen. Maar als iedereen er zo over denkt, dan zal de straat achteruit blijven gaan en de waarde van het eigen bezit dalen.
Particuliere eigenaren kunnen dus moeilijk inschatten of de inspanningen en investeringen opwegen tegen de opbrengsten. Die
opbrengsten zijn namelijk ook afhankelijk van de inspanningen van andere eigenaren.
De Wolff et al. (2004) geven daarnaast drie categorieën of redenen op waarom een gezamenlijke stedelijke vernieuwing met een
versnipperd bezit kan falen. Dit komt omdat de verschillende eigenaren inhoudelijk niet achter de ingreep staan, de eigenaren
de ingreep niet kunnen bekostigen of dat sprake is van freeriders. De ware motieven kunnen vaak (bijna) niet worden achter-
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haald. Het afhaken van de woningeigenaren is niet bevorderlijk voor het proces omdat zo een deel van de woningvoorraad niet
kan worden aangepakt, het draagvlak voor de vernieuwing kan verminderen en de woningeigenaren eventueel kunnen gaan
dwarsliggen in het proces.
Bij de toename van het versnipperde bezit is er ook sprake van het deels verleggen van het probleem naar andere partijen. Een
probleemeigenaarskwestie doet zich voor wanneer de wijk toe is aan (groot) onderhoud of stedelijke vernieuwing. De vraag van
veel gemeenten en woningcorporaties is dan tot hoever hun verantwoordelijkheid reikt bij het onderhoud van de huis- en
woonomgeving van verouderde wijken met een hoog particulier bezit en hoe men de huiseigenaren kan betrekken en meenemen
in het vernieuwen van de woning en woonomgeving. Dit levert bij een stedelijke vernieuwingsproces niet alleen een ander
(krachten)spel tussen de partijen en daarmee de vraag hoe zo’ n proces moet worden vormgegeven en hoe woningeigenaren (bij
de besluitvorming) moeten worden betrokken.
Op basis van de theorie kan worden geconcludeerd dat een versnipperd bezit een aanzienlijke invloed kan hebben op het draagvlak en het uiteindelijke resultaat van de vernieuwing. Omdat vele woningeigenaren zich om financiële of speculatieve redenen
kunnen ontrekken aan het vernieuwingsproces is een samenwerkingsproces in een ’versnipperde wijk’ in theorie moeilijker te
organiseren dan in een wijk met veel corporatiebezit.
Daarnaast kunnen door een hoog particulier of versnipperd bezit de machtsverhoudingen en verantwoordelijkheden in de wijk
veranderen; gemeenten en corporaties voelen zich door het geslonken bezit minder verantwoordelijk in de wijk.
Proces
Een drietal netwerkbenaderingen werden in dit onderzoek gebruikt om het stedelijk vernieuwingsproces en het spel tussen de
actoren te analyseren. Dit is gedaan met een drietal theoretische invalshoeken die ondersteunend zijn aan de netwerkbenadering. Aan de hand van deze theoretische invalshoeken zijn onderzoeksvragen en een analysekader opgesteld waaraan de cases
zijn getoetst.
De ‘Kenmerken van een complex netwerk‘ volgens De Bruijn & Ten Heuvelhof (1999) is gebruikt om de samenwerking tussen
woningcorporaties, gemeente en bewoners(organisaties) te karakteriseren. De ‘Principes van procesmanagement’ volgens De
Bruijn e.a. (2002) zijn gebruikt om het procesverloop te toetsen aan de kenmerken van een goed proces zoals door hen beschreven. Tot slot is de ‘Evaluatie van een beleidsproces’ volgens Teisman (1998) gebruikt om te bekijken hoe de actoren aankijken
tegen de mate waarin de vooraf gestelde doelen zijn gerealiseerd in het proces.
Op basis van deze theorieën is een analysekader opgesteld waarmee de casussen zijn geanalyseerd. Bij de analyse van de casussen is steeds de vergelijkende vraag gesteld in hoeverre het procesverloop van de casussen met versnipperd bezit afwijken van de
casussen zonder versnipperd bezit.
Praktijk-Cases
Een eerste bevinding, buiten de invloed van het versnipperd bezit om, was dat het stedelijk vernieuwingsproces in drie van de
vier casussen redelijk vergelijkbaar was. Het stedelijke vernieuwingsproces betrof deze gevallen vooral een samenwerking tussen
de gemeente en corporatie en had een projectmatig karakter. In alle cases bleken woningcorporaties en de gemeente van elkaar
afhankelijk te zijn. De corporatie was verantwoordelijk voor het beheer en vernieuwing van het vastgoed en de gemeente was
verantwoordelijk voor het beheer en vernieuwing van de openbare ruimte en was daarnaast een leidende partner in het stedelijke vernieuwingsproces als het gaat om de visie op de wijk (en de corporatie in mindere mate). In de cases Emmerhout is de visie
op de wijk duidelijk een product van een co-makership tussen vele partijen waarbij de corporatie en gemeente het voortouw
hebben genomen.
De derde partij die in de cases is bestudeerd, de bewoners, hadden een erg wisselende rol in de cases. De zeggenschap van de
bewoners bleek in drie van vier cases beperkt tot (beperkte) inspraak op de plannen. Alleen in de casussen Emmerhout en in
minder mate in De Donk zijn de bewoners intensiever betrokken bij het vernieuwingsproces doordat de bewonersorganisaties
bij de overlegrondes zijn betrokken.
Een andere partij binnen de bewonersgroep, de woningeigenaren, kreeg opvallend weinig aandacht in de casussen. In de casussen Stedenwijk noord en Lelystad Noord oost, die stevig inzetten op particuliere woningverbetering, werden de woningeigenaren
niet of nauwelijks bij de planvorming van de woningrenovatie betrokken (alleen informatieve inloopavonden). Dit terwijl de
huurders vaak nog wel enige vorm van inspraak hadden over de ingrepen aan de woningen. De plannen voor de renovatie waren
vaak al gemaakt voordat de woningeigenaren werden benaderd. De woningeigenaren kregen hierdoor in beide casussen het
gevoel dat hen iets werd opgedrongen. Dit is niet bevorderend geweest voor de particuliere woningverbetering.
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In twee casussen (Stedenwijk noord en Lelystad Noord oost) is getracht door middel van instrumenten gericht op particuliere
woningverbetering (het aanbieden van pakketten in combinatie met voordelige leningen) de woningeigenaren bij het stedelijk
vernieuwingsproces te betrekken. De invalshoek van instrumenten hangt nauw samen met de gedachte van invloed uitoefenen
in complexe netwerken (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1999). Het netwerk bestond in de casussen uit de gemeente en corporatie
die de woningeigenaren via de inzet van instrumenten, zoals subsidie en voorlichting, wilden verleiden een duit in het zakje van
de fysieke vernieuwing te doen. Het slagen van de (fysieke) stedelijke vernieuwing hing hiermee in grotere mate af van de participatie van de woningeigenaren aan het vernieuwingsproces.
Het betrekken van de eigenaren bij het proces leverde flinke problemen op. Of de eigenaren wilden niet mee doen met de renovatieplannen van de corporatie omdat zij van mening zijn dat de woningcorporatie hiervoor verantwoordelijk is, of men was het
niet eens is met het inhoudelijke karakter van de ingrepen (door bijvoorbeeld niet betrokken te zijn geweest bij het besluitvormingsproces voor de ingrepen van het groot onderhoud), of de eigenaren waren financieel niet in staat de ingrepen te bekostigen. In Almere Stedenwijk gingen enkele woningeigenaren zelfs flink dwarsliggen in het proces.
Omdat de woningeigenaren niet waren georganiseerd en de aanwezigheid van een direct ‘collectief probleem’ ontbrak was het
tevens moeilijk de bewoners te mobiliseren of hen te verleiden tot het doen van ingrepen.
Er kan hiermee worden geconcludeerd dat het organiseren van particuliere woningverbetering op de manier waarop dit in Lelystad Noord oost en Almere Stedenwijk is gedaan (het meedoen aan de vernieuwingsoperatie door in een keer een grote investering te doen aan de woning in de vorm van een renovatiepakket) in weinig gevallen tot een goed resultaat zal leiden. De investering is te groot voor de woningeigenaren.
In wijken met een hoog aantal particuliere woningeigenaren waarbij het woningbezit versnipperd door de wijk is verspreid kan
het niet participeren van de woningeigenaren de fysieke opgave in het vernieuwingsproces bemoeilijken. Woonblokken kunnen
bijvoorbeeld niet in een keer totaal worden aangepakt, er moet om de koopwoningen heen worden gerenoveerd. Bovendien kan
de fysieke vernieuwing van een wijk moeilijk als geslaagd worden beschouwd wanneer slechts 40% (in het geval van Lelystad
Noord oost) van de verloederde woningen in de wijk is vernieuwd omdat de huiseigenaren de ingrepen niet kunnen bekostigen.
De voorbeelden uit de praktijk laten zien dat de aangeboden renovatiepakketten in combinatie met deze leningen nog een stap te
hoog zijn voor vele woningeigenaren.
Het alternatief is dat de woningeigenaren in wijken met een versnipperd hun woning niet parallel met het renovatieproces van
de corporatie vernieuwen maar de woning op hun eigen tempo gaan vernieuwen of onderhouden.
Conclusie
De conclusie die kan worden getrokken is dat versnipperd eigendom het stedelijk vernieuwingsproces kan beïnvloeden. Hoe
meer (versnipperd) particulier woningbezit in de wijk is des te meer het proces afhankelijk wordt van de inzet van de particuliere
eigenaren. Door de pluriformiteit van deze woningeigenaren wordt het proces meer complex. De woningeigenaren hebben allerlei redenen om niet mee te doen aan het proces (zie de Wolff, 2004). Gemeenten en woningcorporaties zijn vaak niet in staat de
woningeigenaren te sturen door middel van instrumenten. Door het afhaken van de woningeigenaren is het fysieke resultaat in
de wijk onbevredigend (ten opzichte van de eerder gestelde doelen) of kunnen impasses in het proces ontstaan. Bovendien blijft
de vraag over hoe particuliere woningeigenaren zorg gaan dragen voor hun woningen. Met betrekking tot deze laatste vraag zal
gezocht moeten worden naar instrumenten en mogelijkheden om met de woningeigenaren een vorm van particuliere woningverbetering te realiseren (die de bewoners financieel en qua tempo aankunnen) zodat de fysieke staat van de woningen in deze
wijken is geborgd.
Wanneer het versnipperd bezit is ‘veroorzaakt’ door verkoopoperaties van woningcorporaties wordt het nog eens moeilijker een
stedelijk vernieuwingsproces te organiseren waarin particuliere woningverbetering een plaats krijgt. Uit de casussen blijkt dat
dan de discussie wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het groot onderhoud of renovatie gaat spelen. Woningeigenaren
zijn van mening dat de corporatie de renovatie (deels) moet betalen omdat de woningen reeds met onderhoudsachterstand zijn
verkocht en de corporaties willen de onderhoudsoperatie niet betalen voor de woningeigenaren. De casussen hebben laten zien
dat de woningeigenaren dan afhaken en conflicten kunnen veroorzaken in het proces.
Naast het omgaan met de particuliere woningeigenaren en het versnipperd woningbezit, dat kenmerkend is voor de bloemkoolwijken, doen zich in dit onderzoek twee andere inzichten voor die nopen tot een andere wijkvernieuwingsstrategie dan de ‘klassieke’ wijkvernieuwing zoals we die gewend zijn in de voor- en naoorlogse wijken. De andere inzichten die in de vorige hoofd-

Gerrichhauzen en Partners

Bloemkoolwijken: particulier woningbezit en stedelijke vernieuwing 118

stukken naar voren kwamen zijn de teruglopende budgetten van de gemeenten en corporaties en de minder fysieke stedenbouwkundige opgave voor de bloemkoolwijken.
De partijen zullen daarom het stedelijk vernieuwingsproces voor bloemkoolwijk anders inrichten dan in voor- of vroegnaoorlogse wijken waar met men met (grootschalige) ingrepen en een zekere gedachte van maakbaarheid de wijken heeft getransformeerd. De onzekerheden met betrekking tot de participatie van de woningeigenaren, de andere vernieuwingopgave en teruglopende budgetten vragen dus om een andere inrichting van het vernieuwingsproces voor een bloemkoolwijk. Op de vraag hoe dit
proces moet worden ingericht wordt de volgende deelvraag verder op ingegaan.

3.

Hoe kan een stedelijk vernieuwingsproces effectief worden ingericht in wijken met een versnipperd particulier bezit?

Voor de beantwoording van deze deelvraag wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Hier is richting gegeven voor een nieuwe stedelijke vernieuwingsaanpak voor bloemkoolwijken. Hierbij worden de basisprincipes van de aanpak toegelicht en onderbouwd en
worden strategische inzichten per actor en de samenwerking tussen de actoren beschreven.
De voorgestelde stedelijke vernieuwingsaanpak moet om kunnen gaan met drie belangrijke complexiteiten de in dit onderzoek
naar voren zijn gekomen; de relatief lichte(re) stedenbouwkundige vernieuwingsopgave, teruglopende investeringsbudgetten
van woningcorporatie en gemeente en omgang met versnipperd particulier bezit.
Hiermee is niet gezegd dat de ‘oude’ vernieuwingsaanpak die veel is toegepast op de voor- en vroegnaoorlogse wijken met een
accent op grootschalige fysieke veranderingen en forse uitgaven, niet toepasbaar of effectief zou zijn voor bloemkoolwijken. De
grootschalige aanpak is namelijk erg effectief gebleken in veel voor- en naoorlogse wijken maar lijkt minder geëigend voor
bloemkoolwijken door de grote financiële inspanning die deze aanpak vraagt.
De nieuwe voorgestelde aanpak van ‘ontwikkelend beheer’ legt het accent meer op een continue, cyclische aanpak met minder
grootschalige fysiek ingrepen.
De onderstaande punten karakteriseren de aanpak van ontwikkelend beheer:
-

Iedere vijf jaar wordt onderzocht en gemonitord hoe de wijk zich ontwikkeld en daar zal de aanpak op aangepast worden (geen blauwdruk maar bijsturen);

-

De betrokken partijen zijn lange(re) tijd actief in het proces;

-

Het tempo van de wijkvernieuwing wordt niet bepaald door het productietempo wat de woningcorporatie en gemeente

-

Dit resulteert in een meer langdurige aanpak met kleine, gerichte en gespreide investeringen waarbij de focus minder

aankunnen maar in het tempo dat nodig is voor de ingrepen om effectief te zijn;
op fysieke ingrepen ligt;

4.

Welke instrumenten kunnen dit stedelijke vernieuwingsproces in bloemkoolwijken ondersteunen?

Instrumenten op het gebied van particuliere woningverbetering kunnen het stedelijk vernieuwingsproces van bloemkoolwijken
met versnipperd bezit ondersteunen. Zeker in wijken met een hoog particulier bezit is het voor het slagen van het fysieke eindresultaat belangrijk dat particuliere woningverbetering een plaats krijgt in het stedelijk vernieuwingsproces.
Om particuliere woningverbetering te realiseren in bloemkoolwijken kunnen instrumenten zoals collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ondersteuning bieden aan het wijkvernieuwingsproces. Ook kunnen organisatievormen voor wijkbeheer soelaas bieden om bij het invoeren van het ‘ontwikkelend beheer’ de bewoners daadwerkelijk meer invloed te geven bij het beheer
van de eigen woonomgeving. De inzet van instrumenten voor particuliere woningverbetering zoals de bouwadvieswinkel (BAW)
en Svn leningen kwamen in de onderzochte casussen niet uit de verf. Deze instrumenten hebben in andere gevallen echter goede
resultaten laten zien. Ze bieden ondersteuning aan het proces van particuliere woningverbetering en kunnen, met de lessen uit
de casussen meegenomen, hun waarde nog bewijzen.
Een belangrijke les uit de casussen is tevens dat de financiële instrumenten op zichzelf niet voldoende zijn om particuliere woningverbetering te kunnen realiseren. Ze kunnen ondersteuning bieden aan het proces van particuliere woningverbetering en
kunnen zo worden gezien als ‘smeermiddel’ van particuliere woningverbetering. Alvorens deze instrumenten worden ingezet
moet vooraf ook goed de financiële positie en het draagvlak bij de bewoners worden onderzocht.
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7.3 Aanbevelingen
Hoofdstuk 6 is reeds ingegaan op de gewenste stedelijke vernieuwingsaanpak in bloemkoolwijken, met daarbij strategische inzichten voor actoren en mogelijke instrumenten. Het voorstel voor deze aanpak vormt de eerste aanbeveling van dit onderzoek
voor de overheid en woningcorporaties. Daarnaast kunnen nog de volgende aanbevelingen worden gedaan:
-

Het is aan te bevelen de aanpak van het ‘ontwikkelend beheer te implementeren’. Deze aanpak kan beter met de specifieke vernieuwingsopgave voor de bloemkoolwijken, de teruglopende investeringsbudgetten en particuliere woningverbetering inspelen dan de ‘klassieke’ of ‘oude’ vernieuwingsaanpak

-

Het versnipperd bezit bemoeilijkt de stedelijke vernieuwingsoperatie aanzienlijk. Vooral bij wijken met versnipperd
bezit dat zij zelf hebben ‘veroorzaakt’ (of veroorzaken) door de verkoopoperaties van huurwoningen dienen zij zich te
realiseren dat particuliere woningverbetering een lastig proces zal worden en dat fysieke ambities wellicht moeten
worden bijgesteld. Het is daarom aan te bevelen dat woningcorporaties hun huurwoningen ‘voorzichtig’ verkopen. Bij
de verkoop van hun huurwoningen moeten woningcorporaties beseffen dat de woningeigenaar vanaf het moment van
verkoop zelf zorg moet dragen voor de woning. Het is hierbij dan van belang dat de corporatie de woningen niet vlak
voor het groot onderhoud verkoopt en dat de nieuwe huiseigenaren financieel gezien (genoeg) in staat zijn in het onderhoud van de woningen te voorzien. Ook dient de corporatie er over na te denken wel woningen wel en niet verkocht
kunnen worden en is het aan te bevelen om met de woningeigenaren afspraken (juridisch of via koopvormen) te maken over het onderhoud van woningen. Op deze manier kan de verkoop van huurwoningen ook daadwerkelijk de
voordelen voor de wijk bezorgen die het in potentie heeft zoals het creëren van meer binding met de buurt en het maken van wooncarrière.

-

Het is aan te bevelen dat de Instrumenten genoemd in §6.4 worden gebruikt om de particuliere woningverbetering in
bloemkoolwijken te realiseren. Wanneer wordt besloten de particuliere woningverbetering te stimuleren is het aan te
bevelen dat een goede inschatting wordt gemaakt van het financiële draagvlak van de woningeigenaren en hoe de woningeigenaren kunnen worden ‘verleid’ tot het meedoen aan de renovatie van de woningen. Het betrekken van de woningeigenaren bij het maken van de renovatieplannen en het bedenken van ingrepen is hierbij een pre.

-

Hierbij verdienen de mogelijkheden van de toepassing van het instrument Collectief particulier opdrachtgeverschap
nader (praktijk)onderzoek omdat zij (in theoretisch opzicht) veelbelovend zijn.

-

Het is aan te bevelen dat de gemeente en woningcorporatie in het geval van (bloemkool)wijken met een hoge particuliere woningvoorraad en versnipperd bezit hun (hoge) verwachtingen vaak enigszins zullen bij moeten stellen. Tijdens
een vernieuwingsproces moeten zij kunnen accepteren dat de particuliere woningvoorraad niet of gedeeltelijk kan
worden vernieuwd.

7.4 Reflectie
Het is altijd lastig om een onderzoek kritisch te bekijken wanneer je er een half jaar intensief mee bezig bent geweest. Wanneer
ik kritisch naar mijn onderzoek kijk kan ik de volgende punten noemen die mogelijk een beperking vormen in dit onderzoek:
-

Het onderzoek spreekt generaliserend over de ‘bloemkoolwijk’. Het betreft hier een verzamelterm voor bijna alle wijken en buurten gebouwd van 1970 tot 1985. De wijken hebben vaak dezelfde unieke kenmerken maar de aangetroffen
problematiek in deze wijken was vaak divers en regioafhankelijk. Dit gold ook voor de casussen.
Waneer conclusies worden getrokken over de bloemkoolwijken moet de nuancering in acht worden dat de conclusie
generaliserend is voor alle bloemkoolwijk en dat de praktijk meer uiteenlopend is.

-

Het brede karakter van dit onderzoek maakte het niet mogelijk op alle vlakken even diep in te gaan. Omdat de focus in
dit onderzoek vooral fysiek van aard was is de sociale en sociaaleconomische problematiek in de bloemkoolwijken erg
summier behandeld. Middels een thema analyse is deze problematiek wel aan het licht gebracht.
Bij de behandeling van de casussen of de voorgestelde stedelijke vernieuwingsaanpak van bloemkoolwijk is de aanpak
van de sociale problematiek echter onderbelicht gebleven.
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Er was een beperkte keuze aan casussen in dit onderzoek omdat er nog weinig bloemkoolwijken zijn in Nederland
waar reeds stedelijke vernieuwing heeft plaatsgevonden. In enkele geselecteerde casussen (Emmerhout, Lelystad
Noord oost) was de stedelijke vernieuwing nog niet helemaal gereed.

-

De casestudies in hoofdstuk 5 zijn telkens gebaseerd op interviews met drie verschillende actoren (gemeente, woningcorporatie en bewonersorganisatie) in het stedelijk vernieuwingsproces. In twee van de vier casussen is daadwerkelijk
met alle drie de actoren gesproken. In de casussen Emmerhout en Lelystad Noord oost is het niet gelukt om met de
vertegenwoordiger van de bewoners te spreken. Dit is mogelijk een beperking in het onderzoek omdat zo een minder
breed gedragen beeld naar voren komt.

-

De stedelijke vernieuwingsaanpak in hoofdstuk 6 wordt in dit onderzoek gepresenteerd als een aanpak die met verschillende aangetroffen complexiteiten kan omgaan. De aanpak is echter te weinig tot detailniveau uitgewerkt om
daadwerkelijk aan te tonen met deze complexiteiten om te kunnen gaan. Hiervoor is meer onderzoek nodig. De tijd
ontbrak hiervoor.

-

De sociale en sociaaleconomische problematiek van de bewoners van bloemkoolwijken is in dit onderzoek slechts kort
behandeld (zie reflectie) en verdient nader onderzoek. De oorzaken, achtergronden en oplossingsmogelijkheden kunnen worden onderzocht om zo de sociale pijler van de voorgestelde stedelijke vernieuwingsaanpak goed in te kunnen
vullen.

-

Methodisch gezien had de praktijk ook onderzocht kunnen worden door middel van een enquêteonderzoek. Hiermee
zouden meer vakexperts ondervraagt kunnen worden. Een enquêteonderzoek brengt echter de beperking met zich
mee dat men de mogelijkheid niet heeft om op bepaalde punten verder door te vragen of nuances aan te voelen. Dit is
gezien de complexiteit van stedelijke vernieuwingsprocessen en particuliere woningverbetering wel wenselijk. De interviews gaven de mogelijkheid wel om op dit soort onderwerpen verder door te vragen en eventueel andere casussen
aan hen voor te leggen ter vergelijking.

-

Dit onderzoek heeft meer inzicht geleverd in de stedelijke vernieuwing van bloemkoolwijken dan de literatuur op dit
moment biedt. Het onderzoek relateert een aantal actuele complexiteiten van stedelijke vernieuwing aan de aanpak
van bloemkoolwijken. Tot nu toe is de vernieuwingsopgave van bloemkoolwijken vooral stedenbouwkundig benaderd
en zijn de complexiteiten zoals particuliere woningverbetering bij een versnipperd bezit en wijkvernieuwing met teruglopende investeringsbudgetten los van elkaar behandeld. Dit onderzoek verbindt deze complexiteiten en past ze
toe op als stedelijke vernieuwingsaanpak voor bloemkoolwijken.
De belangrijkste inzichten die hierbij zijn ontwikkeld zijn:
-

Corporaties onderschatten de financiële problematiek en zelfredzaamheid van particuliere woningeigenaren.
Het is zo de vraag of zij zorg gaan dragen voor hun eigen bezit;

-

Corporaties onderschatten de complicerende werking van een stedelijk vernieuwingsproces bij verkoop van woningen aan particulieren. Het resultaat is een stroef vernieuwingsproces waarbij men het risico loopt dat een
aanzienlijk gedeelte van de wijk niet kan worden vernieuwd;

-

Er is een aanzet gegeven voor een aanpak die om kan gaan met aanzienlijk minder financiële middelen.

Gerrichhauzen en Partners

Bloemkoolwijken: particulier woningbezit en stedelijke vernieuwing 121

Literatuur
Beckhoven, E. van, G. Bolt & R. van Kempen (2006), Theories of neighborhood change and decline: their significance for postWWII large housing estates. Unpublished paper.
Bolt, G. & R. van Kempen (2003), Tussen fysiek en sociaal. Een literatuurstudie naar de relatie tussen fysieke en sociale verschijnselen in steden. [Geciteerd in winter 2009]. Beschikbaar op het Internet:
http://www.nicis.nl/kenniscentrum/binaries/stip/bulk/producten/sociaal-fysiekstate-of-the-art2005.pdf
Bortel, Gerard, van & Marja Elsinga (2005). Prestaties van corporaties in de stedelijke vernieuwing. Casestudie Den Haag,
Delft: Onderzoeksrapport OTB, Corpovenistaproject, Beschikbaar op het Internet:
http://www.kei-centrum.nl/files/kei2003/documentatie/corpovenista_-_onderzoek/corpovenista-casestudiedenhaagapr2005.pdf.
Buitelaar, E. , Kronberger, P., Segeren A. (2008) Stedelijke transformatie en grondeigendom. Ruimtelijk Planbureau, Den
Haag NAi Uitgevers, Rotterdam
Bureau Middelkoop (2007), “State-of-the-Art” van de laatnaoorlogse woonwijken, Haarlem: Bureau Middelkoop
Bureau Middelkoop (2007), Gereedschapskist voor woonerfwijken, Haarlem: Bureau Middelkoop
Bruijn, J.A. de, E.F. ten Heuvelhof en R.J. in ‘t Veld (1998) Procesmanagement. Over procesontwerp en besluitvorming, Academic Service, Schoonhoven.
Bruijn, J.A., de & E.F. ten Heuvelhof (1991). Sturingsinstrumenten voor de overheid; over complexe netwerken en een tweede
generatie sturingsinstrumenten, Leiden: Stenfert Kroese.
Bruijn, J.A., de & E.F. ten Heuvelhof (1999). Management in Netwerken, Utrecht: Uitgeverij LEMMA BV.
Ecorys (2009). Evaluatierapport Afsprakenkader, voor de jaren 2005 – 2010 voor de herstructurering Lelystad Noord oost,
Rotterdam: Ecorys Nederland BV
Emmen Revisited (2007) ‘Tijdens de verbouw gaat de verkoop door’ Wijkvernieuwing als blijvende inspanning, Emmen: Projectbureau Emmen Revisited
Emmen Revisited (2009) Wijkprogramma Emmerhout 2009-2014, Emmen: Projectbureau Emmen Revisited
Glock, B. & H. Häussermann (2004), ‘New trends in urban development and public policy in Eastern Germany dealing with
the vacant housing problem at the local level’, International Journal for Urban and Regional Research 28 (4):919-929.
Goderbauer, E. (2007), Private Eigentumer im Stadtumbau. Viele einzelne Eigentumer und unterschiedlichte Eigentumsverhältnisse: Chance oder Hemmnis beim Stadtumbau West? [Werkstatt Praxis 47], Bonn: ExWost/bmvbs/brr.
Haffner, Marietta & Marja Elsinga (2006). Dorpspolitiek. Samenwerking renovatie Disteldorp, Tuindorp Oostzaan en Vogeldorp, Gouda: Habiforum.
Haffner, Marietta, Marja Elsinga & Arjen Wolters (2005). Het stedelijke vernieuwingsnetwerk. Verkenning in theorie en praktijk, Gouda: Habiforum.
Haffner, Marietta, Amelia Oei & Marja Elsinga (2007). Gebiedsafspraken. Opereren in een herstructureringsnetwerk in Hordijkerveld en de Transformatiezone in Pendrecht, Gouda: Habiforum.

Gerrichhauzen en Partners

Bloemkoolwijken: particulier woningbezit en stedelijke vernieuwing 122

Kei (2009) Een nobele maar lastige koers: Stimuleren particulier woningbezit in stedelijke vernieuwing levert veel nieuwe
problemen Uit: KEI A5 nr 28 (blz 12-13) juli 2009, KEI: Rotterdam
Kei (2010) Notitie KEI-businesslab Lelystad Noord oost 8 juni 2010. KEI: Rotterdam
Kei (2010) Denktank notitie ‘voorbij de crisis’ niet gepubliceerd
Klijn, Erik-Hans (1996). Regels en sturing in netwerken. De invloed van netwerkregels op de herstructurering van naoorlogse
wijken, Delft: Uitgeverij Eburon B.V., dissertatie.
Klijn, Erik-Hans & Joop F.M. Koppenjan (2000). Public Management and Policy Networks: The Theoretical Foundation of the
Network Approach to Governance, Public Management Review, 2, no. 2, pp. 135-158.
Klijn, E.H., M.J.M. van Twist (2000), Zicht op de omgeving; een netwerkbenadering om de omgeving te analyseren, in: A,
Edwards en L. Schaap, Vaardigheden voor de publieke sector, Bussum: Coutinho blz. 37-64
Koppenjan, J.F.M. , E.H. Klijn (2004), Managing uncertainties in networks; a network approach to problem solving and decision making, London: Routledge.
Ministerie WWI/VROM, CBS (2009) Het wonen overwogen, De resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2009. Ministerie WWI/VROM, CBS: Den Haag
Nirov (2007) Lonkende Donken, eindopracht Nirov. Nirov: Den Haag
Ouwehand.A en Meijeren van M.(2006) Werk in de wijk Den Haag: VROM
Prak, N.L. & H. Priemus (1986), A model for the analysis of the decline of postwar housing. International Journal of Urban and
Regional Research 10, pp. 1-7.
Priemus, H. (2005), Decay of large housing estates revisited. [Geciteerd in december 2009]. Beschikbaar op het Internet:
http://www.restate.geo.uu.nl/conference/downloads/hugo.pdf
Sanders, W. (1999), Easytowns Nederland. Rotterdam: Academie van Bouwkunst Southworth, M. (2003), New Urbanism and
the American Metropolis. Built Environment 29, nr.3, pp. 210-226
Schuitemaker, A. (2009) Voorzichtig (ver)kopen, KEI-opinie. Uit: KEI-A5 nr 28/ juli 2009
Slager, S. (2009). De verloedering van de gespikkelde wijk. Uit Trouw 20 november 2009
Temkin, K. & W. Rohe, 1996, Neighborhood change and urban policy, Journal of planning Education and Research 15, pp. 159170.
Teisman, G.R., 1995, Complexe besluitvorming. Een pluricentralistisch perspectief op besluitvorming over ruimtelijke investeringen, Den Haag: Vuga.
Teisman, Geert R. (1998) Complexe besluitvorming. Een pluricentrisch perspectief op besluitvorming over ruimtelijke investeringen, ’s-Gravenhage: Elsevier bedrijfsinformatie bv, derde druk.
Te Kiefte, B. (2010) ‘Wijkvernieuwing in de nieuwe realiteit’ niet gepubliceerd

Gerrichhauzen en Partners

Bloemkoolwijken: particulier woningbezit en stedelijke vernieuwing 123

Thie, M. (2008), Liever Vinex dan een jaren tachtig-huis, Bloemkoolwijk was ooit droomwijk, maar nu ligt de verpaupering
op de loer [Geciteerd op 19 december 2009]. Beschikbaar op het Internet:
http://www.nrc.nl/binnenland/article1885385.ece/Liever_Vinex_dan_een_jaren_tachtig-huis
Van der Laan, A. (2008) Voorstudie beheermodellen woonerfwijken. Spin gebiedsontwikkelaars, Rotterdam: SEV
Van der Pennen, T (2007) ‘Emmen Revisited’ Een intensief vernieuwingsproces in drie wijken, Delft: Onderzoeksinstituut OTB
Van der Putten E. , de Wolff, H. de Lint, R. (2004) Onderzoek naar de mogelijkheden van een regeling voor stedelijke herverkaveling. Den Haag: VROM
Van der Steeg et al. (2007)Bloemkoolwijken: Woningvoorraad en bevolkingsdynamiek in laat-naoorlogse woonwijken. Rotterdam: SEV
Van der Steeg & Ubink (2007) Beheer van woonerfwijken: niet alleen stoeptegels vervangen. Uit: Aedes magazine blz 67-72 nr
8 November 2007, Aedes: Hilversum
Van der Steeg & Ubink (2008) Bloemkoolwijken: Gereedschapskist voor de doorontwikkeling van laat-naoorlogse woonwijken
Uit: Lay out nr 4, maart 2008, Stimuleringsfonds voor Architectuur: Rotterdam
Van de Wal, O. (2009) Van wie is het versnipperd bezit? KEI-opinie. Uit: KEI-A5 nr 28/ juli 2009
Van Hulten, F. (2009) APK voor Vereniging van Eigenaren, KEI-opinie. Uit: KEI-A5 nr 28/ juli 2009
Wagenaar et al. (2008) De toekomst van Bloemkoolwijken, Rotterdam: SEV
Witsen, P.P. (2006), Lof van het woonerf in. ‘Een trapgeveltje begrijpt iedereen, een galerijflat niet’. Herstructurering en cultuurhistorie in new town Zoetermeer. Blauwe Kamer 2
Wittebrood, K. & T. van Dijk (2007), Aandacht voor de wijk. Effecten van herstructurering op de leefbaarheid en veiligheid.
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

Gerrichhauzen en Partners

Bloemkoolwijken: particulier woningbezit en stedelijke vernieuwing 124

Lijst met geïnterviewde personen
Naam

Instelling

Functie

M. Ubink

Bureau Middelkoop

Adviseur

A. Visser

SEV

Programmaregisseur

M. Croes

Gemeente Lelystad

Senior beleidsadviseur

R. Dekens

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Projectleider

G. Van der Bruggen

Gemeente Almere

Beleidsadviseur

T. Van der Steeg

Gemeente Almere

Beleidsadviseur

R. Kwant

Gemeente Emmen

Wijkcoördinator

M. de Leeuw

Woningcorporatie Centrada (Lelystad)

Programmamanager

F. van der Burgt

Woningcorporatie Zayaz (’s-Hertogenbosch)

Projectleider herstructurering

M. Sluijter

Woningcorporatie Goede Stede (Almere)

Wijkmanager

A. Venema

Woningcorporatie Lefier (Emmen)

Wijkmanager

L. van Diemen

Woningcorporatie Lefier (Emmen)

Programmamanager

O. Hilliger

Bewonersvereniging BBG (’s-Hertogenbosch)

Voorzitter

A. Desumma

Bewonersvereniging Wijk in de lift (Almere)

Voorzitter

Gerrichhauzen en Partners

Bloemkoolwijken: particulier woningbezit en stedelijke vernieuwing 125

Bijlage 1: Lijst Bloemkoolwijken
Sociale
huurwoningen

Particuliere
huurwoningen

Koopwoningen

Woningen

Particulier
bezit

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

In %

Huizen Huizermaat

1630

0

2300

3930

58,5%

nee

Huizen Huizermaat

1405

57

1479

2941

52,2%

nee

Almere-stad Waterwijk

596

95

938

1629

63,4%

In uitvoering

Almere-stad Stedenwijk

2273

357

1578

4208

46,0%

Ja

Almere-haven De Wierden
Almere-haven De Hoven & De Werven

1225

267

724

2216

44,7%

In uitvoering

768

133

340

1241

38,1%

nee

Almere-haven De Marken

569

77

483

1129

49,6%

ja

Almere-haven De Grienden

464

44

668

1176

60,5%

nee

Almere-haven Meenten

592

136

916

1644

64,0%

nee

Purmerend Centrum & De Gors

2699

4

3647

6350

57,5%

nee

Purmerend De Purmer Noord

2015

3

2094

4112

51,0%

In uitvoering

Purmerend De Baanstee

922

1

1165

2088

55,8%

nee

Zaandam Plan Kalf

1373

116

1365

2854

51,9%

nee

Hoorn Risdam Zuid

1646

257

2162

4065

59,5%

nee

Zwaag Risdam Noord

1897

186

2781

4864

61,0%

nee

Heerhugowaard Rivierenwijk

1811

71

3535

5417

66,6%

ja

Alkmaar Huiswaard 1 en 2

1195

245

2069

3509

65,9%

nee

Alkmaar 't Rak Noord en Zuid

2094

435

1857

4386

52,3%

nee

Alkmaar Den Horn Noord en Zuid

1055

110

1729

2894

63,5%

nee

Alkmaar Daalmeer

1574

194

2796

4564

65,5%

nee

Hoofddorp Bornholm & Pax

657

322

2334

3313

80,2%

nee

Alphen aan den Rijn Ridderveld

1231

483

2138

3852

68,0%

nee

Delft Tanthof Oost

1721

289

920

2930

41,3%

nee

Zoetermeer stukje Buytenwegh

1827

286

1127

3240

43,6%

nee

Zoetermeer stukje Seghwaert

579

147

972

1698

65,9%

nee

Zoetermeer Leidsewallen I

1195

349

1640

3184

62,5%

nee

Zoetermeer De Leyens

809

267

1558

2634

69,3%

In uitvoering

Zoetermeer De Leyens II

1394

63

1346

2803

50,3%

In uitvoering

Zoetermeer Leidsewallen II

787

314

1080

2181

63,9%

nee

Gouda Bloemendaal

2463

642

2247

5352

54,0%

nee

Capelle a/d IJssel Oostgaarde

1304

362

2030

3696

64,7%

Ja/In uitvoering

Capelle a/d IJssel Schollevaer II

322

54

892

1268

74,6%

nee

Hoogvliet Boomgaardshoek

1754

515

1847

4116

57,4%

nee

Spijkenisse De Akkers

1185

57

2272

3514

66,3%

nee

Spijkenisse Vriesland

1817

130

2407

4354

58,3%

nee

Spijkenisse Vogelenzang

1767

158

973

2898

39,0%

nee

Hellevoetsluis De Struyten

1404

288

2050

3742

62,5%

nee

Hellevoetsluis De Kooistee

1248

385

1811

3444

63,8%

nee

Dordrecht Sterrenburg II & III

1648

1103

4206

6957

76,3%

In uitvoering

Nieuwegein Fokkesteeg

1111

341

960

2412

53,9%

nee

Nieuwegein Hoog Zandveld

1556

379

1533

3468

55,1%

nee

Nieuwegein Doorslag

689

181

1791

2661

74,1%

nee

Nieuwegein Batau Zuid

954

100

1482

2536

62,4%

nee

Maarssen Bisonspoor e.o.

709

513

1136

2358

69,9%

ja

Maarssen De Kampen

1592

403

3334

5329

70,1%

nee

Naam

Recente* stedelijke vernieuwing?
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Maarsen Boom- en Bloemstede

300

193

913

1406

78,7%

nee

Houten Schonenburg en De Geer

896

96

1158

2150

58,3%

nee

Roosendaal Kortendijk

1324

272

2645

4241

68,8%

nee

Breda Haagse Beemden I

1247

198

2455

3900

68,0%

nee

Oosterhout Dommelbergen

1907

244

2140

4291

55,6%

nee

Tilburg West

1503

444

1990

3937

61,8%

In uitvoering

s Hertogenb.Haren, Reit en de Donk

1959

195

1235

3389

42,2%

ja

s Hertogenb. Maaspoort

1285

323

1518

3126

58,9%

nee

Rosmalen Sparrenburg

281

120

739

1140

75,4%

nee

Veldhoven 't Look

397

73

767

1237

67,9%

ja

Eindhoven Achtse Barrier

1156

248

3749

5153

77,6%

nee

Eindhoven De Hurk (Croy)

595

141

1068

1804

67,0%

nee

Venlo Vossener

266

195

1066

1527

82,6%

nee

Venlo Klingerberg

539

201

875

1615

66,6%

nee

Maastricht de Heeg

1285

458

1433

3176

59,5%

ja

Nijmegen Lindenholt

944

284

1031

2259

58,2%

nee

Ede Veldhuizen

819

324

1840

2983

72,5%

In uitvoering

Arnhem Elden Elder-veld

2895

754

1638

5287

45,2%

nee

Arnhem De Laar West

778

321

822

1921

59,5%

In uitvoering

Arnhem De Laar Oost

1244

234

1404

2882

56,8%

In uitvoering

Westervoort Hogeind e.o.

1253

1

1793

3047

58,9%

nee

Apeldoorn Matendonk

1490

352

2319

4161

64,2%

ja

Apeldoorn Matenveld

827

259

1265

2351

64,8%

nee

Apeldoorn Maten Dreeft

1518

311

1497

3326

54,4%

nee

Deventer Colmschate Noord

740

275

1470

2485

70,2%

In uitvoering

Enschede Stroinkslanden

1716

336

2498

4550

62,3%

In uitvoering

Hengelo Hasseler Es

1701

114

3315

5130

66,8%

nee

Almelo Schelfhorst

1806

105

2687

4598

60,7%

nee

Emmen Bargeres

1900

511

2187

4598

58,7%

In uitvoering

Venray t Brukske
Zwolle Zuid-Oost
(Ittersumerlanden 100% huur)

724

0

1182

1907

62,0%

ja

2146

426

2395

4967

56,8%

In uitvoering

Zwolle AA-Landen Oost

542

120

715

1377

60,6%

nee

Lelystad Oost

301

39

1439

1779

83,1%

In uitvoering

Lelystad Centrumwijk

1136

327

1720

3183

64,3%

nee

Lelystad Wold

1063

184

2145

3392

68,7%

ja

Lelystad Centrum Noord

791

67

1156

2014

60,7%

nee

Lelystad Centrum-Zuid

1255

201

924

2380

47,3%

nee

Lelystad Jol

939

159

1653

2751

65,9%

nee

Lelystad Zuidwest

1246

42

2185

3473

64,1%

In uitvoering

Leeuwarden Camminghaburen

864

1

1544

2409

64,1%

In uitvoering

Assen Peelo

1260

229

1434

2923

56,9%

nee

Groningen Beijum

1375

51

1487

2913

52,8%

ja
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Bijlage 2: eigendomsvormen wijkbeheer
Er zijn vier belangrijke juridische vormen van gezamenlijk eigendom van collectieve buitenruimten. De appartementsrechten
vormen juridisch het zwaarste instrument. Mede-eigendom is de lichtste juridische vorm van eigendom. De belangrijkste vormen zijn hieronder op een rijtje gezet:
Appartementsrechten
Bij deze vorm is het bezit gesplitst en eigendom van een vereniging van eigenaren. De koper koopt exclusief gebruiksrecht voor
zijn deel van het bezit en het medegebruik van de gezamenlijke delen. Sinds de wetswijziging per 1 mei 2005 kan ook grond
onderverdeeld worden in appartementsrechten, ook als op deze grond geen gebouw staat. De koper koopt dus niet de woning
en/of het gemeenschappelijk binnenterrein, maar het gebruiksrecht op de woning en/of de grond. De organisatie en fi nanciering is wettelijk geregeld in een vereniging van eigenaren. Deze vereniging van eigenaren is sinds de wetswijziging van 2005
verplicht een onderhoudsfonds in te stellen. Deze eigendomsvorm is eigenlijk te zwaar voor het juridisch regelen van alleen gemeenschappelijk eigendom. Voor overdracht van gronden, moet de grond gesplitst worden in appartementsrechten. Er wordt
geen vol eigendom verworven, maar slechts een gebruiksrecht.
Toch zitten er allerlei verplichtingen aan. Bij nieuwbouw werkt dit vaak verkoopbezwarend. Ook bij overdracht van enkel de
grond lijkt dit minder geschikt. Deze vorm heeft alleen zin als er behoefte is om collectief zaken aan te pakken zowel voor de
woning als voor de woonomgeving (bijvoorbeeld onderhoud gevels, daken, beheer binnenterrein).
Mandelig eigendom
Bij deze vorm zijn de omwonende eigenaren mede-eigenaar van onderverdeeld eigendom (zoals een gemeenschappelijke binnentuin). Het eigendom is gekoppeld aan het eigendom van twee of meer omliggende erven en er moet een gemeenschappelijk
nut zijn. Het mandelig eigendom van een bepaald stuk buitenruimte is gekoppeld aan de eigenaar van een betreffende woning.
Het hele mandelig gebied is particulier eigendom. Bij verkoop gaat dit automatisch over op de nieuwe eigenaar. Een beheervereniging, waarvan alle eigenaren lid zijn, regelt het onderhoud. De financiering hiervan is gezamenlijk geregeld.
Huurders kunnen ook lid worden als de statuten hierin voorzien en de eigenaar hen een volmacht geeft om te stemmen over
bepaalde onderwerpen. Een besluit van eigenaren over verkoop en wijziging van bestemming moet unaniem gebeuren. Voor
dagelijkse beheeraangelegenheden is een meerderheid voldoende. Om het onderhoud te organiseren is het raadzaam om bij deze
eigendomsvorm een woonbeheervereniging op te richten.
Gemeenschappelijk eigendom (ook wel coöperatief eigendom)
Het onroerend goed is gesplitst in economisch en juridisch eigendom. Het juridisch eigendom blijft bij de vereniging, het economisch eigendom gaat in geval van de koper (huurders kunnen ook lid zijn) over op het lid. Leden van de vereniging verkrijgen
het gebruiksrecht. De vereniging is eigenaar van een gebouw en/of gronden en heeft het verschaffen van huisvesting aan haar
leden als doel. Net als bij het appartementsrecht is er een exclusief gebruiksrecht voor een deel van het gebouw en het medegebruiksrecht voor de buitenruimte. Kopers en huurders mogen dan dit collectieve gebouw en/of binnenterrein gebruiken. Deze
vorm van eigendom wordt vaak gecombineerd met een coöperatieve vereniging.
Mede-eigendom
De eigenaar koopt een gedeelte van het eigendom en krijgt gebruiksrechten toegewezen. Dit wordt geregeld via een kettingbeding, een clausule in de eigendomsakte. Het kettingbeding gaat niet automatisch over op de volgende eigenaar, maar moet bij
elke overdracht opnieuw geregeld worden. Hier moet dan ook overdrachtsbelasting over worden betaald. Omdat het gemeenschappelijk terrein bij elke verkoop weer opnieuw geregeld en betaald moet worden, komt deze vorm van eigendom minder vaak
voor.

