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VOORWOORD

rn 1973 is door de Adviescommissie Experimentele Woningbouw - een in
1968 door de toenmalige minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
ordeni-ng ingestetd adviesorgaan - aan een deel vap de wijk Bloemendaal-
Oost te Gouda, het predikaat 'experimenteel-' verleend.
Een onderzoek naar gebruik en beleving d.oor de bewoners van ondermeer
de experimentele aspekten van het pran behoort tot de gebruikelijke
konsekwenties van de toekenning van dit predikaat.
De evaruatie van d.it Goudse woningbouvrprojekt is door het NrpG/TlIo
verricht.
rn een eerste rapport "spelen en ropen in een woonwijk, is aandacht
besteed aan de spelmogelijkheden en verkeersveiligheid.saspekÈen voor
voetgangers in het experimentele plangebied.
Het onderhavige rapport gaat in op gebruik en beleving van ondermeer
de experimentele plankarakteristieken, de kontakten tussen de bewoners
van heÈ plangebied en de bewonersparticipatie.
rn de loop van het onderzoek is overregr gevoerd met een begeleidings-
commissie bestaande uiÈ drs. K. Brouwer, ing. H. perotti, drs. J. Dob-
beraere, drs. A. Rennen, dr. p.,r.J. pennartz en drs. J.A. Kropman.
we danken de leden van deze commissie voor hun suggesties in de ver-
schillende fasen van het onderzoek.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan:

. rr. F.M. de \Tong van architektencombinatie de.rong en van olphen te
Maarssen

. de heer B. v.d. Berg en drs. A.J. Urban van het Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten te Hoevelaken

. de heren J.L.c.J. van vriet en J. van den Brink van de woningbouw-
vereniging St. Jozef te Gouda

. de bewoners van het experimentere prangebied die hun medewerking
hebben gegeven aan het onderzoek.

dr. M.J. Hartgerink
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HET PROJEKT

1. 1 Inl-eiding

In augustus 1973 werd aan een complex woningen in Gouda, Bloemendaal-
oost het predikaat "experimenteel woningbouwprojekt" toegekend. (Ex.

73-t62).
Dit rapport is het verslag van een onderzoek ter evaluatie van dit ex-
perimentele projekt.
In het eerste hoofdstuk worden de achtergronden van het ontwerp r/Íeerge-
geven. Vervolgens word.t ingegaan op de kenmerken van het plangebi-ed en
de gerealiseerde woningen.

t.2 Achtergronden en uitgangspunten

Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland nam in 1970 het initiatief om

gemeenten hulp te bieden bij het vormgeven aan een hooE.raardig stedelijk
woonmj-lieu (Projekt Woning en !{oonmilieu). DiÈ leidde ondermeer tot het
instell-en van een team van deskundigen uÍt verschillende vakgebieden dat
tot taak kreeg de kwalitatieve uitgangspunten van de programmars te for-
muleren. rn de ontwerpfase zou het team op moeten tred.en als gespreks-
partner van de vormgevers.

Het team van deskundigen van het projekt VÍoning en trloonmilieu heeft een

manifest opgesteld, waarln de volgende ui-tgangspunten voor het ontwerp
in algemene termen zijn neergelegd (Deskundig Manifest r97r):

- Er dient aan een diversiteit van $roonvoorkeuren worden tegemoet ge-
komen.

- Niet ieder plangebied dj-ent eenzelfde volledig voorzj-eningenpakket te
bieden. Minder belangrijke of elders bereikbare voorzieningen kunnen
achterwege blijven. De voorzieningen die men wel wil bieden moeten zo
goed mogelijk gerealiseerd worden.

- Daar maatschappelijke verhoudÍngen, gehToonten, opvattingen, mogelijk_
heden en verhlachtingen voortdurend aan veranderÍngen onderhevig zí1n,
is veranderbaarheid van een plan een positj_eve kwaliteit. Het speci-
ficeren en vasÈleggen van gebruiksfunkties moet tot het noodzakelijk-
ste worden beperkt.

- De bewoner moet zrn huis en buurt ars iets eigens kunnen ervaren.
Identifikatiemogelijkheden ontstaan ondermeer door keuzemogelijkhe-
den van woning en buurt, betrokkenheid bij de inrichting ervan en
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aanpasbaarheid van woning en vloonomgeving'

Het team werd ingeschakeld bij woningbouwprojekten in vier gemeenten,

waaronder Gouda.

De gemeente Gouda heeft de opdracht tot uitwerkin€J van deze uitgangs-

punten gegeven aan het bureau de Jong, van Olphen en Bax (J'O'B')' Deze

architekten hebben deel uit gemaakt van de Stichting Architekten Research

(s.A.R. ) .

Deze stichting houdt zícr- bezig met het systematiseren van het ontwerp-

proces waarbij recht wordt gedaan aan flexibiliteit van woning en vloon-

omgeving en het betrekken van de bewoner bij de besluitvorming. om de

inbreng van de bewoner te waarborgen is het besluitvormingsproces dui-

delijk gestrulitureerd. De inbreng van de bewoner kan plaatsvinden in de

vorm van inspraak bij de besluitvorming over de vaste gegevens van het

plan (b.v. de woningdifferentiatie, de verkeersstruktuur) en zeggenschap

over de detaillering in de fase waarin de vaste €regevens worden verwerkt

tot een definitief ptan. Zeggenschap impliceert dat men de verantwoorde-

Iijkheid voor de beslissingen draagt.

Het plangebied ten behoeve van dit projekt werd gekozen in Bloemendaal-

Oost. De Goudse uitbreidingsplannen vonden in deze periode daar plaats'

De polder was vrijwet geheel onbebouvrd. Alleen langs de Bloemendaalse-

weg (zie fig. 1) trof men bestaande bebouwing aan: enkele boerderijen

met bijbehorende gebouwen en een aantal vrijstaande woningen' Volgens

de struktuurschets Bloemendaal, die in 1971 verscheen, diende deze be-

bouwing gespaard te worden. Ats bestemmingen voor het gebied worden in

deze struktuurschets genoemd wonen (hoogbouw en laagbouw), werken (kan-

toren en industrie) winkels en rekreatie (sPortvelden en parkstroken) '

De uiteindelijke keuze van de "vlek woning en woonmilieu" viel op het

noordelijk gebied langs Rijksweg 12. (zie fig. 1). Enerzijds bood het

prograrnma dat voor dit deel in de struktuurschets vlas vermeld de moge-

lijkheid t 1O0O vroningen te differentièren naar hoogte en huurkatego-

rieèn, anderzijds gaf het feit dat het terrein nog bouwrijp gemaakt

moest worden voldoende tijd om het plan volgens de uitgangspunten van

"woningt en woonmilieu"voor te bereiden.
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Figuur 1. Struktuurschets Bloemendaal-oost

In de struktuurschets l^rerd de volgende differentiatie voorgesteld:
- I/Z premie koop- of huur\^roningen

- t/l hoogbouw woningwet

- l/ Z laagbouw r,roningvtetwoningen

Als opdrachtgevers zouden optreden het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

(B.N.G. )en de Woningbouwvereniging St. Jozef.

De opdracht aan het architektenbureau J.O.B. werd verleend in het begin
van t9'7 1. De eerste wonj-ngen werden eind 1973 opgeleveïd, de laatste
medio 1976.

De volgende illustratÍe toont het definitieve planontwerp.
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Het experimentele plangebied is opgebouw uit drie delen, elk met onge-

veer 400 r^roningen. Een deel bestaat uiÈ koopwoningen in laagbouw (de

Hoeven), een deel uit eengezinswoningen in de woningwetsektor (de Zomen).

Het derde deelgebied omvat flats en maisonnettes in vier bouwlagen' Ook

dit zijn woningwetwoningen.

De laagbouw!Íoningen in koop- en huursektor zijn nagenoeg indentiek'

Verschil zit er in de wijze hTaaroP de woning is afgewerkt en in de groe-

pering van de huizen.

De Advieskommissie Experimentele Víoningbouw wijst er in haar advies

(zie bijlage 2) op dat het "bijzondere" van het projekt niet in de eer-

ste plaats tigt in het ontwerp, maar in het proces dat tot het ontwerp

heeft geleid. In dat proces speelde de inspraak van de toekomstige be-

rroners een bel-angrijke ro1.

De kommissie wijst er echter op dat haar taak ligt in het beoordelen

van het resultaat.
Voor de komrnissie hebben bij de toekenningl van het predikaat de volgen-

de aspekten een rol gesPeeld:

- variatie in woningen binnen één ontwerpstramien

- de potentièIe uitbreidbaarheid van de eengezinswoningen in de woning-

wetsektor

- de zorg die is besteed aan de relatj-e tussen hroning en direkte lloon-

omgeving

- de keuzemogelijkheden tijdens het inspraakProces en de verkavelings-

varianten die in overleg met bel^Ioners zijn gekozen

- de eventuele toepassing van cascowoningen in de verhuursektor'

In het definitieve plan zijn geen cascowoningen oPgenomen'

1.3 De woningen

wanneer we letten op de woningen die in het plangebied zijn gerealiseerd,

dan valt op dat er slechts een beperkt aantal wezenlijk verschillende

tlrpen zijn gebouwd. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan de eenge-

zinswoningen en de middelhoogbouw. De opzet van de eengezinswoningen is

voor de koopwoningen (de Hoeven) en de huurwoningen (de Zomen) kwa plat-

tegrond en konstruktie nagenoeg gelijk.
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Figuur 3. Woningplattegronden laagbouh, (Zomen en Hoeven)
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AIIe laagbouwwoningen hebben een breedte van

werpfase ularen ook bredere woningen getekend.

als gevolg van de hoge grondkosten ve:nraIIen.

bedraagt steeds 9.60.

De bovenstaande tekeningen laten zien hoe de

zijn opgebouwd. De kleine woning met tl^ree en

(tlpe G.J.4) komt alleen in de Zomen voor.

4.80. In een eerdere ont-
Deze differentiatie is
De diepte van de woningen

plattegrond en de gevels

half verblij fseenheden
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op de volgende punten bestaan er verschillen tussen koop- en huurwoningen:

gevelafwerking

De gevels aan straat en tuinkant zijn in de Hoeven afgewerkt met beton-
platen. Het oppervlak bestaat uit uitgewassen grind. Bij de huurwoningen
zijn donkergrijze eternit golfplaten toegepast (zie foto's)

dakbedekking

De daken van de huurwoningen zijn bedekt met dezelfde eternit golfplaten
De koopwoningen zijn voorzien van een grijs pannendak.

ventilatie
De ventilatie van de huurwoning vindt op natuurlijke wijze plaats door
bouwkundige kanalen. In de koopwoningen wordt mechanisch geventileerd..

uitbreidbaarheid
De woningwetwoningen zijn aan voor- en achterzijde voorzj_en van een

extra funderingsbark. Deze balken riggen op 2.40 m. uit de geveI. Zonder
a1 te ingrijpende maatregelen kunnen de woningen worden vergroot. Deze

potentiëIe uitbreidbaarheid is voor de Advieskommissie Experimentele
!Íoningbouw mede aanleiding geweest voor de toekenning van het predikaat.
Figuur 5 illustreert dit aspekt.

STRAATZ IJDE
TU INZ I JDE;il,lll

UITBREIDIN G

LEVENT,
U ITBRE I-
DING

- - ----1

EVENT.
BERGI NG

Figuur 5. uitbreidingsmogelijkheden van de raagbouw huurwoningen
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De woningen in de Mtddelhoogbouw zijn onder te verdelen in flats en

maisonnettes. AItiJd bevindt zich op de tweede en derde verdieping een

maisonnette (3 verblijfseenheden, type G.J.6). Op de derde verdieping

is er een vide over de volle breedte van de gevel (4.80) waatdoor een

open relatie tussen de étages ontstaat.
De begane grond en de eerste verdieping zí)n of opgedeeld in 2 maison-

nettes (4L verbliJfseenheden, G.iI.S) met een breedte van 4.80 of in een

flat (3 verbliJfseenheden, G.J.7) op de begane grond en een flat (4\

verbliJfseenheden, G.af.8) op de eerste verdieping, elk met een breedte

van 9.60.

In de onderstaande figruren worden plattegrond, de doorsnede en'de gevels

r.íeergegeVen.

Figuur 6. Doorsnede en gevels Middelhoogbouw
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Figuur 7. Plattegronden middelhoogbouw
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De Advieskommissie achtte naast de eerder genoemde uitbreidbaarheid de

variatie in woningen die binnen één ontwerpstramien bereikt is en de

keuzemogelijkheden die daardoor tijdens de inspraakprocedure ontstonden

belangwekkend. De woningtypen en de opzet van de meergezinshuizen vond

de kommissie niet experimenteel (zie bijlage 2) '

1.4 De w.oonomgeving

Ondanks het feit dat in Hoeven en Zomen dezelfde soort woningen gebouwd

zijn maken deze buurten een verschillende indruk. Daarvoor is niet al-

Ieen het materiaalgebruik veranÈwoordelijk. In de twee deelgebieden zijn

verschillende verkavelingsprincipes gehanteerd en er zijn anderssoortige

parkeeroplossingen gekozen. Bovendien zijn aan de straatzijden in de

twee deelgebieden verschillende aanbouwen toegevoegd. In de Hoeven is

bij een deel van de woningen een carport geplaatst. In de zomen bevinden

zich bergingen aan de straatkant. De bebouwingsdichtheid is in de Zomen

wat hoger dan in de Hoeven.

Ook de asymmetrische dakvorm (zie fig. 8) maakte veriaties mogelijk' Het

ruimtelijk profiel aan straat- en tuinzijde wordt hierdoor nadrukkelijk

anders.

Figuur 8. Variaties in kaprichting van de eengezinswoningen

voor een korte beschrijving van de drie planonderdelen maken we gebruik

van de tekst die t.b.v. de aanvrage voor het predikaat"experimenteer

woningbouw-projekt"is opgesteld. Ter aanvulling zLln foto's en platte-

gronden toegevoegd.
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De Hoeven

Aanbouwerementen zijn carports aan de voorzijde en bergingen aan de

achterzijde van de woning, aI dan niet vastgebouwd aan de woning. De

ongelijkzijdige kap maakt het mogelijk door verschillende plaatsing het
straatprofiel te beinvloeden. De ruimten tussen de aanbouwelementen vor-
men de overgang tussen woning en $roonomgeving.

./ ,./

Figuur 9. Plattegrond De Hoeven

Smalle en bredere straatprofielen, autostraten en smalle voetgangers-
doorgangen loodrecht op de bouwblokrichting, pleinen en open groene

ruimten met verschillende afmeti-ngen en anderssoortige buurtranden bepa-

len het rui-mtelijke beeld van de buurt.
Bij de meeste woningen is het mogelijk op eigen erf te parkeren.

Een ander uiÈgangspunt bij de straatdetaillering was, dat de woonstraat
er in de eerste plaats voor de voetgangers is. Een smarle rijstrook,
korte rechtstanden en drempels in de bestrating maken het de rijdende
auto duidelijk, dat in de woonstraten slechts heel langzaam kan worden

o)
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gereden.

In de woonstraten geldt verder dat voetgangers, fietsers en autors zich

op éénzelfde straatnivo.voortbewegen, zij het. dat beide verkeerssoorten

een aparte strook kregen toegewezen. De auto kan uitwijken op de voet-

gangersstrook.

De materiaalkeuze duidt de hoofdfunktie van de strook aan:

op de autostrook asfalt, op de voetgangers-]eÍdingstrook tegels. Open

plekken in de verkaveling worden ingericht als speelplaatsen voor klei-

ne kinderen en dienen verder als groene looproute naar school en wijk-

centrum.

De Zomen

Dit laagbouwgebied onderscheidt zich van het vorige door meer variatie

in de aanbouwen aan de straatzijde, waardoor een grotere differentiatie

in straatprofielen is ontstaan. De gebruiksmogelijkheden van de woon-

Straten zijn daardoor verschillend: van l^IoonPad tot straat waar dwars

op de rijrichÈing kan worden geparkeerd (zie figuur 10) '

It
az'r'§

9'))

)\4
Figuur 10. Plattegrond de Zomen
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In tegenstelling tot het Bouwfondsgebied (de Hoeven) wordt hÍer nieÈ
op eigen erf geparkeerd, maar worden de autors verzameld op kleine par-
keerplaatsen, zo verspreid mogelijk verdeeld over de buurt. Ook in deze

buurt zullen straatprofiel, detaillering van de bestrating en bochtig-
heid van de tracé's, de snelheid van de rijdende auto beperken. Op de

woonpaden blijven alle woningen bereikbaar voor bedienend verkeer.

I\"ree hoofd-voetgangersroutes lopen loodrechÈ op elkaar midden door de

buurt naar de op verschillende plaatsen gelegen scholen en wijwinkels.
Aan deze routes zijn de grote groene plekken-kinderspeelplaatsen gelegen.

veel woonstraÈen komen, onbelemmerd door randwegen, uit op het omliggen-
de groengebied.

De Middelhoogbouw

"$Ionen in middelhoogbouw" betekent daÈ ook de hoogst geregen woning met
de aarde, beplanting, straat enz. heeft te maken. Niet hoger dan 4 ra-
gen bouwen (waarbij de bovenste woningen maisonnettes zí)n) maakt dat
je kunt zien wat er op de grond gebeurt. zoveer mogelijk stijgpunten
bevorderen de feiterijke relatie met de omgeving. rn de onmiddelrijke
nabijheid van de trappenhuizen zi-jn bergingen en parkeermogerijkheden
gesitueerd.

De verschijningsvorm en de geringe lengte van de bouwblokken, de grote
spreiding van trappenhuizen, bergingen en parkeerplaaÈsen maken deze
buurt zo kleinschalig als de gekozen bouwvorm toelaaÈ en bevorderen
ook de visuele relatie met de laagbouwbuurten. De bouwstroken zijn voor
voetgangers doordringbaar door openingen tussen de korte bouwblokken.
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Figuur. 11. Plattegrond De Middelhoogbouw

De buitenzLlde van de middelhoogbouwbuurt wordt begrensd door groen en

water, de ruimte tussen de westelijke bouwstroken is steenachtig (rij-

straten met parkeerruimte) met kleine groene plekken'

De doorgaande autoweg in het oosten van de buurt wordt ruimtelijk be-

paald door de aanliggende bebouwing en ter plaatse van enkele knj-kken

wordt deze weg gekruist door een belangrijke voetgangersroute, welke

het westelijke plangebied verbindt met scholen en buurtparkje. op het

daar ontstane pleintje bevindt zich het eindpunt van een busroute naar

de binnenstad.
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1 .5 Oplevering, hu.ur- en koopprij.ze-n

De eerste paal van het experimentele projekt is gesragen in de Hoeven

(januari L973). Een half jaar later werd een begin gemaakt met het
bouwen in de Zomen. Met de Middelhoogbouw is men in mei 1974 begonnen.

De raatste oplevering viel voor de drie deelgebieden in mei 1975 (de

Hoeven, maar 1975 (de Zomen) en maart t976.

Ten ÈiJde van het onderzoek golden voor de woningwetwoningen de volgende
huurpri jzen:

In de Zomen * f. 300r-- voor de 3-kamerwoning; t f. 39Or-- voor de 4L

V.E. en t f. 450,-- voor 5 V.E.-woning.

rn de Midderhoogbouw deden de begane grondflats t f. 400,--, de beneden-

maisonnette + f. 47or--, de tussenfrat + f. 450r-- en de atelierwoning
f. 475,--.
De genidderde koopprijs voor de woningen in de Hoeven bedroeg f. 75.000r--.

rn de periode van het onderzoek rag de genidderde vraagprijs voor een

woning in het Hoevengebied rond de f. 200.000r--.
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2. HET ONDERZOEK

2.t Inleiding

De evaluatie-onderzoeken van experimentele woningbouwprojekten zijn

mede gebaseerd op een door het Instituut voor Toegepaste Sociologie

ontwikkeld stramien en de daarbij behorende onderzoeksmethode (Kropmanr

t973) .

In deze onderzoekingen r^/ordt gezocht naar de betekenis van experimen-

tele kwaliteiten van woning en naaste omgeving voor het gebruik en de

beleving door de bewoners.

Het onderzoeksstramien is gebaseerd op de veronderstelling dat naast de

gebouvrde omgeving ook individuele kenmerken van de bewoners als (mede-)

verklarende faktoren voor woongedrag een rol spelen.

Problemen bij het evaluatie-onderzoek zijn:

- er zí1n ook andere fysiek-ruimtelijke faktoren van invloed dan a1leen

de e:<perimentele

- mensen wonen niet a1l-een temidden van gebouwde elementen, maar ook

temidden van andere mensen. Deze sociale woonomgeving kan voor de

beleving en het gebruik van de fysieke elementen mogelijk van grote

betekenis zí1n. Het wonen is een proces van hrisselwerking tussen in-

dividuen enerzijds en fysieke en sociale omgeving anderzijds.

Behalve aan vormgevingsaspekten, waaronder de experimentele, is in dit

onderzoek geleÈ op de invloed van de sociale woonomgeving op het gebruik

en de beleving van de \^roonsituatie en de processen, die zich daarin af-

spelen.

Karakteristiek voor het plan is ondermeer dat de architekten door de

verkaveling hebben gestreefd naar het optimaliseren van de kontaktmo-

gelijkheden tussen buren. Deze verkavelingsvorm heeft er toe geleid

dat groepen woningen (lclusters') zijn ontstaan, die met elkaar meer

een geheel vormen dan met andere (zie figuur t2 en 13).

Clustering van woningen is in de huidige woningbouw zeer aktueel. vían-

neer een aantal woningen ruimtelijk nauw op elkaar betrokken is kan dit

konsekwenties hebben voor de onderlinge relaties en wellicht voor het

welbevinden van de bewoners. Verondersteld wordt dat de beleving van

het wonen een invloed ondergaat van de sociale kontekst, die men - aIs

bewoners van geclusterde \^roningen - voor el-kaar vormt. Met name aan de
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mate van homogeniteit in leefstijl of in sociale karakteristieken, die
verondersteld worden daarvoor in zekere mate indikatief te zijn, wordt
- konfom de literatuur - een grooÈ belang toegekend (b.v. Danz &

Lengkeek, 1979)

Hoewel 'het proces dat toÈ het ontvÍerp heeft gereid' voor de Advies-
kornmissie geen rol heeft gespeeld bij de toekenning van het predikaat
e:<perimenteel, onderstreept de Kommissie het berang van de gevolgde
procedurer ldëlèrvEtÍl inspraak van toekomstige bewoners een belangrijke
komponent vormde. rn dit onderzoek is daarom ook aan de bewonerspar-
ticipatie ruime aandacht geschonken. Naast de 'inspraak vooraf' wordt
ook ingegaan op aktiviteiten van bewoners die plaats hebben gevonden

tijdens de fase van bewoning.

De betrokkenheid van bewonersgroeperingen op hun woonomgeving in een

volln van bewonersparticipatie heeft eveneens een algemene relevantie.
Anders dan het eenmalig en indirekt betrekken van bewoners bij de in-
richting van woning en ïÍíoonomgeving door middel van woonvrensen-onder-

zoek, geeft de bewonersparticipatie nogelijkheden tot een meer dynarische
relatie tussen omgeving en gebruiker.
Meer en meer vindt de gedachte ingang dat men de woning en woonomge-

ving nÍet als een rkraarr produkt moet opvatten. De aanpassing van de

hloonomgeving aan individuele wensen, ook na de opleveringr is een zaak
die vele betrokkenen aangaat. Zowel de voor planning en beheer verant-
woordeliJke instanties, als de bewoners leggen beperkingen op aan de

aktiviteiten van individuen. Bewonersgroepen zijn in dit kader belangen-
groepen die tevens de belangen van individuele bewoners aan onderlinge
regels kunnen binden.

Juist voor het projekt Gouda is dit onderwerp van grooÈ berang. Ener-
zijds omdat het gaat om - d.m.v. aktiviÈeiten van bewoners - 'pas-maken'
van een onthlerp, waarin weloverwogen speciale (experimentele) elementen
zijn ingebracht. Anderzijds omdat men gegadigden voor de te bouwen

woningen aI bij de planvoorbereiding heeft betrokken.

Het onderzoek is opgedeeld in vier deelonderzoekingen:

Direkte evaluatie vÉrn experimentele plan-karakteristieken middels
een eenmalige enquète op basis van het fTS-strarnien.
onderzoek naar de relatie tussen sociaal-ruimtelijke kontekst en

welbevinden, mede op basis van kwaliÈatief gericht onderzoek.

1.

2.



-21._

3. onderzoek naar bewonersparticipatj-e op basis van overwegend kwati-
tatief materiaal.

4. onderzoek naar spelgedrag van kinderen en veiligheid van verkeers-
deel-nemers op basis van systematische observatie. (Over dit deelpro-
jekt is inmiddels gerapporteerd. Voor de onderzoeksopzet en resul-
taten zie Gfittinger, t979.1

2.2 De deelonderzoekj-ngen

Prr=E!:-eyel g3!]9_yet_9rpgrt[g!!e19_p]e!\ereE!eIrs !reEel
Doer van dit deerprojekt is een aantal aspekten van het ontwerp dj-e
door vormgevers en de Advieskommissie E:rperJ-mentele Víonj-ngbouw naar
voren zijn gebracht te evalueren.

Hierbij zal ondermeer aandacht worden besteed aan:

- het gebruik dat de bewoner van de experimentele kenmerken maakt

- de waardering van de experimentere kenmerken door de bewoner

- de voor- en nadelen die zich bij de bewoning en heÈ gebruik volgens
de bewoner voordoen

- de mate waarin gebruik overeenkomt met de bedoelingen van de ont-
werper.

9llerzgeE-te3r-ge-rel3!r9-!s:9e1-:e9r31l:rslsleIilE9_Ee1!9ts!_9t
welbevinden

De belangstelling in dit deelprojekt is gericht op de betekenis van de

sociale homogeniteit van bewoners van ruj-mtelijk te onderscheiden delen
van de woonomgeving.

In de laagbouw van Bloemendaal-Oost komen de volgende varianten voor:

- clusters van woningen rond een pleintje (Hoeven, figuur 12).
- crusters van woningien, waarbij de positie van schuren j_s gehanteerd

om gradati-es van rbeslotenheid' te verkrijgen (Zomen, figuur 13).
- in de gestaperde bouw is gekozen voor groepen woningen met een ge-

zamerijke ontsruiting grenzend aan een afgebakend openbaar gebied
(zie figuur 14).

verondersteld wordt dat, indien bewoners in belangen en leefstijl geen

al te grote onderlinge tegensterlingen vertonen, d.e kans groter is dat
men zich ook als individuele bewoner beter kan ontprooien.



Figuur 12. Pleintje in de Hoeven

Figuur 13. Cluster
(smalle,
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in de Zomen
halfbrede en brede straten)
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Figuur 14. Cluster in de Middelhoogbouw

9l9erzgeE _!33r_Pggetgreper!r9rp3!r9

De bewonersparti-cipatie is ten behoeve van het experimentere plan
Bloemendaal-oost bewust gestimuleerd. HeÈ belang hiervan is zowel door
de ontwerpers als door de AdvieskormissÍe (zie bijlage 2) onderstreept.
Het doel van dit deelprojekt is na te gaan tot welke resultaten de be-
hlonersParticipatie heeft geleid bij het ontwerpproces en in de periode
na de op.Ievering. Hierbij worden zowel de ervaringen van participanten
betrokken als van hen die niet bij de participatie betrokken zijn ge-
weest.

2.3 De onderzoeksbenadering

voor de verzameling vErn gegevens is gebruik gemaakt van een enquëte
en vrije gesprekken.

Er is naar gestreefd om één derde van de huishoudens in het experimen-
tele plangebied te enquèteren. De interviews zijn voornamelijk gehouden
onder vrouwelijke bewoners van het experimentele plan. Alleen vranneer
op een bij de steekproef gekozen adres geen vrour^r woonde werd.en de vra-
gen aan mannelijke hoofdbewoners gesteld. In totaal zijn 353 enquëÈes
afgenomen, t26 in de Hoeven, 119 in de Zomen en 10g in de Midderhoog-
bouw.

omdat niet verondersteld kan worden dat mannen en vrouwen hetzelfde
over woning en l^Toonomgeving oordelen en ook in de manier r^/aarop de woon-

1] T-I
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omgeving wordt gebruikt verschil kan bestaan tussen de sexen, is een

speciale korte versie van de vragenlijst opgesteld voor de mannelijke

bewoners. zo,n aanvullende tijst is bij ruim een derde van de totale

steekproef door de man ingevuld. (Voor de opbouw van de vragenli-jst

zie bijlage. )

Met een derde van de respondenten die binnen de hierboven aangeduide

steekproef vielen, werd een nader gesprek gevoerd aan de hand van een

uitgewerkte topic-lijst (zie bijlage). Met deze gesprekken werd beooqd

de bewoner vrijer aan het \^Ioord te laten over zijn woonervaringen dan

bij de invulling van een vragenlijst mogelijk is' op deze wijze werd

de gelegenheid geboden aspekten naar voren te brengen waar ter plaatse

groot belang aan werd toegekend. Bovendien konden ideeën en standpunten

door de informant nader beargr:menteerd worden. Gemeend werd bovendien

dat met vrije interviews meer recht gedaan kon worden aan de ontwikke-

lingen in het woongedrag.

Per deelgebied zijn ongeveer dertig vrije gesprekken gevoerd'

Omdat de sociale context in het onderzoek aandacht diende te krijgen

is er bij het trekken van de steekproef naar gestreefd rclusters' van

respondenten te benaderen.

Deze ,clusters' zLTn daar gekozen waar in de deetprojekten de verschil-

lende stedebouwkundige en architektionische varianten aanwezig waren'

Met name is daarbij aandacht geschonken aan de woningdifferentiatie en

verkavelingsvorm.

Deze werkwt1ze werd zowel gevolgd

enquëte als bij het selecteren van

voor de steekproef ten behoeve van de

informanten voor de vrije gesprekken'

om inzicht te krijgen in gedrag en opinies, die te maken hebben met in-

spraak en participatie , zLln vrije gesprekken gehouden met mensen die

hierbij betrokken zijn geweest (zie bijlage)

Bij een inventarisatie van aktiviteiten is de dokumentatie van een aan-

tal participanten, Eer Lnzage afgestaan, van groot nut geweest'

In totaal zLln + 25 gesprekken met mensen die aktief bij de bewoners-

participatie in de verschillende stadia betrokken zijn geweesu gevoerd'

De vrije gesprekken zijn gevoerd door een aantal studenten culturele

anthropologie met veldwerkervaring. AIs voorbereiding werd gedurende

een week een intensief trainingsprogramma doorgewerkt (zie bijlage) '

De meeste gesprekken werden in een periode van drie maanden gevoerd'

Twee maal per maand werden de verslagen van de gesprekken met de inter-

viewers doorgenomen.
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3. DE BEWONERS VAN IIET EXPERIMENTELE PLAN

3.1 Inleiding

Er werd a1 op gevlezen dat het experimentele ptan is opgebouwd uit drÍe
afzonderlijke onderdelen, die onderling verschillen naar eigrendomsver-
houding, r^roonviorm en detaillering van de woonomgeving.

Het ligt voor de hand Èe veronderstellen dat er ook aanzienlijke ver-
schj-Ilen zullen optreden wanneer we kijken naar de samenstelling van het
bewonersbestand in de drie deelgebieden. In dit hoofdstuk zullen de ge-
gegevens van de bewoners van Zomen, Middelhoogbouw en Hoeven naasÈ elk-
kaar worden gelegd. Eerst worden enkele sociografische kenmerken als
uitgangspunt genomen. waar dat mogelijk is wordt ook inzicht gegeven in
de verdeling van d.e"Bewoners van Nieuwe woningenlrop zorn kenmerk*.
In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt iets verteld over de vorige
woonsituatie van de respondenten en over de redenen die zij hebben op-
geven om in het experimentele plangebied te gaan hronen.

3.2 Sociografische kenrnerken

Het exPerimentele projekt in zrn geheel wordt in grote meerderheid be-
woond door huishoudens die bestaan uit man, vrouw en kinderen.
Alleenstaanden en huishoudens zonder kinderen blijken wel ruÍm verte-
genwoordigd in de uiddelhoogbouw. Een op de vier ftats/maisonnettes
wordt bewoond door een alleenstaande man of vrouw. Ruim 70t van de door
ons geënqueteerde bewoners van de Middelhoogbouw had geen inwonende
kinderen. rn de raagbouw is dat neÈ andersom. zowel in de zomen ars
in de Hoeven betreft het vooral kinderen vraarvan er tenminste één nog
niet naar de lagere school gaat (zie tabel 1).
wanneer we kijken naar de leeftijdsopbouw in de drie deergebieden (ta-
be1 2), dan blijkt dat deze in de Hoeven het meest eenzijdig is. Van de
mannen die daar wonen Ís bijna de herft tussen de dertig en vijfender-
tig jaar. De huurders van de Middelhoogbouw-woningen onderscheid.en zich
door het feit dat een derde van hen zerfs jonger is dan 25 jaar.
rn een eengezinswoning treft men onder nannelijke bewoners deze leef-
Èijdsgroep maaï heel zelden aan.

*D.r. gegevens zi.jn ontleend
nieuwe woningen 1975 (C.D.V.

aan: Tabellenboek onderzoek bewoners van
t978).
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Dat de leeftijdsopbouw in de Hoeven de meest eenzijdige is blijkt ook

uit het feit dat slechts 6t van de mannen en vroul^Ien ouder is dan 45

jaar. ïn de zomen zijn deze percentages respektievelijk 19, 18 en

in de Middelhoogbouw 11 en 20. Uit de vergelijking met Ee$/oners vcrn

Nieuwe Woningen blijkt dat in geen van de drie gebieden een populatie

aanwezig is die met dat beeld korrespondeert'

Tabel 1. Bewoners naar aanwezigheid en Ieeftijd van kinderen per
deelgebied

geen kinderen

alleen kinderen jonger

tenminste één kind van

dan 6 jaar

6 jaar of ouder

Hoeven Zomen Yr99eIbeeg

7t

t7

L2

28

6t
11

23

58

t9

totaal (=1008) r26 tL9 108

Tabel 2. Bewoners naar leeftijd per deelgebied

\/rfoU!'Ien totaalmannen

M. H. M.H. M.H. B.N.vÍï

<25
25-29

30-34

35-44

45-54

55-64
+

65

25
25 23

46 52

20 20

48
27
-4

59
40 28

34 23

15 23

4LO
26
-2

31

33

11

10

5

6

5

37

2t

10

tt
6

9

5

37
33 26

40 27

18 22

49
27
-3

34

27

10

10

6

I
5

7

27

18

20

10

7

L2

totaal
(= 1008 )

123 108 t25 t79 248 227 183 Lt9t

Ook ten aanzien van het sociaal-ekonomisch

ding zijn de drie deelgebieden met elkaar

nivo (tabel 3) en de oPlei-

vergeleken.

*zie noot pagina 25.
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op dit aspekt bestaan er eveneens vrij duidelijke verschillen. In de
Hoeven bevinden zich nogal wat kostwinners met een hoger leidinggevend-
of akademisch beroep (ruim 2Sz). Een derde behoort tot de kategorie
"middelbare employé | s,,.
Een vrij omvangrijke groep in aIle deelgebieden i-s die van de ragere
employé's, vooral in de Zomen (ongeveer 50t).
Mensen d.ie geschoold of ongeschoold handarbeid verrichten komen in de
Hoeven bijna niet voor (4*1. rn de Zomen bedraagt dit percentage 13, in
de Middelhoogbouw iets meer dan 30.

Tabel 3. Sociaal ekonomj-sch nivo kostwinners per deelgebied

Hoeven Zomen urgqellees

32

47

2

13

7

totaal (=1008) 126 rt7 L07

De verdeling van de respondenten van d.e deergebieden naar opleiding
loopt min of meer parallel aan het bovenstaande.
van de mannen in de Hoeven heeft driekwart een opreÍding van v.h.m.o.
of hoger, in de Zomen ruim de helft en in de Middethoogbouw een derde
deel. Voor de vrouwelijke bewoners zijn deze percentages respekÈieve-
fijk 43, 27 en 24.

3.3 Vorige woonsituatie

Grote verschillen bestaan er tussen de drie deergebieden t.a.v. de her-
komst van de bewoners. In de Middelhoogbouw komen twee van de drie be-
woners uit Croude of omgeving. Uit de kwalitatieve gesprekken kwam naar
voren dat de gemeente Gouda de uiddelhoogbouw regelmatig gebruikt voor
herhuisvesting van bewoners uit renovatiebuurten. rn de Hoeven komt nog
geen 208 uit Gouda of omgeving. De zomen ligt wat dit aspekt betreft
tussen de Hoeven en de Middelhoogbouw. Uit Gouda en omgeving komt iets
minder dan de helft van de bewoners.

3

35

t

33

28

L4

53

5

20

9
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Naast de herkomst hebben \^Ie ook gekeken in hoeverre de bewoners van de

drie deelgebieden in de vorige woonsituatie eigenaar van een koopl^'oning'

hoofdbewoner van een huurwoning of inwonend \^/aren' Be\^TOnerS die in

hun vorige woonsituatie eigenaar van een koopwoning \^Iaren komen in het

plangebied weinig voor. We komen ze nog het meest tegen in de Hoeven'

Maar ook hier maken ze no€l geen 15? uit van de bewoners. In de zomen en

de Middelhoogbouw schorunelen de percentages rond de 28'

Bevroners die in hun vorige woonsituatie inwonend hlaren, komen in de mid-

delhoogbouhr veel voor. Bijna de helft van deze bewoners \^/oonde voor zijn

komst naar het plangebied 'op kamers'. Het feit dat de atelierwoningen

vooral bestemd zijn voor één- en tweepersoons-huishoudens zal hieraan

bijgedragen hebben.

In de Zomen en de Hoeven was het grootste deel van de bewoners hoofd-

bewoner van een huurwoning op het vorige adres. De percentages bedra-

gen respektievelijk 80 en 71.

Indeenquèteisookgevraagdnaarhetvorigewoningtype.Meerdande
helft van de bewoners van de laagbouw \^/oonde op het vorige adres in een

flat, soms zelfstandigr soms inwonend'

Voor bijna de helft van de bewoners van de Middelhoogbouw was het vorige

woningtlpe een eengezinswoning. Slechts één op de drie bewoners van dit

deelgebied woonde eerst op een flat'

Een beneden-/bovenwoning als vorig woningtype komt het meest voor in de

Hoeven (222) en het minst in de zomen (1Ot). In de Middelhoogbouw l,'Ioonde

19t in een dergelijk woningtYPe.

3.4 Motieven voor vestiging

om een beeld te krijgen van de achtergronden van de verhuizing naar het

experimentele plangebied is in de enquète gevraagd naar de redenen om

de vorige woning te verlaten en de redenen om zich op te geven voor een

woningineenvandedeelgebiedenvanBloemendaal-oost.

ontevredenheid met de vorige woning bleek de belangrijkste reden om te

vertrekken van het vorige adres.

Deze ontevredenhej-d had zowel te maken met tekorten van de vorige wo-

ning zoals slechte sanitaire voorzieningen, gehorigheid, te geringe

woninggrootte, als meÈ specifieke eÍsen aan de woning die voortvloeidert

ui-t de gezondheidstoestand van de betrokkenen. Uit de tabel (zie bij-

lage) blijkt dat vooral voor de bewoners vErn de Hoeven de ontevredenheid
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met de vorige woning een berangrijk argument rs geweest om te ver-
trekken (608 van de gemelde vertrekredenen voor de bewoners van de

Hoeven, 44t voor de bewoners van de Zomen en 33t voor de bewoners van
de Middelhoogbouw). Verder valt uiÈ de enquëtegegevens op te maken dat
in de zomen de verandering van werkkring/studj-e of overplaatsing een

tweede belangrijke reden is (23t). fn de Middelhoogbouw wordt het zelf-
standig wiIlen wonen, samenl^ronen of trouwen bijna even vaak naar voren
gebracht als de ontevredenheid met de vorige woning.
In de Hoeven tenslotte komt op de tweede plaaÈs de ontevredenheid met
de vorige woonomgeving (L7*).

Voor de bewoners v€rn een koopwoning blijken overwegingen die te maken

hebben meÈ woning en \^Ioonomgeving de belangrijkste plaats in te nemen.

Voor de huurders gaat het vaak om "dwingender" redenen.
We vinden dit verschil terug wanneer we kijken naar d.e motÍeven om een

woning in het experimentele prangebied te beÈrekken (zie taber in bij-
lage). De kopers geven vaak aspekten van woning en woonomgeving ars
reden op (samen 63S).

Het feit dat het om een koopwoning gaat wordt hierbiJ nauwelijks gemeld.
De financiëIe overwegingen worden wel als aparte motieven genoemd. Bij-
na een vijfde van de vestigingsredenen hebben te maken met de koopprijs
van de woning.

De huurders benadrukken dat hier een mogelijkheid vras om aan een woning
te komen (Zomen 42t, Middelhoogbouw 55s).. Toch worden ook door de huur-
ders wel argumenten naar voren gebracht die te maken hebben met woning
en woonomgeving. De bewoners van de Zomen noemen deze aspekten vaker
dan de mensen uit de Middelhoogbouw (43t en 27*).
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BEOORDELING VAN WONING EN WOONOMGEVTNG

Inleiding

De informatie die in dit hoofdstuk gepresenteerd wordt is gebaseerd op
de enquète en oP de vrije gesprekken die in de drie deelgebieden gehou-
den zijn.

De resul-taten worden per deetgebied besproken. voor eIk deelgebied geldt
dat eerst wordt ingegaan op de woning en vervolgens op de woonomgeving.
rn de vragenlijst vond de beoordeling van woning en woonomgeving o.a.
plaats door de bewoners een ïapportcijfer te laten toekennen aan ver-
schillende aspekten zowel experimentele als niet-experimentele, van de
woonsituatie (een overzicht van rapportcijfers en prioriteiten is in de
bijlagen opgenomen). vervorgens kregen d.e respondenten het verzoek aan
Èe geven wat zij de vijf belangrijkste karakteristieken van hun woonsitu-
atie vonden- Deze vijf moesten tot slot naar belangrijkheid worden gerang-
schikt. Bovendien werd hen gevraagd de voor- en.nadelen die zij zagen aarr
woning en riroonomgeving te noemen.

Bij de \^Ieergave van de resultaten word.t eerst aandacht besteed aan de
rangschikking van aspekten naar het belang dat de bewoners er zelf aan
toekennen (prioriteiten). Van de verschillende aspekten worden ook de
rapportcijfers gepresenteerd. Daarna wordt een inventarisatie gegeven
van de belangrijkste voor- en nadelen dj.e de bewoners van de drie
deelgebieden aan hun woonsituatie onderkennen.
Tot slot wordt een samenvatting gegeven van de vrije gesprekken.
Er is geen poging gedaan de waardering voor de experimentele aspekten
los te maken van de waardering voor de woonsituatie in z'n totaliteit,
omdat daardoor het berang van de experimentele aspekten welricht on-
evenredj-g benadrukt zou worden. Een uitzondering is gemaakt voor de
uitbreidbaarheid van de woningen in de zomen.

4.2 De woning

4.2.I De Hoeven

- Prioriteiten en rapportcijfers

De bewoners van de Hoeven hechten,
teiten, vooral waarde aan de tuin,
wonen en dat het om een koopwoning

geluidsisolatie tussen de woningen,

van de tuin.

zoals blijkt uit de toegekende priori-
het feit dat ze een eengezinshuis be-
gaat. Op de vierde plaats komt de

op de vijfde plaats de bezonnj_ng
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De rapportcijfers die voor deze aspekten werden gegeven zLln bijna zon-

der ui-tzondering'goed'.Voor het feit dat het om een eengezinshuis gaat

en om een koopwoning geeft men een 8+. D" bezonning van de tuin krijgt

een 8-, de tuin zelf een 7!. Al-1een de waardering van de geluidsisola-

tie tussen d,e woninqen is niet hoog (6à) '

wanneer \^/e de overige gemiddelde rapportcijfers bekijken, dan valt op

dat er weinig uitschieters te signaleren zijn'

Het meest te spreken is men over het wonen aan de tuinkant (8) en de

visuele privacy (8-), het minst over de gehorigheid binnen de woning

(5).Datisoverigensdeenigeonvoldoendediewordttoegekend.
De andere aspekten van de woning skoren tussen de 6+ en de 7*:

de ventiratie en de aanblik van de woning (1+), de zonnevar in de wo-

ning (1) i de indelingsmogelijkheden (6L), tret uitzicht op straat en de

breedte van de woning (o+).

Eén van de markante eigenschappen van het ontwerp, de geringe woning-

breedte, wordt relatief laag gewaardeerd. Er zí)n echter maar weinig

respondenten die dit aspekt onder de vijf prioriteiten rangschikken.

Het oordeel over de woning ín ztn totaliteit komt voor de bewoners

van de Hoeven neer oP een 7L.

- De voor- en nadelen

Dat eindoordeel werd gegeven nadat de respondenten gevraagd was maxi-

maal drie voor- en nadelen van de woning te noemen'

De bewoners van de Hoeven noemen samen (n=t26) zo'n 270 voordelen'

224 noemt de aanwezigheid van de tuin, 19? de grootte van de kamers,

15g de grootte van de woning. Andere voordelen die nogal eens genoemd

worden betreffen de praktische indellng (19t), het komfort (t2Z) en het

makkelijke onderhoud (10*). De gebruikte materialen werden door ruim

11t genoemd.

Er worden \nlat minder nadelen genoemd dan voordefen. Een vijfde van de

respondenten noemt de lichtinval in de woning. Eenzelfde deel noemt

als minpunt het feit dat de kamers te klein zijn'

De gehorigheid binnen de woning, het enige aspekt dat bij de toekenning

van de rapportcijfers met een onvoldoende uit de bus kwam, wordt door

maar 208 genoemd. 153 vindt het een bezwaar dat de radiatoren te dicht

voor de ramen staan. Ongeveer 108 noemt als minpunt de onvoldoende berg-

ruimte, de open trap en de gehorigheid tussen de woningen.
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- De vrije gesprekken

In het algemeen is men goed te spreken over de esthetische kwaliteLten
waardering is er zowel voor d,e vorm als voor de toegepaste materialen
en het kleurgebruik.

"Voora1 de schuine bouw vinden we erg leuk. De materialen die gebruikt
zijn vormen een goede kombinatie".
Aan de andere kant zijn er mensen die de kombinatie van donker schil-
derwerk en de richtgrijze sÈenen "streng en somber" vind.en. posÍtieve
geluiden overwegen echter. Klachten over de afwerking van de woning en

over de staat waarin de wonJ-ng is opgeleverd ziJn er nauweriJks.
rn het algemeen vindt men dat men "r,rraar voot zrn geld" heeft gekregen.
"In verhouding tot de prijs is heÈ huis een koopje gebleken. gíe hebben
mazzeJ- gèhad, de rnarktwaarde is ongelooflijk gestegen',.

rn het voorgaande bleek uit de toegekende rapportcijfers een matige
waardering voor de breedte van het huis. Het kwalitatief maÈeriaal
geeft hierover weinig opheldering. Een enkele informant beklaagt zich
er over dat de woning zo smal "toonttt:
"Aan de buitenkant doeÈ de woning vrij smal aan. Dat komt ook doordat
de schuur aan het huis is gebouwd en aÉun de voorkant de carport zit.
Van binnen is het huis breed genoeg,,.

Praktisch brijkt de breedte van d.e woning weinig probremen op te leve-
ren. Met name de woonkamer vindt men in het algemeen breed, genoeg. De

afmetingen van deze tuinkamer hebben nauweliJks een belemnering gevormd
bij de inrichting. Alleen over de afmetlng van de kleinste slaapkaper
(2.90 m. x 1.80 m.), die in het HoevengebÍed is gereariseerd, is men

niet zo te spreken.

De positie van de tuindeur in de woonkaner vormt wel een beperking bij
de inrichting. "Daardoor kan het bankstel maar aan één kant staan".
De informanten uit de Hoeven vinden het wonen aan de tuinkant plezierig.
Afhankelijk van de oriëntatie en de richting van het dak zijn er nog wel
eens bezwaren tegen de bezonning van de kamer:

"Doordat de kamer op het oosten tigt en de berging Èegen het huis aan
de zonkant staat is de woonkamer overdag vrij donker, maar ars we ooit
zouden verhuizen, zolJ ik toch vreer een kamer aan de tuinkant kiezen".
Eén bewoonster kan zich toch goed voorstellen dat er bezwaren aan kleven:
"Ars je een hele dag thuis zit en nooit ieÈs ziet of hoort op straat
gaan mensen zich eenzaam voeren. Men komt a1 weer terug van de tuin-
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kamerwoningen en gaat weer doorzonkamerhuizen bouwen".

Toch is dit veronderstelde nadeel van het wonen aan de tuinkant door de

informanten zelf niet naar voren gebracht.

ZeLfs mensen die vroeger een levendig straatbeeld gewend lilaren blijken
er niet zwaar aan te tillen:
"!rle vinden het r^ronen aan de tuinkant erg prettig. .Ie hebt geen langs-

Iopende en inkijkende mensen. Het is erg rustig. Soms mis ik heÈ we1

eens dat ik hier niet vanuit het raëun naar het leven op straat kan

kijken. Dat was ik vroeger thuis zo gewend . Er is hier trouwens op

straat niets te zien. o'.

In het algemeen wordt het uitzicht op het groen van de Èuin geprefereerd

boven dat op de geparkeerde auto's.
Minder gelukkig is men met de breedte van de Èuin. "Als je buiten zit,
zílc 1e zowat op de knie van je buurman. Je kunt niets zeggen of de buren

genieten mee".

VeeI bewoners hebben hun tuin zo ingericht dat de visuele privacy beter

gewaarborgd wordt. "Om vrijer te kunnen zitten hebben we meegedaan aan

de pergola en r^re hebben ook een schuttÍng en boompjes neergezeL".

Aan de andere kant zijn er ook mensen die de erfscheiding met de naaste

buren hebben verwijderd. "Dat geeft een wat ruimer idee als je in je

tuÍn kijkt".
Ook het oplossen van een ander bezwaar tegen de woning: de geringe

afstand tussen radiator en het raam dat daarachter tot de grond door-

loopt vergt tamelijk ingrijpende maatregelen.

De ernst van deze bezwaren, die zowel de esthetiek a1s de energiebe-

wustheid betreffen blijkt uit het feit dat deze radiator wel eens

wordt vel:vangen door een convector-put.

In de vrije gesprekken werden nogal eens klachten genoemd die betrek-

king hebben op de daglichttoetreding. Dat hangt samen met de oriëntatie
en de positie van het aslzrrunetrische dak. De bewoners signaleren daar-

naast echter dat ook de aanbou\ÀIen, zo\^7el de carport als de in sommige

gevallen aangebouwde schuur in de tuin, hieraan debet zL1n. Sorrnige

bewoners die in een huis met een gesloten keuken hlonen vertelden dat

ook hierdoor de lichtinval negatief beÍnvloed wordt. Om problemen met

de tichtinval te ondervangen worden soms nogat ingrijpende maatregelen

genomen. VeeI infonnanten vinden het bezwaarlijk als ook overdag het

licht moet worden ontstoken. Maatregelen die worden genomen betreffen

het verwijderen van de carport, het creeèren van een open keuken en
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het vergroten van het keukenraaÍn. Dit gebeurt echter op beperkte schaal.

4.2.2 De Zomen

- Prioriteiten en rapportcijfers

Het blijkt dat de bewoners van de zomen verreweg het meeste hechten aan
het feit dat hun huis een tuin heeft en een eengrezinsgewoning is.
ook de bezonning van de tuin (3) en de woning (5) zijn belangrijk. O5>

de vierde plaats komt de geluidsisolatie tussen de woningen. Bijna net
zo belangrijk als de zoninval in de woning vindt men de breedte van het
huis.
vÍanneer we kijken naar de rapportcijfers die voor deze aspekten worden
toegekend, dan blijkt dat het feit dat het een eengezinswoning is met
ruim een acht het hoogste gewaard.eerd wordt. De tuin en de rigging op
de zon waar het de Èuin betreft ontvangen eveneens een 8. over de zon-
j-nval in de woning is men wat minder Èevreden. Hiervoor geeft men een
6t. De enige onvoldoende, een 5+, die wordÈ toegekend betreft de ge-
luidsisoratie tussen de woningen. Met de breedte van de woning heeft
men j-n het algemeen geen probleem (7+1.

De woning in z'n totaliteit krijgt in verhoud.ing tot die in de Hoeven
een beÈrekkerijk magere waardering (6t). Deze wordt door de waardering
van de berangrijkste deelaspekÈen in het geheer niet verklaard.
Kijken we \^raarvoor men verder vaak onvordoendes geeft, dan is dat de
geruidsisolatie binnen de woning (4+1 , de aanbrik van de woning (5-),
de ventilaÈie (5) en het uitzicht op de straat (5t).
Samenhangend met, de aanblik van de woning geeft men ook een onvoldoende
voor het eternit (4+). Erg belangrijk vindt men deze zaken echter nieÈ.

- voor- en nadelen

rn de vragenlijst ging aan de toekenning van heÈ rapportcijfer een in-
ventarisatie van voor- en nadelen vooraf. Door de 115 respondenten wer-
den 227 voordelen genoernd en 24t nadelen. EIke respondent kon maximaal
drie voordelen en drie nadelen opno.emen.

Bijna een derde noemde de grootte van de kamers ars voordeer, 17t de
praktische Índe1Lngr on§eveer evenveel het comfort, 14t de grootte van
de woning. De aail^rezigheid van een tuin werd door bijna 30* genoemd.
Bij de nadelen noemt ongeveer een kwart de slechte afwerking en steeds
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ongeveer twintig procent van de respondenten tocht, bergruimte en de

open trap.
Gehorigheid binnen de woning werd door iets minder dan 158 genoemd' De

geringe toetreding van daglicht beschouwde een ongeveer evengrooÈ deel

als minpunt. De inventarisatie van nadelen brengt enige aspekten aan

het licht, die het getemperde positieve eindoordeel over de woning kan

verklaren.
Wanneer we de reakties in de drie deelgebieden vergelijken,

dan blijkt dat afleen de bewoners van de Zomen meer nadelen dan voor-

delen noemen. Het nadeel dat het vaakst genoemd wordt is de slechte af-

víerking. Ook de aanliTezige bergruimte en de open traP werden vaker ge-

noemd in de Zomen dan in de andere deelgebieden'

- de vrije gesprekken

ook in de vrije gesprekken \dorden vaak klachten geuit over oplevering,

afwerking en materiaalgebruik. Men heeft de indruk dat men bij de keuze

van materialen "het goedkoopste van het goedkoopste" heeft gezocht en

dat er slordig is gewerkt. Met name de bewoners van de huizen die het

l-aatst zijn opgeleverd denken dat de echte vaklui op het moment dat hun

woningen \derden afgewerkt aI vertrokken waren: "Er liepen hier alleen

nog jonge jongens rond. Er \^ras hier op het laatst nog maar één tirnmer-

mant'.

De naarvoren gebrachte ktachten hebben $raarschijntijk te maken met or-

ganisatorische problemen bij het aannemingsbedrijf dat ten tijde van de

oplevering fuseerde.

vrij algemeen komt in de gesprekken die in de zomen zijn gehouden tot

uitdrukking dat er te weinig energie-besparende maatregelen zijn getrof-

fen. Vooral de open trap wordt verworpen: "Daarlangs vliegt de warmte

naar boven en het huis uit". "Het staat wel leuk, maar verder heeft het

alleen maar nadelen". Die andere nadelen zj-jnz verlies van bergruimte,

geluidshinder en het optreden van luchtjes op de verdiepingen.

veel klachten betreffen tocht, vooral op de zolderverdieping. Door het

plaatsen van een extra deur en het aanbrengen van isolatiemateriaal op

zolder hebben een aantal huurders daar hlat aangedaan.

Andere klachten die regelmatig vlorden genoemd betreffenl venÈilatie

("Atle luchtjes stijgen naar de zolder"), de toepassing van gipsplaat

(geringe geluidsisolatie, kwetsbaarheid, Iastig een schilderijtje op

te hangen), het doorlopen van de glaspui achter de radiatoren, het
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hrerkende hout en de lekkende schuurtjes.
Positieve gevoelens hangen vaak samen met het feit dat het tenminsÈe
geen frat is. Aan de andere kant: een vergelijking met de woningen in
de Hoeven wordt door veel informanten getrokken en die vergerijking
valt bijna steeds negatief uit. Men vindt de eternitpraten grauw en
somber "het lijkt wel een fabriekskomplex". Soms vindt men heÈ materiaal
op zich nog wel aardig, maar doordat ook d.e gevels er mee zijn bedekt,
te overheersend-

De bewoners van de Zomen vinden de uitgewassen grindtegels veel luxu-
euzer. Toch zijn in werkelijkheid de materiaalkosten van beide soorten
gevelbedekking hetzelfde.
Afhankelijk van de kaprichting en de oriëntatie klaagÈ men over de zon-
inval- in de woning. "ile moet al vroeg het richt aan hebben', is een veer
genoemde klacht. "De brede goot neemt ook nogal wat licht weg".
over de breedte van de woning en de indelingsnogelijkheden zijn de be-
v/oners van de Zomen redelijk te spreken.
De woonkamer, die zich steed.s over de vorle breedte aan de tuinzijde
bevindt, wordt over het argemeen "lekker groot" genoemd. op de verdie-
ping reidt de breedte van het huis wer tot wat ongerief. De kreine
slaapkamer daar vindt men nogal eens te krap bemeten.
Het wonen aan de tuinkant wordt in het algemeen positief gewaardeerd.
Een enkeling vindt het "vreselijk,'. "rk sliep aan de straatkant en vond
het heerlijk, er was altijd wat te zien; nu voer ik me weggestopt".
Toch is men in z'n waardering vrijwer unaniem: ,,je bent hier vrij en
hebt een beetje een buiten-idee". Een aantal informanten die in hun
vorige woonsituatj-e een levendig straatbeeld gewend \rraren moesten er
wel even aan wennen. De meeste informanten echter vinden heÈ uitzicht
op de tuin plezieriger, dan dat op de straat.
Net ars de woning heeft ook de tuin een breedte van krap vijf meter.
ook daarmee hebben de bewoners van de zomen geen moeite, zoals al- bleek
uit het hoge waarderingscijfer. ".re vindt vrijwel nergens een grotere
tui-n tegenwoordig". vooral de mensen die de tuin voornamelijk gebruiken
on bij mooi weer buiten Èe zitÈen of er de kinderen te laten spelen zijn
kontent. De meer arnbitieuze tuiniers vinden de mogelijkheden te beperkt.
rn een aantal gevallen heeft men voor wat meer breedÈe-werking de af-
scheiding in onderling overleg venrrijderd. Soms werden zelfs voorzie-
ningren, zoals een zandbak gedeeld.
Aan de straatkant bevindt zich de keuken en de entree. Naast de voor-
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deur is één van de bergingen aangebouwd. In het algemeen vindt men het

erg praktisch zowel vóór als achter over een berging te beschikken.

Meestal wordt het schuurtje aan de voorkant gebruikt om de fietsen neer

te zetten. Achter is dan plaats voor tuinmeubilair en gereedschap' Een

probleem vormt de afwerking. De afwatering van de dakjes is slecht ge-

regeld en de schuurtjes zijn, mede daardoor, nogal eens vochtig. De

schuifdeuren, die toegang geven tot de schuurtjes, blijken lt/el eens

krom getrokken, waardoor het nogal tocht. Over de plaatsing van de

schuurtjes aan de voorkant zijn de meningen van de informanten verdeeld'

Sommigen vinden het vervelend dat er licht door wordt weqrgenomen en dat

het je uitzicht op het straatje belemmerd: "nu zie je nooit eens iemand"'

Daar staat tegenover dat anderen vinden dat de privacy wordt verhoogd:

"je kijkt nu tenminste niet dwars door het huis heen"'

- uitbreidbaarheid

Het voornaamste experimentele aspekt van de woning in de Zomen is de

uitbreidbaarheid. Zowel aan de voor- als aan de achterkant bevindt zich

een betonnen balk, zodat funderingswerk niet meer hoeft te worden uit-

gevoerd. De bestaande pui-elementen zijn demontabel en kunnen bij de

uitbreiding \^Ieer l^/orden benut. Kort voor de enquète waren de uitbrei-

dingsmogelijkheden opnieuw onder de aandacht van de bewoners gebracht

in een rondschrijven van de woningbouwvereniging. De architekten hadden

bestekklare alternatieven beschikbaar gesteld en een aantal gereali-

seerde uitbreidingen konden als voorbeeld dienen. Bijna aIle respon-

denten hraren dan ook op de hoogte van de mogelijkheden (85t).

wanneer we letten op de uitkomsten van de enquète, dan valt op dat

slechts sporadisch de uitbreidingsmogelijkheden onder de belangrijkste

aspekten van de woning wordt gerekend. Het rapportcijfer komt gemiddeld

neer op een 6t.
Van de ruim 100 mensen, die deze vraag hebben beantwoord, zegt bijna

908 geen plannen te hebben de woning uit te breiden. voor bijna 308

van hen is de reden dat er meer of minder konkrete verhuisplannen be-

staan, een iets grotere groep vindt de woning zoals die nu is groot

genoegr 10* vindt de konsekwentie van uitbreiding voor de huurprijs on-

overkomelijk. Anderen noemen het argument dat de tuin kleiner wordt of

dat de daglichttoetreding ongunstigr wordt beinvloed'

Dertien mensen hebben serieuse uitbreidingsPlannen. Meestal gaat het



-39-

erom zo de keuken te vergroten. van de acht mensen Ín de zoment, die
hun verbouwing al achter de rug hebben, zijn er twee die dit zelf hebben
gedaan.

De vrije gesprekken geven een genunanceerder en ook een posiÈiever beeld
van de waardering van de uitbreidingsmogelijkheden. Dat kan te maken
hebben met het feit dat de woningbouwvereniging korÈ te voren een ver-
gadering over dit onderwerp had belegd (december lg77).
rn de periode die hieraan vooraf 9ing, was men volgens een aantar Ín-
formanten bij de woningbouwvereniging niet erg toeschietelijk. ',Een
dik half jaar geleden hebben we een acrnvraag bij de woningbouwvereni-
ging ingediend, maar dat werd afger^rezen, omdat er een here groep mensen
moest zijn voor uitJcouwplannen en niet enkele individuen. Samen met
d.rie andere bewoners uit het rijtje hebben we het nog een keer aange-
vraagrd. Maar weer mi s, nog te weinig. Kort geleden opeens een brief van
de vereniging, waarin we ons moesten opgeven. Je kreeg maar een week
bedenkÈijd. Gelukkig hadden we al besloten".
Er zijn nogar wat informanten ontstemd door het feit dat men de uit-
breiding niet in eigen beheer mag uitvoeren of zelf mag doen. De uit-
werkingsplannen van de woningbouwvereniging vallen niet bij iedereen
in goede aarde 3 "ze wirren hetzerfde goedkope materiaal gebruiken als
waarvëul de schuurtjes gemaakt zijn en dat belooft dus niet veel goeds
voor de aanbouwkeuken; het geheel zar meer weghebben van een aange-
bouwde schuur dan van een keukenr'.

opvallend is dat mensen met verhuisplannen zich toch zeer positief uit-
Iaten over dit e:<perimentele aspekt.
"Ars ik hier zou brlJven wonen, zou ik in ieder geval iets met de keu-
ken gedaan hebben. ilarrnner dat de wonJ-ngbouwvereniging niet meteen heeft
verteld wat voor mogeliJkheden er vraren. rk heb het pas kort gereden
gehoord". "rdeaal aan dit huís is de uitbouwmogeliJkheid; wanneer ik
hi-er zou zijn bliJven wonen, had ik er in ieder geval ook iets mee
gedaant'.

voor een aantar informanten speren de financiële gevorgen een rol van
belang: "het is alleen maar geldklopperiJr omdat dan ook Je huur weer
flink omhoog gaat". "Ars je het achter doet komt, er nog eens f. 55,--

*D.r. informatie
in de Zomen in

is gebaseerd op een observatierond.e langs aIIe woningen
september 1977.
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lrntrr bij en vóór f. 39,-- en ieder jaar komt daar weer zotÍt 7Z huurver-

lrogitrg bi j ".

r.2-3 Pe-YiggellggglgsY

- prioriteiten en raPportcijfers

In de Middelhoogbouw zijn meer verschillende woningtypen gerealiseerd

dan in de Hoeven en de Zomen. Er zijn woningen met en woningen zonder

tuin. Er zijn flats met een breedte van 9.60 en maisonnettes van 4-80

breed. De tuin en de bezonning daarvan worden door de bewoners van de

begane grondflats en maisonnettes erg belangrijk gevonden. Aan de breedte

van de hToning wordt meer belang gehecht dan aan de bezonning van de

tuin. De zoninval in huis wordt gemiddeld ats vierde punt genoemd. De

gelui-dsisolatie tussen de woningen komt op de vijfde plaats'

De rapportcijfers voor deze aspekten zijn in het algemeen hoog. Alleen

de waardering van de geluidsisolatle is matig (5L).

De tuin krijgt een Br de breedte van d.e woning 8+, de bezonning van de

tuin een I en de zoninval een 7.

Daarmee hebben we de hoge rapportcijfers gehad. Lage cijfers worden

verder nog gegeven aan de geluidsisolatie binnen de wonÍng (5t) en de

ventilatie (6). De v/aardering voor de overige aspekten loopt van 6à tot

7\.
Het eindoordeel voor de woning komt op een 7.

- voor- en nadelen

onder de middelhoogbouwbehroners is over drie voordelen van de woning

vrij veel overeenstemming:

de grootte van de woning, de grootte van de kamers en het komfort.

Steeds beschouwt ongeveer een kwart van hen deze eigenschappen als één

van de pluspunten. Voor de bewoners van begane grondwoningen is de aan-

wezigheid van een tuin een positief aspekt. De praktische indeling, het

balkon, de lichtinval, het aantal kamers en, vooÏ de flatbewoners, het

feit dat alles gelijkvloers is, worden steeds door minimaal 1OB van de

bewoners genoemd. Aspekten van de woning, die voor velen als nadeel

gelden komen niet veel- naar voren. 20t vindt dat de warmte-isolatie

onvoldoende aandacht heeft gekregen. Er zijn maar drie aspekten l^Iaar-

over meer dan 108 van de bewoners aanmerkingen heeft: de bergruimte, de

slechte afwerking en de gehorigheid tussen de woningen.
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- de vrije gesprekken

rn het nidderhoogbouwgebied hebben we te maken met frats (9.60 breed)
en maisonnettes (4.80 breed).
Voor de afmeting van de woonkamer heeft dat echter geen konsekwenties.
Die j-s in alle gevallen 4.80 breed. Daarover is men zeer tevred.en. Een
informant noemt een praktisch bezwaar: "karnerbreed tapijt is vogr deze
kamer te smal". De bewoners van een flat op de begane grond beschikken
over een tuin die 2x zo breed is aIs die van de maisonnettes.
Ze waarderen dat zeer. Toch zijn er ook bezwaren aan verbonden: ',,t is
wer duur om zo'n grote tuin in Èe richten en daarbij is het ook veer
werktt.

ook de bewoners van een maisonnette op de begane grond zijn met hun
tuin tevreden: lrhet is natuurlijk altijd te krein, maar het is arlang
Iekker".
ook in de !íiddelhoogbouw heeft men behoefÈe de tuin wat af te schermen.
De schuurtjes die in de achtertuÍnen op de afscheiding zijn gepraatsÈ,
zijn daarvoor nieÈ voor iedereen toereikend. "!ve hebben een schutting
naast de schuur gezet om wat vrijer te zitten". Een aantal tuinen grenst
direkt aan de Plaswijkweg, een l1'eg met een belangrijke verkeersfunktLe:
"Het is niet fijn om buiten te zitten, je zíL echt te kijk. redereen
kijkt hier op je tuin. Iedereen laat hier z'n hond uit. Daar zeg ik niks
van, maar ik kijk opvallend bij het raam, dan zie je de mensen wel weg-
gaantt.

Net als in de Hoeven en in de Zomen is niet iedereen enthousiast over
de manier waarop de beschikbare ruimte over de verschillende vertrekken
is verdeeld. De keuken vind men wat te krap, de woonkamer had. wer wat
kleiner gekund en het kleinste sraapkamertje is eigenriJk te krein.
De Middelhoogbouw bestaat uit betrekkeliJk korte bouwblokken. De gale-
rijen, die toegang geven tot de "tussenflats,, en de ,,atelÍerwoningen,,,

ziJn op veer praatsen door trappen met de begane grond verbonden.
Dat neemt voor de bewoners een aantal nadelen weg, dÍe verbonden zijn
aan het rÍíonen aan een galerij.
Toch blijft voor sonrmigen de inkijk vanaf de galerij een bezwaar. ',Langs-
lopende mensen hebben de neiging om binnen te kijken en dat niet alleen
om de bewoners te groeten. veer mensen hier hebben d.aar rasÈ van. rTe

ziet dan ook overal dikke gordiJnen en luxaflex voor de keukenramen aan
de galeriJ. soms lopen mensen opzettetijk meerdere keren op en neer over
de galerij om bij je binnen te kunnen kijken. Je moet dan demonstratief
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de luxaflex Iaten zakken om ze duidelijk te maken dat je daar een hekel

aan hebt". Veel bewoners echter signaleren dat er betrekkelijk weinig

mensen langs komen en waarderen dat: in dit blokje h/onen niet zoveel

mensen en dat i-s wel gunstig, dan komen er niet zoveel mensen langs'

Bij de andere galerij zijn meer woningen en dat is erger"'

De geluidshinder die door de galerijen ontstaat wordt wel frekwent als

bezwaar genoemd: "lopen op de galarij met klompen klinkt door het hele

blok en het trappenhuis. Maar daar tillen we niet zo zwaar aart, je

berust er in". Een bewoner van de begane grond flat signaleert: "je

hebt door de galerij de indruk van een flat. Ze hadden beter een nor-

male stoep kunnen maken; dit is saai"'

Een algemeen probleem dat in alle deelgebieden gesignaleerd wordt be-

treft de beperkte bergruimte binnen de woning'

voor de woningen in de r,íoningwetsektor, de Zomen en de Middelhoogboul^/,

geldt dat men ook over de kwaliteit van de losse kasten niet erg te

spreken is.
sommige bewoners signaleren dat er weinig lijn is te ontdekken in de

plaats van de bergingen buiten de woning. "Het is toch vreemd dat onze

schuur niet naast ons huis zit. Nu hoor je een ander roumelen als je

in de douchecel staat. dat is niet prettig en ook niet logisch".

Er zijn bewoners die het gevoel hebben dat kontakten moeilijker tot

stand komen a1s de berging op de erfscheiding van de huizen staat.

Een ander bezwaar is dat in de bergingen buiten de woning elektriciteit

ontbreekt. In de Middelhoogbouw wijst men, zij het in mindere mate dan

in de Zomen, op de matige afwerking van de woning'

ook in de lrtiddelhoogbouw zijn er klachten over de binnenmuren. 'rDe be-

ton- en gipsmuurtjes binnen hebben als nad.eel dat je in de eerste vrij-

we1 geen gat kunt boren en in de Iaatste gaat dat te gemakkelijk".

In de Middelhoogbouw i-s er nog een klacht over de plaats van de ]icht-

punten. De bewoners van de atetier\^Toningen hebben gedurende de zomers

van 1976 en 1977 nogal wat last gehad van de warmte. Men veronderstelde

dat de isolatie van heÈ dak de oorzaak vras. ook de glazen lichtkoepelsr

die met in het algemeen leuk vond om te zien, zouden daartoe bijdragen.

over de vide zijn de meeste bewoners goed te spreken. In het algemeen

heeft men niet het gevoel in een flat te wonen. "Het is allemaal ten-

mj-nste niet zo hokkerig. Alleen de galerij vindt men een typisch "flat-

achtig" attribuut.
over het aanzien van de Middelhoogbouw zijn de meningen verdeeld''
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sonmigen vinden dat het er wel levendig uitziet, anderen vinden de ge-
bouwen somber. Toch valt de vergelijking van de Middelhoogbouw met an-
dere flatbuurten positief uit.

4.3 De woonomgevi-ng

rn deze paragraaf wordt ingegaan op de waardering van aspekÈen van de
direkte woonomgeving en het belang dat de bewoners d.aaraan hechten. Een

aantal van die aspekten heeft te maken met de vormgeving, een aantar
net de verkeersoprossingen in het deelgebied en, daarmee verband
houdend, met de bereikbaarheid van een aantal voorzieningen.
De gegevens zijn Ír/aar het de enquète betreft gebaseerd op de rapport-
cijfers en de prioriteiten.

:rn de vrije gesprekken is aandacht besteed aan de speelvoorzieningen,
het parkeren en de oriëntatie op de voorzieningen.
In dÍe tuije gesprekken is bovendien aandacht besteed aan de gemeente-
lÍJke plannen tot verdichting, de geluidshinder van de nabijgeregen
rijksweg en de ÈerreinverzakkÍngen in het gebied.

4.3.L De Hoeven

- prioriteiÈen en rapportcijfers

De bewoners van de koopwoningen hechÈen, zoals blijkt uit de enquëte,
in heÈ argemeen niet erg veer berang aan de aspekten van vormgeving.
VeeI belangrijker vinden ze de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid
van de scholen en de afstand tot het werkadres van de man. ook de lig-
gÍng ten opzichte van de winkels wordt berangrijk gevonden, zij het
minder dan de afstand Èot de scholen.
over de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van scholen en winkels
is men, wanneer we afgaan op de rapportcijfers, tevreden (resp. 7\, g,
8-) - De afstand toÈ het parkeren krijgt de hoogste waardering (9-).
GezÍen het feit dat dit op eigen erf gebeurt is dat niet verwonderli3k.
Het komt bij uitzondering voor dat men dit aspekt bij de vijf priori-
teiten noemt. De raagste waardering gaat naar de afstand tot het werk-
adres van de man (5t). Cezlen de plaats in de prioriteitstelling vindt
men dit een zr^raarwegend nadeel.
In het hoevengebied komen straatjes voor en pleintjesr$raaraan zo.n 20
woningen liggen. Bewoners van straatjes waarderen het zeer wanneer ze
geen overburen hebben (B). Hebben ze die wel, dan daalt het cijfer tot
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een 6. Bijna net zo tevreden als de straatbewoners zonder overburen

zijn de bewoners van een pleintje met deze situatie. ze geven gemiddeld

een 8-. De afwisseling van bouwvorm en de groepering van de woningen

wordt weinig extreem gewaardeerd (respektievelijk 6+ en 7).

- de vrije gesPrekken

In het algemeen is men over de speelvoorzteningen goed te spreken, aI

zijn er in het hele gebied wel verschillen te konstateren. op sommige

pleintjes is er door de bewoners zetf veel aan gedaarlr oP andere veel

minder. Een algemeen gesignaleerd probleem: "de voorzieningen vlorden

niet veel gebruikt, omdat in de zanclbak honden en katten hun behoeften

doen". ook blijkt dat sommige speelvoorzieningen zo zijn gelokaliseerd,

dat het houden van toezicht niet eenvoudig is. Soms wordt daar echter

in onderling overleg een oplossing voor gevonden: "de bewoners van het

plein hebben een zandbak op het plein aangelegd. Daarin spelen veel

kinderen, terwijl de moeders bij toerbeurt toezÍcht houden. De zandbak

wordt met een zeil afgedekt" -

Dit soort voorzieningen op de pleinÈjes gaat min of meer ten koste van

extra parkeermogelijkheden voor de hoevenbewoners. Mensen met meer dan

één auto en de bezoekers zijn daarop in hoofdzaak aangewezen. Grote

problemen Ievert dit niet op: "meestal is er voldoende parkeerruimte.

In rt weekend moeten bezoekers nog wel eens in de straat parkeren,

maar die is breed genoeg". De twee soorten gebruik van de pleintjes

zijn nauwelijks strijdig: "parkeren op het pleintje gebeurt alleen
,s avonds en in het weekend. Dus daar heb je niet zoveel last van' Door

de week is het vrí3, zodat de kj.nderen voldoende speelruimte hebben"'

De voorzieningen in de wijk vindt men in het algemeen voldoende. Alleen

over het feit dat er in de buurt geen bibliotheek en geen z\^/embad is,

worden nogal eens klachten geuit. De kinderboerderij op de Bloemendaal-

seweg wordt door velen bezocht.

Voor de plannen van de gemeente om de open plekken in Bloemendaal-Oost

uit te geven als bouwgrond heeft men in de lloeven geen goed woord over.

"De huizen staan hier al zo dicht op elkaar".

De konsek\^renties van de verzakkingen ten gevolge van inklinking, die

in het hele plangebied zijn opgetreden, verschillen nogal per plek.

',We hebben vorig jaar een stuk tuin betegeld en mooi recht gemaakt; dat

is nu al weer ongelijk gewordenrr.

Men heeft echter de indruk dat de gevolgen voor de bewoners van de
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zomen ongunstiger zijn: "daar is het wel erg. Daar hebben ze de here
zomer in de rotzooi gezeten".
uiteraard is ook de last die men ondervindt van het geluid van de rijks-
weg afhankerijk van de plek waar men vroont. voor de meeste bewoners in
de Hoeven is het geen punt: "hre hebben eigenlijk nauwelijks last van het
verkeerslawaai. Alleen bij een bepaarde windrichting hoor je het wel
eens en soms ts nachts als het slaapkamerraam open staat".

4.3.2 De Zomen

- prioriteiten en rapportcijfers

De meningen van bewoners van de zomen lopen beÈrekkelijk para1lel aan
die van de mensen uit de Hoeven. ook voor hen is de verkeersveiligheid
het belangrijkste. ook zij hechten veel belang aan de rigging van scho-
len en winkels en de afstand tussen de woning en het werkadres van de
man.

opvallend is dat mensen die wonen in een straat zonder overburen hier-
aan de hoogste prioriteit toekennen, terwijl men dit in de Hoeven maar
zelden bij de prioriteiÈen noemt.
Aspekten die te maken hebben met de vormgeving worden ook in de zomen
maar zelden belangrijk gevonden.

!{anneer we naar de rapportcijfers kijken, die voor de belangrrijkste
aspekten worden gegeven, dan blijkt dat voor twee daarvan de waarde-
ring maar matig is: de verkeersveiligheid en de afstand tot het werk-
adres van de man krijgen beiden een 6*. over de rigging ten opzichte
van de schol-en en winkels is men beter te spreken. Gemiddeld geeft
men daarvoor respektievelijk een 7t en een g+.

De bewoners van een straat zonder overburen bel0nen dÍe situatie met
een 8L. Dat is een opvallend verschil met de waardering van mensen die
wel overburen hebben. Deze waarderen dit met een 6.

voor de mensen in de zomen is een andere parkeeroplossing gekozen dan
voor de Hoevenbewoners. De auto staaÈ ni_et voor de deur, maar op be-
trekkerijk kleine parkeerpraatsen, die verspreid over het buurtje
aanwezig zí1n. Nauwelijks iemand hecht belang aan de afstand tot die
parkeervoorzieningen. De waardering voor de afstand is overigens goed
(8) .

voor de afwisseling in bouwvorm en groepering van de woningen is de
waardering niet hoog, respektievelijk een 6* en een 6L.
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De laagste waardering wordt gegeven aan de breedte van de straat (S+).

- de vrije gesPrekken

Bij het ter sprake brengen van de speelvoorzieningen in de Zomen komt

het onderwerp verkeersveiligheid nogal eens naar voren: "Het straatje

is levensgevaarlijk voor kinderen om te Spelen", zegl een bewoonster

van het "smalle" straattlpe. "Er rijden zoveel brommers. Om de snelheid

af te remmen hebben we het gezamenlijk afgezet met een melkbus. Maar

dat helpt niet veel". Volgens dezelfde informant heefÈ de status van

"woonerf", die de Zomen verkreeg voordat de kwalitatieve gesprekken

werden gehouden, dit probleem niet opgelost: "Het idee van woonerf is

all-een gevaarlijker geworden, want nu hebben de kinderen gehoord, dat

ze op straat mogen spelen en nu weten ze niet meer het verschil tussen

straat en stoep". De speelnogelijkheden buiten de straatjes worden wel

vaak te beperkt gevonden. "De grasveldjes die et zí)n, staan bij wat

nat weer blank en bovendien mogen de kinderen er niet voetvallen, omdat

d.at gevaarlijk is voor ruiten en voor geparkeerde autots. De bewoners

bij de grasvelden pakken regelmatig de bal van spelende kinderen af"'

Ook hj-er btijken de grasvelden a}s "hondentoilet" gebruikt Èe worden'

Er wordt op gewezen dat de Hoeven in dit opzicht veel beter zijn toe-

gerust. De wat oudere kinderen, die daar schoolvriendJes hebben $Ionen

maken daarvan nogal eens gebruik.

ook de vrije gesprekken wijzen uit dat het feit dat men de auto niet

binnen handbereik heeft geen Punt is. "De auto hoeft echt niet voor de

deur, we willen er best voor lopen". ttDe mensen rijden wel hun auto voor

de d.eur om bagage uit te laden of om hem te hlassen, maar parkeren doet

iedereen op de parkeerplaatsen. Prima zo". De kapaciteit van de parkeer-

plaatsen is voor sommigen wel een probleem: "AIs mijn man rs avonds wat

Iater thuiskomt moet hij soms r^/el 20 minuten zoeken naar een plekje om

de auto neer te zettenrr.

Van de voorzieningen in de buurt lijkt de kinderboerderij het meesÈ po-

pulair. Veel informanten zeiden van plan te zijn nog wel eens een kursus

te willen volgen in het buurthuis "De Buurtstee". Op het moment dat de

gesprekken \^Ierden gevoerd was de deelname echter nog zeer beperkt' In

het voorzieningencentrum "De Hoef" komen de mensen voornamelijk omdat

daar een creche is gevestigd. Het café dat daarin is opgenomen is bij

de informanten uit de zomen weinig populair.

Ook de bewoners van de Zomen betreuren het dat in de wijk een zwembad

ontbreekt.
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De verzakkingen, die in de zomen het meest merkbaar zL1n, hebben tot
gevolg dat er nogal eens herbestraat moet worden door de gremeente. Dat
brengt overlast met zich mee: "regelmatig moet je ars voetganger door
de blubber banjeren als eï een auto passeert". "AI twee maanden ligt de

straat open en loop je zand mee naar binnen". Het ophogen van de tuinen
moeten de bewoners zerf doen. De woningbouwvereniging stort de grond
op centrale plaatsen in de wijk. sormigen vinden dit niet juist: ,'De

woningbouwvereniging had zelf moeÈen ophogen. In eerste instantie hebben
we geweigerd het zelf Èe doen". Bovendien is het zwaar werk dat betrek-
kerijk vaak moet worden uitgevoerd: "Mijn man vindt heÈ een erg verve-
lend karwei. Hij doet het aIleen en dat neemt veel tijd in besrag,'.
sonmigen moeten hun tuin elk jaar ophogen. "En dat kost nog best veel,
je moet steeds nieuw gras kopen".
Geluidsoverlast van de rijksweg is voor de meeste bewoners niet zo'n
probreem. t'rs Nachts hoor ik wel eens heÈ gezoem van het verkeer, maar
hinderlijk is het niet. Ik lig er niet wakker vanrr. Een enkeling heeft
het er wel moeilijk mee: "Het irriteert me vaak mateloosr vooràI rs nachts
Ik ben dan gedwongen m'n slaapkamerra.rm dicht te doen, terwijl we eiqen-
lijk met open raam willen slapen',.

4. 3. 3 Pg-Irg gllggglegs

- prioriteiten en rapportciJfers

IIet prioriteitenpatroon van de Middelhoogbouwbewoners wijkt niet erg af
van dat van de laagbouwbevÍoners in Hoeven en Zomen.

Gemiddel-d vinden zij de rigging ten opzichte van de winkels het belang-
riJkste. op de tweede plaats komt de afstand tot het werkadres van de
man. De verkeersveiligheid volgt op korte afstand. AIIeen in de Middel-
hoogbouw treffen we de afstand tot het werkadres van de vrouvr onder de
belangrijkste aspekten. Itet feit dat met name in de atelie:*roningen ver-
houdingsgewijze veel werkende alleenstaande vrou$ren vronen is hiervoor
waarschiJnliJk verantwoordelijk.
rn hoofdstuk 3 werd er op ger^rezen dat in de Middelhoogbouw reratief
weinig kinderen voorkomen. Aan de ligging van de scholen wordt dan ook
niet veel belang toegekend.

Van de vier aspekten die door de middelhoogbouwbewoners belangrijk wor-
den gevonden, worden er twee met een krappe vordoende gehonoreerd:
de verkeersveiligheid en de afstand tot het werkadres van de man krijgen
beide gemiddeld een 6*. De hloon-werk afstand is voor de werkende vrouwen
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kennelijk bevredigender. Hiervoor geven zij een 7'

Ronduit tevreden is men, net als in de Hoeven en de Zomen, over de af-

stand tot de winkels: 8L.

De waardering voor de vormgevingsaspekten is goed. zowel voor de afwis-

seling in de bouwvorm als de afwisseling in de groepering wordt een 7

toegekend. De afstand tot de parkeergelegenheid tenslotte kan de goed-

keuring van de mensen in de Middelhoogbouw wel wegdragen. Gemiddeld

wordt voor dit aspekt een 8t toegekend.

- de vrije gesPrekken

Voor een betrekkelijk grote groeP bewoners is de vraag naar speelgele-

genheid niet relevant. we hebben al laten zien in hoofdstuk 3 dat in

de Middelhoogbouw gezinnen met kinderen weinig voorkomen. Veel bewoners

hebben zich er geen mening over gevormd. De mensen die hier vlel over

hebben nagedacht zijn van mening dat het met de speelgelegenheid in de

Middelhoogbouw droevig is gesteld. Men wijst erop dat bij gebrek aan

beter de galarij als speelplek wordt gekozen z "ze spelen vooral op de

galerij en in rt trappenhuis. Ze lopen van boven naar beneden en rol-

schaatsen soms". Dat is echter voor velen een ongewenste oplossing:

"Als de kinderen hier spelen zeuren de oudere mensen over het lawaai '

Ook ons zoontje is daar aI eens weggestuurd toen hij er skelterde"'

Daarmee is nieÈ gezegd dat de ttouderen" het niet leuk vinden naar spe-

lende kinderen te kijken en daar zelfs wel wat overlast bij op de koop

toe nemen. (De galerij maakt ook andere geluiden tot een bron van er-

gernis, zoals al in de vorige paragraaf werd geÍIlustreerd). "Ik heb

totaal geen overlast van spelende kinderen. Ik zou het leuk vinden als

ik wat meer spelende kinderen zagi".

De parkeerruimte wordt als ruim voldoende gezien. "Het staat er nooit

vol. Lang niet iedereen heeft een auto"'

De voorzienÍngen vindt men in het algemeen wel toereikend. ook in de

t'liddelhoogbouw wijst men op het ontbreken van bibliotheek en zwembad'

Een gezellig café.wordt door sommigen gewenst. De bar in het voorzie-

ningencentrum "De Hoef", dat d.ee1 uitmaakt van het Middelhoogbouwkom-

plex, vinden de meeste bewoners geen geschikt alternatief. sorunigen

wijten dat aan de inrichting: "Net een sportclubbar, maar dan zonder

bekers", anderen aan het publiek: "Het is tegenwoordig een doodordi-

naire kroeg waar de wijkbewoners zelf niet meer komen. Je ziet er

bijna allemaal'binnenstadfiguren "'.
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voor de gezinnen met jonge kinderen is het wandelingetje naar de kinder-
boerderij een vrij regermatig uitstapje: ,'Het is een gezellige prek om
eens te gaan kiJken',.
van de mogelijkheden cursussen te volgen in het Buurtcentrum maakt men
in bescheiden mate gebruik. De meeste info:manten weten van het bestaan
en vinden het goed dat de nogelijkheden er zijn.

rn de Middelhoogbouw wordt wat lakonieker gereageerd op de gemeenterijke
plannen tot 'verdichting! van Bloemendaal-oost. ',rk begrijp best dat de
gemeente, die zo krap bij kas zit,, probeert de grond zo efficiënt moge-
lijk te benutten. Maar tegenover de bewoners hier is het toch niet zo
faÈsoenrijk". "De gemeente zal wer weÈen wat het beste is, maar het is
niet leuk voor spelende kinderen als de open stukken gras bebouwd worden,,.
De verzakkingen ziJn volgens de informanten minder ernstig in de Middel-
hoogbouw. Toch zijn ook hier al ophogingswerkzaamheden door de gemeente
uitgevoerd. Voora1 voor wat oudere bewoners zijn door verzakking ontsta-
ne nivo-verschirlen erg vervelend. ,'Je moet je fiets echt optirlen om
hem op de galerij te kriJgen". "De stap die ik moest maken om in de tuin
te komen was veer te groot". ook met het ophogen van de tuinen ontstaan
voor deze kategori.e bewoners probremen: "Mijn man kan het niet zerf en
ik ook niet. Nu heeft miJn kleinzoon een bordes van tegers gemaakt, zo-
dat de tuin'oorropig niet meer opgehoogd hoeft te worden',.

4.4 van de bewoners over een eventuele herhali van het
bouwproj ekt

Bij alle evaluatie-onderzoeken, die worden gehouden onder de bewoners
van de experimentele projekten, word.t, aan de respondenten de vraag ge-
steld of ze vinden dat het proJekt ergens anders herhaard zou moeten
worden. rn Goud.a 1s dit toegespitst op de vraag of men vindt dat het
eigen deelgebied ook in aanmerking zou moeten komen voor herhaling op
een andere plek.
rn de onderstaande tabel staat hoe de bewoners in de drie deelgebieden
deze vraag beantwoord hebben.
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Tabel 4. Mening over de eventuele herhaling van het projekt naar
deelgebied in Procenten

Hoeven Zomen MtqqeIlees

herhaling zondermeer

herhaling onder voorbehoud

geen herhaling

29

54

1B

2T

55

24

26

62

t2

totaal (=100%) t23 tt6 106

De reaktÍes op deze vraag verschillen nogal per deelgebied. In de Hoeven

staat men het meest positief tegenover een herhaling. In de Zomen is

bijna één op de vier bewoners tegen een eventuele herhaling. In alle

deelgebieden wordt de grootste groep gevormd door mensen die vinden

dat het projekt herhaald zou kunnen worden mits er wijzigingen in het

ontwerp worden aangebracht.

De bewoners konden bij de enquète maximaal drie aspekten aangeven die

bij herhali-ng veranderd zouden moeten worden. wanneer we de voorstellen

onderverdelen in wijzigingen aan de woning en wiJzigingen in de l^Toonom-

geving, dan vatlen ook daarin verschillen per deelgebied op'

In de Hoeven heeft 758 van de voorstellen betrekking op de woonomgeving'

vaak wordt naar voren gebracht dat de woningen minder dicht op elkaar

gebouwd zouden moeten worden. 35 respondenten noemen dit punt.

Andere voorstellen behelzen meer groen, meer speelgelegenheid en meer

afwisselj,ng in de bouwvorm. Elk van deze punten wordt ongeveer tien

maal vermeld. De voorstellen tot wijziging van de woning lopen sterk

uiteen. Een vergroting van de tuin wordÈ door tien mensen voorgesteld'

De respondenten in de zomen hebben relatief wat minder voorstellen die

veranderingen aan de woonomgeving inhouden'

Het meest populair is ook hier het voorstel de woningen hlat minder dicht

op elkaar te bouwen (21 maal genoemd). Naast de suggestie om meer speel-

gelegenheid te creëren (9 maal) wordt ook gepleit voor de realisatie van

rechte'woonerven (B maal). De woningen in de Zomen acht men meer voor

verbetering vatbaar dan die in de Hoeven. 29 respondenten vinden dat er

iets moet veranderen aan de aanblik van de woning c.q. het materiaal-

gebruik.

De voorstellen van de respondenten in de uiddelhoogbouw zijn ongeveer

gelijk verdeeld over asPekten van de woning en hloonomgeving. De sugges-

ties lopen overigens nogal uiteen. 9 respondenten brengen naar voren dat

de 'dichtheid' minder hoog zou moeten ziln'

Het creéren van meer groen wordt I maal genoemd. 10 mensen vinden dat de

aanblik van de woning verbeterd zou moeten worden'
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4.5 Samenvatting

De woningr

rn haar motivering voor de toekenning van het predikaat e:<perimenteer,
wijst de Kommissie voor wat de woning betreft op de uitbreidbaarheid en
de toepassing van één ontwerpstramien.
vaste gegevens in dat stramien ziJn de travee-maat van 4.g0 (voor de
eengezinswoningen en maisonneÈtes is dat Èevens de breedte van de woning)
en de woonkamer (over de volle travee_breedte) aan de tuinkant.
Deze oplossing wordt in het algemeen positief beoordeerd. Het r^ronen aan
de tuinkant word.t door de bewoners van een eengezinshuis met een g ge-
waardeerd. De breedte van de woning krijgt in de Hoeven een 6+, in de
zomen een 7t en in de Middelhoogbouw een 8*. De kwalitatieve gesprekken
r^rezen niet uit dat men de kamers te smal vond. Alleen rdanneer, zoals
op de verdieping, 2 kamers gerealiseerd worden binnen de 4.g0 maat heb-
ben de bewoners bedenkingen.
Deze kritiek wordt echter in de Hoeven vaker geuit dan in de andere
deelgebieden. ook gaf een informant te kennen dat de woning zo smal
toont tengerrolge van de plaats van de carports.
Bovendienr ook de breedte van de Èuin is bepaald door de breedte van de
woning. rnformanten ur-t de Hoeven vinden de tuin nogar eens te smar.
Tijdens de vrije gesprekken kwam dÍkwiJls naar voren dat de omvang van
de tuin door de geringe breedte te wensen overraat. rn de Zomen hoort
men deze kritiek maar zelden. De uitbreidbaarheid van de woningen in de
zomen vormt een van de e:<perimentele karakteristieken. Men vindt de mo-
geliJkheid in het algemeen niet, erg berangrijk en ook de waarderÍng is
niet biJzonder hoog (6t). uit de enquète briJkt dat de woning voor een
grote groep bewoners groot genoeg is. ook het hebben van verhuisplannen
wordt vaak genoemd ars reden om geen gebrulk te maken van de uLtbreL-
dingsmogeliJkheden.

uit de vriJe gesprekken komt daarnaast nog naar voren dat de opstelling
van de woningbouwverenJ-gring soms een beleumerende faktor is.
Somnige bewoners zouden de uitbreidingswerkzaamheden liever zelf uit-
voeren of dit naar eigen inzichten laten doen. Dit wordt door de woning-
bouwvereniging niet toegestaan. ook het feLt dat de uitbreiding een
forse huurverhoging net zich mee brengt schrikt een aantar mensen af.
Aan de respondenten is gevraagd aan te geven welke aspekten van woning
en r^roonomgeving zij berangrijk rronden. Men moest uit een ríjst van
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ruim 30 karakteristieken de belangrijkste 5 in volgorde van importantie

plaatsen.

Víanneer hre de resultaten van de Zomen met die van de Hoeven vergelijken'

dan valt op dat tussen kopers en huurders nogal wat overeenstemming be-

staat. van veel belang blijkt het feit dat het een eengezinswoning Ís

en dat er een tuin is.
Bijdekoperskomtdaarnogbijhetaspektdathetomeenkoopwoning
gaat.

In de vrije gesprekken v/ordt er herhaaldelijk op gevlezen dat de waarde

van het huis flink is gestegen. Het hogere rapportcÍjfer dat men in de

Hoeven aan de woning toekent (14 zou daarmee kunnen Samenhangen' Aan

de andere kant: in de Zomen worden in de vrije gesprekken taf van op-

Ieveringsproblemen vermeld en er wordt geklaagd over de afwerking van

de woning. Vaak wordt dit in verband gebracht met de huur:"a1s je zo-

veel betaalt mag je toch wel verwachten dat de woning in orde isÏ Deze

onvrede verklaart wellicht de matige waardering voor de woning in z'n

toLaliteit (6!I.
Belangwordtinbeidelaagbouwgebiedengehechtaandegeluidsisolatie
tussen de woningen. De beoordeling daarvoor is in de Zomen een 5+, in

de Hoeven een 6t. Het feit dat in de beide laagbouwgebieden de ophanging

vandegevelptatenverschillendis,zouhiervooreenverklaringkunnen
zr1n.
In de Middelhoogbouw komt voor de mensen die op de begane grond wonen'

hetbelangdatmenhechtaandetuinopdeeersteplaats.Debreedte
van de wonj-ng en de bezonning van de tuin krijgen eveneens een hoge

prioriteit. De \^Iaardering voor deze aspekten Iigt rond de 8'

ook de zoninvar in de woning vindt men belangrijk. Men waardeert dit

aspektmeteenT.Netalsindelaagbouwgebiedenonderstrepenookde
bewonersvandeflatsenmaisonnetteshetbelangvangeluidsisolatie.
ook in de Middelhoogbouw is men hierover niet erg te spreken (5t).

De woningen in de Hoeven en Zomen verschillen in een aantal opzichten'

Dehuur$toningenzijnvoorzienvangevelplatenvaneterniteneeneter-
nitdak,dekoopwoningenhebbenuitgewassengrindplatenalsgevelafwer-
kingeneenpannendak.DeaanblikvandewoningwordtindeHoevenaan-
merkelijk beter beoord,eeld dan in de zomen: een 7* en een 5'

In de Middelhoogbouw is men, zoals blijkt uit de toegekende rapport-

cijfers, tevreden over de meeste aspekten van de woning'

De vrije gesprekken hlezen uit dat er wel wat h,eerstanden bestaan tegen
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het toepassen van een garerij. Men vindt dit een typisch "flatachtig,'
attribuut. BovendÍen veroorzaakt de galerij geruidsoverrast en is er
sprake van inkijk.

Een aantal bezwaren tegen de woningen worden in al-Ie deelgebieden naar
voren gebracht: de open trap en het feit dat soms radiatoren voor een
glazen pui geplaatst zijn. De klacht dat er te weinig energiebesparend
gebouwd is komt ook verder naar voren(te dun gras, matig geisoleerde
zolder) .

De v/oonomgeving

De zotg d.ie besteed is aan de relatie tussen woning en direkte r^roon-

omgeving komt ondermeer tot uitdrukking in de verkavelingsvorm, de

woonerfachtige detaillering en de parkeeroplossing.

Het creëren van "preinachtige" ruimÈen j_n de zomen door de bergingen
soms los van de voorgevel te plaatsen heeft geen bevredigend resultaat
opgereverd. Door de bewoners worden deze ruimten niet als pleintjes
waargenomen. We komen hier nog op terug.
Meer waardering bestaat er voor de pleinen in de Hoeven, die groter
zijn en duidelijker als plein zijn ontworpen. Men waardeert in de Hoe-
ven het l^Ionen aan een plein veel hoger dan het wonen in een straat met
overburen.

rn het algemeen vinden de bewoners van de zomen hun eigen deergebied
minder ruim van opzet dan de Hoeven. Toch is de bebouwingsdichtheid in
beide gebleden nagenoeg gelijk. !íel is aan de straatkant de gevelafstand
tussen de woningen j-n de Hoeven groter dan j-n de zomen. De straten maken
hierdoor een ruimere en overzichterijker indruk. rn de zomen wordt er
op gel^7ezen dat naar voren gebrachte schuren eveneens afbreuk doen aan
de overzichtelijkheid van de straten.
Deze overzichtelijkheid in de Zomen brengt men ook in verband met de
verkeersveiligheid. Deze ontvangt daar de raagste waardering (zie ook
Gtrttinger 1979) .

rn de drie deergebieden zijn verschilrende parkeeroplossingen gekozen.
A1leen in de Hoeven wordt op eigen erf geparkeerd.
De afstand tot de parkeergelegenheid wordt slechts van
belang gevonden. De waarderi_ng is in alle deelgebieden
kwalitatieve gesprekken wijst men er op dat de auto we1
moet kunnen komen voor uitr-aden en wassen. Dat men geen

ondergeschikt

hoog. In de

voor de deur

toezicht kan
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houden op de auto vanuit de woning vormt geen probleem'

Bij de beoordeling
pen de oPvattingen

para1lel.
Zeer belangrijk vindt men de verkeersveiligheid en de situering van een

aantal primaire voorzieningen (scholen en winkels). Het ontbreken van

een zwernbad en bibliotheek wordt betreurd. Ook het buurtvoorzienj'ngen-

centrum "De Hoef,' beantwoordt niet geheel aan de verwachtingen.

In het algemeen worden vormgevingsaspekten niet erg belangrijk gevonden'

De bewoners van de Middelhoogbouw zijn daarover het meest tevreden'

Informanten wijzen erop dat het a1lemaal niet zo "flatachtig" is en

vinden dat plezierig. ook de korte bouwblokken worden als pluspunt ge-

noemd, omdat men daardoor mínder last heeft van inkijk en geluidsover-

Iast op de galerij.

De gemeentelijke plannen om de bebouwing in Bloemendaal-oost te ver-

dichten ontmoete,n bij de bewoners veel weerstand. Het voornaamste ar-

gr:"ment daarbij is dat de woningen aI zo dicht opeen staan. Ook de toch

aI beperkte speelgelegenheid wordt ln dit kader genoernd.

van het belang van aspekten van de woonomgeving 1o-

van de bewoners uit de drie deelgebieden vrijwel
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5.

5.1

DE SOCIALE KONTEKST

Inleiding

De ontwerpers van het experimentele projekt hebben door bouw- en verka-
velingsvorm er naar gestreefd de betrokkenheid van buren op elkaar te
bevorderen.

Dit aspekt maakt geen deel uit van de experimentele karakteristieken,
maar is in het ontwerp wel van belang. In diÈ onderzoeksverslag wÍIlen
v/e een integraal beeld geven van het rÀronen in een experiment. Aan de

manier waarop buren in de drie deelgebieden met erkaar omgaan en de

betekenis die dit heeft voor de beleving van het vronen wordt in het na-
volgende aandacht besteed.

rn het nu volgende hoofdstuk worden een aantal 'situaties'van buren
ten opzichÈe van elkaar beschreven. De vraag was of binnen deze ruimte-
lijke grenzen het sociaal klimaat, dus het soort relaties en verhou-
dingen, die men als buren met elkaar heeft, een merkbare invroed uit-
oefent op de algemene woonbeleving en het zich welbevinden in de soci-
ale woonomgeving. De achÈerliggende gedachtengang is dat kenmerken van

de bewoners ars verzamering binnen deze ruimteriJke begrenzing (mede)

verklarend zouden kunnen zijn voor het soort sociale relaties etc.,
dat ter plekke ontstaat. Bijvoorbeeld gaat het om overwegend jonge

echtparen met kleine kinderen, waarvan de vrouwen aan huis gekluisterd
zL1r., of om echtparen die hun dagelijkse werkzaarnheden buitenshuis heb-
ben, of om gemëIeerde kaÈegorieën bewonersi leiden variaties in bewo-

nerssamenstelling tot verschlllen in kontaktpatronen en woonbeleving?
In dit verband worden doorgaans begrippen ars homogeniteit of hetero-
geniteit gehanteerd (Danz a Lengkéek, 1g7g). Een homogene verzameling
van bewoners zou een overeenkomst in opvattingen over hoe men meÈ eI-
kaar dient te verkeren (consensus) en in berangen (berangengerijkheid)
impliceren. Een mate van overeenkomst zou ook de herkenbaarheid van

de mensen, in wiens nabiJheid men woont, als van "eenzelfde soort"
verhogen (identificatie*1. Deze aspekten van homogeniteit zouden ertoe

*w.t d.
beoogt
is tot
t eigen t

identifikatieschaal, die in 5.4.3 geÍntroduceerd zal worden,
te meten Ls een \rorm van ldentifikatJ.e, dÍe nlet beperkt,
de medemens in de woonomgeving, maar die ook gericht, is op het
vinden van de fysiek-ruimtelijke omgeving.
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kunnen leiden dat mensen in hun woonsituatie de omgeving optimaal kunnen

gebruiken, omdat buren gelijk over dezelfde zaken denken of hetzelfde

belang hebben daarbij en dat bewoners zich optimaal thuis kunnen voelen.

Ondermeer in een eerder onderzoek in een flatwijk in Ijsselstein werden

deze veronderstellingen getoetst. Een duidelijk verband tussen homogeni-

teit van de sociale omgeving en woongedrag van afzonderlijke individuen

werd daar niet gevonden (Danz a Lengkeek, 1979). In de literatuur is

echter het belang van homogeniteit altijd sterk benadrukt. Deze problema-

tiek willen hle ook in dit onderzoek nog'maals uitvoerig aan de orde stel-

Ien.
De begrenzing waarbinnen gekeken is naar de mate van homogeniteit van

een verzermeling bewoners is bepaald aan de hand van ruimtelijke kriteria:

een blok van vroningen, huizen rond een pleinr €€Íl straatje, een aantal

woningen, die door de plaatsing van de schuurtjes meer op elkaar geori-

ënteerd zL)n, dan op ander aangrenzende woningen. De ruimtelijke krite-

ria bieden een minder duidelijke begrenzing dan in Ijsselstein. De étage

met vijf woningen rond een gemeenschappelijke hat is een zich in dezelf-

d.e vorm herhalende ruimtelijke situatie, die gemakkelijk als isoleer-

bare eenheid ervaren wordt.
De begrenzingren voor de woningclusters in het onderhavige onderzoeksge-

bied zijn voor de drie deelgebieden verschillend. Er zí1n zowel kleine
clusters gekozen (de Zomen) aIs betrekkelijk grote (Middelhoogbouhl en

Hoeven).

Een ander verschil met de situatie in Ijsselstein is dat het openbaar

gebied tussen de woningen in een cluster in Gouda geen gezamelijk on-

derhoud noodzakelijk maakt en minder nadrukkelijk als ruimte voor ge-

zamelijk gebruik is gepropageerd.

De mogelijkheden tot het vergelijken van identieke ruimtelijke clusters
is in Gouda beperkt. Mede gezien de minder dwingende aard van de ruim-

telijke kriteria is gekozen voor een verkennende kwalitatieve onder-

zoeksbenadering.

Binnen ruimtelijk afgebakende gebieden is gekeken of overeenkomsten en

verschillen tussen bewoners een verklaring konden bieden voor de aard

van de relaties.
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De verïrachting was dat kontakten tussen mensen

ken overeenkomen makkelÍjker tot stand zouden

bieler zouden zL)n.

Daarnaast is ook gelet op de konsekwenties van

en woonomgeving voor de sociale kontakÈen.

die op bepaalde kenner-

komen en in de tijd sta-

het ontwerp van woning

5.2 Opzet van de beschrijvingen

Per deelgebied worden een beperkt aantal sociale konteksten beschreven.
Voor iedere situatie zijn zowel enguètegegevens als verslagen van nader-
hand gehouden "kwalitatieve gesprekken,, voorhand.en.

Een korte introduktie per beschrijving geeft de lezer een indruk van het
afgebakende woongebied waarvan de socÍale patronen bekeken worden en van
de mensen die er sronen.

Vervolgd wordt met een overzicht van het totstandkomen van de relatie-
patronen. De bewoner wordt zoveel mogelijk door niddel van citaten aan

het woord gelaten. Kortheidshalve worden de citaten niet direkt en diep-
gaand ontleed. Ze worden geacht min of meer voor zíclnzeLf te spreken.
Na een hleergave van de ontwikkelingen tussen buren in de aanvangsperiode
wordt ingegaan op de wijze hraarop de kontakten en relaties tussen buren
zich in de tijd voltrokken. NieÈ alleen wordt gekeken naar de verande-
ringen in aard van het kontakt, aantal betrokkenen etc., maar ook wordÈ

aandacht besteed aan negatieve betrekkingen tussen buren. Aansluitend
daarop wordt de beleving van het sociale woonklimaat aan de orde gesteld.
Zoveel mogelijk worden uitspraken over ervaringen door de bewoners ver-
geleken met de waardering van de kontakten in de naaste omgeving, zoals
deze met de vragenlijsÈ is gemeten. (De respondenten werden verzocht
hun waardering uit te drukken in een rapportcijfer).
Iedere beschrijving wordt afgesloten met een indruk van de mate van ho-
mogeniteit, die voor de verzamering bewoners gerdt. rn vergeliJking met
het eerder uiÈgevoerde onderzoek in IJsselstein 1s de vastsÈelling van
de mate van homogenitel-t veel minder aan harde kriteria verbonden.
Bij het vaststellen is hier in de eerste praats uitgegaan van wat de

mensen zelf dachten over hun (on-)gelijksoortigheid met de buren. De

gegevens van de enquète zijn gebruikt om met deze "beelden" te verge-
lij ken.
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De enquète biedt zowel sociografische kenmerken als kenmerken die te

maken hebben met 'levenssti-j1' (zie Ackermans e.a. 1975).

De tsociografischet kenmerken zijn:

- leeftijd van de respondent

- aanwezigheid en leeftijd van kinderen in het huishouden

- samenlevingsverband

- sociaal-ekonomisch nivo

Voor het kenmerk aanwezigheid en leeftijd van kinderen in het huishou-

den zijn drie kategorieën gebruikt: huishoudens zonder kinderen, huis-

houdens met kinderen, I,.Iaarvan er tenminste één Jonger is dan 6 jaar en

huishoudens met kinderen, die allemaal 6 jaar of ouder zijn. De grens

is bij 6 jaar gelegd omdat op die leeftijd de leerplicht ingaat.

Voor het bepalen van het samenlevingsverband wordt een onderscheid ge-

maakt tussen enerzijds alleenstaanden en anderzijds echtparen (ook niet

gehuwd S6rmenr^/onende man en vrouw worden hieronder gerekend).

In een derde kategorie zijn huishoudens samengebrachL, die veel minder

vaak voorkomen dan de bovengenoemde. In deze groeP vallen zowel huis-

houdens, die bestaan uit mensen van hetzelfde geslacht als uit mensen

van verschillend geslacht, die bloedverwant zijn (b.v. moeder/zoon,

vader,/dochter) .

Voor het vaststellen van het sociaal-ekonomisch nivo is de indeling van

beroepsgroepen van het I.T.S. gehanteerd (Víesterlaak e.a., L975). Deze

indeling onderscheidt zes groepen:

- ongeschoolde handarbeid

- geschoolde handarbeid

- Iagere employees

- kleine zelfstandigen

- middelbare employees

- hoger leidinggevend of acadernisch beroep

Daarnaast is gelet op een aantal normen en opvattingen, deel uitmakend

van iemands levensstijl, hlaarvan kan worden aangenomen dat ze in het

'verkeer' tussen buren relevant zijn.
Die normen en opvattingen vrerden gemeten door de respondenten series

uitspraken voor te leggen. Gevraagd werd aan te geven in hoeverre men

het met die uitspraken eens was.

De lijsten met uitspraken, die wij in dit onderzoek gebruikt hebben,

zijn atlemaal aI eerder toegepast. Het ging om 5 'schalen' over de
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volgende normen en opvattingen:

De skores op dit kenmerk zijn gebaseerd op een in het woononderzoek
bijzonder gangbaar instrument bestaande uit 5 uitspraken.
Vindt men dat men zich in de kontakten met buren formeel en wat terug-
houdend op moet stellen of staat men een meer spontane en open houding
ten aanzien van deze kontakten voor?

Fatsoensnormen

Aan een onderzoek van Nauta (1972) onÈleenden wij een lijst met 10

uitspraken over fatsoen. op basis van de resultaten van de faktorana-
lyse (zie Danz & Lengkeek, t979) werden 5 beweringen geselekteerd
die een'etikette-achtige' inhoud gemeenschapperijk hadden.

-
opvatti-ngen over de rol van de vrouvr zijn gemeten door de responden-
ten hun mening te laten geven over 11 uitspraken, geselekteerd uit
een lijst van d'Ancona(1974). De beweringen hebben betrekking op de
rol van de vrouw in het huishoudenr op het werk en in het openbare
leven.

- Opvattingen over kinderopvoeding
17 uitspraken ontleend aan de Gezinsomgevings-inventarisatie-vragen-
lijsÈ, ontwikkeld door de afdeling Arbeids- en Organisatie-psycholo-
qie van de Vrije Universiteit te Amsterdam (v.d. F,Iier e.a. , Lg76).
Deze lijst probeert te achterhalen welk rklimaat' men voorstaat bij
de opvoedl-ng van kinderen. De uitspraken hebben betrekking op de
kommunikatie, bescherming en solidariteit in het gezin.

Na de beschrijving van burenkontakt in afzonderlijke clusters woningery
wordt op basis van het enquète-materiaal een kwantitatief beeld geschetst
van de kontakten tussen bewoners in de drie d.eelgebieden en van de be-
leving van de sociale woonsituatie.
In de laatste paragraaf wordt een samenvatting van d.e kwalitatieve en
kwantitatieve gegevens gepresenteerd.
Hierbij zullen, waar nodigr ook gegevens aan de orde komen uit kwali_
tatieve gesprekken, die buiten de clusterbeschrijvi.ngen zijn gebleven.
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5.3

s.3.1

De clusters

Clusters in de Hoeven

5.3.1.1 Cluster 1

Het cluster wordt gevormd door een keuze van voor- en achterburen, in

één 1ijn, over drie straten in het koopwoningen-gebied. op B adressen

werd geënquèteerd. Bij 5 hiervan volgde een kwalitatief interview' De

meeste bewoners, die in dit cluster voorkomen, zí1n rond de dertig

jaar, hebben L of 2 kinderen (jonger dan 6 jaar) '

Struktureringsfase

"In het begin noemden we het hi-er het Bio-vakantieoord, of een soort

bejaardenwijk, zo doods. Iedereen is 's avonds aI vroeg moe en gaat

slapen. Nu zijn we er wel aàn gewend".

Een informante vertelde hoe zij in eerste instantie met haar zij-buren

kennis had gemaakt: "door het Ienen van boren en zo"' Met geen van beide

buren klikte het. Over de ene buurfamilie: "Deze mensen zijn erg op

zLchzel,f, daar komt nooit iemand uit de buurt. Ze gaan alleen met het

eigen familiekringetje om. Het is echt een heel eenvoudig mevrouwtje'

We maken wel eens een praatje voor de deur, altijd wel in een vriende-

lijke sfeer, maar verder gaat het kontakt niet"'

De andere buurvrouw vond ze: "iemand met nogal veel poehai ze heeft

ook nauwelijks kontakten in de buurt en als ze die heeft is het uit

nieuwsgierigheid. ,T is wel janmer dat we niet met elkaar kunnen op-

schieten. De buurvrouw kreeg gauw door dat mijn man nogal handig is en

ze probeerde hem te lijmen om ook voor haar in huis wat op te knappen.

Toen hij daar niet op in ging werd ze boos en ging ze geirriteerd rea-

geren. AIs wij ts avonds eens met de boor bezig l^Iaren, klopte ze direkt

op de muur".

Kontakten met de overburen kregen in die eerste fase geen gestalte' De-

ze hadden wel in de eigen rij aansluitj-ng met elkaar. "De enige die we

aI kenden was het echtpaar .., twee huizen verderop. We stelden

ons vanaf het begin op het standpunt, dat we geen veelvuldige buren-

kontakten wilden, maar \^Ie hoopten op vriendelijke hulpvaardige bewoners

in de straat. Ik hou ook helemaal niet van het bekende koffiedrinken
ts ochtends met de buurvroul^ren. Met ons werk en de kinderen hebben we

tt behoorlijk druk en daarnaast stikken I^Ie van de vrienden en kennissen.
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vandaar dat we bij de eerste kennismaking die op straat of in de tuinen
plaats vond, bewust een beetje de boot afhielden". over de kennismaking
met een zij-buur: "!,le stonden toevallig in de tuin toen zij ook net in
de tuin h/aren. Ze stelden zich heel spontaan voor. Er zay meteen een
uitnodiging voor koffÍe aan vast. we hebben hen ook een keer rterug,
uitgenodigd".
De achterburen van de eerstgenoemde informante, hebben ook aanvankelijk
alleen als zij-buren met elkaar kennisgemaakt.

"Mijn buren heb ik voor de eerste keer gezien op een bijeenkomst van
het Bouwfonds. We werden daar aan elkaar voorgesteld. Een van ons or-
ganiseerde in het begin voor 8 huizen een bijeenkomst om gezamenlijk de
tuinaankopen te doen in verband met de korting. Verder is heÈ kontakt
op de gebruikelijke wijze verlopen: elkaar tegenkomen op straat of in
het winkelcentrum en uitnodigen voor een kopje koffie of een borreltje
's avonds". Uitnodigingen leid.den niet altijd vanzelfsprekend tot we-
derkerighei-d. "omdat wij de laatsten vraren, nodigden wij eerst de buren
ult. Het eerst de mensen van de linkerkant, daarna van de rechterkant.
Links werden we terugtgrevraagd en rechts niet. omdat die heel anders
zijn verwachtten we a1 niet veel van hen. Toen mijn man een tijdje laÈer
jarig was nodigden we drie echtparen van links uit, maar die van rechts
niet".

Verloop van de kontakÈen

"Het viel zowel mij a1s m'n man op, dat mensen als ze ,s avonds op be-
zoek waren, zo vroeg opstapten. Mijn overbuurvrouw klaagde dat de buurt
zo rustig was, maar ze heeft zelf nooit tijd voor een bakje en bij een
praatje laat ze )e nooit binnen,'.
De omgang tussen buurvrouwen overdag breidde zich geleidelijk uit.
"Mijn buurvrouw van hiernaast vroeg of ik zin had om naar Engelse res
te gaan. Dat hebben we een jaar lang gedaan. Aan mrn andere buurvrouw
vertelde ik dat Ík met Engels leerde. zíj stelde voor om ons te
helpen. ze hras erg goed in Engels. Zo ontstond er a1 gauw een vrien-
schapperijke band. rn het begin kwamen we elke week een avond bij er-
kaar om te borreren. Nu is dat teruggedraaid tot een keer in de 14 da-
gen. Elke week werd toch wat te veer, dan bestaat het gevaar dat je je
teveel met elkaar gaat bemoeien",
De bewoonster waarover in het begin gerept werd - zij was min of meer
geisoleerd tussen twee zij-buren met wie kontakt niet vlotte - knoopte
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relaties aan met haar achterburen. De kontakten kwamen in de zomer via

de tuin tot stand. Omdat ze ze:-f veel waarde hechtte aan sportieve ak-

tiviteiten stelde ze haar achterbuurvrouwen voor om gezamenlijk op een

g.ymnastiekklub te gaan. "omdat ik nu op vrijdag vrij ben, vraag ik wel

eens iemand van hen op de koffie. Een enkele keer, als dat zo uitkomt,

ga ik met mijn man een avondje bij hen op bezoek. De achterburen komen

eens in de week op een vaste avond bij elkaar, daar heb ik geen zin in"'

Deze informante vond vooral de gezamenlijke aktiviteiten leuk, samen

dingen aanpakken, zoaLs het met elkaar ophogen van het achterpad etc'

Haar voorkeur gj-ng uit naar de situatie verderop lvaar de straat overgaat

in een plein, waar de buren veel gezamenlijke projekten hadden. zi1 ver-

onderstelde dat in haar gedeelte van de straat alles weI neer zou komen

op één of twee gezinnen. Kontakten moesten maar niet te intiem zí1n'

Tussen de achterburen ontstond een diepergaande relatie' "Mijn buurvrouw

van nr ... tobt de laatste tijd erg met haar gezondheid. ze is erg ge-

spannen en zenuvrachtig. Ik praat veel met haar en probeer haar echt

steun te geven. De andere buurvrouw is een heel ander t)pe, een probleem-

Ioze makkelijk levende vrouw. Ik heb soms het gevoel dat ik een beetje

moet Schipperen tussen de twee buurvrouwen. De een vindt het vaak onzin

en moeilijk doen van de ander. Ik begrijp de ene buur veel beter, omdat

ik ,t in het begin ook wel eens niet zag zí:-iLen". De als 'makkelijk

levend' afgeschilderde buurvrouw voelde zich niet zo betrokken bij de

problemen en ideeën van haar buren. "De kontakten met buren zijn geen

vervanging voor mijn kennissen. Het blijft emotioneel afstandelijk' De

buren zijn een beetje 'antiek' soms. rk hou ervan om met mensell te pra-

ten en r^rat anders dan alleen het huishouden te doen. De buren vinden het

een beeÈje apart a1s je het daarover hebt. Ik heb het idee dat de vrou-

\^ren in de buurt deze drang om iets anders te willen, onderdrukken"'

Haar houding werd haar door een van de min of meer bevriende buren wel

kwalijk genomen. "ze zíln eens een avond op bezoek geweest, maar dat

was niet zo,n succes. Ik vond haar een beetje uit de hoogte en afstan-

delijk "

De relaties, die de hiervoor beschreven achterburen ieder met hun

voorburen hadden, waren nog veel minder vergaand. "Met de overbuurvroUw

maak ik regelmatig een praatje. In het begin kreeg ik een beetje de

kriebels van haar. ze lette overal op, hiefd de buurt konstant in de

gaten. Toen ik veel ziek was en niet vaak buiten kwam, kreeg ik daar

meteen kommentaar op". De betreffende overbuurvrouw \^7ordt door de buurt
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gezien als 'niet goed passend bij de anderen'. ze wordt, zeer stiJf gevonden
en zou zeer trad.itionalistisch denken. Bovendien is ze ouder d.an d.e ge-
nridderde bewoner daar. "ze is overdreven netjes. Dit had tot gevolg daÈ

ze met haar naaste buren wel eens woorden heeft gehad over de tuin en
over lawaai. Iedereen hier praaÈte wel een beetje over haar". De infor-
mante voelde zich toch begaan met deze overbuurvrouh/, gaf haar aandacht
en nodigde haar voor koffiebezoeken uit. "Nu is het minder moeilijk ge-
worden, ze past zich meer aan en kan meer verdragen. Ook met de kleine
kinderen gaat ze leuker om, stuurt ze niet meer meteen r^reg. Met haar
naaste buren gaat ze nog steeds niet om, wer met mij en met mi-jn vrien-
din hiernaast".
Andere kontakten tussen overburen deden zich wet voor, maar zeer opper-
vlakkig en hadden nauwelijks bezoeken over en weer tot gevorg.
De meest intensieve kontakten voltrokken zich tussen zij-buren. ook
konfrikten speelden zich in hoofdzaak tussen zij-buren af. De aanlei-
dingen waren in de meeste gevallen vormen van overlast. Ruzies kwamen

voor tussen mensen, die als buren niet met elkaar omgingen, omdat vanaf
het begin al een slechte verstandhoudinq gegroeid v/as. Voor het overige
waren de meeste relaties prezierig, maar toch zo oppervlakkig, dat men

niet door te grote intensiteit steeds met elkaars eigen wijze van doen
gekonfronteerd werd.

Beleving van de soci_ale omgeving

Een uitzondering op het bovengestelde wordt gevormd door een vrouw, die
zich met haar buurvrouhl en - in mindere mate - met een overbuurvrouw
sterk begaan voelde. Door haar grote beÈrokkenheid werd zij met haar
neus op andermans problemen gedrukt. Zí) vatte deze begaanheid als een
christenplicht op. Als zodanig vond zij het een vanzerfsprekendheid
mensen, die haar aandacht kennelijk nodig had.den, niet af te stoten.
zo had zij ook een intensief kontakt met iemand elders tn de wijk, die
bij haar met haar problemen terecht kwam.

Bij de meeste anderen gotd dat zij de vrijeroppervrakkige relatie wel
plezierig vonden. Er was altijd een alternatief om zich mee bezig te
houden: werk, goede vrienden etc. Men voelde zj-ch niet echt afhankelijk
van elkaar. Een informante, die veel konflikten met haar buurvrouw had,
voelde zich niet genoodzaakt om met deze buur tot een vergelijk te komen.
Ze waardeerde haar kontakten in de onmiddelijke omgeving met een B. Een

van de bewoonsters, die door de omgeving beschouwd werd aIs 'simpeI,,
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,een echt arbeiderstlpe' en door niemand in de kontakten betrokken werd,

gaf de hoogste waardering aan de kontakten in de naaste omgeving: een

10 voor omgang met niemand.. De waardering van de anderen werd uitgedrukt

in rapportcijfer 7 of 8.

Homogeniteit

De informanten vonden de buurt nogal homogeen "Iedereen is zo'n beetje

van dezelfde teeftijd, met één of twee kinderenrr. De beroepen van de

mannen zijn hier nogal gevarieerd.r'Er wonen Ïrier gelukkig geen a-sociale

mensenrr.

"De bewoners van dit straatje zijn nette middenstanders. Eén arbeiders-

gezLn valt een beetje uÍt de toon. Het zijn mensen, die er een hele

andere manier van Ieven op na houden dan de rest. De inrichting van het

huis ziet er anders uit. Mevrouw loopt we1 eens met krulspelden over

straat en dat doet de rest niet. Ze doen geen mens kwaad, maar ze wor-

den duidelijk door de buurt a1s anders ervaren". Door enkele informan-

tes werd aangegeven dat "ideeën nogal uiteen lopen"'

Het door de bewoners ervaren beeld van de eigen sociale omgeving wordt

door de enquëte-gegevens wel bevestigd. Het sociaal-ekonomisch nivo is

betrekkelijk verscheiden, evenals de opvattingen over diverse zaken'

Extreem lage sociaal-ekonomische nivors zijn vrij uitzonderlijk in dit

koopwoningengebied. Het gezín dat als zodanig geÍdentificeerd werd viel

door de afwijkende levensstijl op.

5.3.1.2 Cluster 2

op een van de pleinen in de Hoeven werden 17 bewoners geënquèteerd'

In de nu volgende beschrijving van de sociale situatj-e zullen we ons

koncentreren op vijf adressen daarvan, I^,aar ook kwalitatieve interviews

werden afgenomen. De leeftijden van de mensen die geënguèteerd zijn la-

gen overwegend tussen de 25 en 35 jaar. Het sociaal-ekonomisch nivo van

de meesten was betrekkelijk hoog: hogere of middelbare beroepen.

Struktureringsfase

De woningen hoorden tot het later opgeleverde deel van de koopwoningen-

buurt. voor de inrichting van pleinen was biJ eerdere gelegenheden geld

door de gemeente uitgetrokken. Voor dit plein echter was de besteding

van de gemeente teruggebracht tot een minimum. Tot enige aktie van de
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bewoners om ook te krijgen wat anderen gegund !ías gehreest leidde dit
ni-et.

Er werd hier en daartussen zi1-buren wat kennisgemaakt. Er kwamen geen

initiatieven om wat gezamenlijks te ondernemen.

"op een bijeenkomst van het Bouwfonds heb ik kennis gemaakt met de men-

sen van hiernaast. VÍe hebben ze uitgenodigd om een avond te komen. De

buren van de andere kant ook. Sj-ndsdien waren de kontakten hartelijk:
praatje buiten, groeten. Met de ene buurman forensde ik bovendien elke
dag. Zijn vrouw kwam ook wer eens overdag bij mijn vrou\^r aan, net als
hun kinderenrr. Met de andere buren werd minder intens omgegaan.

"Dat zijn Gouwenaars en ze hebben weer veel familiebezoek".
Een andere informant beschreef eenzelfde Íntroduktieproces, waarbij be-
nadrukt werd: "We zijn nogal op onszelf en nemen een afwachtende hou-
ding aan. fk ben altijd druk in huis. Mensen die niks te doen hebben,

lopen eerder naar een anderr'.

Een echtpaar, waarmee eveneens een nader gesprek over dit onderwerp ge-

voerd werd, vertelde dat ze niet zotn behoefte aan nieuwe kontakten
hadden. "Mijn zus woonde hier al , mijn zwager r^roont ook Ín de buurÈ en

we kenden ook iemand via hem, met wie hij op een tafeltennisklub zat.
lve hadden aI genoeg vrienden en kennissen en bovendien werken we aIIe
twee. Het was voor ons aI voldoende om ger^roon leuk met de buren om te
graantt.

Deze terughoudende geluiden werden niet bij alle informanten gehoord.

"Het leek echt een wijk waar je niet alleen kon wonen, maar ook kon

léven. víe ver\^rachtten ook dat door de opzet van deze wijk, b.v. door
huizen rond een pleintje te zetten, het gemakkerijk zou zijn kontakten
te leggen en een gezellig buurtleven op te bour^ren".

Verloop van de kontakten

De informanten van wie het vorige citaat afkomstig is werden in hun
verwachtingen teleurgesteld.
De kontakten bleven beperkt i-,oi- zL1-buren en wel met degene waarmee het
It best klikt. "[rle doen wederzijds veel voor mekaar. Tijdens vakanties
verzorgen we planÈen, tuin, post en zo. Zij passen we1 eens op ons
dochÈertje. Het zijn mensen, die rekening houden met anderen. De buur-
man informeerd.e bijvoorbeeld steeds of zijn stereo-installatie niet te
hard staat. we komen regermatig een avondje bij elkaar op bezoek. Je
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praat dan over werk, de buurt, muziek en algemene dingen. Met deze

mensen hebben r^/e een gemeenschappelijke voor- en achtertuin". Met de

andere buren van deze informant was de verstandhouding minder goed'

"Dat komt door de buurvrouw, die heeft tt hoog in het hoofd. Ze laat

duidelijk merken dat wij voor haar van een lager nivo zijn. In het be-

gin heb ik haar vaak voor de koffie uitgenodigd. Maar daar werd nooit

op gereageerd. En dan verder. de honden van deze buren. ZLl zeLf zLln

veel weg. Hun honden blaffen konstant. We hebben hier vaak wat over

gezegd., maar steeds tegen dOvemansoren". "De andere mensen van tt rijt-
je kennen we wel, via de tuin, de kinderen of via de bewonersgroep.

Víe hebben wel eens een praatje gemaakt, maar verder niets. Met de bu-

ren aan de over- en zijkant van het plein is geen kontakt. We zeggen

elkaar v/el goeiendag". De sterke kontaktbehoefte van deze informante

werd door een aantal redenen niet vervuld. Ze voelde zich te lschuchtert

om zonder aanleiding op mensen af te stappen. Naar de overkant van het

plein Ioopt men niet'zomaarr. Via aangrenzende tuinen gaat dat gemak-

kelijker. Een aanleiding organiseren, zoals een barbecue durfde ze

'alleent niet zo goed. Enkele bewoners, die ze op bezoek had gevraagd,

retourneerden de uitnodiging niet. De direkte omgeving lrlas volgens haar

sterk gemèleerd. "Daardoor is het levenspatroon erg verschillend- Ieder-

een is op andere tijden thuis. !{at het moeilijker maakt om kontakten te

onderhouden".

Als rem op de kontakten werden ook de herhaaldelijke verhuizingen aange-

hrezen. Goede burenkontakten vrerden daardoor soms verbroken. De koele

afstandelijke sfeer \^ras voor nieur^Ikomers niet erg uitnodigend om in-

tensieve burenrelaties aan te gaan.

Een informant, die zich later vestigde, nam van de vorige eigenaar een

tuin over, die met die van de buren verbonden was tot één gemeenschap-

pelijke tuin. "!Ve hebben daar in het begin vlel even over gepraat. Ik

ben akkoord gegaan met de bestaande situatie. Het geeft de tuin een

ruim idee, ieder onderhoudt zijn eigen stukje en men gedraagt zich als-

of er wel een scheiding v/as. Je loopt nooit ongevraagd de tuin in van

de ander. De kinderen van de buren zijn aI groot en spelen niet meer in

de tuin".

Het plein maakte een slaperige indruk. Uitgesproken konflikten werden

niet genoemd, behalve wat spanningen in verband met lawaai-overlast.

De bewoner, die het sterkst behoefte had aan kontakten, zocht zijn heil

ondenneer in de bewonersgroep van de buurt.
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Beleving van de sociale omgeving

van degenen bÍj wie na de enquëte een kwalÍtatief interview Ís afgenomen,
is er één, bij wie een duidelijk onbehagen over het wonen doorklinkt.
De koele sfeer tussen de mensen rond het plein r^ras een teleurstelring.
Het echtpaar in kwestie zag geen kans de situatie aktief te veranderen.
Hun waardering van de naaste sociare omgeving was vorgens de enquète
tenauwernood voldoende . "omdat hier nauwelijks gezellige buurtkontak-
ten aanl^Iezíg zí}n, willen we daar extra op letten bij een volgende woon-
situatie". Hun buren, die verterden genoeg kontakt te hebben met fami-
Iie, waardeerden de kontakten in de direkte omgeving even Iaag. Een
hogere waardering werd door een oudere informanÈe aan heÈ plein gegeven,
die evenals het vorige echtpaar niet veel burenkontakten onderhield,
maar daar ook niet zotn behoefte aan beweerde te hebben. De meeste men-
sen aan het plein waardeerden hun kontakten in de naaste omgeving met
een rapportcijfer B.

Homogeniteit

Naar leeftijd waren de pleinbewoners vrij honogeen, tussen de 25 en
35 jaar. rn vier gezinnen l^/aren de volwassenen tussen de 40 en 65 jaar.
Naar aanurezigheid van kinderen, en reeftijd van kinderen, was het ook
een gemengd gezelschap. Door enkele bewoners zelf werd wel op de konse-
kwenties daarvan gewezen: andere interesses, andere dagindelingr minder
aanleiding om elkaar aaln te spreken. Hoewel het sociaal-ekonomisch nivo
over het geheel genomen vriJ hoog is aan het plein, is er vrij veer
varièteit juist per huizenrij aan de drie bebouwde kanten van het plein.
Deze verschillen werden slechts Íncidenteel door een bewoner opgemerkÈ.
Anderen vonden juist daÈ men "zo ongeveer in hetzerfde mirieu zit, van
hetzerfde maatschappelijke nivo is". "Er zijn weI verschitren op het ge-
bied van opvoeding en politiek". ook de enquète-resultaten wijzen op een
verscheidenheid van standpunten en opvattingen ten aanzien van verschil-
Iende zaken. Er wordt echter nergens gemeld dat verschillen in denkbeel-
den een struÍkelblok vormden bij de kontakten. De kontakten lijken ech-
ter doorgaans zo oppervlakkig dat deze verschillen geen ro1 van beteke-
nis spelen.
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5.3. 1.3 Cluster 3

De onderstaande beschrijving is gericht op een plein in de Hoeven, waar

op 1B adressen enquëtes.werden afgenomen. Met drie bewoonsters daarvan

werden bovendien kwalitatieve gesPrekken gevoerd'

Het plein ligt aan de rand van het plandeel en is betrekkelijk geiso-

leerd Lussen stukken groen. Aan een kant grenst heÈ via de achtertuinen

aan de rest van het woongebied. De bewoners bestaan in hoofdzaak uit

jonge gezinnen met kinderen.

De meeste vrouwen zijn full-tj-me huisvrouw'

Struktureringsfase

Kort na het betrekken van de woningen deed zich een levendige uitwisse-

Iingvanhulpenvangereedschappenvoortussenburen,bijallerlei
klusjes in en om het huis. Door een der bewoners van het plein werd het

initiatief genomen om een gezamenlijke zandbak aan te leggen. De zorg

daarvoor vereiste afspraken en enige organisatie tussen de omwonenden'

Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het tot stand komen van

kontakten tussen pleinbewoners, die geen naaste buren vlaren' Kontakten

tussen volwassenen werden ook gelegd via de kinderen (gezamenlijk toe-

zicht tijdens spelaktiviteiten, vriendschappen tussen de kinderen, ont-

moetingen bij crèche en school). De houding van de informanten ten op-

zichte van het aangaan van burenkontakten was bij de meesten heel open'

Een informante zei "helemaal opnieuw te willen beginnen"' Ze had zích

in haar vorige ldoonsituatie heel geisoleerd gevoeld'

Verloop van de kontaklen

De wederzijdse uitwi-sseling van hulp stabiliseerde met de aanleg van een

babyfoonnet en afspraken over oppasbeurten. Incidenteel gaf men elkaar

hulp in geval van ziekte. veel van de omgang tussen mensen voltrok zich

buiten op het plein, terwijl de moeders toezicht hielden op hun spelen-

de kinderen. De intiemere kontakten ontwikkelden zich in hoofdzaak tus-

sen paren naaste buren, een enkele maal tussen twee buren, die verder

uiteen r^roonden. Het meeste sociale kontakt beperkte zich tot het plein'

Zelf noemde men het algemene relatie-patroon op het plein 'oppervlak-

kig,. AIs verklaring hiervoor gaf men op dat men huiverig stond tegen-

over intieme kontakten, omdat op een ander plein zich voorbeelden had-

den voorgedaan van de onaangenaamheden \rlaartoe zoiets kan leiden' Het
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onderhoud van de zandbak hield tenminste de omwonenden op elkaar betrok-
ken. Waar het plein, via de achtertuinen, aan and.ere wonÍngen van het
deelgebied raakte, deden zich nauwelijks kontakten tussen achterburen
voor.

Er hebben zich konflikten tussen buren voorgedaan. "rn het begin ging
het prima. 's Zomers kwamen we af en toe bij elkaar en dronken dan een
borrel. Na een tijdje merkte ik dat mijn buurvrouw nieuwsgierig en achter-
dochÈig was. Ze zochtu overal iets achter. Ik merkte ook dat er door haar
over mij geroddeld werd. De verhouding tussen haar en haar andere buur-
vrou\'I raakte ook gebrouilleerd. Haar man draai-de altijd hard.e muziek.
Plotsering barstte de bom en zetten zij ineens een hoge schutting om

hun tuin". De konkrete aanleiding tot het konflikt met beid.e buren was
overlast, tenvijl reeds een sfeer van irritatie gegroeid was. De bewo-
ners, die de schutting rond hun tuin optrokken, isoleerden zich met de-
ze demonstratie ook sociaal. Ze werden gemeden en durfden zelf niet
goed meer om te gaan met pleinbewoners, omdat deze weer met buren kon_
takt hadden, met wie zij zelf in onmi-n leefden. De verhoudingen herstel-
denzich enigszins, maar men was behoedzaam geworden. ondanks de konflik-
ten en verkoeling in de reraties bleven de opvang van kinderen en de
uitwisseling van diensten doorgaan.

Beleving van de sociale omgeving

Een bewoonster, die duidelijk liet merken niet op veel kontakt gesteld
te zijn, werd niet tot kontakt gedwongen. ',De verhouding is koelr rtrèèr
niet vijandig". rn de informatie van respondenten narnen de beleving van
konflikten en een algemenere 'roddelacht,igheid' op het plein een belang-
rijke plaaÈs in. "Het is hier net Peyton Place". "Er is een mevrouw ver-
huisd omdat ze steeds het gevoel had dat haar overbuurvrour^r op haar tet-
tett.

Men meende tvoorzichtig' te leven. ,,persoonrijke dingen kunnen doorge-
praat worden". Daarentegen benadrukte men "het is fijn dat iedereen voor
elkaar kraar staat ars het nodig is',. De konfliktueuze sfeer werd d.oor
twee bewoonsters in wat heftiger bewoordingen aangeduid: "Als hÍernaast
nog eens een bordje te koop komt te staan gaat bij mij de vlag uit".
De buurvrouw: "rk krijg er steeds ergere hoofdpijn van". (De betreffen-
de respondente verklaarde aI in haar vorige woonsituatie aan chronÍsche
hoofdpijn en nerveuze spanningen onderhevig te zijn geweest). Toch ver_
kraarde beide gebrouilreerde buren zich wel thuis te voeren.
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Homogeniteit

De indruk die de informanten zelf van de plein-bewoners hadden was 'vrij

homogeent. "Er wonen allemaal jOnge mensen met kinderen". "De bewoners

liggen hier niet ver uit elkaar". Inderdaad bestaat de groep bewoners

voornamelijk uit echtparen rond de dertig jaar met kinderen, waarvan

tenminste één jonger dan zes jaar.
,,Er woont een ouder echtpaar dat er een beetje buiten valt' Maar mis-

schien willen ze zeJf wel geen kontakt"'

"Ik weet niet wat beter zou zLln: oudere of jongere gezinnen, apart of

door elkaar. Het heeft zijn voor- en nadelen. Bovendien hangt het van

de mensen af". Het sociaal-ekonomisch nivo laat een wat grotere diver-

siteit zLen, maar de nadruk ligt toch op de middelbare en hogere be-

roepsgroePen.

opvattingen over burenkontakt, zoals deze met de enquète gemeten werden'

r^raren betrekkelijk overeenkomstig: de meesten waren - onder zeker voor-

behoud - berej-d tot omgang met buren. ook in andere soorten opvattingen

(omtrent rol van de vrouw, omtrent fatsoen en in mindere mate omtrent

kinderopvoeding) was men betrekkelijk gelijkgesÈemd'

In hoeverre de genoemde konflikten tussen de twee buren sarnenhingen met

verschillen in achtergrondkenmerken en levensstijl wordt uit het mate-

riaal niet duidelijk.
víel waren sterke verschitlen zichtbaar in de wijze lilaaroP zij de tuin

hadd,en ingericht: de één vrij alternatief en de ander sterk traditioneel'

Verschillen j-n achtergronden speelden zeker niet persé mee in het opper-

vlakkige verkeer tussen de mensen rond het plein "Er lrronen hier twee

buitenlandse families. Die zijn hier goed opgevangen" '

5.3.2 Clusters in de zomen

5.3.2.1 Cluster 4

Het cluster bestaat uit zes eengezinshuizen, aan weerszijden van een

smal type straatje. In het totaal liggen er 22 woningen aan deze straat'

op de zes adressen zijn door allen vragenlijsten ingevuld en er zijn

vijf kwalitatieve gesprekken gevoerd. HeÈ gaat hier om vier jonge echt-

paren, \^/aarvan drie met kinderen. op twee adressen zijn de bewoners wat

ouder. Het betreft daar vrij kinderrijke gezinnen'
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Struktureringsfase

lVee faktoren \^Iaren in het begin van veel-betekenis voor het ontstaan van
kontakten: werkte de vrouw buitenshuis, waren er kinderen in het gezin.
Een respondente, betrekkelijk terughoudend, Iegde kontakt met één ande-
re familie aan de overkant. Het kontakt ontstond via de kinderen. ondat
ze buitenshuis werkte beperkte zij haar burenomgang tot die ene familie.
"Pas toen ik met werken ophierd kreeg ik meer tijd. Dan ga je ook meer
naar de winkers in de buurt en kom je elkaar daar tegen',.
Een vrouw, die werkte en nog geen kinderen had, bleef nagenoeg versto-
ken van kontakt in de eerste periode. ',rk stond er helemaar bui_ten.
soms maakte ik wer eens een praatje op straat. Als ik 's avonds thuis
kwam deed ik nog wat aan het huj-shouden. ïn het weekend \^raren we samen
thuis en hadden we geen behoefte om mensen te zj-en". Later zocht ze ze]f
meer kontakt. "rk was zhlanger met veel andere buurvrouwen en dat schiep
kontakÈ". Het eerste kontakt van deze informante kwam overigens tot stand
via uitLenen van hobbygereedschap tussen haar man en een achterbuurman.
Naast elkaar wonende buren blijken in de straat in vrij sterke mate
lzichtbaart voor elkaar. "Mijn buurvrouw kwam een keer bij me op bezoek
en vertel-de dat het haar opviel dat ik 's morgens veer vrolijker en
levenslustiger de d.eur uitging dan dat ik er ,s avonds weer inkwarn. ze
bood aan om me een paar uurtjes in de week te helpen". In ruil daarvoor
werd bij deze informante een babyfoon geinstalreerd, zodat deze af en
toe op de kreine kinderen van de hurpvaardige buurvrouw kon passen.

Verloop van de kontakÈen

Een echtpaar binnen het cluster onderscheidt zich duidelijk van de rest
door een sociabere instelring, die niet alleen de direkte buren geldt
en wat algemener i-s. Het is een betrekkerijk jeugdig echtpaar waarvan
de vrouw, sinds ze een kind gekregen heeft, vrí3 sterk op de hroonomge-
vi-ng georiënteerd j-s geraakt. Ze heeft een uJ-tgebreid kontakt gekregen
met jonge moeders, maar alleen aan rhaar' kant van de straat. Ze signa_
reert zelf twee aspekten aan het kontakt: hulp (m.n. kinderoppas, maar
ook planten verzorgen bij vakanti-es, technische mannen helpen niet
technische buren) en gezelligheid (gezamenlijke zwangerschap of gerijk-
tijdig een zuigeling geeft een gevoel van verbondenheid). Echte privé
problemen bespreekt ze met vrienden, die elders wonen.
Het echtpaar vormt het enige aanloopadres van een naastwonend ster
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zonder kinderen. De opstelling van deze laatste is gereserveerd. "We

hoopten slechts dat er met de andere buren een goede verstandhouding

zou zí1n: vriendelijker behulpzame mensen, maar geen deuren bij elkaar

plat lopen".

De man, die werkloos was gedurende een tijd, meende dat de mensen op

hem letten. "Door bepaalde opmerkingen Iaten ze )e weten dat ze denken

dat je het wel lekker vindt om thuis te zitten en aan je auto te knutse-

Ien. De achterbuurvrou\^r komt nieuwsgierig een praatje maken als ik in

de tuin ben". Kontakten tussen hen en anderen bleven veelal beperkt tot

gesprekken op straat. Hun buren met wie ze wel kontakt hebben, hebben

de voordeur vlak naast die van hen (zie figuur 15) '

Figuur 15. Ruimtelijke situatie van het cluster

Informant a (gereserveerd) \^roont zelf aan een 'pleintje'. De pleinach-

Èigesitueringvandelossebergingenheeftophetkontaktpatroonvan
a geèn invloed gehad. De beide buren a en b, die intensief met elkaar

omgaan, hebben echter v/el aangrenzende voordeuren'

Aan de overkant is er eveneens kontakt tussen twee naaste buren (c en d) '

Hun voordeuren worden gescheiden door een berging. zij wonen echter beiden

aan dezelfde'pleinachtige' ruimte.

De nabijheid van direkte buren Iijkt van meer belang dan de plaatsing

der schuurtjes. In de hierboven beschreven voorbeelden kunnen de rela-

tiesr het voorkomen en de vorm ervan, mede begrepen worden vanuit de

overeenkomsten in 'levensstijl'. voor de relatie tussen c en d geldt

dat er een sterke overeenkomst bestaat in religieuze opvattingen.
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De lnformanten a en b zlJn beíden vrlJ talternatlef' ln hun opvattÍngen,
waarln zÍJ zich onderscheiden van andere omwonenden. Daarnaast Ís Ín
deze relatle van berang.dat het echtpaar b gekenmerkt wordt door een
zeer open opsterrlng ten aanzien van kontakt, wat het echtpaar a ver-
trouwen inboezemt.

Bij geen van de informanten wordt de indruk gegeven dat het ,pleintje,
ook daadwerkelijk a1s pleintje wordt opgevat. Een informante, die aan

het pleintje woont, onthierd zich van kontakt. ,,rk hou niet van in en

uitropen. Mijn moeder vroont vrak bij, daar ga ik veel heen',. ze heeft
ook niet het idee dat de haar omringende buren wel veel met elkaar om-
gaan. Een overbuurvrouw (eveneens van het pleintje) die het eerder ver-
melde kontakt met een gelijkgestemd.e buurvrouw naast zich had, r^ras voor
het overige ook weinig geneigd tot kontakÈen. "rk heb met, vier kinderen zo-
veer te doen. Achterburen zie ik ook nooit. Door de hoge begroeiing in
de tuin van de buren komt dat m:isschien. En ik heb trouwens geen tijd.
om daar allemaal op te letten". opmerkerijk is dat zoveel kontakten
zich beperken tot de 'eigenr kant van de straat: meer reraties met
zij-buren dan met overburen. "rn het begin kwam nog wer eens een buur-
vrout van de overkant bij mij over de vloer. Haar man moest een jaar
lang een opreiding vorgen en was door de week nooit thuis. ,s Avond.s

voelde zij zLch vaak alreen en kwam ze wel eens aan. Maar dat is ar
vleer een tijd geleden". De betreffende overbuurvrouw kreeg veel kontak-
ten met anderen, leeftijdgenoten en mensen in een vergelÍjkbare siÈuatie.
Een ander voorbeeld waarom er geen kontakt, was: "De mensen van schuin
tegenover zijn een keer op bezoek geweest. Het gesprek kwa.m op het ge-
bied van godsdienst en politiek. De opvattingen breken nogar ver uj_t
erkaar te liggen. De diskussie ging nogar fel. Daarvan zí)n ze toch een

beetje geschrokken. Ze komen niet zo gaur^r meer". Een kontakt met over-
buren van een echtpaar liep af omdat de overburen verhuisden. Met d.e

nieuwe bewoners werd geen kontakt, aangeknoopt. Een overtuigende reden
waarom roverkant kontaktenr minder voorkomen is niet te vinden. Een in-
formant meende dat men aan de overkant (ander woningtype) gemiddeld wat
ouder was.

opmerkerijke konflikten in of rond het cluster zijn beperkt.
Víaar ze zich voordeden betrof het steeds een bepaalde buurman en zijn
gezLn, die vormen van overlast produceerden. De buurman was bovendien
gekant tegen bepaalde maatregelen van de straatbewoners om de veilig-
heid in de straat en het achterpad te vergroten. "rk vind ze moeitijk
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te peilen. soms zí)n ze heel bereidwilli.g, soms hebberL ze niets voor

iemand over. l,Iijn man komt vaker bÍj ze over de vloer. De buurman is

erg technisch en hij vraagt tm wel eens om advies"' Een andere infor-

mant: ,'Als gevolg van ,ijn triaruchtige optreden kan ik niet meer vrien-

delijk met die mensen Praten".
Tot grote afkeurj-ng van de omI^Tonenden zette de omstreden buurman "plot-

seling en zonder overleg" een hoge omheining om zijn tuin.

In de loop van de tijd blijft het kontaktpatroon in dit cluster bestaan

uittwee'paren'vankontaktenentweefamiliesrdienaareigenkeuze
min of meer geÍsoleerd bleven. De sfeer in de straat wordt "vrij opper-

vlakkig, maar plezierig gevondentr. "Dat de straat één gemeenschap zou

vormen, dat kun je toch ni-et zeggen. De straat wordt hier wel eens de

,kale kakt van de Zomen genoemd, omdat er geen zichtbare kontakten of

aankleding zí1n. Ik vind dat wel prima zo"'
,Ergens verderop is een soort hofje gemaakt. Ze maken er daar een troep

van. Met huizen in allerlei kleuren geverfd, obstakels op straat elz."'

Een barbequefestijn na gezamenlijke aktiviteiten van straatbewoners

i.v.m.verbeteringvanhetachterpadbevestigdehetbestaanvaneen
goede verstandhouding tussen d'e buren'

Beleving van de sociale omgevin9

Bij geen van de respondenten \das sprake van zich niet welbevinden in

de woonomgeving. De slechte ervaringen met de ene buurman was voor de

anderen geen reden om zich over het geheel genomen ongemakkelijk te

voelen. De waarderingscijfers in de enquète varieerden tussen de zes

en de negen (een 6 toegekend door iemand, die er nog vrij kort woont,

een 9 door iemand met veel kontakten elders in de buurt). "Ik heb het

idee dat het merendeel van de mensen in dit straatje zich wel- thuis-

voelt". De meest 'geisoleerdet had kort tevoren veel persoonlijke na-

righeid ondervonden. Bovendien had ze slechte ervaringen met een buur-

vrouw op het oude adres gehad: "Zo als het nu gaat is het erg gezellig'

Koffiedrinken moet geen verplichting worden, dan word je geleefd. AIs

er ,s morgens zo om tien uur iemand voor de deur kan staan, word je

aI gespannen van het idee. Ik doe graag iets op mezelf"'
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Homogeniteit

"Het is een vrij gemengd gezelschap in de straat. Toen hier zoveel WD-
affiches bij de verkiezingen voor de ramen verschenen, hebben r^/e ïrat
tegenwicht geboden door zelf voor onze ramen wat p.v.d.A.-affiches Èe

hangen".

Het besÈaan van levensbeschouwelijke verschillen tussen bewoners in
dit cluster werd al eerder aangegeven.

overeenkomsten in hobbyts waren in een enkel gezin een extra stimulans
om kontakten meÈ elkaar voort Èe zetten. overeenkomst in - technische -
hobby's was in een enkel geval van geen betekenis, omdat men elkaar om

andere redenen niet mocht. Afgezien van een enkel gezin met volwassenen
van midderbare reeftijd, acht men zerf de bewoners van de straat in
ongeveer dezelfde - jonge - leeftijdskategorie. ',Die paar oudere vrou-
wen moeten echt meegetrokken worden eer ze meedoen,,.

VeeI vrouwen in de straat zijn net ,ln de kleine kind.eren'. ,,Voor mezelf
vind ik het niet erg om tussen overwegend jonge gezj-nnen te zitten met 1

of 2 kleine kinderen. Voor m'n twee oudste jongens (7 en 10) vind ik het
vervelend. Die hebben hier bijna geen leeftijdgenoten',.
Het gelijktijdig zwanger zijn of een baby hebben werd als goede reden
gezien om zich met elkaar tot op zekere hoogte te vereenzelvigen.

5.3.2.2 Cluster 5

IIet cluster rigt binnen een straat van 14 woningen, aan de rand van het
laagbouw-woningrrretwoningen-gebied. De straat behoort ÈoÈ het smalle
Èype. De schuren aan de voorkant zijn zo gesltueerd, dat daardoor op
twee praatsen in de straat preintjes gesuggereerd worden. op zes adres-
sen zijn vragenrijsten ingerruld. Met vijf van deze respondenten ziJn
eveneens - rater - kwalitatieve gesprekken gevoerd. op één gezin na
gaaÈ het om echtparen met kinderen. De gemiddelde leeftijd van de be-
woners schorrnelt rond de dertig Jaar; m.u.v. een ouder echtpaar.

Struktureringsfase

Kontakten binnen het cluster kwamen betrekkelijk geleidetijk tot stand.
"in het begin kende ik niemand in de wijk; had geen kontakt met de buren.
Daarom ben ik lid geworden van het wijkkomitee om snel met andere men-
sen in kontakt te komen.....rk ben er uitgestapt toen mijn kontakten
in de buurt beter op gang kwamen,,.



-76-

Een andere informant wees erop dat de kontakten wat langzaam gelegd

werden, omdat men zj-ch in het najaar in de woningen vestigde' "In het

voorjaar gingen de mensen meer naar buiten en werk je in de tuin, dan

heb je ook meer kontakt". Toch vonden enkele ontmoetingen aI plaats

in de vestigingsperiode, omdat men van elkaar informatie of hulp nodig

had.

"De kontakten zijn heel langzaam gegroeid. Als je te hard van stapel

loopt en teveel bij elkaar over de vloer komt in het begin, dan gaat

't Iater vaak mis". Een echtpaar verhuisde al snel, vlaardoor een eerste

kontakt tussen buren weer verbroken raakte. De kennismakingen betroffen

aanvankelijk vooral buren, die naast elkaar woonden. Aarzelende uitno-

digingen tussen overburen kwamen later.

Na een perÍode van ongeveer driekwart jaar bracht een aktie om een van

de buurtvoorzieningen te 'redden' (een van de bewoners in de straat had

als bestuurslid daarmee bemoeiienis) de bewoners bij elkaar' Overleg in

verband met deze aktj-e maakte dat ongeveer zes bewoners elkaar regelma-

LLg zaqen Hun kontakten leidden tot plannen om meer met de buurt en

medebewoners te doen. Er werd o.m. een barbecue voor de straat georga-

niseerd. Op een enkeling na namen alle bewoners van de straat daaraan

deel.

Verloop van de kontakten

De omgang tussen buren die in de zomer goed op gang kwam, bracht de

betrokkenen veel top straatt. Men ging aan de voorkant van het huis zit-

ten, in plaats van privé achter het huis in de tuin'

Binnen de grotere groep van straatbewoners kristalliseerde zich een

kleinere groep uit van bewoners, die elkaar als tvrienden' beschouwden,

Ín tegenstelting tot de kwalifikaties 'goede kennissenr, 'goede buren',
,goed kontakt', die men voor andere bewoners passend achtte. De sub-

groep bestond uit 4 gezinnen, die twee aan twee tegenover elkaar \^Ioonden,

aan een door schuren afgebakend pteintje. Het pleintje werd als besloten

gebied ervaren en na verloop van tijd ingericht tot gemeenschappelijke

ruimte vErn de 4 gezinnen. De doorgang voor verkeer werd bemoeilijkt door-

dat men obstakels P1aatste.

"V'Ie zijn veel thuis. Bij goed weer trekken we eerder naar de straatkant,

het pleintje, dan richting tuin. we knutselen dan samen met buren,

drinken koffiei vIe leven gedeeltetijk op straat. Erg gej-nig"' Aan één

kant van het pleintje wordt de groep min of meer sociaal begrensd door
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twee (tegenover erkaar wonende) buurgezinnen, die niet d.eernemen aan
de intensieve omgang van de pleinbe\^roners.

"Het is echt een roddelbuurtje. Iedereen weet alles van iedereen. Het
is wel moeilijk om je heremaal afzijdig te houden, r^rant de buren heb
je toch nodigr als er wat is. Het liefst zou ik eigenlijk helemaal geen

kontakt met de buren hebben. Mijn man is hier gemakkelijk in. Die be-
moeit zich met niemand en zegt alleen vriendelijk gedag". De and.ere

buur j-s we1 sociabeler ingesteld, maar noemt hun direkte buren aan het
preintje "niet zo ons type zoals de buren aan d.e andere kant". Hun

oriëntatie richt zich op hun favoriete buren aan de andere kant,:

"Dat zijn goede kennissen geworden. De vrouwen zien elkaar dagelijks.
De mannen zitten in hetzelfde vak, gaan wer samen vissen en zo. Het is
niet zo diepqaand allemaal, maar dat hoeft ook niet. Kennissen en vrien-
den wonen buiten de wijk. Maar je loopt zo even bij etkaar binnen. En

je komt op elkaars verjaardagen". De buren aan het pleintje worden wel
in uj-twisseling van hulp betrokkenr rnalàr ze gaan niet bij elkaar op ver-
j aarsvj-site.
Aan de andere kant van het pleintje houdt aan de ene straatkanÈ het
bouwblok op. Aan de overzijde van de straat, waar wer woningen liggen,
is minder sprake van een sociale begrenzing. De direkÈe buur wordt aan-
geduid door een van de pleinbewoners als 'goede buren', door anderen als
een 'goed' resp. een 'vrienderijk kontaktr. De mensen di-e daar weer
naast wonen, worden door de groep nog positiever beoordeerd (goede

kennissen). Deze buiten het pleintje vallende buurfamilies nemen ook
we1 deel aan heÈ gebeuren op het plein. "Het geheel funktioneert meer
als groep dan als losse individuen. fs de een niet thuisr ga je naar
de ander. Je ziet erkaar bij elkaar weer. Het kontakt is zoals het
uitkomt. Je kan zo naar binnenstappen en je voeten op tafel reggen en
zo".
víeI werd benadrukt daÈ wanneer men een beroep op een van de preinge-
noten deed, men zorgde riets terug te kunnen doenr.
Vrij kort na het ontstaan van het plein-kontakt verhuisde een van de
vier gezinnen. Bij de woningbouwvereniging werd gepreit voor iemand,
die een beetje op dezelfde golflengte zat. De nieuwe buren kwamen eerst
kennismaken en bleken ,er goed Ín te vallen'.
De groeP van het pleintje wordt door de andere bewoners van de straat
als een aparte groep onderkend. "vooral de mensen uit het eerste stuk
in de straat zouden hier nooit meer weg wilren. ze hebben de straat
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een fleurig aanzien gegeven. wrj horen er niet bij. víij ziin niet zo

kreatief. De mensen, die niet in het groepje zitten, voelen zich hier

ook wel thuis. Alleen ze zLln meer oP zJ-chzeLf" '

De kontakten op het plein Ieidden ook tot verwijdering van de tuinaf-

scheiding tussen enkele buren. "VÍe lopen ge1^Ioon bij elkaar naar binnen

via de achterdeur". Andere pleinburen hielden rekening met wat de ander

in de tuin ging zetten. "Een beetje oP elkaar afstemmen. Een gemeen-

schappelijke tuin is moeilijker als je kinderen hebt". De pleingroep

ging zich in de loop der tijd wel meer als aparte groep in de straat

manifesteren, maar bleef voor enkele aktiviteiten in de hele straat

een rol vervullen (qrganiseren, ophogen tuin, barbeCuer V€rve1 van de

huizen). Kontakten met achterburen d.eden zlch alleen voor bij een enkel

gezin dat niet bij de pleingroep hoorde.

Er worden geen vergaande konflikten in de straat gemeld. Tussen de zeer

intensief met elkaar verkerende mensen deden zich we1 meningsverschillen

voor. Maar geen daarvan leidde tot terugschroeven van de omgang.

Beleving van de sociale omgeving

De informatie van één bewoonster onthulde, wat zelden in het materiaal

voorkomt, dat zij haar kontakten met tegenzin in stand hield. Haar over-

wegingen l,tlaren echter dat burenrelaties toch een zeker profijt oplever-

en: kinderopvang, hulp in geval van ziekte etc. De andere bewoners, van

wie gegevens werden verzameld, lieten zich positief uit over burenkon-

takten in de straat. Konflikten, die verder gingen dan incidentele irri-

tatie, ontbraken. De plein-groep was tevreden met de zeer intensieve

omgang. De "straat" reageerde niet onvriendelijk op hen. Negatieve ge-

luiden over het plein kwamen we] vanuit verderaf gelegen straten'

Homogeniteit

Een bewoner van het plei-n benadrukte dat de kontakten zo plezierig waren

"omdat we zo'n beetje dezelfde leeftijd hebben, kinderen van dezelfde

Ieeftijd en eenzelfde levensstij1". Deze ervaren homogeniteit lijkt ten-

minste mede het gevolg te zijn van de gevormde retatiepatronen, die a1s

plezierig ervaren werden. AIs 'er buiten vallerstwerden in de eerste

plaats die mensen aangevlezen, die zich buiten de kontaktpatronen hielden'

Binnen de relaties rond het plein ï7as er ook een informante, die hele-

maal niet bij voorbaat op kontakt gesteld was: "Een dergelijk kontakt
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hraren we niet ger^rend. Eerst keken we de kat uiÈ de boom,,. Een andere
informante uit dezelfde groep: ',rk was minder 'vrij ,, toen ik hier kwam

wonen. rk had niet verwacht dat het zo goed zou graan". Bij de vier ge-
zinnen was we1 sprake van een redelijke openheid om kontakt te maken met
elkaar. Eén van de betrokkenen had beroepsmatig dagelijks te maken met
het werken met groepen. van 't begin af aan is deze zi-ch ook gaan in-
zetten voor de bewonersgrroep van de buurt. "De mensen moeten zich niet
in hun schurp terugtrekken. rk ben tegen die doorgevoerde privacy,'.
De reeftijden variëren tussen de 26 en 34 jaar, de meesten waren tegen
de 30. Eén van de 4 prein-gezinnen had geen kinderen, de overigen wel
(een of twee kind.eren, alIen jonger dan zes jaar). De opreidings- en
beroepsnivo's van de 4 gezi:nnen zijn zeker niet gerijk. Twee hebben
een hoog, three een laag sociaar-ekonomisch ni_vo, resp. een hoog en een
middelbaar opleidingsnj-vo.
Levensstijl-verschillen in de straat werden wel opgemerkt. De pleinbe-
\^roners vond.en zíchzel-f 'gemakkelijk in de omgang' en werden door een
i-nformanÈ 'kreatief' genoemd. Daarentegen werd een echtpaar in de
straat aangeduid aIs 'spic en spanr, mensen, di.e reven voor een keurig
schoon huis en met nÍemand omgaan. De informatie over hoedanigheden is
niet voor all_e bewoners in de straat beschikbaar.

5.3.2.3 Cluster 6

Het cruster Ii-gt in een vrij range straat, van het 'brede'Èype, aan
de rand van het laagbouw huurgebj_ed.

Het cluster bestaat uit 5 adressen (groot type woningen), vraarop geën-
quëteerd is. Met vier van de respondenten werd bovendien een kwalita-
tief gesprek gevoerd. Verderop in de straat werden nog zeven enquétes
ingevuld, vlaaraan bij deze beschrijving ook informatie ontleend is.

Struktureringsfase

"Toen ik hier kwam wonen kende ik hier niemand. rk heb de sfeer toen als
'stugt ervaren. Dat kwarn ook omdat we later kwamen wonen en ik in het
begin, voor de geboorte van ons kind, nog werkte,,.
"In het begin had ik niet veel kontakt met de buren. Vooral met de men-
sen van nurnmer ...heb ik het kontakt, toen ik zwanger was, r^/at afgehou_
den. Ze kwam bij iedereen een praatje maken i-n het begin. Ze riep je
dan binnen voor een kopje koffie,,. De vrour^rr die zo naarstig kontakt
zocht in de aElnvang, speelde een centrale rol in het ontstaan van het
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eerste kontaktpatroon. "ze nam steeds zelf het initiatief. Een tijdje

vond ik dit niet zo engt maar na verloop van tijd werd het irritant.

Ze gj:ng ook veel om met de andere buurvrouw. Hun kinderen zijn van onge-

veer dezelfde leeftijd".
De relaÈies gingen zich meer volgens uitgesproken voorkeuren ont\^Iikkelen'

"Met deze buurvrouw ga ik nu veel om. Ze heeft veel behoefte aan kontakt'

meer dan de buurvrour^r aan de andere kant. Ze is ongeveer even oud als ik

en onze mELnnen studeren allebei ts avonds"'

Kontakten ontwikkelden zich vooral tussen die buren die kinderen van

eenzelfde leeftijd hadden. Eén buurvroul^I bleef met de kontaktgrage be-

v/oonsÈer omgaan, terwijl de rest haar aI snel 'afhield'. "ze komt bijna

dagetijks bij me om haar verhalen kwijt te kunnen. Ze past ook wel via

de babyfoon op m'n kinderen. Ze is doodgoed, maar ze kan niet tegen aI-

Ieen zijn en ze heeft een ongelooflijke behoefte om te pratenrr. Deze

buurvrouw wilde het kontakt niet, zoals veel and.eren in de straat, df-

kappen, omdat ze wel begaan was met de betrokken bewoonsÈer. "Laat haar

maar kletsen, dan is ze het kwijt. Ik trek me van die verhalen niets

aan't. Het kontakt wordt door deze informante wel als zeer eenzijdig er-

varen.

Verloop van de kontakten

Volgens meerdere informanten ontstond door de wijze \^Iaarop buren met

elkaar omgingen een uiterst onaangename sfeer. Geen van de informanten

noemt de buren tgoede kennissent of tvriendent. In het gunstigste geval

heeft men een oppervlakkige relatie. "Víe hebben met hen af en toe kon-

takt via de kinderen. we leggen met het echtpaar wel eens een kaartje.

Maar ze doen soms dingen die ik niet begrijp. zL) geefL haar eigen kin-

deren limonade, waar die van mij bij staan. En die krijgen dan niks.

Ik trek me dtr niet zo veel van aan, maar je denkt toch wel ...".
,,Met de mensen van hiernaast hadden we wel beter kontakt. We pasten op

elkaars kinderen. Ze waren echter nogal streng christelijk en ze wilden

een heleboel kinderen. We hebben niet meer zoveel kontakt. Het was geen

goede vriendin, maar je kon als buur van haar op aan. Ze roddelde niet"'

"In het begin toen.....nog geen telefoon had, belde ze wel eens bij mij

op. Dan dronken \^re samen een bakkie. Nu komen we niet meer bij elkaar

over de vIoer. Ze is nou eenmaal meer op zichzelf, helemaal geen tlpe

dat over andere mensen praat'r. De nadruk die in de gesprekken op het al

dan niet 'roddelen' gelegd werd is bij alle i-nformanten opmerkelijk'
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"De vrour,./ j-s een roddelaarster. Ze bemoeit zich zogrenaamd met niemand,
maar weet wel alles. Víe hebben op een keer een hek tussen onze en haar
tuin gezet om wat meer privacy te krijgen".
"omdat er door de verschi-I1ende buurvrouwen zo geroddeld wordt en ge-
konkeld, wiI ik er niets meer mee te maken hebben".
Ruzies deden zich enkele malen voor. De konflikten ontstond.en omdat ie-
mand zich door de ander gepasseerd voelde ("sj-nds die tijd praat ze
tegen iedereen over mij en probeert me zwart te maken,') of omdat men

genoeg van elkaar had (,'ze wil_de helpen ergens mee, ik witde dat niet.
Het was de druppel- die de emmer deed overlopen. víe kijken erkaar nu
niet meer aan"). Van de vrouw, die in het begin zo nadrukkelijk kontakt
zocht werd gezegd"dat ze met iedereen wel ruzie had".
ze was zeer gespitst op de reakties van anderen. "Na sommige voorvallen
heeft ze slapeloze nachten. Ze roopt dan dagenlang te piekeren" aldus
een informante, die wel met haar optrok. Via bestaande kontakten leer-
den sommigen v/eer anderen kennen, zodat ook nieuwe 'alliantiest gevormd
werden. "sinds dj-e erkaar hebben leren kennen, hebben ze haar rinks
laten liggen. Ze keuren haar zel fs geen blik meer r^/aardig".
"Er is ook een (tafel-tennis) klub gevormd uit dit blokje en wat straten
verderop. Dat ging waarschijnrijk via de tuin. Maar er ontstond narig-
heid. De een had kommentaar op de ander. De een stapte eruj_t en een
ander deed hetzelfde".

De relaties vielen tenslotÈe uiteen in paren buren, d.ie ook met elkaar
niet zo gelukkig waren. Soms werden daarom alsnog kontakten gelegd tus-
sen mensen, die geruime tijd naast elkaar woonden zonder met elkaar een
relatie te hebben aangeknoopt. "De buurvrouw heeft (pas geleden) het
initiatief tot een bezoek genomen. Ze kwam op een avond samen met haar
man naar onze vloerbedekking kijken. l4ei- z'n vj-eren hebben we toen een
borrel gedronken. ZeTf ben ik nu twee keer bij haar geweest. Iríe vinden
elkaar wel aardigr roèàï overlopen elkaar niet. !{e zijn alrebei erg op
privacy gesteld. Bovendien zí)n ze al wat ouder. vlij zitten nog in het
beginstadium van het stichten van een gezin". Deze interpretatie van
de aard van het kontakt werd sterk door de eigen behoefte aan privacy
beinvroed. De andere partij was juist in veel kontakten en ruzies be-
trokken geweest.

Eén echtpaar bleef buiten de kontaktpatronen. Ze hadden geen kinderen
en werkten beiden buitenshuis. "ze bemoeien zich met niemand',.
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Relaties met achterburen ontstonden slechts aan één kant. Aan de kant

waar een smal pad de scheiding met de tuinen van de achterburen vormde

was wel kontakt. Ondermeer omdat men aan een gezamenlijke pergola wilde

bouwen kwam men met elkaar in aanraking. Het idee daarvoor was afkomstig

uit het achterliggende b1ok, waar veel kontakten bestonden tussen buren.

Maar ook toevallige ontmoetingen speelden een ro1. "De achterburen ken-

nen we via school. Die vrouw bemoeit zich ook met niemand hier vanvlege

aI dat geroddel".

Aan de achterkant van de andere zijde van de straat waren de tuinen

door een breder pad en een groenstrook gescheiden van de tuinen van het

volgende blok. Kontakten Èussen de beide woonblokken via de achtertuinen

werden niet vermeld.

Beleving van de sociale omgeving

De waardering voor het wonen in de straat was bij veel bewoners laagr

behalve bij hen die zich betrekkelijk konsekwent van het gebeuren hadden

afgekeerd. De sfeer van argpaan, de teleurstelling in elkaars denkbeel-

den en handelingen speelden in het relaas van de informanten veelvuldig

een ro1. Enkele kontakten werden gekenmerkt door frontvorming tegen an-

deren. Omgang met de een werd als een bedreiging voor de ander ervaren'

Ook een verband tussen sociaal kontakt en (on)welbevinden kwam nadruk-

kelijk naar voren: onwelbevinden van tenminste één bewoonster was een

belangrijke drijfveer voor kontaktzoeken. "AIs ze met niemand kan praten,

gaaL ze in bed liggen". De sterke preokkupatie, die deze bewoonster had

mel- zLchzetf en haar eigen problemen, hlas voor de meeste omwonenden

niet akseptabet. Door de omgeving werd ze als tprobleemmens' aangeduÍd,

waarmee de omgang een belasting was.

Homogeniteit

"Er v/onen voor het merendeel oudere mensen in de straat, die aI grote

kinderen hebben. In de buurt zijn geen stelletj€sr III€L wie ik echt graag

om zou wiIlen gtaan". "In dit grotere woningtlpe heb je nu eenmaal vrij

snel wat oudere mensen, zoals op nuuner .... Daar ga ik toch liever niet

mee omrr. Meerdere malen werd op de praktische konsekwenties gewezen van

het hebben van kleine kinderen in dezelfde leeftijdsgroep als de buren

hadden. Ook het gevoel dat men iets gemeenschappelijks had werd aange-

duid.
Over verschillen in sociaal-ekonomische status wordt door de informanten
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niet gerept. Een gemengdheid van middetbare- en ragere beroeps- c.q.
opleidingsnivo's werd van de daar geënquéteerde bewoners gekonstateerd.
Wel zag men zelf levensstijl-verschillen: "daar woont een erg autoritaíre
man, zoals die z'n zoon van over de twintj-g behandelt. Ze draaien altijd
Duj-tse platen, marsmuziek. Er kan ook geen gedag af van hun kant".
"zij noemt mij een viezerik omdat ik niet één keer per week m,n ramen

lap en omdat ik een luie-wijven-machine (vaatwasmachine) heb".
Religj-euze verschillen werden opgemerkt als barrière voor meer dan op-
pervlakkÍge kontakten.
De meer individueel-specifieke tevensstijl van enkele bewoners lÍjkt voor
het gebeuren het meest bepalend te zijn geweest, waarbij centraaL stond:
de sociale omgeving willen manipuleren zonder rekening te houden met de

respons, overgevoeligheid r^ranneer de respons negatief bleek etc.

5.3.2.4 Cluster 7

De zeven woningen, die het onderhavige cluster vormen, riggen aan een
smalle straat. De ruimtelijke situatie is, zij het j-n spiegelbeeld,
identiek aan die van cluster 5. ook dit blok ligt aan de rand van het
Iaagbouw-huurgedeelte .

De bewoners zijn voornamelijk mensen tussen de dertig en veertig jaar.
Er is een echtpaar zonder kinderen, verder zijn het echtparen met kin-
deren (zoweI jonger a1s ouder dan zes jaar). Drie families zijn 'twee-
de bewonersr, die zich betrekkelijk recent in de woning gevestigd hebben.
Van de zeven geselekteerde adressen zijn op zes adressen enquètes afge-
nomen, terwijl op het zevend.e slechts een kwalitatief gesprek is gevoerd.
In het totaal zijn op vijf adressen kwalitatieve Ínterviews gehouden.

Struktureringsfase

Een informant meende dat het kontakt-Ieggen j-n een nieuwbouwbuurt een

vanzerfsprekendheid was, waaraan men ook gevolg diende te geven. 'rHet
is inherent aan rn nieuwe buurt met allemaal nieuwe mensen, dat je veel
kontakt regt, iedereen zoekt dan kontakt en gelukkig zijn wij niet be-
vreesd om kontakt te leggen".
Een ander benadrukte niet zo gemakketijk konnekties met buren aan te
knopen, de kat eerst uit de boom te willen kijken. Kontakten tussen de-
ze familie en anderen kwamen toch vrij snel tot stand doordat ze al ie-
mand - aan de overkant - kend.en. Via deze kwamen ze \^reer in aanraking
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met anderen. Ook met hun naaste buurman werd op direktere wijze kennis

gemaakt: "...via de kinderen en via de aktiviteiten rond de kinderboer-

derijr vrèèr de buurman mee te maken heeft. Hij is een erg aktieve man,

die ook voor hout gezorgd heeft voor de gezamenlijke pergola achter de

tuinen hier".
Een derde informant verklaarde we1 wat mensen te hebben leren kennen

via de kinderen, maar zich verder niet zo te willen bemoeien met de

mensen in de Straat. "In de zomer zie ik ze wa1iu meer via de tuin en om-

dat de kinderen op straat spelen. Mrn man heeft niet zoveel tijd om

zich in de buurt te verdiepen. 's Avonds studeert hij meestal. Alleen

de weekenden zijn vrij en dan gaan we vaak weg naar vrienden die elders

wonenrr.

Burenkontakt ontwikkelde zich voornamelijk aan één kant van de straat,

tussen zijburen. "Aan de overkant is dat heel anders. Onze kennissen

daar gingen met niemand uit hun eigen rijtje om. Er wonen erg verschil-

Iende tlpes. Zo had m'n kennisje aan de ene kant buren, die met niemand

iets te maken wilden hebben. Aan de andere kant totaal tegenovergestelde

buren, een soort huppeldepup, daar was tt echt een losse boel waar alles

kon en dat vinden ze nou ook l,,Ieer niet Ieuk".

Verloop van de kontakten

"Met mrn buren naast me op nr....ga ik rt meest om, dat is zo gegroeid'

Írle hebben bovendien een dochtertje van dezelfde leeftijd wat erg leuk

is. Het is best moeilijk om 'n echt teuk kontakt te houden, dat verder

gaat dan buurtpraatjes, zoiets kan alleen sponÈaan groeien. Met mijn

buren heb ik wel zoiets". De informante ging niet alleen met haar naaste

buren om, maar ook met de mensen, die weer dóàrnaast woonden. "tíe vieren

de verjaardagen altijd met elkaar. We hebben met . (het echtpaar

naast hun buren) aardig kontakt, maar minder, omdat je die vrouw nooit

zíel. Ze werken allebei en hebben geen kinderen. Mensen zonder kinderen

Ieiden ook een ander leven. Ze zí1n veel meer uithuizig". Naast het drie-

tal gezinnen aan de ene kant van de straatr dat met elkaar omgaaÈ, zj-jn

bewoners verhuisd. De nieuwe bewoners lrlaren wel geneigd tot kontakt.

"Ik had geen bepaalde verwachtingenr IIIààÏ ik schrok in heÈ begin een

beetje. De overbuurvrouw zei ons nooit goeiendag. Ik vroeg me toen \^/el

af waar ik terecht gekomen wàSr wàDt je wilt toch wel kontakt, niet?"

Vrij snel kreeg de nieuwe bewoonster kontakt met achterburen, die van

hun kant iniÈiatieven hiertoe nallen. "ook de btrren van nr.... (één uit
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het groepje van drie) zijn aI een avondje op bezoek geweest en dat was
erg gezellig". opvalrend is dat deze buren, die steeds vooraan liepen
in het leggen van kontakten, degenen waren die aanvankelijk beweerde
niet makkelijk kontakt te maken en de kat uit de boom te willen kijken.
De nj-euwe bewoners vonden het wel een overgang van de oud.e naar de
nieuwe buurt. "Hier kun je niet effe over het hek stappen en zeggen:
hé buur leen me je schroevedraaier. Ook al ken )e zo'n man hardstikke
goed, je weet ge\^roon niet hoe hij daar tegenaan kÍjkt. Het is hier meer
een buurt van kantoormensen, witteboorden-l_ieden',.
Aan de andere kant van de straat komt bij de cluster-adressen het kon-
takt nauwelijks op gang, noch met de zijburen, noch met de overburen.
"wij en onze buren naast ons vallen er buiten. De precieze reden hier-
voor weet ik ni-et, misschien omdat wij grewone mensen zijn en geen hoog-
vliegers". Tussen de tgewonetburen bleef het kontakt toch slechts be-
perkt tot ged.agzegget, een praatje maken, wat renen en voor erkaar de
planten verzorgen. Een van de twee is ook rtweede bewonert.,,De man van
dat echtpaar \^las werkloos en voeld.e zj-ch tbekeken, in de buurt',.De over-
buurvrouw keert demonstratief haar rug naar ons toe al-s ik of mijn man

naar buiten komen. sinds die tij d, zeg ik hier niemand meer gedag. De

verhouding met de andere bewoners breekt ons aardig op. Het j-s een reden
om hier hreg te wil-len". Uit een relaas van de overbuurvrouw bleek dat
deze preeies het tegenovergestelde heeft ervareni de buurvrouw zou haar
niet willen groeten.
Een echtpaar aan dezerfde kant van de straat, die zich evenmin met de
buren inliet, gaf een andere motivatie hiervoor. ',rk heb duidelijke
no,men voor het aanga€m van kontakt. Ze moeten we1 van hetzelfde nivo
zí1n. De anderen hier zitten op dezelfde gorflengte, ik zit gevroon op
een andere". Deze informante gaf te kennen geen enkele noodzaak te voe-
len om zich aan te passen. zíj had haar tuin met een omheinÍng raten
afscheiden van aangrenzende tuinen om haar prj-vacy te garanderen. Haar
woonerf was opgesierd met struj-ken en planten 'om een individuele aan-
kleding te geven'. Aan weerszijden van dit gezin verhuj-sden de oorspron-
kelijke bewoners. Een gezin van nieuwe bewoners was van buitenlandse
herkomst, geisoleerd door de taalbarrière.
Aan de straatkant, die het meest kontaktrijk was, bevonden zich geen
bewoners die een vergaande vorm van gezamenlijkheid wilden bereiken,
zoars op het 'pleintje'van het cluster, dat Ín 5.3.2.2 werd besproken,
het geval was. "Iets van de straat en het woonerf maken zouden we wel_

doen als anderen in de straat dat ook deden. Maar we zouden er geen
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rotzooitje van willen maken zoals....Daar heeft men allerlei kleuren

verfopdegevelsgesmeerd.NeÈvakantiehuisjes.ookeenbarbecueop
straat is toch geen gezicht. wat wel leuk is zijn een paar boompjes".

Een andere informant meende dat voor een leuke aankleding van straat

en r^roonerf de straat te weinig stabiel was. "Misschien krijg je dat bij

mensen, die zeker weten dat ze er nog jaren wonen. Maar we wisten aI

lang van te voren dat we er maar een paar jaar zouden vlonen, dan heb

je daar ook geen zin in". Kontakten met achterburen ontwikkelden zich

niet. voor de ene kant (de kontakÈrijke) van de straat waren er geen

achterburen. Aan de andere kant wel, maar Èussen de toch aI geisoleerde

bewoners en hun achterburen ontstonden geen relaties via de tuin'

De sociale tSfeertbinnen het cluster, Ios van enkele plezierige' maar

niet aI te diepgaande kontakten tussen zijburen, bleef over het geheel

koel. Konftikten tussen buren werden echter niet gemeld. "De afzijdige

houding van de overburen vinden we niet prettigr Itrèàr we storen ons er

toch ook niet aan".

Beteving van de sociale omgeving

De geënquëteerde bewoners gaven allen een betrekkelijk hoge waardering

aan de kontakten in de naaste omgevingl hetzij een 7, hetzij een 8'

zeLfs de bewoners, die klaagden dat de buurt niets met hen te maken

witde hebben zodat ze liever zouden verhuÍzen, gaven een 8'

Tijdens het l<r^ralitatieve interview verklaarden zí1 het straatje waar

ze j-n wonen grau\^r en grijs te vinden. Hun buren gaven een wat lager

cijfer, maar beklemtoonden daarbij dat het relkaar helpenr een belang-

rijk element in het kontakt was, "aI wordt er geroddeld". over de kon-

taktrijke kant zei een der informanten: "er zijn bij ons in het rijtje

geen mensen, die zich er nj-et thuis voelenrr. De kontakten met buren

heeft ze altijd belangrijk gevonden. "zonder een ander kun je niet Ie-

ven,,. Het vertrek van één gezin lang vóór de datr:m van het onderzoek'

werd door omwonenden echter positief geyonden, omdat deze deel uitmaak-

ten tvan een kommune-achtige groepr. De komst van nogal wat nieuwe be-

woners werd niet gewaardeerd. "tt leuke van onder elkaar zí)n' zoals

wij dat hadden met 't rijtje, gaat dan toch wel weg"'

Een informante vertelde dat ze allerlei feesten in haar vorige woon-

plaats veel plezieriger vond dan het wat stille bestaan in de huidige

woning. ,.Na een paar jaar heb je 't wel gezíen| mln man vindt dat ook

en die kent Èoch erg veel mensen. Vooral omdat er nooit wat te doen is'
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Daarom zijn de burenkontakten hier erg belangrijk, anders wordt 't hele-
maal zo saai- tt.

Homogeniteit

Het cluster bestaat vooral uit 'dertigers', echtparen met betrekkelijk
jonge kinderen nog. Eén echtpaar heeft geen kinderen. Het sociaal-eko-
nomi-sch nivo is relatj-ef hoog (middelbare emproyees); de enige uitzon-
deringen werden gevormd door twee families, die een veel lagere positie
innamen. Hun eigen positie omschreven ze als 'gewone mensen' tegenover
'kantoormensen, wÍtteboorden-Iiedenr. rn het cluster komen weinj-g men-
sen voor die blijkens de enquëte-gegevens sterk progressieve opvattj-ngen
hurdigen. Een echtpaar lmet commune-ideeën' verhuisde tot opluchting
van tenmj-nste enkele omwonenden. De bewoners, die met elkaar kontakt
onderhielden, waren de opvatting toegedaan "dat men elkaar niet moet
overlopen; dat men elkaar vrij moet laten,'.
De verhuizi-ngren in de straat baarden de mensen in het cluster met een
duiderijk omlijnd patroon van omgang met de buren, nogal zorgen. Men

was bevreesd dat het er in de buurt 'minderr op zou worden. Een woning
werd door buitenlanders betrokken en op een ander adres vestigde zLch,
vorgens de buurtopinie een "jong stel dat helemaal geen geld. heeft".

s. 3 . 3 9lg:!er:_is_ge_yrggellegglgsy

5.3.3. 1 Cluster I

fn een woonbl-ok van 16 woningen, verdeeld
en bovenmaisonnettes) zíjn 4 kwalitatieve
guètegegevens waren voor alle 16 adressen

\^/onen in hoofdzaak gezinnen met kinderen,
staanden en gezinnen zonder kinderen.

over twee lagen (begane grond-
interviews afgenomen. De en-
voorhanden. Op de begane grond

op de verdieping \^ronen alleen-

Struktureringsfase

"De mensen die beneden wonen in dit blok waren er echt op uit om kon-
takten te maken. De kennismaking is vooral via de tuinen gegaan. Het
was warm en iedereen zat steeds in zrn tuintje,,.
Toen vle hier kwamen hlonen l^/as 't een erg vralÍne zomer. De nÍeuwkomers 1n
het blok hadden veel kontakten, zoals die bij een massale verhuizing
plegen plaats te vinden, helpen, gereedschappen renen, advies geven
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Over en \^/eer, kennismaken enzg. Je leerde steeds meer mensen kennen' Je

maakt eens een praatje hier en daar en gaat een keertje bij elkaar op

bezoek". (Een informant van de begane grond) . zo vartzelfsprekend als het

kontakt maken op de begane grond r^/as, zo spaarzaam lijken de kontakt-

pogingen op de verdieping. "víe kenden nj-emand in de buurt. Er is ook

niets georganiseerd door de buren. Onze kontakten zí1n etg schaars,

wat vooral komt doordat we weinig en op onregelmatige tijden thuis zlin" '

"De eerste kontakten bestonden uit gesprekken op de galerij en wat hulp-

kontakten, zoals sleutel afgeven voor de komst van bestellingen' Ik ging

nooit ergens koffiedrinken. Kontakten zijn oppervlakkig- Dat is altijd

zo gebleven. De medebewoners werken allemaal overdag. Ook 's avonds zie

je nooit iemand".

op de begane grond werd niet alleen gemakkelijker kennisgemaakt met

medebewoners, maar ook raakte men wat eerder in gesprek met mensen die

niet tot de onmiddellijke buren behoorden, maar verderop in de rij woon-

den.

Het kontakt tussen de beneden-buren werd verder versterkt door een ge-

zamenlijke aktie tegen d.e aanleg van parkeerplaatsen en een weg vlak

langs de tuinen. Het gemeenschappelijk belang werd alleen door de be-

woners van de begane grond ervaren en niet door de mensen van de hoger

gelegen verdiePing.

De kontakten op de verdieping beperkten zich tot incidentele uitwisse-

Iing van hulp en een bezoek tussen naaste buren'

Verloop van de kontakten

Geleidelijk breidden zich de kontal'.ten ook uiL op de hoger gelegen étage'

,,Met mensen van nr....hebben we toevaltig kennis gemaaktr omdat er bij

ons een pakket werd bezorgd dat voor hen bedoeld was; zo raakten wij

aan de praat. Nu komen we wel eens een avondje bij etkaar op bezoek.

Deze buurvrouw had in het begin wel neigíng om zo onregelmatig 's avonds

op bezoek een kopje koffie te halen. Ik vond dit niet leuk. rs Avonds

wil ik nog wel 's het een en ander doen. Dat was een beetje moeilijk"'

Zodra de betreffende buurvrouw ook andere bezi-gheden ts avonds kreegr

werd het kontakt meer in overeenstemming gebracht met informantets

wensen. Voor een andere informante op de étage bleef de omgang met an-

deren minimaal. "De enkele keer dat ik bij mijn naaste buren ben geweest,

hras naar aanleiding van een boodschap. Ik ben nooit uitgenodigd en no-

dig zelf ook geen buren op bezoek. Ik weet niet of buren bij elkaar op
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bezoek gaan. ïk intereseer me daar niet zo voor. Het gemi-s aan kontak-
ten is wel een gevolg van het ontbreken van initiatief van mijn kant.
rk heb er niet zo'n behoefte aan. Je zou dit eventueel- een keer moeten
doen, omdat je erkaar ook wer eens nodig kan hebben',. De kontakten op
de begane grond ontwikkel-den zich niet tot een intense omgang van veel
buren met elkaar. "Het gezin naast ons is afkomstig ui_t een typische
volksbuurt. Het zijn mensen met heel andere ge\^/oonten en opvattj-ngen
dan wij. vanaf het begin kwamen ze veel over de vroer. Ze drongen zich
min of meer op en ze voelden niet aan dat dit voor ons ni-et altijd pret-
tig was. ook a1s we a1 anderen op bezoek hadden, kwamen ze vaak even
aanwippen en bleven er dan d.e hele avond bijzitten. Ars je ze 's avonds
laat weg wilden hebben moest je dat gewoon zeggen, want zerfs als ik de
glazen en asbakken ging opruimen, begrepen ze niet dat het tijd werd om

op te stappen. víe waren daar niet zo brij mee en we besloten hen
mogerijk op te zoeken. Des te vaker kwamen ze bij ons op bezoek.
gegeven moment heb ik ze duidelijk gemaakt hoe wij erover dachten. Daar
waren ze nogal- boos over. ze kwamen een here tijd niet meer en in rt
begin zeiden we zerfs geen stom woord meer tegen elkaar. Nu gaat 't
weer beter. Ze maken weer eens een praatje en er zí)n weer wat hurpkon-
Èakten. Zo is tt een stuk prettiger,'.
Spanningen deden zich bovendien voor tussen een aantal bewoners van de

begane grond, waardoor kontakten verkoelden. "onze kontakten met ....
waren goed tot de buren van hen over ons gJ_ngen roddelen,'. Er ontstond
zelfs een gierende ruzie omd.at een bewoner in zijn tuin voorwerpen had
neergezet, waar de kinderen van de buren zj-ch aan verwondden. Nadat de

betreffende bewoner een veilig hek rond zijn tuin had laten maken en

'degene die de roddel verspreidde' verhuisd was, werden de verhoudingen
weer aangeduid met tpais en vreeti "Daarna is er niets meer voorgevallen.
Ik denk dat het leuke kontakt van de benedenburen puur toeval is; er
wonen all-emaal fÍjne mensen,'.

Goede burenrelaties gingen blijkens een relaas goed samen met streven
naar een zekere privacy. "Al-s ik bui_ten zat vroeg ik me af of j_k mrn
buurvrouw ook koffie moest aanbieden, zo dicht zat je op elkaar, omdat
er helemaal geen afscheiding r^7as tussen de tuinen.
Ik heb er met haar over gepraat en toen hebben we die struikjes geplant.
Je hebt toch wel behoefte aan een eigen plekje, ook al kan je nog zo
goed met elkaar overweg". Het besluit van twee andere buren een geza-
menlijke tuin te maken reidde tot een hoogropende ruzie. Een van de

zo
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twee verhuisde spoedig daarop, naar men zei vanwege de ruzie' Tussen

boven- en beneden-buren ontstond enig kontakt: "wij zien de bewoners

van boven regelmatig, omdat r^re naast de opgang van het trappenhuis

\^ronen. Op nr....woont een kollegarr. "De bewoners van nr....dOen ook

mee met het badmintonklubje. we komen wel eens bij hen- 's Zomers komen

ze wel eens bij ons in de tuin zitten, want wij weten hoe warm het dan

in die bovenwoningen kan zi)n".
De betrokkenheid van de bovenbewoners bij het gebeuren op de begane

grond lijkt niet groot geweest te zijn. Een stuk gemeentelijke grond

naast de bergingen werd aan de bewoners van het blok aangeboden. De

verdeling \^lerd overgelaten aan de mensen zelf. "Op een zekere dag trok

één van de benedenbewoners de stoute schoenen aan en nam een deel van de

grond spontaan in bezit. Er werden paaltjes in de grond geslagen en een

touwtje gespannen. Víeldra kwam een andere bewoner ook met tuingereed-

schappen naar buiten en begon een stuk af te palen. Nog three families

van beneden volgden. Verder had niemand iets. Toen ik kwam kijken kreeg

ik te horen dat ik ook nog een stukje kon krijgen. Ik bedankte omdat ik

vond dat de grond beter aan de bewoners van boven gegeven kon worden'

Daarop kwam als reaktie dat ze van boven blijkbaar de grond niet wilden,

omdat er tot nu toe niets mee gedaan hras. Later hoorden v7e van de men-

sen boven, dat die best een stukje grond hadden willen hebben. Nu de

grond eenmaal in gebruik was genomen voelden ze et niet voor om daarover

moeilijkheden met de benedenburen te gaan maken"'

Een informante van de bovenverdieping \^Ias niet geÍnteresseerd in het

stuk grond. Ze wist niet wie precies er gebruik van maakte, behalve dat

het uitsluitend benedenbev/oners waren. "Ik hou er verder ook geen dis-

kussie over,,. Een andere bovenbewoonster vond de gang van zaken rniet

erg leuk t . V'Iat haar het meest stoorde hlas dat het terrein er nu zo on-

ordelijk bijlag. "Ik had liever wat struiken en gtas gezíen. zelf had

ik geen belangstelling voor een stuk".

Beleving van de sociale omgeving

,,Er is tussen de benedenbewoners veel meer kontaktr maat er is ook vrij

vaak ruzie. Ik ben blij dat hier de kontakÈen minder zijn"' De relatief

kontaktarme info:mante beoordeelde haar eigen situatie grunsÈiger dan de

situatie op de begane grond, I^Iaarvan ze n.I . de tbuitenkantt zag' De

étagebewoners hTaren over het geheel genomen niet ontevreden met de

kontakten in hun direkte omgeving. De mensen benadrukten vaak de rust,

het ontbreken van overlast, de goede verstandhouding en de mogelijkheid

om elkaar, Índien nodig, behulpzaam te zijn. op de begane grond werden
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wat hogere waarderingen gegeven.

Er waren hier respondenten, die bij enquëtering de kontakten in de naaste
omgeving een 9 of een 10 gaven. op de hogere étages waardeerde men de kon-
takten niet hoger dan met een B. Anderzijds werden konflikten op de begane
grond gemeld, 1n verband waarmee door omwonenden veronderstel-d werd dat
het daaruit voortkomende onbehagen een reden tot verhuízLng van betrok-
kenen l,ilas gevíeest. Bij de gtevoerde kwalitatieve gesprekken werd de in-
druk gegeven dat de problemen van tijdelijke aard waïen en dat een zeker
patroon van goede relaties was gestabiliseerd. De monopolisering van de
gemeenschappelijke grond heeft vermoedelijk enkele mensen het gevoel ge-
gegeven dat er een kliek bestond van enkele gezinnen. Een van de buiten-
staanders zei: "Als kontrast met de sfeer en omgang tussen bewoners
denken vIe aan de gezellige ongedlrongen sfeer tussen buren in Suriname,
waar ik voor mtn werk een tijd gewoond heb. Alleen daarom zouden we aI
terug wil_Ien".

Homogeniteit

De rel-atief kontaktrijke begane grond was vrij heterogeen naar sociaal-
ekonomisch nivo. "Er ldonen zowel arbeiders als leraren. !{eI zijn we al-
lemaak vrij jong. redereen heeft ook wer andere ideeën over bepaarde
zaken, zoals de opvoeding van de kinderen. rk zelf za]- b.v. niet mee
doen aan de koffiebezoekjes van de buurvrouwen. oveï de was en de kin-
deren praten, daar heb ik geen zin in. En daÈ wordt best gepikt, ik rig
er helemaal niet buiten. Mi.jn smaak voor inrichting van de kamer, voor
kreren enzo is ook heel anders dan die van mtn buurvroulv,,.
"Het is leuk dat er zoveel verschlllende mensen r^ronen. Het is dan be-
rangrijk dat de mensen tolerant zijn tegenover elkaar en dat is hier
wel het greval". "Eén mevrouhT verderop, dat was een 1astig type. Zí)
vertrok op een gegeven moment toen bleek dat ze hier nlet paste,,.
De meeste gezinnen op de begane grond bestonden uÍt echtparen met (Jonge)
kinderen. De leeftijd.sverschillen \^/aren op de boven-étage groter dan op
de begane grond.. Daarentegen was er een grotere gelijkheid van sociaal-
ekonomisch nivo op de étage, namerijk ragere employérs. Men was in sterke
mate homogeen in nog een ander opzicht: niemand had kinderen.
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5.3.3.2 Cluster 9

Het cluster bestaat uit een woonblok van B woningen in de Middelhoog-

bouw. Op de begane grond bevinden zich twee begane grondflats' daar

boven twee tussenflats. op de derde woonlaag liggen 4 atelierroningen'

De opbouw van de bewoners is betrekkelijk gemengd' zeker naar leeftijd

en gezinssamenstellÍng. Van vier bewoners zijn enquète-gegevens beschik-

baar. Met twee daarvan werd nog een kwaritatief gesprek gevoerd, evenals

met t\^Iee mensen, die geen enquète hadden ingevuld'

Struktureringsfase

De sfeer in het blok was in de aanvang zeer terughoudend' voor het gezin

van een buitenlandse werknemer volínde geringe kennis van de taal een bar-

rière. Enkele bewoners (zowel onder de jongere als de oudere) waren op

grondvaneerdere-slechte-ervaringenweiniggeneigdtotkontakt.
víanneer men kennis maakte met medebevíoners was het meestal slechts de

meesÈ naaste buur. "Ik vind het moeilijk zomaar een praatje te maken'

Ik ben bang mezelf op te dringen en ik ben bang voor vervetende mensen"'

Naast deze informante woonde een mEul, wiens vrouw kort te voren was

overleden. Hij zocht kontakt. "Het klinkt misschien hard, maar we kon-

den dat gewoon niet aan, iemands narigheid er nog bij"'

De echtgenoot van de informante, waar deze uitspraak van is opgeÈekend,

isgepensioneerd,heeftveeltijdenpraatmetiedereen.Hoewelhij
iedereen in de naaste omgeving kent, leidt dit niet tot bezoekenuitwis-

seling, omdat met name de vrouw dit tegenhoudt'

VerlooP van de kontakten

Dekontakteninhetblokblevenminderpoverdanzichopgrondvande
aa.nvangssfeer Iiet aanzien. Het oudere echtpaarr waarvan de vrouw zo

terughoudendwas,bleefinhetblokgeisoleerd.Eenandereinformante
was éénmaa1 bij hen binnengenood, wat grote verbazing opriep bÍj mede-

bewoners van het gebouw. Twee vrijgezellen bleven eveneens elk 'op

zlchzeLf,. De één hield bewust kontakt af. ,'Misschien zou ik wel met

m,n direkte buren omgaan, een beetje praten, als de man geen buiten-

lander was. De taalmoeilijkheden stimuleren het kontakt niet"' De an-

dere vrij gezeL bleef nagenoeg geheel van kontakt verstoken en vond dit

een van de negatieve kanten aan het wonen in de Middelhoogbouw' Alleen

met zijn buren aan weerszijden maakte hij incidenteel een praatje'
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Tussen de overige vijf bewoners konsolideerden zich twee !driehoekent

van relaties, welke elkaar bij één echtpaar overlapten, een vrouw van
midderbare leeftijd met een Algerijnse man. ook gingen deze veel om

met tvree tjonge' mannen, die samen een woning hadden gehuurd. rn de

andere dri-ehoek zat een buitenlands echtpaar, dat met een van de andere
twee echtparen samen een vorkstuin had. omgang was vrij oppervrakkig
("ièdereen is aardig en hulpvaardig").
Sterk konfliktueuze spannj-ngen werden in dit blok niet genoemd. AIIeen
een poging van de mannen van twee (oudere) echtparen, die voor het ove_
rige nauwelijks kontakt onderhielden, om samen een moestuin te exploi-
teren liep na wat strubbelingen dood.

Beleving van de sociale omgeving

Hoewel tussen étages en tussen blokken wel kontakt was in de vo11tr van
rangdurige gesprekken op straat, voerde men de eigen étage en het eigen
blok toch het meest ats het gebied waar men thuis hoorde. Veelrnrldig
werd gememoreerd dat men tenminste daar in geval van nood bij elkaar
aan kon kloppen. En men voelde zich ook vrij om aI dan niet met elkaar
om te gaan.

Het echtpaar, dat zo bewust de kontakten voorzichtig benaderde, omdat
op het vori-ge adres de ervaringen zo slecht ï/aren dat de vrouwelijke
respondent daarover opmerkte dat het thaar zenuwen had gebrokenr, leek
hier redelijk tevreden. Hun kontakt met een jeugdig echtpaar in een
aangrenzend blok lijkt na zorgvuldige selektie tot stand te zijn geko-
men.

Homogeniteit

opvallend j-s dat zowel zeer homogene als zeer heterogene relaties zich
onÈwj-kkelden. Buren, die op grond van zeer veel overeenkomsten een goede

'match' leken (zoals twee vrijgezellen) legden helemaal geen onderling
kont.akt.

Het sociaal-ekonomisch nivo van de bewoners was betrekkelijk gemengd

in het blok, maar toch overwegend aan d.e lage kant. ook de leeftijd was

sterk gevarieerd. Gezinnen met (jonge). kinderen komen in dÍt woonblok
niet voor.
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5.3.3.3 Cluster 10

Voor het verkrijgen van een gedetailleerd beeld omtrent de betekenis

die de sociale hloonomgeving heeft in het deelgebied 'de Middelhoogbouw"

werd nog een \^Ioonblok van t\^ree vloonlagen uitgezocht. Het gaat in dit ge-

val om 16 maisonnettes, 8 op de begane grond en 8 op een hogere boul^I-

Iaag. Op de begane grond vronen jonge gezinnen met enkele ouderen er

tussen. De verdieping vrordt overwegend door jeugdige bewoners bevolkt'

Op 12 adressen is een enquète afgenomen. Op vier daarvan is bovendien

een kwalitatief gesPrek gevoerd.

Struktureringsfase

Een echtpaar koos met opzet een woning in een geheel nieuwe buurt om

gemakkelijker kontakt te krijgen. "In een bestaande wijk is dat moei-

Iijker, je komt er niet tussen". Het feit dat de vrouw in de vorige

hroonomgleving niet kon aarden, was van doorslaggevend belang geweest

voor de verhuisbeslissing.

"In het begin kenden ïre niemand. Toch hebben wij vrij snel kennis ge-

maakt met iedereen die op de galerij woont. Iedereen kwam tegelÍjker-

Lijd. Er werden toen ook een aantal kennismakingsavonden georganiseerd

door het Voorzieningencentrpm. De eersten l,{aalÍnee we in het begin re-

gelmatig oPtrokken waren onze naaste buren". Het citaat geeft een indruk

van de eerste kontakten die zich ontwikkelden op de begane grond. "De

eerste tijd liepen de begane-grond-bewoners regelmatig bij ons binnen'

soms zaten er wel vier of vijf bewoners tegelijk. Toen we merkÈen daÈ

It andersom niet zo vanzeLfsprekend was, gingen $re de boot wat afhou-

den". De aanleidingen voor het aangaan van kontakten waren het zomaar

kennismaken, het helpen van elkaar en het uitlenen van spullen bij ver-

huizing en inrichting van de huizen.

ook op de verdieping werden kontakten op soortgelijke wijze gelegd.

"De eerste kennismakingen verliepen erg vlot hier en gemoedeliJk' Ie-

dereen kwa:n hier gelijktijdig wonen en aI gauw werden spullen aan el-

kaar uitgeleend, een boor, een trap, een hamer en zo. Iedereen vroeg

iedereen al gauw om een borrel te komen drinken. Je had zo kontakt met

zelt.

Het kontakt leggen in het woonblok beperkte zich in de aanvangsfase

echter hoofdzaketijk tot de eigen woonlaag.
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Verloop van de kontakten

Van de acht beneden-bewoners waren er drie met een intensief kontakt
in d.e naaste omgeving. .voor één was het kontakt en het aktief-zijn in
het wijkgebeuren van vitaal belang. Dit echtpaar bleef een knooppunt
van allerlei reraties, met mensen in het gebouw en erders in de wijk.
Hun kontakten met buren aan het andere einde van de garerij zijn toe-
vallig ontstaan bij het uitlaten van de hond. De bewonersaktiviteiten
waren een dankbaar gespreksonderwerp. Kontakt werd uitgebreid. "Het
zijn mensen waar je van op aan kunt. Je kunt met hen overal over praten".
Verschillen in opvatting over kinderopvoeding worden spontaan genoemd.

Ze schaden het basisvertrouwen niet. Anders ligt de relatie tussen het-
zelfde echtpaar en andere buren. In de a;rnvang was het kontakt zeer
frekwent, kaarten, fonduen etc. Later liep dat terug zonder dat het
kontakt verbroken werd. "Je kunt niet goed hoogte van ze krijgen. Dan

weer zijn ze erg hartelijkr dan lopen ze je straal voorbij en komen ze
een hele tijd nieÈ meer. Ze hebben ook een paar keer afspraken afgezegd,
zonder dat er een duidelijke reden voor was. Gereende spulren terug-
brengen gaat ook niet zo vIot. Het is af en aan. !{e houden er nu een
beetje rekening mee dat ze zo zijn,,.

Het echtpaar dat in dit citaat zo kritisch beoordeerd wordt, is zelf
ten aanzien van de buren evenmin zondermeer positief: ,,Het zijn geen
mensen om dik mee om te gaan, maar het zijn goede buren. rn de omgang
zijn de andere bewoners wat stijf en formeet. Wij zijn wat gemakkelijker
en hechten minder aan neÈhej.d van d.e inrichting. wij kijken ook niet op
een kop koffie of een pilsje als mensen even rangs lopen. Die mentali-
teit hebben de anderen niet',.
Toch vonden ze na verloop van tijd dat er onevenredig van hen geprofi-
teerd werd.

I\tree Surinaamse families kenden elkaar al voordat ze in het woonblok
kwamen wonen. Hun omgang bleef zich kontinu tot elkaar beperken, hoewel
ze niet terughoudend waren Írlanneer andere buren met hen in kontakt tra-
den. "we gingen er éénmaal 's avonds op bezoek en kregen prompt een
groot bord eten voorgeschoteld. Erg vri.endelÍjk, maar anders dan \{ij',.
Een van de Surinaarnse families vestigde zich later. Door de vertrekken-
de bewoners op dat adres werden verdachtmakingen over de naastwonende
surinamers:geuiÈ. sinds die tijd was de reratie tussen de surinaamse
familie en de andere bewoners wantrouwend gebleven. "En d.at terwijl
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nooit iemand last van ze heeft gehad"'

Een vrij jeugdig gezín isoleerde zich welbewust van de burenl hoewel

op straat soms langdurig met buren gepraat werd. voor een echtpaar van

middelbare leeftijd gold min of meer hetzelfde. De buren waardeerden

deze mensen "omdat er goed mee te praten vieI". Degenen, die het meest

uit de toon vielen r^/aren een r^/at ouder echtpaar, dat veel te nadrukke-

Iijk met hun buren wilden omgaan. "ze liepen gewoon achterom bij je

naar binnen, zoals ze dat gewend l,'Iaren"'

De meesten raakten daar wat kopschuw van en een konflikt over het ge-

bruik van een gezamenlijk stuk groen maakte de barrière tussen hen en

de overigen nog groter.

Op de verdieping woonde een alleenstaande vroulv, die zich van$Iege

drukke bezigheden weinig met haar medebewoners inliet. "Ik ben prima

met m,n direkte buren en één keer in de zoveel maanden spreken we af

om even een borreltje te komen drinken. Dat is dan heel gezellig, maar

het komt verder erg sporadisch voor"'

Haar naaste buren $/aren op hun beurt sterk georiënteerd op een (evenals

zilzeLf)).eugdlg echtpaar twee deuren verder. "van het begin af aan heb-

ben we met hen opgetrokken en we hebben er nog steeds het beste kontakt

mee. Die buurman doet hetzelfde werk als m'n man. Ze rLlden vaak samen

naar hun werk. ze zL)n goed,e vrienden gevrorden. zi) erL ik kunnen ook

goed met elkaar opschieten. Met ons vieren doen we spelletjes. we lachen

veel samen en we kunnen erg goed met elkaar praten over 'a1lerlei onder-

werpen, politiek, eigen toekomst en maatschappelijke problemen. v'Ie vin-

den het reuze gezellig op de étage. Er worden regelmatj-g feestjes ge-

organiseerd en iedereen komt op elkaars verjaardag. we doen vrij veel

gezamenlijk, autoraces bezoeken, naar het strand, fietsen naar Reeuwijk,

naar de bioscoop".Een intensieve relatier Zoàls tussen bej-de stellenr

kwam verder op de étage nÍet voor. De enthousiast gestarte relaties stabili-

seerden zich in overwe§Jend oppervlakkige relaties tussen paren buren'

Behalve tussen eerder genoemde twee echtparen, vonden slechts inciden-

tele uitwisselingen van bezoek plaats'

KontakÈ tussen étage- en begane-grond-bewoners kwam nauwelijks tot

stand. "ze zí1n ouder en sommigen hebben kinderen. Als je ze op straat

tegenkomt, maken we wel een praatje. Soms staan \^Ie vIeI een uur te klet-

sentt.
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Beleving van de sociale omgeving

De respondenten, die kontakten met buren hadden, waardeerden hun socÍale
omgeving allemaar ars 'ruim vord.oendet of tgoedr. Extreem opgetogen was

een wat ouder echtpaar dat bewust kontakt afhield: "Men is hier vriende-
lijk". rn de enquète waardeerden zij dit met een rapportcijfer 9.
Uit de gevoerde gesprekken met enkele bewoners bleek dat tussen de be-
woners met een vrij frekwente omgang zich voortdurend.e spanningen en

irritaties voordeden.

Een jong echtpaar vond d.e mensen j-n hun brok "onvriendelijk en terug-
houdend.", ondanks de door andere bewoners gemelde enthousiaste sfeer.
Zij J-egden één kontakt buiten hun woonblok dat zeer intensief werd.
Het meest negatief liet de respondente zich uit, die bij ied.ereen haar
neus stootte, omdaL ze zj-ch. volgens de anderen te veel topdrongr.

Homogeniteit

De bewoners vraren overwegend jong, tussen de 20 en 30 jaar. Twee gezin-
nen bestonden uit volwassenen van rond de veertig jaar. De samenstelling
van de huishoudens verschilde, met name op de begane grond. op de étage
v/aren geen gezinnen met kinderen. Het sociaal-ekonomisch nivo was zowel
op de begane grond, als op de étage sterk gemengd.

Een and.er echtpaar met sterk geprononceerde fatsoensopvattingen, vond
de buurt'netjes en beschaafd'. Een jonger echtpaar d.aE zíchzelf aIs
'gemakkerijkr aand.uj-dde vond de buurt tegenvallen, omdat zich in de

naaste omgeving ruzies en scheldpartijen hadden voorgedaan.
De meesten vonden de bewoners 'gemèleerd', naar leeftijd, gezinsfase,
sociaal-ekonomisch nj.vo en naar herkomst ("de mid.delbare echtparen zijn
echte Gouwenaren"). De herkenning van randers zíJn, van buren werkte
soms belemmerend bij het in kontakt komen (buitenland.s, "echte Gouwe-
naren hebben al een uitgebreide kennissenkring,'). Soms speelde het een
ro1 bij de nadere selektie van buren, met wie men de omgang wer of niet
wilde voortzetten. "Het zijn simpele zielen, die je in een gesprek van
het laagste nj-vo nog niet schijnen te begrijpen". Het lage sociaal-eko-
nomische nivo van detsimpele zielen,\^ras niet doorslaggevend voor het
oordeel over hen. "Daarnaast woont ook een heer gewone man, maar daar
kan je tenminste mee praten". Argemeen vonden de bewoners de rsimpele

zielen' het meest uit de toon vallen. De kombinatie van lage sociale
status, de overtreding van omgangtsnormen, d.ie betrekkelijk universeel
geacht werden (niet zomaar bij mensen aanlopen zonder daartoe uitgeno-
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digd of aangemoedigd te worden) en een gerlnge sociale 'gevoeligheid'

("Ze begrijpen niet eens wat je bedoelt" ..."2e trekken zich weinig

van anderen aan") maakte deze familie weinig akseptabel voor de rest'

Een veel subtielere vorm van ongelijksoortigheid vlas aan te wijzen tus-

sen twee jeugdige gezinnen. Het ene echtpaar vond dat het andere "een

andere mentaliteit had". "Als ik iets ga maken, maak ik het af". Ze

vonden hen bovendien onberekenbaar. Andersom werd gevonden dat het eer-

ste echtpaar eveneens eanderssoortigrwas: "Het feit dat mtn buurman an-

ders over dingen denkt vind ik juist wel leuk als het om het opzetten

van een boom gaat. Maar hij is ook iemand die zich laat voorstaan oP

z'n ambtenaar-zijn en zich \^/at meer voelt dan mensen die met hun han-

den werken". Daarbij werd ook gewezen op het te zeer uiteenlopen van

de hobby's. De echtgenoot van het laatste echtpaaÏ voelde zich het

meest op ztn gemak bij een echtpaar in een ander gebou\,'r, waarvan de man

eenzelfde liefhebberij had als hij.

De verschillen tussen beide echtParen \^Iaren overbrugbaar. Men hield er

rekening mee en vond dat er sprake Ir/aS van een goede burenrelatie'

5.4 De enquètegegevens

In de laatste paragrafen van dit hoofdstuk gaat het voornamelijk over

de kontakten die de bewoners onderhouden in hun eigen deelgebied

en de relatie die er bestaat tussen kontakt en welbevinden (5.5).

Er wordt hierbij a]Ieen gebruik gemaakt van gegevens uit de enquète'

Net als in lJsselstein (Danz & Lengkeek, t979) is aan de bewoners van

het er<perimentele gebied gevraagd aan te geven wat voor soorten kontakt

met de buurtgenoten werd onderhouden. Voor iedere bewoner vraallnee een

kontakt bestond werd door de respondent een apart 'kontaktformulierr
ingevuld. Daardoor werd het mogelijk iets te zeggen over de volgrende

vormen van sociaal kontakt:

- groeten

- een praatje maken

- gezclmenlijke aktiviteiten
- bij elkaar op bezoek gaan

- samen uitgaan

- elkaar dingen lenen

- elkaar zonodig he1Pen.

Daarnaast werden op basis van de bovenstaande kontaktvormen 2 totaal
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maten gekonstrueerd:

- aantal kontakten

Hierbij wordt elk kontakt geterd waarbij sprake is van een of meer
vormen van konÈakt; groetkontakten blijven daarbij buiten beschouwing.

- aantal rdiepgaander kontakten
Hierbij worden die kontakÈen geteld waarbij sprake is van ,op bezoek
gaan' en/of tsamen uitgaant.

De gepresenteerde gegevens hebben niet arleen betrekking op de respon-
denten zeLf. De kontakten van de partner van de respondent zijn hierbij
eveneens betrokken.

s - 4 - t IelleEle!_rt_Ie!_erget_geglgelteg

oIn inzÍcht te geven in aard en aantal kontakten die de bewoners in hun
eigen deergebied onderhouden, is de onderstaand.e tabel samengesteld.

Taber 5. Gemiddeld aantar kontakten naar soort per deergebied.

uitsluitend groeten

uitsluitend praatje
gezamenli j ke aktiviteiten
bezoek

samen uit
elkaar dingen lenen

eLkaar helpen

totaal aantal kontakten
totaal aantal rdiepgaandr

Egeysl 3ge* ulggellees

0.86 0.61 0.61

1 .68 2.02 t .32

2.54 L.A4 1.53

4.34 2.96 1.90

t.20 0.70 0.59
2.3t 7.52 0.84

2.84 2.t3 1.79

7.20 5.66 4.2t
4.5t 3.11 1.93

Gemiddeld heeft men in het eigen deelgebied met ruim 5 mensen een kon-
takt dat verder gaat dan groeten. Het uitwisselen van bezoeken en,/of
het samen uitgaan doet men met gerniddeld drie anderen.
Per deelgebied blijken er echÈer aanzienlijke verschilten. Het blijkt
dat de bewoners van de Hoeven de meeste kontakten, zowel oppervlakkig
als diepgaand, hebben. rn de Middethoogbouw heeft men gemiddeld de

minste kontakten. Dat beeld vindt men bij bijna alle vormen van kontakt
terug.
Uit bovenstaande tabel blijkt tevens dat de verschillen tussen de deel-
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gebieden voor sormlige vomen van kontakt groter zijn dan voor anderen.

In figuur 16 wordt geillustreerd hoe de kontakten voor Hoeven, Zomen en

Middelhoogbouw zijn opgebouwd.Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen

kontakten die uitsluitend het maken van een praatje betreffen, diepgaan-

de kontakten en de overige vormen van burenkontakt (gezamenlijke aktivi-

teiten, helpen en lenen).

HOEVEN ZOMEN MIDDELHOOG

ffi PRAATJE

7,20 5,66 4,2L fI DIEPGAAND

ffi ovERIG

Figuur 16.Opbouw van de kontakten per deelgebied'

In de Hoeven zijn de kontakten verhoudingsgewijs vaker diepgaand dan in

de andere deelgebieden. In de Zomen komen proportioneel meer 'praatkon-

takten' voor, te::wijl in de Middelhoogbouw het aandeel van helpen, Ienen

en gezamenlijke aktiviteiten groter is dan in de Zomen en de Hoeven.

In het voorgaande hebben we uitspraken gedaan over de gemiddelde kontakt-

patronen in de drie gebiedjes. Nu wordt aandacht besteed aan de vraag

of er verschil bestaat in het aantal mensen dat in het eigen deelgebied

geen burenkontakten heeft.



-101-

Taber 6. Bewoners zonder kontakt in eigen deelgebied in procenten.

Egsy:l Zges {rqgelleeg
geen kontakten in eigen deelgebied 2.9 6.6 9.3
geen diepgaande kontakten in eigen
deelgebied 5.6 10.1 24.6

Ook uit bovenstaande tabel komen aanzienlijke verschillen naar voren.
Vooral in de Middelhoogbouw komt het nogal eens voor dat bewoners met
geen van hun medebewoners kontakt hebben dat verder gaat dan een groet.
Een op de vier bewoners wisselt geen enkel bezoek uit met een ander uit
de tqiddelhoogbouw.

s. 4. 2 IglEeE!el_89!_p9s9!9r:_yet_99_elg9r9_Ègelge!re§:l

Kontakten tussen bewoners van de verschillende deelgebieden komen be-
trekkelijk weinig voor. Van de drie bewoners is er gemiddeld. maar een

die een kontakt met iemand uit een ander deelgebied onderhoudt dat ver-
der gaat dan een praatje op straat.
In de onderstaande tabel staan de geniddelden voor de drie deelgebieden
voor de verschillende soorten kontakt.

Tabe1 7. Gemiddeld aantal kontakten met bewoners van de andere deelge-
gebieden naar soort.

lgsy:l zesst urggslleeg
uj-tsluitend groeten 1.01 O.72 l.t7
uitsluitend praatje 0.07 0. 05 O. 10

gezamenlijke aktiviteiten 0.07 0. 06 O. 05

bezoek O.zt 0.31 0.27
samen uit 0.07 0.07 0.11
elkaar dj-ngen lenen 0.06 0.07 0.07
elkaar helpen O.t2 O.t1 0.11
totaal aantal kontakten O.3Z O.4I O.3g

totaal aantal 'diepgaand' 0,23 0.33 O.2g



-t02-

De verschillen tussen de deelgebieden zijn betrekkelijk gering. De

bewoners van de Hoeven blijken met wat minder mensen uit andere deelge-

bieden om te §taan. De bewoners uit de Zomen hebben hier de meeste kon-

takten.
Een groot deel

tabel, in het

van de bewoners heeft, zoals blijkt uit de onderstaande

geheel geen kontakÈ met bewoners van de andere plandelen'

Tabel 8. Bewoners zonder kontakten in een ander deelgebied en in het
totale experimentele plangebied in procenten'

Hoeven Zomen urqqe$ees

geen kontakten in de andere deel-
gebieden

geen diepgaande kontakten in de
andere deelgebieden

geen kontakten in het exPerimen-
tele plangebied

geen diepgaande kontakten in het
e:rperimentele Plangebied

81 .0

83. 1

2.8

4.8

72.7

75.3

6.6

9.7

82.O

84.7

9.3

21.3

5.4.3 Ee levrtg -Yet -99 -=9 
gielg -see!:a-!geEl9

- waardering van de kontakten

In het voorgaande is er

deelgebieden wanneer rre

van de kontakten.

Bestaan er ook verschillen in waardering van de kontakten? oÍtr die vraag

te beantwoorden hebben we de bewoners gevraagd een ÏapPortcijfer te geven'

Zotn rapportcijfer werd gevraagd ter beoordeling van de kontakten in

de onmiddellijke omgeving en van kontakten met de andere bewoners van

het eigen deelgebied.

In de onderstaande tabel wordt de waardering voor de kontakten gepresen-

teerd.

op gewezen dat er verschillen bestaan tussen de

letten op de aantallen kontakten en de opbouw
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Tabel 9. Waardering voor de kontakten in het deelgebied.

Eesye! UeEet yrggsllees
kontakten in de direkte woonomgeving 7+ 7+ 7-
kontakten met andere bewoners in het
ei-gendeelgebied 7 7 6\

voor arre deelgebieden geldt dat men de kontakten vlak bij huis wat
hoger waardeert dan de kontakten met verder \^reg wonenden.

De bewoners van de Middelhoogbouw zijn over hun kontakten minder te
spreken dan de laagbouwbewoners.

- identifikatie en isolement

In de tot nu toe verrichte onderzoeken ter evaluatie van woningbouwpro-
jekten, die het predikaat experimenteel hebben gekregen, wordt door-
gaans ook aandacht besteed aan gevoelens van id.entifikatie en isolement.
De schaaltjes die worden gebruÍkt om deze te meten zijn respektievelijk
ontleend aan Nooy (L96L) en het GeÍntegreerd Milieuonderzoek Rijnmond.
ook in dit onderzoek zijn de uitspraken waaruit deze schaaltjes zijn
opgebouw aan de bewoners ter beoordeling voorgelegd (zie bijlage). De

respondenten konden door middel van een 7-puntsschaal aangeven of zij
het met een uitspraak eens vraren of niet.

De onderstaande tabel laat de gemiddelde skores voor de drie deelgebie-
den zien.

Tabe1 10. Gemiddelde skores voor de drie deelgebieden.

identifikatie
isolement

Egeyel Zgssl yiggelleeg
24.78 2t.89 20.74

34.32 36.20 4r.47

Ook in deze tabel blijkt een wat afwijkende beleving van de middelhoog-
bouwbewoners: zij zijn het minste aan hun deelgebied gehecht en ervaren
meer gevoelens van i-solement dan de bewoners van d.e laagbouwgebiedjes.
De mensen uit de Hoeven denken het meest positief over hun buurt en

voelen zich het minst geisoleerd.
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- totaal oordeel over de woonsituatie

De vraag: "In welke mate bent U tevreden met het wonen hier?" stelde de

bewoners in staat een beoordeling te geven van hun totale woonsituatie.

Deze vraag werd gesteld nadat allerlei deetaspekten aI ï^laren beoordeeld.

Het is opvallend dat dat oordeel in de drie deelgebieden weinig uiteen-

Ioopt. De rapportcijfers die in de drie deelgebieden werden toegekend,

zijn: in de Hoeven een 7t, in de Zomen een 7+ en in de Middelhoogbouw

eveneens een 7*.

5.5 Het verband tussen vlonen en htelbevinden

In deze paragraaf wilten hle nagaan of de waardering van de (aspekten

van de) woonsituatie, gevoelens van isolement en de konÈakten in de

woonomgeving een sëunenhang vertonen met de gezondheid'

Om inzicht te krijgen in de gezondheid naken we gebruik van dezelfde

instrumenten die in IJsselstein (Danz & Lengkeek, t979) zijn gehanteerd.

In totaal gaat het on vijf indikatoren.

Drie daarvan zijn gebaseerd op een klachtenlijst die aan de bewoners

werd voorgelegd. Gevraagd werd aan te geven, door het plaatsen van een

kruisje op een 7-puntsschaal, in welke mate men in de maand voorafgaan-

de aan het j.nterview van t2 klachten last had gehad. Daarnaast werd ge-

informeerd of men voor één of meer van de klachten naar de dokter of

de specialist was geweest of dat één of meer van de klachten aanleiding

r^ras gevreest voor ziekenhuisoPname.

De drie indikatoren die van deze gegevens af ziln geleid betreffen:

-'somatische klachten'

- 'vage klachten'

- tartsenbezoekt

Ook aan neuroticisme wordt aandacht,geschonken. Daarvoor wordt gebruik

gemaakt van de Amsterdamse Biografische Vragenlijst (ABV) van !íilde

(1963).

De ABV levert twee skores op voor neurotische labiliteit:

- De N-skore: neurotische labiliteit zoals gemanifesteerd in het

hebben van zogenaa:ude psychoneurotische klachten;

- de NS-skore: neurotische tabiliteit zoals gemanifesteerd in het

hebben van funktionele (lichamelijke) klachten'

Inspektie van de korrelatie-matrix (zie bijlage) leert dat slechts zel-

den een substantieel verband bestaat tussen vlaardering en beleving van
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de woonsituatie en kontakten in de woonomgeving enerzijds en gezondheid
anderzij ds.

Signifikante verbanden werden aangetroffen tussen de isolementsschaal
en alle gezondheidsindikatoren. Deze korrelaties zijn echter betrekke-
lijk laag (maximaal .15).
Tussen gezondheid enerzijds en de kontakten in de woonomgeving en de
waardering daarvan anderzijds bestaat geen verband. Voor de andere be-
levingsindikatoren werden incidenteel signífikante korrelaties gevonden.
Ook deze zijn zonder uj-tzondering iaag.

De isolementsschaal- vertoont niet alleen signifikante korrelaties met
de gezondheidsindikatoren, maar ook met de kontakten, de waardering
en de bereving van de woonsituatie. Deze samenhangen zijn in het alge-
meen veel hoger.

ook de identifikatieschaal staat met veel van de andere indikatoren in
verband. De samenhang tussen identifikatie en algemene woontevredenheid
is opvallend (.41).

5.6. Samenvatting

Bij de fase van kontaktleggen is het feit dat men naast eLkaar woont
van belang. De mate hlaarin men gekonfronteerd word.t met elkaars aanwe-
zigheid maakt de kans op kontakt groter. Bij de oplever1ng van een nieuw-
bouwbuurt betrekken de bewoners min of meer gelijktijdig hun huizen en
zijn gelijktijdig bezig met de aankleding en inrichting van hun woning.
Men vindt dan gemakkelijk een aanreiding om een praatje aan te knopen
of elkaars hulp in te roepen.
ook tijdens het aanleggen van de tuin waren er redenen om elkaar aan
te spreken. Er werden in dit opzicht invloeden gesignaleerd van het
seizoen waarin men de woning betrok. $Ianneer deze aanleidingen tot kon-
takten voeren die mi-n of meer zichtbaar zijn voor anderen en een ,so-
ciale' sfeer suggereren, is de kans groot dat dergelijke kontakten zich
ruimtelijk snel uitbreiden.
ook door het Bouwfonds en de Woningbouwvereniging r^raren al- initiatieven
genomen om de bewoners met elkaar kennis Èe raten inaken.
Soms ontstonden de kontakten doordat mensen die in elkaars nabijheid
wonen elkaar in een andere 'omgeving' (het winkelcentrum; de busharte)
herkenden.

Víanneer er eenmaal een eerste kontakt gemaakt r^ras nam de kans toe dat
men 'via-via' het netwerk uitbreidde.
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In een aantal gevallen zijn kontakten gestimuleerd door omstandigheden

die een gezamenlijk belang benadrukten (aankleding van pleinen, ver-

keersmaatregelen etc. ) .

Bovendien z|jn er initiatieven ontplooid door sommige bewoners'

Zo werd er een barbecue-feest georganiseerd om de bewoners met elkaar

in kontakt Èe brengen.

Sommige bewoners manifesteerden zich nadrukkelijk door de inzet waarmee

zij de burenkontakten op gang brachten.

Een enkele maal werd melding gemaakt van bewoners die zich bij hun bu-

ren 'opdrongenr, zonder zlch te bekomneren om de kontaktsbehoefte van

deze buren. Anderen legden kontakt omdat zij in zekere mate hulpbehoe-

vend \^Iaren.

Daar staat tegenover dat anderen terughoudend waren in het aanknopen

van kontakten en minder makkelijk een beroep op hun buren deden.

Soms kwam die terughoudendheid voort uit de keuze niet geinvolveerd te

wÍIlen raken, bijvoorbeeld ten gevolge van negatieve ervaringen in de

vorige uoonsituatie. Soms was men bevreesd zich aan anderen op te dringen.

Naast bovengenoemde aspekten lijkt het ontstaan van kontaktpatronen

tot op zekere hoogte beinvloed te worden door overeenkomsten en verschil-

len tussen de bewoners.

Overeenkomstige belangen die aanleiding tot kontakt kunnen zí1n, worden

gevonden in:
- kinderen in een leeftijdskategorie die is aangewezen op de naaste

omgeving van de woning (zorg voor toezicht, voor speelvoorzieningen,

oppasregelingen, begeleiding naar school of creche) '

- mate waarin men in de woonomgeving aanwezig is (man en vrouw werkend

of gepensioneerd).

- mate r^raarin men voor de kontakten op de naaste r^Ioonomgeving aangewe-

zen is (autochtoon-allochtoon).

Ook wederziJdse identifikatie op grond van overeenkomsten wordt door de

informanten naar voren gebracht:

- kenmerken dÍe te maken hebben met gelijke status

- Ieeftijd
- in eenzelfde situatÍe verkeren (b.v. gelijktijdig z\^Ianger zí)n).

Overeenkomsten in opvattingen kunnen eveneens het tot stand komen van

kontakten bevorderen:

- opvattingen over burenkontakt (kennismaken, "ingeval van nood moet je

op je buren terug kunnen vallenl').
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- beleefdheid (kontaktpogingen van and.eren kapÈ men niet zomaar af. ,fe
hoort i.emand rterugr' te noden).

ook bij het ontwikkelen en onderhouden van de kontakÈen spelen de zij-
buren een overheersende ro1. Kontakten met de overburen en buren aan de
achterzijde komen mj_nder voor.
Met de plaatsing van de schuurÈjes \^ras het creeëren van een

tige' ruimte beoogd, waar juist kontakten met overburen door
'pleinach-
gestimu-

leerd zouden moeten worden.

Zelden worden deze ruimten door de bewoners als pleintjes gepercipieerd.
Het feit dat de voordeuren van buren, die samen aan zotn plej-nÈje wonen,
door een aangebouwde schuur gescheiden worden, staat dit in de weg.
Daar komt nog bij dat de woonkamer niet op de straatkant van de woning
is geori-ënteerd. Slechts incidenteel komt het voor dat de bedoelingen
van de onÈh/erpers in praktiJk zijn gebracht.
De aanwezigheid van een pad achter de tuinen, waardoor de kans op een
konfrontatie met tvreemdenr aanwezig is, brengt veel bewoners ertoe een
groenafscheiding aan te brengen. Als ook de achterburen dergelijke maat-
regelen treffen, betekent dit een dubbele barriëre voor ontmoetingen
met die achterburen.
De preinen die in het koopwoningengebied zijn gemaakt, hebben voor de
bewoners wel betekenis, als afgebakend gebied waarbinnen de bewoners
met erkaar Èe maken hebben. De ropríracht' van het Bouwfonds en de ge-
meente om te denken over inrichting en aankleding van het plein heeft
in die betekenis bijgedragen.
ook uit de enquëte bleek dat heÈ vronen aan een plein aanzienlijk posi-
tiever beoordeeld wordt dan het wonen aan een straat met overburen.
Kontakten tussen zijburen aan de galerijen in de Middelhoogbouw komen

vaker voor dan kontakten tussen de verschillende woonlagen. Toch komen
er openbare stukken grond voor tussen de bouwblokken rdaarvan de bestem-
ming in onderling overleg kon worden vastgesteld. Tot veel kontakt tussen
de bewoners van verschilrende étages heeft dit niet geleid.
Door de bewoners van huizen met een tuin werd gewezen op de fluktuaties
in de intensiteit van het kontakÈ afhankelijk van het seizoen. Tijdens
de warme zomers van t976 en 1977 kwam het, voor d.at bewoners van de étage-
woningen werden uitgenodigd in een tuin van een parterre-bewoner.
tíaar zich in de Middelhoogbouw 'vertikale' kontakten ontwikkelen is dat
vaak bij woningen die aan de toegang tot het trappenhuis zijn gelegen.
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Een sterk determinerende invloed van homogeniteit op het aangaan van

kontakten btijkt niet uit het materiaal. ÍíeI zijn veel aanleidingen tot

kontakt te herleiden tot overeenkomsten tussen bewoners.

Deze overeenkomsten zijn echter van uiteenlopende aard.

Initiele kontaktpatronen werden uitgebreid ondermeer doordat men via

een bekende nieuwe relaties met andere bewoners aanknoopte.

Sommige informanten hadden een funktie als 'knooppunt' tussen verschil-

lende netwerken. Ook de invloed van de kontakten wordt in sornmige 9e-

vallen gekleurd door de j-deeën van een enkeling'

Het knooppunt kan met zich meebrengen dat men binnen de burenrelaties

noet tschipperent. De \^rens om relaties in stand te houden met buren

die elkaar slecht liggen kan dit noodzakelÍjk maken.

Wanneer zich in relaties konflikten voordeden zocht men alternatieven

bij mensen die hierbiJ niet betrokken $raren. In de loop van de tijd ver-

schoven hierdoor allianties tussen buren. Toch hoeft een konflikt niet

in aIIe gevallen te leiden tot het kompleet verbreken van burenrelaties'

op het nivo van uitwisselen van hulp en diensten wordt de relatie soms

voortgezet.
Ook bij niet konfliktueus verlopende kontakten is er we] sprake van bij-

stelting van de omgang naar een geringere frekwentie en een minder diep-

gaand nivo.
In sornmige relaties ontwikkelt zich een vast stramien (vaste bezoeka-

vonden, wederzijdse uitnodiging voor verjaardagen). Ook binnen derge-

tijke kontaktvormen kr.Iëmen wel biJstellingen voor'

Hoewel het algemene beeld wijst in de richting van een afname van kon-

takten naar intensiteit zijn er ook voorbeelden in het materiaal van

relaties, die enthousiast gestart waren en ook op dat nivo gekontinueerd

werden. Binnen de algemene opvattingen over burenkontakten is de mening

dat men tniet te hard van stapel moet lopent zeer courant.

De gangbare richtlijn voor het aangaan van kontakten was: "de kat uit

de boom kj-jken". Hard van stapel lopen kan met zich meebrengen dat men

bij het aangaan van intensief kontakt onvoldoende rekening heeft gehou-

den met diepgaande verschillen tussen de betrokkenen. Bij het 'kat uit

de boom kijken' probeert men voorzichtig af te tasten of er verschillen

zijn en in hoeverre deze overbrugbaar zijn.

Het volhouden van intensief kontakt dat zonder deze terughoudendheid is

aangegaan, kan te maken hebben met het feit dat verschillen van meet af

aan niet van belang werden gevondenr of dat in de loop van de tijd een
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proces van wederzijdse aanpassing heefÈ plaats gevonden.

De mate waarin men bereld was kontakten te kontinueren en te intensi-
veren hing mede samen met het aanwezig zijn van situaties in de buurt
waarin voorbeelden werd.en gevonden van een bepaalde omgangsvorm en de
sfeer die men daaruit proefde. Het materiaal geeft voorbeelden van de
wijze waarop men daartegen aankijkt. Vaak was dit rbuitenstaanderspers-
pektief I wej-nig gunstig.

Net als in de aanvangsfase spelen ook bij het onderhouden van kontakten
meer persoonsgebonden eigenschappen een ro1. Het blijkt dat ín 't klein-
schalÍge' woonmilieus de invloed daarvan van grote invloed kan zijn op
de sfeer. De meest markante tlpen die uit het maÈeriaal naar voren kwa-
men waren: de hulpbieder, de hurpbehoevende, de achterdochtige, de op-
dringerige kontaktzoeker, de probleemmens.

Bij het verloop van de kontakten tussen buren komen invloeden van over-
eenkomsten en verschillen tussen bewoners (homogeniteit/heterogeniteit)
naar voren.

rn grote lijnen gaat het om dezelfde kenmerken die van belang waren bij
het aangaan v€Ln de kontakten.
Dat geldt met name om die aspekten die te maken hebben met overeenkom-
stige belangen. Meer aksentverschuivingen zijn te onderkennen waar het
gaat om wederzijdse identifikatie. Men is geneigd verschirren (b.v. in
status) wel over het hoofd te zien als er aanpassing plaatsvindt in ge-
drag overeenkomstig de globaal overwegende maatstaven (niet te joviaal
in de omgang). De meeste verfiJning doet zich voor ten aanzien van de
consensus. Naarmate men elkaar langer kent worden kleine verschj-l1en
belangrijker.
ïnformanten wijzen vaak op het belang van ,op eenzerfde golflengte' te
zitten (opvattingen over kinderopvoeding, emancipatie en gedragskodes
over de omgang meÈ buren). Een duidelijk verband tussen de mate van
homogeniteit en konfliktueuze relaties werd niet aangetroffen. In som-
mige gevallen bleken grote verschillen Èussen mensen zeer wel overbrug-
baar.

In het kwantitatief materiaal komt naar voren dat ongeveer d.e helft van
de burenkontakten 'd,iepgaand' is. onder diepgaande kontakten werden die
relaties gerangschiktr waarbij bezoeken werden uitgewisseld..
Het percentage diepgaande kontakten was het laagste in de Middelhoogbouw.
Men had hier ook gemiddeld minder kontakten. rn dit deelgebied wonen de
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meeste buitenshuiswerkende vrouriren.

Het kwalitatieve materiaal laat zien dat kontakten waarbij bezoeken

worden uitgewisseld door de betrokkenen toch vaak a1s betrekkelijk op-

pervlakkig worden waargenomen. Zelden beschouwde men ziJn buren ook als

goede vrienden.

Uit de enquëtegegevens bfijkt dat een aantal belevingsaspekten sanen-

hangt met het aantal kontakten in het deelgebied. Sanenhang is het

sterkst met gevoelens van isolement, de mate van identifikatie met het

deelgebied en de tevredenheid met de kontakten daar. Minder sterkr DèèÏ

wel sigmifikant zijn de sa.menhangen met de a!'gemene woontevredenheid en

de tevredenheid met de woonomgeving. Tussen de deelgebieden bestaan ver-

schillen in deze belevingsaspekten. In de Hoeven beoordeelt men de so-

ciale woonsituatie steeds het meest posítief, in de Middelhoogbouw het

minst r,v6lnneer we de resultaten bekijken van tilentifikatier het isolement

en de tevredenheid met de kontakten.

Tn het algemeen geldt voor het gehele gebied dat extreme beoordelingen

van de kontakten weinig frekwent zLin. De meeste mensen vgelen zích,

blijkens het kwalitatieve materiaal, redelijk thuis tussen hun medebe-

vroners en relativeren de minder plezierige kanten daaraan. BiJ velen

bestaat het besef dat men niet echt afhankeliJk is van de kontakten

met de buren en dat er vaak alternatieven ziJn om zich op te richten.

Vaak waardeert men hetposÍtlefdat de burenkontakten niet te diepgaand

zLJnz men is betrekkelijk vriJ om met elkaar om te gaan. Men voelt zich

niet belaagd door elkaar (het ontbreken van negatieve aspekten) ' Men

kan op elkaar rekenen in geval van noodi oppervlakkig kontakt geeft

ook een gevoel van oP bekend terreln te ziJn'

Soms neemt men minder plezierÍge kantèn van een kontakt op de koop toe,

omdat een kontakt ook baten oplevert.

Het betrokken zijn op buren kan ook impliceren dat men geinvolveerd

raak in hun zorgen en Problemen.

In een aantal gevallen werden duidelijk negatieve uitlatingen genoteerd'

Enerzijds voelde men zich ongelukkig, omdat men slechte individ.uele

ervaringen had (ruzies, onvoldoende ontplooiingskansen, het zich gekon-

tröleerd voelen) anderziJds vÍas men ontevreden, omdat de algemene sfeer

in de onmiddelliJke woonomgeving werd aangeduid als bedorven (roddel'

achterdocht) .
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BEWONE RSPARTÏ CI PATTE

Een van de uitgangspunten in het "Deskundig Manifest" ,,vas dat de bewo-
ners huis en buurt als iets eigens dienen te ervaren. De betrokkenheid
van de bewoners bij het. tot stand komen van d.e gebouwde omgeving zou
daartoe een mi_ddeL zí1n.

6.L Partj-cipatie bij het planontwerp

De werkwijze volgens de SAR-meÈhodiek (zie hoofdstuk 1), zoals door de
ontwerpers werd gevolgd, biedt expliciete mogelijkheden om bewoners in
verschillende fasen van de planvorming bij de besluitvorming te betrek-
ken, zowel door inspraak als door medezeggenschap.
rn Gouda Bloemendaal-oost heeft dit uitgangspunt uitsluitend in de bei-
de laagbouw-deelgebieden geresulteerd in een vorm van particj-patie door
gegadigden.

6. r -t pg_eglrgtpet!9!

oorspronkelijk heeft de intentie bestaan voor het experimentele gebied
een begeleidingskommissie samen te stellen van vertegenwoordigers uit
diverse maatschappelijke geledingen (onder.wijs, grezondheidsiorgr maat-
schappelijk- en kultureel werk, vrou\^renorganisaties etc.). Deze kommis_
sie zou begeleidend optreden voor een werkgroep ondelÍneer samengesÈerd
uit gemeente, provinciare overheid, beleggers, woningbouw-vereniging,
die de globale vorm- en buurtstruktuur zou moeten bepalen. De insterling
van de begeleidingskommissie werd beschouwd ars een vorm van 'inspraak
van de burgerij'. (Notitie Gemeente Gouda, afd. T en s.Z. 20 okt. t97o).
Hiermee werd in het eerste stadi-um van de pran-ontwikkeling voorbijge-
gaan aan de groep werkelijk belanghebbenden: de toekomstige bewoners.
De begeleidingskommissie heeft nauwelijks gefunktioneerd ondermeer om-
dat deze te laat werd ingeschakeld om voldoende voor de problematiek
ingewerkt te zijn.
De participatie van de mensen, die ook werkeliJk in het plangebled. zouden
gaan wonen leverde, met name voor de toekomstige bewoners van de huur-
woningen, praktische moeilijkheden op. overleg tussen de betrokken
woningbouwvereniging en de gemeente Gouda resulteerde in de toezegging
dat mensen, die aan de inspraakprocedure mee zouden doen, ook inderdaad
van de qemeente toestemming zouden krijgen een huis in het plangebied
te betrekken. voor de twee p1and.elen, die het eerst gerealiseerd zouden
word.en, werden via advertenties en brieven gegadigden voor de woningen

6.
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opgeroepen, die zich wilden inzetten voor de inspraak'

voor de laagbouw-huurwoningen meldden zich 63 mensen, voor de koopwo-

ningen werden van de 408 kopers er 21 bereid gevonden zich aktief met

de Ínspraak te bemoeien. Bij het tot stand komen van het derde plandeel'

de Middelhoogbouw, zijn geen toekomstige bewoners ingeschakeld' Tijd-

nood was daarvan de oorzaak. Voor de inspraak werden uiteindelijk twee

groepen 'serieuze gegadigden' geformeerd: 12 aanmelders voor een koop-

woning en 15 voor een (Iaagbouw) huurwoning. Er werd naar gestreefd de

groepen zo samen te stelten dat deze een afspiegeting vor:mden van het

totale bestand aanmeldingen voor beide plandelen. Onderstaand figuur

maakt duidetijk in hoeverre men hierin geslaagd' is'

LEEFTIJD

N= 12 N.408

BURGERLIJKE STAAT

ONGEHUt,lD

N=408

GEZ I NSGROOTTE

t7

77

N'12

25 000-30 000

30 000-35 000

35 000-40 000
MEER DAN 40 OOO

N=12 N=408

Figu_ur 17. ,serieuze gegadigden' en aanmelders voor een woning in
de Hoeven naar leeftijd, gezinsgrootte, burgerlijke staat
en het inkomen in Procenten
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BURGERLIJKE STAAT

ONGEHUl,lD

N= 63 N= 15

GEZINSGROOTTE

N=63 N= 15

WERKEN VROUI,I

WERKÏ NIET

N= 15

Figuur 18. 'serieuze gegadigden' en aanmer_d.ers voor een woning in de
Zomen naar 1eeftijd, gezinsgrootte, burgerlijke stàat enhrerken van de vrouw in procenten

Het blijkt dat de pogingen om een representatieve groep samen te ster-
1en uit de aanmelders in de zomen succesvor zijn geweest. rn de Hoeven
zijn nogal grote afwijkingen te konstateren. Bij de serieuze gegadigden
blijkt een ondervertegenwoordiging van de jongeren en een oververtegen-
woordiging van mensen van middelbare leeftijd.

De alleenstaanden zijn in het inspraakproces in het geheer niet aan bod
gekomen.

De gemidd.elde grezinsgrootte van de 'serieuze gegadigden, ligt hoger dan
die van de aanmelders.
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6.1.2 De Procedures

De participatie in het ontwerpproces door de bewoners vond zÍjn beslag

in vier avond-bijeenkomsten.

De opbouw

parallel:
van deze avonden liep voor de aspirantkopers en -huurders

- ,informatie van en infotmatieverwerking door serieuze gegadigden'

(leen2eavond).Deinformatiehadbetrekkingopdewoning'de
direkte v/oonomgeving, het plangeb5-ed, de relatie plangebied-Gouda

en de werkwijze voor de Procedure;

- ,kiezen en beslissent. De meningen werden d.m.v. een vragenlijst ver-

zameld (2e avond);

- rkonfrontati-e met de plankonsekwenties van de genomen beslissingen"

Diskussie n.a.v. planalternatieven, ontworpen op basis van de beslis-

singen, genomen op de 2e avond (3e avond);

- ,bespreking van het bebouwingsplan, dat tot stand is gekomen op basis

vankommentaaropdegetoondeplanalternatieven,(4eavond).

Naar aanleiding van ervaringen met de gang van zaken bij de koopwoningen

is een aantal wijzigingen in de uitwerking van de verdere procedure aan-

gebracht:

- De diskussie met de voltallige groep bleek niet optimaal te verlopen'

Bijde2einspraakcyclus(deZomen)werdgewerktmetvierkleine
groePen.

- Ook de manier waarop de informatie over het plan werd overgedragen

ondergingwijziging.Deeerstegroepgegadigdenvoordekoopwoningen
(BNG), kreeg veel informatie tijdens de eersÈe zitting mondeling te

verwerken. Deze toekomstige bewoners hadden dit liever vóór de eersÈe

zitting schriftelijk gekregen. Daardoor zou een kritischer opstellinql

mogelijk zijn geweest. Architekten en stedebouwkundigen wezen op het

geringerendementvandeinformatie,zoalsdieopdeeersteavondwas
gepresenteerd.opgrondvandezeoverwegingenisdeinformatiebijde
inspraak-cyclus ten behoeve van het woningwetlaagbouwgebied (de zomen)

vooraf toegezonden.

- Een ander knelpunt bij de informatie-overdracht werd gevormd door het

gepresenteerde visuele materiaal (plattegronden, dia's van maquettes

etc. ) .

Dat bleek voor velen nogal abstrakt. Door gebruik van dia's van ana-

loge situaties werd gepoogd dit bezwaar te ondervangen. op die manier
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werden de alternatÍeve oplossingen geÍllustreerd aan de hand van aI
gerealiseerde situaties.

- De toelichting op de vragenlijst was in eerste instantie louter verbaal.
De toekomstige bewoners konden op een 5-puntschaal aangeven of zij een
bepaalde mogelijkheid positief d.an wel negatief beoordelen.
Bij de tweede inspraakcyclus h/aren de mogelijkheden weergegeven door
tekeningetj es.

- De serieuze gegadigden voor een koopwoning \^raren wel ingelicht over
het feit dat er op de tweede avond een vragenlijst zou komen. zij kre-
gen deze lijsL pas die avond voor het eerst onder ogen, ook aI wisten
ze we1 globaal welke punten aan de orde zouden komen.

De serieuze gegad.igden voor de Zomen konden de vragen mee naar huis
nemen, alsmede enig maquette-materiaar, bedoeld als hurpmiddel- om de
alternatieven inzichterijker te maken. Hierdoor had men de geregen-
heid er nog eens met anderen over te praten.

- op aandrang van het d.eskundigenteam i-s er bovendien voor gezorgd dat,
de overwegingen, die voor het beoordelen van de verschil-lende al_ter-
natieven noodzakelijk zijn, meer nadruk kregen. Een aantal belangrijke
overwegingen waren bij de tweede vragenlijst vermeld, zowel j_n tekst
al-s in beeld.

ook inhoudelijk v/aren de beide inspraakseries niet geheel identiek. Een
van de redenen daarvoor is dat bij de procedure voor de gegadigden voor
de Zomen ook het verkeerssysteem ter diskussie is gesteld. Daarnaast
is hier de uitbreidbaarheid van de woning a1s vast gegeven geintrodu-
ceerd. ook hieruit vloeide een aantal nieuwe keuzemogelijkheden voort.
we zuIlen globaar aangeven over werke onderwerpen d.e groepen hun me-
ningen kenbaar konden maken:

- de Hoeven: het bebouwingsprofier, het verhardingsprofierr pàrkeren,
de positie van de berging en de moqelijkheden voor een gemeenschap-
pelijk tuingebied. ook over de funkti-e en inrichting van pleintjes,
buurtwegen en buurtgroen werden uitspraken gevraagd.

- de Zomen: spreiding of koncentratie van de verschillende woningtypen
over het gebj-ed, de positie van d.e asymentrische kap, de straatpro-
fielen, die onder andere flink beinvloed konden worden door de plaat-
sing van bergingen aan de straatzj-jde, positie van de auto binnen de
buurt, openbaarheid van het tuingebied en het verkeer.



-tt6-

6.1.3 Konsekwenties voor het ontwerP

Als algemeen beeld van de invloed van participatie door bewoners bij

het ontwerpproces komt naar voren dat het woonmilieu er gedifferentieer-

d-er door geworden is. Deze konklusie werd door het deskundigen-team

getrokken op basis van enkele evaluatie-gesprekken, die kort na het

beëindigen van de participatieprocedures gevoerd l^7erden, o.m' met de

architekten (van Dam & Danz, lg74). De laatsten hebben ernaar gestreefd

aan de volgende bewonersvoorkeuren tegemoet te komen:

- smalle rijbanen en in het algemeen minder ruimte ten behoeve van de

auto. Deze tendens kwam in het woningwetgebied nog geprononceerder

naar voren, doordat hier het verkeerssysteem onden^Ierp van inspraak

h/as. Hier bleek een duidelijke voorkeur voor een diffuus systeem met

gemengd gebruik van de stïaten en spreiding van het parkeren.

- Het straatgebied primair als voetgangersgebied. Dit kwam duidelijker

naar voren bij de huurders dan bij de kopers.

- Het tuingebied tussen de woningen kan worden opgedeeld in individuele

tuinen, dan wel wat kleinere tuinen in kombinatie met een gemeenschap-

pelijk gebied. De kopers voelden niet veel voor de laatste oplossing'

Van de huurders bleken velen voorstander van zotn g'emeenschappelijk

gebied.

Bij het ontwerp heeft men niet geprobeerd uiteenlopende voorkeuren meÈ

elkaar te verzoenen, maar er zL)n juist verschillende oplossingen gere-

aliseerd, proportioneel naar het voorkomen van verschillende voorkeuren

onder de bewoners-participanten.

Dat het definitieve bebouwingsplan zonder invloed van de serieuze ge-

gadigden er anders uitgezien zou hebben, valÈ af te leiden uit een uit-

spraak van één van de architekten, gedaan tijdens een evaluatiegesprek:

"Je komt tot dingen rrraarvoor je zeLf niet zondermeer de verantwoorde-

lijkheid had durven dragren".

6.1.4 De ervaringen van de bewoners

Bij het achterhalen van betrokkenen bij de participatie vóóraf, bleek

dat weinigen van de serieuze gegadigden ook uiteindel-ijk in het plange-

bied zijn gaan vronen. voor het koopwoningengebied bleken vijf van de

twaalf participanten daar een huis gekocht te hebben. van de betrokken

huurders werden in de steekproef, die éénderde van het huur-deelgebied

betrof, slechts twee bewoners gevonden, die aan de participatie vooraf



-117-

hadden meegedaan. Exakte gegevens over wie van de 15 huurders na de

oplevering in het deelgebied is gaan wonen, vraren niet meer voorhand.en.
ze konden niet opgespoord worden op basis van het gesprek met de twee
partici-panten noch via de overige respondenten.

6.t.4.1 Het koopwonj_ngengebied, de Hoeven

Slechts twee bewoners van de koopwoningen konden worden geinterviewd
over hun betrokkenheid bij het plan-ontwerp.

De motivering van de j-nformanten om deel te nemen r^7as voor de één:

- als het resultaat van de pranvorming hem zou bevallen, zol hij er
metterdaad een huis kopen;

- nieuwsgierigheid naar het inspraakproces.

Voor de ander golden soortgelijke overwegingen:

- de inspraak leek een leuke ervaring;
- eigen belangen zouden ardus eni-germate bevorderd kunnen worden;

- d.e informant wilde ook t.z.t. in de wijk een ,sociare funktie' hebben;

- de informant hield van optreden in georganiseerde aktiviteiten.

De verwachtingen van de een waren hooggespannen, omdat er niet een
kompromis gezocht zou worden op basis van de wensen van een meerderheid,
maar omdat individuere ideeën gehonoreerd zouden worden.
Beide informanten hadden wel het gevoel dat de particlpatie tot resul-
taten zou leiden. Een probreem vonden de serieuze gegadigd.en dat niet
over de woning zeJ-f, maar alleen over de detaillering van de woonomge-
ving gepraat zou worden. Dat de participatie zich tussen nauw omschreven
voorwaarden zou voltrekken, v/as niet de indruk van de informanten.

De besluitvorming via het kenbaar maken van rrrensen en voorkeuren door
invulling van een vragenlijst werd heel positief gevonden. De architekt
kon zowel de ene als de andere oplossing uitvoeren. vantevoren was ech-
Èer te wej-nig informatie toegezonden, zodat men zich niet voldoende
voorbereid voelde. De informanten wisÈen niet over welke aspekten ge-
praat zou worden, Eén was bevreesd dat het om voornamelijk zeer tech-
nische zaken zou gaan. De informatie die men bij de eerste gelegenheden
te verwerken kreeg was te omvangrijk, hoewel het meeste niet te tech_
nisch bleek en goed gevisualiseerd.
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De architekten werden gewaardeerd om hr.m duideliJke en enthousiaste

explikaties. Men vond dat zi) de particlperende toekomstige bewoners

t serieus namen I .

De bijeenkomsten verliepen als een soort vraag- en antwoord spel tussen

architekten en toekomstige bewoners, zonder dat de diskussie zlch meer

tussen de bewoners onderling afspeelde.

De vertegenwoordigers van het Bouwfonds hielden zich afzijdig' De in-

formanten hadden hen meer als 'waarnemerst gezien. Bekend was dat de

procedure door het Bouwfonds was vastgelegd. Ïn deze procedure was ge-

regeld dat uit de serieuze gegadigden een gespreksteider werd gekozen,

zodat het Bouwfonds nj-et bij de gang van zaken zou kunnen manipuleren'

De rol van de gemeente bij de bijeenkomsten werd zeer surll1ier geacht'

,,De gtemeente Ís maar één keer geweest voor het geven van informatie".

Over de plaats, waar de bijeenkomsten werden georganiseerd, I^'as men

slecht te spreken. Er \^ras geen gelegenheid tot napraten, het zaaLtu)e

was ongezellig. Over de groep insprekers rilaren de informanten wel te-

vreden. De groep was groot, niet opgedeeld in kleinere eenheden. De

sfeer was echter ropen, niet aI te formeel!. Aanvankelijk \^/as men on-

wennig en kwam de diskussie slecht op ganq. Later ging dat beter. "De

vragen die men stelde hlaren wel goed. AI na de eerste bijeenkomst had

ik vrij hoge verwachtingen van de deelnemers". Onderling kende men eI-

kaar niet. Tijdens de procedure vonnden zich geen duidelijke groepjes'

De kontakten tussen de serieuze gegadigden waren zo goed dat er tussen

enkelen nog steeds kontakt bestaat. In het begin manifesteerde één der

participanten zich als 'agrressief'. Hij werd door de groeP min of meer

buiten gesloten en nëIm verder niet meer aan het partÍcipatieproces deel'

voor een der informanten was het niet zo duidelijk op grond van welke

selektie-kriteria de participanten waren uitgenodigd. Ze zagerr zíchzeLf

in zekere zin wel officieel als vertegenwoordigers van de toekomstige

bewoners. De ene informant verklaarde dat hij "dan ook geprobeerd had

om zoveel mogelijk voor hen te denken". De ander meende daarentegen dat

hij nooit echt het gevoel had gehad namens anderen te spreken, maar dat

hij altijd voor zíchze:-f had gesproken. De besluitvorming "via een vra-

genlijst' versterkte het gevoel dat men individuele wensen en ideeën

kwijt kon.

De wensen van de serieuze gegadigden vlaren juist gericht op de woningen

ze[f, hoewel eigenlijk andere aspekten van de woning dan de kaprichting
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niet aan de orde zouden komen. "ze rrraren bang dat de mensen daardoor
teveel van de woonomgeving afgeleid zouden worden. Toen ze dat, op ver-
zoek van de insprekers toch eenmaal hadden gedaan, werd onze motj-vatie
groter".
De beide informanten meenden dat de participatie wel tot enig resultaat
had geleid:

- de kaprichtj-ngen van de woningen zi_jn verschillend;
- er zijn huizen met en zonder carport gebouwd;

- de stoep en rijweg zijn op gelijke hoogte;
- de berej-kbaarheid van de woni-ngen is beter door de gekozen ontslui-

tingswegen. De architekten hadden oorspronkerijk 'hofjes' geprand;

- geen gemeenschappelijke tuinen, zoal-s de architekten hadden voorge-
steld, omdat men bang was voor burenkonflikten daardoor en voor de

geringe verkoopbaarheid van de woningen.

Eén had achteraf spijt dat het idee van'hofjes'vras weggestemd. Hofjes
zouden bevordelijker zijn geweest voor het sociale kontakt in de wijk.
HÍj vond bovendien achteraf dat alles toch al te veel vast had gestaan.

"Daarom was het toch niet de moeite waard.". Hij had li-ever meer inspraak
gezien over het tlpe r^/oning en de indeling van de woning. "Er had ook
meer geschoven moeten kunnen worden in het p1an".
Vond de een het achteraf niet de moeite waard, de ander vond zowel het
participatieproces als het resultaat ("het moest een echte kinderspeel-
wijk worden, \^/eg met de auto. ")reden om zerf een huis in het plan-
gebied te kopen. "Het goed verlopen van het inspraakproces heeft me ge-
sterkt in het idee dat i-nspraak een zinnig en nuttig iets is. rk vind
het een prettige wijk om te wonen en heb ook het gevoel d.at dat mede

.4n Pi.jzelf te danken is".

De enquètegegevens laÈen zien dat de participatie bij het ontvrerppro-
ces de meeste bewoners in de Hoeven niet is ontgaan. Tweederde van de

respondenten wist dat het had plaatsgevonden. waarop de participatie
precies beÈrekking had gehad, bleek echter een punt van misverstanden.
veer mensen, die van enige inspraak af wisten, meenden dat deze op de

woning zelf betrekking had gehad. Hoewel men dus niet wist hraarop pre-
cies de participatie gericht was geweest, vond ongeveer tweederde van
de geénquèteerden dat de participatie zi-nvol was geweest.

Met de kwalitatieve steekproef werden alleen informanten getroffen,
dj-e vertel-den van de participatie-vooraf op de hoogte te zijn. ook hun
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visle op het effekt van de partlciPatie is veelal feltellJk onJulst'

",Je kunt wel merken dat er inspraak is geweesÈ. Er ziJn van die handige

dingen extra, zoals veel stopkontakten in de keuken". Een ander zag het

belang van de participatie niet. "Je moet het toch zelf in je eigen huis

gezellig maken".

6.1.4.2 Het woningwetlaagbouwgebied, de Zomen

Ook de ervaringen van participanÈen in de Zomen zijn slechts van Èwee

echtparen achterhaald.

Van beiden zijn de algemene ideeën over de gang van zaken en heÈ nuttig

effekt niet positief.
Bij het ene echtpaar waren de verwachtingen hoog gestemd:

- ze waren geinteresseerd in vraagstukken van de participatie-demokratie;

- ze hadden een uitgesproken maatschappij-visie;

- ze hadden enige ervaring met bewonersaktiviteiten;

- ze waren nieuwsgierig hoe het hier zou toegaan.

De ver.hrachtingen "in het plan in te werken wat je belangrijk vindt"

waren echter niet scherP omlijnd.

Het andere echtpaar had veel minder uitgesproken vet*rachtingen. Ze hadden

geen ervaringen met enige vo11tr van inspraak. Ze zagen de advertentie

waarin mogelijke insprekers werden uitgenodigd. "We dachten Èoen wel

dat wij dan zeker Ín aanmerking zouden komen voor een woning".

De gang van zaken gaf beiden aanleiding tot kritiek. "A1 tegen het einde

van de procedure werd het te doorzichtigl toen had je aI door dat het

weinig inhield,,. Beide informanten hadden het gevoel dat de participatie

zich tussen Èe enqe vooniraarden bewoogt!.Vee1 suggesties waren niet ver-

werkbaar, omdat ze financieel niet haalbaar \^raren'r.t'Het meeste lag toch

al vasttt.

"Er zLln valse verwachtingen gewekt omdat de beperkingen in het begin

nog niet zo duidelijk waren. Het was in feite geen echt overleg. Bepaal-

de ideeèn werden dus altijd afgekapt". De beperkingen, die de informanten

voelden hadden te maken met de wettelijke normering van de bouw, de te-

rughoudendheid van de gemeente om toezeggingen te doen ("De gemeente

legde zich op geen enkele toezegging vast") en de opstellling van de

woningbouwvereniging ("de woningbouwvereniging stond kennelijk heel on-

wennig tegenover de inspraak. Ze keken de kat uit de boom. Ze waren dus

niet strijdbaar om onze belangen b.v. in Den Haag te bepleiten").
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Bovendíen werd gevonden dat het plan al te ver r^ras uitgewerkt. "Het uras

aI door de architekten, openbare werken en de woningbouwvereniging be-
sIist".
Een tweede punt van kritiek betrof de besluitvorming. Beide informanten
benadrukten dit. "Er werd meer gepraat dan besristtt. "Er was geen af-
ronding van de avond, geen besluitvorminq".
Ten derde vonden beiden dat te weinj-g nog rekening was gehouden met de

onervarenheid van de bewonersparticipanten. "ile moest ontzettend na-
denken en ook nog iets inbrengen. We werden murrrr geÍnformeerdt'. De pro-
brematiek werd. erg ingewikkerd gevonden, de voorlichting soms te ab-
strakt. "Het was moeilijk om de materie door te krijgen,,.
Ondanks het feit dat men zoveel informatie kreeg voelde men zich toch
ongelijkwaardig aan de ontwerpers, omdat men de informaÈie niet kon
hanteren.

Een volgend punt van positieve en negatieve kritiek had betrekking op

de partners in de parÈicipatieprocedure en d.e wL)ze waarop hun optreden
het proces had beÍnvloed.
De architekten vond men positief in hun optreden. "ze deden echt hun

best om de sfeer info:meer te maken". Door hun opstelling wekten de

architekten wel vert:rcuwenr "maar dÍe zijn aan handen en voeten gebon-
den natuurlijk, met name door de financiëre eisen". De dwang van de

financiëIe eisen werd daarbij als een gegeven aanvaard. Minder te spre-
ken was men over de andere partijen. "De stenming werd gedrukt door de

mensen van de woningbouwvereniging. Daardoor werd het te fomeel".
"Toekomstige bewoners mochten vragen stelren, o.a. of er geen rigbad
in kon. Dit mocht niet omdat het een woningwetwoning is, maar iemand

van st. Jozef merkte srechts op: "waarom heb Je een bad nodigr Je rigt
maar in je eigen vuil". Deze uiÈspraak gaf hatelijke opmerkingen over
en weer. "verder kreeg men echt de indruk dat de woningbouwvereniging
haar verantwoordeliJkheid zoveel nogelijk afschoof op de architekten.
Over de gemeente-ambtenaren was men gemengd gestemd.

Enerzijds vond men dat enkele anbtenaren, net ars de architekten, en-
thousiast moeite deden om de toekomstige bewoners te informeren en te
betrekken. Anderzijds stoorden beide informanten zich aan d.e arnbtenaar,
die de bijeenkomsten voorzat. "Hij breef sÈeeds te formeel". llDe voor-
zitter vond het nodig om argumenten op een rijtje te zetten en op grond
van zijn ervaring aan te wiJzen waar men op moest letten. rk vind dat
hij daarmee manipureerde en daardoor invloed uitoefende. Hij wirde
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dingen interpreteren. Doot zijn welbespraaktheid en het feit dat hij

een hoge gemeentemèD wàsr was zijn invloed niet gering".

Tenslotte hadden de informanten op de procedure de aanmerking dat er

geen evaluatie-momenten waren ingebouwd om met elkaar de gang van zaken

te bespreken. Enige evaluatie tussen de toekomstige bewoners onderling

werd niet spontaan door henzelf als groep tot stand gebracht. "Het was

een gemèleerde groep en de mensen kenden elkaar helemaal niet". Er was

bij de lokatie van de inspraakavonden weinig gelegenheid met elkaar als

bewoners na te besChouwen. "Men I,íaS erg afstandelijk onderling'r. "niet

iedereen heeft aIIe avonden bijgewoond. Veel mensen waren onvoldoende

voorbereid. Het huiswerk was te moeilijk".

"De meest geschoolden of de bijdehandsten traden het meest op de voor-

grond. Sornmigen schoten verbaal te kort".
Het werken in kleinere groepjes beviel de beide informanten beter dan

in de volledige groep participanten. Ze meenden dat de mensen dan ge-

motiveerder !{aren en meer betrokken.

Beide informanten vraren er van overtuigd dat de groep zo was geselek-

teerd, dat deze representatief was voor de totale groeP aanmelders.

"Sornrrigen zaten direkt op het nivo van hééI erg vanuit henzelf, hun

eigen siÈuatie, hun eigen belangen en er waren een aantal mensen die

daar wat losser van kr^ramen". De opdracht werd door een van de info:man-

ten expliciet begrepen als: "niet zozeer gaat 't om je persoonlijke

mening, maar om te komen tot een algemeen aanvaardbaar ietsrr.

De belangstelling van de bewoners-partÍcÍpanten ging volgens de infor-

manten vooral uit naar de woning (trappenr keukensr schuurtJes etc.).

Een kleine groep beiJverde zich wat betreft de woonomgevlng om het ver-

keer zoveel mogeliJk uit de buurt te bannen. Daarmee vonden de infor-

manten de bijdragen van de toekomstige bewoners eÍgenlljk te beperkt:

voornamelijk de woning en te eenzijdig gericht op slechts een bepaald

aspekt van de woonomgeving, het verkeer.

De betrekkelijk kritiese geluiden van de informanten geven ook aI enig

inzicht in het door hen veronderstelde nut van de participatie. "Als je

bekijkt hoe de wijk er nu bijstaat, dan is het me niet tegengevallen,

maar of het nu de resultaten van de inspraak ziJn is een tweede. Binnen

de woning is er wel rekening mee gehouden. Voor de ldoonomgeving is het

belangrijker om een paar progressieve ambtenaren op het gemeentehuis te

hebien zitten dan de aanwezigheid van een inspraakgroep".

Verondersteld werd dat de hele inspraakprocedure door de opdrachtgevers
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is opgezet om de experimentele subsidie Èe krijgen van het RiJk. Voor
de toekomstige bewoners had heÈ nauwelíjks nut, aldus een der informan-
ten. "Ik heb nooit het idee gehad van: wij hebben een bijdrage geleverd
om die wijk gestalte te geven. Bepaalde ideeén komen we1 overeen met de

mijne, maar die lagen al vast". redereen vras brij met het huis dat ie
kreeg, een eengezinswoning met een tuin,,.
De participatie werd ook, als doer op zich onderkend: ',De inspraak was

meegenomen. Dat je iets meemaakt wat je niet dagerijks meemaakt, hoe

het in de bouw gaat, de woningverdelingr".
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen te vinden dat het participeren in
de voorbereidingsfase van de bouw heeft geleid tot een speciale binding
aan de buurt. Een van de participantèn is door deze ervaring verder ge-
motiveerd geraakt om zich in te zetten voor georganiseerde bewonersak-
tiviteiÈen.
De bewonerspartici.patie in de ontwerpfase bleek vorgens de enquëte
weinj-g betekenis te hebben voor de huidige bewoners. Slechts een kwart
van de geënqueteerden wist dat er een vorín van inspraak vóóraf was ge-
weest. De meesten daarvan noemden aspekten aan de woning als punten
waarover de bewoners meegedacht hadden.

De vraag of er voldoend.e rekening was gehouden met de wensen van de be-
woners werd slechts door 10* van de ondervraagden met ja of nee (onge-

veer gelijk verdeeld) beantwoord. Ruim 858 had geen oordeel over d.e

vraag of het betrekken van de bewoners bij het planonÈwerp zinvol was

geweesÈ.

ook bij de kwalitatieve gesprekken bleek dat de participatie vóóraf de

bewoners maar weinig zei. Van de 15 informanten met wie over diÈ onder-
werp gesProken werd, hadden 7 nog nooit van deze vorÍn van bewonersbe-

trokkenheid gehoord. Ze waren later in de wijk komen hronen. Vier infor-
manten, die er vanaf het begin woonden, wisten van niets of hadden geen

enkele opinie over dit onderwerp.

De resterende vier, die verklaarden er wer iets over te weten, waren
ontevreden over de volgende aspekten:

- de groep I^Ias te klein; bovendien waren daarvan maar wej.nigen zelf in
dit plandeel komen woneni

- wat er zou gaan gebeuren met de bouw tag allemaal aI vast;
- ze waren ontevreden met het resultaat van de participatie: de huizen

liggen in rijen in plaats van in blokken; de smalre straten zijn on-
prakties en relijk; door de smalle straten zit arres te dicht op el-
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kaar; de inspraak heeft alleen maar geld gekost.

Stechts één informant meende dat de participatie-vooraf op zich, als

beginsel, wel nuttig is.

6.2 Partic-ipatie tijdens de plan-realisering

Om ook tijdens de realisering van het projekt de bewoners bij de gang

van zaken te betrekken, is door het BNG een aantal initiatieven ont-

wikkeld. We zullen daar kort op J-ngaan.

- Een zogenaamde komplex-kommissie behartigde de belangen van alle

kopers bij het BNG.

Vragen, wensen en suggesties met betrekking tot

deze kommissie met het BNG besproken.

Deze kommissie, bestaande uit 5 man, is door de

gekozen.

de woning werden door

kopers uit hun midden

Omdat het plandeel in drie fasen v/erd opgeleverd, werden drie komplex-

kommissies in het leven geroePen.

- Uit de toekomstige bewoners, die zich als kandidaat hadden opgegeven

voor de komplex-kommissies, maar niet hierin gekozen werden, is een

zogenaamde gezamenlijke aankoop-komÍnissie gevormd. Deze groep zou

een taak voor haar rekening nemen, die ook wel in andere BNG-projekten

door de komplex-komrnissie werd uitgevoerd.

- Bovendien werden er deelnemersvergaderingen belegd. Op zo'n vergade-

ring werden de mensen uitgenodigd, die in elkaars nabijheid kwamen

v/onen. Daartoe is het plangebied onderverdeeld in eenheden van onge-

veer 20 woningen, die kwa ligging duidelijk op elkaar georiënteerd

z11n. Doel van deze besprekingen was het geven van informatie over

het plangebied. Deze groep kon over de onmiddelijke woonomgevi-ng

suggesties (karakter van het groen, straatmeubilair e.d.) aandragen.

6-2.t 99-E9PP!9I:E9ETI:9199

De komplex-kommissies zijn door het Bouwfonds in het leven geroepen

omdat het organisatorisch vrijwel onmogelijk geacht werd tijdens de

bouw te overleggen met alle individuele kopers. De komplex-kommissie

vormt de schakel tussen alle kopers en het Bouwfonds, zodat hlanneer

één koper een vraag heeft of een wens uit, hierop via de kommissie kan

worden gereageerd ten voordele van alle kopers. Andersom kan het Bouw-

fonds zich met mededelingen, suggesÈies e.d. tot één orgaan richten

i.p.v. tot a1le individuele bewonersr wèàrvan dan vleer reakties inge-
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vracht moeten \^/Orden.

Het Bouwfonds omschrijfÈ zelf de taken en mogelijkheden van de kommissie
als volgt:

- spreekbuis van aIle kopers naar het Bouwfonds, de gemeente en andere
instellingen;

- zorgen voor kollektieve en daardoor goedkopere aanschaf van zonne-
schermen, ladders, tuinmaterialen enz. ï

- zorgen voor kollektj-eve onderhoudskontrakten;

- een ro1 bij de inspraak over de inrichting van de woonomgeving.

verzoeken van kopers om tijdens de bouw kreine wijzingen, toevoegingen
of veranderingen aan te brengen, worden door de kommissi_e met het Bouw-

fonds besproken. Is de kommissie van oordeel dat het aanbeveling verdient
een en ander tot uj-tvoering te brengen, dan kan zij beslissen voor alle
kopers, het riefst echter nadat deze via een enquëte zijn geporst.
ook kan het Bouwfonds met deze kommissie eventueel wenselijk geachte of
voorgeschreven wi j zigingen bespreken.
Zo'n beslissing kan echter nooit enige verandering brengen in de feite-
lijke gegevens.

Het kontakt tussen de komplex-kornmissie en het Bouwfonds vindt plaats
door regelmatig te houden vergaderingen. Er wordt doorgaans éénmaat per
maand op een avond vergaderd.
Het kan een enkele keer voorkomen dat het Bouwfonds overdag de komplex-
kommissie bij elkaar moet roepen voor een probleem dat op korte termijn
om een oplossing vraagÈ. Het Bouwfonds biedt desgewenst administratieve
ondersteuning aan de komplex-kommissie, bijvoorbeeld voor vermenigvul-
diging van verslagen.
Na voltooiing en ingebruikneming van de woning kan de kornmissie nog j-n

funktie brijven. zLj zíet- toe op de nakoming van gemaakte afspraken en
blijft de bewoners vertegenwoordigen bij het Bouwfonds.
De kopers kunnen op den duur ook besl-uiten de kommissie om te vormen in
een vereniging van eigenaren (BNG-circulaire: d.e komplex-kommissie).

De ervaringen met de komplex-kornmissies werden door een informant, die
hierbij betrokken $/as zeer teleurstellend gevonden. ,'rk ben nogal ge-
schrokken van de opstelling van het Bouwfonds. Ars je wat wilde, dan
kostte dat gerd. Het viel erg Èegen dat er naar zo weinig mogelijk was.
rk had de indruk dat de komplex-kommissies te vergelijken zouden zijn
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met de bewonersgroep, die aan de inspraak vooraf had meegedaan.

lVe kwamen er achter daÈ het ene na het andere voorstel onderuit gehaald

werd of ni-et mogelijk bleek".
De informant vond de komplex-kommissie eigenlijk geen gelijkwaardige

partner voor het Bouwfonds. "We hadden geen gegevens en wisten ook niets

van de kontakten tussen Bouwfonds, architekten en aannemers. De komplex-

kommissie had misschien ook niet de goede instelling. Het kwam er in

feite op neer dat wanneer je nog iets wilde bereiken je dan echt aktie

moest gaan voeren. Die instelling ontbrak om er spijkerhard Èegenaan

te gaan. federeen begon enthousiast meÈ de werkzaamheden voor de kom-

missie, maar misschien liet de motivatie toch te wensen over. Het en-

thousiasme is ingezakLt er was niemand die puf had om vervolgaktivitei-

ten te bedenken. Het werd op het laatst een verplicht nunmer, wij zijn

gekozen, wij zijn er mee bezíg, wij werken de lijsten met wensen af".

Bij de kornrnissie vras sterk het gevoel gegroeid dat initiatieven stuk

Iiepen r omdat het Bouwfonds niet echt bereid was mee te werken. "Het

Bouwfonds zou offertes aanvragen bij de aannemer. Daarover zou de vol-

gende ronde gaëuo, maar inmiddels bleek dan dat de uitvoering al in een

vergevorderd stadium ï/as. Ik vind dat een kwestie van onwiI. Ze wilden

geen moeite doen".

De aktiviteiten van de komplex-konmissie waren begonnen met een inven-

tariserende enquéte onder de kopers. "Na de inventarisatie van v/ensen,

\^raarvan 95t weer moest $Torden afgevoerd, bleef er de mogelijkheid van

een open of gesloten keuken over. BeïToners wilden ook graag een open

Èrap zonder kast. Maar dit kan niet vanwege de wenken en voorschriften.

Het was maar weinig en niet zo belangrijk waarover de bewoners nog mee

konden praten".

De deelnemers in de komplex-kornmissie hadden niet duidelijk het gevoel

'representanten' te zijn van de kopers. Er was hreinig kornmunikatie, be-

halve via de enquëteformulieren. Er werd hrel aan de kopers schriftelijk

gerapporteerd.

Door veel overige kopers werden de aktiviteiÈen van de komplex-kommissie

niet hoog aangeslagen. Men had de indruk dat de kommissies zich door

het Bouwfonds hadden laten rinpakken'.

Eén van de oprichters van een uiteindelijk gevormde wijkvereniging voor

het koopwoningengebied meende zelfs dat de sfeer van irritatie en wan-

trouwen rond de komplex-kornmissies jarenlang de vorming van een wijk-
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verenj-ging in de weg had gestaan. De mensen zouden hun bekomst hebben
gehad van georganiseerde bewonersaktivj-teiten.

6 - 2 - 2 Pp-gg,-erglltile_ee$ggp:Egsgrq:19

De groep van 6 Leden van de aankoop-kommissie (waarvan met twee een
gesprek gevoerd werd) bewoog zich onafhankelijk van de komplex-kommis-
sies.
Eén der deernemers vertelde: "....ik heb er achteraf geen spijt van dat
het niet de komplex-kommissie maar de aankoop-kommissie werd. Ik vond
het een erg zuivere volln van inspraak, omdat je echt direkt kontakt had
ten gn:nste van iedereen. rn deze groep werkte je heer konkreet met de

toekomstig,e bewoners". Deelnemers in deze groep beschouwden het ook als
een manier om het enthousiasme omtrent de nieuw Èe betrekken woning
een beetje vorm te geven. "Het is een manier om die spanning af te re-
agreren, je probeert greep op de toestand te krijgen......je deed het
ook om mensen te leren kennen,'.

Een deel van de aankoop-aktiviteiten vier vóór de verhuj-zing, sommigen
er na- De oprichting van een beheersgroep voor het centrale antennesy-
steem was de laatste daad van de kommissie.

"Toen je er eenmaar woonde vier langzamerhad. de motivatie weg. Je wist
ook niets meer om gezamenlijk te doen en er kwamen ook geen vragen meer
van buiten". De mensen leken over het algemeen tevreden over de bemid-
deling van de aankoop-kommissie. "hle hebben bijna alleen positieve re-
akties gehad, ook van mensen die niets of maar één ding bestelden. Ver-
geleken met de komplex-kommissie zag )e dat het erg rekker 1iep".

6.2.3 99_g99ll9rgr:ysrgegertlg:l

víeinig informatie werd verkregen omtrent de ervaringen, die men had
opgedaan als bewoner met de algemene j_nspraakavonden, die voor alre
toekomsti-ge bewoners toegankelijk waren. ongeveer eenderde van de ge-
ënquèteerden gaven op bij deze inspraak vooraf betrokken te zijn geweest.
Van degenen, met wie kwalitatieve gesprekken zijn gevoerd, kwamen stechts
j-ncidenteel uitspraken over dit gebeuren. ,,Je mocht praten over een
boom op het plein". "Al1es stond toch al vast".

6.3 Participatie na realisering van het projekt

Tussen het moment van oplevering van de woningen en het ond.erhavige
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evaluatie-onderzoek hebben zich in elk der afzonderliJke plandelen be-

hronersgroepen gevormd, dÍe op enigerlei wijze zich hebben ingezet voor

het behartigen van de gezamenlijke belangen.

6.3. 1 Het Eeeevglrlg g!g:!tsgr -99 -EggYgl

Na het verdrarijnen van de komplex-kommissies en de gezamenlijke aankoop-

kommissie, was de beheerkornmissie voor het centrale antennesysteem ge-

ruime tijd de enige groep in de Hoeven, waarj-n bewoners-belangen ge-

bundeld r,tlaren. De doelstelling van deze groep was uíteraard beperkt'

Een bewonersgroep voor behartiging van zaken met een verdere strekking

heeft lang op zich Iaten wachten. Men vond de sfeer rond de afloop van

de komplex-kornmissies daar niet geschikt voor. Eén bewoner had zich aan-

gemeld als bestuurslid van het overleg van Bewonersgroepen Bloemendaal

(o.B.B. ). Hij was als belangstellende door een advertentie aangetrokken

en zat niet als representant van een groepering in het O'B'B'

plannen van de gemeente om de reeds opgeleverde wijk alsnog dichter te

bebouwen (op groenstroken, die een visuele of gebruiksfunktie hadden)

waren voor tvree bewoonsters aanleiding een tinitiatiefgroep Hoevent op

te zetten.
Deze groep, die na enige tijd versterking kreeg, beijverde zich om de

bewoners via stencils en het wijkblad op de hoogte te brengen van de

gemeentelijke plannen. "Ik had daarin geen direkt eigen belang, ik vond

het gewoon zonde a1s er op deze manier afbreuk werd gedaan aan de buurt'

ZoÍets moet je dan gezamenlijk aanpakken. Bepaalde deskundigheid over

de problematiek had ik niet. Ik kan wel dingen goed in de gaten houden

en durf er ook achteraan te gaan als het moet. verder ben ik gehToon

graag aktief en ik heb ervaring met organiseren"'

De groep initiatiefnemersr die in de loop der tijd (ongeveer 2 )aat)

uitgroeide tot 10 à 12 mensen, besloot de bewoners voor te leggen of

er behoefte was aan een wijkkomitee, dat zlch op meer terreinen zou

kunnen opwerpen voor de Hoeven-be\^Ioners. Volgens de door het wijkko-

mitee verstrekte gegevens "reageerden van de 328 woningen er ongeveer

230 bewoners PosiÈief ".
De initiatiefgroep Hoeven was nooit officieel opgericht. Bij het nieuwe

wÍjkkomitee 'de 12 Hoeven' werd gekozen voor een vereniging met rechts-

persoonlijkheid, met statuten en een huishoudelijk reglement.

A1 bij de voorbereiding van de oprichting van het komitee werden aIIe

bewoners uitqebreid geënquèteerd. Op grond van de resultaten en hlensen,
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die uit de enquète bleken, werden diverse werkgroepen binnen het komi-
tee in het leven geroepen:

- sociale problemen (hulp in noodsituaties, crèche etc. )

- jeugd (knutsel- en speelgelegenheden)

- mi-l-ieu (verdichting, woonerf)

- sport/ rekreatj-e

- festiviteiten
- bouwzaken (gezamenlijk onderh.oud, inkopen)

Bovendien werd per straat en/of plein een kontaktpersoon gezocht die
wilde helpen met verder verspreiden van stencils, inzamelen van wensen
en suggesties etc.
Ten tijde van het onderzoek werd het wijkkomitee opgericht. Bewoners
waren enthousiast en vol goede moed. Over het verloop van d.e aktivitei-
ten zijn geen gegevens voorhanden.

6 - 3 -2 P9_1339!9gr:!pgrr9tlt99tr_ge_Z9E9l

Door de woningbouwvereniging werd het initiatief genomen de nieuwe be-
woners in het pas opgeleverde plandeel van laagbouw-huurwoningen bijeen
te brengen voor een informatieve avond.
Tijdens deze vergadering ontstond in de diskussie het idee om een wijk-
komitee in het leven te roePen om zich in te zetten voor de belangen van
de bewoners, niet a1leen tegenover de woningbouwvereniging, maar met
name tegenover de gemeente.

Het voorlopige komitee werd gevormd door een aantal sterk gemotiveerde
en enthousiaste bewoners. Sornmigen waren naar de biJeenkomst gekomen
met uitgesproken ideeën over wat er aan de wiJk schortte en met een
zekere drang om daar wat aan te gaan doen.
Deze ideeën waren vaak gevoed door voorafgaand konÈakt tussen buren,
waarbj-j zaken die de wijk betroffen besproken werden.
De bewonersgroep startte met grote voortvarendheid. Er werd een enquète
gehouden onder de bewoners om steun voor het komitee te venrerven en om

een inzicht te krijgen in de wensen, verrangens en krachten van de be-
hroners.

Op de enguète kwam een respons van bijna 90*, waarvan weer 95t zich
schaard.e achter het initiatief. Daarmee was heÈ wijkkomitee een regi_
tieme vertegenwoordigende groep geworden.
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op basis van de enquète-uitkomsten werden een aantal prioriteiten vast-

gesteld voor het aktieprogralYma: groenvoorzieningen, voorzieningencen-

trum, verkeer, verdichting, kinderspeelgelegenheid, sportveldjeS, mede-

delingenbord, bejaardenhutp en burenhulp. Voor de uitwerking van deze

prioriteiten werden werkgroePen opgericht. Elk tid van de kerngroep

zou voortrekker zijn van een dezer werkgroepen.

Behalve de gespecialiseerde groepen waren er bevíoners, die zitting

hadden in de ledenraad van de woningbouwvereniging en die binnen het

wijkkomitee enige tijd een onderscheiden werkgroeP vormden.

De struktuur van het wijkkomitee was weinig geformaliseerd en zeer

Open: er was een voorzitter om tenminste aan algemene vergaderingen

Ieiding te geven en er was een sekretaris om de korrespondentie en ad-

minisÈratieve dokumentatie te beheren. De werkgroepen waren open voor

i-edereen die deel wilde nemen.

Somnigen namen aktief en enthousiast deel omdat de doeleinden van de

participatie hen zo Ee.- harte gingen. Anderen vonden het betrokken zijn

van meer belang: "voor mij is het proces van medezeggenschap belangrij-

ker dan de doelen. Maar de doelen, die gesteld werden waren ook wel de

dingen waar ik me in vinden kon". I'Wat ik belangrijk vond was dat ik

op deze wLjze erg makkelijk kontakten kan maken en me dus vrij snel in

de wijk kan thuisvoelenr'.

De werkgroep van de kinderboerderij werd bijna geheel autonoom' De werk-

groep kinderspeelgelegenheden ging in deze groep oP. In overleg met de

SÈichting Goudse Hofsteden werd het proJekt kinderboerderij op gang

gebracht in een oude boederij, die aan het zomen-gebied grensde. De

e:ploitatie van dit projekt was een kontinu aangelegenheid, waardoor de

werkgroep niet gekonfronteerd werd met een eenmalige of aflopende zaak.

Hetzelfde gold voor de werkgroep van het voorzieningencentrum' Ook deze

werd praktisch autonoom en werd in sa"menwerklng met vertegenwoordigingen

van Euxdere deelgebieden voortgezet.

De hrerkgroep groenvoorzieningen leidde een kortstondig bestaan, omdat de

voortrekker uit de groep verdween.

De werkgroep verkeer, die in het begin een hoge prioriteit vertegenwoor-

digde, is heel taai gebleken. Degenen, die hier als animators optraden,

deden dit energiek en hardnekkig. Met sukses werd er aktie gevoerd om

van het zomen-gebied een woonerf te maken. Bovendien gingen ze zich meer

en meer met andere problematieken bezighouden, zoals met de akties Èegen

de verdichting van de bebouwing in de wijk. Daarmee verschoof het zwaar-
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tepunt van het wijkkomitee in de loop der tijd van de centrare groep
naar de werkgroep verkeer.

Toch gingen niet al-le bewonersakti-es ui-t van het wijkkomitee, of van
een van de werkgroepen. Een aktie tegen de huurverhoging werd opgezet
door iemand die al-s i-ndividuele bewoner l-id. was van het Goudse lluurd.ers
Komitee (G.H.K. ).

Ïn de loop der tijd Ís de aktiviteit van het wijkkomitee naar een mini-
maal nivo gezakt. Sommige werkgroepen draaiden autonoom als exploitanten
van voorzieningen. Anderen hraren opgehouden met bezLg Le z!1n, omdat er
geen doeren meer \^raren om na te streven. Het enige waar men ten tijde
van het onderzoek mee te maken had was de dreÍgende verdichting van de

bebouwi-ng.

Dat nogal wat bewoners van het eerste uur hadden afgehaakt, had onder-
meer te maken met het bestaan van twee soorten opvattingen over bewo-
nersaktj-viteiten. Door de informanten zelf werd dit aangeduid met het
onderscheid tussen de rreal-istenr en de ridealisten'. Bij de eerste
groep ging het primair om te bereiken hrat men zich tot doel had gesteld.
Daartoe moesten bewoners en middelen zo efficiënt mogelijk benaderd
worden. De andere groep sterde zich op het standpunt d.at het'spel'
tenminste zo belangrijk was als de 'knj-kkers'. Daarom v/erd veel aandacht
besteed aan het LoE zrn recht laten komen van de gedachten achter de

doereinden en aan het demokratisch fr:nktioneren van de groep. De rea-
listen verlieten het eerst het wijkkomitee, teleurgesteld over onzake-
lijkheid en onnodig gedemokratiseer.

Het animo van d.e bewoners om zich ergens voor in te zetten nam sterk
af. "rk ben persoonrijk nogal teleurgesteld", aldus een voonnalig ak-
tief komiteelid. "Vooral dat er van de nieuwe bewoners niemand in het
komitee is gekomen vind ik erg. Alres staat nu op een laag pitjer ruErëlr

het kan best zijn dat als men palen in de grond gaat slaan voor de ver-
dichting dat men weer ineens aktief vrordt,i.

De relatie met de achterban was goed zolang er klinkende resultaten
werden behaald. Er is echter nooit gewerkt aan het bewerkstelligen van
een brijvende steun vErn de bewoners aan het komitee. srechts bij het
begin werd een mandaat gevraagd. Later werd de goedkeuring van de be-
$/oners, zolang er geen protesten kwamen, stirzwijgend aangenomen. De

bewoners kregen verslagen van de belangrrijkste beslissingen en verga-
deringen. "De kornrnunikatie had beter gekund. Ars je het echt goed wilt
doen moet je een maandelijks bulletin maken".
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Bij de enquètering voor dit onderzoek bleek ruim 90t van de bewoners

in de Zomen op de hoogte te zÍJn van het bestaan van een bewonersgroeP.

Ruim 808 vond een bewonerskomitee nuttig, vooral voor het bemiddelen

tussen bewoners en instanties en om er naar te streven voorzieningen

in de wijk te verbeteren. De helft van de respondenten kon instemen

met het funktioneren van de bewonersgroeP. Bijna eenderde van de res-

pondenten had echter géén mening over het doen en laten van het wijk-

komitee. Toch vond bijna tweederde de bewonersgroeP een echte 'verte-
genwoordiging' van de Zomen-buurt.

De relatie met de verschillende instanties, zoals de gemeentelijke

diensten, de woningbouwvereniging e.d. werd redelijk gevonden door de

leden van het wijkkomitee. "Men hield terecht rekening met het wijkkoni-

tee. Natuurlijk had je door je idealisme alles veel sneller willen doen,

maar a1s je een beetje doordenkt over de trage besluitvorming bij arnbte-

naren ging het wel goed".

"Voorzover het met de woningbouwvereniging te maken heeft gehad, ging

het best goed. Maar we hebben daar weinig mee te maken gehad, omdat de

[{BV meer de huizen aanging". "De gemeente l^las een soort sponsr je kon

er v€un alles inspugen en er kwam nooit wat terug, behalve als je er in

begon te knijpen".

Over het algemeen liJken er veel resultaten geboekt door het wÍjkkomi-

tee'Riet- en Veenzoom' en dat wordt door de particlpanten zelf ook als

zodanig ervaren. "Van aIIe hoge verwachtJ-ngen die ik in het begin heb

gehad, is wel veel terecht gekomen". Omtrent het voorzieningencentnrm

was men over de vorm waarin het gerealiseerd is, niet tevreden. Het

centrum was echter, mede vanwege het wegvallen van enkele deelnemende

instanties, kleiner geworden dan men gevíenst had.

Opvallend is dat hoewel een voortdurende wriJving tussen wonJ-ngbouwver-

eniging en bewoners over de afwerkíng en toestand van de woningen gesig-

naleerd werd, de woning-technlsche problemen nauhtelijks aanleiding qlaren

voor bewonersaktiviteiten. WeI werden tekortkomingen van de woningen

zelf gebruikt ter onderbouwing van de weigering om huurverhoging te be-

taIen. De huurverhoging heeft men niet kunnen tegenhouden.

VeeI bewonersaktiviteiten betroffen de woonomgeving: het woonerf werd

ver:vrezenlijkt, de kinderboerderij en het voorzieningencentn:m gingen

draaien, slootkanten werden beveitigd, enkele speelvoorzieningen werden

aangelegd etc.
Het feit dat veel aktiviteiten naar bevrediging werden afgerond ontnam

het wijkkomitee een groot deel van de motivatie om bezíg te blijven.
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6.3.3 !e-Ir-ggellgeg!egy

rn het Midderhoogbouw-gebied, het laatst opgeleverd, heeft zi-ch geen
bewonersparticipatie voorgedaan in ontwerp- of uitvoeringsfase van het
p1an.

Tijdens de oplevering van het prandeel werd voor het gedeelte van de
bewoners dat er ging wonen, een bijeenkomst georganiseerd door de woning-
bouwvereniging. De opzet hiervan was: voorlichting over de woningbouw-
vereniging; oprichting van een bewonerskommissie en toelichting op za-
ken, dj-e belangrijk zouden zijn voor bewoners van de Middelhoogbouw
(groen-plan, verkeerssysteem, speelgelegenheid en voorzieningencentrum).
Een bewonerskommissie werd voorlopig samengesteld en later aangevuld
toen de gehele Middelhoogrbouw bewoond was. Er werden enkele werkgroepen
gevormd o.a. een die zich bezLg zo1). houden met het voorzieningencentrum
(ruimte voor wijkaktiviteiten) dat in de Middel-hoogbouw was ondergebracht.
De exploitatie kon in overleg met bewonersgroepen uit de andere plande-
lerr plaats vj-nden. De bewonerskommissie startte met een opiniepeiling
onder de bewoners. De kommissievergaderingen speelden zich thuis af
bij de leden.

De kontakten met de achterban verlj-epen wat aan de stroeve kant, maar
ook intern deden zich strubbelingen voor. Er was onder de kommissiel-ed.en
veel verloop.
De kommissie heeft zich beijverd voor een bibliotheekfiriaal, voor een
betere verkeerssituatie, voor benutting van de stukjes openbare grond
tussen de blokken. veiligheid in de wijk werd nagestreefd o.a. door
het doen afsluiten van brandtrappen v-oor kinderen.

Een erg lang bestaan was de kommÍssie niet beschoren. Van de medebewo-

ners werd weinJ-g steun ondervonden. Het overleg met d.e woningbouwver-
eniging leverde wej-nig resultaat op. "rn het begin had ik het idee dat
er met de woningbouwvereniging wel te praten vie1, maar mijn persoon-
lijke ervari-ng heeft me toch danig daarin teleurgesteld". Het wegvallen
van de voortrekker van de kommissie betekende min of meer het einde van
de aktiviteiten.
De groep werd niet officieel opgeheven, maar ten tijde van het onderzoek
had men al meer dan een jaar geen bijeenkomst van de l_eden gehad.
Víel bleef er een huurdersvertegenwoordiging uit de Middelhoogbouw bestaan
binnen de organisatiestruktuur van de woningbouwvereniging. Deze korpo-
ratj-e kende een zogenaamde ledenraad., waarvan huurders uit de verschil-
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lende woningkomplexen deel uitmaakten. De participanten uit de l4iddel-

hoogbouw vormden echter geen aparte groep, hoewel ze gedeeltelijk ge-

rekruteerd waren uit de bewonerskommissie.

BlÍjkens de enquètegegevens wist het merendeel van de middelhoogbouw-

bewoners we1 dat er een bewonersgroep was geweest. Zelfs 85t vond een

dergelijke bewonersvertegenwoordiging op zich nuttig. De helft van de

ondervraagden gaf geen blijk van instemming met het funktioneren van de

kornmissie. Nog geen sot van de mensen vond dat de kornmissie een werke-

Iijke vertegenwoordiging vormde van de middelhoogbouwbewoners.

Ook uit de kwalitatieve interviews blijkt daÈ men de bewonersgroep een

nogal geisoleerde klub vond. slechts een enkeling was op de hoogte van

de akÈiviteiten. De indruk ontstaat dat er in dit deelgebied weinig be-

hoefte aan een dergelijke groep bestond.

Een deelnemer van de komrnissie wees er zelfs op dat de weerklank van de

bezigheden vooral op de étages erg gerin§J I^Ias, terwijl de beganegrond-

bewoners meer betrokken leken.

6.4 Samenvatting

In de bej-de laagbouwgebieden is in de ontwerpfase een participatiepro-

cedure georganiseerd. Door middel van advertenties en brieven werden

belangstellenden voor de woningen opgeroepen die zich wilden inzetten

voor de inspraak.

Er zijn twee groepen van 'serieuze gegadigden' geselekteerd: 12 aanmel-

ders voor een koopwoning en 15 voor een huurwonins. Bij het samenstellen

van deze groepen werd er naar gestreefd dat de 'serieuze gegadigden'

op een aantal sociografische kenmerken een afspiegeling vormden van het

totale bestand van aanmeldingen voor de beide plandelen'

Departicipatieinhetontwerpproceswerdinvieravondenafgewerkt.
De opbouw van deze avonden liep voor de aspirantkopers en -huurders

paral1el:

- ,Informatie van en informatieverwerking door serieuze gegadigden'

(1e en 2e avond).

- 'Kiezen en beslissen! (2e avond).

- ,Konfrontatie met de plankonsequenties van de genomen beslissingen'

(3e avond).

- ,Bespreking van het bebouwingsplan dat tot stand is gekomen op basis

van kommentaar op de getoonde planalternatieven' (4e avond).
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De bewonersparticS-patie in de fase van voorbereiding, zoars die in
Bloemendaal-oost heeft plaatsgevonden, Iijkt op grond van de resultaten
van het onderzoek voor diskussie vatbaar.
Bij het zoeken naar gegadigden, die bij de inspraak zouden worden be-
trokken, is gekozen voor een representati-e die recht doet aan de diver-
siteit van bewonerskategorleën, die in het plan gehuisvest dienden te
worden. In deze vorm zou de participatie beschouwd kunnen worden als
toegespitst woon-wensonderzoek. De onderzochte groep is echter te klein
om de kategorieèn, die ze representeren, recht te doen. Toch kunnen de

insprekers beschouwd worden al-s een gemotiveerde groep die meedenkt
over een situatie die op dat moment met reëIe belangen verbonden is.

De bewonersparticipatie bij het planontwerp heeft invloed gehad op de

differentiatie van de woonomgeving. Er zijn echter geen aanwijzingen
gevonden in het materiaal die het voor het laagbouwhuurwoningengebied
aannemelijk maken dat bij de woningtoewijzing op gedifferentieerde
wensen is ingespeel_d.

Hoewel vaak gewezen wordt op het belang de toekomstige bewoners in een zo
vroeg mogelijk stadium bij het planontwerp te betrekken, blijkt uit het
Goudse voorbeeld dat het moeilijk is de participerende toekomsti-ge bewo-
ners 'vast te houdent ged.urende het voorbereidingsproces. Van de toch aI
kleine groepen representanten zijn slechts enkele in het uiteindelijk
gerealiseerde projekt komen wonen. Dit geldt zowel voor de participe-
rende huurders als voor de aspirant kopers. De periode tussen inschake-
rinq bij het ontwerp en oplevering van de woningen is kennetijk zoLang
dat veren eerder beschikbare huisvestingsalternatieven aangrijpen.

De kennis omtrent en de waardering van de participatie-vóóraf verschilt
sterk tussen de twee deelgebieden. De bewoners van de Hoeven \^raren veel-
ar op de hoogte van de inspraak en beoordeelden deze overwegend ars
zinvol, in tegenstelling tot de bewoners van de Zomen.

Afgezien van een mogelijk grotere betrokkenheid van aspirant-kopers bij
vormgeving en inrichting van de \^/oonomgeving is de aanvankelijke parti-
cipatie van deze groep gevolgd door een vorm van participatie bij de
oplevering (de comprexkommissi-es, de centrale aankoopkommissie) . Hier-
door was er sprake van een zekere kontinuiteit. De direkt bij de parti_-
cipatj-e-vóóraf betrokkenen werd.en ten dele gemotiveerd door het perspek-
tief dan zeker een woning te krijgen. Tevens gord voor sommigen dat
tijdens het proces van participatie kon worden getoest in hoeverre het
plan zich ontwiklcelde in een richting die door hen als aantrekkelijk
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werd beschouwd. Deze toetsing zou dan mede van invloed zijn op de de-

finitieve beslissing zídn te vestigen in het plangebied.

De vervrachtingen bij de participanten waren doorgaans hoogr maar weinig

scherp omlijnd. De aspirant-bewoners voelden zich soms te tonervarent

oIn snel te kunnen meedenken en beslissen. Met name bij de aspirant-huur-

d,ers ontstond het gevoel dat de inbreng Le zeer beperkt werd door rand-

voon^/aarden als financiële eisen, voorschriften, de standpunten van de

institutionele participanten etc.

De informatie, die werd verstrekt vond men Soms te abstrakt, te laat

verstrekt of te komplex en te omvangrijk.

De deelnemende aspirant-bewoners bleken zeer gevoelig voor de houding

van vertegenwoordigers van de diverse instanties. De afstandelijke

passief-afwijzende opstelling van sommige officiëIe representanten leek

de gevoelens te versterken bij de aspirant-beÍIonersr dat men weinig

werkelijke speelruimte kreeg en dat men veeleer gemanipuleerd werd'

De wijze van besluitvorming lijkt een cruciaal aspekt te zijn. Ener-

zijds werd de enquète naar voorkeuren bevredigend gevonden, omdat men

door individuele rirensen kenbaar te maken meende mee te beslissen over

de uiteindetijke planuitwerking. Anderzijds werd de besluitvorming on-

duidelijk genoemd, omdat er aan het einde van de vergaderingen geen

duidelijke standpunten werden geresumeerd. Pas Iater kwamen de archi-

tekten met konkrete uitwerkingen.

Daarbij kwam dat er geen momenten in de procedure waren ingewerkt waarop

de insprekers zich gezamenlijk op hun standpunten konden beraden.

De deelnemers meenden dat het goed zou zL)n geweest als men elkaar on-

derling beter had leren kennen en er een hechtere insprekersgroep was

gevormd.

De aspirant-bel^Toners

Hi.erover was in het

mogelijk.

r^raren het meest geinteresseerd in de woning zeLf '

vroege ontwerp-stadium geen of nauwelijks inspraak

over het geheel genomen lijken zowel de betrokkenen bij de inspraak

vóóraf als de uiteindelijke bewoners cynies over het resultaat van de

participatie.
Er zíjn weinig vormgevingsaspekten aan te wijzen \^Iaarvoor de beslissing

van behloners van grote betekenis was. Er blijkt geen duidelijke gebon-

denheid aan de buurt tengevolge van de participatie bij het onth'erp'

Waar de participatie door de huidige be\^Ioners zinvol geacht werd, nI.

in het koopwoningengebied, vras het vooral de inspraak tijdens de rea-



-r37 -

lisering van het projekt die gememoreerd werd. Deze hield duÍdetijker
verband met de woning zeLf.
Het funktioneren van de inspraak-groepen, de zgn. komplexkommissies,
die zich tijdens de planrealisering mochten lnzetten, werd evenwel nog
cynieser beoord.eeld dan van de inspraakgroepen bij de participati_e-
vóóraf.
De komplexkommissj-es liepen steeds aan tegen: financiële beperkingen,
wenken en voorschriften, onvoldoende hulp van de opdrachtgever. De

achterban vond de kommissies machteloos.
De gezamenlijke aankoopkommissj-e heeft positief gefunktioneerd: men

maakte er als toekomstige bewoners gebruik van en de leden voelden zich
betrokken bij hun nieuwe woonomqeving.

De slechte ervaringen met voorgaande participatie-vormen stond in het
koopwoningengebied lange tijd andere vormen van bewonersorganisaties in
de weg.

De komplexkommissies lijken als kommunikatlepartner vooral van nut te
zj-jn geweest voor het Bouwfonds zelf.
De bewonersgroepen, die zich na de oplevering in de drie deergebieden
hebben i-ngezet voor de belangen van de bewoners , zLln ontstaan tenge-
volge van een duidelijke aanwijsbare rexterner prikkel.
In het koopwoningen- en in het huurwoningengebied hielden de bewoners-
groepen zich bezig met een vergelijkbare diversiteit aan doelgerichte
bezigheden om het 1eefklimaat te verbeteren.
Een berangrijke motivering om deer te nemen in een dergerijke groep was
niet zozeer een heel konkreet bel-ang in verband met de eigen woonsitua-
tie als weI een algemenere behoefte tbezigr te zijnt j-n een woonomgeving,
die als reigenr werd ervaren.
De rol van de voortrekkers in een bewonersgroep lijkt van cruciaal be-
1ang. De motivering van de minder aktieve deelnemers r^ras doorgaans vaag-
De bewonersgroepen hebben zelf d.e spelregels moeten vaststellen waarbin-
nen de vrijblijvende deelname zich diende af te spelen. Tegenstrijdige
opvattingen - m.n. tussen mensen die het aktiedoel primair stelden en
mensen die meer belang hechtten aan het demokratisch en betrokken bezíg
zí)n - leidden in enkele gevarlen tot het opbreken van de groep.
rn het Zomengebied leidde de bewonersparticipatie tot klinkende resul-
taten, (o.a. de kinderboerd.erij, het voorzieningencentrum, de speelter_
reinen en het woonerf) . Zowel het bereiken van de doelen in het ene ge_
val- ars het niet bereiken van doeren leidde tot het wegvalren van mo-
tieven voor participatie door bewoners.
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relatLe xnet de offieiëIe instanties werd niet optimaal genoemd'

rríoningbourrverenJ.gÍng organÍseerde een kennÍ snakingsbiJ eenkomst en

verleende enige admlnlstratieve steun aan bewonersgroePen.

De relatie met d.e passieve achterbëuf, vErn medebewoners bllJkt een kwets-

bare aangelegenheid. Zorg van de kant der aktieve participanten om in-

formatie door te spelen, mandaten te vernieuwen etc. was veela! onvol-

doende. Terugkoppeling van de kant van de bewoners en t'oelevering van

nleuwe aktieve Ieden aan participatiegroepen was minimaal.

De houding van het merendeel der bewoners ldas positief ten opzichte van

het bestaan v€Ln enige \rorm van bewonersvertegenrroordiging' VeeI beteke-

nts 1iJkt, dit gegeven echter niet te hebben sranneer men let op het grote

percentagë lD€IlS€Il1 dat geen Ínening had over het funktioneren van de kon-

krete bewonersgroepen.

Bet meest positief werd gedacht over de bewonersgroeP in het Middelhoog-

bouwgebied. Zowel de groep zelf als de achterb€ul \Íías heterogener dan die

in de andere twee deelgebieden.
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7. SAMENVATTING, KONKLUSIES EN AANBEVELTNGEN

In dit rapport wordt een experimenteel woningbouwprojekt, Bloemendaal-
oost, Gouda (Ex. 73-162), geëvalueerd. Deze evaluatie is gebaseerd op

een enquète onder globaal een derde van de 1200 huishoudens di-e er woon-

d.en. Met een deel van de geinterviewden is enige tijd na de enquète nog

een 'vrij' gesprek gehouden. rn dat tweede gesprek kon dieper op bepaar-
de aspekten van de woonsituatie, die voor de bewoner in het bijzonder
van belang \^raren, worden j-ngegaan en konden ook over punten die niet
in de vragenrijst waren opgenomen, opmerkingen worden gemaakt.

Het experimentele plangebied is opgebouwd uit drie delen, elk met onge-
veer 400 woningen. Een deer bestaat uit koopwoningen in laagbouw (de

Hoeven), een deel uit eengezinswoningen in de woni-ngwetsektor (de Zomen).
Het derde deelgebied omvat flats en maisonnettes in vier bouwlagen. Ook

dit zijn woningwetwoningen.

De laagbouwwoningen in koop- en huursektor zijn nagenoeg identiek.
verschil zíL er in de wijze \^raarop de woning is afgewerkt en in de

groepering van de huizen.

De Advieskommi-ssie Experimentele Woningbouw wijst er in haar advies op

dat het rbijzondere' van het projekt niet in de eerste plaats rigt in
het ontwerp, maar in het proces dat tot het ontwerp heeft geleid. rn
daÈ proces speelde de inspraal< van de toekomsÈige bewoners een belang-
rijke ro1.
De kommissie wijst er echter op dat haar taak ligt in het beoordelen van
het resultaat.
voor de kommissie hebben bij de toekenning van het predikaat de volgende
aspekten een rol gespeeld:

- variatie in woningen binnen een ontwerpstramien
- de potentiëIe uitbreidbaarheid van de eengezinswoningen in de woning-

wetsektor

- d.e zorg die is besteed aan de relatie tussen woning en dj-rekte woon-
omgeving

- de keuzemogelijkheden tijdens het inspraakproces en de verkavelings-
varianten die in overleg met bewoners zi-jn gekozen

- de eventuele toepassing van cascowoningen in de verhuursektor.

rn dit rapport wordt ondermeer over bovenstaande onderwerpen het oordeel-
van de bewoners gegeven. Dat gerdt ni-et voor de cascowoningen, die in
het definitieve plan ontJcreken.
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Karakteristiek voor het plan is ook dat de architekten door de wijze van

verkaveling hebben gestreefd naar het optimaliseren van de kontaktmoge-

lijkheden tussen buren.

Daarom is veel aandacht besteed aan de sociale relaties die de bewoners

in de naaste omgeving van de woning onderhouden en de beleving daarvan.

In dit kader is ook gelet op de invloed vEIn overeenkomsten en verschil-

Ien tussen buren (honogeniÈeit/heterogeniteit).

Hoewel 'heÈ proces dat tot het onÈwerp heeft geleid' voor de Advieskom-

missie geen rol heeft gespeeld bij de toekenning van het predikaat ex-

perimenteel, onderstreePt de Komissie het belang van de gevolgde pro-

cedure, hlaarvan inspraak van toekomstige bewoners een belangrijke kom-

ponent vormde. In dit onderzoek is daarom ook aan de bewoners-partici-

patie ruÍme aandacht geschonken. Naast de 'inspraak vooraf' wordt ook

ingegaan op aktiviteiten van bewoners die plaats hebben gevonden tijdens

de fase van bewoning.

De bewoners

Het blijkt dat de mensen die in de drie deelgebieden zijn gehuisvest op

tal van kenmerken van elkaar verschillen.

- De laagbouwwoningen (Hoeven en Zomen) worden overwegend bewoond door

huishoudens met kinderen (t ZSt). In de Middelhoogbouw treft men voor-

al huishoudens zonder kinderen aan (71t). Een kwart van de huishoudens

in de Middelhoogbouw bestaat uit alfeenstaanden. Slechts sporadisch

woont een alleenstaande zonder kinderen in een eengezlnswoning (alleen

in de Zomen: 58).

- In a1le deelgebieden is sprake v;rn een betrekkeliJke jonge bevolking

wanneer ï^te deze vergelijken met de bewoners vtr'n nieuwe woningen

(C.D.V. lg75'). Het bewonersbesÈand van de Zomen is naar leeftijd het

minst eenzijdig oPgebouwd.

In de Hoeven ligt. bij de mannen een duidelijk aksent op de leeftijds-

groep van 30 tot 35 jaar (t 508). In de Middelhoogbouw zijn de bewo-

ners die jonger zijn dan 25 laar ruim vertegenwoordigd (348).

- Een vergelijking van de drie deelgebieden naar sociaal-ekonomisch nivo

laat zien dat bij de bewoners van de huurtuoningen de meerderheid be-

hoort tot de kategorieën 'handarbeid' en 'lagere employees'. In de

Zomen is de kategorie 'Iagere employees' wat sterker vertegenwoordigd,

in de Middelhoogbouw de 'handarbeid'-
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Van de bewoners van een koopwoning i-s een groot deel te plaatsen onder
'middelbare en hogere employees,.

onder de bewoneïs van de Middel-hoogbouw treft men veel-a1 mensen die
ook op hun vorige adres aI in Gouda woonden (672).
De helft woonde nog niet eerder zelfstandig.
Van de bewoners van de eengezinswoningen in de huursektor komt bijna
de helft uit Gouda. De kopers komen meestal van buiten Gouda (ruim
B0B). Voor een betrekkelijk klein deel is de huidige eengezinswoning
het eerste huis waarin ze zelfstandig wonen. (14t van de kopers, L7z
van de huurders).

De woning

Beoindingen

In haar moti-vering voor de toekenning van het predikaat experimenteel,
wijst de Kommissie voor wat de woning betreft op de uitbreidbaarheid en
de toepassi-ng van één ontwerpstramien.
Vaste gegevens in dat stramien zijn de travee-maat van 4.go (voor de
eengezinswoningen en maisonnettes is dat tevens de breedte van de wo-
ning) en de woonkamer (over de volle travee-breedte) aan de tuinkant.
Deze oplossing wordt in het algemeen positief beoordeeld. Het wonen aan
de tuinkant wordt door de bewoners van een eengezinswoning met een 8

gewaardeerd. De breedte van de woning krijgt. in de Hoeven een 6+, in de
Zomen een 7t en in de Middelhoogbouw een 8*. De kwalitatieve gesprekken
wezen niet uit dat men de kamers te smal vond. Arleen wanneeï, zoals
op de verdieping, 2 kamers gerealiseerd worden binnen de 4.BO maat heb-
ben de bewoners bedenkingen.

Deze kritiek wordt echter in de Hoeven vaker geuit dan in d.e andere
d.ee19ebi-eden.Ook gaf een j-nformant te kennen dat de woning zo smal toont
tengevolge vëui de plaats van de carports.
Bovendien, ook de breedte van de tuin is bepaald door de breedte van
de woning. Informanten uit de Hoeven vinden de tuin nogal eens te smal.
Tijdens de vrije gesprekken kwam dikwijls naar voren dat de omvang van
de tuin door de geringe breedte te wensen overlaat. rn de zomen hoort
men deze kritiek maar zelden. De uitbreidbaarheid. van de woningren in de
Zomen vormt een van de experimentele karakteristieken. Men vindt de

mogelijkheid in het algemeen niet erg belangrijk en ook de waardering
is niet bijzonder hoog (6L). uit de enquëte blijkt dat de woning voor
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een grote groep bewoners groot genoeg is. Ook het hebben van verhuis-

plannen hrordt vaak genoemd als reden om geen gebruik te maken van de

ui tbreidingsmoge Ii j kheden .

Uit de vrije gesprekken komÈ d.aarnaast nog naar voren dat de opstelling

van de woningbouwverenigin§J soltrs een belemnerende faktor is' Sommige

bewoners zouden de uitbreidingswerkzaamheden liever zelf uitvoeren of

dit naar eigen inzichten laten doen. Dit wordt door de woningbou\^/vere-

niging niet toegestaan. Ook het feit dat de uitbreidlng een forse huur-

verhoging met zich mee brengt schrikt een aantal mensen af.

Aan de respondenten is gevraagd aan te geven welke aspekten van hloningl

en woonomgeving zij betangrijk vonden. llten moest uit een lijst van ruim

30 karakteristieken de belangrijkste 5 in volgorde van importantie

plaatsen.

Wanneer we de resultaten van de Zomen met die van de Hoeven vergelijken,

dan valt op dat tussen kopers en huurders noqal wat overeenstemming be-

staat. Van veel belang bfijkt het feit dat het een eengezins\^Ioning is en

dat er een tuin is.
Bij de kopers komt daar nog bij het aspekt dat het om een koopwoning

gaat.

In de vrije gesprekken wordt er herhaaldelijk op gewezen dat de waarde

van het huis flink is gestegen. Het hogere rapportcijfer dat men in de

Hoeven aan de woning toekent (7\) zou daannee kunnen samenhangen' Aan

de andere kantt in de Zomen worden in de vrije gesprekken tal van op-

leveringsproblemen vermeld en er wordt geklaagd over de afwerking van

de woning. Vaak wordt dit in verband gebracht met de huur: "als je zo-

veel betaalt maq je toch I^/eI verwachten dat de woning in orde is"' Deze

onvrede verklaart wellicht de matige waardering voor de woning in z'n

totaliteit (6L).

Belang wordt in beide laagbouwgebieden gehecht aan de geluidsisolatie

tussen de woningen. De beoordering daarvoor is in de zomen een 5+, in

de Hoeven een 6t. Het feit dat in de beide laagbouwgebieden de ophanging

van de gevelplaten verschillend is, zou hiervoor een verklaring kr:nnen

zij n.

rn de Middelhoogbouw komtrvoor de mensen die op de begane grond l^'onen,

het belang dat men hecht aan de tuin op de eerste plaats. De breedte van

de woning en de bezonning van de tuin krijgen eveneens een hoge priori-

teit. De waardering voor deze aspekten ligt rond de 8'

Ook de zoninval in de woning vindt men belangrijk. Men waardeert dit
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aspekt met een 7. Net als in de laagbouwgebieden onderstrepen ook de

bewoners van de flats en maisonnettes het belang van geluldsisolatie.
ook in de Midderhoogbouw is men hierover niet erg te spreken (5L).

De woningen in de Hoeven en Zomen verschillen in een aantal opzichten.
De huurwoningen zijn voorzien van gevelplaten van eternit en een eter-
nitdak, de koopwoningten hebben uitgewassen grindplaten aIs gevelafwer-
king en een pannendak. De aanblik van de woning wordt in de Hoeven aan-
merketijk beter beoordeeld dan in de Zomen: een 7* en een 5.

rn de Middelhoogbouw is men, zoals brijkt uit de toegekende rapport-
cijfers, tevreden over de meeste aspekten van de woning.
De vrije gesprekken wezen uit dat er wel wat weerstanden bestaan tegen
het toepassen van een galerij. Men vindt dit een tlpischrfratachtig'
attribuut. Bovendien veroorzaakÈ de galerij geluidsoverlast en is er
sprake van inkijk.

Een aanÈal bezwaren tegen de woningen worden in aIle deelgebieden naar
voren gebracht: de open trap en heÈ feit dat soms radiatoren voor een

glazen pui geplaatst zijn. De klacht dat er te we5-nig energiebesparend
gebouwd is komt ook verder naar voïen (te dun glas, matig geisoleerde
zolder) .

Konklusies en adrlbeuelirlgen

De breedte van de woning (4.80 m. ) wordt door de meesten positief
beoordeeld. De kopers geven echter een beduidend lager waarderings-
cijfer hieraan dan de huurders, zí) het dat aan dit aspekt van de

woning door beide groepen weinig belang wordt toegekend. De ind.ruk
uit het kwalitatieve materiaal is dat de kopers nLeL zozeer moeite
hebben met praktische konsekwenties van de woningbreedte, als wel
met de visueLe konsekwentie dat de woning niet royaal oogÈ. Dit rijkt
nog versterkt te worden r^ranneer zich aan de voorkant van de woning

een carport bevindt.
Bij het toepassen van deze breedte-maat zou in het ontwerp gezocht

moeten worden naar mogelijkheden om de breedtewerking van de woning

te aksentueren.

Het enige duiderijke punt van kritiek op de inrichtings- en gebruiks-
mogerijkheden bij de gehanteerde maat van 4.80 m., doet zich voor waar

op de verdieping twee kamers binnen deze breedte zijn gerealiseerd.
Deze kamers zijn van ongelijke omvang en de kritiek richt zich dan
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ook op de inrichtingsmogelijkheden van de kleinere kamer.

Bekeken zou moeten worden of hiervoor een bruikbaarder plattegrond

ontworpen kan worden.

, Een konsekwentie van het ontwerp is dat de woonkamer begrensd wordt

door twee woning-scheidende wanden.

De geluidsisolatie tussen de woningen wordt in aIIe deelgebieden van

groot belang gevonden. De beoordeling van dit aspekt is in het alge-

meen matig.

Wrijvi-ngen tussen buren zijn niet zelden aan geluidsoverlast toe te

schrijven. Aan de geluids$rerende eÍgenschappen van de woningscheidende

rdanden zal specifiek zorg moeten worden besteed bij een dergelijk ont-

hrerp.

- Het wonen aan de tuinkant wordt door een grote meerderheid plezierig

gevonden. Daarbij moet echter worden aangetekend dat veel mensen dat

tevens in verband brengen met het ontbreken van enige aktiviteit aan

de straatkant van de woning.

- Een konsekwentie van de gekozen woningbreedte is een betrekkelijk

smalle tuin. De kopers ervaren dit vaker als een probleem dan de be-

woners van een huurhuis. De indruk bestaat dat het niet zozeer gaat

om verschillende behoefte aan privacy, maar eerder om verschillen in

opvattingen omtrent de eisen die men aan de woonsituatie mag stellen.

Toch verdÍent het aanbeveling reeds bij de oplevering aan beide kanten

een erfscheiding aan te brengen, die de privacy verhoogt. Deze zou

echter gemakkelijk te verwijderen moeten ziJn met het oog op gezamen-

Iijk gebruik van de tuinen. Het aanbrengen van een afscheiding na een

tijd van bewoning wordt snel ervaren als een afwijzing van de sociale

omgeving.

- Uitbreidbaarheid van de \^Ioning, één van de experimentele aspekten van

de woningen in de Zomen, wordt maar door een betrekkelijk kleine groeP

belangrijk gevonden. ook de gemÍddelde \^Iaardering voor dit aspekt is

maar matig.
De uitbreidingen maken alleen een vergroting van keuken en hloonkamer

mogelijk. Een extra verblijfseenheid kan men oP deze wijze niet tot

stand brengen.

De matige lr,Iaardering kan ook s€tmenhangen met de weinig soepele opstel-

ling van de woningbouwvereniging waar het om aanvragen tot uitbreiding

gaat. Zo heeft het feit dat een uitbreiding door wordt berekend in de
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huur een remmende invloed. Het lijkt van belang te zoeken naar voor-
zieningen die uitbreiding met een verbrijfseenheid mogerijk maken.

uitbreidbaarheid vergt een aangepaste opstelring van de verhuurder:
nadruk op advisering in nlaats van voorschri-jven van oplossingen,
keuzemogelijkheden voor de financiële konsekwenties (investering van

de huurder of van de verhuurder).

- De waardering voor de woning in z tn geheel is hoger in de Hoeven d.an

in de Zomen. De volgende aspekten kunnen hiermee in verband staan.

. De bewoners van huurwoningen wijzen vaak op opleveringsgebreken en

povere afwerking van de woning. Men brengt dit onmiddellijk in ver-
band met de huurprijs.
Om irritatie hj-erover \^reg te nemen zal meer zorg aan de oplevering
moeten worden besteed.

. Het gebruik van eternit als gevelafwerking en dakbedekking roept
veel weerstanden op. Het 'armoediger ervan wordt versterkt door de

aanwezigheid van beter afgewerkte, overigens identieke koopwoningen

in de onmiddell-ijke nabijheid. Men zou in dergelijke situaties ten-
minste deze uiterlijke ongelijkwaardigheid moeten voorkomen.

, De mechanische ventilatie in de Hoeven wordt hoger gewaardeerd dan

de ventilatie langs bouwkundige kanalen in de Zomen. Met het oog

op energiebesparing zou gezocht moeten worden naar een verbetering
van het niet-mechanische systeem.

In verband met energiebesparing worden kritische geluiden vernomen in
alle deelgebÍeden. Met name de open trap, de positie van radiatoren
voor tot op de grond doorlopend glas, de toepassing van te dun ven-

sterglas en de warmte - isolatie onder de kap vormden kritiekpunten.
De lichttoetreding in de tuinkamer werd vaak onvoldoende geacht. Dit
maakte het voor velen gewenst ook overdag kunstlicht toe te passen.

De woonomgeving

Beoi.ndingen

De zorg die besteed is aan de relatie tussen wonlng en direkte u/oonom-

geving komt ondermeer tot uitdrukking in de verkavelingsvorm, woonerf-
achtige d.etaillerJ-ng en de parkeeroplossi-ng.

Het kreëren van 'pleinachtiger ruimten in de Zomen door de bergingen
soms los van de voorgevel te plaatsen heeft geen bevredigend resultaat
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opgeleverd. Door de bewoners worden deze ruimten niet als pleintjes

waargenomen. Víe komen hier nog op terug.

Meer waardering bestaat er voor de p1eÍnen in de Hoeven, die groter zíln

en duidelijker als plein zijn ontworpen. Men waardeert in de Hoeven het

wonen aan een plein veel hoger dan het wonen in een straat met overburen.

In het algemeen vinden de bewoners van de Zomen hun eigen deelgebied

minder ruim van opzet dan de Hoeven. Toch is de bebouwingsdichtheid in

beide gebieden nagenoeg gelijk. Wel is aan de straatkant de gevelafstand

tussen de woningen in de Hoeven groter dan in de Zomen. De straten maken

hierdoor een ruimere en overzichtelijkere indruk. In de Zomen $rordÈ er

op ger^rezen dat naar voren gebrachte schuren eveneens afbreuk doen aan de

overzichtelijkheid van de straten.
Deze overzichtelijkheid in de Zomen brengt men ook in verband met de

verkeersveiligheid. Deze ontvangt daar de laagste waardering (zie ook

GÈttinger, 7979).

In de drie deelgebieden zijn verschillende parkeeroplossingen gekozen.

Alleen in de Hoeven wordt op eigen erf geparkeerd.

De afstand tot de parkeergelegenheid wordt slechts van ondergeschikt

belang gevonden. De r^raardering is in alle deelgebieden hoog. In de

kwalitatieve gesPrekken wijst men er op dat de auto wel voor de deur

moet kunnen komen voor uitladen en l^rassen. Dat men geen toezicht kan

houden op de auto vanuit de woning vonnt geen probleem'

Bij de beoordeling van het belang van aspekten van de woonomgeving 1o-

pen de opvattingen van de bewoners uit de drie deelgebieden vrijwel

parallel.
Zeer belangrijk vindt men de verkeersveiligheid en de situering van een

aantal primaire voorzieningen (scholen en winkels). Het ontbreken van

een zvrembad en bibliotheek wordt betreurd. Ook het buurtvoorzieningen-

centrum "De Hoeft' beantwoordt niet geheel aan de verwachtingen.

In het algemeen worden vormgevingsaspekten niet erg belangrijk gevonden'

De bewoners van de Middelhoogbouw zijn daarover het meest tevreden.

ïnformanten wijzen erop dat het allemaal niet zo rflatachtig' is en

vinden dat plezierig. Ook de korte bouwblokken ïIorden als pluspunt 9e-

noemd, omdat men daardoor minder last heeft van inkijk en geluidsover-

Iast op de galerij.

De gemeentelijke Plannen om de bebouwing in Bloemendaal-Oost te ver-

dichten onÈmoeten bij de bewoners veel vreerstand. Het voornaamste argu-
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menÈ daarbij is dat de woningen aI
aI beperkte speelgelegenheid wordt

KonkLusi es en aanbeoeling en

dicht, opeen staan. Ook de toch

dit kader genoemd.

- De afstand tussen de voorgevels is in de Zomen geringer dan in de

Hoeven. Ook komt het in d.e Zomen vaker voor dat men in een straat
overburen heeft. Men heeft in de Zomen heÈ gevoel dat men dichter
op elkaar woont. De waardering voor het wonen in een straat met over-
buren is beduidend lager dan de waardering voor het wonen aan een

plein of aan een straaÈ zonder overburen.
Gezien deze bevindingen verdient het aanbeveting meer rekening te
houden met deze voorkeuren wanneer men sÈreeft naar hoge dichtheden
in een plangebied. De in de Zomen gehanteerde oplossing om door de

positie van de bergingen pleinachtige ruimten te vormen is in dit
opzicht niet adekwaat.

- De verkeersveiligheid is voor de bewoners van elk der drie deelge-
bieden een belangriJk aspekt. De waardering loopt echter uiteen. fn
de wat ruimer opgezette Hoeven is men hierover meer te spreken dan

in de Zomen. Daar wordt gewezen op de onoverzichteltjkheJ-d tengevolge
van de bergingen die niet aan de gevels zijn vastgebouwd.

Bij het plaatsen van losse bergingen aan de straatkant van de woningen

zal extra aandacht moeten worden gegeven aan de overzichtelijkheid,
opdat de verkeersveilÍgheid niet in het gedrang komt.

- In de deelgebieden zijn verschillende parkeeroplossingen gekozen (op

eigen erf vs.gekoncentreerd verspreid). De waardering is in alle deel-
gebieden hoog.

Het is zeker niet zo dat men heÈ noodzakelijk vindt dat de auto voor
de deur in het zicht staat, mits de woning voor de auto bereikbaar
blij fr.
Dit gegeven liJkt ruimere aanknopingspunten te bieden bij het zoeken
naar parkeeroplossingen.

- De ontwerpers hebben biJ de Middelhoogbouw gekozen voor korte bouw-
brokken. De overlast (geluidshinder, inkijk) van de galerij lijkt
daardoor verminderd te worden. Toch vindt men een garerij een onge-
urenste oplossing (tflatachtig'). rs men toch aangewezen op de toepas-
sing van een galeriJ, dan zou er naar gestreefd moeten worden geluid-
dempende materialen toe te passen. Ber,{oners van de begane grond wij-

zo

ln
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zen erop dat een galerij daar overbodig is.

De sociale kontekst

Be»indíngen

Bíj de fase van kontaktleggen is het feit dat men naast elkaar woont

van belang. De mate waarin men gekonfronteerd wordt met elkaars a€rnwe-

zigheid maakt de kans op kontakt groter. Bij de opleverin§J van een nieuw-

bouwbuurt betrekken de bewoners min of meer gelijktijdig hun huizen en

zijn gelijktijdig bezig met de aankleding en inrichting van hun woning.

Men vindt dan gemakkelijk een aanleiding om een praatje aan te knopen

of elkaars hulp in te roepen.

Ook tijdens het aanleggen van de tuin bestaan er redenen om elkaar aan

te spreken. Er worden in dit opzicht invloeden gesignaleerd van het sei-

zoen hraarin men de woning betrekt. Wanneer deze aanleidingen tot kontak-

ten leiden die min of meer zichtbaar zijn voor anderen en een 'sociabele'

sfeer suggereren, is de kans groot dat dergelijke kontakten zich ruimte-

lijk snel uitbreiden.
Door het Bouwfonds en de !{oningbouwvereniging ïIaren al initiatieven ge-

nomen om de bewoners met elkaar kennis te laten maken.

Soms ontstonden de kontakten doordat mensen die in elkaars nabijheid

wonen elkaar in een andere 'omgeving' (het winkelcentrum, de bushalte)

herkenden.

Víanneer er eenmaal een eerste kontakt gemaakt was nam de kans toe dat

men 'via-via' het netwerk uitbreidde.
In een aantal gevallen zijn kontakten gestimuleerd door omstandigheden

die een gezamenlijk belang benadrukten (aankleding van pleinen, verkeers-

maatregelen etc. ).
Bovendien zijn er initiatieven ontplooid door sommige bewoners.

Zo werd er een barbecue-feesÈ georganiseerd om de bewoners met elkaar

in kontakt te brengen.

Sommige bewoners manifesteerden zich nadnrkkeliJk door de inzet waarnee

zij de burenkontakten op gang brachten.

Een enkele maal werd melding gemaakt van bewoners die zich bij hun buren

'opdrongen', zonder zich te bekommeren om de kontaktbehoefte van deze

buren. Anderen legden kontakt omdat zí) ín zekere mate hulpbehoevend

waren.

Daar staat tegenover dat anderen terughoudend waren in het aanknopen

van kontakten en minder gemakkelijk een beroep op hun buren deden.
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Soms kwam die terughoudendheid voort uit de keuze niet geinvolveerd te
wirlen raken, bijvoorbeeld ten gevotge van negatieve ervaringen in de

vorj-ge woonsituatie. Soms \^/as men bevreesd zich aan anderen op te dringen.
Naast bovengenoemde aspekten lijkt het ontstaan van kontaktpatronen tot
op zekere hoogte beinvloed te worden door overeenkomsten en verschil-Len
tussen de bewoners.

Overeenkomstl.ge belangen die aanleiding tot kontakt kunnen zijn worden
gevonden in:
- kj-nderen in een reeftijdskategorie, die is aangewezen op de naaste

omgevj-ng van de woning (zorg voor toezicht, voor speelvoorzieningen,
oppasregelingen, begeleiding naar school of creche);

- de mate waarin men in de woonomgeving aanwezig is (man en vrour^, wer-
kend of gepensioneerd) ;

- de mate waarin men voor de kontakten op de naaste omgevj-ng aanger^rezen

is (autochtoon-allochtoon) .

Ook wederzijdse ident.ifikatie op grond van overeenkomsten wordt door de

informanten naar voren gebracht:

- kenmerken die te maken hebben met gelijke status;
- leeftijd;
- in eenzelfd.e situatie verkeren (b.v. gelijktijdig zwanger zijn).
Overeenkomsten in opvattingen kunnen eveneens het tot stand komen van
kontakÈen bevorderen:

- opvattingen over burenkontakt (kennismaken, "in gevar van nood moet
je op je buren terug kunnen vallen',);

- beleefdheid (kontaktpogingen van anderen kapt men niet zomaar af;
je hoort iemand rterug' te noden).

Ook bij het ontwikkelen en ond.erhouden van de kontakten spelen de zij-
buren een overheersende ro1. Kontakten met de overburen aan de achter-
zijde komen mj-nder voor.
Met de plaatsing van de schuurtjes h/as het creëren van een 'pleinachtiget
ruimte beoogd, waar juist kontakten met overburen door gestimuleerd zou-
den moeten worden. Zelden l^/orden deze ruimten door de bewoners als plein-
tjes gepercipieerd. Het feit dat de voordeuren van buren, die samen aan

zoln pleintje wonen, door een aangebouwde schuur gescheiden worden, staat
dit in de weg.

Daar komt nog bij dat de woonkamer niet op d.e straatkant van de woning
is georiënteerd. Slechts incidenteel komt het voor dat de bedoelingen
van de ontwerpers in praktijk zijn gebracht.
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De,aanvíezigheid van een pad achter de tuinen, waardoor de kans op een

konfronÈatie met 'vreemdent aanwezig is, brengt veel bewoners ertoe een

groen-afscheiding aan te brengen. Als ook de achterburen dergelijke

maatregelen treffen, betekent dit een dubbele barrière voor ontmoetingen

met die achterburen.

De pleinen die in het koopwoningengebied ziJn gemaakt, hebben voor de

bewoners wel betekenis als afgebakend gebied $raarbinnen de bewoners met

elkaar te maken hebben. De ropdracht' van het Bouwfonds en de gemeenÈe

om te denken over inrichting en aankleding van het plein heeft in die

betekenis bij gedragen.

Ook uit de enquète bIIJkt dat het lvonen aan een plein aanzienliJk post-

tiever beoordeeld wordt, dan het wonen aan een straat met overburen.

Kontakten tussen zijburen aan de galerijen in de Middelhoogbouw komen

vaker voor dan kontakten tussen de verschillende tíoonlagen. Toch komen

er openbare stukken grond voor tussen de bouwblokken waarvan de bestem-

ming in onderling overleg kon worden vastgesteld. Tot veel kontakt tus-

sen de bewoners van verschillende étages heeft dit niet geleid.

Door de bewoners van huizen met een tuin wordt.gevlezen op de fluktuaties

in de intensiteit van het kontakt afhankelijk van het seizoen. Tijdens

de warme zomers van L976 en t977 kwan het voor dat bewoners van de éta-

ge-woningen werden uitgenodigd in een tuin van een parterre-bewoner.

Waar zich in de Middethoogbouw 'vertikale' kontakten ontwikkelen is dat

vaak bij woningen die aan de toegang Èot het trappenhui§ zijn gelegen'

Een sterk determinerende invloed. van homogenÍteit op het aangaan van

kontakten blijkt niet uit het materiaal. VíeI zijn veel aanleidingen

tot kontakt te herleiden tot overeenkomsten tussen bewoners' Deze over-

eenkomsten zijn echter van uiteenlopende aard.

Initiële kontaktpatronen werden uitgebreid ondermeer doordat men via

een bekende nieuwe relaties met andere be$roners aanknoopte.

Sommige informanten hadden een funktie als 'knooppunt' tussen verschil-

Iende netr^rerken. Ook de invloed van de kontakten wordt in sonmige ge-

vallen gekleurd door de ideeën van een enkeling.

Het 'knooppunt zijnt kan met zich meebrengen óat men binnen de buren-

relaties moet rschipperenr. De wens om relaÈies in stand te houden met

buren die elkaar slecht tiggen kan dit noodzakelijk maken.

Wanneer zich in relaties konflikten voordeden zocht men alternatieven

bij mensen die hierbij niet betrokken waren. In de loop van de tijd

verschoven hierdoor allianties tussen buren. Toch hoeft een konflikt
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niet in alle gevallen te leiden tot het kompleet verbreken van buren-
relaties. op het nj-vo van uitwisselen van hulp en diensten wordt de re-
latie soms voortgezet.
ook bij niet konfliktueus verlopende kontakten is er wel sprake van bij-
stelling van de omgang naar een geringere frekwentie en een mj-nder diep-
gaand nivo.
In sommige relaties ontwikkelt zich een vast stramien (vaste bezoek-
avonden, wederzijdse uitnodiging voor verjaardagen). Ook binnen derge_
lijke kontaktvormen kwamen wel bijstellingen voor.
Hoewel het algemene beeld wijst in de richting van een afname van kon-
takten naar intensi-teit zijn er ook voorbeelden in het materiaal van
relaties die enthousiast gestart waren en ook op dat nivo gekontinueerd
werden. Binnen de algemene opvattingen over burenkontakten j-s de mening
dat men "ni-eÈ te hard van stapel moeÈ ropen" zeer couranÈ.
De gangbare richtlijn voor het aangaan van kontakten was: "de kat uit
de boom kijken". Hard van stapel lopen kan met zi-ch meebrengen dat men

bij het aangaan van intensief kontakt onvoldoende rekening heeft gehou-
den met diepgaande verschillen tussen de betrokkenen.Bij het rkat uit
de boom kijken'probeert men voorzichtig af te tasten of er verschillen
zijn en in hoeverre deze overbrugbaar zijn.
Het volhouden van intensief kontakt dat zonder deze terughoudendheid
is aangegaan, kan te maken hebben met het feit dat verschillen van meet
af aan niet van berang werden gevonden, of dat in de roop van de tijd
een proces van wederzijdse aanpassing heeft plaatsgevonden.

De mate waarin men bereid was kontakt.en te kontinueren en te intensi-
veren hing mede s€rmen met het aanwezig zijn van situaties in de buurt,
waarj.n voorbeelden werden gevonden van een bepaalde omgangsvorm en de
sfeer die men daaruit proefde. Het materiaal geeft voorbeelden van de
wijze hlaarop men daartegen aankijkÈ. Vaak was diÈ 'buitenstaand.erspers-
pektief ' weinig gunstig.

Net als j-n de aanvangsfase zijn ook bij het onderhouden van kontakten
meer persoonsgebonden eigenschappen van belang. Het btijkt dat in 'kIein-
schalige' woonmilieus de i-nvloed daarvan van grote beÈekenis kan zijn
voor de sfeer- De meest markante typen die uit het materiaal naar voren
kwamen riraren: de hulpbieder, de hurpbehoevende, de achterdochtige, de
opdringerige kontaktzoeker, de probleemmens.

Bij het verloop van de kontakten tussen buren komen invloeden van over-
eenkomsten en verschitlen tussen bewoners (homogeniteit/heterogeniteit)
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naar voren.

In grote lijnen gaat het om dezelfde kenmerken die van belang waren bij

het aangaan van de kontakten.

Dat geldt met name die aspekten die te maken hebben met overeenkomsti-

ge belangen. I4eer aksentverschuivingen zijn te onderkennen hlaar het

gaat om wederzijdse identifikatie. Men is geneigd verschillen (b.v.

in status) wel over het hoofd te zien wanneer er aanpassing plaats vindt

in gedrag overeenkomstig de globaal overwegende maatstaven (niet te

joviaal in de omgang). De meeste verfijning doet zich voor ten aanzien

van de consensus. Naarmate men elkaar langer kent worden kleine verschil-

Ien belangrijker.
Informanten wijzen vaak op het belang van 'op eenzelfde golflengte' te

zitten (opvattingen over kinderopvoeding, emancipaÈie en gedragskodes

over de omgang met buren). Een duidelijk verband tussen de mate van

homogeniteit en konfliktueuse relaties werd niet aangetroffen. In som-

mige gevalten bleken grote verschillen tussen mensen zeer wel overbrug-

baar.

In het kwantitatief materiaal komt naar voren dat onEleveer de helft van

de burenkontakten 'diepgaand' is. Onder diepgaande kontakten worden die

relaties gerangschikt waarbij bezoeken worden uitgewisseld.

Het percentage diepgaande kontakten vlas het Iaagste in de uiddelhoog-

bouw. Men had hier ook gemiddeld minder kontakten. In dit deelgebied

vronen de meeste buitenshuiswerkende vrou\'Ien'

Het kwalitatj-eve materiaal laat zien dat kontakten waarbij bezoeken

\^rorden uitgewisseld door de betrokkenen toch vaak als betrekkelijk op-

pervlakkig worden \^Taargenomen. Zelden beschouwde men zijn buren ook als

goede vrienden.

uit de enquétegegevens blijkt dat een aantal belevingsaspekten samen-

hangt met het aantal kontakten in het deelgebied. Samenhang is het sterkst

met gevoelens van isolement, de mate van identifikatie met het deelge-

bied en de tevredenheid met de kontakten daar. Minder sterk, maar \^Iel

signifikant, zijn de samenhangen met de algemene woontevredenheid en

de tevredenheid met de \^Toonomgeving. Tussen de deelgebieden bestaan

verschillen in deze belevingsaspekten. In de Hoeven beoordeelt men de

sociale woonsituatie steeds het meest positief, in de Middelhoogbouw het

minst, r^ranneer we de resultaten bekijken t.a.v. identifikatie, het

isolement en de tevredenheid met de kontakten'
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In het algemeen geldt voor het gehele gebied dat extreme beoordelingen
van de kontakten weinig frekwent zíjn. De meeste mensen voelen zích,
blijkens het kwal-itatieve materiaal redelijk Èhuis tussen hun medebe-
toners en relativeren de minder prezier1ge kanten daaraan. Bij velen
bestaat het besef dat men niet echt afhankelijk is van de kontakten met
de buren en dat er vaak alternatieven zijn om zich op te richten.
Vaak waardeert men het positief d.at de burenkontakten niet te diepgaand
zíin: men is betrekkelijk vrij om met elkaar om te graan. Men voelt zich
niet belaagd door elkaar (het ontbreken van negatieve aspekten). Men kan
op erkaar rekenen in geval van nood,- oppervrakkig kontakt geeft ook een
gevoel van op bekend terrein te zijn.
soms neemt men minder plezierige kanten van een kontakt op de koop toe,
omdat een kontakt ook baten oplevert.
Het betrokken zijn op buren kan ook impliceren dat men geinvorveerd.
raakt in hun zorgen en problemen.

Ïn een aantaL gevallen werden duidelijk negatieve uitlatingen grenoteerd.
Enerzijds voelde men zich ongelukkig, omdat men slechte individuele er-
varingen had (ruzies, onvoldoende ontplooiingskansen, het zich gekon-
troleerd voelen) anderzijds was men ontevreden, omdat de algemene sfeer
in de onmiddelrj-jke woonomgeving werd aangeduid als bedorven (rodder,
achterdocht).

Konklt nies en arnbeueldqen

- Met de plaatsing van de schuurtjes was door de ontwerpers beoogd een

'pleinachtige' ruimte te creëren. Kontakten met overburen zouden juist
hierdoor tgestimuleerd' moeten worden. Zelden worden deze ruimtes door
de bewoners als pleintjes ervaren. Het feit dat de voordeuren van buren,
die samen aan zorn pleintje wonen, door een aangebouwde schuur geschei-
den zijn, draagt daartoe bij.
Daar komt nog bij dat de woonkamer niet op de straatkant van de woning
georiënteerd is.
De pleinen die in het koopwoningen-gebied zijn gemaakt, hebben voor de

bewoners wel betekenis als afgebakend gebied waarbinnen z!1 met elkaar
te maken hebben.

lVanneer men clusÈers v€rn woningen wil bouwen, waarvan de bewoners op

elkaar betrokken zí1n, dan zal men het pleinelement nadrukkelijker
moeten vormgeven dan in de Zomen is qebeurd. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat het aantal r^roningen rond een plein niet zo groot moet zijn
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dat patronen van kontakt en gebruik te versnipperd raken. Anderzijds

moet verrneden worden dat het aantal woningen aan een plein zo beperkt

is dat één enkele bewoner te nadrukkelijk patronen van kontakt en

gebruik kan bepalen.

Met de pleinen in de Hoeven tijkt in dit opzicht de bovengrens van het

aantal woningen bereikt te zijn.

- Rond de vele trappenhuizen blijken de kontakten tussen bewoners van

verschillende étages zich makkelijker te ontwikkelen. Het ontwerpen

van korte bouwblokken met veel stijgpunten verdient bij étagebouw

navolging, indien men het stimuleren van burenkontakten beoogt.

- Het ontwikkelen van patronen van kontakt en gebruik wordt in het al-

gemeen overgelaten aan de initiatieven van de bewoners.

Het zou zinvol kunnen zijn bewoners in een vroeg stadium voor te

lichten over de specifieke mogelijkheden, dj-e in het projekt hiervoor

aanwezig zijn. Het verdient overweging een voy1n van begeleiding te

bieden voor de bewoners, die ook na de oplevering gekontinueerd kan

worden.

- Burenkontakten blijken in het algemeen een aantat positieve effekten

te sorteren. Kennisuakingsbijeenkomsten hebben het aanknopen van

kontakt vergemakkelÍjkt. Het organiseren van dit soort bijeenkomsten

lijkÈ een nuttige zaak. Daarbij moet er naar gestreefd worden ten-

minste de direkte buren in staat te stellen elkaar te ontmoeten.

- In een enkel geval blijkt bij de toewijzing van een leeggekomen woning

rekening Ee zí1n gehouden met bestaande patronen van kontakt en ge-

bruik, rdaardoor deze in de tijd gekontinueerd konden vlorden. De toe-

wijzende instantie zal gespitst dienen te zijn op dergelijke patronen

en zou in een dergelijk geval de achterblijvende bewoners bij de keu-

ze van kandidaten moeten betrekken.

BewonerspartlcLpatle

Beuin&íngen

In de beide laagbouwgebieden is in de ontwerpfase een participatiepro-

cedure georganiseerd. Door middel van advertenties en brieven werden

belangstellenden voor de woningen opgeroepen, die zich wilden inzetten

voor de inspraak.

Er zijn twee groepen van 'serieuze gegadigden' geselekteerd: 12 aanmel-
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ders voor een koopwoning en 15 voor een huurwoninS. Bij het samenstellen
van deze groepen werd ernaar gestreefd dat de 'serieuze gegadigden'op
een aantal sociografische kenmerken een afspiegeling vormden van het to-
tale bestand van aanmeldingen voor de beide plandelen.
De participatie in het ontwerpproces werd in vier avonden afgewerkt. De

opbouw van deze avonden liep voor de aspirantkopers en -huurders paral-
lel:
- 'rnformatie van en informatieverwerking door serieuze gegadigden,

(1e en 2e avond).

- tKiezen en beslissenr (2e avond).

- 'Konfrontatie met de plankonsequenties van de genomen beslissingenr
(3e avond).

- 'Bespreking van het bebouwingsplan dat tot stand is gekomen op basis
van kommentaar op de getoonde planalternatieven, (4e avond).

De bewonersparticipatie in de fase van voorbereiding, zoars die in
Broemendaal--oost heeft plaatsgevonden, lijkt op grond van de resulta-
ten van het onderzoek voor diskussie vatbaar.
Bij het zoeken naar gegadigden, die bij de inspraak zouden worden be-
trokken, is gekozen voor een representatie die recht doet aan de dÍver-
siteit van bewonerskategorieën die in het plan gehuisvest dienden te
worden. In deze vorm zou de participatie beschouwd kunnen worden a1s

toegespitst woon-wensonderzoek. De onderzochte groep is echter te klein
om de kategorieën, die ze representeren, recht te doen. Toch kunnen de

insprekers beschouwd worden a1s een gemotiveerde groep die meedenkt

over een situatie die op dat moment met reëre belangen verbonden is.

De bewonersparticipatie bij het pranontwerp heeft invloed gehad op de

differentiatie van de woonomgeving. Er zijn echter geen aanvrijzingen
gevonden in het materiaal die het voor het laagbouwhuurwoningengebied

aannemel.ijk maken, dat bij de woningtoewijzing op gedifferentieerde
wensen is ingespeeld.
Hoewel vaak gewezen wordt op het belang de toekomstige bewoners in een

zo vroeg mogelijk stadium bij het planonÈwerp te betrekken, brijkt uit
het Goudse voorbeeld dat het moeilijk is de participerende toekomstige
bewoners rvast te houdent gedurende het voorbereidingsproces. van de

toch aI kleine groepen representanten zijn slechts enkele in het uitein-
delijk gerealiseerde projekt komen wonen. Dit geldt zowel voor de parti-
ciperende huurders als voor de aspirant-kopers. De periode tussen inscha-
keling bij het ontwerp en oplevering van de woningen is kennerijk zo
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lang dat velen eerder beschl-kbare huisvestingsalternatÍeven aangrijpen.

De kennis omtrent en de waardering van de participatie-vóóraf verschilt
sterk tussen de twee deelgebieden. De bewoners van de Hoeven waren veel-

al op de hoogte van de inspraak en beoordeelden deze overrvegend als zin-

volr in tegenstelling tot de bewoners van de Zomen.

Àfgezien v;rn een rnogelijk grotere betrokkenheld van aspirant-kopers bij
vormgeving en inrichting van de woonomgeving is de aanvankelijke parti-
cipatie van deze groep gevolgd door een voltrn van participatie bij de

oplevering (de konplexkonmissies, de centrale aankoopkomrnissie) . Hier-

door was er sprake van een zekere kontinuiteit. De direkt bij de parti-
cipatie-vóóraf betrokkenen werden ten dele gemotiveerd door het Pers-
pektief dan zeker een woning te krijgen. Tevens gold voor sornmigen dat

tijdens het proces van participatie kon worden getoetst in hoeverre het

plan zich ontwikkelde in een richting die door hen a1s aantrekkelijk

werd beschouwd. Deze toetsing zou dan mede van invloed zijn op de de-

finitieve beslissing zLch te vestigen ln het plangebied.

De verwachtingen bij de participanten waren doorgaans hoogr ttlàèr weinig

scherp omtijnd. De aspirant-bewonersrvoelden zich soms te 'onervaren'

om snel te kunnen meedenken en beslissen. Met nane bij de aspirant-

huurders ontstond heÈ gevoel dat de Ínbreng te zeer beperkt werd door

randvoolÍtraarden als financiëIe eJ-sen, voorschriften, de standpunten van

de institutl-onele participanten etc. De info:matie, die werd verstrektr

vond men soms te abstrakt, te laat verstrekt of te komplex en te om-

vangrijk.
De deelnemende aspirant-bewoners bleken zeer gevoelÍg voor de houding

van vertegenwoordigers van de dÍverse instantÍes. De afstandeliJke pas-

sLef-afwiJzende opstelling van sonnlge officÍëIe representanten leek

de gevoelens te versterken biJ de aspirant-bewoners, dat men weÍnig

werkellJke speelrulmte kreeg en dat men veeleer gemanipuleerd werd.

De wijze van besluitvoming lljkt een cruciaal aspekt te zijn. Ener-

zijds werd de enguëte naar voorkeuren bevredigend gevonden, omdaÈ men

door individuele wensen kenbaar te maken meende mee te beslissen over

de uiteindelijke planuitwerking. Anderzijds werd de besluitvoming on-

duidelijk genoemd, omdat er aan het einde van de vergaderJ.ngen -geen

duidelijke standpunten werden geresumeerd. Pas later kwamen de archi-

tekten met konkrete uitwerkingen.

Daarbij kwam dat er geen momenten 1n de procedure waren Íngewerkt waar-
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op de insprekers zich gezamenrijk op hun sÈandpunten konden beraden.
De deernemers meenden dat het goed zou zíjn geweest als men erkaar on-
derling beter had leren kennen en er een hechtere i.nsprekersgroep vras

gevormd.

De aspirant-bewoners waren het meest geÍnteresseerd i-n de woning ze1f.
Hierover was in het vroege ontri,rerp-stadium geen of nauwelijks inspraak
mogelijk.

over het geheel genomen lijken zowel de betrokkenen bij de inspraak-
vóóraf als de uiteindelijke bewoners cynies over het resultaat van d.e

partJ-cipatie.
Er zijn weinig vormgevingsaspekten aan te wijzen hraarvoor de beslissing
van de bewoners van grote betekenis was. Er brijkt geen duidelijke ge-
bondenheid aan de buurt tengevotge van de participatie bij het ontwerp.
waar de participatie door de huidige bewoners zinvol geacht werd, n.r.
in heL koopwoningengebied, I^ras het vooral de inspraak tijdens de reali-
sering van het projekt die gememoreerd werd. Deze hield duidelijker ver-
band met de woning zelf.
Het funktioneren van de inspraak-groepen, de zogenaarnde komplexkommissiesr
die zich tijdens de planrealisering mochten inzetten, werd evenwel nog
cynieser beoordeeld dan van de inspraakgroepen bij de participatie-
vóóraf.
De komplexkommissies liepen steeds aan tegen: financië1e beperkingen,
wenken en voorschrifÈenr onvoldoende hulp van de opdrachtgever. De achter_
ban vond de kommissies machteloos.
De gezamenlijke aankoopkommissie heeft positief gefunktioneerd: men maak-
te er als toekomstige bewoners gebruik van en de leden voelden zich be-
trokken bÍj hun nieuwe woonomgreving.

De slechte ervaringen met voorgaande particÍpatie-vormen stond in het
koopwoningengebied lange tijd andere vormen van bewonersorganisaties in
d.e weg.

De komplexkommissj-es lijken a1s kommunicatiepartner vooral van nut te
zijn geweest voor het Bouwfonds zelf.
De bewonersgroepen, die zich na de oplevering in de drie deelgebieden
hebben ingezet voor de belangen van de bewoners, zijn ontstaan tengevolge
van een duidelijke aanwijsbare rexterne, prikkel.
rn het koopwoningen- en in het huurwoningengebied hielden de bewoners-
groepen zíc}: bezíg met een vergelijkbare diversiteit aan doelgerichte
bezigheden om het leefklimaat te verbeteren.
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Een belangrijke motivering om deel te nemen in een dergelijke groeP ïIas

niet zozeer een heel konkreet belang in verband met de eigen woonsitua-

tie als wel een algemenere behoefte 'bezig te ziin' in een woonomgeving'

die als teigent werd ervaren.

De rol van voortrekkers in een bewonersgroep lijkt van cruciaal belang'

De motivering van de minder aktieve deelnemers I^Ias doorgaans vaag'

De bewonersgIroepen hebben zelf de spelregels moeten vaststellen waar-

binnen de vrijblijvende deelname zich diende af te spelen' Tegenstrij-

dige opvattj-ngen - met name tussen mensen die het aktiedoel primair

stetden en mensen die meer belang hechtten aan het demokratisch en be-

trokken bezig zLln - leidden in enkele gevallen tot het opbreken van

de groep.

In de zomen leidde de bewonersparticipatie tot klinkende resultaten

(oa.dekinderboerderij,hetvoorzieningencentrum,despeelterreinen,
het woonerf). zowel het bereiken van de doelen in het ene geval, als het

niet bereiken van doelen leidde tot het wegvallen van motieven voor

particiPatie door bewoners.

De relatie met de officiële instanties werd niet optimaal genoemd'

De woningbouwvereniging organiseerde een kennismakingsbijeenkomst en

verleende enige administratieve steun aan bewonersgroePen.

De relatie met de passieve achterba.n van medebewoners bliJkt een kwets-

bare aangelegenheid. zorg van de kant der aktieve participanten om in-

formatie door te spelen, mandaten te vernieuwen etc' rilas veelal onvol-

doende. Terugkoppeling van de kant van de bewoners en toelevering van

nieuwe aktÍeve leden aan participatiegroePen was minimaal'

De houding van het merendeel der bewoners was positief ten opzichte van

het bestaan van enige vorm van bewonersvertegenwoordiging. veel beteke-

nis lijkt dit gegeven echter niet te hebben h/ëInneer men let op het grote

percentage mensen, dat geen mening had over het funktioneren van de kon-

krete bewonersgroePen.

Het meest positief werd gedacht over de bewonersgroep in het Middelhoog-

bouwgebied.Zoweldegroepzelfalsdeachterbanwasheterogenerdan
die in de andere twee deelgebieden'

Konklusies en aetbeueling en

- De bewonersparticipatie vóóraf heeft

gedifferentieerde woonomgeving' Deze

bewoners van heÈ plangebied mogelijk

bijgedragen tot een betrekkelijk

differentiatie zou het de nieuwe

moeten maken een woning en een
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r^roonomgeving te kiezen die aansloot bij hun wensen.
Er zijn geen aErnwiJzingen gevonden in het materiaal, die heÈ aanneme-
lijk maken dat met de woningtoewijzing in de Zomen op gedifferentieer-
de wensen is ingespeerd. Een berangrijk aspekt van de inspraak is
hiermee genegeerd.

- Van de 'serieuze gegadigden,, die bij het ontwerpproces betrokken
zijn geweest, is slechts een klein aantal in het ptangebied komen

wonen.

uogelijk zou nog meer zorg moeten worden besteed aan de kontinuÍteit
in het parÈicipatieproces in de periode tussen ontwerp en oplevering.

- Tijdens het participatieproces in de ontwerpfase werd, een onvoldoend.e
duidelijke besluitvorming gekonstateerd. Bij de koopwoningen werd dit
bezwaar versluierd door de wijze r^raarop individuele ideeën en wensen
via een enquète werden verzameld.

- De participanten vonden dat er Ín de planontwerpfase reeds teveel
hoofdzaken door de ontwerpers r^/aren vastgelegd.

- Er werd gekonstateerd dat het participatieproces te snel verliep voor
een afgewogen meningsvorming onder de insprekers. Bij de informanten
was behoefte aan evaluatie-momenten tijdens het participatieproces,
waar de bewoners onderling hun standpunten aan die van elkaar konden
toetsen. Voor deze fase dient meer tijd beschikbaar te worden gesteld.

- Het verschaffen van informatie aan toekomstige bewoners ten behoeve
van de participatie in de ontwerpfase van het plan dient zo vroegl
mogelijk plaats te vinden. Visualisering van alternatieve oplossingen
lijkt van essentieel belang.

- Bewonersparticipanten zijn erg gevoerig ten aanzÍen van de houdÍng
die de rofficiëIe instanties' tiJdens de participatieprocedure aan-
nemen. Een formere autoritaire opsterring neemt bij de toekomstige
bewoners gemakkelijk het gevoel weg daadwerketijk bij parÈicipatie
betrokken te zijn.

- De belangstelling van de toekomstige bewoners biJ de inspraak-vóóraf
gaat primair uit naar de woning. fnzicht in de kwaliÈeit daarvan zal
medebepalend zijn voor de bereidheid van bewoners metterdaad zich in
het plangebied te vestigen en zinvol de parti-cipatieprocedure mee te
maken.

- De participatiegroepen (komplexkommissj-e) die bij de inspraak betrok-
ken waren tijdens de realisering van het projekt, tijken vooral van
nut te zijn geweest ars kommunikaÈiepartner voor het Bouwfonds.
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De bewoners meendei dat deze komplexkomissles zLch hadden laten
rlnpakken'. Aan te beveLen lijkt een direktere kornnunikat'Íe tussen

deze kommissies en de bewoners tot stand te brengen.

De komissies zouden beter geÍnfotmeerd moeten worden over bouwEech-

nische en financièIe mogelÍJkheden (een gelÍJkwaardige partner t.o'v'
de bouwers).
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ADVIESCOMMISSIE EXPERIMENTELE WONINGBOU!í

ProJ ect
Plan
Ontwerper
Opdrachtgever

Gemeente

Ex. 73-t62
Bloemendaal-Oost, Gouda
de Jong, v. OlPhen en Bax
Woningbouwvereniging St. Jozef en
N.V. Bouvrfonds Nederlandse Gemeenten
Gouda

Alqemene Plankarakteristiek
Het ,'bijzondere" van dit projekt ligt niet in de eerste plaats in het
onturer?, maar in het proces dat tot dat ontwerp heeft geleid. onder

supervisie van het doór de Provincie Zuid-Ho1land ingestelde "deskun-
digenteam" is hier een procedure toegepast waarbij van de aanvangr af
niet alleen samensPel tussen alle bij de realisatÍe betrokken diensten
€.è.r maar ook inspraak van toekomstige bewoners werd bewerkstelligd'

AIs basis voor dÍt sanenspel is gebruik genaakt van de SAR-ontwerpme-

thodiekenr zol,Íel voor de te bouwen (casco) woningen als voor het stede-
bouwkundige plan. Daarbij behoort - vooral wat het laatste betreft -
een duideliJke geleding en fasering van het ontweryProces tot de be-

Iangrijke elementen (zie sAR-weefselstudie 1973). Itet ontwerpproces is
op deze basis relatief snel verloPen; de veelvuldige samensPraak heeft
niet tot vertraging geleid.
Het bovenstaande aient overigens slechts als achtergrond voor dit rap-
port; de Adviescornmissie Experimentele woningbouw acht haar taak be-
perkt tot het beoordelen van het resultaat dat de vrucht vor:mt van deze

onthreryprocedure. Dit resultaat kan echter op sonrnige Punten niet vol-
doende begrepen worden, wanneer daarbij niet tevens het plan-proces
en daarmee o.a. het inschakelen van de toekomstige bewoners mede in
beschouwing genomen wordt.

Binnen het kader van een z.g. vtekkenplan zijn in feite drie bebouwings-

plannen ontwikkeld, namelijk:

- een voor 370 eengezinshuizen ín de woningwetsector, in opdracht van

de R.K. Woningbouwvereniging St. Jozefi
- een voor 400 middelhoge meergezinshuizenr €v€oë€tls in de woningwet-

sector (286 maisonneÈtes en 114 ftats) r merendeels bestemd voor be-

Jaarden en/of kleine gezinnen; zelfde opdrachtgeveri
- een voor 428 eengezinshuizen in de premiesector, I^raarvan 92 voor de

verhuur en 336 voor de verkoop, in opdracht van het Bouwfonds Neder-

Iandse Gemeenten N.V.

Mede door het lnschakelen van de opdrachtgevers, maar vooral ook van

bewoners-€Jroepen, resp. uit de kringen van gegadigden voor huur- en

voor eigen woningen, hebben de deelplannen ieder een ei-gen karakter ge-

kregen.
Zo ís het onderscheid tussen de beide buurtJes met eengezinshuizen,
dat, bij de eigen woningen de auto doordringt tot in de woonstraat en

geparkàerd 6?E op eigen erf of onder carport; te:rvrijl in het woning-

,"t-g"a..Ite de auto's I{orden geparkeerd in groepen en buiten de woon-

E"àtjes díe dus voetgangersdomein worden. In beide gevallen is aan

de veiligheid bÍjzondere aandacht besteed'
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Voorts kwam middelhoge bouw in de plaats van aanvankelijk geprojecteer-
de hoogbouw, terwijr toch meer, maar wer kreine woningen geprojecteerd
werden. Er werd een nieuw type bebouwing voor ontwikkeld: korte bouw-
blokjes ter weerszijden van één garerij op de tweede étage, waaraan
maisonnetÈes; daaronder öf beganegrond-maisonnettes, öf twee ragen
flats- De bergingen zíin zo geplaatst dat alle beganegrond-woningen een
eigen tuintje kunnen hebben (geen ,onderbouw,).

Een verdere bijzonderheid is - met name bij de laagbouw geregen in een
aantal varianten welke gekozen zijn voor het plaatsen van de schuren:
aan vootr- en/of achterzijde, vrijgeplaatst of aangebouwd. Een welover-
rrrogen toepassing van die alternatieven - in overreg met de bewoners-
groepen - is sÈerk karakter bepalend voor de inrichting van de milieus.
Door het uitbouwen van funderingsbalken is voor de toekomst een aanzet
gegeven waarop naar behoefte op een geordende wijze aan voor of achter-
kant tussen de uitgebouwde schuur en het huis ruimÈen bij gebouwd kunnen
worden. Ook llgt het in het voornemen een deel van de woningen uit te
voeren als casco-woningen in de verhuursector2 waarÈoe speciale aandacht
wordt gegeven aan een aangepast huurcontract.

2. Experimenteel volge4s de indieners van het plan
Het deskundigenteam dat het ontwerpproces begeleidt noemt als zodanig:
- de detaillering van de direkte woonomgeving;
- de uitbreidbaarheid van de eengezinshuizen;
- de opzet van de étagebouw.

De onthrerpers wijzen in een meer gedetairleerd overzicht op:

- de sterke'reratie tussen woningÈ1pe, vÍoonvonn en woonmirieu,
waarbiJ door het sanenspel van gebouwde elementen (woningen, schuïen,
carports) en niet gebouwde elementen (straatjes, stoepen, parkeer-
plaatsen) de verschillende planonderdelen een eigen identiteit zu}len
krijgen;

- de plaatsing van de bergingen a1s aanzet voor eventuele toevoeglngen
aan de woning;

- kleine wijk- of buurtvoorzieningen, welke desgewenst opgenomen kunnen
worden 1n de onderste twee lagen van de middelhoogbouw, rdaarmee a€ux
dit - tussen de beide andere buurten gelegen gebied - meer een schakel-
functie kan worden gegevenr die door het beloop van voetgangers routes
wordt geaccentueerd.

3. Het. oor4eel van de 4dviescormrissie Experimentele woningbouw
De Adviescommissie stelt veel belang 1n de gerzolgde ontwerp-procedure
met inspraakgroepen, maar meent dat haar taak primair ligÈ bij de be-
oordeling van het resultaaÈ op zijn - evenÈuele - experimentele hoe-
danigheden.

De commissj.e acht de stedebouwkundige conceptie van het geheel niet erg
overtuigend. Er is naar haar oordeer weinig sa.menhang tussen de drie
pranonderdelen, maar ook omgevingserementen zijn weinig in de pranopzeÈ
betrokken; deze hadden volgens de comissie sterker benut kunnen worden
om aan het plan en aan de planonderdelen een eigen identiteit te geven.
Sommige onderdelen (pleintJesr wandelroutes) acht de commissie wat toe-
valIig of ongemotiveerd ingepast of uitgespaard in een ontwerpschema
en daardoor onduideliJk.



BIJLAGE II-3

Belangwekkend acht de Adviescommissie voornamelijk:

- de variatie in woningen die bereikt is binnen één ontwerpstramien;
- de keuzemogelijkheden die daardoor ontstonden tijden het inspraak-

proces en de verkavelingsvarianten welke in overleg met bewoners

zJ-jn gekozeni
- de zorg die besteed is aan de relatie tussen woning en direkte woon-

omgeving;
- de potentiële uitbreidbaarheid van de woningen en/of van de bergingen

op de daanroor gegeven aanzet in de fundering;
- de eventuele toepassing van casco-\^Ioningen in de verhuur-sector,

met gebruik van èen standaard inbouwpakket, en het zoeken naar juri-
dische en financiële regelingen om dit mogelijk te maken'

De woningtypen en de opzet van de meergezinshuizen acht de commissie

niet e4gerimenteel; de toepassing van lessenaarsdaken zal - in sarnen-

frang mei de wijze waarop deze geplaatst zijn (naar elkaar toe of van

elkaar af) er toe bijdragen ."t, àig.tt karakter te geven aan het geheel

èn aan de onderdelen.

Conclusie:

ondanks kritiek op bepaalde aspecten en onderdelen van het project
acht de Adviescomnissie het ontwerp inclusief zijn ontstaanswijze van

zodanig belang, dat zij het wil aanbevelen voor het predikaat "e:<pe-

rimenteel woningbouwproject". De daarbij eventueel te verlenen extra
bijdragezou-overeenkomstighetvoorstelvandeindieners-voor-
namelijk betrekking moeten hebben op de uitbreidbaarheic van de een-

gezinshuizen,despeciaLezorgvoordeinrichtingvandedirektevloon-
omgeving .r - "r".tueel - de bijzondere opzet van de meergezinshuizen
(meer buitengevels).

De AdviescornmÍssie geeft in overweging om bij de aanreg nog bijzondere
aandacht te besteden aan sornmige planonderdelen zoals de overgang tussen

de buurten, de relatie tot water en groen in de omgeving en de grens-

zörte (beëindiging) van het plangebied'

Namens de Adviescommissie Experimentele Víoningbouw

De voorzitterr

w.g. Mr Th.C.M.A. Elsenburg

De secretaris,

w.g. H.J.A. Hovens Greve



BULÀGE TTI-1

GIobaIe topiclij st Vrij e-gesprekken.

A. Introduktie

B. Achtergronden. vestiging, plannen voor de toekomsti woonervaringen;

werksituatie ; tijdbudget.

C. 1. tíoning. A,fwerking (materiaalgebruik) ; breedte; gebruiksfunkties;
uitbreidbaarheid; t{onen tuinkant.

2. Tuin. Breedte; funkties; bergingen; privacy.
3. Woonomgeving. Speelgelegenheid; parkeren; voorzieningen; ver-

dichting; verzakkingen; geluidwal; dichtheid.

D. 1. Kontakt. De eerste kontakten; kontakten met buren; verloop van

de kontakten; konflikten; norínen.

2. Gebruik. Erfscheiding; achterpaden; woonerf; straat/plein; open-

bare ruimte.

E. Bewonersparticipatie. betrokkenheid; beoordeling effekÈen.



BIiILAGIE IV-l

Globale topl cII J st Parti cipatle-gesprekkerl

A. Achtergrogden. VestigLng; plannen voor de toekomsti woonervaringren;

werksÍtuatie; tljdbudget,.

B. Aanvangsfase deelname. Motleven; inbreng; waarden; verwachtingen.

C. Aanvangsflrse particiPatie. GroePs\rorning; doeleinden; andere par-

tijen, achterban.

D. Verloop van het Pro.ces. Aktlviteiten; de groep; doeleindeni andere

partijen; achterban.

E. Ilaardering. Achterban; andere partijen; doeleinden en aktiviteiten;
groep, betrokkenheid.



BI.]LAGE V-l

Programna trainingsweek vriJe-gesprekken Goud,a

Maandag ochtend introduktie onderzoek Gouda
wijze van verslaglegging

mtddag eerste rollenspel

Dinsdag ochtend nabespreking van door al1en
ui Ègewerkt protokol- fragrment
toelichting topiclÍj st

'nlddag tweede rollenspel

Víoensdag ochtend nabespreking protokol-fragment
introduktie p:coblemen

middag derde rollenspel

Donderdag ochtend nabespreking protokol-fragrnent
iets over situatie in Bloemendaal-Oost

middag vÍerde rollenspel

Vrijdag ochtend nabespreking protokol-fragrment
wijze van verslaglegging

middag vÍjfde rollenspel

Iluis-werk: uitwerking protokor vijfde rolrensper door alren.



BIJLAGE VI.1

Beoordeling van aspekten van de woning, gemiddeld rapportcijfer en ge-
middelde prioriteit, per deelgebied

HOEVEN ZOMEN MTDDEIJIOOG

rapport-
cij fer

prrorr--
teit

rapport-
cij fer

priori-
teit

rapport-
cij fer

priori-
teit

woningtlpe

huur,/koop

breedte van de
woning

indelingsmoge-
lijkheden

wonen aan d.e

tuinkant

uitbreidbaarheid

uitzicht op de
straat

inkijk

gehorigheid tussen
woningen

gehorigheid binnen
d,e woning

zoninval

bezonning tuin

bezonning balkon

ventilatie

open ker:ken

gesloten keuken

aanblik woning

éternit

tuin

balkon

6\

5

7

8-

7+

8-

7

7+

7\

8+

B+

6+

6\

I

6+

8-

t.70

1.30

0.28

0.32

o.46

0.09

0. 18

o.79

0. 39

o.46

0.78

0. 13

0.06

o.o2

0.27

2.O3

I

5+

4+

6\

8-

5

6\

5-

4+

I

8+

6\

7\

6\

B+

6\

tr: 
I

2. tt

0.13

0.54

0 .40

0.38

0. 13

o.25

o.L2

0.87

0. 70

0.85

0.58

0. 40

0. 13

o.42

0. 15

t.7L

st

5\

7

I

7\

6

6\

6\

I

7

7

6\

8+

7

7-

7+

0.66

0. 30

1.43

o.28

0.55

0. 36

0.77

o. t7

0.91

1.05

o.7t

0.66

0.28

0.26

2.20

o -25



Beoordeling van aspecten
en gemiddelde prioriteit,

BIJLAGE VII-I

van de woonomgeving, gemiddeld rapportcijfer
per deelgebied

HOE\IEN ZOMEN MIDDELHOOG

rapport-
cij fer

priori-
teit

rapport-
cij fer

priori-
teit

rapport-
cij fer

prrorr--
teit

afwisseling in de
bouwvorm

afwisseling in de
groepering van hro-
ningen

vIonen aan een
plein

wonen aan een
straat met over-
buren

wonen aan een
straat zonder
overburen

breedte van de
sÈraat

verkeersveiligheid

afstand tot parke-
ren

ligging t.o.v.
winkels

Iigging t.o.v.
scholen

afstand tot werk-
adres man

afstand tot werk-
adres vrouïr

6+

7

I

6

I

7\

9-

8-

8

5\

6\

o .17

o.t7

o.25

0.20

0.39

1. 38

0. 13

o.66

1.05

7.04

o -41

6

6\

6

8t

5+

6+

I

8+

7\

6+

6\

0.06

0.01

o -23

1.2t

0. 15

t.t4

0. 18

0.86

0.97

o.67

o.t2

7

7

5+

8l

8t

8-

6+

7

o-L7

0.09

1.06

0.29

1.30

o.45

1.13

0.90



BIiTLAGE VITT.I

iamenhang tussen de indikatoren
roor welbevinden en kontakt
(prod. mom. korrelaties)
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