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VOORWOORD.
Na de oorlog is het vraagstuk van de volkshuisvesting en stedebouw van acute betekenis geworden. Daarbü komen ook problemen die voor de Volksgezondheid, geestelijk zowel als lichamelijk,
van belang zijn, aan de orde'.
In een op 12 Juni 1948 onder leiding van de Voorzitter van het
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde, Dr C. van den Berg,
Directeur-Generaal van de Volksgezondheid, gehouden „Praeventieve-Geneeskunde-dag" zijn over dit vraagstuk door ingenieurs,
een meteoroloog en een medicus rapporten uitgebracht, die aanleiding gaven tot een uitvoerige, door daartoe uitgenodigde sprekers ingeleide, discussie.
In dit XlIIe deel der „Verhandelingen van het Instituut voor
Praeventieve Geneeskunde" worden de gehouden voordrachten en
besprekingen gepubliceerd.
De Directeur,
Prof. J. P. Bijl.
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DE VOLKSHUISVESTING VAN HYGIËNISCH. STANDPUNT
BEZIE^f
door Prof. J. P. BiJl
Een van de redenen, waarom de mens zich een woning bouwt, is
de bescherming van zijn gezondheid. De gezondheid heeft betrekking, zowel'op de lichamelijke als op de geestelijke gesteldheid. Niet
alleeii ernstige ziekten, maar ook lichte ongesteldheden, kleine
afwijkingen van de normale toestand, een gevoel van onbehagen,
moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. De gezondheid moet
actief bevorderd worden.
De woning, en, in de tweede instantie de stad, moet, hygiënisch
gedacht, in de eerste plaats bescherme]i tegen nadelige invloeden
van het klimaat. Dr Ir J. C. L. B. Pet zegt dan ook in zyn „Stede-,
bouwkundige beschouwingen", dat de stedebouwkundige werkzaamheden kunnen,worden begrepen onder twee principes: ten
eerste het bepalen van. de grenzen tussen de gebieden met een
eigen kunstmatig klimaat "en die met natuurlijk klimaat, en ten
tweede het differentiëren van elk dezer gebieden naar verschillende bestemmingen.
De eerste die klimaat van biologisch standpunt beschouwde
was Alexander von Humboldt, die het definieerde als de veranderingen van de atmosfeer, die ons organisme waarneembaar beïnvloeden. Loewy definieert: de som van alle voor een streek typische atmosferische en terrestische toestanden, waardoor ons welbevinden rechtstreeks beïnvloed wordt. Hij neemt de terrestische
invloeden dus in zijn definitie op, maar spreekt niet van atypische
toestanden. Toch speelt de tijdelijke weersgesteldheid een zeer
belangrijke rol voor de gezondheid.
De atmosferisch-terrestische invloeden van Loewy doen sterk
denken aan de cosmisch-tellurische invloeden der klassieken. De
moderne wetenschap gebruikt evenwel maat- en getal, waar in de
oudheid met occulte begrippen gewerkt werd.
Behalve uit klimatologisch oogpunt moeten woning en stad met
betrekking tot de gezondheid natuurlijk ook bezien worden t.o.v.
besmettingsgevaar, geneeskundige verzorging, incluis voor- en
nazorg enz. Allerlei vraagstukken, die de bouwkundige onder de
ogen moet zien, houden zijdelings verband met de volksgezond-
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held. Men denke aan dp organische woonwijk, aan de afstand die
afgelegd moet worden, om de nodige inkopen te doen, aan de
hoogte en de constructie van de trappen, aan aesthetische vraagstukken, die voor de geestelijke gezondheid betekenis hebben.. De
verschillende sprekers'zuUen ieder op hun gebied deze problemen
behandelen. Wü zullen ons in het bijzonder bezighouden met de
betekenis van het klimaat voor het lichamelijk en geestelijk welzijn.
A. Lichamelijke gezondheid.
Wat de betekenis van het klimaat voor de lichamelijke gezondheid betreft, hebben wij in de eerste plaats rekening te houden
met de regeling van de lichaamstemperatuur.
1. Regeling lichaamstemperatuur.
De warmte die de mens afstaat en de uitwendige arbeid die hij
verricht, hebben als energiebron het voedsel, m.n. eiwitten, vetten
en koolhydraten, die hij tot zich neemt. By het verrichten van
uitwendige arbeid wordt ongeveer 20% der vry gekomen energie
nuttig gebruikt, de rest dissipeert als warmte. Bij de physiologische processen, die plaats hebben, wordt warmte geproduceerd,
zo b.v. in sterke mate tijdens de digestie. De hoeveelheid warmte
die in het lichaam vrijkomt is dus zeer wisselend. Toch is de
lichaamstemperatuur constant. De hoeveelheid' warmte, die het
organisme afstaat moet dus al naar de omstandigheden groter of
kleiner zyn.
Het warmteverlies geschiedt grotendeels langs de huid en wel
onder gewone omstandigheden voor 50 fo door straling, voor 25%
door convectie, voor 16% door verdamping en voor 9% door geleiding'. Allerlei biologische factoren regelen de temperatuur, de
wijdte van de bloedvaten in de huid, chemische processen, reflectorische contracties van spieren enz. Deze biologische regeling
wordt bevorderd of bemoeilijkt door het milieu, waarin men
verblijf houdt. Vier factoren van het milieu zyn daarvpor aansprakelijk: de temperatuur van de lucht, de beweging van de
lucht, de vochtigheid van de lucht en de teriiperatuur van de
wanden. Tot op zekere hoogte kunnen deze factoren elkaar met
betrekking tot dè warmteregulatie vervangen. Een hogere vochtigheidsgraad bemoeilijkt de warmteafgifte door verdamping,
maar dit kan gecompenseerd worden door b.v. een lagere luchttemperatuur, waardoor de afgifte van warmte door convectie
bevorderd wordt. De hoge temperatuur die muren en plaveisel
's zomers in de blakende zon kunnen hebben, bemoeilijken de
warmteafgifte door straling. Een koele wind zal dan de afgifte
door convectie en verdamping bevorderen.
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Met bewonderenswaardige nauwkeurigheid weet het organisme
de lichaamstemperatuur constant te houden. Wanneer evenwel
te hoge eisen aan het regulatievermogen van het lichaam gesteld
worden, ontstaat een gevoel van onbehaaglijkheidi en kunnen
lichamelijke en geestelijke functies gestoord worden.
Wordt de warmteafgifte te groot dan kunnen b.v. verkoudheidsziekten optreden. Bekend is b.v. de enquête van Prof. van Loghem,
waaruit bleek, dat daling van de buitentemperatuur een stijging
van het aantal gevallen van verkoudheid ten gevolge had. Over
het mechanisme van het ontstaan van verkoudheid door afkoeling
kan men van mening verschillen, aan het feit dat kouvatten verkoudheid ten gevolge kan hebben valt wel niet te twijfelen.
Verscheidene onderzoekingen tonen verder aan, dat ook de
lichamelijke prestaties verminderen wanneer de warmte-afgifte
te groot dreigt te worden. Het aantal ongelukken kan onder dergelijke omstandigheden toenemen.
Ook plaatselijke afkoeling van het lichaam kan stoornis van
de gezondheid veroorzaken. Men denke slechts aan de vele soorten
rheumatische aandoeningen.
Wordt de warmteafgifte van het lichaam bemoeilijkt dan ziet
men eveneens stoornissen optreden. Jaarlijks sterven in Amerika
± 1000 mensen „door de warmte", in Juli 1987 zelfs 4000. Bekend is de zomertop der zuigelingsterfte, die vooral vroeger van
betekenis was: 1911! Vooral in de steden, waar de atmosfeer
's nachts weinig, afkoelt en op de bovenste verdiepingen, waar de
temperatuur 's zomers hoger pleegt te zyn dan op de lagere, trad
de zuigelingsterfte op. In fabrieken daalt de productie bij stijging
van de temperatuur boven een bepaald punt; het aantal ongelukken neemt toe.
De voorbeelden, die aantonen, dat een bemoeilijkte regeling der
lichaamstemperatuur tot nadelige gevolgen kan leiden, zouden
nog met vele vermeerderd kunnen worden. Zy leiden tot de conclusie, dat de architect, zowel als de stedebouwer zeer in het bijzonder de aandacht zal moeten wijden aan de technische problemen, die van betekenis zijn voor de warmteregulatie van het
lichaam: de temperatuur, de beweging en de vochtigheid van de
lucht en de temperatuur der stralende oppervlakten.
De mens zal evenwel niet ten allen tyde in een klimaat zijn,
'dat zo gunstig mogelijk voor hem is. Hy zal soms aan storm en
kou zijn blootgesteld en in korte tijd wisseling van temperatuur
meemaken. Hy zal dan snel moeten reageren op die nadelige omstandigheden, m.a.w. gehard moeten zijn. De bouwmeester zal dus
ook daarmede rekening moeten houden, dat de moderne mens een
welbewuste huidcultuur nodig heeft. De wijze waarop de ver-
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warmingsinstallaties aangebracht worden is van betekenis; baden zweminrichtingen, zowel als sportparken zyn van belang.
2. Verontreiniging van de lucht.
Een tweede punt dat onze aandacht vraagt heeft betrekking op
de verontreiniging van de lucht. Hierdoor kan het klimaat beïnvloed worden op een wyze die schadelijk voor de gezondheid is.
De verontreiniging kan geschieden-door vaste resp. vloeibare
deeltjes, en door gassen en riekstoffen.
De vaste deeltjes kunnen indirect nadelig werken doordat zy
de stralen van de zon, die in verschillende opzichten gunstig werken, kunnen tegenhouden en doordat zy als condensatie-kernen
voor waterdamp kunnen dienen, èn zodoende aanleiding geven
tot het ontstaan van mist. Een mistige atmosfeer houdt zonnestralen tegen en geeft aanleiding tot vochtafzetting in de kleren,
die daardoor betere warmtegeleiders worden. Verder geven de
stofdeeltjes zoals byv. die in een fabrieksstad voorkomen, vervuiling van huid, kledingstukken, huisraad enz., wat eveneens
indirect als een hygiënisch nadeel is te bestempelen.
De verontreiniging van de lucht kan over grote uitgestrektheid
plaats vinden. Als bronnen gelden fabrieken, stoomtreinen en
bovenal de woningen.
De direct nadelige werking van vaste deeltjes is in de eerste
plaats een vraagstuk van beroepshygiëne. Het stof dat buiten' de
fabrieken en werkplaatsen aanwezig is, zal slechts zelden direct
nadelig werken.
Het kolenstof dat de lucht in steden bezwangert geeft by
inademing niet tot ziektetoestanden aanleiding.
De vroegere opvatting, dat verontreiniging van de atmosfeer
met CO2 nadelige gevolgen zou hebben, wordt tegenwoordig (behalve natuurlijk in extreme gevalleii) niet aangenomen. De oude
zienswijze, dat de parken de longen van de stad zyn, heeft men
dan ook laten varen. Ook binnenshuis zal het COs-gehalte wel
nooit tot een hoogte sty gen, die nadelig voor de gezondheid genoemd kan worden. Wat de verontreiniging met CO2 betreft zal
deze uit een oogpunt van volkshuisvesting geen rol spelen. CO-vergiftigingen komen voor als beroepsziekten of ze zyn het gevolg van
ongelukken : defecte gasbuizen enz. Slechts in zeer bijzondere gevallen kunnen verontreinigingen met gassen catastrophale gevolgen
hebben. Men denke b.v. aan de ramp in het. Maasdal, 1930, toen
tientallen mensen ziek geworden zyn door vergiftiging van de
lucht met zwaveldioxyde en fluor. Tot de verontreinigingen van
de atmosfeer moeten ook de ziektekiemen gerekend worden. Bui-,
tenshuis wordt deze verontreiniging zo sterk verdund, dat pathogène kiemen daar wel geen gevaar zullen opleveren. Anders is het
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binnenshuis. Een eenvoudige coUegeproef toont aan, dat bacteriën
uit de mond door hoesten enkele, meters ver in een lokaal verspreid worden. Aangezien de kans om een infectieziekte te krijgen behalve van eigen weerstandsvermogen afhankelijk is van
het aantal en de virulentie van de microben, is het üit hygiënisch
oogpunt dus gewenst dat de smetstof binnenshuis zoveel mogelijk
verdund wordt. Het geldt hier dus het vraagstuk van de luchtr
cubus per persoon en dat van de luchtverversing.
Tot de voor de gezondheid van velen schadelijke verontreinigingen
van de atmosfeer moeten ook gerekend worden de allergenen die
hooikoorts, asthma enz. veroorzaken. Sommige van die allergenen zal men vooral in de buitenlucht zoeken, b.v. pollenkorrels ;
andere komen vooral binnenshuis voor : verschillende soorten stof.
Een probleem dat reeds van verschillende zyden uit hygiënisch
oogpunt is bestudeerd maar nog geenszins is opgelost, ' betreft
de ionen en hun lading. Terwyl sommige onderzoekers invloed
op physiologische functies hebben waargenomen, wordt het door
anderen ontkend. Sommigen zien de ionen als dragers van positieve
of negatieve electriciteit, anderen zien er chemische agentia in.
Weer anderen beschouwen de ionen, althans de grote, slechts als
indicatoren van verontreinigingen.
Overzien wij het vraagstuk van de verontreiniging van de
atmosfeer dan blykt dit dus in velerlei opzicht van hygiënisch
belang te zyn. De zuiverheid van de lucht, binnenshuis zowel als
buitenshuis, behoort tot de problemen, die de volkshuisvesting
na raken. Een centrale warmtebron, waardoor een héle stad verwarmd kan worden, zal de luchtverontreiniging door de haarden
in elke woning, aanmerkelijk verminderen. Ventilatie en inrichting der woningen zullen de stofhoeveelheid binnenshuis beïnvloe, den. De aard van het plaveisel is van betekenis enz.
Het klimaat wordt sterk beïnvloed door de zonnestralen, die de
aarde bereiken. Men spreekt wel van een stralingsklimaat. Voor
de warmte- en zichtbare stralen heeft de mens een zintuig, niet
voor de ultraviolette, en toch zyn deze üit een biologisch oogpunt
van grote betekenis.
Alle stralen van het zonnespectrum kunnen in warmte worden
omgezet. De gehele zonne-energie heeft dus direct of indirect
betekenis voor de warmte-regulatie van het lichaam. Warmte
werkt bovendien uitdrogend, waardoor groei van bacteriën, schimmels enz. in een bepaald milieu wordt tegengegaan.
In,het algemeen kan men zeggen dat de biologische betekenis
van het zonlicht afhankelijk is van zyn intensiteit en de lengte
der stralen. Direct zonlicht kan evenwel hinderlijk zyn voor het
zien, aangezien het verblindend werkt. In ons land zal direct
zonlicht als regel psychisch opwekkend zyn. Slechts óp enkele
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dagen zal men de directe zonnestralen afschermen.
De betekenis van het zichtbare licht voor het geestelijk en lichamelijk welzijn is zeer groot. Voor het zien, vooral voor het verrichten
van fyn werk, is zoveel mogelijk licht (niet direct zonlicht) bevorderlijk. Een goed verlicht milieu is ook indirect van hygiënisch
belang: verontreinigingen worden waargenomen en kunnen verwijderd worden, infectie kan daardoor voorkomen worden.
Uit een enquête die de „Zonnecommissie" enige jaren geleden
heeft ingesteld bleek, dat de moderne mens zoveel mogelijk zonlicht
in zijn woning verlangt.
De tyd toen men een getemperd licht in zijn woning wenste,
schijnt, evenals die waarin men ramen, hermetisch gesloten hield,
voorbij te zyn.
De biologische werking der ultraviolette stralen komt op velerlei
wijzen tot uitdrukking. Deze werking is vooral bestudeerd met
kunstmatige hoogtezonnen, die stralen van bepaalde golflengte
uitzenden. Sommige onderzoekingen hebben betrekking op stralen,
die niet in het zonlicht voorkomen. In het algemeen kan men
zeggen, dat ultraviolet licht de stofwisseling tydens volstrekte rust
verhoogt; het calorieënverbruik tydens arbeid wordt evenwel
verlaagd, de rode bloedlichaampjes worden vermeerderd, de vorming van antistoffen wordt bevorderd, de ademhaling wordt dieper
en minder frequent.
De betekenis van het ultraviolette zonlicht ligt vooral in de ról
die het speelt bij de vorming van vitamine D, de vitamine die het
ontstaan van rhachitis voorkomt^' resp. deze ziekte geneest. Het
zijn vooral de stralen tussen 2900 en 3000 A die in staat zyn in de
huid voorkomende sterines in de vitamine om te zetten. Ter genezing van Engelse ziekte is een toevoer van 4.2 X 10° erg. per dag
van stralen van 2967 A voldoende.
Een andere biologische werking van u.v. zien wü t.o.v. tuberculose. Bijzondere vormen van deze ziekte, speciaal chirurgische
tuberculose, kunnen door ultraviolet licht gunstig beïnvloed worlen. Deskundig toezicht is hierby evenwel nodig. Longtuberculose
bv. kan onder bepaalde omstandigheden door u.v. verergeren. Zo
kan een latente longtuberculose door te zonnen actief worden.
Algemeen bekend is de erytheem- en pigmentvorming, die onder
invloed van u.v. optreedt. Het erytheem dat door u.v. verwekt
wordt gaat later in pigmentatie over. De gevoeligheid voor
erytheemvorming is verschillend. Mannen zyn gevoeliger dan
• vrouwen, blonden gevoeliger dan donkerharigen, het gelaat is
minder gevoelig dan de borst, in het voorjaar is men het gevoeligst.
De meeste mensen die zich in de zon laten bruinen gevoelen dit
subjectief als een verhoging van weerstandsvermogen en energie.
Objectieve onderzoekingen dienaangaande leidden tot verschillende
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uitkomsten.^Terwijl sommige experimenten op verhoogde lichamelijke prestaties wyzen, werd tydens de Olympische Spelen in
Berlijn gevonden, dat sportlieden, die zich systematisch lieten
bezonnen, daardoor niet in betere conditie kwamen.
Aan de betekenis van u.v. voor de gezondheid valt niet te twijfelen, en de bouwkundige zal daarmee rekening moeten houden. Hy
bedenke evenwel dat u.v. gedurende de maanden October-April
niet in het zonlicht voorkomt en dat het gewone vensterglas de
stralen niet doorlaat.
Terloops kan nog de emanatie genoemd worden. De hoeveelheid
radium in de bodem is niet overal gelyk. De emanatie is het grootst
by de grond. Op 10 M. hoogte is slechts een derde deel daarvan
aanwezig. De hygiënische betekenis van de emanatie is nog weinig
onderzocht. Experimenten van Dols en Jansen, genomen op ratten,
v/ijzen op een antirhachitische werking.
Ook over de betekenis van de electrische lading verkeert men
nóg in het onzekere. Waarnemingen van de Langen in Batavia
wijzen erop,.dat een negatieve potentiaal nadelig op het welbevinden zou werken (rheumatische, gastro-intestenale, centrale klachten).
B. Geestelijke gezondheid.
De preventieve geneeskunde beoogt naast een bevordering van de
lichamelijke gezondheid ook een van de geestelijke. De grens tussen beide gebieden is veelal vaag. De onbehaaglijkheid, ^die optreedt in een slecht geventileerde vergaderzaal is psychisch, maar
tevens indicator van een gestoorde warmteregulatie. De stinkende
grachten van verscheidene Hollandse steden hebben aanleiding
. gegeven tot het maken van allerlei statistieken over de sterfte aan
de grachten en in de straten. De betekenis van de stank zal wel
grotendeels in de ongunstige werking op het geestelijk welbevinden
te zoeken zijn. Vraagstukken betreffende aesthetica zijn ook uit
een oogpunt van geestelijke volksgezondheid belangrijk. De gewone
huismoederlijke zindelijkheid in een woning is van betekenis voor
de geestelijke sfeer, maar ook voor de preventie van infectieziekten. De architect, zowel als de stedebouwer zal met al deze vraagstukken rekening moeten houden.
Wat het stedeschoon betreft stelt de 20e-eeuwse Nederlander
andere, eisen dan zyn 17e-eeuwse voorvader. De grachtjes en de
huizen met hun trapjesgeveltjes hebben ook voor ons hun bekoring
, niet verloren, maar passen niet by het moderne leven met zijn
snelverkeer, dienstbodenvraagstuk en andere problemen, noch by
onze tegenwoordige kennis van hygiëne. De beroemde Londense
parken, eertijds bestempeld als de longen'der stad, bly'ken als
zodanig een zeer ondergeschikte rol te spelen. De samenstelling
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•van de lucht in de parken en in de straten verschilt niét veel. Hun
betekenis moet voor een groot deel gezocht worden in de geestelijke
sfeer. Zy geven gelegenheid tot i-ecreatie, men geniet er de opwekkende werking van een stukje natuur. Hetzelfde kan gezegd
worden van het verbindende groen. In plaats van de trapjesgevels
geven groen en bloemen de 20e-eeuwer geestelijke rust. Een bekend
stedebouwkundige, Ir Bakker Schut, zegt dan ook dat het belangrijkste van de stedebouw is het stadsgedeelte dat niet bebouwd
wordt.
Van niet minder betekenis dan het stedeschoon, is voor de
geestelijke gezondheid de huiselijke sfeer. Door zeker soort buitenlanders is wel eens smalend gesproken over de zucht der Hollanders naar huiselijke gezelligheid. Terwijl in sommige landen ouders en kinderen by voorkeur op straat leven, de maaltijden, althans de warme, liefst in restaurants gebruiken, en de woning
vooral als slaapgelegenheid waarderen, heeft de woning voor de
meeste Hollanders van alle rang en stand nog steeds een.grote aantrekkingskracht behouden. In het huiselijk milieu vindt de Hollander gelegenheid tot geestelykiB ontwikkeling, tot recreatie en
ontspanning.
De stedebouwer zowel als de architect zal hiermede rekening
moeten houden en door hun bouwwijze deze goede, én uit een oogpunt van geestelijke gezondheid toe te juichen, eigenschap van' ons
volk moeten bevorderen.
Wij raken hier een probleem aan,dat in de komende jaren voortdurend aan de orde zal komen. Welke bouwwijze is voor onze
geestelijke volksgezondheid het meest aan te bevelen? Twee uitersten staan tegenover elkaar: het eengezinshuis met eigen tuintje
aan de ene kant en de in een park gelegen wolkenkrabber à la Ie
Corbusier aan de andere kant. De argumenten voor en tegen zyn
overbekend. De tegenwoordige techniek moge in staat zyn de woning van een wolkenkrabber uit een oogpunt van lichamelijke hygiëne gelykwaardig, misschien zelfs de meerdere te maken van het
eengezinshuis, uit een oogpunt van geestelijke volksgezondheid
verdient het eengezinshuis m.i. voor de Nederlander de voorkeur.
Terwyl men aan de ene kant de geestelijke rust door het aanleggen van parken en tuinen wil bevorderen^ zyn in het-moderne
leven aan de andere kant factoren werkzaam, die geenszins de rust
ten goede komen. In binnen- en buitenland heeft het lawaai, dat de
20e-eeuwer steeds meer uit zyn geestelijk evenwicht tracht te halen,
tot besprekingen op congressen en zelfs tot het stichten van anti- i
lawaai verenigingen aanleiding gegeven. Buiten zyn het trams en
auto's, binnenshuis radio's en schreeuwende kinderen van de buren,
waterleidingen in eigen woning, die dagelijks tot te veel zelfbeheersing noodzaken.
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Ook op dit terrein liggen problemen voor de bouwkundige: de
bestrating, de rondgeleiding van het snelverkeer om de stad heen,
de geluidkerende muren tussen de woningen, de aanleg van waterleidingbuizen enz.
Wy hebben hier terreinen betreden, die moeilijk meer tot het
klimaat gerekend kunnen worden. Zy behoren evenwel tot de problemen, die de tegenwoordige stedebouwer en architect onder de
ogen moeten zien, evengoed als allerlei andere vraagstukken, die
evenmin klimatologisch van betekenis zyn. Als voorbeeld moge genoemd worden de constructie van de trappen. -In de oudere huizen
schijnt de bouwmeester zich in de eerste plaats afgevraagd te hebben hoe de bewoners gelegenheid te geven op een hogere verdieping
te komen met zo weinig mogelyk opoffering van ruimte. De onderzoekingen over arbeidsrationalisatie hebben ons evenwel geleerd,
dat optreden en aantrede niet zonder betekenis zijn voor het
energieverbruik tydens het stijgen. Vooral in huizen met meerdere
woonlagen, zonder lift, waar de huisvrouw soms yele malen per
dag de trappen op- en afgaat, is het voor haar van belang zich
daarbij niet onnodig te vermoeien en niet onnodig veel calorieën te
verliezen.
Door het klimaat in het centrum van de belangstelling te plaatsen wordt natuurlijk geenszins de betekenis ontkend van de
hygiënische problemen, die architect en stedebouwer in de 19e
eeuw hadden op te lossen : riolering, vuilafvoer, watervoorziening,
verlichting enz. Hun betekenis voor de volksgezondheid is wel
dermate gemeengoed geworden, dat zy hier niet meer besproken
behoeven te worden. Er moge evenwel op gewezen worden, dat
sommige van die onderdelen der gezondheidstechniek nog weinig
tot het platteland zyn doorgedrongen. Men denke slechts aan de
vuilafvoer en de badgelegenheid in vele dorpen. Het platteland
heeft op hygiënisch gebied een achterstand in te halen. Terwyl de
eeuwen door de sterfte in de steden hoger is geweest dan op het
platteland is dit in de 20e eeuw veranderd. De sterfte in de steden
is thans lager dan op het land. Verschillende oorzaken zyn hiervoor aan te wijzen: de achterstand in de assainering moet er ook
onder gerekend worden.
Van hygiënisch standpunt gezien doen zich dus met betrekking
tot de volkshuisvesting allerlei nieuwe problemen voor, voor de
oplossing waarvan de samenwerking van hygiënisten, meteorologen en technici nodig is.

-STADSBOUW EN KLIMAAT
door
Dr H. G. Cannegieter
Inleiding,
De studies van het klimaat van grote landstreken en uitgebreide
gebieden van onze aarde is steeds gericht geweest op de beschrijving van de algemene meteorologische toestand in bepaalde
landstreken.
•
In de laatste decennia zyn vele studies gemaakt om te komen tot
een gedetailleerde wyze van klimaatbeschrijving, eensdeels in
samenhang met de levensomstandigheden van plant en dier, anderdeels in samenhang met de moderne opvattingen der synoptische
meteorologie omtrent luchtmassa's en luchtsóorten. Wat betreft
de eerste wyze van klimaatsbeschrijving moet onderscheid gemaakt worden tussen de meteorologiö^che toestanden, die de levensomstandigheden bepalen in bepiaalde gebieden als geheel en daarnaast op bijzondere plaatsen in deze gebieden. Hiertoe behoren
o.a. de grote steden.
Voor studies omtrent het klimaat moet men beschikken over een
net van stations met representatieve ligging. Dit wil zeggen, dat
de meteorologische elementen in hun dagelijks en jaarlijks verloop
zo min mogelijk gestoord mogen zyn door locale invloeden als gevolg van hun ligging. Wil men echter het klimaat onderzoeken
van bepaalde streken of van zeer'beperkte gebieden, dan is het
nodig door het inrichten van een groot aantal stations in het beperkte gebied, dikwyls met aan de,omstandigheden aangepaste
opstellingen, de karakteristieke eigenschappen van het klimaat te
bestuderen. Om te voldoen aan de eis van een groot aantal waarnemingen in een kort tijdsverloop is het nodig gebruik te maken •
van registrerende instrumenten 'teneinde de dagelijkse gang der
meteorologische elementen te kunnen nagaan en hun extreme
waarden te kunnen vaststellen.
De laatste studies behoren tot het gebied der locale klimatologie.
Waar ze bedoeld zyn om de aanpassing van de levensomstandigheden aan het klimaat vast te stellen worden ze samengevat in de
studie der bioklimatologie. Het doel en het streven dezer bioklimatologie is de gunstige levensvoorwaarden voor plant en dier
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by bepaalde klimaatsomstandigheden op te zoeken en de ongunstige vast te stellen.
Wat betreft het leven van de bewoner^ der grote cultuurgebieden
hangt het vraagstuk der stedebouw nauw samen met de bioklimatologie. De stedebouw moet er op gericht zijn schadelijke invloeden
voor de gezondheid der bewoners te vermijden en voor hen de beste
levensvoorwaarden te scheppen.
Het stadsklimaat, in het bijzonder het klimaat der grote steden,
is in de laatste halve eeuw het voorwerp geweest van een zeer intensief onderzoek, zowel in ons werelddeel als op het continent van
Noord-Amerika.
Deze studies ziJn samengevat in een in 1937 verschenen boek
van Albert Kratzer met titel „Das Stadtklima" ^). De schrijver
behandelt • in ' opvolgende hoofdstukken achtereenvolgens de elementen straling, temperatuur, wind, vochtigheid en neerslag. Het
boekje besluit met een uitgebreid literatuuroverzicht over dit onderwerp.
Het stadsklimaat.
. De stad is een willekeurige verstoring in het aanzien en wezen
van het landschap en van de natuurlijke bodemgesteldheid. Te
midden der landerijen met hun natuurlijke begroeiing met planten
en bomen en met hun afwisseling van land en water vindt men in
de stad een opeenhoping van dicht op elkaar gebouwde steenblokken
der huizenmassa's en een geheel gesloten bodem van beton, steen
en asphalt. Hier en daar is de steenwoesteny onderbroken door
een brede straat met bomenrijen of een grotere ruimte van een
plein of een park; hier en daar vormt een gracht of kanaal een
onderbreking van de eentonigheid der straten.
De rook der verbrandingsproducten van industrie en huisbrand
bezwangert de atmosfeer met roet en stof. Deze verontreinigingen
verzwakken overdag het zonlicht en de natuurlijke instraling; in
de nacht vormen ze een beschutting voor het warmteverlies door
uitstraling. De steenmassa's der huizen en straten nemen de zonnewarmte in hogere mate op dan het omringende landschap en
houden deze vast in de nacht. Het gevolg is een hogere temperatuur
in de stad. De huizenmassa's der gesloten bebouwing benemen de
wind de vrye toegang tot alle hoeken en gaten en verhinderen
de vry e ventilatie. De ophoping van condensatiekernen geeft aanleiding tot vermeerderde wolkenvorming (mist en nevel) en de
remming der vrye luchtcirculatie boven de huizenmassa's tot
plaatselijke verschillen in neerslag.
1) Albert Kratzer. „Das Stadtklima". Die Wissenschaft, Bd. 90. Friedrich Vieweg
und Sohn, Braunschweig. 1937.
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Atmosferische toestand in de steden.
De verontreiniging der lu«ht boven de conglomeraten der steden
is reeds in de vorige eeuw een onderwerp van studie geweest. Onderzocht werd de chemische samenstelling der lucht boven de grote
steden en het gehalte aan zwaveligzuur, zoutzuur en koolzuur en
dit bij helder weer, by betrokken weer en bij nevel en in de verschillende seizoenen (Saarbrücken, Haimburg, Manchester, Koningsbergen en Londen). Het bleek, dat het aandeel dezer schadelijke bestanddelen het geringst is in de zomer by helder weer en
het grootst bij nevel en mist in de winter. Ook het stofgehalte
werd onderzocht met de kernteller van Aitken en soortgelijke instrumenten (Owens) en geconstateerd, dat dit van de stadsomgeving tot het midden der stad tot het 4-voudige toenam. Daarentegen
hebben metingen van het roetgehalte der lucht aangetoond, dat dit
in vergelijking met de eerste jaren dezer eeuw belangrijk is afgenomen door verbeterde verwarmingstechniek.
Vanuit de verte is by helder weer reeds op een grote afstand
de ligging van een groot stads-complex herkenbaar aan een grauw
grijze nevelvlek aan de horizon. Vanuit een vliegtuig ziet men
vooral in de vroege morgen in de winter de gehele stad overdekt
met een gryze sluier van stof en rook, waar men nauwelijks doorheen kan zien en die met de wind meegevoerd zich tot ver aan de
lijzijde uitbreidt. Het sterkst is dit het geval in de vroege morgenuren. In de middag worden de verontreinigingen der stadslucht
met de opstijgende stromingen meegevoerd en worden de rookmassa's door de turbulente winden verstrooid. Toch blyft echter
door hun aanwezigheid het bedrag der instraling van verschillende
golflengten geringer dan in de stadsomgeving en wel een bedrag
van 20%. Vergelijkende metingen zyn verricht op het observatorium te.Potsdam en in het centrum van Berlijn. Metingen der
totale straling op verschillende hoogten (Weenen, Stephansturm
72 m en straatniveau) deden zien, dat de vermindering der straling een dagelijkse gang vertoont en dat zy met de hoogte afneemt,
dat "echter het bedrag en de schommelingen bij windstil weer veel
groter zijn dan by sterke buiige wind. Tegenover het opvallende
resultaat der Berlynse metingen, dat de verzwakking der.straling
voor alle golflengten, nagenoeg gelyk is, staan uitkomsten van
onderzoekingen te Hamburg, die aantonen, dat de biologisch werkzame stralen in de stad in belangrijke mate sterker verzwakt
worden dan die van langere golflengten. De stadbewoner ontvangt
dus niet alleen minder warmtestraling, doch zyn gemis aan ultraviolet is veel beduidender voornamelijk in de winter. Het aantal
uren zonneschijn is voor de stad veel geringer dan daarbuiten.
(Metingen Hamburg-Noordzeekust).
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De mate van troebelheid der lucht kan tot uitdrukking gebracht
worden :
1. door metingen omtrent.de z.g. „Trübungsfaktor" en
2. door metingen van het blauw van de hemel. De eerste methode
werd toegepast te Weenen bij autoritten door de stad en in het
Wienerwald, de laatste by autoritten door de stad Koningsbergen
en de naaste omgeving. Hierby bleek de sterke afname der vertroebeling der lucht van het stadscentrum naar buiten en de verspreiding der troebele stadslucht in .de windrichting, dus aan de
liJzijde.
Temperatuur der stad.
Het is een reeds zeer lang bekend feit, dat de stad over het algemeen warmer is dan het omringende platteland. Hoewel de
instralingen van de zonnewarmte en der hemelstraling geringer
zijn dan in de stadsomgeving bieden de steenmassa's der huizenblokken met hun verticale en horizontale begrenzingen aan de
straling een groter oppervlak en nemen daardoor een groter quantum der toegestraalde warmte op. Des nachts wordt deze warmte
vastgehouden door de zich over de stad uitbreidende stoflaag, die
een beschutting vormt voor de uitstraling der overdag ontvangen
warmte. Het nachtelijk minimum is hierdoor in de stad veel minder
laag dan daarbuiten en ook het aantal iJs- en vorstdagen.
Het bedrag van het temperatuuroverschot der stad is te bepalen
door vergelijkende metingen in de stad en. daar buiten. Een moeilijkheid vormt hierby de opstelling der instrumenten, die in vele
gevallen bezwaarlijk gelyk gemaakt kan worden. Het bedrag der
temperatuur in de stad is sterk afhankelijk van de plaats waar de
thermometer wordt geplaatst, te midden van huizenblokken of in
beschaduwde-parken en hoe en op welke hoogte hy is opgesteld.
In de parken én tuinen zyn de verhoudingen meer gelyk aan die
in de stadsomgeving; hier zyn de verschillen met het omliggende
platteland veel minder groot.
De vestiging van meteorologische stations op vliegvelden dicht
biJ steden, waar van ouds gedurende enige jaren temperatuurmetingen gedaan zijn, geeft een goede gelegenheid voor vergelijkende waarnemingen (München, Bremen, Dresden, Neurenberg) i
Hierbij blijkt het karakteristicum van het stadsklimaat te zyn:
een hogere nachttemperatuur doch weinig verschillende middagen maximum temperaturen. De avondafkoeling doet zich in de stad
eerst veel later gevoelen dan op de buitenstations en ook de
morgenstijging verloopt langzamer. De hogere nachttemperatuur
is ook oorzaak, dat de schadelijke nachtvorsten in het vooirjaar
tot het omringende platteland beperkt blijven ; de dagtemperatuur
is niet in voldoende mate hoger om het aantal zomerdagen in de
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stad merkbaar te vergroten. Nauwkeurige metingen te Bremen
hebben aangetoond, dat op heldere zomerdagen de middagtemperatuur op het vliegveld zelfs iets hoger is dan op het station in de
stad, een feit dat ook voor verschillende andere Duitse steden is
gebleken, doch dait geen algemene bevestiging vindt by studies
over het temperatuurklimaat der stad in andere landen van Europa
en in Noord-Amerika.
Het temperatuurverschil stad—land hangt in hoge mate af van
de heersende weerstoestand. Het vertoont ook een duidelijk uitgesproken jaarlijkse gang. Bewolkt en winderig weer werken egaliserend. In de winter blyft in de middaguren het verschil, dat in de
zomer een neiging heeft tot verdwijnen, steeds aanwezig, hoewel
met een gering bedrag, zo gering, dat bij vergelijking der wintermaxima het teken van het verschil zelfs negatief kan worden'
(München).
• Ook het nachtelijk verschil is in de winter veel geringer ; dit is
het grootst in de herfst en het voorjaar wanneer de nachten weer
of nog lang zyn.
Al deze gegevens zyn ontleend aan aflezingen en registraties op
vaste waarnemingsstations. Ze geven hét eigenlijke stadsklimaat
slechts in. grote trekken weer. De stadsbewoner beweegt zich in de
straten en ondervindt voortdurende veranderingen van zonbeschenen hete pleinen tot nauwere donkere straten, waar de zon niet
in kan doordringen. Om de zomerhitte te ontvluchten zoekt hy de
lommerrijke parken op of de grote alleeën met bomen beplant. In
de winter mydt hy de tochtige hoeken, waar de koude wind om de
hoge gebouwen waait. Het stratenklimaat vertoont een oneindige
variatie en afwisseling en is eerst in de laatste twee decennia
systematisch bestudeerd.
De eerste studies in deze richting werden gejJaan in Weenen
door W. Schmidt en wel per auto in een koude Meinacht in het
jaar 1927, waarin hier en daar in de oriigeving der stad zware
nachtvorst voorkwam. De thermometers, waarmede de waarnemingen gedaan werden, waren bevestigd voor aan de carosserie, de
vaartwind zorgde voor een genoegzame ventilatie. Het resultaat
was verrassend. De omvang van het nachtvorstgebied rondom de
stad kon tot in bijzonderheden worden vastgesteld en door een
systeem van isothermen worden aangegeven. Het bleek, dat de
eigenlijke stad en ook de omliggende dorpen alle vorstvrye plekken in het nachtvorstgebied bleven en evenzo de beboste hoogten
van het Wienerwald. Verder bleek de grote invloed van dichte
bebouwing in de oude stadskern, die een waar warmte-eiland
vormde in het nachtelijke koudegebiedJ
Met deze proef was de waarde van de auto als middel tot het
verzamelen van een groot aantal waarnemingen in een kort tijds-
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bestek over een groot oppervlak overtuigend aangetoond. De
thermometers werden gevoeliger gemaakt. Men gebruikte daarvoor
een dunne weerstandsdraad vóór de radiateur geplaatst en met
aflezing op een galvanometer in de wagen. Terwyl de medewerkers van Schmidt de waarnemingen voortzetten in Weenen, werden
ze ook in andere steden o.a. in Karlsruhe door A. Peppier en in
Berlijn door Grunów gedaan.
In München deed men het 'eenvoudiger en wel per fiets met
een thermometer op de stuurstang. Men had hierby gelegenheidhet verschil te bepalen tussen brede en smalle straten en tussen
open pleinen en schaduwrijke parken en te constateren, dat de
stadswarmte gebonden was aan de straten der stadskern, en dat
het verschil tussen brede met bomen beplante alleeën en boomryke
parken en de stadsomgeving veel geringer was dan tussen de
dichtbebouwde stadskern en de boulevards, die deze omgeven. Het
merkwaardigst is wel het resultaat te Weenen omtrent het grote
temperatuurverschil by extreme zonnehitte in zeer nauwe straatjes tussen de grote straten. De eerste bleken op hete zomerdagen
6 à. 7° koeler te zyn dan de laatste. Eerst laat in de avond verdween dit temperatuurverschil.
De door het plaveisel opgenomen warmte wordt slechts langzaam afgegeven. Vooral het zwarte asphaltplaveisel neemt zeer
veel warmte op en wordt bij krachtige zonneschijn tot enorm hoge
temperaturen verhit. De in het plaveisel opgehoopte hitte gaat
niet voor de morgen weer, verloren en helpt dus mede om de nachttemperatuur te verhogen. Ook de stenen en het beton der huizen
stralen in de avond en nacht nog aanzienlijke hoeveelheden warmte uit.
Een samenvatting van bovenstaande beschouwingen leidt tot
de volgende conclusies.
1. De dagelijkse gang wordt in de stad afgestompt.
2. Het verschil stad—land neemt in de morgen geleidelijk af en
kan in de middag zelfs negatief worden. In de avond neemt
het snel toe. Het bereikt in de vroege avond de grootste
waarde.
3.- De tijdstippen van het afnemen en toenemen van het temperatuurverschil land—stad hangen af van het jaargetijde. Ze
schuiven in de winter meer naar het midden van de dag en de
vroege avonduren.
4. , De bedekkingsgraad speelt by. alle verschijnselen een grote
rol. Het oplossen der bewolking in de avond werkt mede om
het avondverschil te vergroten. Ook de wind heeft een grote
invloed. Windkrachten boven 4 B zyn in staat het gehele verschil stad—land te doen verdwijnen en uit te wissen.

ï6

DR H. G. CANNEGIETER

Ten slotte kan men de vraag stellen of de omvang der stad invloed heeft op de stadstemperatuur en op de grootte van het verschil stad—land. De verwachting, dat dit hèt geval zal zyn, wordt
door de waarnemingen bevestigd. De snelle groei der Amerikaanse
steden stelt in staat na te gaan of de eigenaardigheden van het
stadsklimaat duidelijker tot uiting komen, hetgeen door de waarnemingen bevestigd wordt. Het zyn vooral de minima, die minder
laag worden, terwijl de maxima gelyk blyven. Het effect is dus
een stijging van de nachttemperatuur en een verkleining van de
dagelijkse gang met de groei der stad.
Bij de Europese steden was van deze invloed in de laatste halve
eeuw weinig of niets te bemerken. Wel blykt de ligging der stad
ten opzichte der overheersende windrichtingen van invloed, alsmede de oriëntatie der industriegebieden. Ook de gemiddelde
windkracht speelt een voorname, zo niet de voornaamste rol by
het tot stand komen van het stadseffect.
Wind.
Het effect van de stad op de wind is tweeledig en wel beïnvloedt
de huizenmassa zowel de windrichting als de windkracht.
De ^eerste invloed is de geringste en is alleen merkbaar by zeer
zwakke winden. Hy bestaat in een superpositie van een cyclonaal
windsysteem op de heersende windrichting. De hogere temperatuur van de stadskern is oorzaak van een geringe drukverlaging
en dus van een kleine depressie boven dé stad. Zy zyn in verschillende steden geconstateerd en beschreven (Weenen, München,
Praag, Stuttgart, Essen, Keulen).
Wat de windkracht betreft heeft de huizenmassa een remmend
effect op' de windsnelheid, een effect, dat het sterkste tot uiting
komt in de dichtbebouwde gedeelten. Dit is duidelijk na te,gaan by
stations, die oorspronkelijk aan de rand der stad in een vrye
omgeving gelegen waren, doch by de stadsuitbreiding geleidelijk
werden ingebouwd. Waarnemingen in Amerikaanse steden bevestigen dit resultaat.
De invloed van de stad op de wind bestaat dus in een stuwwerking en de vorming van een kussen van opgestuwde lucht voornamelijk boven de lyzyde, dat des te sterker wordt naarmate de
stad groter is en de bebouwing dichter.
Vochtigheid.
Ook op vochtigheid heeft de stad een invloed en wel in die zin,
dat in de stad de dampspanning lager is dan in het omringende
land. De stad is zowel relatief als absoluut droger dan het platteland daarbuiten.
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Als gevolg van de hogere temperatuur moet bij gelijke dampspanning de stad relatief droger zyn. Dat de absolute vochtigheid
geringer is vereist een bijzondere verklaring.
Het verschil in dampspanning bedraagt voor verschillende
Duitse steden 0.2 tot 0.5 mm. Dit komt overeen met een verschil
in relatieve vochtigheid van 6%. De verschillen zyn in het koude
jaargetijde onbetekenend en keren dan van teken om; ze kunnen
in'de zomer stygen tot 1.0 mm en 1Ó%. Ze zijn in alle seizoenen
het grootst bij de middagtermijn van 14 uur. Wat de relatieve
vochtigheid aangaat, voor dit element is het verschil het grootst in
de avond en in de zomer. In de avonduren kan de stad 12 tot 15 %
droger zyn dan het land. Dit geldt vooral vóór hete en droge dagen,
dan lopen de verschillen op tot 2.1 mm absoluut en 28% relatief.
Het feit, dat de stad droger is dan de omgeving schrijft men toe
aan het feit, dat de bodem, in tegenstelling met het omringende
land, geen vochtigheid afgeeft, zodat er dus geen verdamping
plaats vindt. In de winter wordt er veel waterdamp in de atmosfeer
gebracht door verbrandingsproducten van industrie en huisbrand,
die bij het ontbreken van verticale circulatie niet wordt weggevoerd. Dit geldt ook voor vochtige regenachtige dagen. De waterdamp slaat neer op de vele aanwezige condensatiekerneni wat verlagend werkt op de dampspanning.
Mist.
De verontreinigingen, door de verbrandingsproducten der industrie en door de huisbrand in de atmosfeer gebracht, bevatten
een groot aantal condensatiekernen voor de mede in de lucht gebrachte waterdamp. Ze zyn niet alleen aansprakelijk voor de
reeds vroeger besproken stoflaag boven de stad, maar vooral in het
vochtige jaargetijde voor uitgebreide mistvorming in de steden en de omstandigheden, waaronder in het vrye veld geen mist te
bekennen is. Berucht zyn steeds geweest de Londense misten, die
het stadsverkeer geheel ontwrichten.
De mistfrequentie is des te groter naarmate de steden groter
zijn en meer in industriedistricten gelegen zyn. Grote aantallen
. mistdagen worden b.v. waargenomen in het Ruhrgebied, het Saargebied en het Luikse hoogovengebied en verder op de vliegroute
naar Parijs in het myngebied by Bergen. Iri de grote steden is de
mistplaag door betere techniek der verwarmingsinstallaties in de
laatste halve eeuw sterk afgenomen, in Londen van 30% in de
tachtiger jaren der vorige eeuw tot 10.6% in het eerste decennium
dezer eeuw.
De mist is in de industriegebieden schadelijk voor de gezondheid
door het gehalte aan giftige stoffen, die hy kan bevatten.
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Bewolking.
De stad oefent ook nog een invloed uit op de bewolking in zoverre,
dat de mistlaag boven de stad onder gunstige omstandigheden
locaal wolken kan doen ontstaan. Dit is echter alleen het geval by
zwakke luchtbeweging. Het effect zal zich beperken tot de streken,
waar als regel slechts zwakke winden heersen en boven stadsgebieden van zeer grote omvang. In het laatste geval zal de luchtstuw
tegen de dichte bebouwing oók een rol kunnen spelen. Het aantal
betrokken dagen is in de stad groter, dat der heldere dagen kleiner.
Neerslag.
Het stuweffect van de wind zal zich ook doen gevoelen by de
regen verdeling. Het kan oorzaak zyn van verzwaring van de
regen, voornamelijk wanneer deze in buien valt. In steden, waar
regenmeters opgesteld zyn op verschillende punten in de stad en
in de stadsomgeving komt duidelijk tot uiting, dat het de lyzyde
is, die meer regen ontvangt dan de loefzyde en dat het vooral de
frequentie der grote hoeveelheden is, die groter is aan de lyzyde
dan aan de loefzyde (W-zyde). Ook het aantal dagen met zeer
kleine hoeveelheden is in de stad groter dan in de stadsomgeving.
De reden hiervan is de geringe vorming van grotere druppels in
de met kernen overladen stadsatmosfeer.
Onweer en hagel.
Cijfers van de onweersfrequentie wyzen uit, -dat de stad een
grotere onweersfrequentie heeft dan de stadsomgeving. Kort geleden verschenen artikelen hebben aangetoond, dat by het oversteken van fronten de' stad deformerend op de fronten werkt, wat
ten gevolge heeft sterker frontverschijnselen in de stad ook weer
aan de lyzyde.
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ledere afgesloten ruimte heeft een „eigen klimaat", dat- min of
meei* van het buitenklimaat zal afwijken. Zelfs zou men verder
kunnen gaan en vaststellen, dat ieder voorwerp, dat zich buiten
bevindt, zoals een boom, een heg, een tuinmuur enz., invloed uitoefent op het klimaat in zyn directe omgeving.
Deze invloed behoeft niet alleen, te bestaan in het geven van
beschutting tegen wind, regen en zonnestraling, doch zal zich by
voorwerpen met een zekere warmteaccumulatie ook uiten in een
vereffening van de sterke schommelingen in de temperatuur en
de relatieve vochtigheid van de lucht, die men buiten veelal in de
loop van een etmaal kan waarnemen. Heeft de afgesloten ruimte '
aan de zonzyde gelegen vensters, dan zal hetbinnenklimaat niet
alleen meer gelijkmatig zyn dan het buitenklimaat, doch öok
warmer en droger. De verschillen tussen het klimaat binnenshuis
en buiten zullen in hoofdzaak bepaald worden door de intensiviteit
van de zonnestraling, de grootte en ligging van de vensters, de
dichtheid van de vensters en buitendeuren-en door de massa van
het gebouw met het meubilair.
Ook zonder kunstmatige verwarming of koeling krijgt men dus
in woningen een binnenhuisklimaat, het zgn. „natuurlijke klimaat", dat gedurende het grootste gedeelte van het jaar voor de
mens aanmerkelijk gunstiger is, dan het buitenklimaat. Heeft een
gebouw wanden, die in hoofdzaak uit glas bestaan, zoals b.v. by
broeikassen het geval is, dan zal het „natuurlijke klimaat" zelfs belangrijk warmer zyn dan het buitenklimaat, zodat in het voorjaar
en in de zomer te hoge temperaturen op zullen treden. Verder
zullen door de geringe 'warmteaccumulatie van de wanden van het
gebouw aanmerkelijke schommelingen in temperatuur en vochtig* heid kunnen optreden. Een gebouw, daarentegen, met een gering
venster oppervlak en zware buitenmuren zal wel een gelijkmatige
temperatuur en vochtigheid bezitten, doch kil en vochtig zyn in
het najaar en in de winter.
In het algemeen kan men constateren, dat de invloed van de zon
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op het binnenhuisklimaat, die vooral door de vensters merkbaar
wordt, gedurende het grootste gedeelte van het jaar gunstig is, en
slechts tijdens een korte periode in de zomer te hoge temperaturen
veroorzaakt. Door een geschikte zonwering en een versterkte ventilatie moet gedurende deze periode een te hoge temperatuur
binnenshuis voorkomen worden.
Het is gewenst, dat by het ontwerpen van de bouw van woningen
en werkplaatsen gestreefd wordt naar het verkrijgen van een zo
gunstig mogelijk „natuurlijk klimaat" voor het gebouw, zodat de
kunstmatige verbetering tot een minimum beperkt kan worden
en men een groot gedeelte van het jaar zonder kunstmiddelen
behaaglijke woon- en werkvertrekken verkrijgt. Een en ander zal
bereikt kunnen worden door een juiste keuze van de ligging van
de vertrekken, door een goede constructie van vensters, deuren en
muren, door goede zonweringen en door krachtige natuurlijke
ventilatie in de zomer. Deze maatregelen liggen vry wel geheel op
het terrein van de architect ; voor de verwarmingstechnicus blyft
dan nog over de nodige correcties aan te brengen op het „natuurlijk klimaat", zodat gedurende het gehele jaar met een minimum
aan kosten een behaaglijke toestand bereikt wordt.
Alvorens de technische installaties voor het scheppen van een
behaaglijk binnenhuisklimaat te.ontwerpen, moet men niet alleen
op de hoogte zyn van de eisen, waaraan dit klimaat zal moeten
voldoen, doch ook bekend zyn met het „natuurlijke klimaat" dat in
de woning heerst.
Eisen, waaraan het binnenhuisklimaat moet voldoen.
Verschillende onderzoekers hebben getracht om de eisen vast te
stellen waaraan een behaaglijk binnenhuisklimaat moet voldoen.
Een omgeving voelt behaaglijk aan, indien men zonder inspanning
ziJn lichaamstemperatuur op peil kan houden. De geproduceerde
lichaamswarmte moet zonder moeite (dus zonder transpireren en
zonder rillingen) aan de omgeving worden afgegeven.
Daar de mens zyn warmte afgeeft door straling, convectie, geleiding en verdamping zal op de warmteafgifte (dus op de behaaglykheid), invloed worden uitgeoefend door:
Ie

de temperatuur van de wanden en de vaste voorwerpen in
het vertrek.
2e de temperatuur van de lucht,
3e de temperatuur van de vloer en de warmtegeleidbaarheid van
het vloermateriaal.
4e de relatieve vochtigheid van de lucht.
5e de snelheid, van de lucht.
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Teneinde de invloed van de bovengenoemde grootheden in een
formule samen te vatten heeft Bedford een zgn. behaaglykheidsvergelijking opgesteld, welke door de „Commissie voor de Klimaatregeling in Gebouwen" voor Nederland is omgewerkt en enigszins
vereenvoudigd. De vergelijking luidt dan:
S = P + 0,25 ( tj + t^) + 0,1 X - 0,1 ( 37,8 -1,) v.
Het cijfer S in deze formule vormt een maatstaf voor de behaaglijkheid van het vertrek. P is een constante, die voor de winter op
— 9.2 en voor de zomer op —10.6 gesteld moet worden. Verder
zijn
t, = luch.tsnelheid in m/sec
t =i= stralingstemperatuur in °C
X = absolute vochtigheid in g water/kg droge lucht .
V = luchttemperatuur in °C
alle grootheden gemeten op 0,5 m. boven de vloer.
Voor een behaaglijke toestand moet S aldus berekend op nul uitkomen, S = + 1 betekent behaaglijk warm, S =i: + 2 te warm,
S = —1 behaaglijk koel, S = —2 te koel enz. ; de warmere toestanden worden door een positieve, de koudere door een negatieve
waarde van S weergegeven.
. De vergelijking geldt voor normaal geklede personen, die geen of
slechts lichte arbeid verrichten. Voor werkplaatsen, waarin zware
arbeid verricht moet worden is een koelere omgeving nodig, teneinde, een gemakkelijke afvoer van de verhoogde warmteproductie
van de 'arbeider te waarborgen.
De in de vergelijking voorkomende „stralingstemperatuur" bepaalt de warmte-afgifte door straling van de mens en is dus afhankelijk van de temperaturen van de wanden van het vertrek en
van de vaste voorwerpen, in het vertrek. Deze temperatuur is strikt
genomen niet gelijk aan de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van
de wanden en voorwerpen, daar de ruimteboeken, waaronder deze
oppervlakken naar de mens stralen, verschillend zyn.
Men zou de stralingstemperatuur kunnen definiëren als de temperatuur,, die een mens in het vertrek aan zou voelen, indien dit
vertrek luchtledig was. De stralingstemperatuur is met behulp van
instrumenten volgens een door Ir van Zuilen ontwikkelde methode
vast te stellen. Gelyk reeds opgemerkt werd, is het van belang, dat
de straling in het vertrek enigszins gelijkmatig is, zodat eenzijdige
sterke verwarming of afkoeling vermeden wordt. Oppervlakken
met hoge temperatuur zyn evenmin gewenst als grote koude raamvlakken. Deze eis komt in de formule niet tot uiting. Bovendien zal
door de aanwezigheid van oppervlakken met sterk afwijkende temperaturen de stralingstemperatuur met de plaats in het vertrek
variëren, zodat dit slechts voor een gedeelte behaaglijk zal zyn.

22

PROF. m. A. J. TER LINDEN

Evenmin komt de zgn.- „hoogte gradiënt" van de luchttemperatuur
= 1 — 1 in de formule voor. Een zo gelijkmatig mogelyk verloop van
de temperatuur als functie van de hoogte van het vertrek is ge-,
wenst.
Daar van het menselijk lichaam vooral de onderbenen gevoelig
zijn voor tempferatuurvariaties is de temperatuur op 0,5 m boven de
vloer als bepalend voor de behaaglykheid te beschouwen.
We komen nu tot de volgende voorwaarden waaraan het binnenhuisklimaat moet voldoen in woonvertrekken en kantoorlokalen,
waarin geen of slechts lichte lichamelijke arbeid wordt verricht.
r

Voor de winter.
Ie. Temperatuur van de lucht 17—18° C, gemeten op ca. 0,5 m
boven de vloer.
2e. Relatieve vochtigheid van de lucht 50—60%, gemeten op ça.'
1,5 m boven de vloer.
3e. Gelijkmatige temperatuur ook in verticale richting. Verticale
temperatuurgradiënt - j r ^ 1,5° C/m.
dh

' 4e. Geen tochtverschijnselen, luchtsnelheid w < 0,25 m/sec.
5e. De temperatuur van de wanden van- het vertrek en van de
daarin aanwezige voorwerpen moet zodanig zyn, dat zowel een
sterke eenzijdige verwarming als een eenzijdige sterke afkoeling van het menselijk lichaam vermeden wordt. Deze voorwaarde houdt in, dat men een verwarming door middel van
kachels of radiatoren met een hoge oppervlakte-temperatuur
moet vermijden, al kan niet ontkend worden, dat een sterke
warmte-straling, afkomstig van een haardvuur, in sommige op> zichten vooral voor verkleumde mensen zeer aangenaam aandoet. Op den duur staat deze eenzijdige verwarming echter ten
achter by een meer gelykmatige verwarming van de gehele
woonruimte. By aanwezigheid van grote venstervlakken is het
, gewenst de „koude straling" van deze oppervlakken te neutraliseren door het aanbrengen van warme oppervlakken (radiatoren) onder of naast de vensters.
Voor slaapvertrekken, corridors, toiletten enz. kan men met een
lagere temperatuur in de winter genoegen nemen (t = 1 4 — 1 6 ° C),
terwyl voor werkplaatsen, waarin zware lichamelijke arbeid wordt
verricht, nog lagere temperaturen als behaaglijk beschouwd worden.
^
In de zomer is, tengevolge van lichtere kleding, een hogere temperatuur in woonvertrekken nodig, zodat in overeenstemming met
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onderzoekingen in het buitenland een temperatuur van de lucht va;n
22—24° C als behaaglijk beschouwd kan worden by een relatieve
vochtigheid van 50—60%.
(Zie verder „Rapport no. 1" van de Commissie voor de Klimaat, regeling in Gebouwen.)
; Het „natuurlijke klirnaat" in gehouwen.
\ Gegevens over het „natuurlijke klimaat" in gebouwen ziJn nog zeer
; schaars en vaag^ Weliswaar wordt by de berekening van verwar; mingsinstallaties enigszins rekening gehouden met de ligging van
I de vertrekken en wordt b.v. het warmteverlies van een op het Noor] den gelegen wand 10% hoger begroot dan dat van eenzuidwand
' onder overigens gelijke omstandigheden, doch deze rekenwyze kan
; niet anders dan uiterst globaal en weinig bevredigend worden genoemd.
] Zo komt b.v. de grootte van het vensteroppervlak in verhouding
tot het muuroppervlak in het geheel niet tot uiting, terwyl het toch
duidelijk is, dat juist deze verhouding in de eerste plaats van belang is voor de bepaling van de in het vertrek komende zonnejwarmte.
i Overigens hebben deze berekeningen van verwarmingsinrich1 tingen slechts tot doel de benodigde capaciteit van de installaties te bepalen by de minimum te verwachten buitentemperatuur,
dus b.v. voor winterdagen met een buitentemperatuur van —10 of
—15° C. De verbetering van het „natuurlijke klimaat", welke door
de,verwarmingsinstallaties verkregen moet worden, is echter niet
alleen van belang voor dé koudste winterdagen, doch voor het gehele
stookseizoen. Vooral in het voorjaar, als de zon reeds krachtig
straalt en de buitenlucht nog laag in temperatuur is, kan men in
jgebouwen met een gunstig „natuurlijk klimaat" tot aanmerkelijke
brandstofbesparingen komen. '
I Teneinde een indruk te verkrijgen van de invloed van de zon op
het binnenhuisklimaat is in de jaren 1944 en 1945 het „natuurlijke
klimaat" gemeten in een drietal, op verschillende windrichtingen
gelegen, vertrekken in het Gebouw voor Werktuig- en Scheepsfeouwkunde der Technische Hogeschool.
I Gedurende deze metingen werd het Gebouw \niet verwarmd, zodat in alle vertrekken het z.g. „natuurlijke klimaat" heerste.
j De resultaten dezer waarnemingen heb ik gepubliceerd in „De
Ingenieur" Nó. 39, van het jaar 1947.
•' Hoewel aan de gevonden cy'fers zeker geen absolute waarde toegekend mag worden, ben ik van mening, dat zy een vry goed inzicht geven in het verloop van het „natuurlijke klimaat" in, op versphillende windrichtingen gelegen, vertrekken.
! Enige, aan deze proeven ontleende, gegevens mogen hier vermeld
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worden. In de wintermaanden December en Januari kan in een op
het Noorden gelegen vertrek met 45% glasoppervlak en een hoge
waterwaarde (zware muren) een gemiddelde temperatuurverhoging van i 1° C t.o.v. de buitenlucht verwacht worden.
Voor een op het Oosten of Westen gelegen vertrek bedraagt deze
temperatuurverhoging ±: 1,3° C, voor op het Zuiden gelegen vertrekken ± 3,0° C.
Veel belangrijker zyn de temperatuurverhogingen in de voor- en
najaarsmaanden; zo werd gevonden in de maand October:
voor vertrekken op het Noorden ± 2° temp.verhoging,
voor vertrekken op het Oosten of Westen ± 4° C temp.verhoging,
voor vertrekken op het Zuiden ± 6 ° temp.verhoging.
ü i t deze cijfers blykt dat vooral in de voor- en najaarsmaanden
het brandstofverbruik voor de verwarming van op de zonzijde gelegen vertrekken aanmerkelijk geringer zal zyn, dan uit het gemiddelde temperatuurverschil tussen binnen- en buitenlucht berekend zou kunnen worden.
Merkwaardig zyn ook de waargenomen verschillen in de relatieve vochtigheid tussen de verschillende vertrekken. Het op het
Zuiden gelegen .vertrek is droger dan het vertrek op het Noorden.
Daarentegen is dê absolute vochtigheid in het op het Zuiden gelegen vertrek iets hoger dan in de overige lokalen.
Heeft men by de bouw van een woning de vrye keuze wat betreft
de ligging van de vertrekken, dan is het gewenst om de slaapkamers
op het Oosten te ontwerpen en de woonkamers op het Zuiden en
Westen. De slaapkamers ontvangen dan de ochtendzon en zyn in
de zomer 's avonds weer afgekoeld.
Voor de woonkamers op het Zuiden krygt men vooral in het
voorjaar een gunstig klimaat; in de zomer moeten op warme dagen
door een geschikte zonwering en een krachtige ventilatie te hoge
luchttemperaturen tegengegaan worden. Woon- en slaapvertrekken
op het Noorden, die slechts gedurende een gedeelte van het jaar, en
dan nog in geringe mate, door de zon bestraald worden, zyn zoveel
mogelijk te vermijden.
De invloed van de vensters op het 'binnenhuisklimaat.
Uit het voorgaande is reeds gebleken, dat de vensters een belangrijke invloed op het binnenhuisklimaat kunnen uitoefenen. Deze
invloed is niet onverdeeld gunstig. Gunstig is de eigenschap van
het glas om de zonnewarmte door te laten, waardoor gedurende het
grootste gedeelte van het jaar een verbetering van het klimaat in
de woning verkregen wordt.
Hiertegenover staan echter enige bezwaren, die zich vooral in
het stookseizoen zullen doen gelden :
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le. de hoge warmtetransmissie-coëfficient van de vensters is oorzaak, dat de warmteverliezen aanzienlijk zijn. By een woning
met b.v. 20% glasoppervlakte van de buitenmuur gaat evenveel warmte^verloren door de vensters als door de muren.
2e. tochtverschijnselen, zowel door koude luchtstromingen, die
direct door de naden en kieren naar binnen gaan als door het
stromen van door de venstervlakken afgekoelde kamerlucht
langs de vloer.
3e. de „koude straling" van de glasoppervlakken, die een temperatuur hebben, welke dichter by de temperatuur van de buitenlucht ligt, dan van de kamerlucht.
Heeft men b.v. een buitentemperatuur van —10° C en een
luchttemperatuur in het vertrek van 18° C dan zal de temperatuur van het glasoppervlak ongeveer —0° C bedragen.
4e. de lage temperatuur van de glasruiten heeft tengevolge, dat
deze beslaan of bevriezen, waardoor het uitkijken onmogelijk
wordt. Gelijk bekend, beslaat een ruit zodra de temperatuur
van het glas onder het dauwpunt van de waterdamp in het
vertrek daalt. Hierdoor wordt échter veelal de vochtneerslag
op de muren van het vertrek voorkomen.
Ter vermindering van de grote warmteverliezen tengevolge van
de hoge warmtetransmissie-coëfficient voor enkele ramen kan men
dubbele vensters toepassen of althans vensters met dubbel glas en
een spouw.
Tegen dubbele vensters hebben velen in ons land bezwaren vooral
wat de kosten betreft, zodat deze. hier betrekkelijk weinig worden
toegepast.
I Toch zijn de totale kosten van dubbele ramen met inbegrip van
brandstofkosten en het onderhoud niet hoger dan van enkele ramen,
terwijl het binnenhuisklimaat aanmerkelijk gunstiger wordt. Vooral voor gebouwen met een hoog glaspercentage is het dubbele venster aangewezen.
Een vergelijking van de kosten voor enkele en dubbele ramen by
verschillende glaspercentages van de buitenwanden kan men vinden
in het eerste rapport van de Commisssie voor de Klimaatregeling in
Gebouwen.
Verschillende voordelen van het dubbele raami kunnen reeds verkregen worden by een enkel raam met dubbel glas met een spouw.
Evenals by het dubbele raam zal ook hierby de temperatuur van
het glasoppervlak aan de binnenkant aanmerkelijk hoger zyn dan
bij enkel glas, zodat men voor het beslaan van de ruiten niet behoeft te vrezen en ook de warmteverliezen dragelijk zullen worden.
De constructie moet zodanig zyn, dat men nu en dan de ruiten én
de spouw moet kunnen reinigen.
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De tochtverschijnselen, veroorzaakt door de afgekoelde 'kamerlucht, die langs het glasoppervlak naar beneden afstroomt, zullen
eveneens sterk verminderen by vensters met dubbel glas.
De warmteverliezen veroorzaakt door instromende koude lucht
door de naden en kieren van slecht uitgevoerde ramen en kozijnen
kunnen aanzienlijk zyn en kunnen in sommige gevallen de directe
warmteverliezen door het glas by enkele ramen nog overtreffen.
Een goede en soliede constructie is vooral by vensters economisch
.juist. Het is verheugend, dat thans in Nederland enige firma's zich
zyn gaan toeleggen op verbeterde raamconstructies, daar de waarde van goede ramen voor de woningbouw zeer hoog geschat moet
worden.
Zonweringen.
Bii een niet beschermde glasruit kan men rekenen op een instraling
van maximaal ± 450 kcal/m='h.
Door het aanbrengen van gordijnen en in het algemeen van zon•weringen, die binnen de ramen aangebracht worden, kan men de
instraling niet afdoende verminderen, zoals uit de volgende metingen blijkt:
doorgelaten warmte in %
Gordijn
- 68%
Jalouzie aan de binnenzijde
70%
Beter is de bescherming door middel van buiten aangebrachte
markiezen en zonneschermen, waarvoor gemeten werd:
markies bij zwakke wind
21 %
markies by krachtige wind
llj7%
vlak zonnescherm onder een hoek van 45°
9,5%
Vooral by hoge gebouwen heeft het aanbirengen en het onderhouden van buiten geplaatste markiezen en zonneschermen bezwaren. Bij toepassing van dubbele ramen bestaat de mogelijkheid óm
de markiezen te vermijden en te vervangen door een gordijn, in de
ruimte tussen de ramen. Men moet dan zorg dragen, dat dé warme
lucht in deze ruimte goed naar buiten afgevoerd woi-dt. In dat geval
bedraagt het percenta,ge van de doorgelaten zonnewarmte ± 30 %
volgens recente metingen in het Laboratorium voor Werktuig- en
Scheepsbouwkunde der. Technische Hogeschool te Delft.
Ventilatie.
Voor woonhuizen en voor de meeste kantoorlokalen en werkplaatsen zal met een natuurlijke ventilatie door middel van ramen of
door veritilatiékokèrs volgens het systeem vanNoordhóf volstaan
kunnen worden. Slechts in speciale gevallen, waar veel mensen
samen zyn (bioscopen, theaters enz.) of in fabrieken, waar schade-
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lijke gassen ontwikkeld worden, zal men 'bot kunstmatige ventilatie
moeten overgaan.
Indien de luchtverversing door vensters plaats vindt, moet oni
tochtverschijnselen te vermijden, de instromende lucht naar boven
gericht worden, b.v. door middel van een deflector, zoals door Prof.
, Dr J. J. van Loghem hier te lande is toegepast. Schuiframen en
tuimelramen, die om een horizontale as draaien zyn hiervoor goed
'geschikt. By draairamen, is'.de constructie met deflecteren niet toe
te passen. Wenst men toch draairamen, dan zou men de normale
ventilatie van het veiitrek met "behulp van ventilatiekokers (systeem
,Noordhof) kunnen doen plaats vinden en de ramen slechts openen
voor het geval men het vertrek snel wil doorluchten.
Het spreekt vanzelf, dat men by de beschouwing van de ventilatie
voor een vertrek niet alleen moet letten op het invoeren van verse
buitenlucht, doch ook op de afvoer van de lucht uit het vertrek.
,Bij vertrekken met twee buitenmuren biedt de oplossing van dit
probleem geen moeilijkheden. Voor vertrekken met slechts één buitenmuur, waarin vele mensen vertoeven, is een afvoerleiding voor
de lucht uit het vertrek nodig.
Verwarmingssystemen.
Voor woonhuizen komen in aanmerking:
1) haarden en kachels,
2) centrale verwarming met radiatoren met warm water. ,
Voor kantoorgebouwen, grote winkelzaken, theaters enz., kan
•men dé'volgende systemen tóepassen:
1 ) centrale verwarming met wairm water of stoom,
2) luchtverzorgingsinstallaties,
• 3) plafond- of vloerverwarming door middel van warm water of
hete lucht.
- Teneinde de invloed van deze systemen op het binnenhuisklimaat
na té gaan zyn o.a. door de Commissie voor de Klimaatregeling in
Gebouwen verschillende metingen verricht, waaruit het volgende is
gebleken:
Haarden en kachels.
Tengevolge van de hoge temperatuur van het oppervlak ' van de
kachels, wordt de lucht, die met dit oppervlak in aanraking komt
sterk verwai"md. Deze hete lucht stijgt op en veroorzaakt een hoge
temperatuur by het plafond. Heeft men slecht gebouwde woningen
met tochtende ramen en deuren dan zal zich op de vloer een -koude
laag lucht bevinden. Hierdoor ontstaat een groot teniperatuurverschil tussen vloer en plafond en dus eén hoge verticale temperatuurgradiënt. Bij een meting in een arbeiderswoning werd b.v. een
temperatuurverschil van 10° C :geconstateerd in het woonvertrek.
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hoog 3 m. Aangezien de temperatuur op 0,5 m hoogte maatgevend is
voor de behaaglijkheid zou men de gemiddelde temperatuur hoog
moeten opvoeren om een voldoende verwarming te verkrijgen. Daar
hiervoor echter in vele gevalleff de middelen zullen ontbreken, zal
men zich dan tevreden stellen met een verwarming gedurende de
avonduren. Ook by voldoende verwarming zullen de koude glasruiten enerzijds en de hete kachel anderzijds een ongelijkmatige
stralingsinvloed op de personen in het vertrek uitoefenen. De
koude straling in de buurt van de vensters zal hinderlijk zyn en dit
gedeelte van hét vertrek onbehaaglijk maken.
Door toepassing van goedsluitende dubbele ramen zullen bovengenoemde bezwaren ten dele verdwijnen en zal ook de verticale
temperatuurgradiënt aanmerkelijk gunstiger worden.
Een andere weg ter verbetering van het binnenhuisklimaat by
een kachelverwarming is gevolgd door de heer Heilker te Woerden.
BiJ dit systeem wordt de koude, langs de ramen neervallende, lucht
onder de vensters afgezogen en door een kanaal onder de vloer naar
de kachel gevoerd, waar de lucht verwarmd wordt. De verwarmde
lucht wordt boven in het vertrek geleid en zo nodig ook in nabijgelegen slaapkamers gevoerd. De kachel is geheel ingekapseld, .zodat ook een te sterke warmtestraling naar het vertrek voorkomen
wordt. By de in Rotterdam gebouwde „proefwoningen TNO" zal
nauwkeurig' nagegaan worden in hoeverre dit systeem effect sorteert.
Centrale verwarming door middel van radiatoren met warm water.
Indien de radiatoren ruim bemeten worden, zodat de oppervlaktetemperaturen laag blyven, heeft een verwarming door middel van
radiatoren met warm water enige voordelen t.o.v. een verwarming
door middel van kachels of haarden.
In de eerste plaats wordt de ongunstige invloed van de vensters
op- de temperatuurverdeling in het vertrek grotendeels opgeheven
door de radiatoren, welke onder de vensters gemonteerd worden.
Hierdoor wordt ook de hinderlijke „koudestraling" door de warmtestraling van de radiatoren gecompenseerd. Men kan dus een vertrek krijgen met een gunstige verticale temperatuurgradiënt en
een gelykmatige temperatuurverdeling ook in horizontale richting.
By onze metingen werd een gemiddelde verticale temperatuurgradiënt van ± 1,5° C/m geconstateerd.
Verder zullen in een woning met centrale verwarming, waarbij
de verwarming zich niet tot enkele vertrekken beperkt, grote temperatuurverschillen tussen woonvertrekken, gangen, trappen en
slaapkamers voorkomen worden, waardoor tochtverschijnselen en
koude luchtstromingen langs de vloeren vermeden worden.
De temperatuurvariaties in de loop van een etmaal zijn gering
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by een centrale verwarming met een ketel, die met vaste brand-,
stoffen (cokes) gestookt wordt. By een ketel met een oliestookinrichting, die gedurende de nachturen afgezet wordt, treden tem-,
peratuurschommelingen op, die enige overeenstemming vertonen
met de temperatuurvariaties by een verwarming met kachels.
De relatieve vochtigheid van de lucht is by een huis met centrale
verwarming lager dan by het verwarmen met kachels, doch overschrijdt niet de behaaglykheidsgrens van het vochtgehalte. Het.
droge gevoel in de neus, dat vele mensen in woningen met centrale
verwarming als onaangenaam ondervinden, is vermoedelijk niet te
wijten aan het te geringe vochtgehalte van de lucht, doch aan uitgedroogde stofdeeltjes; die in de. lucht zweven. Het kraken en uitdrogen van houten meubels is mogelyk het gevolg van de gelijkmatige hoge temperatuur, die gedurende het gehele etmaal in het
vertrek heerst. By een verwarming met kachels is gedurende de
nachturen de temperatuur lager en de vochtigheid hoger, zodat de
meubels weer vocht kunnen opnemen.
Plafond- en vloerverwarming.
By een verwarming door middel van een verwarmde vloer of plafond is een gelykniatige temperatuur in vertica,le richting in het
vertrek te verwachten.
Bij een vloerverwarming, die uit een oogpunt van behaaglykheid
boven een plafondverwarming,is te verkiezen, mag de temperatuur
. van het vloeroppervlak niet boven- 25° C stijgen, terwijl by een
plafondverwarming een oppervlaktetemperatuur van 40° C niet
overschreden mag wórden. Om practische redenen is een vloerverwarming in vele gevallen moeilijk uitvoerbaar, zodat dan een plafondverwarming in aanmerking komt. Zowel by een vloer- als by
een plafondverwarming wordt de „koude straling" van de vensters
onvoldoende geneutraliseerd, zodat in dê nabijheid der vensters
een onbehaaglijk koude strook in het vertrek aanwezig is.
Ook hier kan weer door toepassing van dubbele ramen of door
het aanbrengen van een paneelverwarming onder de ramen verbetering, verkregen worden.
Installaties voor luehtverzorging.
By deze installaties heeft de verwarming, resp. koeling van het vertrek plaats door lucht met een bepaalde temperatuur'en vochtigheid
in het vertrek te blazen. Ogenschijnlijk wordt op deze wyze aan
alle eisen voldaan en een ideale oplossing verkregen. In werkelijkheid zyn er echter ook aan deze methode enige bezwaren verbonden.
Teneinde tochtverschijnselen te vermijden mag de temperatuur
van de ingeblazen lucht niet veel afwijken van de gewénste luchttemperatuur in het vertrek. In de winter zal dus betrekkelijk wei-
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nig warmte per m' ingeblazen lucht in het vertrek komen, terwyl
in de zomer de koude ingeblazen lucht slechts weinig warmte uit
het te koelen vertrek zal kunnen opnemen. Men is dus genoodzaakt
om grote hoeveelheden lucht te doen circuleren oni het vertrek op
de gewenste temperatuur te brengen, en wel meer lucht dan voor
een goede ventilatie van het vertrek nodig is. Dit brengt mede een
grote en. kostbare machinale installatie en een stelsel van wyde
lüchtkanalen, die soms moeilijk in het gebouw zijn onder te brengen en de bouwkosten verhogen.
Verder blyft de „koude straling" van de vensters een probleem,
dat zich ook hier voordoet. Door toepassing van dubbele ramen en
hét inblazen van warme lucht onder deze ramen kan ook hier een
oplossing verkregen worden.
In lokaliteiten, waar ,een hoge relatieve vochtigheid van de lucht
vereist wordt by eeri hoge temperatuur zal men overigens slechts
door toepassing van dubbele ramen aan de gestelde eisen kunnen
voldoen, daar by enkele ramen de temperatuur van het glasoppervlak onder het dauwpunt van de vochtige lucht in het vertrek zou
kunnen dalen, waardoor de benodigde waterdampspanning in de
lucht niet gehandhaafd zou kunnen worden.
Toepassing van installaties voor luehtverzorging zyn vooral op
hun plaats in gebouwen, waarin veel mensen aanwezig zyn, en die
voorzien zyn van goed geïsoleerde wanden met een gering glasoppervlak. Dus voor gevallen, waarby de hoeveelheid benodigde
ventilatielucht aanzienlijk is (bioscopen, schouwburgzalen, vergaderzalen enz.).
Is de voor de ventilatie benodigde hoeveelheid lucht veel geringer
dan de benodigde hoeveelheid lucht voor de verwarming, dan doet
men beter de luchtverzorgingsinstallatie te beperken tot de benodigde ventilatielucht en een aanvullende verwarming met behulp
van radiatoren of verwarmde panelen aan te brengen.
Het circuleren van reeds verbruikte lucht uit de vertrekken door
het gebouw wordt hierdoor vermeden.
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In de voorafgaande voordrachten zyn enige hygiënische nadelen,
die de bestaande stadsvorm aankleven, besproken. Het zyn de onvoldoende temperatuurregeling, de gestremde luchtbeweging en
als gevolg daarvan het ontbreken van een goede ventilatie, de verontreiniging van de lucht door rook en stof en het niet of niet voldoende benutten van de zegeningen van de zonnestralen.
Hierbij komt nog het euvel van. het lawaai, zowel op straat als
in de woningen zelve, dat in het laatste decennium steeds meer ide
aandacht heeft getrokken. De plaag van het lawaai werkt niet
alleen afmattend op het lichaam, doch ook in hoge inate irriterend
op de geest. Dan is ten slotte nog te vermelden de vermoeienis van
lichaam en geest door de ver keerscongestie en door de lange afstanden, die vele stedelingen dagelijks naar en van hun werk moe'ten afleggen.
Hoewel verschillende van deze fouten of onvolkomenheden door
technische hulpmiddelen meer of minder kunnen worden verholpen,
is het natuurlijk juister te trachten de stedelijke agglomeratie zodanig in te richten, dat het optreden van deze gebreken zoveel
mogelijk wordt voorkomen.
Dichtheid.
In het algemeen kan men zeggen, dat zy in hoofdzaak het gevolg
zijn niet zozeer van een te grote omvang van als wel van een te
dichte bouwwijze in onze steden. Althans wat ons land betreft,
waar de metropolen, de vele millioenen inwoners tellende steden,
ontbreken en ook in de toekomst, naar menselijke berekening, niet
zullen ontstaan. Maar ook daar, waar men ze wel aantreft, wordt
de verbetering der misstanden in de eerste plaats nagestreefd door
vermindering der dichtheid, getuige het plan voor Londen, dat tot
grondslag heeft een vermindering van het aantal inwoners van
*) Teneinde misverstand te voorkomen, stel ik voorop, dat met ,.stad" hier
. wordt bedoeld een nederzetting, die qua maatschappelijke functie min of. meer
afgerond en volledig is en dat wij het dus niet zullen hebben over slaapsteden; 'forensen-steden en dergelijke.
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8 millioen tot rond 6^/^ millioen op hetzelfde grondvlak, Wy zullen
ons echter tot ons land bepalen en kunnen dan constateren, dat
sinds het begin van de 20ste eeuw de dichtheid geregeld is afgenomen en dat dit proces nog niet tot stilstand is gekomen. De elkaar
opvolgende uitbreidingen der grote steden vertonen telkens minder
woningen per ha. bebouwd oppervlak,, terwijl bovendien het voor
bebouwing bestemde oppervlak een steeds afnemend percentage
van de nieuwe wyken beslaat, doordat de afmeting der wegen en
straten toeneemt en er meer open ruimten tussen de bebouwingen
worden aangelegd als plantsoen, speelplaatsen, parken enz.
Dit streven naar vermindering van de dichtheid, dat begon als een
verlangen van. de woninghervormers naar een verbetering van de
volkshuisvesting in engere zin, doch zyn krachtigste impuls heeft
gevonden, toen de stedebouwers het op het ruimer terrein van hun
werkzaamheid in toepassing gingen brengen, had oorspronkelijk
slechts tot doel om de toetreding van licht tot de woningen te -ver^
beteren. Wie de nauwe, onaantrekkelijke straten in de 19e-eeuwse
wijken onzer steden, vooral die der grote steden, doorkruist, kan
dit verlangen maar al te goed verstaan. Het was nog maar een
aarzelend beginnen en ook nu, byna 50 jaar na de totstandkoming
van de Woningwet, zyn wy nog aan het onderzoeken en experimenteren en beginnen wy pas te begrijpen, hoeveel meer kanten dit
vraagstuk heeft en welke grote belangen van lichamelijke en geestelijke hygiëne voor de bevolking hiermede gemoeid zyn.
In de tweede plaats wijs ik op de dooreenmenging van verschillende heterogene elementen in de stedelijke agglomeraties tengevolge waarvan meer of minder ernstige misstanden ook in hygiënisch
opzicht zijn ontstaan. Deze misstanden hebben aanleiding gegeven
tot een steeds dieper gaande bestudering en ontleding van het
maatschappelijk bestel onzer steden, waarby men sinds een twintigtal jaren gewoon is de verschillende functies van het sociale
leven, waarmede de stedebouwkundige zich bezig houdt, te verdelen
in 4 hoofdelementen, nl. het werken, het wonen, de ontspanning en
het verkeer. Het is ons door deze studies en waarnemingen steeds
meer duidelijk geworden, dat elk dezer hoofdelementen voor zich
bepaalde eisen stelt aan ligging en inrichting en dat slechts een
goede oplossing kan worden verkregen, wanneer deze eisen in onderling verband worden bezien en op harmonische wyze tegen
elkander worden afgewogen.
Ik zal in het volgende nader op beide onderwerpen: te grote
dichtheid en de onjuiste distributie der stedelijke elementen, ingaan.
Te grote bebouwingsdichtheid.
Als wy nu eerst de te grote dichtheid van bebouwing nader analyseren, zien wy, dat deze zich voordoet op verschillende manieren.
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In de eerste plaats dan de reeds genoemde te smalle straten, waarmede ik bedoel, dat de afstand tussen de voorgevels der langs die
straten verrezen bebouwingen te gering is. Er zyn verschillende
redenen, waarom straten te smal moeten worden bevonden volgens
moderne eisen.
a. De straat is te smal, wanneer zy het verkeer, dat er door heen
moet, niet behoorlijk en vlot meer kan verwerken. Zulke straten
, zijn natuurlijk niet meer geschikt om ér aan te wonen, men denke
bijvoorbeeld aan de Leidschestraat, de Haarlemmerstraat te Amsterdam en dergelijke verkeersaders met hun vrijwel onafgebroken
verkeersdrukte en geluidshinder. Merkwaardig is, dat deze straten
juist door die te grote verkeersdrukte en de daaruit voortvloeiende
sterk beperkende verkeersregelingen ook hun attractie als winkelen/of kantorenstraten zienderogen verliezen.
Het is ondoenlijk voor de verkeersdrukte grenzen te noemen,
waarbeneden nog wel en waarboven niet meer aan moderne eisen
van „bewoonbaarheid" wordt voldaan. Speciaal in de grote. 'stad
wordt dit een zeer subjectieve maatstaf. Een groot deel van de
burgers vindt drukte op straat gezellig. Ik herinner me, dat de
voorzitter van een grote Bouwvereniging te Amsterdam my eens
verzekerde, dat een der tot zyn vereniging behorende oudere complexen, gelegen langs de Ceintuurbaan, nog steeds zo zeer in trek is,
dat er nooit een woning leeg stond, terwijl in andere in de nieuwe
buitenwijken opgerichte moderne complexen wel eens geklaagd
werd over te grote stilte. Wy hebben in de stedebouw de knoop
doorgehakt en als leidraad voor onze plannen aanvaard, dat ver-,
keerswegen er zyn voor het verkeer en woonstraten om aan te
wonen. M.a.w. we plegen de structuur van het wegennet zodanig in
te richten, dat verkeer- en woonstraten zoveel mogelijk worden gescheiden, dat de woonwijken dus zoveel mogelijk gescheiden van de
banen van doorgaand verkeer worden aangelegd, zodat in de woonstraten hoofdzakelijk alleen dat deel van het verkeer behoeft te
passeren, dat ter plaatse thuis hoort.
Deze regel is thans wel overal als een juist beginsel aanvaard,
zonder dat daarby al te veel aan hygiëne is gedacht. Het zou niettemin zeer interessant zyn van hygiënisten te vernemen, of omtrent
de invloed van verkeersdrukte en verkeerslawaai op de lichamelijke
of geestelijke toestand der mensen exacte gegevens bekend zyn,
dan wel of er onderzoekmethodes bestaan om een en ander na te
gaan.
b. De straat kan verder te smal zyn om een behoorlijke toetreding
van licht tot de woningen te waarborgen. Dit euvel is, zoals ik reeds
zeide, chronologisch het eerst opgevallen. Het doet zich ook al weer
het meest in de grote steden met haar hoge bebouwingen voor. De
bouwverordeningen houden thans alle bepalingen in, waarin de
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bouwhoogte •\yordt geregeld in verhouding tot de straatbreedte. Zo
bepaalt byv. de Amsterdamse bouwverordening, dat men in nieuwe
wijken niet hoger mag bouwen dan Vs van de straatbreedte en dat
men woonhuizen met vier woonlagen niet mag bouwen aan straten
van minder dan 22,5 m breedte.
Deze norm, die uit de praktijk gaandeweg is gegroeid, dus feitelijk op het gevoel is ontstaan, bevredigt niet. Zy geldt voor elke
straat, onverschillig of zy naar het Noorden of naar het Westen
wijst, wat hierop neerkomt, dat by de lichttoetreding blijkbaar
alleen rekening is gehouden met het diffuze licht en niet met de
zonbestraling. Ware het laatste wel het geval geweest, dan zouden
immers voor verschillende richtingen verschillende minima voor de
gevelafstanden vastgesteld zyn. En nu is de moderne mens aan zy'n,
woning de eis gaan stellen, dat zy voor het zonlicht in meerdere of
mindere mate toegankelijk is, tenminste wat het woonvertrek
betreft. Dit is onder meer gebleken üit de door Prof. Byl in zyn
inleiding reeds genoemde enquête, die door de „Zonnecommissie"
is gehouden. Er heeft zich tot nu toe nog geen eensgezinde mening
onder de hygiënisten gevormd omtrent de vraag, óf er een — en zo
ja, welke — norm ten aanzien van directe zonbestraling kan worden
gesteld. Wel zijn reeds ingénieuse methodes bedacht om op eenvoudige wyze na te gaan, hoeveel zonneschijn een woning aan straten,
met verschillende richtingen, verschillende breedten en verschillende hoogten van bebouwing zal kunnen krygen, doch degenen, die
deze methoden by het ontwerpen van hun plannen willen gebruiken,
kunnen nog niet meer doen dan er volkomen subjectieve conclusies
uit trekken. En toch zou het zeer wenselijk zyn te dien aanzien tot
uniforme minimum-eisen te komen. Wy moeten, zolang dat niet het
geval is, vechten voor iedere meter meer gevelafstand, waarvan
ons direct wordt voorgerekend, hoeveel de verhoging in grondprijs,
dus in weekhuur per woning zal betekenen. Dit houdt dus steeds
een sterke rem in tegen verruiming, vooral in onze steden in het
Westen, waar de grond zoveel kosten aan toebereiding vergt. Niettemin is dit punt van eminent belang, omdat het er in deze tyd van
wederopbouw toch om gaat een zeer groot aantal woningen weder
op te bouwen volgens de best mogelijke voorwaarden.
c. Deze verruiming van het straatprofiel komt tevens zeer tegemoet aan een derde euvel van een te smalle straat, nl., dat deze
niet kan worden „aangekleed". De troosteloze straten yan onze 19de
eeuwse stadswijken met haar eentonige en lely'ke huizen mèt of
zonder aanhangsels, die men „balcon" gelieft te noemen, hebben
duidelijk aangetoond, dat een woonstraat zonder bomen of andere
„groene" aankleding de bewoners niet de sfeer vermag te geven,
die zij heden ten dage mogen eisen. Boombeplanting vereist echter
voetpaden van een grotere breedte dan er voor het voetgangers-
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verkeer of voor het onderbrengen van de nodige leidingen strikt
noodzakelijk is. Een boom groeit niet alleen in de hoogte maar ook
in de breedte en pleegt dus als hy groter wordt al spoedig tot
klachten van de aanwonenden aanleiding te geven. In Amsterdam
wordt thans in geval van een normale boombeplanting een trottoir
van 6,5 à 7 m ontworpen; dikwijls aan één zyde van de straat,
waarbij de andere zyde dan een smal trottoir zonder bomen krygt.
Bij voetpaden tot 4,5 m breedte kan men nog wel beplanting aanbrengen, maar dan kunnen alleen kleinbly vende, bomen als meidoorns biJv. worden toegepast.
By lagere bebouwing (éengezinshuiz'en) kunnen voortuinen voor
het vriendelijk menswaardig .aspect zorgen. Deze komen bij vierhoogbebouwing slechts in bepaalde gevallen in aanmerking, zolang
de „woonbeschaving" niet meer is voortgeschreden. .
Verbetering bouwblok. |
De verruiming van de j gevelafstand speelt zich natuurlijk niet
alleen af aan de straatzyde, maar zy dient evenzeer te gelden voor
de afstand tussen de achtergevels. Wonderlijk genoeg is dit begrip
nog niet tot de Bouwverordening doorgedrongen, althans niet te
Amsterdam, waar naast de minimummaat van 22,50 m van de
straatbreedte by 4 hoog-bebouwing een minimummaat van 16 m
voor de afstand der achtergevels gehandhaafd is gebleven. En toch
is het hier feitelijk nog meer dan aan de straatzyde nodig, om een
ruimere gevelafstand voor te" schrijven. Immers gaat het daarby
niet alleen om de zontoetreding tot de vertrekken, maar ook om de
zonneschijn in de tuinen. In onze uitbreidingsplannen, wier werkingskracht boven de Bouwverordening uitgaat, wordt dan ook
reeds jaren uitgegaan van het beginsel, dat de achtergevelafstand
minstens zo groot moet zyn als die tussen de voorgevels.
By deze verbeteringen, die als het ware stap voor stap zyn
ontstaan, is het niet gebleven. Er doen zich nl. nog meer euvelen
voor biJ de nog veelal gebruikelijke wyze van bouwen in rondom
gesloten bouwblokken. In de hoeken ontstaan als regel woningen,
die geen „achteruit" hebben, zodat zy niet zo goed kunnen wórden
doorgelucht en die overigens met de achtergevels zo dicht by elkaar
liggen, dat men alle gevoel van vry te zyn in eigen huis wel moet
verliezen. Erger is nog, dat het deel van het bouwblok, dat aan de
Zuidzijde ligt, hele „schaduwzônes" doet ontstaan op de haaks
daarop gelegen gebouwen. In deze beschaduwde gedeelten kan de
zon nimmer toetreden, hoe wyd ook de gevelafstanden zyn..
- In de laatste tyd zyn dan ook alleen bouwblokken ontworpen, die
aan de Zuidzijde onbebouwd blijven, zodat zon en lucht vry kunnen
toetreden tot binnen het bouwblok. By deze eerste stap tot doorbreking van het bouwblok, werd de Noordzijde van het bouwblok
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nog gesloten gehouden, om de koude winden te keren. Deze op het
Noorden gekeerde woningen moeten echter volgens de voorschriften by de plannen zodanig worden ingericht, dat zy daar geen
nadelige gevolgen van ondervinden.
Verder in deze evolutie doorgaande werden z.g. „open bouwblokken" ontworpen, waarbij dus alleen de lange zyden van het
bouwblok als bouwstroken overblijven en de korte zyden geheel
vervallen. De bouwstroken zyn in de regel ongeveer Noord-Zuid
ontworpen, omda,t by deze ligging de woningen aân beide gevels
zonlicht kunnen krygen en de onderlinge gevelafstand daarby als
regel minder groot behoeft te zyn, dan wanpeer de straten OostWest gericht zyn. Heeft men deze stap gedaan, dan is de verleiding
groot om alle bouwstroken gelijk te oriënteren, wat de windrichting
betreft. Het eenvoudige woonhuis in de grote stad heeft immers
tot nu toe vrijwel altyd een plattegrond, waarby aan de straatgevel
de woonkamer en aan de tuinzyde de keuken en de slaapvertrekken
liggen. Bij deze indeling is het volgens velen gewenst de slaapkamers en keuken op het Oosten te leggen en de woonkamer op
het Westen. Indien dit juist is, heeft het geen zin om de bouwblokgedachte, waarby de tuingevels naar elkaar toegekeerd zyn, aan te
houden, wanneer men van het bouwblok op bouwstroken is overgegaan, doch dient men deze bouwstroken alle met hun tuinen aan
de Oostgevel en de straat aan de Westgevel te ontwerpen. Ik wil
hier niet verder ingaan op de voor- en nadelen van deze wyze van
bouwen, die de naam van „strokenbouw" heeft gekregen, doch volstaan met de mededeling, dat zy op het ogenblik naast de bouwwyze
van het „open bouwblok" kan worden toegepast. Laatstbedoelde
methode heeft, wat het stadsbeeld betreft, vóór, dat de beide tuinstroken tegen elkaar aanliggen en dus gemakkelijker tot de aanleg
van gemeenschappelijke tuinen wordt overgegaan, die, doordat zy
van de weg af zichtbaar blijven, sterk medewerken in het algemene
beeld van de wyk.
Tenslotte dient de laatste stap in de richting van een verruiming
vah de bebouwingsdichtheid te worden vermeld, nl. het geheel prijs-,
geven van de bouwblokgedachte, die tenslotte zelfs nog enigszins
in de strokenbouw terug te vinden is met zyn min of meer evenwijdige huizenrijen. Het ontwerp voor de Amsterdamse tuinstadSlotermeer, een Westelijke uitbreiding ten Westen van de ringspoorbaan en ten Zuiden van de Haarlemmerweg, toont een veel
vrijere opvatting, wat de onderlinge ligging der bouwstroken betreft. Deze vrijere opvatting lag hier meer voor de hand, doordat
het plan rond 45% een- en tweegezinshuizen bevat naast 55% woningen in 4 hoog en hoge flatgebouwen. Hierby zullen dus de
woningen zoveel mogelyk lós in haar tuinen tussen de daar als het
ware.mee samengeweven groenstroken komen te liggen. De woning-
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rijen zelve zyn daarbij korter van lengte, de afstanden tussen de
rijen groter en de 'richtingen variëren. Hier wordt van het groenelement, dat op allerlei wijzen in parken, parkstroken en wandelwegen het plan doorsnijdt, dus'maximaal profijt getrokken en zullen de meeste der genoemde euvelen zich niet meer of slechts in
sterk verminderde mate voordoen.
Ventilatie- en temperatuurregeling.
^
Ik noemde in het voorgaande reeds een enkele maal de wind als een
factor, waarmede rekening werd gehouden. Het is met de wind
een moeilyk geval, speciaal in het aan beschuttende bossen zo arme
Westelijk en Noordelijk deel van ons land. De dagen, dat het ér niet
waait, zyn zeldzaam en meestal wórdt de wind als een zeer. onaangenaam element ondervonden. In de steden waait hy schijnbaar uit
alle richtingen, bij de kruisingen van de straten en op de pleinen
.treden onverwachte wervelingen op, die het stof omhoog jagen en
de ogen en neuzen met dit slypsel der straten vullen. Het is geen
wonder, dat de huisjes in de kustdorpen mannetje aan mannetje
worden gebouwd om deze natuurlijke vijand zoveel mogelyk af te
schermen. En toch kunnen wy een goede toetredingsmogelykheid
voor de lucht van buiten tot het hart van de stad niet ontberen,
indien wy een behoorlijke luchtverversing en temperatuurregeling
van het stadslichaam willen bevorderen. Wat toch is het geval. De
zonnewarmte verhit de straten en.pleinen en de daken en gevels der
huizen. De wegverharding en het gevelmateriaal hebben als regel
een groot absorbtievermogen voor warmte, men denke byv. aan
asphaltTs^gen, die pp hete zomerse dagen week worden. De geabsorbeerde warmte moet zoveel mogelijk gedurende de nacht weer
worden afgestaan, waarby door behoorlijke isolate van de buitenwanden er naar gestreefd moet worden de warmteuitstraling naar
het interieur van de woning zoveel mogelijk te verhinderen.
De luchtlagen, die door straatoppervlak en gevels worden verwarmd, stijgen op en koudere lucht van buiten dé stad stroomt toe.
Maar bij koude nachten met heldere hemel geeft de stad veel
warmte door straling àf, zodat de benedenste luchtlagen koel zyn en
niet opstijgen. Er heeft dan ook geen toevoer van verse lucht van
buiten plaats.
Hoewel het dus zaak is, door een zorgvuldig gekozen ligging en
verdeling van brede uitvalsweg'en, groenstroken, die als wiggen in
het stadslichaam doordringen, grachten, singels en dergelijke voor
een zo goed mogelyk „leidingnet" van het ventilatiesysteem te
zorgen, kan de efficiënte werking daarvan niet worden gewaarborgd. Het enige werkelijk effectieve middel, nl. elk gebouw rondom
in het groen te leggen, zodat een minimum aan warmte absorberende vlakken ontstaat, kan slechts in z.g. villaparken volledig tot
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zijn recht komen, maar het zal duidelijk zyn, dat de hiervóór bepleite „open bouwwijze" ook in dit opzicht alles voor heeft boven
het rondom gesloten bouwblok, waarbij de binnenterreinen nimmer
kunnen worden doorgelucht.
Rue Corridor.
In dit verband moet ik de aandacht vestigen op de in steden algemeen gebruikelijke bouwwijze, waarbij de straten en hoofdwegen
aan beide zyden worden bebouwd door aaneengesloten ryen gebouwen, welke alleen ter plaatse van de uitmonding van dwarsstraten worden onderbroken. In de moderne literatuur vindt men
deze straten, die kenmerkend zyn voor het beeld der steden,
aangeduid als „rue corridor". Het ligt voor de hand, dat de rue
corridor niet bevorderlijk is voor een goede ventilatie. Zy heeft ook
andere nadelen, nl. hinder van tocht en stof en van lawaai. Deze
wegen vormen immers even zovele kanalen, waardoor de wind
wordt voortgejaagd en het stof omhoog geworpen, terwyl by de
straatkruisingen, als gezegd, wervelingen ontstaan. Verder wordt
.elk voortgebracht geluid door kaatsing tegen beide straatwanden
voortgeplant.
Deze hinderlijke gevolgen worden sterk verminderd, zo niet
opgeheven, indien in plaats van gesloten bebouwing open bebov^
wing wordt toegepast. In villa-wijken is dit vanzelfsprekend, terwyl daar bovendien de overvloedige beplanting eveneens heilzaam
werkt. In de grote steden met hun hoge bebouwing kan men van
de rue corridor alleen afkomen, indien men de bebouwing niet
evenwijdig aan de wegas, maar haaks daarop plaatst in stroken,
zodat als het wai^e coulissen ontstaan, waartussen door wind, stof
en geluid telkens kunnen ontwijken.
Er ontstaat op deze wyze een aspect, dat geheel afwijkt van het.
ons zo vertrouwde stadsbeeld met zyn rijen gevels, die vooral by
gebogen straten of grachten zo bijzonder mooi kunnen zyn. Hier
ligt een moeilijke, maar m.i. dankbare opgave voor onze architecten om door een harmonische combinatie van bebouwing en beplanting een nieuw karakteristiek stadsbeeld van grote bekoring
te scheppen.
Scheiding werk- en woongebied.
Een grote bron van hinder kan gelegen zyn in de omstandigheid,
dàt bedrijven tussen of naby woningen zyn gelegen. Wel tracht dé
Hinderwet zoveel mogelyk het optreden van de ergste gevolgen te
..voorkomen, maar de elementen wonen en werken (althans in de
hier bedoelde zin, waar het gaat om fabrieken. en werkplaatsen)
.behoren in onze gemechaniseerde wereld nu eenmaal niet meer by
elkaar. Zy moeten dan ook volgens moderne stedebouwkundige
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eisen principieel van elkaar gescheiden worden. Zy stellen ieder
voor zich zulke geheel andere eisen aan gebruik en indeling der
terrein, dat een dooreenmengen van beide heterogene bestanddelen
beider behoorlijke ontwikkeling slechts kan belemmeren. In het
algemeen levert deze scheiding, waar het gaat om de stichting van
nieuwe bedrijven of woonwijken, geen bezwaren. Moeilyk blyven
steeds de bestaande oudere stadsdelen, waar de scheiding slechts
30U zijn door te voeren ten koste van prohibitieve uitgaven. Hier
kan de oplossing slechts in langzaam tempo worden bereikt, waarby op de duur óf de bedrijven, indien zy uitbreiding behoeven, naar
buiten worden verplaatst, dan wel de bewoning gaandeweg plaats
gaat maken voor handel of bedrijf.
In de nieuwe woonwijken zelve kan men niet elke vorm van
bedrijf weren en dit is ook niet gewenst. Er zyn verschillende
zaken van kleiner, allooi, die een buurtverzorgend karakter hebben
en dus dicht by hun klanten móeten zitten. Hier moet dus een goede
vorm voor worden gevonden, byv. door ze op daartoe geschikte
plaatsen in de wyk in groepjes by elkaar onder te brengen met de,
nodige waarborgen, dat zy noch hygiënisch, noch aesthetisch storend kunnen zyn voor hun omgeving.
Het komt er niet alleen op aan de elementen wonen en werken
zoveel mogelijk van elkaar te scheiden, de nieuwe werkwyken
dienen ook'behoorlijk over het stadsgebied gedistribueerd te worden. De ligging zal men zoveel mogelyk,zó kiezen, dat de afstanden
tussen woonwijk en industriewijk niet te groot worden en deze
gebieden onderling verbonden kunnen, worden door goede en
plezierige wegen buiten de nauwe stadskern om.
Hierdoor wordt bereikt, dat de dagelykse gang van huis naar
werk en omgekeerd zo min mogelijk t.ijd en energie kost en tevens,
dat de stadskern yan een aanzienlijk deel van haar verkeersdrukte
kan worden,ontlast, twee resultaten, die m.i. belangrijke winsten in
hygiënisch opzicht zullen,.bliiken. ,, . .
Herbouw verwoeste stadscentra.
In het voorgaande werden nieuwere stedebouwkundige inzichten
besproken, welke, voornamelijk toepassing vonden of nog moeten
vinden by de uitbreiding onzer steden. Er moeten echter thans
op verschillende plekken van ons land door de oorlog verwoeste
gedeelten van rbestaande steden worden herbouwd. Deze verwoestingen vonden veelal plaats in de centra dier steden (Ro,tterdam,
Middelburg, Arnhem, Zutfen enz.). Waar het verwoeste;deel gróót
is, zoals in Middelburg en Rotterdam; en dus de mogelijkheid aan. wezig is, als het ware een nieuwe binnenstad op te-bouwen, zal-het
beginsel van alles wat ik teyoren noemde, nl. vermindering.van de
dichtheid, meer openheid, in tóepassing kunnen worden gebracht
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Men krijgt veel bredere verkeerswegen, pleinen en parkeerplaatsen,
in Rotterdam is het zelfs mogelyk in het hart van de stad een parkstróok aan te leggen, kortom de nieuwe binnenstad zal veel meer
open ruimte verkrijgen, dan de bestaande gehad heeft.
Ontspanning.
Tot de meest werkzame middelen om naast de lichamelijke ook de
geestelijke hygiëne te dienen, behoort tegenwoordig de ontspanning in de buitenlucht. Dit onderdeel vraagt natuurlijk in de eerste
plaats de volle aandacht in die steden, die gelegen zyn in een van
bos en heide verstoken omgeving. Daar dienen plantsoenen en parken in veel ruimer mate te worden aangelegd. Verder worden tegenwoordig speeltuinen voor de kleinere jeugd en sportterreinen voor
de oudere leeftijdsgroepen vereist in steeds toenemende mate, terwijl tenslotte öok volkstuinen veel zorg vragen. Het is niet myn
bedoeling om lang by deze onderwerpen, waarvan het belang algemeen erkend wordt, stil te staan. Slechts wil ik nog vermelden, dat
het tegenwoordig mogelyk is, voor de behoefte aan dergelijke ontspanningsterreinen bruikbare normen te vinden, uitgedrukt in benodigde m" per inwoner. Deze normen verschillen van stad tot stad
al naar gelang van haar ligging al dan niet in natuurschoon, van
de bodemgesteldheid en van het klimaat. Behalve het oppervlak
der voor de verschillende soorten van ontspanning benodigde terreinen is de wyze, waarop zij over de verschillende stadswijken
worden verdeeld, ook by dit element weer van grote betekenis. De
ontwerper heeft er voor te zorgen, dat de bewoners der verschillende wijken, hetzij in de wyk zelve, hetzy op geringe afstand daarvan, de gelegenheid vinden voor de ontspanning, die zy zoeken.
Voor de verschillende soorten van terreinen kunnen de afstanden
variëren. Buurtparken behoren, naar thans vry algemeen wordt
aangenomen, op z.g. „kinderwagenaf stand" te liggen, waarmee bedoeld wordt, dat zy voor de bewoners, die op ± 400 m afstand wonen, het volle nut afwerpen.
Grotere parken of bossen kunnen verder af liggen, omdat men
daar als regel langer verblijft en dus ook verder kan gaan om er te
komen. Sportterreinen kunnen nog zeer geschikt liggen op een afstand van een klein kwartier fietsen, evenals volkstuinen. Hoofdzaak blijft, dat de verschillende stadswijken in dit opzicht zoveel
mogelyk ieder voor zich-behoorlijk worden voorzien.
Wijkvorming.
Men kan van deze „groenaanleg" tevens gebruik maken om de wijken onderling te scheiden, zodat telkens min of meer afgeronde
stadsdelen ontstaan. Deze gedachte, die, naar ik meen, in het Amsterdamse Plan in hoofdzaak voor het eerst in Nederland, zy hèt
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ook nog niet volledig, tot uiting kwam, is sindsdien vooral in Rotterdam meer stelselmatig bestudeerd en doorgewerkt. Zy heeft tot
beginsel dat de burgers van de grote stad, die veelal naast elkaar
leven, meer saamhorigheidsgevoel zullen krygen, indien zy in kleinere eenheden worden gegroepeerd. Deze eenheden zijn dan de
stadswijken, die zoveel mogelijk harmonisch en compleet moeten
worden opgebouwd uit woningen met de daarbij behorende winkels, met scholen, een of meer verenigingsgebouwen, kerken, leeszaal, ontspanningsgelegenheid, enz. Men verwacht van deze indeling van het grote, min of meer inerte stadslichaam in kleine, goed
doordachte en ingerichte en onderling harmonisch gegroepeerde
wijken een sterke invloed ten goede in sociaal opzicht, terwyl het
ook in stedebouwkundig opzicht een aantrekkelijke opgave is met
verschillende mogelijkheden, waarby o.a. ook aan de hygiënische
eisen als het ware spelenderwijze zal worden voldaan.
Opmerkelijk is, dat deze gedachte in Engeland, naar my, behalve
uit de literatuur ook uit verschillende bezoeken bleek, thans het
leidend beginsel van alle stedebouwkundig werk is geworden,
zowel wat de uitbreidingsplannen als wat de plannen van herbouw
en hervorming van verwoeste gebieden in de getroffen steden betreft, N Men acht dit daar hèt middel om van de grote steden, die
men als brandpunten van kunst, wetenschap en cultuur onmisbaar
acht, doch die door hun overmatige en meer of minder stelselloze
vergroting tot ware monsters zyn vergroeid, weer levenskrachtige,
menswaardige nederzettingen te maken.
Als gezegd worden de groene stroken in deze gedachtengang de
natuurlijke scheidingen tussen de verschillende, wyken onderling.
Op deze wyze zullen zy echter niet alleen scheidend maar tevens
verbindend werken, omdat dit de plaatsen zullen zyn, waar men
elkaar ontmoet in spel en sport, in park of zwembad. Ook de overgang van het door alle wijken tezamen gevormde stadsagglomeraat
tot het omringende platteland wordt verkregen door middel van
een blyvend element van groen, waar het recreatief element wordt
samengeweven met het agrarische land.
Conclusie.
En dit brengt my tot het slot van mijn beschouwingen, die ik als
volgt wil samenvatten.
De moderne ontwikkeling van de stadsvorm zie ik zich steeds
duidelijker aftekenen als een doelbewust streven naar ordelijke
verdeling van het grondgebied naar de functies der verschillende
elementen, gepaard gaande met en gesteund door een verder gaande
vermindering van de bebouwingsdichtheid. Deze dichtheidsvermindering komt tot uiting in een behoefte aan veel meer open ruimte,
in een zowel materieel als geestelijk open leggen van de stad naar
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buiten toe. Dit beschouw ik als een zeer markante en wezenlijke
verworvenheid van onze tyd, die in alle opzichten zulke tegenstellingen vertoont met het verleden, dat ons door zyn overgeleverde
prachtige stadsbeelden weliswaar zeer dierbaar is, maar dat ons
noch naar de vorm, noch naar de geest meer zal kunnen dienen als
richtsnoer voor onze sta,dsuitleg.
Dit openleggen, tot in de kleinste détails, komt niet alleen de
lichamelijke en geestelijke hygiëne ten goede, het zal de poorter
niet alleen een goede en verzorgde vestigingsplaats verschaffen,
waar hy zich als werker en als burger naar zyn aard zal kunnen
ontplooien tot zyn eigen geluk en dat van zyn medeburgers, maar
het zal het tevens misschien mogelyk maken een oeroude tegenstelling te overbruggen, nl. die tussen stedeling en plattelander,
tussen poorter en dorper, tussen stadsmens en buitenman.
Nijf worden beide categorieën nog steeds gezien als zo sterk gescheiden in karakter en gewoonten, dat zy als het ware twee elkaar
vreemde, ja zelfs vijandige, rassen in een en hetzelfde volk vormen.
In de oorlogsjaren en speciaal in de hongerwinter hebben wy pas
goed kunnen begrijpen hoe zeer beide categorieën Nederlanders op
elkaar zyn aangewezen, hoe zy zonder elkander niet kunnen leven,
nóch materieel, noch geestelijk.
En nu zie ik als de meest waardevolle uitkomst van het geschetste
stedebouwkundige beginsel van de opengaande stad het in elkaar
doordringen van stad en land, zodat de stedeling en de agrariër als
het ware naast elkander wonen en de burger op zyn wandelingen
het boerenbedrijf kan waarnemen en weer vertrouwd raken met de
natuur.
Men begrijpe my goed. Ik pleit niet voor een uitvloeien van de
stad over het omringende platteland, nog minder voor de stichting
van parasitaire nederzettingen langs de grenzen der grote steden.
Integendeel, door ordelijke, concentrische uitbreiding onzer steden
in, wat ik zou willen noemen „open formatie", kunnen deze onjuiste verschijnselen der laatste decennia op de goede wyze worden
bestreden.
Men zal de „open stad" steeds zó moeten ontwerpen, dat elke
buitenste wijk naar de vorm na voltooiing een duidelijke begrenzing vertoont met het platteland, zy het ook, dat dit dan op geheel
andere wyze zal moeten geschieden dan by de Middeleeuwse stad
het geval was, die zich veiligheidshalve binnen hare vestingmuren
opsloot. De nieuwe afbakening is natuurlijk veel vry er van vorm,
maar kan evengoed karakteristiek zyn, omdat ook een tuinstadachtige bebouwing steeds kenmerkend zal afwijken van die ten behoeve van het agrarisch bedrijf. Ik stel my de voltooide open stad.
in het landschap voor daaraan aanpassend en ervan gescheiden zo
ongeveer op analoge wijze als een goed aangelegde grote boeren-
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hofstede met hare verschillende bijgebouwen ordelijk ten opzichte
van elkander geplaatst en het geheel gebonden door de beplanting
van het omringende boerenerf besloten en toch opgaande in het
landschap ligt.
Op deze wyze kan de stedeling meer tot de natuur komen en
zullen burger en boer elkander beter kunnen leren begrijpen en
.waarderen. Zou een dergelijk resultaat bereikt kunnen worden, dan
zou ik dit de belangrijkste winst achten, zowel in lichamelijk als
geestelijk hygiënisch opzicht.

DE HYGIËNE IN DE STADSWONING
door
B. Merkelbach
Wanneer wy onze gedachten trachten te bepalen ten aanzien van
de stedelyke bebouwing, ryst onmiddellijk de vraag, welk essentieel
onderscheid er is tussen landelijke en stedelijke bebouwing.
Voor deze inleiding wil ik my voor de stedelyke bebouwing in
hoofdzaak beperken tot de volkswoningbouw in de grote stad, welke uit meerdere woonlagen bestaat, d.w.z. de étage-woning.
Uit de aard der zaak kunnen in de grote stad ook de ééngezinswoning en het vrye huis voorkomen, doch de eisen hieraan te stellen,
verschillen niet essentieel met die van de plattelandswoning, zodat
hetgeen de heer de Ranitz hierover te berde zal brengen deze zyde
van de volkshuisvesting in de grote stad voldoende belicht.
De étagewoning is een typische woonvorm voor de grote stad.
Dat ik my hiertoe bepaal vindt niet zyn oorzaak in het feit, dat
ik deze wijze van bewoning uit een oogpunt van de hygiëne, de
meest verkieslijke acht, doch omdat by deze bebou wings wyze alle
vraagstukken zich het meest toespitsen, zo ook de vragen op hygiënisch gebied.
Indien het ons lukt voor deze bebouwingswyze aanvaardbare
oplossingen te vinden, kunnen wy er zeker van zyn, dat voor andere bebouwingswyzen eveneens een oplossing gevonden kan worden.
De kwantitatief grote opgave waarvoor de architecten zich ook
op het gebied der volkshuisvesting geplaatst zien, is alleszins aanleiding zich te bezinnen op alle aspecten, die de woningbouw biedt.
Geen enkele dezer aspecten is geheel onafhankelijk van de anderen
te beschouwen. Zo zyn ook de hygiënische problemen niet als een
afzonderlijk complex van vraagstukken uit de woningbouw te lichten. De architect, die geroepen is een woningcomplex te ontwerpen,
zal zich van alle verschillende vraagstukken rekenschap moeten
geven en uiteindelijk die oplossing moeten kiezen, welke z.i. het
beste evenwicht in het geheel tot stand brengt.
U kent allen de grote woningcomplexen, die na de oorlog van
'14-'18 ook in onze steden zyn verrezen. De bemoeiingen, welke de
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architecten by de meeste dezer woningen gehad hebben, zyn van
uiterst ondergeschikt belang geweest. De productie-methode, nl. de
bouw van het overgrote deel der woningen door z.g. eigenbouwers,;
had tengevolge, dat de woningen in hygiënisch opzicht maar juist
voldeden aan de voorschriften hiervoor gegeven in de bouw-verordeningen, welke ingevolge de woningwet zyn. ingesteld, terwyl de
bemoeiïngen van de architect zich beperkten tot het ontwerpen van
de gevel aan de straatzyde, die op al dan niet architectonisch ge-,
slaagde wyze het stadsbeeld vormde.
Van enige beïnvloeding van de zyde van de architect of van een
in evenwicht brengen van het gehele complex van eisen was hier
nauwelijks sprake. Het was met aanvaarding van de op dat moment bestaande productie-methode een poging om althans één der
gebreken van de volkswoningbouw te verhelpen, welke tot op dat
moment alles had overwoekerd, nl. de lelijkheid.
Dit heeft ongetwijfeld zyn invloed gehad op de geestelijke volksgezondheid en is in dit verband het" vermelden hier waard.
Geenszins zou ik deze pogingen geslaagd willen noemen, doch zoals wy van de vorige inleiders vernomen hebben, worden op het
gebied der stedebouw thans geheel nieuwe wegen ingeslagen. Zulks
zal ongetwijfeld by de woningbouw ook het geval moeten zyn.
Doch wiJ mogen daarby de eenzijdig gerichte pogingen, welke tot
nu toe verricht zyn wel signaleren.
Het is alleszins begrijpelijk, dat de architecten met de kwantitatief grote opgave, welke hun na het beëindigen der laatste wereldoorlog te wachten stond, zich bezonnen hebben op de verschillende
problemen, welke zich by deze opgave zouden voordoen.
Op initiatief van Ir van Tyen te Rotterdam werd een studiegroep geformeerd, welke in samenwerking en na ruggespraak met
ruim 600 architecten in den lande de bestudering van het vraagstuk
der woning-architectuur ter hand nam.
Aan de hand van deze studie ben ik in staat U meer dan een persoonlijk inzicht ten aanzien van de essentiële eisen, waaraan de
volkswoningbouw moet voldoen, te geven. Is in verschillende wettelijke regelingen de vervulling van de meest primaire hygiënische,
eisen als watervoorziening, aanwezigheid van toiletten, toetreding
van daglicht, voldoende oppervlakte van vertrekken enz. gewaarborgd, de eisen ten aanzien van het gebied der geestelijke volksgezondheid zijn in het geheel niet vastgelegd.
Ik meen dat juist deze psychologische eisen het kernprobleem
van het wonen in meerdere woonlagen boven elkander vormen.
By de eerder gesignaleerde studie werd als onontbeerlijk voor
een behoorlijke ontplooiing en instandhouding van het groeps- en
individuele leven der gezinsleden het volgende vermeld:
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1. Gelegenheid tot een behoorlijk van vreemde elementen gescheiden gemeenschappelijk leven der gezinsleden.
2. Gelegenheid voor elk individu om zich uit het gezinsleven terug
te trekken, telkens wanneer dit voor zyn geestes- of zielsleven
noodzakelijk is.
3. Gelegenheid voor elke bewoner tot behoorlijk contact (in welke
vorm dan ook) met het groen, de bodem en hemel.
4. Gelegenheid tot de dagelijkse belevenis aan de woning van de
betekenis voor het menselijk leven van cultuur en idee.
5. Gelegenheid voor jongeren en ouderen om in de woonwijk op
ongedwongen wyze in contact met de mede-buurtbewoners te
komen.
Alle architecten waren het er over eens, dat afgezien van hun
persoonlijke architectonische maatschappelijke en religieuze instelling zy er voor moeten zorgdragen, dat deze voorwaarden in elke
woningbouw worden vervuld.
De meeste van deze voorwaarden houden verband met de geestelijke volksgezondheid.
Hoewel men kan verschillen over de mate en de wyze waarop
wy by onze na-oorlogse woningbouw aan deze wensen zouden kunnen tegemoet komen, vast staat toch, dat het onmogelijk zou zyn
een hygiënisch verantwoorde woning te bouwen zonder zich mede
rekenschap te geven van de hier gestelde problemen.
Het blok étage-woningen zoals wy die tot nu toe kenden, was
meer mensenpakhuis dan een harmonisch samengevoegd complex
van verschillende woningen. Indien hierin geen verandering wordt
gebracht, zal uit hygiënisch oogpunt de étage-woning verwerpelijk
moeten worden genoemd.
Ik geloof echter, dat zulks geenszins het. geval behoeft te zyn.
Men moet dan echter niet blind willen zyn voor de essentiële verschillen, die er bestaan tussen het ééngezinshuis en de étage-woning. Het ontstaan van de étage-woning is stellig in de eerste plaats
te danken of zo men wil te wyten aan de noodzakelijkheid om de
in de steden beschikbare bouwgrond intensiever te gebruiken.
Indien alle steden samengesteld zouden zyn uit ééngezinshuizen
zou de oppervlakte die onze steden innemen aanzienlijk vergroot
worden.
Afgezien van de meerdere kosten, die zouden ontstaan door de
aanleg van de gemeentelijke aansluitingen als gas, water, electriciteit en riolering, zou dit tevens tengevolge hebben dat vooral in het
westen van ons land de steden aan elkaar zouden groeien en het
nog aanwezige natuurschoon zou worden vernietigd.
, De vraag is echter gewettigd of er uit hygiënisch oogpunt dwingende eisen zyn, die de bouw van de étage-woning verwerpelijk
zouden doen zyn.
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Indien men een woning beoordeelt kan men alleen over de bruikbaarheid een oordeel uitspreken als men zich een voorstelling maakt
van het gezin, dat deze woning zou moeten gebruiken. Er zal niemand zijn, die by voorkeur grote kinderrijke gezinnen in een hoogbouw zou willen onderbrengen.
Voor het opgroeiende kind is het ééngezinshuis met een eigen
tuin steeds te verkiezen boven de étage-woning of het hoge gebouw.
Er zijn echter grote groepen van onze bevolking, waarby de gezinnen niet zodanig zyn samengesteld, dat een étage-woning overwegende bezwaren oplevert.
Wy denken aan het kinderloos gezin, aan het jonge gezin en aan
het gezin, waar de kinderen reeds weder het ouderlijk huis hebben
verlaten of zelf volwassen zyn geworden.
Voor deze groepen yan de bevolking beantwoordt zelfs de étagewoning beter aan de psychologische en physieke behoefte van deze
gezinnen dan het ééngezinshuis.
,Men kan het betreuren of niet, men kan het willen bevorderen
of afremmen, er zyn nu eenmaal „stadsbewoners", die zich eigenlijk alleen in de stad gelukkig voelen.
Wy moeten er dan echter voor zorgdragen, dat elk gezin zoveel
mogelijk in een hem passende woning komt, passend niet alleen in
afmeting, maar passend ook in karakter van woning. Daarby mag
niet uit het oog verloren worden, dat de stadswoning bijna altijd
een huurwoning is, dat het gezin zich een woning zoekt, passend
aan de behoefte, die het gezin op dat moment heeft, de woninjg
weder verlatend als de behoefte niet meer gedekt wordt. Het begrip „ouderlijk" huis, dus de woning waarin een gezin gedurende
alle periodes woont, bestaat eigenlijk in de stad niet of by hoge
uitzondering.
Dit is niet alleen het gevolg van de economische omstandigheden.
Wy zien ook dé gegoeden, welke niet om economische redenen genoodzaakt zouden zyn de woning te verlaten, welke zy met het
gezin in zyn maximale omvang hebben bewoond, toch deze grote
woning prijsgeven voor een kleinere, omdat het ouderlijk huis dat
door de kinderen verlaten is, eigenlijk zonder inhoud is geworden.
De woningen zullen dus gebouwd moeten worden in verschillende
grootten, overeenkomende met de verschillende gezinsgrootten.
Hoewel van de zyde der overheid maatregelen zyn getroffen om
al te grote excessen óp dit gebied tegen te gaan kunnen wy 'toch
geenszins zeggen, dat er gebouwd wordt naar behoefte.
Speciaal het grote gezin vindt moeilijk onderdak in een passende
woning. Onnodig te vermelden dat de economische verhoudingen
in de bouwnijverheid hierby vaak een doorslaggevende rol hebben
gespeeld.
Op de situering van het bouwblok zelve behoef ik, na hetgeen
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door de heer Scheffer is gezegd, niet verder in te gaan. Algemeen wordt aangenomen, dat deze zodanig moet zyn, dat elke woning een voldoende hoeveelheid direct zonlicht ontvangt. Hoewel
de consequenties hiervan voor de architectonische vormgeving van
zeer ingrijpende aard zyn, meen ik toch, dat de architect zich hieraan niet zal mogen onttrekken.
Het maken van uitbouwen of van grote sprongen in de gevels
moet tengevolge van deze eisen worden vermeden. Dit maakt de
architectonische ontwikkeling niet eenvoudiger.
Als nieuw element doet het woonbalcon zyn intrede.
De te Amsterdam gebruikelijke veranda langs de gehele achtergevel zal vervangen moeten worden door een balcon, grenzende
aan de woonkamer, van voldoende afmeting dat men daarop behoorlijk kan zitten. Het plaatsen van een baby-box moet hierop
eveneens mogelyk zyn. Een balcon by de keuken, dat men de naam
van werkbalcon zou kunnen geven, blyft eveneens onontbeerlijk.
De architecten zullen moeten trachten deze elementen in hvin
architectuur te verwerken.
Gaat men er van uit, dat elk individu zich uit het gezinsleven
moet kunnen terugtrekken, telkens wanneer dit voor zyn geestelijk of zielsleven noodzakelijk is, waarby dit terugtrekken uiteraard in de woning moet kunnen geschieden, dan wil dit tevens
zeggen, dat de slaapkamers steeds ook een woonwaarde moeten
hebben.
Met andere woorden, het mogen geen slaapcellen zijn waar alleen
of nauwelijks ruimte voor het plaatsen van een ledikant is.
Indien kinderen hun huiswerk of andere bezigheden afgezonderd
wensen te verrichten, moeten, zü daartoe gelegenheid in een eigen
'kamer vinden.
Ten aanzien van de verwarming van de woning houdt dit de
consequentie in zich, dat de kamers ook 's winters verwarmd moe-,
ten kunnen zyn. Een tweede woonkamer acht ik voor de étagewoning haast nog onontbeerlyker dan voor de plattelandswoning,
waar zij tot nu toe regel was.
Het combineren van de keuken met de woonkamer, dus de woonkeuken, is voor de étage-woning m.i. onaanvaardbaar. Daarentegen
geloof ik, dat het inrichten van een grotere keuken, waar tevens
gelegenheid is om te eten, voor de étage-woning een zeer begerenswaardige oplossing zou zyn.
De angst, dat de woonkamer daardoor tot „mooie kamer" gepromoveerd wordt, deel ik niet. Mag dit by deze generatie mogelyk
nog het geval zyn, de komende generaties zullen zich hiervan zeker
weten vry te maken. Te weinig aandacht is er tot nu toe besteed
aan het doen en drogen van de was. In de woning moet hiervoor
een geëigende ruimte aanwezig zijn, het drogen moet zo mogelijk
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zowel binnen als buiten kunnen geschieden. Uiteindelijk zou de
meest begerenswaardige oplossing zyn de was de deur uit te doen,
doch in elk gezin,. vooral met kleine kinderen, zal steeds een gedeelte der was in huis moeten geschieden. Zelfs deze kleine was
vraagt een accomodatie, die op het ogenblik nog veelal ontbreekt.
Gedurende geruime tijd vermeldt de Amsterdamse bouwverordening een bepaling, dat in elke woning een douche-ruimte aanwezig moet zyn. Ten aanzien van de inrichting van deze doucheruimte en het aanbrengen van een warmwatervoorziening is echter
niets wettelijk geregeld. Voor het zich wassen van de huisgenoten
moet een voldoende ruimte aanwezig zyn, die naar gelang van de
grootte van het aantal slaapkamers in oppervlakte toeneemt. De
mogelijkheid om in elke slaapkamer afzonderlijk een wastafel te
plaatsen, moet m.i. worden opengehouden.
By het bouwen van woningen mag men niet over het hoofd zien,
'dat de woning niet alleen op het ogenblik, dat hy gesticht wordt,
aan de gangbare normen voldoet, doch dat over 40 jaar de woning
nog steeds aan de wooneisen moet voldoen of hieraan aangepast
móet kunnen worden.
Het bouwen van kleine woningen onder invloed van bezuinigingsóf crisismaatregelen is daarom oneconomisch.
Deze woningen zullen snel verouderd zyn en hun rentabiliteit
zal snel teruglopen.
Ten aanzien van de gehele technische uitrusting van de woning
wat installaties betreft, moet er zoveel mogelijk mede rekening
gehouden worden, dat deze overeenkomstig de ontwikkeling van
de techniek kan worden herzien.
Uit het eerder medegedeelde moge blijken, dat ik verwarming
van alle vertrekken noodzakelijk acht. Ik ben er echter geenszins
van overtuigd, dat de centrale verwarming hiervoor de aangewezen methode zal blijken te zyn. Ik geloof stellig, dat de luchtverwarmer, gecombineerd met ventilatie, in de niet te verre toekomst de ons thans bekende centrale verwarming geheel zal verdringen.
Meer dan tot nu toe gebruikelijk zal er aandacht besteed moeten worden aan een niet tocht veroorzakende natuurlijke ventilatie, vooral voor de slaapvertrekken.
Het prof. van Loghem-raam of een dergelijke oplossing zal hierby stellig de aandacht verdienen.
De gemeenschappelijke ruimten, die toegang geven tot de afzonderlijke woningen of voor gemeenschappelijk doel gebruikt worden,
verdienen veel meer de aandacht dan tot nu toe gebruikelijk was.
Het woningbouwblok zal moeten worden tot een woongebouw,
waarbinnen een duidelijk .verschil bestaat tussen de gemeenschappelijke ruimte en de afzonderlijke woningen. Deze gemeenschappe-

5o

B. MERKELBACH

lijke ruimten zyn het element, die het contact van de bewoner met
zijn medemensen en de maatschappij vertolken. Zy zyn daarom
niét minderwaardig aan de woonruimten, doch minstens gelijkwaardig. Zy. behoren niet zoals veelal gebruikelijk was onder de
kap te worden ondergebracht. Zy liggen daar op de verkeerde
plaats en worden gedegradeerd tot zolderruimte.
Het de laatste jaren in Amsterdam gebruikelijke systeem om
een sousterrain te' maken, waarin de rijwielen worden geborgen
en ook afzonderlijke bergruimten voor de bewoners zyn ondergebracht, al of niet gecombineerd met speelruimten voor de kinderen,
beantwoordt in principe.veel meer aan de reële woonbehoefte.
Deze ruimten moeten in hun afwerking dan ook dusdanig zyn,
dat zij ook psychologisch aan hun doel beantwoorden.
Eén van de grote nadelen van de étage-woning kan de geluidshinder zijn. Technisch is dit geenszins een onoplosbaar probleem.
Economisch daarentegen geeft het voorkomen van geluidshinder
grote moeilijkheden. M.i. moet hier de oplossing in de eerste plaats
gezocht worden in de onderlinge groepering van de ruimten in de
woning zelf. Uit een oogpunt van het voorkomen van geluidshinder verdient het aanbeveling de keuken naast de woonkamer te
leggen, terwyl de slaapkamers aan elkander grenzen. Indien één
der slaapkamers een gemeenschappelijke wand of deur met de
woonkamer heeft, zou dit bij voorkeur de óudersslaapkamer moeten zyn.
Bovendien zou men moeten trachten het portaal, dat toegang
geeft tot de woonkamer en de keuken, af te scheiden van de gang,
waarop de slaapkamers uitkomen. De w.c. en douche-ruimte zou
men by voorkeur aan het trappenhuis doen grenzen, evenals de
keuken, zodat alle ruimten, waarin lawaai veroorzaakt wordt in
eikaars onmiddellijke omgeving liggen. By een dergelijke woningindeling zou zelfs met behoud van de bestaande constructie-methode
een belangrijke verbetering ten aanzien van de gehorigheid verkregen zijn.
De huidige materiaalpositie brengt mede, dat de tot nu toe gebruikelijke houten vloer-constructie wel zal komen te vervallen.
Uit een oogpunt van geluidsisolatie moet dit geenszins worden
betreurd. Het moet mogelijk zyn om vloeren in een andere constructiemethode te maken, welke belangrijk betere geluids-isolatie
waarborgen dan de houten balklaag.
Het is geenszins mijn bedoeling om in deze kring op de te bezigen
bouwmaterialen nader in te gaan. Wy kunnen slechts wensen, dat
degenen, die geroepen zyn de materiaalkeuze vast te stellen, zich
niet door de vooroordelen zullen laten leiden, doch zullen trachten
het meest geschikte materiaal voor elk onderdeel te vinden.
Indien men by de bouw van étage-woningen zich mede laat lei-
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den door de hier opgesomde denkbeelden, kan de étage-woning zich
ontwikkelen tot een vorm van collectief wonen, die in geen enkel
opzicht aan de woonkazerne herinnert. Men zal dan echter niet
moeten schromen vooroordelen opzyde te zetten.
Het is te wensen, dat het hier besprokene ertoe moge bijdragen
een objectieve beoordeling en een harmonische ontwikkeling van
dit woontype mogelijk te maken. Slechts indien de ontwikkeling
van de stedebouw hiermede gelijke tred houdt, zullen in de toekomst
, onze steden wederom plaatsen kunnen worden, waar het goed is
om te wonen.

VOLKSHUISVESTING EN HYGIËNE TEN PLATTELANDE
door
Jhr Ir J. de Ranitz
Het.verzoek van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde
enige mededelingen te doen over de behoefte aan goede hygiënische
toestanden ook ten plattelande, geeft my het gevoel enigszins vanzelf sprekende zaken te etaleren. Een principieel veel omstreden
onderwerp is het aan my gegeven dan ook niet, doch wel een onderwerp, waarvan de practische realisatie niet eenvoudig bleek. Dit
erkennende, waag ik my toch aan de taak een en ander mede te
delen over de moeizame, lange weg om betere hygiënische toestanden in onze volkshuisvesting te brengen.
Het heeft al direct één verhelderend beeld, n.1. dat de ervaring
geleerd heeft, dat het langdurig, maar geen geheel onbegonaen
werk is.
De algemene wenselijkheid van betere hygiëne is voldoende bekend, zy het nog niet overal voldoende erkend.
Bezien wy derhalve de verschillende aspecten :
Par. 1. De woning vormt een zeer belangrijk, ik zou byna zeggen, essentieel deel voor een geestelijke en physieke volksgezondheid. Het huidige aantal samenwoningen toont wel zeer duidelijk
aan, tot welke rampzalige gevolgen woningnood voert. Niet alleen
wordt het gezinsleven zelve aangetast door een soort voortdurende
geprikkelde onrust, doch als gevolg hiervan vermindert intern het
gevoel voor moraliteit, normale geestelijke en sexuele verhoudingen
en extern de werklust, de eerlijkheid en tenslotte als geheel de
levenslust en het levensgeluk. Waarlyk lange woningnood knakt een
volk en degradeert het snel in velerlei opzicht. Hier dreigen in ons
land niet te onderschatten gevaren. Dat de toestand in ons land nog
zo betrekkelijk gunstig is, zowel wat het geestelijk en physiek peil
betreft, als op het gebied van de woningnood in engere zin, is voor
een zeer groot gedeelte te danken aan de relatief goede volkshuisvesting voor de oorlog, zy het dan ook, dat het platteland toen
„achter" was.
Goede hygiënische toestanden leiden tot een goede physieke ont-
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plooiing en dat is een eerste voorwaarde voor geestelijke volksgezondheid. Het is daarom van grote betekenis, dat de woning de
mogelijkheden biedt om tot zodanige toestanden te geraken en zeker
zowel in, als buiten de woning alles vermeden wordt wat een goede
hygiëne zou kunnen belemmeren. Het is immers een bekend, vele
malen geconstateerd feit, dat slechte toestanden op één gebied, als
het ware verwaarlozing op andere gebieden in dè hand werken.
Vochtige.onogelijke muren in een woning leiden er toe, dat het
gezin in een dergelijke woning ook op andere gebieden achteruit
gaat (vervuiling, byv.). Het is daarom, dat zowel constructie,
grootte en inrichting van de woning èn de zorg voor de' omgeving
zodanige zorg behoeven, dat leiding van de Overheid op dit gebied
niet kan worden gemist. In 1901 heeft de Wetgever deze materie
als Rijkszaak erkend (Woningwet), al heeft deze Wetgever met
wiJs beleid dadelijk gezien, dat het geen Rijkstaak was om deze wet
uit te voeren ; dat bleef gemeentetaak en dit is zo gebleven. De tijdelijke beïnvloeding door de „Wederopbouw" kan in dit verband ter^ zijde worden gelaten. Al deze zaken zijn zo algemeen erkend en in
dit tijdsgewricht zó sterk op de voorgrond getreden, dat wy — en
met wij bedoel ik niet de mannen en vrouwen van de „volkshuisvesting", maar allen die werken aan onze woningproductie en ook
de exploitanten — er dagelijks mee worstelen en dat ons gehele volk
er dagelijks, letterlijk dagelijks onder lydt. Dat een goede woning
voor elk gezin een eerste levensvoorwaarde voor een gezond volk
is, is zo algemeen erkend, dat ik geloof, dat geen enkele politieke
party dit ontkent. Dit feit maakt het beleid op dit stuk tot een
nationale zaak, met als doel zo snel mogelijke en zo groot mogelijke
productie van sociaal toelaatbare typen, vallende binnen de draagkracht van bewoners en staat. Na deze enkele woorden over de
algemene tendenz, moet ik nu in details afdalen om ter zake te
komen.
Par. 2. Het meest voor de hand liggende feit voor een goede
ontplooiing van het gezin in de woning is, dat de woning voldoende
groot moet zijn en een afgesloten geheel moet vormen. De huidige
woningnood mag er niet toe leiden om woningen te bouwen, die op
het punt van de woninggrootte onvoldoende zouden zyn, omdat wy
daardoor blijvend onze volkshuisvesting op een lager peil zouden
brengen. De woning immers overleeft de huidige crisistoestand.
Indien wij vertrouwen hebben in de toekomst van ons eigen volk,
kan op dit punt geen concessie worden gedaan. Dit neemt niet weg,
dat wy nu in deze zeer benarde tijden niet kunnen overgaan tot een
flinke stap vooruit, hoe gaarne wy dit ook zouden doen. Zowel uit
overwegingen van' zuinig materiaalgebruik als uit een financieel
oogpunt is dit onmogelijk. Slechts wanneer de huur weer in een
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redelijke verhouding tot het gezinsinkomen staat, met andere woorden, aanzienlijk kan worden verhoogd en de exploitatie-kosten voor
normale woningen weer gedekt kunnen worden door de huur, is
een verdere verbetering mogelijk. Ja, eerst dan verwacht ik de
massale productie, waarnaar wy hunkeren. Voorshands zullen wy
tevreden moeten en ook kunnen zyn met handhaving van het vooroorlogse peil, teneinde het bereiken van deze economische sfeer te
bespoedigen.
Als een schip in de storm lek slaat, moet eerst het 'lek gedicht, dan
het schip in de haven gebracht en dan verbouwd worden, zo aan
vernieuwing behoefte bestaat. Wordt de volgorde in deze werkwijze
omgedraaid, dan zinkt het halfvernieuwde schip. Ook in de verhouding tot de Nederland omringende landen is dit beleid reëel.
Grote verschillen in West-Europa zullen de realisatie van een WestEuropese eenheid belemmeren. Wij waren vooruit en kunnen dus
even wachten, maar wy kunnen niet zakken.
In de bouwverordening zyn de minimale grootten der vertrekken
geregeld. Ik wil hier weinig cijfers noemen, doch slechts vermelden,
dat de bouwverordening één goed woonvertrek (voor een ééngezinshuis min. 15 m^) eist en byna iedere verordening ook één slaapvertrek van zodanige grootte (min. 10 m^), dat er plaats is voor
twee bedden, een wieg en nog een meubeltje. Behalve dit is meestal
nog een slaapvertrek en soms nog twee voorgeschreven. Vooral ten
plattelande, waar het jonge gezin als regel dadelijk in de woning
trekt, waar het zyn leven in blyft wonen, dus waar de hele groei
en latere afname van het gezin in plaats heeft, is er reden om voor
de minimale woning te bepalen, dat er drie slaapvertrekken moeten
zijn. Hierin kan desnoods het gezin voor de kprte periode dat het
zéér groot wordt nog vooruit en het is in het begin en eind van het
gezinsleven voldoende.
Toch zijn er nog zeer vele verordeningen ten plattelande, die met
de stedelyke norm van twee slaapvertrekken genoegen-nemen. In
de steden verhuist het gezin naar die woning, die passend is. Daar
is dus een minimum, norm van twee slaapvertrekken voldoende, al
zullen er natuurlijk ook woningen met drie en vier moeten zyn.
Statistische gegevens tonen echter aan, dat slechts een gering percentage van de bevolking werkelijk drie of meer slaapvertrekken
nodig heeft. In Den Haag b.v. heeft ongeveer 25% der gezinnen
geen kinderen, 24% één kind, 2 1 % twee kinderen en slechts 28%
drie of meer kinderen. Daar, waar deze mutatie mogelyk en in
verband met de woonzeden practisch uitvoerbaar is, dwingen economische redenen tot differentiatie van de woninggrootte in verband met de gezinsgrootte. Ten plattelande, waar de eigen woning
nog veelal een zeer te waarderen goed is, vindt echter betrekkelijk
weinig mutatie plaats. De mogelijkheid bestaat, dat met de verdere
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verstedelijking der plattelands-cultuur (zie byv. bioscoop, radio,
verkeersmiddelen, sociale wetten, loonpeil) ook dit zich zal wijzigen.
Dan zou herziening van het beleid geboden zyn.
De woninggrootte wordt bepaald door de regeling van het aantal
vertrekken en de bepaling van het minimum vloeroppervlak en de
minimum hoogte van de vertrekken. Dit laatste ook vóór niet dwingend voorgeschreven vertrekken.
Par. 3. Daarnaast bevat de bouwverordening bepalingen tegen
overbevolking. Het aantal kubieke meters slaapvertrek per bed is
bepaald. De toegang tot de slaapvertrekken is bevredigend geregeld ; het gebruik van slaapvertrekken voor kinderen van verschillend geslacht is geregeld enz. Sommige verordeningen (mijnstreek)
bevatten bepalingen over kostgangers. Op dat alles kan by overtreding hechtenis en boete worden gesteld. Deze voorschriften ter
voorkoming van overbevolking en van ondoelmatig gebruik iii
overigens goede woningen zyn nu natuurlijk een dode letter. Doch
ook in het verleden werden zy niet streng toegepast. Misstanden
kwamen toen relatief minder voor dan thans. Samenwoningen,
vordering van woonruimten zyn onvermijdelijk. Ten plattelande is
dit deel van de bouwverordening echter nooit met hart en ziel nageleefd. Zeker, de misstanden waren voor de oorlog geen regel, zoals
nu, maar ook toen zou veel verbeterd kunnen worden, indien de wil
er was geweest. Hier op dit gebied wacht, nadat de huidige periode
van woningnood voorby zal zyn, een enorme taak. Het zyn immers
. juist de sociaal-zwakke gezinnen, die veelal in overbevolkte woningen wonen en het zyn juist deze gezinnen, die zo moeilyk steun
en voorlichting krygen en deze zo dringend nodig hebben. Om dit té
bereiken zullen echter gemeentebesturen en woningbouwvereniging
gen (voorzover de laatste er tenminste zyn) nog voorlichting behoeven, aleer zy actief zullen worden. Het is goed om thans reeds
met deze opvoedende taak te beginnen, door doorlopend te wyzen
op onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van een goede
huisvesting voor elk gezin..
Par. 4. Ook in de uitbreidingsplannen in onderdelen wordt
veelal de woninggrootte geregeld. De achtergrond hiervan is
meestal niet de sociale overweging van de redelijke minimale grens,
doch het bestemmen van een terrein voor een bepaald type woning.
Toch kan dit middel ook nuttig wezen voor het hier behandelde doel.
Te waken ware tegen te hoge minimale grenzen. Niet vergeten
moet worden, dat goede volkshuisvesting alleen op economisch
gezonde basis mogelyk is.
Par. 5. De indeling van de woning is natuurlijk ook van de
grootste betekenis. Het is nog niet zo lang geleden, dat de privaat
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in de woonkamer stond! Thans komt dit vrijwel niet meer voor.
Het portaal voor de privaat is thans normaal. De bouwverordeningen regelen dit alles thans uitvoerig.
Par. 6. De afvoer van rook, damp enz. is behoorlijk geregeld en
in de nieuwe woningen behoorlijk voorzien, evenals de ventilatie.,
Natuurlijk wacht ons straks nog een groot krotopruimingsprogramma. Ik geloof echter niet, dat de voorschriften op het gebied
van ventilatie, rook- en dampafvoer nog veel verbetering behoeven.
De vuilafvoer (huisvuil) laat ten plattelande nog alles te wensen
over. Bijna nergens is een behoorlijke vuilnisophaaldienst. Het gevolg zijn allerlei mestvaalten, vuilstortplaatsen bij de woningen met
alle schadelijke gevolgen van dien. Hier komt de hygiëne ernstig in
het gedrang. Toch acht ik verbetering zeer wel mogelijk. Het moderne automaterieel maakt de bediening van verschillende dorpsr
kommen en de afvoer van huisvuil naar één centraal punt, waar het
kan worden verbrand of anderszins bewerkt of afgevoerd, zeer wel
mogelijk, maar dan moet gebroken worden met de economische
gewoonte om de huisvuilafvoer ten plattelande (en ook in de kleine
steden) te verzorgen met het uitgestoten materieel van de grotere
steden en met gemeentelijke twee-mansbedryf jes, doch er moet een
goed geoutilleerde streekdienst worden opgezet. Alleen modern materiaal kan hier de oplossing brengen. De nivellering van de
belastingen tussen stad en land maken gelyke service moreel noodzakelijk, wil het platteland niet ontvolken. Thans reeds is de sterfte
ten plattelande hoger dan in de stad.
De afvoer van faecaliën is al evenmin erg best. Nog ken ik provinciesteden met tonnen! Het besef, dat riolering noodzakelijk is
kan sterk worden bevorderd door de polderbesturen er op te wyzen,
dat ziJ botweg moeten weigeren verontreinigd water te ontvangen.
Ik heb deze methode met succes toegepast. Dan is immers riolering
en (meestal gedeeltelijk) zuivering de enige weg en een goede weg.
In de bouwverordening wordt dwingend aansluiting aan hét rioolnet voorgeschreven, wanneer dit net er tenminste is. Dit staat thans
reeds in vele verordeningen, maar er is geen goed rioolnet, om van
zuivering niet te spreken. Wanneer de waterleiding in de woning
komt en dat begint nu ten plattelande overal door te dringen, wordt
riolering noodzakelijk. Dé hoeveelheid afvalwater neemt dan immers enorm toe. Riolering en leidingwater behoren in iedere
bebouwde kom thuis, evenals electrische stroom.
Par. 7. De badgelegenheid moet afzonderlijk vermeld. Het vereist een langdurig paedagogisch proces om het wassen tot algemeen
gebruik te verheffen. Ten plattelande bestaat er een passie voor
het boenen van vloeren, meubels, ramen, maar in het algemeen een
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besliste afkeer van een vergelijkbare handeling op het eigen lichaam.
In de grote steden is dit grotendeels overwonnen. Door loffelijk
initiatief van woningbouwverenigingen en particulieren is daar de
douchecel normaal en wordt deze ook niet méér gebruikt voor
kolenbak of aardappelhok. In Amsterdam is de douchecel zelfs
voorgeschreven. Toch heeft zo'n maatregel slechts zin, nadat deze
cel min of meer ingeburgerd is.
Immers de Staat regele hetgeen er leeft in de maatschappij, maar
de Staat scheppe niet uit het niets. Het komt my voor, dat thans
aan het verlenen van Rykssteun in provinciesteden de voorwaarde
kan worden gesteld, dat douchecellen moeten worden gemaakt.
Wanneer langs deze weg het particulier initiatief wordt geprikkeld,
kan later dit voorschrift in de bouwverordeningen worden opgenomen. Ten plattelande kan deze voorwaarde aan het verlenen van
Rykssteun voor woningbouw alleen daar worden gesteld, waar de
bevolking reeds een aantal jaren aan waterleiding is gewend. In
sociale politiek kunnen nu eenmaal nooit twee stappen tegelijk
, worden gedaan, evenmin als in welke andere politiek ook.
Par. 8. De kelder of kelder kast wordt byna altyd gemaakt. Een
goede bergiiig voor levensmiddelen is voorgeschreven. Ook hier is
door samenwerking van gezinnen verdere hygiënische bewaring
van levensmiddelen mogelyk. Ik denk hier aan de gezamenlijk
geëxploiteerde ijskasten met een soort grote „safeloketten" voor
ieder gezin, die in de T.V.A. in de U.S.A. per kom wotrden geëxploiteerd. De hele inmaak is daar per kom gecentraliseerd en het
voldoet uitstekend.
Par. 9. De oriëntatie van de woning in verband met het toetreden van zonlicht in de vertrekken vormt een punt van aanhoudende zorg in de moderne stedebouw en volkshuisvesting. Het is
statistisch niet bewezen, dat de bezonning directe physieke voordelen biedt. Statistisch zyn slechtere gezondheidstoestanden in woningen met de vertrekken op het Noorden dan met kamers op het
Zuiden niet geconstateerd. Toch wordt algemeen het toetreden van
zon in de vertrekken van grote psychische betekenis geacht. Zon en
lucht in de tuin is veel meer een vereiste (rhachitis). Ten plattelande, waar de bevolking veel buiten is, wordt echter de betekenis
van zon in de woonkamer soms overdreven.
Het vraagstuk is voor de vrijstaande woning voorts met eigen
tuin rondom van minder betekenis dan voor het ook ten plattelande
voorkomende ryenhuis. Waar mogelijk zou ik zeker het hoofdwoonvertrek en tenminste twee slaapvertrekken aan de zonzijde projecteren; daar waar zulks echter zeer bezwaarlijk is, acht ik dit voor
„buitenmensen" nog wel aanvaardbaar. In de steden zou ik strenger
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willen toezien; De plattelandsbewoners stellen zelf ook minder pry s
op zón in de woonkamer. Gaat U maar eens kijken !
Par. 10. Van veel belang voor de hygiëne van de woning is
voorts de grootte en ligging van het bouwperceel. Een te klein
perceel leidt niet alleen tot het gevaar van een bebouwing op aangrenzende percelen, die het eigen te dicht nadert, doch voorts tot
een zekere „overbelasting" in het gebruik, een overbelasting van
voornamelijk die zaken, die uit de woning worden gestoten, zoals
kisten, hout, brandstof, enz. en dientengevolge vervuiling van het,
perceel zeer in de hand werken. Teneinde toetreding van licht en
lucht in de woning te beschermen is in de bouwverordening en het
uitbreidingsplan het bouwperceel zelve niet alleen aan minimale
maten gebonden, doch ook de omringende bebouwing met schuurtjes enz. op het eigen perceel. By een behoorlijke woning behoort
een onbebouwd te laten perceel van voldoende grootte. De bouwverordeningen zijn op dit punt bevredigend, al zouden enkele
maten hier wel enigszins kunnen worden verzwaard. De üitbreidingsplannen-in-onderdelen vangen buiten de bebouwde kernen de
tekorten in de bouwverordeningen op dit gebied in het algemeen
goed op. Daar zyn de percelen eerder te duur door al te royale
grootte, dän te klein. Hygiënische motieven laten een grotere dichtheid in onze nieuwe woonbuurten ten plattelande zeer wel toe. Het
is eerder de behoefte aan eigen tuin voor groenten enz., die tot deze
grote percelen leidt. De plaatsing van mestvaalten, varkenskotten
e.d. verdient nog de aandacht. Wel bevatten de meeste verordeningen bepalingen omtrent waterdichte bodemafsluitingen e.d., doch
geleidelijk behoren mestvaalten en varkenshokken uit de dichter
bebouwde kernen te worden verwijderd. Stank en vooral vliegen
behoren niet in de kommen. Een recent onderzoek naar de noodzaak
om nog varkenshokken te bouwen by arbeiderswoningen in een
Zeeuws dorp, heeft aangetoond, dat het zó zeer tegen de gewoonte
zou indruisen om geen „varkentje te mogen opzetten", dat een
dergelijk verbod onuitvoerbaar zou bly'ken te zyn. Geen enkele
gemeenteraad ten plattelande is hier nog voor te vinden en evenmin
genegen om zodanige voorschriften toe te passen. Maak U niet de
minste illusies, dat de Staat iets af kan dwingen, dat door'de bevolking niet als redelijk wordt begrepen. Recente jaren- hebben ons
— mijns inziens gelukkig —, wel anders geleerd.
Ook hier ligt een opvoedingsproces, dat alleen maar kan worden
gewonnen, wanneer de productie van varkens voor de arbeider
goedkoper en beter op andere manier kan geschieden, byv. centraal
per kom of iets dergelijks. De hygiëne zóu daardoor tevens zeer
worden gediend. Vooral nog zy gestreefd naar bétere omschrijving
van hygiënische en toch economisch mogelijke stallen.
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De hygiëne van' het bouwperceel ten plattelande laat nog zeer
veel te wensen over. Door gebrekkige riolering zyn er nog veelal
open goten van het huis naar de put enz. Goede gemeentelijke
voorzieningen, goede samenwerking voor varkensexploitatie per
kom enz. kunnen hier nog veel verbetering en gemak voor het
gezin brengen. Tal van vooroordelen zullen hier nog moeten worden
overwonnen.
Par. 11. De constructie van de bouw heeft ook grote invloed
op de hygiëne by de bewoning. Ik wees reeds op de psychische gevolgen van bepaalde fouten in een woning als vocht, afvallend
pleister, stof enz. Het gevoel van „er is toch geen eer aan te behalen" werkt een aanvankelijk proper gezin in de reigel snel naar
beneden. Zo zijn goede vochtwerende constucties van veel belang.
Hetzelfde kan gezegd worden van dè eisen omtrent ventilatie. Over
het algemeen is in de nieuwbouw de toestand redelijk. De bouwverordening bevat natuurlijk, vry. gedetailleerde voorschriften,
doch zonder de voortdurende zorg van de architect en de bouwer
kan op dit gebied geen goede verzorging van de bouw worden verwacht. Er is nu eenmaal een enorm verschil tussen de door de,
Overheid in vele gevallen practisch geweerde misstand en een goed
, gebouwde woning. Met verordeningen en bouwtoezicht worden veel
misstanden geweerd, vele sociale ziekteverschijnselen blootgelegd,
de goede woning komt echter alleen door een gezonde economische
en sociale samenwerking van producent en exploitant tot stand.
Verstandig beleid prikkelt dit proces met de wetenschap, dat té
;veel overheidsbemoeiing remt.
Onze bouwconstructies zijn lichter dan in de meeste omringende
landen. De geluidsisolatie laat nog zeer veel te wensen over. Het
onderzoek naar goede, economisch verantwoorde binnen- en buitenwandconstructies dient te worden voortgezet en gestimuleerd. Het
is voornamelijk op dit punt-, dat de woningbouw en vooral de massabouw laboreert. Dat hiermede grote hygiënische belangen zyn
"gediend is duidelijk. Een zindelijk, stofvrij, dicht, geluid- en warmte-isolerend materiaal voor wanden, als het kan weinig arbeidsintensief en zodanig, dat er geen pleister aan te pas komt, zou een
enorme verbetering zyn en ik durf te beweren, dat van het vinden
van dit materiaal de oplossing van de woningnood, voor zoveel het
de techniek betreft, grotendeels afhangt.
Par. 12. Het meeste van hetgeen hierboven is opgemerkt, heeft
•betrekking op de nieuwbouw, hoewel ik ook reeds wees op voorschriften voor bestaande woningen met bijbehorende erven. De
zorg voor het behoud en de verbetering van de bestaande %ooningvoorraad behoort echter in een goede sociale politiek thuis. Nu de

6o

JHR IR J. DE RANITZ

woningnood dwingt tot een grote overbelasting van de bestaande
woningvoorraad, is er alle reden om door financiële steunregeling
het particulier initiatief te prikkelen om tot goed onderhoud en,
waar mogelyk, tot woningverbetering en woningsplitsing, over te
gaan. Deze verbeteringen zullen voornamelijk liggen in het verbeteren der slaapaccomodatie (ter verbetering van de sexuele
hygiëne) en van de sanitaire accomodatie (één keuken, één privaat
per gezin en per woning). Juist in deze periode van onvermijdelijke
overbevolking van woningen moet woningverbetering en woningonderhoud worden gestimuleerd en niet, zoals tot voor kort geschiedde, afgeremd. Nog daargelaten, dat niemand de maatregel in de
practijk begreep, met het gevolg van ƒ 90.000.000.— z.g. zwarte
bouw, waarvan het meeste onderhoud en verbetering betreft, lofwaardig zwart, zou ik willen zeggen. Deze groepen werken hebben
practische prioriteit by iedereen, die in dit vak thuis is en behoren
dus ook in het bouwprogramma prioriteit boven nieuwbouw te
hebben. Er wordt zeker een goed doel mee gediend, nl. betere huisvesting in bestaande woningen en minder verlies van ons kostbaar
kapitaalbezit.
Par. 13. De onbewoonbaarverklaring en de vervanging van deze
krotten door nieuwe woningen, zomede de sanering van gehele
vervallen buurten behoort natuurlijk hier te worden genoemd, doch
zal voorlopig op een schaal van enige betekenis wel een wensdroom
bly'ken. Dat is heel erg, want duizenden en duizenden woningen
zyn, zoals de wettelijke redactie duidelijk uitdrukt, „ongeschikt ter
bewoning en niet te verbeteren".
Par. 14. Een beschouwing over de wijze om de nieuwbouw te '
stimuleren past niet in het kader van dit prae-advies, dat immers
de hygiënische zyde moet belichten. Hier zy slechts opgemerkt, dat
op hygiënisch gebied geen enkele concessie onder de druk der omstandigheden kan worden gedaan zonder bly vende schade aan onze
volksgemeenschap. Ik wees hierboven al op enkele zyden van dit
vraagstuk in verband met de grootte en reinheid der open erven,
de bouwconstucties, de grootte der woningen, huisvuil, de toevoer
van leidingwater en het badvraagstuk en stipte het beleid aan.
Par. 15. In het algemeen zy hier ten aanzien van het beleid
gesteld, dat de Overheid (gemeente) en de woningbouwvereniging
in principe een aanvullende taak hebben. Door hun voorbeeld, hun
juiste sociale economische en sociale exploitatie-methode kunnen
zy het particulier initiatief prikkelen in een goede richting. Zodra
echter deze Overheid de woningvoorziening tevéél direct of indirect
aan zich trekt, zal het woonpeil en zeker de productie dalen, om de
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eenvoudige reden, dat in de Overheidssfeer de prikkel tot grote
daden, tot economisch werken, ontbreekt. Staatsbemoeiing en
efficient snel initiatief zyn nu eenmaal onverenigbaar gebleken.
Prikkelen, opvoeden, de weg wyzen, steunen zy de Overheidstaak,
de Maatschappij zelve zal het moeten begrijpen en doen. Maatschappelijke instellingen als dit Instituut verdienen steun. Zy kunnen veel voor de hygiënische ontwikkeling doen., Het kweken van
begrip van onderop zij de weg, niet de stortvloed van. het centraal
gezag. Zo worde ook het gemeentebestuur in eerste instantie als
het gezag gezien, dat moet worden gewonnen voor nieuwe denkbeelden. Gewonnen, niet bevolen.
Par. 16. Behalve de beschouwingen over de hygiënische problemen verbonden aan de woning ten plattelande, is er ook nog een
kant aan dit vraagstuk, die van stedebouwkundige aard is en de
dorpskern raakt. Ik stipte dit reeds aan, toen ik wees op de betekenis van riolering, waterleiding, vuilafvoer, gemeenschappelijke
veestallen, gemeenschappelijke koelinrichtingen, oriëntatie van de
woning, grootte en ligging van het bouwperceel.
Behalve deze aangelegenheden zyn er echter nog enkele andere
zyden, waarop de aandacht moet worden gevestigd.
Het gezinsleven ontwikkelt zich alleen maar in de afgesloten
woning, doch voor het gezin met kinderen is het ééngezinshuis de
aangewezen woonvorm. Een huis met tuin, zodat de deuren open
kunnen staan, licht en zon volop kunnen toetreden, is daar van de
grootste betekenis. Voor het kind is zon van veel belang, al kan ik
de medische betekenis niet beoordelen. Psychisch is het onmiskenbaar. Daar, waar het kinderrijke gezin de tuin heeft, worden de
ruimtelijke problemen in huis vergemakkelijkt. Er is een besliste
sociale voorkeur voor het ééngezinshuis. Omdat op het platteland
er vrijwel geen mutatie is en dus de woning een héél gezinsleven
dezelfde blyft, is verdiepingbouw daar niet alleen ongebruikelijk,
doch ook uit den boze.
Par. 17. De weg, waaraan een woning gelegen moet zyn is ook
van veel betekenis. Een woning behoort thuis aan een verharde
weg, waarin de leidingen voor publieke voorzieningen zyn gelegen.
De bouwverordeningen in kleistreken bepalen meestal, dat een
woning aan een verharde weg behoorlijk aansluitend aan het
wegennet moet zyn gelegen. In de zandstreken is de eis „verhard"
niet altyd gesteld. Toch is dit niet overdreven. Door deze eis te
stellen, wordt stof, modder en vervuiling bestreden en de toegang
tot het huis vergemakkelijkt. Een woning behoort tot de dorpskern,
maakt daar deel van uit, evenals het gezin van de dorpsgemeenschap.
De kosten van verharding en leidingaanleg zullen ongetwijfeld de
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kostprijs van de bouwrype grond verhogen, doch met een redelijke
dichtheid van bebouwing, dus door versterking van de dorpskom,
is dit geenszins een onoplosbaar financieel probleem. Deze kernvorming zal het gemeenschapsleven in de kommen versterken en
zo werken hygiënische, stedebouwkundige en sociale drijfveren
naast elkaar in dezelfde goede richting. Het stellen van redelijke
technische en hygiënische eisen belemmert z.g. verspreide bebouwing, doch dit is uit velerlei oogpunt geenszins een nadeel,
eerder een voordeel. Ook de woningproductie wordt door een zekere
geconcentreerde bebouwing bevorderd. Deze dichtheid behoeft nog
niet in stry'd te komen met de woonzeden ten plattelande. Goede
wegen, goed leidingnet, vuilafvoer is alleen by enigszins dichte,
daarom nog geen gesloten bebouwing mogelyk. De huidige uitbreidingsplannen in hoofdzaak en de zorgelijke financiële positie van
Rijk en Gemeenten versnellen de realisatie van dit beeld.
Par. 18. In de huidige uitbreidingsplannen wordt in die gedeelten, die voor woonwijken zyn bestemd, niet alleen aandacht
geschonken aan oriëntatie en dichtheid der bebouwing, doch voorts
ook aan de breedte der wegen en vooral ook aan de onderlinge
afstand der voor- en achtergevelrooilijnen, zodat behoorlijke toevoer van licht, lucht en zon ook in de winter by lage zonnestand
verzekerd blyft. Op dit gebied is in de komende periode voor de
nieuwbouw een redelijke zorg te verwachten.
Par. 19. De groenvoorziening is belangrijk en vergt zorg. Ook
ten plattelande is dit van betekenis. Sportterreinen en speelweiden
zijn vooral ook daar nodig. Lichaamsontwikkeling is ten plattelande ver achter by de steden. De statistiek van de militaire keuringen is voor het platteland ongunstiger. Het buitenleven maakt
het gebrek aan lichamelijke opvoeding niet goed. Op dit gebied is
ten plattelande nog een grote achterstand in te halen. De moderne
uitbreidingsplannen voor de woongebieden zullen althans zodanig
moeten zyn ingericht, dat aanleg van speelweiden en sportvelden
mogelijk wordt, zodra de financiële basis voor aanleg én exploitatie
is gevonden. Nog te veel wordt lichamelijke ontwikkeling gezien
als een stedelijke compensatie voor het „buitenleven". Het heeft
er niets mede te maken. De grote physieke en psychologische betekenis van de sport moet voor geheel ons volk gelden. Ons volk
ziet dit nog onvoldoende in en dit benadeelt ons volkskarakter en
de physieke toestand.
Par. 20. Behalve noodzakelijke publieke voorzieningen, die alleen by kernvorming kunnen worden gerealiseerd, is de ontsluiting
van woonbuurten ten plattelande mede noodzakelijk om de woning-
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bouw langs verkeerswegen te verhinderen. Niet alleen uit een oogpunt van economie, verkeer en landschapsschoon is deze lintbebou^
wing verwerpelijk, doch ook uit een oogpunt van wonen. Het wonen langs de verkeerswegen met de dreunende, steeds grotere,
steeds snellere vrachtwagens, de stofontwikkeling, het lawaai kan
nooit heilzaam zyn voor het wonen. Ik spreek nu nog niet van de
stank van dieselauto's enz. Beperking van de bouw langs verkeerswegen is echter alleen mogelyk dóór tijdige ontsluiting van bouwgrond voor woningbouw en hetgeen daarby behoort als scholen,
kerken, en dergelijke gebouwen. Op dit gebied is de toestand op
papier wel redelijk in de hand, doch het ontbreekt veelal ten plattelande aan voldoende grond in gemeentebezit, die tydig bouwryp
kan worden gemaakt.
Par. 21. Een vooruitziende grondpolitiek ten plattelande wordt
nog onvoldoende aangetroffen. Hier is nog veel opvoedkundige en
stimulerende actie nodig.
Par. 22. Tenslotte zy nog vermeld, dat de hygiëne van de woon.wyk veelal een regeling vergt van hinderlijke bedrijven. De Hinderwet biedt hier onvoldoende uitkomst, een stedebouwkundige
regeling om bepaalde bedrij ven. uit de wooriwyk te weren is noodzakelijk met een daarop berustende grondpolitiek, die tydig wederom voor dit doel geschikte terreinen ter beschikking stelt. Altyd
moet het negatieve weren hand in hand gaan met het positieve
leiden. Ten plattelande is dit veelal geen overbodige luxe. Ik noem
slechts als voorbeeld de hinderlijke vlasbedryven, vooral wanneer
deze op primitieve wyze als huisindustrie worden geëxploiteerd.
Ook op dit gebied staan wy ten plattelande nog in de kinderschoenen.
Par. 23. \Uit het vorenstaande moge bly'ken, dat het vraagstuk
van de volkshuisvesting ten plattelande en de hygiëne een probleem
is, dat zeer vele aspecten heeft en op vrywel alle gebieden van.de
volkshuisvesting een rol speelt. Hoewel over het algemeen een redelijke -toestand kan worden geconstateerd, zal het hopelyk toch
tevens duidelijk zyn geworden, dat de hygiëne ten plattelande zeker
een der zwakste kanten van onze volkshuisvesting is. Veel actie,
voorlichting en uithoudingsvermogen zal nog nodig zyn om op dit
gebied tot aanvaardbare toestanden over de hele linie te geraken.
Moge dit prae-advies door het stellen van het probleem en wellicht door de enkele gedane suggesties daartoe bijdragen!
Par. 24. Onze volkshuisvesting is een sociaal probleem, dat
alleen gerealiseerd kan worden, wanneer het op een gezonde economische basis berust. De economische toekomst van ons land is
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uitermate précair en zal nog moeilijker worden, wanneer wy er
niet in slagen ons land op een zeer bepaalde wyze en op grote schaal
te industrialiseren. Daarom moet by het opstellen van bouw- en
investeringsprogramma's de voorkeur verleend worden aan de
bouw ten behoeve van de industrie en daarby behorende woningen,
omdat alleen daardoor op de duur de volkshuisvesting der agrarische sector veilig kan worden gesteld. By dit industrialisatieproces
is het behoud van de werkkrachten van ons volk van de grootste betekenis. Het is tegen deze achtergrond, dat onze sociale politiek
moet worden gezien.

INLEIDING TOT DE DISCUSSIE
Als eerste inleider tot de discussie treedt op Dr R. Homstra, die
naar aanleiding van de uitgebrachte prae-adviezen de volgende
opmerkingen maakt.
De heer Scheffer en de heer de Ranitz denken een toenadering
tussen platteland en stad te mogen tegemoet zien. Van de stad uit
door de verwijding van de stad met als overgang een groenstrook
en van het platteland uit, doordat dit zyn eigen karakter zal verliezen door de invloed van industrialisatie en stedelijke cultuur.
Spreker gelooft, dat deze groenstrook aan de stadsrand eerder
antithetisch dan synthetisch zal werken. Planologisch geeft het een
veel fraaier effect dan de plotselinge overgang van huizenblok in
boerenland. Maar men kan een boer nog duidelijk maken, dat
schaarse cultuurgrond moet worden afgestaan voor huizen, waarin
stedelingen moeten wonen, maar dit zal veel moeilijker zyn, als de
eisen,veel verder gaan en men ook nog een strook wil bestemmen
voor ontspanning van de stedelingen. Ondanks dit bezwaar moet
het wel gebeuren, maar -men moet niet denken, dat hierdoor stad
en platteland elkaar zullen naderen. De uitdrukking „samenweven"
in het prae-advies van de heer Scheffer is dan ook alleen maar
planologisch juist.
De heer de Ranitz sprak meer dan eens over de noodzaak van
paedagogische beïnvloeding van de plattelandsbevolking met betrekking tot de volkshuisvesting. Spreker is het daarnaede eens,
maar heeft iets gemist over de organisatie van deze opvoeding,
want dit zal men niet kunnen overlaten aan het toeval, maar men
zal dit systematisch moeten ter hand nemen. Spreker zou hier de
aandacht willen, vragen voor de in Drente bestaande combinatie,
van publieke bouwspaarkas met gewestelijke sociale woningdienst.
Sociaal-paedogogisch is dit zeer belangrijk, want men schakelt in
de vorm van een plaatselijke commissie hierby de bevolking sterk in.
De heer Hornstra denkt hier ook aan de vorming van regionale
•woningcommissies ten plattelande met deze propagandistische en
opvoedende taak. Dus een herleving van de gezondheidscommissie
in moderne gedaante met de goede kanten daarvan zonder gebreken.
De heer de Ranitz heeft naar zyn mening de toestand ten plattelande te zwart gekleurd. Dit geldt zeker niet voor het gehele platte-
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land. Zo bly'ken de toestanden in Gelderland ten plattelande slecht
te zyn in die streken, die hun gehele geboorteoverschot moeten
afstoten, terwyl het veel beter is, waar de bevolking groeit. Zeeland, waar de heer de Ranitz zyn ervaring opdeed is wat zyn
bevolking aangaat in hoge mate een expulsiegebied. In de niet
groeiende steden is de huisvesting eveneens zeer slecht. In deze
stationaire gebieden, zowel stad als land, is het sociaal en cultureel
by na altyd de dood in de pot. Zo ook naet de volkshuisvesting en dit
komt niet alleen van armoede. Er behoeven slechts weinig nieuwe
huizen gebouwd te worden, want de generaties schuiven achter
elkaar door dezelfde woningvoorraad. Men mist daardoor het stimulerend voorbeeld om de eisen hoger te gaan stellen. De stationaire gemeenten vormen een zeer belangrijk vraagstuk als door
toename der industrialisatie en uitstoting van arbeidskrachten uit
de landbouw er in veel dorpen minder mensen dan thans zullen
wonen. Deze taak moet mede de voorgenomen spreiding van de
industrie bepalen.
De heer Hornstra zou graag de mening horen van de.heer de
Ranitz over de wenselijke toekomstige structuur van de dorpen.
Vroeger was de ruimtelijke ordening van het dorp niet een sociale
scheiding. Thans ziet men planologisch een bewust streven naar
buurtjes van woningen voor meer gegoeden en daarnaast arbeiderswijken. Hiervoor kunnen economische en stedebouwkundige. motieven pleiten, maar als dit doorgaat, zal het dodelyk zyn voor
een levende dorpsgemeenschap.
Prof. Dr J. H. Tuntler had gaarne gezien, dat de inleiders de
brandende vraagstukken t.a.v. de woningbouw op het ogenblik
uitvoeriger hadden besproken, bijv. de overbevolking, de huisvesting van jonggehuwden, de woningen van ouden van dagen. In
verband hiermede wijst hy op de volgende zin, die voorkomt in de,
inleiding van de heer Merkelbach: „Het bouwen van kleine wo-,
ningen onder invloed van bezuinigings- of crisismaatregelen is
'daarom oneconomisch". Maar kleine woningen zullen altijd nodig
zijn voor sommige categorieën der bevolking.
Hij heeft begrepen, dat in zyn mondeling betoog de heer Merkelbach zyn standpunt heeft herzien en wil gaarne ovei" deze kwestie
nadere toelichting.
Het heeft hem zeer getroffen; dat de heer Merkelbach gelooft,
dat de luchtverwarming, gecombineerd met ventilatie in de niet te
verre toekomst de ons thans bekende centrale verwarming geheel
zal verdringen. Dit is een ander standpunt dan Prof. ter Linden'
inneemt en hy zou gaarne zien, dat de beide heren onderling uitmaakten wie gelijk heeft. Hy hoopt, dat dit de heer Merkelbach is,
want by luchtverwarming is het mogelijk de qualiteit der toege-
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voerde lucht volkomen te beheersen en dat kan van groot belang
zyn bij de stry'd tegen infectieziekten, die door de lucht worden
overgebracht.
Prof.. ter Linden heeft bij zyn bespreking van het binnenhuisklimaat z.i. te wéinig aandacht geschonken aan de biologische
ziekte-oorzaken.
Aan Dr Cannegieter stelt hy de vraag of de grote hoeveelheden
electriciteit, die ontstaan by hagelbuien en dgl. niet mede een verklaring kunnen zyn van de verschillen tussen de gezondheidstoestand in de steden en het platteland. In ieder geval zoii het van
belang zyn hieraan aandacht te schenken, evenals àan de verschillen in chemische samenstelling van de dampkringlucht. Boven
de steden bevat byv. de lucht meer CO^.
In de voordracht van de heer Scheffer had hy gaarne gehoord,
dat biJ het maken van uitbreidingsplannen rekening- behoort te
worden gehouden met de noodzaak om ruimte te reserveren voor
ziekenhuisbouw, plaats voor health centres en dgl. inrichtingen en
voorts voor gebouwen, die dienstbaar kunnen zyn voor de opvoeding van de bevolking van een bepaald stadsgedeelte, zoals buurthuizen.
Het prae-advies van de heer Scheffer geeft Jhr M. J. I. de Jonge
van EUemeet weinig aanleiding tot debat, aangezien hy het van het
begin tot het einde met grote instemming heeft aangehoord. In het
bijzonder geldt dit wel van het laatste deel, waarin de heer
Scheffer sprak over het openleggen van de stad en het daardoor
scheppen van een blyvend contact tussen stad en land..
De heer de Jonge van EUemeet meent dit wel zo te mogen
interpreteren, dat de heer Scheffer daarmede allerminst denkt te
bereiken een vervloeiing van de overgang, zoals die vroeger herhaaldelijk is bepleit; de karakteristiek van beide moet onverminderd gehandhaafd blyven.
En dan nog een punt tot aanvulling van wat de inleider zeide
omtrent de verbetering van het bouwblok, een beschouwing, die
geheel berustte op de kwestie van de lichtinval. In het bijzonder bij
de laagbouw komt er nog wel eens iets anders kyken. Daarby wordt
ten aanzien van de oriëntering nog veel gezondigd en met het zonlicht is het dus nog lang niet in orde, maar aan diffuus licht is in
de nieuwe woningbouw zelden gebrek. Maar daarnaast komt nog
de kwestie van het gevoel van vrijheid, de behoefte aan ruimte.
Denkt men zich byv. een schutting van 2 m. hoog boven de traditionele raamdorpel en op 4 m. afstand daarvan, dan heeft men een
invalstangens van 1/2 en hetzelfde geldt voor een hoog gebouw van
20 m. hoogte op een afstand van 40 m. Maar het laatste is veel
minder hinderlijk dan de schutting. Hieruit blykt dus, dat — an-
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ders dan bij het licht — voor het vryheidsgevoel niet als criterium
bruikbaar is een plat hellend vlak maar een gebogen vlak met de
bolle zy'de omlaag. Spreker weet niet, of daarover al eens iets is.
gepubliceerd.
In verband met het tekort aan tyd zal de heer de Jonge van
Ellemete weinig ingaan op de inleiding van de heer Merkelbach.
Duidelijk spreekt wel daaruit, dat het oude volksgeloof, volgens
welk het eengezinshuis feitelyk de enig bruikbare huisvesting zou
zijn, wat soms met grote eenzijdigheid werd gemotiveerd, maar
meestal als axioma werd gesteld, is overleefd. De heer de Ranitz
verwacht zelfs in verband met de industrialisering, ook etagebouw
op het platteland ; spreker kan hem daarin vandaag nog niet volgen,
maar vindt het wel mogelijk, dat hy in de toekomst gelyk krijgt.
Spreker wil erop wijzen, dat de etagebouw in de periode tussen de
beide oorlogen een zekere ontwikkeling heeft doorgemaakt doordat
enige architecten — het waren er niet veel — daar serieus op hebben
gestudeerd, terwijl het eengezinshuis er in 1940 nog net zo uitzag
als 15 à 20 jaar te voren, een uiting van de zelfgenoegzaamheid, die
onze volkshuisvesting zo heeft geschaad.
Nog een detailpunt: de heer Merkelbach bepleit zo zeer het
woonbalcon en het werkbalcon in plaats van de gebruikelijke doorlopende smalle balcons langs de achtergevels, maar hoe komt hy
dan uit met zijn lichttoetreding?
Spreker hoorde met instemming, dat inleider het tweede woonvertrek by de etagewoning feitelijk nog meer nodig acht dan by het
eengezinshuis. Spreker is dat met hem eens, maar in het bekende
rapport van de Kerngroep wordt het tegendeel betoogd en evenzo
in het rapport van de Gelderse Architecten Studiekring. Nu is de
heer Merkelbach mede verantwoordelijk voor het eerste rapport
en spreker zelf voor het tweede.
De heer de Jonge van EUemeet wil dus constateren, dat beiden
van opinie veranderd zyn en vermoedelijk zullen zy het er ook over
eens zyn, dat hun desideratum vandaag economisch nog niet valt
te verwezenlijken.
De heer de Ranitz heeft zeer duidelijk de hygiënische tekortkomingen van de plattelandshuisvesting voor ogen gesteld. Toen in
de 30er jaren het bouwen by uitstek goedkoop was en wy, zoals wy
nu gaan begrypen, by uitstek ryk, heeft men het bouwen by uitstek
nagelaten en daarmede, in tegenstelling met de Engelsen een kans
verspeeld, om veel krottentoestanden op te ruimen, een kans, die
misschien nooit terugkeert. Het platteland is in die periode vrywel
geheel genegeerd. Men krygt wel de indruk, dat men de toestanden
daar niet wenste te zien ; zeker is dat het rapport, dat terecht naar
de heer Hornstra genoemd wordt over de woningtoestanden in het
Gelderse rivierengebied als een donderslag heeft geklonken, maar
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.toen was het gety voor verbeteringen verlopen.
Een omstandigheid,, die de totstandkoming van hygiënische verbeteringen zeer tegenwerkt is de losse bebouwing. In het dorp zelf
gaat het om de voorliefde in vele streken voor het enkele of desnoods het dubbele huisje. Dat vordert relatief hoge bedragen voor
de weg, voor riolering, waterleiding, enz., soms werkt het zelfs
prohibitief. Het gevolg is geen water en afvoer langs een open
gootje naar de wegsloot of op de zandgronden afvoer met onbekende bestemming. Wy zullen er dus naar toe moeten, dat de dorpsbebouwing zich in blokjes op; vry smalle percelen voltrekt; onze
dorpsbeelden kunnen daarvan alleen maar beter worden.
Dat spreekt nog duidelijker voor de bouw buiten het dorp. Daar
woont niet alleen de boer, maar ook de rentenier, al dan niet
ex-boer, de onderwijzer enz. soms op grote afstand van het dorp,
soms dichterbij, maar dan toch zo, dat de woningen met een regelmatig leidingnet economisch niet kunnen worden bediend. In het
laatste decennium is men tegen deze verspreiding wel sterk stelling
gaan nemen; ook uit hygiënische overwegingen verdient dat de
aandacht.
Aanvankelijk ontstond het dorp uit een aantal boerderijen. Dat
was de primitieve samenleving, waarin elk voor zich zelf zorgde.
Geleidelijk zyn er verzorgers gekomen, ambachtslieden, winkeliers,
.onderwijzers, predikanten, enz. Naarmate de welvaart toeneemt,
sty'gt ook het relatief aantal verzorgers en wordt de verzorging
meer gedifferentieerd. Het dorp is nu de plaats voor de verzorgers,
die daarby' niet alleen het dorp zelf bedienen, maar ook de boeren
daarbuiten.
Spreker is het niet eens met de yarkenspolitiek van de heer de
Ranitz. Niet dat hy de hygiënische bezwaren van het houden van
varkens minder zou voelen dan de heer de Ranitz, maar hierby'
spelen toch ook nog veel andere factoren een rol. Vooreerst zit er
in het opfokken van varkens veel romantiek. Maar bovendien is het
varken een belangrijk element in de economie der plattelandshuishouding. Het eet afval, alle aardappelschillen en zet die om in vet
op een wyze, zo efficient als naar men zegt de Unilever by lange
na niet bereikt. Het is economisch fout, om die keten te verbreken,
maar bovendien is de heer de Jonge van EUemeet er van overtuigd,
dat de dorpsbevolking het stelsel van de heer de Ranitz, die de
varkens min of meer collectief denkt op te voeden, niet nemen zal. .
Dan heeft men in de oorlogsjaren een ander middel gevonden, n.1.
de.teelt van zwarte varkens. Zoals dat soms geschiedde, zal spreker
niet beschrijven, maar het was hygiënisch soms waarlyk ontstellend. Laten wy dat niet terugkrijgen, doordat wy de aanbeveling
van de inleider zouden volgen.
Ook wat de veestalling aangaat, voelt spreker niet veel vóór zyn
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gecombineerde systeem. Daarby wil hy er eerst op wy'zén, dat in
het bijzonder onze vestingsteden nog vrywel zonder uitzondering
boerderijen herbergen. Dat is uit gezondheidsoogpunt fataal, het is
natuurlijk ook hygiënisch volkomen verkeerd, want die boerderijen
hebben hun land buiten de stad. Dit is een voornaam punt voor
sanering. In het dorp spreken die euvelen wat minder sterk, maar
ook daar is de boerderij niet meer op haar plaats. Daar gelden vooreerst de bezwaren tegen de losse bebouwing, maar bovendien zyn
mestvaalt, stank en vliegen toch niet meer te verdragen naarmate
de bebouwing dichter wordt, de buurtschap zich omzet tot een dorp.
En zo komt spreker 'weer langs andere weg tot een meningsverschil
met de heer de Ranitz : de boerderij behoort ook niet in hét dorp
thuis, maar daarbuiten in de onmiddeUyke nabijheid van het cultuurland. Wy weten, dat ook de landbouwpolitiek bewust in- deze
richting streeft, zy het dan ook op economische en niet op hygiënische gronden. In het dorp is de verzorger op zyn plaats, niet de
boer.
De heer de Jonge van EUemeet brengt nog een actueel onderwerp ter sprake, n.1. dat van de industrialisatie van het dorp. Het
vraagstuk van de industrialisatie is veelzijdig, zodat men er gerust
een daig over kan praten. Het heeft ook een kant van volksgezond-,
heid, daarin zich uitende, dat men verschiUende puzzles van volksgezondheid beter kan oplossen, indien de industrie in bepaalde
plaatsen te midden van het platteland geconcentreerd wordt dan
wanneer die, zoals men wel eens nastreeft, vrywel over het gehele
platteland wordt uitgesmeerd. Hoe men hiertegenover ook mag
staan, het eerst zal men toch wel geneigd zyn, zulke bedrijven in
elk dorp toe te laten, die nauw aan het agrarisch bedryf, verwant
zyn. En dan ontmoeten wy in de eerste plaats de houtzagerij, verbonden aan de bosbouw, en de zuivelfabriek en de vruchtenconservenfabriek verbonden aan veeteelt en tuinbouw. Nu is de houtzagerij van nature een rommelig bedryf, dat veel lawaai en stof verspreidt en de beide andere leveren grote hoeveelheden vuil afvalwater. Is er nu uit hygiënische overwegingen niet veel voor te zeggen, ook dergelijke bedrijven op bepaalde plaatsen samen te brengen?
En dan is er verder een vraag, eigenlijk tot de arbeidshygiëne
behorende, maar toch.van grote invloed op de ruimtelijke ordening.
De industrie-arbeider kan rustig in zijn agrarisch dorp of ook daarbuiten blijven wonen, zo lang de afstand tot zyn werkgelegenheid
niet al te groot wordt. Nu schy'nt men met name in Brabant te menen, dat daarvoor een maximum-afstand van 6 KM moet wórden
aangehouden. In de bekende dissertatie van Dr Ir F. Bakker Schut
over „Industrie en woningbouw" vond hy de (niet zeer recente)
opgaaf, dat de Philips-arbeiders, voor zover zy hun werk per fiets
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bereikten, gemiddeld 11 KM enkele reis aflegden. Tussen 6 KM als
maximum en 11 KM als gemiddelde ligt een brede marge. Gaarne
zou spr. hierover van hygiënistenzyde een oordeel vernemen.
Tenslotte zou de heer de Jonge van EUemeet nog graag een enkel
woord zeggen over de Zonnecommissie, die reeds driemaal ter sprake werd gebracht. Deze Commissie, waarvan spr. voorzitter is, is
reeds in 1934 aan het werk gezet en spr. herinnert zich zeer goed,
hoe bij de voorbereiding daarvan Mr Hudig en hy zelf met grote
animo en tevens met naïveteit te werk gingen. Zy meenden, dat zy
slechts een aantal vooraanstaande medici hadden in te schakelen,
om van hen te vernemen, welke hoeveelheden zonlicht men in zijn
woning behoefde. Mogelyk zou het antwoord daarop nog wat gecompliceerd uitvallen, in zover die hoeveelheden konden uiteenlopen
naarmate van het" seizoen en van het moment van de dag, maar
tenslotte zou daarin toch een basis worden gevonden op grond
waarvan de architecten en stedebouwers technische normen zouden kunnen samenstellen. Het eerst werd dus een medisch-hygiënische commissie gevormd, maar toen kwam al spoedig de teleurstelling: normen voor de behoefte aan zonlicht waren niet te geven.
Toen werd het werk over een andere boeg gegooid : de behoefte aan
zonlicht was subjectief, vooral een kwestie van behaaglykheid. Dié
wens was bovendien veranderlijk naar de tyd want wy hebben de
lancasters en de overgordijnen geleidelijk zien, verdwijnen. Die subjectieve behoefte zou door een ruim opgezette^enquête worden vastgesteld (het opinie-onderzoek kenden wy toen nog niet) en daarvoor moest een vragenlijst worden gevormd, waartoe Prof. Byl en
spr. een enquête als proef op zeer kleine schaal ondernamen. Zy
bezochten toen een aantal gezinnen in woningen van uiteenlopende
conditie en ondervonden zonder uitzondering, dat men meer licht
wenste."Tenslotte bezochten zy een extreem geval, nl. het woongebouw in de Bergpolder te Rotterdam met de woonkamers op het
westen, de westergevel practisch geheel bestaande uit glas en zonder belemmering van de lichttoetreding door andere gebouwen.
Daar eindelijk ontmoetten zy een dame, die meende, dat men met
het zonlicht wel aan de grens was gekomen, echter onder toevoeging, dat haar man eigenlijk nog wel wat meer licht zou wensen.
. De enquête is toen verder achterwege gelaten. Voor de commissie
stond toen wel vast, dat men zoveel licht moet laten toetreden als'
in verband met andere factoren redelyk mogelyk is.
De heer J. Bommer spreekt zyn waardering üit over de gehouden
prae-adviezen, maar wijst erop dat de eisen die gesteld worden aan
de volkshuisvesting in verband met de volksgezondheid niet-bezien
moeten worden zonder de mogelijkheden die economisch bestaan te;
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overwegen. Hij denkt aan de economische gevaren die ons woningpeil bedreigen. Men mag het woningvraagstuk niet eenzijdig bespreken. De verlangens die bestaan moeten kunnen opwegen tegen
de economische mogelijkheden. De spanning die tussen beide
heerst is het woningvraagstuk. Zolang men er niet in slaagt deze
beide in evenwicht met elkaar te brengen is het woningvraagstuk
niet opgelost. De woningvoorziening kan alleen dan succes,hebben
als de grote massa van de bevolking in staat is de kosten van de
woning te betalen. Zoals de stand van zaken thans is, is het woningvraagstuk thans verder van zyn oplossing verwijderd dan ooit
tevoren.
Spr. wy'st op de verhouding tussen de huurprijzen en de pryzen
die de arbeiders kunnen betalen. Er zyn tijden geweest waarin het
scheen alsof het woningvraagstuk in zekere banen lag, de bouwkosten waren laag, de woningen voldeden over het algemeen vry
goed aan de hygiënische eisen en de huren waren binnen het bereik
van de arbeiders. Doch daarna werd de spanning weer groter dan
te voren. In het algemeen kan men zeggen dat voor de oorlog zegenrijk werk is verricht, maar tot een oplossing is men nooit gekomen.
De heer Bommer stelt de vraag of men nu zoveel verder is gekomen dat kan worden overwogen welke verbeteringen kunnen
worden aangebracht aan de woningen, zonder dat men zich afvraagt of het economisch verantwoord en mogelijk is en deelt mede
dat tegenwoordig door de overheid een subsidie van ƒ 7.50 per woning moet worden verleend. Deze toestand is weliswaar tydelyk,
maar over enige jaren moet de situatie toch zo zyn dat geen subsidie meer verleend behoeft te worden en moet de arbeider weer in
staat zyn de kostpry's van zyn woning zelf te betalen. Indien de tot
nu toe gevoerde huurpolitiek wordt voortgezet zal dit laatste onmogelijk.zyn. De woningen zullen dan niet bewoond kunnen worden door degenen voor wie ze bestemd zijn. In het beste geval zal
de woning door 2 gezinnen betrokken worden.
Spr. ziet grote gevaren dreigen. Hy is overtuigd dat de toekomstige woningen aan alle eisen, door de volksgezondheid gesteld, zullen voldoen, maar vreest, dat het woningpeil een. bly vende inzinking
zal ondergaan doordat men in deze verwarde tijd niet voldoende
aandacht geschonken heeft aan de economische zyde van het probleem.
De huur- en prijzenpolitiek raakt gewend aan kunstmatig laag
gehouden huurprijzen. Vóór de oorlog werd in de stad gemiddeld
Vg van het inkomen uitgegeven aan de huur, op het platteland ^/g.
'Thans bedragen deze percentages resp. ongeveer ^/g à ^/lo en V12 à ^/i^;
By een dergelijk huurpeil is een verbetering van de volkshuisvesting niet mogelijk.
Zodra de tyd is gekomen dat de overheid geen subsidies meer zal
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verlenen wordt de realiteit zichtbaar en zullen goede woningen onbetaalbaar bly'ken te zyn, met als gevolg een reactie die het woningtype zal drukken, tot de woningen wel betaalbaar worden.
De heer Bommer is er zeer sterk voor dat er goede woningen
komen, maar daarom is het noodzakelijk dat het verband tussen
wensen en mogelijkheden niet wordt, losgelaten.
Spr. richt zich speciaal tot de architecten die streven naar verbetering in de woningbouw, met de dringende boodschap by de
nieuwbouw te trachten oplossingen te vinden, die de bouwprijs
niet hoger maken.
Tijdens de bezetting zyn bouwplannen opgemaakt zonder rekening te houden met de economische mogelijkheden. Voor normale
gezinnen bouwe men woningen met gemiddeld 260 M' inhoud. Voor
de étagewoning kan. men desnoods op iets minder rekenen.
De heer Bommer is ervan overtuigd, dat veel tyd en offers gevraagd zullen moeten worden om tot een oplossing van de hedendaagse woningcrisis te geraken.
Prof. Dr Ir H. G. van Beusekom wy'st erop, dat heden,gesproken
wordt over de beste stad, het beste dorp, de beste woning. Samengevat staan wy voor de vraag: hoe moeten wy wonen? De oervorm
van het wonen is het platteland.
. Het platteland is de natuurlijke woonwijze. Het prototype van
de wonende mens is de boer, groot of klein. Hy heeft een huis midden in de ruimte. By zyn huis bestaat geen vraag naar speelruimte
voor de kinderen, naar een plaats voor lichamelijke ontspanning,
voor recreatie, voor dat alles behoeft niet te worden gezorgd ; het
is er in overvloed.
Toen is de stad gekomen, de bevolkingsconcentratie. De grote
bezwaren zyn door Ir Scheffer geschilderd. Wy hebben de slechte
ontwikkeling van de vorige eeuw laten gaan. Eindelijk werd het te
erg en heeft de overheid ingegrepen en wel door :
Bouwvoorschriften.
Uitbreidingsplannen.
Aanleg parken.
Sportterreinen.
Amsterdam, een heel bos.
Lagere bebouwing.
Er is meer openheid gekomen, wat Ir Scheffer noemt de-open
stad.
Voor het platteland spreekt dit alles niet zo sterk-. Maar ook daar,
is een ontwikkeling.
De oude dorpen hadden slechts 2 soorten bebouwing. In de kern
gesloten bebouwing. Daarbuiten agrarische bebouwing en een enkele villa. Ook daar heeft men openheid wiUen brengen. Nieuwe
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uitbreidingen met vrijstaande en dubbele huizen met voor-, achteren zijtuintjes. Het open dorp. Huizen met veel grond. By de
middenstanders was dit voor comfort, gerief, veraangenaming
van het leven. By de arbeiders voor het kweken van aardappels en groente^ en het houden van een varken. En wat is het
resultaat van al deze open ruimte? Dat de lichamelijke opvoeding
volstrekt onvoldoende is, zoals door Jhr de Ranitz wordt opgemerkt. Ondanks het ontbreken van voldoende sportvelden is er een .
enorm verbruik van grond. Wy hebben onze grond verspild.
Ons land is nu tot een punt gekomen, dat de landbouw in verzet
komt. De enorme onttrekking van cultuurgrond kan niet langer
worden gedoogd. Wy moeten streven naar uitbreiding van de landbouwproductie in het kader van het Marshall-plan. De landbouw
dringt aan op dichtere en hogere bebouwing, op kleinere bouwpercelen. Jhr de Ranitz stelt de mogelijkheid, dat het spek voor de
landarbeider meer economisch kan worden geproduceerd dan' door
een eigen varken. Zo stelt de landbouw ook, dat een eigen groentetuin en aardappelveld economische verk-wisting is en dat wy moeten
streven naar grote bedrijven (Coloradokever).
Hier ontstaat een conflict tussen streven naar open stad en open
dorp en de landbouwbelangen, die een grondgebruik wensen, dat
een voldoende bewoonbaarheid waarborgt, doch niet meer.
Volkshuisvesting, platteland en stad komen dichter by elkaar.
Zo komen wy opnieuw tot de vraag : welke eisen stellen wy üit
een hygiënisch oogpunt aan het wonen in de stad en in het dorp.
Hoe hoog moeten wy bouwen en hoeveel grond per woning? ^
Persoonlijk is spreker een voorstander van het eengezinshuis
voor gezinnen met kinderen. Maar wij zullen hier door afweging
van economische en hygiënische overwegingen moeten bepalen, wat
wiJ kunnen geven. Hebben we de ruimte, dan alles geven.
Wy trachten op het ogenblik te bepalen, welke bebouwingswyze
by bepaalde normen de grootste bebouwingsmogelykheid biedt.
Daarby zal vermoedelijk by eengezinshuizen in de steden en in
de dorpen alle verschil in grondgebruik moeten vervallen. Concessies aan landbouw. Hieraan zyn grote economische belangen verbonden. .
De open stad van Ir Scheffer is trouwens niet zo'n eenvoudig
vraagstuk. Ir Scheffer heeft gesproken'van 71 woningen per ha.
Spr. vreest echter, dat wanneer dit plan zal worden geconfronteerd
met de werkelijkheid, d.w.z. wanneer er inderdaad zal worden gebouwd, een streven zal ontstaan om de dichtheid op te voeren. In
dat geval zou het plan totaal worden bedorven. Zou dit moeten
gebeuren, dan zou hy liever een geheel ander plan opzetten, waarby het vraagstuk in zyn ruimste omvang wordt bezien.
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Vervolgens zou de heer yan Beusekom nog een ander punt aan de
orde willen stellen. In het referaat van Dr Cannegieter is ook aandacht gewijd aan de atmosferische toestand in de steden.
Een vraag, die hem in verband met bebouwingsdichtheid interesseert is de luchtzuivering. Er zyn mensen, die denken, dat de parken
•de longen van de stad zyn, in die zin, dat het groen van de parken
de lucht moet zuiveren. Het bladgroen zou het teveel aan CO2 uit
de lucht moeten opnemen.
In een stad worden enorme hoeveelheden CO2 in de lucht gebracht:, mensen, auto's, huisverwarming, industrie.
Wy moeten niet denken, dat bladgroen dat opneemt. De auto's,
die per etmaal door een groot stadspark ryden, produceren meer
CO2 dan alle bladeren van alle bomen in een dag assimileren. En
hoe gaat het 's winters?
Er is wel uitgemaakt dat de verticale luchtbeweging het doet.
Maar wat is de aard van deze bewegingen en welke invloed heeft
de vorm en wyze van bebouwing daarop. In een open stad met volop ruimte is dit geen vraagstuk. Maar wel in- een dicht bebouwde
stad. Spr. heeft kortgeleden iri ernst de stelling horen verdedigen,
dat het helemaal niet hindert om de binnenterreinen van de bouwblokken vol te bouwen en diepe uitbouwen te maken^ omdat het
toch de verticale bewegingen zyn, die de lucht zuiveren.
Hy heeft daartegen altyd verdedigd, dat grote en regelmatige
open ruimten bevorderlijk zyn voor de verticale luchtbeweging.
Maar hy zou nu wiUen vragen of er iets bekend is over de invloed
van diepe en ondiepe blokken, van brede en smalle straten, van
open en gesloten bouw?
Het wil hem voorkomen, dat op dit gebied nog allerlei onderzoeT
kingen zullen moeten plaats hebben, voordat wy het juiste inzicht
zullen hebben, wat de beste stad en de beste woning is.
De heer G. F. E. Kiers spreekt zyn waardering uit over de uitgebrachte'prae-adviezen en wijst erop, dat Prof. ter Linden bij de
oriëntatie van de vertrekken de wenselijkheid naar voren heeft
gebracht van slaapkamers op het Oosten en woonkamers op het
Zuiden en Westen, maar niet gesproken heeft over de oriëntatie.
Spr. wil dus de vraag stellen of een oriëntatie van gebouwen en
bouwblokken (dus ook van straten) NO-ZW en NW-ZO niet de
voorkeur verdient boven een oriëntatie N-Z en O-W. In de eerste
gevallen wordt zyns inziens een betere verdeling van de zonnewarmte over een gebouw verkregen.
De warmteverliezen, als gevolg van naden en kieren by slecht
uitgevoerde ramen en kozijnen — deuren niet te vergeten — kunnen inderdaad belangrijk zyn. Ongeacht het verheugende streven
van enige Nederlandse firma's voor verbeterde raamconstructies
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— welke meestal een aanmerkelijke financiële beloning zullen vragen - ^ kunnen architecten door zorgvuldige detaillering en uitvoering van raam-, deur- en kozijn-constructies, vooral bewegende,
medewerken aan aanzienlijke beperking van die verliezen.
In de aanvang wórden de wanden van een gebouw of vertrek wel
vermeld, maar.later wordt hierop niet nader ingegaan. De wateropname en warmte-geleiding van wanden zyn van belang, omdat
ons land op dat punt geen zware constructies kent. Andere landen
op dezelfde breedtegraad en noordelijker kennen, behalve dubbele
ramen, ook zwaardere muurconstructies. Dit, niettegenstaande ons
vochtig klimaat ook reeds eisen stelt, waarmede in het algemeen
niet voldoende, rekening wordt gehouden. Een vochtige wand is
ook voor een goed binnenhuisklimaat nadelig.
De vraag moet nu worden gesteld, hoe een spouwmuurconstructie
dientte worden uitgevoerd. In het bijzonder of de spouw al dan niet
moet worden geventileerd. Ventilatie verdrijft de vochtige lucht
uit de spouw en maakt de binnenspouwmuur droger, maar koelt
deze tegelijk "af, terwijl by geen ventilatie van de spouw een -stilstaande luchtkolom ontstaat, welke een grotere isolerende functie
bezit. De vraag is dus naar welke zyde de balans moet doorslaan.
Bij kachelverwarming moet de vraag nog worden gesteld welke
de meest juiste plaats zal zyn van de kachel in een vertrek: aan
een van de ramen afgekeerde wand, aan één der zijwanden in het
midden of naby de buitenmuur.
Aangezien schoorsteenkanalen ook enigszins medewerken tot
verwarming, is het gewenst deze zo mogelyk niet te plaatsen tegen
-buitenmuren op het noorden of op andere plaatsen,.waar zy aan
sterke afkoeling blootstaan. In dit verband wordt verwezen, mede
naar aanleiding van het systeem van de heer Heilker te Woerden,
naar het systeem Shunt voor het verwarmen van eengezinshuizen
door benutting en uitstraling van anders verloren gaande warmte,
via een verwarmend paneel in het schoorsteenkanaal op de verdieping, wanneer de kachel of haard op de begane grond is geplaatst.
De heer de Ranitz heeft in de eerste plaats gewezen op de algemene tendenz van het vraagstuk, o.m. dat de volkshuisvesting naast
een Rijkszaak ook een Nationale zaak is, welke alle by de aangelegenheid betrokken instanties en personen aangaat.
De hygiënische toestanden hangen in het algemeen ten nauwste
samen met de aard van de volkshuisvesting, ook op het platteland.
-De hygiëne op het platteland staat of valt, evenals overal, met de
woontoestanden ; deze nu zyn op het platteland in vele gevallen nog
verre van rooskleurig. Afgezien van het algemeen tekort, is de bestaande, woningvoorraad hier in doorsnede veel slechter dan in de
steden. Er was reeds in 1940 een belangrijke achterstand door het
achterwege laten van krotopruiming, om welke reden dan ook, èn
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• door géén gebruik te maken van het.instituut van de woningverbetering.- Het onvoldoende onderhoud sedert 1940 en de overbevolking, door vele samenwoningen, hebben allerminst ten gunste van
de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad gewerkt.
De drang van vele woningzoekenden en de bemoeienis met de uitvoering van de woonruimtewet, nopen de meeste gemeentebesturen
ten plattelande thans daadwerkelijk om woningen te bouwen. Ontegenzeggelijk is er ook een groeiend sociaal besef en meer verant"woordelijkheidsgevoél ten aanzien van de gemeentelijke taak. Het
gevaar is evenwel niet denkbeeldig, dat vele gemeentebesturen, na
het inhalen van het tekort, het accent weder zullen verschuiven van
het sociale naar het financiële element, dat, hoewel niet onbelangrijk, toch ook niet uitsluitend naar voren moet worden gebracht.
' Een intensieve propaganda voor een goede volkshuisvesting en
een stimuleren van krotopruiming en woningverbetering, zullen bij
voortduring nodig zyn. Mede zal de aandacht moeten worden gevestigd op enkele Ministeriële circulaires, waarbij, voor dit doel,
voor de oorlog reeds financiële steun mogelyk was. De maatregelen
zullen aan de tijdsomstandigheden moeten worden aangepast en
mogelijk hier en daar moeten worden verbeterd en aangevuld.
Aangaande de indeling van de woning wordt gezegd, dat de
bouwverordening dit alles thans uitvoerig regelt. Naar de mening
van de heer Kiers echter niet volledig. Hem is geen bouwverordening bekend, welke iets anders bevat dan een opsomming van de
verschillende ruimten, welke een woning tenminste moet bevatten.
Maar dit is niet voldoende, omdat de onderlinge ligging der vertirekken, de vorm en afmeting van de vertrekken en de verhouding
tussen woon-, slaap- en dienstruimte van minstens evenveel belang
zyn. Het moeilijke is evenwel hiervoor objectieve normen te stellen,
omdat de beoordeling hiervan sterk subjectief is. De normen zouden bovendien vaak een belemmering blijken te zijn. Hy zou echter
wel voelen voor een algemene bepaling, dat B. en W. de bevoegdheid hebben tot een oordeel over de indeling, met recht tot afwijzing en tot het stellen van nadere eisen.
Wat de afvoer van huisvuil naar een centraal punt betreft, zoü
de heer Kiers willen wyzen op de noodzakelijkheid van een hygiënische en deskundige verwerkingsmethode op die plaatsen,
waaraan dikwyls nog veel ontbreekt.
Voor wat betreft de riolering kan worden opgemerkt, dat de onvoldoende toestanden hiervan op het platteland langzamerhand zyn
gegroeid. De aanleg van waterleiding op het platteland, waardoor
dan closets konden worden in gebruik genomen en dus de hoeveelheid afvalwater belangryk werd vergroot, de verdichting van de
bebouwing en het vestigen van industrieën, brachten een te zware
belasting van de watergangen, waarop werd geloosd, mede, zodat
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van een zelfreinigende werking geen sprake meer is. Inderdaad is,er van de zyde van de polderbesturen een groeiende weerstand op
dit punt, maar deze is in vele gevallen te laat ingezet, zodat hét
kwaad té ver is doorgewoekerd. Een sanering van het platteland
op' dit punt zal grote kosten voor de uitvoering met zich brengen
en de financiële draagkracht van vele gemeenten te boven gaan.
Zonder steun van het Ryk, tenzy de financiële verhouding tussen
Rijk en gemeenten andere aspecten zal bieden, voorziet de heer
Kièrs over de gehele linie geen oplossing.
Aangaande de ligging van het bouwperceel zou hy nog willen
wijzen op het euvel van dijkwoningen, welke in vele gebieden nog
voorkomen en gelukkig zoveel mogelyk worden geweerd. Het eigenlijke woongedeelte komt daarbij boven het peil van de dykkruin,
zodat er onvoldoende contact met het lagere terrein achter de woning is en dat achtererf dan meestal asn onordelijk en chaotische
bebouwing met allerlei hokken krygt en weinig wordt verzorgd.
Dat de zorg voor het behoud en verbetering van de bestaande
woningvoorraad aandacht verdient, kan ik onderschrijven. Evenwel niet, dat de f 9Ô.000.000.- zgn. „zwarte bouw" lofwaardig
zwart zou zyn. In de meeste gevallen is dit benut voor verfraaiing
en verbeteringen, welke niet nodig waren en zonder bezwaar voor
behoud van het bestaande achterwege hadden'kunnen blijven. Dat
deze groepen werken prioriteit boven nieuwbouw dienen te hebben, acht spr. te sterk uitgedrukt. Het is een afwegen van belangen. Gezien het grote tekort aan woonruimte zou hy op nieuwbouw
toch nog het zwaarste accent willen leggen.
Met nadruk wil spr. de opmerking van prae-adviseur onderschrijven dat op hygiënisch gebied geen enkele concessie onder de
druk der omstandigheden kan worden gedaan, zonder blijvende
schade aan onze volksgemeenschap. Dit geldt evenzeer voor het
sociale facet van de volkshuisvesting, dat met het hygiënische, zo
nauw verband houdt, en evenzeer, hoewel in iets mindere mate,
voor de technische zyde.
De verhouding tussen Overheid en Maatschappij moet zyn enerzijds leiding geven en opvoeden en anderzijds begrypen en doen,
hoewel de eerste ook wel eens wat mag doen. Begrip voor nieuwe
denkbeelden bij gemeentebesturen, gemeentelijke technische diensten en allerlei andere nietdeskundige instanties op het gebied van
de volkshuisvesting werkzaam, is er, hier meer, daar minder, nog
in onvoldoende mate. Zij kunnen het tempo van de ontwikkeling
in de laatste decennia slechts met moeite volgen. De opvoedende
taak van de Rijksoverheid is dan ook wel zeer zwaar.
'
De besproken voorschriften betreffen in hoofdzaak de technische
en hygiënische eisen, doch hierby wordt voornamelijk de'nadruk
gelegd op de lichamelijke zyde. De geestelijke hygiëne is van min-
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stens evenveel waarde, zowel sociaal als uit een oogpunt van de
voorwaarden voor algemene hygiëne. Het is duidelijk, dat, afgezien
nog van de heilzame werking van een prettige en meer verantwoorde verschijning van het uiterlijk, een beter doordachte platte grond, dus een meer efficiënte indeling en een met zorg gekozen afwerking en kleur in de innerlijke ruimte, grote invloed
ten gunste kan uitoefenen op de lichamelijke, maar ook op de
geestelijke gezondheid. Om dit te bereiken is de inschakeling van
bekwame architecten een eerste eis en dit wordt door zich van verantwoording bewuste personen en instanties algemeen aanvaard.
Maar niet alleen een constructief verantwoorde woning met een
goede vormgeving en ruimtelijke indeling, doch evenzeer een goed
ingerichte .woning'moet een invloed-ten goede uitoefenen op de
psyche van de mens. Hy wy'st in dit verband op het streven van de
Stichting „Goed Wonen", welke zich tot doel stelt de veredeling
van de ambachts- en nyverheidsvoorwerpen te bevorderen en de
smaak en het wonen te verbeteren.
In vele gevallen moet in al deze aangelegenheden het platteland
nog voUedig worden opgevoed.
Ten aanzien van de opmerking, dat wy tevreden moeten zijn
met het handhaven van het vooroorlogse peil, zou spr. de aanvulling willen maken, dat dit peil moet worden verbeterd, indien dit
zonder al te grote bezwaren voor de financiën en het materiaalgehruik van deze tyd kan geschieden. Hy wy'st hier op de na-oorlogse eis van een douche-cel.
De inhoud van het prae-advies is zyns inziens een klemmeüd
pleidooi voor de noodzakelijkheid voor de kleinere gemeenten van
het treffen van gemeenschappelijke regelingen op velerlei gebied,
zoals er reeds verschillende tot stand zyn gekomen.
De beschouwingen van de heer Scheffer over de dichtheid van de
bebouwing zyn vooral gericht tegen de onvoldoende opvattingen
en minder juiste inzichten van de 19e eeuw. De heer Kiers wil daarby even wijzen op de tendenz van een verlichting van de bebouwing, in totaal gezien, onder de drang van de huidige omstandigheden, zonder dat deze de principiële eisen voor de dichtheid van
elke bouwwijze moet en behoeft aan te tasten. Hy noemt als oorzaken van die tendenz het kostenvraagstuk, de te verwachten toename van de bevolkings-agglomeratie in het Westen des lands en
de noodzakelijkheid het landbouw-areaal voor de voedselvoorziening zo weinig mogelijk te verminderen.
De hoge kosten van het bouwrijp maken doen by vele instanties
de neiging ontstaan, ten dele over te gaan tot bouw in meerdere
woonlagen.. Hierby moet worden bedacht, dat woningen worden
gebouwd voor een periode van minstens 50 jaar en in de practyk
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veel langer, zodat een tydelyke onevenwichtige toestand niet de
beslissing mag geven, indien de sociale-, .hygiënische- en overige
andere stedebouwkundige eisen zich daartegen verzetten. Het ééngezinshuis heeft nog altijd te grote voordelen.
Iets anders is de noodzakelijkheid om.tot bouw in meerdere
woonlagen over te gaan, wanneer de te verwachten bevolkingsgrootte daartoe noodzaakt, in verband met de beschikbare oppervlakte van de stedelyke agglomeratie. Want elke agglomeratie
heeft nu eenmaal zyn natuurlijke en stedebouwkundige grenzen.
Dan zal men wel een concessie moeten doen aan het percentage
ééngezinshuizen, dat in verband met de grootte van de nederzetting verantwoord zou zyn, tenzy men de bevolkingsgrootte aan een
bepaald maximum kan en wil binden.
Er is in diezelfde richting een drang, op grond van het behoud
van ons landbouw-areaal. Het gaat hier om het afwegen van belangen, waarby in elk afzonderlijk geval de juiste keuze moet worden gedaan. Algemene richtlijnen zyn hiervoor niet te geven. Spreker wy'st in dit verband op het feit, dat elke vermindering van
goede tuinbouwgronden in het Westland en boUengronden in de
streek Leiden—Haarlem, welke by Voortduring een lonende exploitatie mogelijk maken, niet elders is op te vangen.
Met de prae-adviseur is spreker het eens, dat voor iedere meter
gevelafstand moet worden gevochten. Hy zou daar ook de achtergevels in willen betrekken. Een, bezuiniging daarop, biJ normale
maagdelijke grondprijzen, indien het te verharden oppervlak van
de straat hetzelfde blyft, levert relatief vrijwel niets op en is absoluut van weinig betekenis.
Wanneer men onder de drang van de tijdsomstandigheden op
het bouwrijp maken wil bezuinigen, dan zoeke men dat meer in de
behandeling van het straatprofiel. Spreker zal niet ingaan op de
practische en financiële vóór- en nadelen, maar wil alleen opmerken, dat minder juist geplaatste bouwwerken niet, doch daartegenover een minder gewenst straatprofiel steeds voor verbetering vatbaar is.
Aangaande de aankleding van de straat wordt opgemerkt, dat
voortuinen voor een vriendelijk menswaardig aspect kunnen zorgen. Spreker wil daaraan toevoegen, dat het by onze ryenbouw,
vooral in de gesloten bouw zeer moeilyk is daarin ongewilde variatie aan te brengen en juiste accenten te maken, en dat een juiste
beplanting van de voortuinen de eentonigheid mede kan verbreken
en de accenten kan onderstrepen. Naar zyn mening is het gewenst,
zo niet noodzakelijk, dat de hoog opgaande beplanting in die tuinen
tot de straatbeplanting wordt gerekend, dus van Gemeentewege
verzorgd en in het bouwrijp maken begrepen wordt. Laat dè bewoners dan in de laagte de beplanting verzorgen; éen eventuele
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imperfectie moet worden aanvaard en zal niet te veel kwaad doen.
De prae-adviseur heeft gewezen op de noodzakelijkheid van bre-,
de uitvalswegen, groenstroken enz. om als leidingnet vor het ven-r
tilatie-systeem te zorgen. In het boekje: „Wie atmet die Stadt?"
van Ing. Goldmerstein en Prof. Stodieck wordt met cijfers aangetoond, dat normale groenvoorziening en de gemiddelde windsnelheid, door resp. assimilatie en luchttoevoer, tezamen onvoldoende
zyn voor de vereiste luchtverversing in een stad van enige omvang
en dat deze voornamelijk geschiedt door verticale luchtstromingen,
waarvan het resultaat groter naarmate het bebouwd oppervlak geringer is; In het bijzonder wordt dan een behoorlijke ruimte tussen
de achtergevels,' welke de prae-adviseur uit anderen hoofde voorstaat, voordelig geacht.
Gaarne zal spreker willen weten of bedoelde theorie onjuist, dan
wel inmiddels verouderd is.
Met inleider stemt de heer Kiers in voor de gedachte van de
„open stad" en toch een duidelijke begrenzing met het platteland.
Hy zou dit willen aanvullen met deze opmerking, dat die duidelijke
begrenzing de minste kans van slagen heeft, indien men het standpunt huldigt van de hoogste bebouwing in het centrum en dan afvloeiend in hoogte naar de buitenwijken. Wanneer men aan dit
pannekoekmodel nog lintbebouwing langs de uitvalswegen voórtr
gezet denkt tot de omliggende gehuchten of kernen, dan is er zeker
geen begrenzing en is er met geen mogelijkheid te. ontdekken, wanneer men de stad binnentreedt. Indien men de wykgedaçhte in toepassing brengt by de uitvoering van een uitbreidingsplan, dan kan
evenbedoeld standpunt niet worden gehandhaafd, omdat het met
die toepassing lijnrecht in stry'd is. Trouwens ook zonder die gedachte worden al moeilijkheden ondervonden en zal,een harmonisch resultaat voor de totale bebouwing in gevaar kunnen komen,
indien de omvang daarvan niet overeenkomt met de opgezette hypothese. Men kan dan ook aanvoeren, dat het pannekoekmodel, by
een bebouwing van niet uitsluitend ééngezinshuizen, als regel geen
harmonisch resultaat zal opleveren.
Prof. Dr Sj. Hofstra acht het nauwelijks noodzakelijk in deze kring
er op te wyzen, dat dé hygiëne der volkshuisvesting zeer belangrijke sociale kanten heeft. In het geheel van 's mensen bestaan, in
het geheel van zijn betrekkingen tot zyn medemensen, tot zyn
familie en tot zichzelf, speelt de ruimte, waarin hy woont en werkt
een zeer grote rol. Daarom interesseert de sociologie zich ook voor
de vraagstukken der volkshuisvesting.
De belangrijkheid van het wonen als sociaal en psychisch probleem leren we in deze tyd van woningnood in acute vorm kennen,
doch ook afgescheiden van dit tydelyk aspect blyft de woning een
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middelpunt van sociale verhoudingen.
Er bestaat niet slechts een hygiëne der volkshuisvesting in engere, medische zin, doch ook een geestelijke hygiëne. Het denken
over deze vraagstukken ondergaat een uibreiding. Een soortgelijke
ontwikkelingsgang nemen we waar in ons denken over stedebouw,
waarby' achtereenvolgens het hygiënische, het aesthetische, het sociale en het psychologische aspect onder de aandacht zyn gekomen.
En op dezelfde wyze heeft de aandacht zich ook verbreed van de
woning naar de stad. Op het platteland doen zich in dit opzicht,
zoals wij hebben gehoord, weer andere problemen voor dan in de
stad. Terwijl op het platteland de kwestie der hygiëne nog op de
voorgrond moet staan, spelen in de stad vragen van ruimteverdeling, het contact met de natuur en met de medemens een grote rol.
Spreker herinnert hier aan de wykgedachte, die in de laatste
jaren naar voren is gekomen en aan het baanbrekend werk dat in
dit opzicht door de studiegroep-Bos is verricht.
De heer Hofstra is wat huiverig voor woorden als stadsgemeenschap, die in de literatuur over de wykgedachte vaak worden gebezigd. Hy erkent de grote waarde van gemeenschap, doch het zou
voorlopig ook reeds veel waard zyn, wanneer -we elkaar minder
zouden kunnen hinderen. Het verheugt spreker daarom dat in de
referaten van de heren Scheffer èn Merkelbach het probleem van
het lawaai ter sprake is gebracht. De bestrijding van lawaai van
radio, verkeer enz., de opvoeding van de mens tot meer stilte,
vormt wel een der belangrijkste vraagstukken van geestelijke hygiëne. Niet slechts de verbetering van de techniek der woningbouw,
doch vooral ook de opvoeding zal hier een rol moeten spelen. Terecht is in de referaten op de wenselijkheid van contact met de
natuur de aandacht gevestigd; Wat Ir Scheffer daarbij heeft gezegd over de steden der toekomst en over hun overgang tot het
platteland, is zeer aantrekkelijk. We staan echter helaas voor het
probleem van een zich uitbreidende bevolking en een inkrimpende
natuur en geen beschouwing over de ideale of de goede stad kan
aan de dreiging der sterke bevolkingstoename voorbijgaan. Éen
dreiging, die niet weggenomen kan worden door een politiek op de
korte baan van industrialisatie.
Het komt spreker voor dat vanwege de vele sociale aspecten die
aan het woningvraagstuk verbonden zyn, een nauwe samenwerking tussen degenen, die in directe zin by volkshuisvesting en ste^
debouw betrokken zyn, en de socioloog steeds meer mogelyk moet
zijn, zoals dat in de Angelsaksische landen reeds veel geschiedt.
De sociologie zal hierby op het gebied der feiten zich moeten bewegen, doch zy krijgt met vaak subtiele verschijnselen te maken,
waarbij niet dezelfde soort zekerheid is te verkrijgen als byv. ten
opzichte van de factoren, die het binnenhuisklimaat of de nodige
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hoeveelheid zonnelicht bepalen. Kwesties van menselijk geluk en
geestelijke gezondheid zyn heel wat moeilijker vaststelbaar, doch
juist om menselijke behoeften en verlangens in hun verscheidenheid beter te leren kennen, is kennis nodig, die boven de enkel
technische kennis en idealen uitgaat en waarvoor de zoeven genoemde samenwerking voorwaarde is.

DISCUSSIE
De heer Lern merkt op uit het prae-advies van Prof. ter Linden vernomen te hebben dat dubbele vensters niet aanbevelenswaardig
zyn. In het rapport van de Commissie voor de Klimaatregeling in
Gebouwen van T.N.0. wordt evenwel verklaard, dat het construeren van dubbele vensters aanbeveling verdient.
Naar aanleiding van de voordracht van de heer Bommer
vraagt spreker zich af of het inderdaad noodzakelijk zal zyn dat
de woningen in de toekomst zo goedkoop zyn dat de arbeiders deze
volledig zelf kunnen betalen. Z.i. moeten de woningen zo hygiënisch
mogelyk zyn, maar is er geen bezwaar tegen indien de gemeente
bijdraagt in de kosten.
Spreker denkt ook aan mogelijkheden om de onderhoudskosten
te verlagen.
De heer Schuursmu brengt het rioleringsprobleem ter sprake en
wy'st erop, dat, in verband met de toestand waarin wy in dat opzicht gedurende de laatste 50 jaren verkeren het noodzakelijk is dat
hieraan aandacht geschonken wordt. Spreker vraagt of dit probleem in deze vergadering nader onder de loupe genomen kan worden.
De heer Deny s stelt de vraag of het op de weg van het Instituut
ligt om bouwplaten op hun hygiënische waarde te onderzoeken.
Kunnen hierover voorschriften worden uitgevaardigd?

ANTWOORDEN VAN DE INLEIDERS
De heer Scheffer wy'st er, naar aanleiding van een opmerking van
•Prof. Tuntler, op dat zyn prae-advies in genen dele uitputtend is
geweest. Ziekenhuizen en health centres zyn daarin inderdaad niet
ter sprake gekomen, evenmin als het buurthuis en het cultureel
centrum.
De heer Hornstra heeft de kwestie van de toenadering tussen
platteland en stad behandeld. Het is niet de bedoeding van de heer
Scheffer om deze toenadering zo tot stand te brengen als de heer
Hornstra het voorstelt.
Volgens een mededeling van de heer van Beusekom zou de open
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stad veel meer terrein vergen en zou een bebouwing van 70 woningen per ha., zoals door inleider genoemd, vermoedelijk uitgebreid worden tot 100 per ha. De heer Scheffer is het evenwel niet
eens met de heer van Beusekom; een dichtere bebouwing zal niet
meer grond eisen, maar een andere indeling.
Het is niet de bedoeling van de heer Scheffer de open stad te
doen uitbloeien in het platteland.
Ter beantwoording van de door Prof. Tuntler gestelde vraag
deelt de heer Cannegieter mede, dat de mogelijkheid niet bestaat
om de by onweer en hagelbuien vrijkomende energie nuttig te gebruiken. Deze energie gaat by atmosferische processen verloren.
Voor zover Dr Cannegieter bekend is, zyn in Nederland geen.
onderzoekingen verricht omtrent verontreinigingen en bijmengsels
in de atmosferische lucht in de nabijheid van industrie-centra. Zyn
mededelingen hieromtrent in het prae-advies genoemd berusten op
onderzoekingen in Engeland en Duitsland (Londen, Manchester,
Saarbrücken, Hamburg, Berlijn).
Naar aanleiding van de mededelingen van Prof. van Beusekom,
geeft Dr Cannegieter nog enige nadere bijzonderheden omtrent de
luchtverversing in de stad by verticale convectie.
Men moet zich de verticale uitwisseling der opstijgende oververhitte stadslucht met uit de hogere atmosfeerlagen neerdalende lucht
niet voorstellen als een homogene opstijgende luchtkolom boven het
bebouwde stadsgedeelte. De opstijging vindt onregelmatig plaats
.boven de sterk verhitte pleinen en brede boulevards, doch niet
boven de koel blijvende nauwe steegjes en ingebouwde binnenplaatsen, tussen de hoge huizenblokken, waar de zon niet binnendringt.
De opstijgende stromingen ontwikkelen zich nu hier dan daar en
houden tydelyk op, wanneer door het toevloeien van koudere lucht
de oververhitting een ogenblik geweken is. Vastgesteld is kunnen
worden, dat de lucht uit de nauwe steegjes uitstroomt in de brede
straten en naar aangrenzende pleinen, wat enigszins tot de lucht-,
verversing bijdraagt. Omtrentthet karakter der opstijgende stromen, hun periodiciteit, localisering en intensiteit staan ons in de
laatste tyd de ervaringen der zweefvlieger s ter beschikking (Ypenburg).
Als antwoord aan Ir Lem deelt Prof. ter Linden mede, dat de berekening van de totale kosten van enkele en dubbele ramen uit het
Rapport van „De Commissie voor de Klimaatregeling in Gebouwen" betrekking heeft op de bouw-, onderhouds- en brandstofkosten,, die vóór de oorlog golden. Sindsdien zyn, weliswaar, de brandstofkosten aanmerkelijk gestegen, doch minder dan de bouw- en
onderhoudskosten, zodat, afgezien nog van de schaarste aan bouwmaterialen, dubbele ramen thans niet meer voordeliger zyn dan
enkele ramen voor normale woonhuizen.
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Teneinde bij een wijziging van de prijsverhoudingen alsnog een
betere isolatie by de vensters te kunnen verkrijgen, ly'kt het spr.
wél gewenst om de vensters zodanig in te richten, dat later op eenvoudige wijze een dubbele beglazing met een luchtspouw aangebracht zal kunnen worden.
Aan Prof. Tuntler deelt spr. mede, dat teneinde hinderlijke tochtverschijnselen te vermijden, de ingeblazen verwarmde lucht slechts
enkele graden warmer mag zyn dan de uit het vertrek afgevoerde
lucht. Per m' lucht kan dus slechts een geringe hoeveelheid warmte
in het vertrek gebracht worden. Dit betekent, dat in de meeste
gevallen de hoeveelheid lucht, die in het vertrek gebracht moet
worden om dit voldoende te verwarmen, vele malen groter is, dan
de hoeveelheid voor de ventilatie benodigde lucht. Voor de toevoer
van deze lucht zyn wy'de kanalen nodig, die aanmerkelijke kosten
vereisen.
Daar het te -veel brandstof zou vereisen om aUe voor dé verwarming der vertrekken benodigde lucht van buiten aan te zuigen, laat
men de lucht door hét gebouw circuleren, zodat bacillen, die in één
bepaald vertrek geproduceerd worden, door het gehele gebouw verspreid kunnen worden. De gebruikelijke luchtfliters zyn niet in
staat zeer fyne stofdeeltjes tegen te houden.
De heer Merkelbach antwoordt Prof. Tuntler dat hy geenszins bedoeld heeft te zeggen, dat hy de bouw van kleine woningen wenselijk achtte. Iniiegendeel is hy van mening, dat wy met de woninggrootte niet mogen dalen onder een minimum, dat wy op woonculturele gronden vaststellen, ook al zouden de economische verhoudingen ons daartoe verleiden.
Spr. is er echter niet tegen deze woningen aanvankelijk dubbel
te doen bewonen als zgn. duplexwoningen, d.w.z. bv. ééngezins-,
woningen uit 2 étages bestaande, die voorlopig dubbel bewoond
. worden : op de begane grond door één gezin en op de verdieping het
andere, mits elke woning een afzonderlijke keuken en toilet en wasgelegenheid heeft, alsmede een afzonderlijke vrye toegang.
Deze aldus geschapen duplexwoning zqu aanvankelijk door jonge
gezinnen bewoond kunnen worden.
Op de vraag van Prof. Tuntler betreffende centrale verwarming
deelt spr. mede, dat zyn verondersteUing, dat deze op de duur verdrongen zou worden door een ventilatiesysteem gebaseerd is op de
wetenschap dat thans in Amerika reeds units worden gebouwd, die
in elke kamer afzonderlijk worden aangebracht en de kamer niet
alleen verwarmen, maar ook kunstmatig ventileren.
Deze oplossing is thans nog wel duurder dan normale centrale
verwarming, doch de ervaring heeft geleerd, dat het meestal slechts
een kwestie van tyd en massaproductie is om redelijker pryzen te
bereiken.
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De-vraag van de heer de Jonge van EUemeet over de nadelen van
woonbalcons beantwoordt de heer Merkelbach met de mededeling,
dat het z.i; niet noodzakelijk is, dat deze woonbalcons steeds voor
de gevel zyn uitgebouwd, doch dat hy eerder bij voorkeur aan
ingebouwde woonbalcons zal denken, die zich niet over de volle
breedte van de woonkamer uitstrekken, zodat één der ramen van de
woonkamer een onbelemmerde lichttoetreding kan krygen.
Naar aanleiding van de opmerkingen van 'de heer Bommer over
het economisch mogelijke by de huidige woningproductie deelt de
heer Merkelbach mede, dat zoals hy in zyn inleiding reeds had
medegedeeld, op deze dag slechts één der vele aspecten van het
volkshuisvestingsprobleem zal worden behandeld, ,nl. het hygiënische.
Overigens was zyn verdediging van de étage-woning er op gericht de weerstanden tegen deze woonvorm die zeker economischer
is dan het ééngezinshuis, te trachten te overwinnen en althans aan
te tonen, dat de bezwaren op hygiënische gronden niet houdbaar

ziJn.
• De heer de Ranitz deelt naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen het volgende mede.
De heer Hornstra heeft gewezen op het verschil in mentaliteit
van een stationaire agrarische bevolking en van een bevolking in
een agrarisch deel, dat sterk groeit. Inderdaad valt hier een verschil
in benadering van het sociale 'vraagstuk te constateren. Met de heer
' Hornstra is spr. van mening,' dat een georganiseerde vorm van
voorlichting aanbeveling verdient. Sociaal, gewestelijk werkende
stichtingen kunnen hier uitstekende diensten bewyzen.
Hoewel spr. gewezen heeft op het feit, dat de tuin als economische noodzaak by de woningen ten plattelande in betekenis is verminderd, en gezien de huidige kosten van bouwrijp maken en gelet
op de noodzakelijke meerdere eisen thans vergeleken by vroeger,
stuit een groot bouwperceel op economische bezwaren. De waarde
van een tuin als recreatief element erkennend is de heer de Ranitz
van mening, dat hier een matiging moet worden betracht.
De heer de Jonge van EUemeet heeft er terecht op gewezen, dat
een grotere dichtheid van bebouwing leidt tot een grotere noodzaak tot het aanleggen van publieke voorzieningen. Zo zal de concentratie van bebouwing in de dorpen enerzijds publieke voorzieningen meer wenselijk maken, doch ook de mogelijkheden daartoe
vergroten. De heer de Jonge van EUemeet heeft ook de boerdery'en
uit het dorpsbeeld willen weren. Dit hangt echter af van het dorpstype en hoewel de heer de Ranitz in'bepaalde gevallen zyn mening
deelt, zoii hij deze toch zeker niet algemeen willen onderschrijven.
Met de heer de Jonge van EUemeet is spreker van mening, dat de
industrialisatie van het platteland het probleem van het afvoer-
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water verscherpt. Onoplosbaar is dit probleem echter bij een grootscheepse industrialisatie niet.
Prof. van Beusekom dringt aan op zuinigheid by het gebruik van
agrarische grond voor andere doeleinden. De heer de Ranitz merkt
hierbij op, dat de economische toestand van ons land een wyze zui-.
nigheid op alle gebied voorschrijft. Hy acht- echter industrie belangrijker dan agrarisch en acht ook het huisvesten van industriearbeiders belangrij kei" dan het huisvesten van boeren. Het is zaak,
dat de prioriteit van het belangrijkste ten aanzien van andere belangen wordt vastgesteld en dat daaraan wordt getoetst, welke economische en sociale politiek dient te worden gevolgd. Spreker kan
niet verhelen, dat het huidige beleid ten aanzien van de bouwprogramma's biJV. op dit gebied nog al duister is.
De heer Kiers dringt aan op een algemene bepaling in de bouwverordening, die Burgemeester en Wethouders bevoegdheid geeft
eisen te stellen ten aanzien van de ligging der vertrekken. Met hem
acht spreker dit een verstandige bepaling.
Met genoegen constateert spreker, dat hetgeen hy in zyn praeadvies lofwaardig „zwart-bouwen" heeft genoemd, thans door de
regering tot wit is verklaard.
Naar aanleiding van de vraag van de heer Deny s deelt Prof. Bijl
mede, dat in het Instiuut de „preventieve geneeskunde" beoefend
wordt.

j

By preventieve geneeskunde staat de mens in het centrum, terwijl by hygiëne het milieu in het centrum staat.
De vraag van de heer Deny s heeft meer betrekking op hygiëne
dan op preventieve geneeskunde. Prof. Bijl moet evenwel erkennen,
dat dit probleem ook een preventief-geneeskundige kant heeft,
vooral daar de heer Deny s aan de bacteriële zyde ervan aandacht
zou willen wijden.

SLUITING
De voorzitter van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde,
Dr C. van den Berg, Directeur-Generaal van de Volksgezondheid,
wy'st met klem op de belangrijkheid van het behandelde probleem
dat een goede bestudering vereist. Met alle kracht zal getracht
moeten worden by nieuwbouw verantwoorde hygiënische toestanden te scheppen.
Dr van den Berg sluit hierop de bijeenkomst met een woord van
dank aan allen die hebben meegewerkt aan het welslagen van deze
praeventieve-geneeskunde-dag en spreekt de hoop uit dat deze dag
de volksgezondheid van het Nederlandse volk ten goede zal komen.

