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1. Wat is de levensduur van een woning?

Voordat ik die vraag ga beantwoorden eerst wat over mijn vakgebied en 
waarom die vraag vanuit dat oogpunt belangrijk is.
De leerstoel waarvan ik met deze rede - door de CAo gedwongen - af-
scheid neem, heet “Woningverbetering en Woningbeheer”. Vanuit de 
leerstoel wordt de totstandkoming, de instandhouding, het beheer en de 
transformatie van woningen op alle relevante schaalniveaus - van bouw-
deel tot en met de woningvoorraad - bestudeerd.

1. Wat is de levensduur van een woning?

Voor dat ik die vraag ga beantwoorden eerst wat over mijn vakgebied
en waarom die vraag vanuit dat oogpunt belangrijk is. 
De leerstoel waarvan ik met deze rede - door de CAO gedwongen -
afscheid neem, heet “Woningverbetering en Woningbeheer”. Vanuit de 
leerstoel wordt de totstandkoming, de instandhouding, het beheer en
de transformatie van woningen op alle relevante schaalniveaus - van
bouwdeel tot en met de woningvoorraad - bestudeerd.
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Fig. 1 De Nederlandse woningvoorraad

Onze huidige woningvoorraad omvat 6,9 miljoen woningen, waarvan
ruim de helft (55%) koopwoningen, ruim een derde (35%) sociale en
een tiende particuliere huurwoningen. Ruim driekwart (78%) is ge-
bouwd na de tweede wereldoorlog, ruim tweederde (71%) is gebouwd
als eengezinswoning (grondgebonden huis met tuin) en minder dan een
derde (29%) is gestapeld (meergezins flats). Na de tweede wereldoor-
log was Nederland een grote woningbouwmachine en veranderde het
land van voornamelijk agrarisch in dicht bevolkt verstedelijkt. Inmiddels
wordt er nog maar relatief weinig bijgebouwd, minder dan 1% van de
voorraad, en minder dan de vraag verandert, waardoor de transforma-
tiebehoefte in de bestaande voorraad groot is. Samen met de omzet in 
onderhoud en herstel is de omvang van de investeringen in de bestaan-
de voorraad al geruime tijd groter dan in de nieuwbouw van woningen; 
en dat zal alleen maar meer worden. Daarmee is de relevantie van het 
vakgebied duidelijk: de toekomst ligt steeds meer in het bestaande.
En daarmee is ook duidelijk waarom de levensduur van een woning van 
belang is. 
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onze huidige woningvoorraad omvat 6,9 miljoen woningen, waarvan 
ruim de helft (55%) koopwoningen, ruim een derde (�5%) sociale en 
een tiende particuliere huurwoningen. Ruim driekwart (78%) is gebouwd 
na de tweede wereldoorlog, ruim tweederde (7�%) is gebouwd als een-
gezinswoning (grondgebonden huis met tuin) en minder dan een derde 
(�9%) is gestapeld (meergezins flats). Na de tweede wereldoorlog was 
Nederland een grote woningbouwmachine en veranderde het land van 
voornamelijk agrarisch in dicht bevolkt verstedelijkt. Inmiddels wordt er 
nog maar relatief weinig bijgebouwd, minder dan �% van de voorraad,
en minder dan de vraag verandert, waardoor de transformatiebehoefte in 
de bestaande voorraad groot is. Samen met de omzet in onderhoud en 
herstel is de omvang van de investeringen in de bestaande voorraad al 
geruime tijd groter dan in de nieuwbouw van woningen; en dat zal alleen 
maar meer worden. Daarmee is de relevantie van het vakgebied duidelijk: 
de toekomst ligt steeds meer in het bestaande.
En daarmee is ook duidelijk waarom de levensduur van een woning van 
belang is.
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Het woord levensduur geeft aan dat het gebruikelijk is om de levenscy-
clus van een woning te vergelijken met die van een levend wezen. Zo om-
vat het vakgebied bouwpathologie het onderzoek naar bouwgebreken en 
verval van gebouwen en bouwdelen. Maar geheel anders dan bij levende 
wezens worden woningen door mensen gemaakt èn gesloopt en kan de 
technische levensduur in principe oneindig verlengd worden, tenminste 
zolang dat nuttig en nodig is.
op de vraag wat de feitelijke levensduur op dit moment is zeggen veel 
mensen uit de bouw en vastgoedwereld spontaan “50 jaar”, daarbij uit-
gaande van de gebruikelijke voorgecalculeerde economische levensduur. 
Maar het goede antwoord moet luiden “we weten het niet”, want onze 
woningvoorraad is nog zo jong – driekwart is jonger dan 50 jaar en de 
helft is jonger dan �0 jaar – dat vervalcijfers voor een ex-post benadering 
ontbreken. Als we de vraag van een andere kant benaderen door te kij-
ken hoe lang de huidige woningvoorraad nog tenminste mee moet, dan 
komen we tot de onthutsende conclusie dat dat heel lang is: uitgaande 
van het huidige vervangingstempo van ca. 0,�5% per jaar zo’n �00 jaar! 

Het woord levensduur geeft aan dat het gebruikelijk is om de levenscy-
clus van een woning te vergelijken met die van een levend wezen. Zo 
omvat het vakgebied bouwpathologie het onderzoek naar bouwgebre-
ken en verval van gebouwen en bouwdelen. Maar geheel anders dan bij
levende wezens worden woningen door mensen gemaakt èn gesloopt 
en kan de technische levensduur in principe oneindig verlengd worden,
tenminste zolang dat nuttig en nodig is. 
Op de vraag wat de feitelijke levensduur op dit moment is zeggen veel
mensen uit de bouw en vastgoedwereld spontaan “50 jaar”, daarbij
uitgaande van de gebruikelijke voorgecalculeerde economische levens-
duur. Maar het goede antwoord moet luiden “we weten het niet”, want
onze woningvoorraad is nog zo jong – driekwart is jonger dan 50 jaar 
en de helft is jonger dan 30 jaar – dat vervalcijfers voor een ex-post 
benadering ontbreken. Als we de vraag van een andere kant benaderen
door te kijken hoe lang de huidige woningvoorraad nog tenminste mee 
moet, dan komen we tot de onthutsende conclusie dat dat heel lang is: 
Uitgaande van het huidige vervangingstempo van ca. 0,25% per jaar 
zo’n 400 jaar!
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Fig. 2 Minimaal benodigde levensduur

Dat is gebaseerd op de huidige nieuwbouwproductie van rond 1% per 
jaar waarvan slechts een kwart vervangende nieuwbouw is. Met een
fors hogere nieuwbouwproductie en een verdubbeling van de vervan-
ging kan dat wellicht teruggebracht worden tot 200 jaar, maar de kans 
daarop is voorlopig zeer gering want het valt zeer te betwijfelen of de 
nieuwbouw nog ooit boven de 80.000 woningen per jaar zal komen en
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Dat is gebaseerd op de huidige nieuwbouwproductie van rond �% per 
jaar waarvan slechts een kwart vervangende nieuwbouw is. Met een fors 
hogere nieuwbouwproductie en een verdubbeling van de vervanging kan 
dat wellicht teruggebracht worden tot �00 jaar, maar de kans daarop is 
voorlopig zeer gering want het valt zeer te betwijfelen of de nieuwbouw 
nog ooit boven de 80.000 woningen per jaar zal komen en Nederland 
sloopt al veel méér dan de ons omringende landen. We zullen kortom 
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heel lang met onze woningen moeten doen; de woonwijk van de toe-
komst staat er in feite al.
De vraag wat de levensduur bepaalt is vooral ook relevant omdat re-
cent onderzoek van o.a. Klunder (Klunder �005), de Jonge (T. de Jonge 
�005) en Sunikka (Sunikka �006) aangeeft dat levensduurverlenging 
door woningverbetering duurzamer is dan vervanging door nieuwbouw, 
reden waarom de oESo pleit voor “Sustainable Use of the Building Stock” 
(SUBS) (Awano �006).
Toch wordt er in Nederland flink gesloopt - vooral sociale huurwoningen 
- en hebben woningcorporaties plannen voor ruim een verdrievoudiging 
van de afbraak. Dat is merkwaardig omdat de technische kwaliteit van 
Nederlandse sociale huurwoningen bepaald niet slecht is en er inmiddels 
weer een toenemende schaarste op de woningmarkt is, de door mij aan-
gekondigde nieuwe woningnood (Thomsen �00�).
op zoek naar de vraag wat de reden is voor die levensduurbeëindiging 
zal ik in het kort ingaan op de onderliggende theorieën en het door ons 
ontwikkelde conceptuele besluitvormingsmodel en de stand van zaken 
van ons slooponderzoek. De conclusies wijzen er op dat sloop van sociale 
huurwoningen in Nederland weinig van doen heeft met de fysieke kwa-
liteit van woningen maar meer met bedrijfsbeleid en met vooroordelen, 
verborgen agenda’s en niet in de laatste plaats macht van bestuurders. 
Meer in het algemeen ligt er ook een relatie met de cultuur in de bouw-
sector, het huidige architectuurklimaat en ook het onderwijs.

2. Levensloop en vervalmodellen

De productontwikkeling van duurzame gebruiksgoederen wordt meestal 
weergegeven met een cyclisch model, zoals dat van lönberg-Holm (lön-
berg-Holm & larson �95�). Daarvan afgeleide modellen zijn ook voor het 
bouwen en huisvesten gebruikelijk, zoals het model van de Jonge c.s. (H. 
de Jonge e.a. �006) en het door mij aan lönberg-Holm en priemus (prie-
mus �98�) ontleende model waarin de gebruiksfase overgaat in sloop/
hergebruik en vervolgens weer in de initiële onderzoek en programma-
fase. Deze cyclische modellen zijn vooral gericht op de procesgang en 
gaan op voor zowel het gebouw als geheel als afzonderlijke bouwdelen 
en deelprocessen. 



Levensloop  |  9 

1
programma

2 ontwerp 3 uitvoering

4 distributie

5 beheer6 hergebruik

Fig. 3 Cyclisch procesmodel

Andere auteurs leggen een lineaire relatie met de oorzaken van verval,
zoals de bekende ‘zaagtand’ van Vroman (Vroman 1982) en het econo-
mische model van Miles (Miles et al. 1996). Vroman legt een verband
met de ontwikkeling van het prestatievermogen in relatie tot de eisen
van de gebruikers: de levensloop komt in gevaar zodra het prestatie-
vermogen onder de acceptatiegrens komt. Hoewel deze benadering een 
prima inzicht geeft in de grondslagen van technisch beheer is het begrip
prestatievermogen een lastig te hanteren amalgaam van kwaliteitsas-
pecten.
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Miles c.s. zien de economische levensloop als een afgeleide van het 
verdienvermogen van het bouwobject, zeg maar de bedrijfswaarde, en 
dat is op zich een, zeker in de sociale huursector, goed hanteerbaar

Fig. 4 Vervalmodel van Vroman
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Miles c.s. zien de economische levensloop als een afgeleide van het ver-
dienvermogen van het bouwobject, zeg maar de bedrijfswaarde, en dat 
is op zich een, zeker in de sociale huursector, goed hanteerbaar begrip. 
Maar ook daarbij speelt een reeks van andere invloedsfactoren die uitein-
delijk mede de besluitvorming bepalen. 
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begrip. Maar ook daarbij speelt een reeks van andere invloedsfactoren
die uiteindelijk mede de besluitvorming bepalen.

Fig. 5 Vervalmodel van Milies cs. 

Prak en Priemus hebben een poging gedaan om dat geheel in kaart te 
brengen (Prak & Priemus 1986). Hun vervalmodel legt een verband 
tussen de belangrijkste technische, sociale en economische factoren
maar de verklarende waarde is beperkt. Dat is bepaald geen schande 
want ook in het recente Restate project lukte het niet om resultaten van 
de 16 onderzochte projecten in 10 landen onder te brengen in een ver-
klarend model (Dekker & van Kempen 2004).
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Fig. 6 Vervalmodel van Prak en Priemus

Bovendien zit tussen oorzakelijke factoren, feitelijk verval en sloop een 
besluitvormingsproces waarover nog minder bekend is en waarvan het 
de vraag is in welke mate dat rationeel verloopt.
Om daar toch meer van te weten te komen hebben wij een conceptueel
analysemodel opgesteld waarin de belangrijkste factoren uit de hiervoor
besproken benaderingen zijn samengebracht. Voor een verdere uitleg
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sen de belangrijkste technische, sociale en economische factoren maar 
de verklarende waarde is beperkt. Dat is bepaald geen schande want 
ook in het recente Restate project lukte het niet om resultaten van de �6 
onderzochte projecten in �0 landen onder te brengen in een verklarend 
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	 Fig.	6	-	Vervalmodel	van	Prak	en	Priemus

Bovendien zit tussen oorzakelijke factoren, feitelijk verval en sloop een 
besluitvormingsproces waarover nog minder bekend is en waarvan het de 
vraag is in welke mate dat rationeel verloopt.
om daar toch meer van te weten te komen hebben wij een conceptueel 
analysemodel opgesteld waarin de belangrijkste factoren uit de hiervoor 
besproken benaderingen zijn samengebracht. Voor een verdere uitleg van 
dit model verwijs ik kortheidshalve naar onze recente publicaties hierover 
(van der Flier & Thomsen �006).
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van dit model verwijs ik kortheidshalve naar onze recente publicaties
hierover (van der Flier & Thomsen 2006).

Endogeen
(interne factoren)

Exogeen
(externe factoren)

Markt Aanbod
- feitelijke kwaliteit

Vraag
- gewilde kwaliteit

- technisch/fysieke kwaliteit
- functionele kwaliteit
- (micro-)economische kwaliteit

- ingreepmogelijkheden
- beheervorm

- alternatief aanbod
- gewilde beheervorm

Beleid Gewenst product
- portfoliobeleid 
- alternatieve opties 

Gevraagd aanbod
- lokaal beleid
- bewonersinvloed

Randvoorwaarden Bedrijfsdoelen
bedrijfsplan

- begroting
- solvabiliteit

Overheidsbeleid
regelgeving
- (bouw) regelgeving
- ruimtelijke ordening

Fig. 7 Conceptueel model besluitvormingsfactoren sloop

3. Sloop enquête 2004

Zoals gezegd wordt er in Nederland flink gesloopt, met name sociale
huurwoningen. Die hebben een 12 maal grotere sloopkans dan een
koopwoning.

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

Soc.huur
Koop
Soc.huur %
Koop %

Fig. 8 Sloop naar beheervorm

11

Fig.	7	-	Conceptueel	model	besluitvormingsfactoren	sloop

3. Sloop enquête 2004

Zoals gezegd wordt er in Nederland flink gesloopt, met name sociale 
huurwoningen. Die hebben een �� maal grotere sloopkans dan een koop-
woning. 

van dit model verwijs ik kortheidshalve naar onze recente publicaties
hierover (van der Flier & Thomsen 2006).

Endogeen
(interne factoren)

Exogeen
(externe factoren)

Markt Aanbod
- feitelijke kwaliteit

Vraag
- gewilde kwaliteit

- technisch/fysieke kwaliteit
- functionele kwaliteit
- (micro-)economische kwaliteit

- ingreepmogelijkheden
- beheervorm

- alternatief aanbod
- gewilde beheervorm

Beleid Gewenst product
- portfoliobeleid 
- alternatieve opties 

Gevraagd aanbod
- lokaal beleid
- bewonersinvloed

Randvoorwaarden Bedrijfsdoelen
bedrijfsplan

- begroting
- solvabiliteit

Overheidsbeleid
regelgeving
- (bouw) regelgeving
- ruimtelijke ordening

Fig. 7 Conceptueel model besluitvormingsfactoren sloop

3. Sloop enquête 2004

Zoals gezegd wordt er in Nederland flink gesloopt, met name sociale
huurwoningen. Die hebben een 12 maal grotere sloopkans dan een
koopwoning.

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

Soc.huur
Koop
Soc.huur %
Koop %

Fig. 8 Sloop naar beheervorm

11

	 Fig.	7	-	Sloop	naar	beheervorm

Uit een onderzoek naar sloop en sloopmotieven door sociale verhuurders, 
dat wij in �00� hebben uitgevoerd, bleek dat woningcorporaties niet al-
leen relatief veel slopen maar van plan zijn dat aantal de komende jaren 
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te verdrievoudigen. In een telefonische enquête onder 58 woningcorpo-
raties met in totaal ruim �0% van de sociale huurvoorraad vroegen wij: 
“wat heeft u in de afgelopen �0 jaar gesloopt, wat bent u van plan in 
de komende �0 jaar te gaan slopen en wat is het belangrijkste motief 
om te slopen?”. Uit de antwoorden op onze vraag bleek een gemiddelde 
toename van de voorgenomen sloop van met name vroegnaoorlogse flats 
met ruim een factor �. opvallend was de sterk toenemende sloop in de 
Randstad en de vier grote steden terwijl daar toch sprake is van toene-
mende woningtekorten. 

Uit een onderzoek naar sloop en sloopmotieven door sociale verhuur-
ders, dat wij in 2004 hebben uitgevoerd, bleek dat woningcorporaties
niet alleen relatief veel slopen maar van plan zijn dat aantal de komen-
de jaren te verdrievoudigen. In een telefonische enquête onder 58 wo-
ningcorporaties met in totaal ruim 20% van de sociale huurvoorraad
vroegen wij: “wat heeft u in de afgelopen 10 jaar gesloopt, wat bent u 
van plan in de komende 10 jaar te gaan slopen en wat is het belangrijk-
ste motief om te slopen?”. Uit de antwoorden op onze vraag bleek een
gemiddelde toename van de voorgenomen sloop van met name vroeg-
naoorlogse flats met ruim een factor 3. Opvallend was de sterk toene-
mende sloop in de Randstad en de vier grote steden terwijl daar toch 
sprake is van toenemende woningtekorten.
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Fig. 9 Sloop in de Randstad, uitgevoerd en gepland

Het meest genoemde sloopmotief, de bouwtechnische kwaliteit, staat 
op gespannen voet met de redelijke kwaliteit van sociale huurwoningen
volgens de KWR 2000 en bleek bij navragen meer met sociale proble-
men en marktpositie dan met feitelijke kwaliteitstekorten van doen te 
hebben. Maar wellicht het opvallendste resultaat was de tegenstelling
tussen ‘slopers’ en ‘niet-slopers’: Onder vergelijkbare omstandigheden
zijn er corporaties die veel slopen en andere die dat juist niet doen, 
zonder dat daarvoor verklarende verschillen in woning-, woningmarkt-
en corporatiekenmerken gevonden konden worden, anders dan dat er
kennelijk bepalende verschillen in bedrijfsbeleid en bestuurscultuur zijn.

Ons onderzoek kreeg veel publiciteit. De eerste reacties op de forse 
toename van de geplande sloop waren dat het allemaal wel mee zou
vallen omdat zo’n toename helemaal niet realiseerbaar zou zijn. Dat kan
kloppen. Veel geënquêteerde woningcorporaties hadden zelf ook al
opgemerkt dat de uitvoering stagneert vanwege een gebrek aan ver-
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Het meest genoemde sloopmotief, de bouwtechnische kwaliteit, staat op 
gespannen voet met de redelijke kwaliteit van sociale huurwoningen vol-
gens de KWR �000 en bleek bij navragen meer met sociale problemen 
en marktpositie dan met feitelijke kwaliteitstekorten van doen te heb-
ben. Maar wellicht het opvallendste resultaat was de tegenstelling tus-
sen ‘slopers’ en ‘niet-slopers’: onder vergelijkbare omstandigheden zijn 
er corporaties die veel slopen en andere die dat juist niet doen, zonder 
dat daarvoor verklarende verschillen in woning-, woningmarkt- en corpo-
ratiekenmerken gevonden konden worden, anders dan dat er kennelijk 
bepalende verschillen in bedrijfsbeleid en bestuurscultuur zijn.

ons onderzoek kreeg veel publiciteit. De eerste reacties op de forse toe-
name van de geplande sloop waren dat het allemaal wel mee zou vallen 
omdat zo’n toename helemaal niet realiseerbaar zou zijn. Dat kan klop-
pen. Veel geënquêteerde woningcorporaties hadden zelf ook al opge-
merkt dat de uitvoering stagneert vanwege een gebrek aan vervangende 
huisvesting. Toch bleek bij vergelijking van de antwoorden met de be-
leidsplannen van de betreffende corporaties, dat veel van de plannen al 
in het voorbereidend stadium zijn, dat wil zeggen dat de besluitvorming 
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al naar buiten is gebracht en de betrokken buurten al een sloopstempel 
hebben gekregen, met alle gevolgen van dien: wie investeert er nog in 
een sloopbuurt? Wie vertrekken kan vertrekt en het verloederingsproces 
dat daarmee op gang komt versterkt zich zelf. In de vakliteratuur heet dat 
planners blight, in gewoon Nederlands: plannenmakersziekte. let wel, 
opgeschaald naar de totale sociale woningvoorraad hebben we het over 
een geplande maar dus waarschijnlijk niet realiseerbare sloop van �0.000 
à �5.000 woningen per jaar!
De publicatie van de eerste resultaten van ons onderzoek viel samen 
met de tentoonstelling “De Grote Verbouwing” in het NAi en de publica-
tie van het gelijknamige boek (Tellinga �00�) en van het kritische boek 
“Gesloopt, gered, bedreigd” van onder meer de toenmalige rijksbouw-
meester Jo Coenen. Van meerdere kanten werd geconstateerd dat er in 
Nederland slordig en respectloos omgegaan wordt met het bestaande. In 
het laatstgenoemde boek legt Wiek Röling wat dat betreft een relatie met 
het huidige architectuurklimaat en het onderwijs, waarover straks meer. 
Inmiddels blijkt uit het meest recente Toezichtverslag Sociale Huursector 
�00� (VRoM-Inspectie �006) dat niet alleen de sloop in omvang toe-
neemt maar dat ook de verbetering van bestaande sociale huurwoningen 
daalt. of er een verband tussen beide is wordt niet vermeld maar mag 
wel verondersteld worden. 
Kortom, van meerdere kanten en om meerdere redenen dringt zich de 
vraag op: wat is hier aan de hand? 

vangende huisvesting. Toch bleek bij vergelijking van de antwoorden
met de beleidsplannen van de betreffende corporaties, dat veel van de 
plannen al in het voorbereidend stadium zijn, dat wil zeggen dat de
besluitvorming al naar buiten is gebracht en de betrokken buurten al
een sloopstempel hebben gekregen, met alle gevolgen van dien: wie 
investeert er nog in een sloopbuurt? Wie vertrekken kan vertrekt en het 
verloederingsproces dat daarmee op gang komt versterkt zich zelf. In
de vakliteratuur heet dat planners blight, in gewoon Nederlands: plan-
nenmakersziekte. Let wel, opgeschaald naar de totale sociale woning-
voorraad hebben we het over een geplande maar dus waarschijnlijk niet
realiseerbare sloop van 10.000 à 15.000 woningen per jaar! 
De publicatie van de eerste resultaten van ons onderzoek viel samen
met de tentoonstelling “De Grote Verbouwing” in het NAi en de publica-
tie van het gelijknamige boek (Tellinga 2004) en van het kritische boek
“Gesloopt, gered, bedreigd” van onder meer de toenmalige rijksbouw-
meester Jo Coenen. Van meerdere kanten werd geconstateerd dat er in
Nederland slordig en respectloos omgaan wordt met het bestaande. In 
het laatstgenoemde boek legt Wiek Röling wat dat betreft een relatie
met het huidige architectuurklimaat en het onderwijs, waarover straks 
meer.
Inmiddels blijkt uit het meest recente Toezichtverslag Sociale Huursec-
tor 2004 (VROM-Inspectie 2006) dat niet alleen de sloop in omvang
toeneemt maar dat ook de verbetering van bestaande sociale huurwo-
ningen daalt. Of er een verband tussen beide is wordt niet vermeld
maar mag wel verondersteld worden.
Kortom, van meerdere kanten en om meerdere redenen dringt zich de
vraag op: wat is hier aan de hand?
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Fig. 10 Sloop in Nederland en omliggende landen

13

	 Fig.	10	-	Sloop	in	Nederland	en	omliggende	landen

Hoe komt het dat er in Nederland zoveel gesloopt wordt, zoveel méér dan 
in de ons omringende landen? Hoe valt het feit dat levensduurverlenging 
om meerdere redenen meestal beter is dan sloop, te rijmen met de hoge 
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sloopaantallen sociale huurwoningen? Hoe vallen de sterk toegenomen 
wachttijden voor een betaalbare huurwoning, met name in de Randstad, 
te rijmen met het feit dat er inmiddels meer sociale huurwoningen wor-
den gesloopt en verkocht dan gebouwd?

4. Sloop in Nederland, een nadere analyse

Uiteraard hebben we geprobeerd om antwoorden op die vragen te krijgen 
(van der Flier & Thomsen �006). Daarbij kunnen we geen gebruik maken 
van vergelijkbaar buitenlands onderzoek, voor zover we kunnen nagaan 
is dat er niet.
Gegevens over sloop zijn slechts beperkt voorhanden. Zonder uitgebreide 
aanvullende gegevensverzameling zijn alleen de factoren fysieke woning-
kwaliteit, woningmarktgebied, beheervorm en portfoliobeleid uit het con-
ceptuele model te analyseren. Daarmee zijn echter belangrijke delen uit 
de marktkwadranten en het endogene beleidskwadrant van ons concep-
tuele model gedekt.

Hoe komt het dat er in Nederland zoveel gesloopt wordt, zoveel méér
dan in de ons omringende landen? Hoe valt het feit dat levensduurver-
lenging om meerdere redenen meestal beter is dan sloop, te rijmen met 
de hoge sloopaantallen sociale huurwoningen? Hoe vallen de sterk toe-
genomen wachttijden voor een betaalbare huurwoning, met name in de 
Randstad, te rijmen met het feit dat er inmiddels meer sociale huurwo-
ningen worden gesloopt en verkocht dan gebouwd? 

4. Sloop in Nederland, een nadere analyse

Uiteraard hebben we geprobeerd om antwoorden op die vragen te krij-
gen (van der Flier & Thomsen 2006). Daarbij kunnen we geen gebruik
maken van vergelijkbaar buitenlands onderzoek, voor zover we kunnen
nagaan is dat er niet. 
Gegevens over sloop zijn slechts beperkt voorhanden. Zonder uitgebrei-
de aanvullende gegevensverzameling zijn alleen de factoren fysieke
woningkwaliteit, woningmarktgebied, beheervorm en portfoliobeleid uit
het conceptuele model te analyseren. Daarmee zijn echter belangrijke
delen uit de marktkwadranten en het endogene beleidskwadrant van 
ons conceptuele model gedekt.

Fig. 11 Onderzoekschema

Op basis van de beschikbare gegevens hebben we bekeken welke rela-
tie er is tussen sloopaantallen en fysieke woningkwaliteit i.c. bouwjaar,
woningmarkt, beheervorm en portfoliobeleid. Als we de resultaten op
een rijtje zetten dan zien we:

Fysieke kwaliteit Woningmarkt

Motieven
(van eigenaren)

Portfoliobeleid

Sloopbeslissing

Beheervorm

- een sterke relatie tussen sloopaantallen en beheervorm: sociale
verhuurders slopen 0,6% van hun bezit, in de koopsector is dat 
maar 0,1%;
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	 Fig.	11	-	Onderzoekschema

op basis van de beschikbare gegevens hebben we bekeken welke relatie 
er is tussen sloopaantallen en fysieke woningkwaliteit i.c. bouwjaar, wo-
ningmarkt, beheervorm en portfoliobeleid. Als we de resultaten op een 
rijtje zetten dan zien we:

- een sterke relatie tussen sloopaantallen en beheervorm: sociale 
verhuurders slopen 0,6% van hun bezit, in de koopsector is dat 
maar 0,�%;

- een minder sterke relatie met fysieke kwaliteit en bouwjaar: wel-
iswaar is er een duidelijke relatie tussen bouwjaar en sloop in de 
sociale huursector, maar dat betreft relatief betere woningen dan 
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in de koopsector (in de particuliere huursector wordt vrijwel niet 
gesloopt);

- een zwakke relatie met vraag en aanbod op de woningmarkt: we 
zien hoge sloopcijfers in Groningen met een gemiddelde tot licht 
ontspannen woningmarkt, maar ook hoge cijfers in Zuid-Holland, 
Den Haag en Rotterdam met een matig tot sterk gespannen 
markt;

- geen relatie met het portfoliobeleid: ‘slopers’ zijn niet simpelweg 
actiever dan andere corporaties, ze bouwen en verkopen in elk 
geval niet meer woningen.

- een minder sterke relatie met fysieke kwaliteit en bouwjaar:
weliswaar is er een duidelijke relatie tussen bouwjaar en sloop 
in de sociale huursector, maar dat betreft relatief betere wonin-
gen dan in de koopsector (in de particuliere huursector wordt
vrijwel niet gesloopt);

- een zwakke relatie met vraag en aanbod op de woningmarkt:
we zien hoge sloopcijfers in Groningen met een gemiddelde tot 
licht ontspannen woningmarkt, maar ook hoge cijfers in Zuid-
Holland, Den Haag en Rotterdam met een matig tot sterk ge-
spannen markt;

- geen relatie met het portfoliobeleid: ‘slopers’ zijn niet simpel-
weg actiever dan andere corporaties, ze bouwen en verkopen in
elk geval niet meer woningen.
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Fig. 12 Portfolio activiteiten ‘slopers’ en gemiddeld

Het feit dat sociale verhuurders veel meer slopen dan andere eigenaren
zou kunnen samenhangen met de omvang en de professionaliteit van
de sociale huursector. Nederland heeft de grootste sociale huursector
van de EU en ook in vergelijking met de rest van de wereld is de om-
vang tamelijk uniek. Volgens de critici is de omvang veel te groot, in elk
geval groter dan de doelgroep van lage inkomens. Naast verkoop is 
sloop een middel om van een overmaat aan goedkope minder gewilde
sociale huurwoningen af te komen. Zoals hierna blijkt is dit zeker een
verklaring. Dat woningcorporaties tegenwoordig zeer professionele ver-
huurders zijn zal ik niet ontkennen, veel van die professionals heb ik als 
student gekend. Maar institutionele beleggers zijn ook professioneel en 
in die categorie wordt vrijwel niets gesloopt. Bovendien bevestigen de 
conclusies van onze analyse het eerder gevonden verschil tussen ‘slo-
pers’ en ‘niet-slopers’ zonder dat daarvoor verklarende verschillen ge-
vonden kunnen worden. Omdat ‘slopers’ en ‘niet-slopers’ in vergelijkba-
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	 Fig.	12	-	Portfolio	activiteiten	‘slopers’	en	gemiddeld	

Het feit dat sociale verhuurders veel meer slopen dan andere eigenaren 
zou kunnen samenhangen met de omvang en de professionaliteit van de 
sociale huursector. Nederland heeft de grootste sociale huursector van de 
EU en ook in vergelijking met de rest van de wereld is de omvang tamelijk 
uniek. Volgens de critici is de omvang veel te groot, in elk geval groter dan 
de doelgroep van lage inkomens. Naast verkoop is sloop een middel om 
van een overmaat aan goedkope minder gewilde sociale huurwoningen 
af te komen. Zoals hierna blijkt is dit zeker een verklaring. Dat woning-
corporaties tegenwoordig zeer professionele verhuurders zijn zal ik niet 
ontkennen, veel van die professionals heb ik als student gekend. Maar in-
stitutionele beleggers zijn ook professioneel en in die categorie wordt vrij-
wel niets gesloopt. Bovendien bevestigen de conclusies van onze analyse 
het eerder gevonden verschil tussen ‘slopers’ en ‘niet-slopers’ zonder dat 
daarvoor verklarende verschillen gevonden kunnen worden. omdat ‘slo-
pers’ en ‘niet-slopers’ in vergelijkbare gebieden en woningmarkten voor-
komen mogen we verschillen in exogene factoren en randvoorwaarden 
uitsluiten en zullen we verklarende verschillen vooral moeten zoeken in 
de endogene beleidskwadrant: gewenst product, alternatieve opties, en 
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in verschillen in bedrijfsdoelen. Tenminste, als we uitgaan van sloop als 
rationeel onderbouwde beleidskeuze en niet-rationele invloeden als per-
soonlijke voorkeuren, bestuurscultuur, vooroordelen en verborgen agen-
da’s buiten beschouwing laten, om nog maar te zwijgen van onkunde 
en gemakzucht. Toch zou een belangrijk deel van de verklaring daar wel 
eens te vinden kunnen zijn. In die zin kan inderdaad gesproken worden 
van een verschil in professionaliteit, zij het dat van een echte professional 
eerder minder dan meer sloop verwacht zou mogen worden.

5. Vooroordelen en verborgen agenda’s

In eerdere publicaties (Thomsen �00�) heb ik gewezen op de rol van 
vooroordelen en verborgen agenda’s zoals die uit meerdere praktijkcases 
naar voren kwamen. 
In de categorie vooroordelen hoor ik elke keer weer zeggen dat nieuw-
bouw beter en goedkoper is. Dat met renovatie en hergebruik voortreffe-
lijke resultaten te behalen zijn die de vergelijking met nieuwbouw glans-
rijk kunnen doorstaan valt op de website van de Nationale Renovatie prijs 
met documentatie van alle inzendingen voor de laatste drie edities simpel 
na te gaan (www.nationalerenovatieprijs.nl). 

re gebieden en woningmarkten voorkomen mogen we verschillen in 
exogene factoren en randvoorwaarden uitsluiten en zullen we verkla-
rende verschillen vooral moeten zoeken in de endogene beleidskwa-
drant: gewenst product, alternatieve opties, en in verschillen in be-
drijfsdoelen. Tenminste, als we uitgaan van sloop als rationeel onder-
bouwde beleidskeuze en niet-rationele invloeden als persoonlijke voor-
keuren, bestuurscultuur, vooroordelen en verborgen agenda’s buiten 
beschouwing laten, om nog maar te zwijgen van onkunde en gemak-
zucht. Toch zou een belangrijk deel van de verklaring daar wel eens te 
vinden kunnen zijn. In die zin kan inderdaad gesproken worden van een
verschil in professionaliteit, zij het dat van een echte professional eerder
minder dan meer sloop verwacht zou mogen worden.

5. Vooroordelen en verborgen agenda’s
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In eerdere publicaties (Thomsen 2002) heb ik gewezen op de rol van 
vooroordelen en verborgen agenda’s zoals die uit meerdere praktijkca-
ses naar voren kwamen.
In de categorie vooroordelen hoor ik elke keer weer zeggen dat nieuw-
bouw beter en goedkoper is. Dat met renovatie en hergebruik voortref-
felijke resultaten te behalen zijn die de vergelijking met nieuwbouw 
glansrijk kunnen doorstaan valt op de website van de Nationale Renova-
tie Prijs met documentatie van alle inzendingen voor de laatste drie
edities simpel na te gaan (www.nationalerenovatieprijs.nl).

Fig. 13 Hof Loevesteijn, Den Haag (nominatie NRP 2005)Fig.	13	Hof	Loevesteijn,	Den	Haag	(nominatie	NRP	2005)

Toch stelde een lid van de VRoM-raad met een verantwoordelijke functie 
voor het bouwen in een grote stad naar aanleiding van de protesten te-
gen sloop bij de afgelopen gemeenteraadverkiezingen dat ze “een louter 
teruggaan naar renovatie en doorexploiteren een gemiste kans” zou vin-
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den, maar gaf desgevraagd voor dat vooroordeel geen verklaring. 
Dat renovatie en hergebruik normaliter niet alleen beter maar ook goed-
koper is, is al langer bekend, zie o.a. Jaap Huisman in het eerder ge-
noemde boek “Gesloopt, gered, bedreigd”. Toch blijft dat vooroordeel 
hardnekkig rondzingen. 
Dat nieuwbouw minder riskant zou zijn, is op zich merkwaardig want het 
bestaande is bekend en het nieuwe niet. Wat de uitvoering betreft kan 
het wel kloppen, tenminste als daarmee bedoeld wordt dat renovatie 
meer vakmanschap en ervaring vraagt, niet alleen van de aannemer en 
zijn personeel, maar ook van de architect en de opdrachtgever, denk aan 
het omgaan met bewoners. Maar zoals vaak is het verschil tussen het 
mijden van risico en gemakzucht flinterdun.

Toch stelde een lid van de VROM-raad met een verantwoordelijke func-
tie voor het bouwen in een grote stad naar aanleiding van de protesten
tegen sloop bij de afgelopen gemeenteraadverkiezingen dat ze “een 
louter teruggaan naar renovatie en doorexploiteren een gemiste kans"
zou vinden, maar gaf desgevraagd voor dat vooroordeel geen verkla-
ring.
Dat renovatie en hergebruik normaliter niet alleen beter maar ook goed-
koper is, is al langer bekend, zie o.a. Jaap Huisman in het eerder ge-
noemde boek “Gesloopt, gered, bedreigd”. Toch blijft dat vooroordeel
hardnekkig rondzingen.
Dat nieuwbouw minder riskant zou zijn, is op zich merkwaardig want 
het bestaande is bekend en het nieuwe niet. Wat de uitvoering betreft
kan het wel kloppen, tenminste als daarmee bedoeld wordt dat renova-
tie meer vakmanschap en ervaring vraagt, niet alleen van de aannemer
en zijn personeel, maar ook van de architect en de opdrachtgever, denk
aan het omgaan met bewoners. Maar zoals vaak is het verschil tussen
het mijden van risico en gemakzucht flinterdun.

Fig. 14 Renovatie Hoogoord, Amsterdam ZO, voor en na 

Verborgen agenda’s, dat zijn bedoelingen en argumenten die al of niet 
met opzet achtergehouden worden, spelen vaak een bepalende rol. Al 
in 1975 schreef ik dat gemeenten belang hebben bij sloop als de infra-
structuur van oudere buurten aan vervanging toe is: bij nieuwbouw
worden de kosten daarvan in de grondkosten verdisconteerd, bij le-
vensduurverlenging moet de gemeente het uit eigen zak betalen (LOS
1975). Toch kom ik nog regelmatig tegen dat het wel een rol speelt bij 
de gemeentelijke besluitvorming maar onder het democratisch opper-
vlak blijft. Sloop is ook een simpele manier van spreiding van kansarme 
bewoners, al is dat geen echte verborgen agenda: gemeenten als Den 
Haag en Rotterdam doen daar niet geheimzinnig over. Hetzelfde speelt
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Fig.	14	-	Renovatie	Hoogoord,	Amsterdam	ZO,	voor	en	na

Verborgen agenda’s, dat zijn bedoelingen en argumenten die al of niet 
met opzet achtergehouden worden, spelen vaak een bepalende rol. Al in 
�975 schreef ik dat gemeenten belang hebben bij sloop als de infrastruc-
tuur van oudere buurten aan vervanging toe is: bij nieuwbouw worden de 
kosten daarvan in de grondkosten verdisconteerd, bij levensduurverlen-
ging moet de gemeente het uit eigen zak betalen (loS �975). Toch kom 
ik nog regelmatig tegen dat het wel een rol speelt bij de gemeentelijke 
besluitvorming maar onder het democratisch oppervlak blijft. Sloop is 
ook een simpele manier van spreiding van kansarme bewoners, al is dat 
geen echte verborgen agenda: gemeenten als Den Haag en Rotterdam 
doen daar niet geheimzinnig over. Hetzelfde speelt bij woningcorporaties, 
al ontkennen die vaker dat sloop een middel is om van sociale problemen 
en lastige bewoners af te komen. Het benutten van de grondwaarde van 
mooie locaties komt als sloopmotief vaak voor en lijkt in de koopsector 
zelfs de belangrijkste reden voor sloop te zijn. Het is pas een verborgen 
agenda als een woningcorporatie er niet open over is, en dat is naar mijn 
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ervaring eerder regel dan uitzondering.
ook architecten, bouwbedrijven en ontwikkelaars hebben hun verborgen 
agenda’s, al of niet verweven met vooroordelen. Renovatie en hergebruik 
hebben geen flitsend imago, je haalt er niet snel mooie plaatjes in de 
vakbladen mee, het zijn lastige gecompliceerde processen met lastige 
bewoners die veel tijd, aandacht en vakmanschap vragen en in de bouw 
kiest men liever voor de makkelijkste weg: business as usual. Zelfs de 
bewonerskant is niet vrij van verborgen bedoelingen: sloop geeft extra 
kansen op de woningmarkt, soms met een leuke vertrekpremie. Voor ou-
dere autochtone bewoners is sloop het ultieme bewijs dat hun buurt door 
al die asociale nieuwkomers naar de verdommenis is gegaan en in ieder 
geval een makkelijke manier om daar van af te komen.

6. De factor Cultuur

Is er al met al sprake van een sloopcultuur? 
Cultuur speelt zeker een rol, maar ik ben op dat vlak niet bij uitstek des-
kundig en heb er geen onderzoek naar gedaan. Er zijn diverse bronnen 
waarin ontwerpers en besluitvormers een gebrek aan cultuurhistorisch 
besef wordt verweten (Blom �999; de Back et al. �00�; philippi �00�). 
Het duurde vele jaren en honderden sloopprojecten voordat er waarde-
ring kwam voor de architectuur van de vroegnaoorlogse woningbouw die 
voordien algemeen te boek stonden als grauw en eentonig en, ondanks 
de inspanningen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, kom ik dat 
argument zelfs nu nog regelmatig tegen als legitimatie voor sloop. 
Een van de redenen om Nieuw Crooswijk in Rotterdam te slopen is vol-
gens het Masterplan, een werkstuk van West-8 architecten, dat de struc-
tuur van bouwblokken, infrastructuur en openbare ruimte zeer onduide-
lijk is, een gevoel van opgeslotenheid geeft en het geheel een benauwde 
indruk maakt (oCNC �005); over de voor Rotterdam tamelijk unieke Am-
sterdamse schoolachtige architectuur in de wijk geen woord. Een van 
de ontwerpers verwees op een discussiebijeenkomst over het plan vol 
enthousiasme naar de mooie lange lijnen van Hausmann’s vernieuwing 
van parijs met de verzuchting dat het tegenwoordig vrijwel onmogelijk is 
om met zo’n visie de stad te vernieuwen. Daarvoor heb je inderdaad een 
woningcorporatie nodig, want alleen die beschikken over grote aaneen-
gesloten stukken stad waarvan de verwerving in de particuliere sector 
volstrekt onmogelijk en bovendien onbetaalbaar zou zijn.
De Hilversumse Electrobuurt is een fraai staaltje vooroorlogse sociale wo-
ningbouw. De woningen zijn klein maar hebben ruime tuinen, ze hebben 
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zo’n �5 jaar geleden een net te magere renovatiebeurt gehad en zijn nu 
weer aan een opknapbeurt toe. De woningcorporatie praat de architecto-
nische waarde weg met de redenering dat er nieuwe ‘Dudok’-woningen 
voor in de plaats komen, met geveltjes à la Dudok. overigens heeft de 
verantwoordelijke bestuurder het inmiddels zo bont gemaakt dat B&W 
van Hilversum in een ongebruikelijk harde brief bij voorbaat weigert om 
een sloopvergunning af te geven. Dat kan dus.

plan vol enthousiasme naar de mooie lange lijnen van Hausmann’s ver-
nieuwing van Parijs met de verzuchting dat het tegenwoordig vrijwel 
onmogelijk is om met zo’n visie de stad te vernieuwen. Daarvoor heb je 
inderdaad een woningcorporatie nodig, want alleen die beschikken over
grote aaneengesloten stukken stad waarvan de verwerving in de parti-
culiere sector volstrekt onmogelijk en bovendien onbetaalbaar zou zijn. 
De Hilversumse Electrobuurt is een fraai staaltje vooroorlogse sociale 
woningbouw. De woningen zijn klein maar hebben ruime tuinen, ze 
hebben zo’n 25 jaar geleden een net te magere renovatiebeurt gehad
en zijn nu weer aan een opknapbeurt toe. De woningcorporatie praat de
architectonische waarde weg met de redenering dat er nieuwe ‘Dudok’-
woningen voor in de plaats komen, met geveltjes à la Dudok. Overigens
heeft de verantwoordelijke bestuurder het inmiddels zo bont gemaakt 
dat B&W van Hilversum in een ongebruikelijk harde brief bij voorbaat 
weigert om een sloopvergunning af te geven. Dat kan dus. 

Fig. 15 De Electrobuurt, Hilversum

En zo zijn er vele voorbeelden te geven van professionals die ofwel de 
cultuurhistorische kant negeren of er een opportune draai aangeven. In
hun afscheidsredes waren Hubert Jan Henket en Wiek Röling uiterst
kritisch over het geringe respect van ontwerpers voor het bestaande. In
zijn bijdrage aan het eerder genoemde boek “Gesloopt, gered, be-
dreigd” legt Wiek Röling een verband met het huidige architectuurkli-
maat en het onderwijs. Feit is dat renovatie en hergebruik er in de vakli-
teratuur meestal bekaaid afkomen en dat het curriculum van Bouwkun-
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Fig.	15	-	De	Electrobuurt,	Hilversum

En zo zijn er vele voorbeelden te geven van professionals die ofwel de 
cultuurhistorische kant negeren of er een opportune draai aangeven. In 
hun afscheidsredes waren Hubert Jan Henket en Wiek Röling uiterst kri-
tisch over het geringe respect van ontwerpers voor het bestaande. In zijn 
bijdrage aan het eerder genoemde boek “Gesloopt, gered, bedreigd” legt 
Wiek Röling een verband met het huidige architectuurklimaat en het on-
derwijs. Feit is dat renovatie en hergebruik er in de vakliteratuur meestal 
bekaaid afkomen en dat het curriculum van Bouwkunde nog steeds be-
droevend weinig aandacht aan de bestaande stad en de transformatie-
opgave op de verschillende schaalniveaus bevat. Wellicht nog erger is de 
allesoverheersende gerichtheid op het nieuwe waarvoor het bestaande 
moet wijken en de geringe neiging om met de nodige relativering naar 
eigen werk te kijken en de discussie daarover aan te gaan met de burgers 
die het betreft, de goeden niet te na gesproken. ook dat is cultuur.
Zonder de verantwoordelijkheid van de architect uit te vlakken zijn het 
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uiteindelijk de opdrachtgevers die de opdracht bepalen. over de wijze 
waarop dat gebeurt en wordt besloten maak ik mij in toenemende mate 
bezorgd. Wonen is van essentiële betekenis voor de kwaliteit van het 
menselijke bestaan, ingrepen daarin van buiten af worden heel vaak als 
traumatisch ervaren, zoek maar op Google met de woorden sloop en 
trauma. Maar ondanks dertig jaar bewonersacties, onderzoek, politieke 
beloften en regelgeving is de besluitvorming over de gebouwde omge-
ving bepaald niet democratischer geworden en de invloed van bewoners 
daarop minimaal. Zonder betrokken bewoners die zich verantwoordelijk 
voelen gaat het niet goed in een buurt. Maar ondanks die wetenschap 
worden bewoners gepasseerd en hun belangen genegeerd als dat de 
bestuurders van woningcorporaties, projectontwikkelaars of gemeenten 
beter uitkomt, alle mooie woorden in beleidsplannen, glossy jaarversla-
gen enzovoorts ten spijt. Woningcorporaties, toch in het leven geroepen 
om namens de overheid inhoud te geven aan het grondwettelijk veran-
kerde recht op goed wonen, zijn verzelfstandigde vermogende vastgoed-
bedrijven geworden die zich steeds meer onttrekken aan democratische 
processen en waarvan de prestaties en de controleerbaarheid onbevre-
digend zijn (Schilder �006). Dat sluit aan op onze conclusies over de rol 
van niet-rationele invloeden bij sloop. 
Maar het probleem ligt niet alleen bij woningcorporaties, ook daar de goe-
de niet te na gesproken. De terugtredende overheid en de steeds grotere 
schaarste aan bouwlocaties heeft de besluitvorming over de ruimtelijke 
inrichting in dit land steeds meer in handen van partijen met grondposi-
ties gebracht. De geringe democratische controle op de steeds zichtbaar-
dere bouwmacht houdt het gevaar in zich dat mensen afhaken en zich 
niet meer verantwoordelijk voelen. Volgens onze minister-president is dat 
een bedreiging voor onze normen en waarden en dat is ook zo.
ondanks de toegenomen aandacht voor consumentgericht bouwen, plei-
dooien voor meer keuzevrijheid en meer particulier opdrachtgeverschap 
valt er in werkelijkheid steeds minder te kiezen en is consumenteninvloed 
in de bouw verder weg dan ooit. 

Dames en heren toehoorders. Tot zover is mijn verhaal erg somber. Maar 
er is zeker hoop. Wij bevinden ons in een overgangstijd tussen de weer-
galoze nieuwbouwproductie van de afgelopen halve eeuw en de instand-
houding en transformatieopgave van de komende halve eeuw. Nu al is de 
afzet van de toeleverende bouwindustrie voor driekwart en meer gericht 
op de vervangingsmarkt, de bestaande woningen. En dat is goeddeels 
een consumentenmarkt. die steeds hogere eisen stelt aan marketing en 
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consumentgerichte productontwikkeling. CV, keuken, badkamer en dak-
kapellenleveranciers richten hun reclame al lang niet meer op bouwbe-
drijven maar op vooral locale radio en tv en zullen in hun dorst om de 
consument te bereiken ook over de traditionele bouw- en vastgoedbedrij-
ven heen willen reiken. Wat dat voor consequenties voor de structuur van 
de bouwnijverheid heeft valt nog niet te bezien, maar dàt het consequen-
ties heeft die uiteindelijk de positie en keuzevrijheid van de consument 
sterk zullen verbeteren is zeker. ook woningcorporaties zullen een keus in 
die richting moeten maken. Zij zijn er niet voor zich zelf, hun enige belang 
is uiteindelijk hun klant, de bewoner. 
Ik pleit daarom voor een betere controle op woningcorporaties, niet door 
alleen maar meer regeltjes, maar door de belanghouders - in ieder geval 
de bewoners - instemmingsrecht te geven en de afweging met op levens-
duurverlenging gerichte alternatieve ingrepen verplicht te stellen. De ge-
meentelijke sloopvergunning, nu een nauwelijks inhoudelijk gehanteerd 
instrument, zou gebonden moeten worden aan een sloop-effectanalyse, 
waarin naast milieueffecten ook sociale, cultuurhistorische en volkshuis-
vestelijke effecten, zoals het effect op de goedkope woningvoorraad, 
worden beschouwd. ook zouden de bewoners zelf meer mogelijkheden 
moeten hebben voor het inbrengen van alternatieve opties, eventueel 
zelfs het aankoop- en herontwikkelingsrecht. Er lopen inmiddels enkele 
initiatieven daartoe. En misschien moet ook het loS maar weer worden 
heropgericht.

7. Het vervolg

Concluderend heeft ons onderzoek tot nu toe opgeleverd dat er in Neder-
land veel wordt gesloopt, veel meer dan in de ons omringende landen, en 
dat woningcorporaties meer sloop plannen dan naar alle waarschijnlijk-
heid realiseerbaar is, hetgeen onnodig verval en verloedering in de hand 
werkt. Wat sloopmotieven betreft lijkt de sloop van sociale huurwoningen 
weinig van doen te hebben met de fysieke kwaliteit van de woningen 
maar meer met bedrijfsbeleid en met vooroordelen, verborgen agenda’s 
en niet in de laatste plaats macht van bestuurders. Meer in het algemeen 
ligt er ook een relatie met de cultuur in de bouwsector, het huidige archi-
tectuurklimaat en ook het onderwijs. Een deel van de laatste conclusies is 
nog niet gebaseerd op harde onderzoeksfeiten. Er liggen nog veel vragen 
op antwoord te wachten, voor een belangrijk deel zijn ze nog niet eerder 
onderzocht. Er ligt dus nog een heleboel werk te doen. 
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Mijn fascinatie met sloop dateert al van voor de tijd dat ik bij het landelijk 
ombudsteam Stadsvernieuwing begon bewoners te helpen bij hun strijd 
tegen de sloop van hun buurt. Het vormde een belangrijke drijfveer om in 
�978 naar Delft te gaan. Het is misschien treurig dat veel van de vragen 
waarmee ik in �978 begon nog steeds niet beantwoord zijn. Ik heb mij in 
de afgelopen jaren met heel veel meer en andere vragen bezig gehouden 
die nu niet aan de orde zijn gekomen en ben pas weer een paar jaar terug 
bij de sloop. En zal daar voorlopig ook nog wel een tijdje van mijn eigen 
levensloop aan besteden. Het is toch raar dat we wel heel veel weten van 
het hoe en waarom van nieuwbouw maar heel weinig van de uiteindelijke 
afbraak.

schijnlijkheid realiseerbaar is, hetgeen onnodig verval en verloedering in 
de hand werkt. Wat sloopmotieven betreft lijkt de sloop van sociale 
huurwoningen weinig van doen te hebben met de fysieke kwaliteit van
de woningen maar meer met bedrijfsbeleid en met vooroordelen, ver-
borgen agenda’s en niet in de laatste plaats macht van bestuurders.
Meer in het algemeen ligt er ook een relatie met de cultuur in de bouw-
sector, het huidige architectuurklimaat en ook het onderwijs. Een deel 
van de laatste conclusies is nog niet gebaseerd op harde onderzoeksfei-
ten. Er liggen nog veel vragen op antwoord te wachten, voor een be-
langrijk deel zijn ze nog niet eerder onderzocht. Er ligt dus nog een 
heleboel werk te doen.

Mijn fascinatie met sloop dateert al van voor de tijd dat ik bij het Lande-
lijk Ombudsteam Stadsvernieuwing begon bewoners te helpen bij hun 
strijd tegen de sloop van hun buurt. Het vormde een belangrijke drijf-
veer om in 1978 naar Delft te gaan. Het is misschien treurig dat veel
van de vragen waarmee ik in 1978 begon nog steeds niet beantwoord
zijn. Ik heb mij in de afgelopen jaren met heel veel meer en andere 
vragen bezig gehouden die nu niet aan de orde zijn gekomen en ben 
pas weer een paar jaar terug bij de sloop. En zal daar voorlopig ook nog 
wel een tijdje van mijn eigen levensloop aan besteden. Het is toch raar
dat we wel heel veel weten van het hoe en waarom van nieuwbouw
maar heel weinig van de uiteindelijke afbraak.
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Inmiddels staat sloop ook weer duidelijk op de politieke agenda, niet al-
leen van de Sp, en is het besef dat we zorgvuldiger moeten omgaan met 
de bestaande gebouwde omgeving steeds meer aanwezig. De duurzame 
transformatie van onze woningvoorraad is een enorme groeimarkt; mijn 
opvolger zal daar zijn handen vol aan hebben. Ik denk dan ook aan de 
noodzaak om het energiegebruik terug te dringen; ook daarvoor is nieuw-
bouw geen reële optie, dat lukt alleen als we de bestaande voorraad 
verbeteren. Als alles goed gaat zullen we daarop, samen met ECN, TNo 
en DHV een groot nieuw onderzoek gaan opstarten.
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8. Tenslotte

Mijnheer de Rector. Ik heb destijds nooit een intreerede gehouden om-
dat enkele maanden na mijn benoeming in �985 de faculteitsraad mijn 
nieuwe leerstoel meende te moeten reduceren tot een bijbaantje, dat kon 
toen in die tijd. Tijdens de toen volgende eindeloze bezwaarprocedure 
dacht ik meer aan uitstappen dan aan intreden en later is het er niet meer 
van gekomen. Maar omdat ik nog even wat door mag werken op het oTB 
is dit toch ook een heel klein beetje een intreerede.
Waarde priemus, beste Hugo. Wij kennen elkaar al heel lang. Jij hebt mij 
in �978 Bouwkunde binnengeloodst. De selectie, door de drie overgeble-
ven kandidaten een proefcollege te laten geven en de studenten te laten 
stemmen op de beste, een van de betere kanten van de universitaire 
democratie in die tijd, was best spannend. Misschien een idee voor mijn 
opvolging? Je bent altijd een dierbare collega en een zeer motiverend 
voorbeeld voor mij geweest. Jij hebt mij laten zien dat wetenschap en 
maatschappelijke betrokkenheid niet strijdig met elkaar hoeven te zijn. 
omdat jouw onderzoeksproductiviteit niet te evenaren is heb ik het ook 
nooit geprobeerd en heb ik mij meer met het onderwijs bezig gehouden; 
dat was met de onderwijsopdracht waarmee ik begon ook niet meer dan 
logisch. Ik zie er naar uit dat jij volgend jaar ook naar het geriatrische 
gangetje op het oTB komt, dan kunnen we misschien samen nog iets 
leuks doen.
Waarde de Jonge, beste Hans. Ik vond al heel lang dat ‘V’ en ‘BMVB’ 
samen moesten gaan. Het heeft zich inmiddels bewezen; anders dan je 
eerst vreesde, is de Housing poot een kerngezond en prima presterende 
klup, al kan de studenteninstroom beter. Sinds ons opgaan in jouw veilige 
haven is het leven van ons Volkshuisvesters heel wat rustiger geworden, 
zonder de permanente dreiging van ons geld, onze plek in het onderwijs 
en ons leven op Bouwkunde. Ik kan je verzekeren dat mijn nachtrust 
sindsdien een stuk beter is geworden, en dat is mede aan jouw krachtige 
maar loyale Hoofd-zijn te danken.
Waarde Boelhouwer, beste peter. Ik ben je zeer dankbaar voor de gast-
vrijheid op het oTB en verheug me op onze volgende wielertocht van of 
naar een ENHR congres. Wat dat betreft is het wel jammer dat het ko-
mende congres in Rotterdam is, maar misschien kunnen we een omweg 
over Maastricht of zo maken.
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En dan, waarde Van der Flier, beste Kees. Na Henk Westra al zo lang mijn 
maatje, ook in het slooponderzoek. De betekenis van jouw rustige loyale 
steun is niet zo makkelijk in woorden te vatten. Zonder zelf centraal te 
willen staan schep je de voorwaarden voor het bloeien van anderen. Dat 
ons werkverband is wat het nu is, hebben we vooral aan jou te danken. 
Ik ben zonder probleem misbaar, dat is inmiddels ruimschoots gebleken, 
maar Housing zonder jou? Ik zal het dagelijks contact met je missen, 
maar onze vriendschap blijft. 

Dames en heren overige leden van ons werkverband en de nabije univer-
sitaire gemeenschap, dank voor wat wij samen zijn konden. Ik kan niet 
allen noemen die mij verder dierbaar zijn. En ik zal zeker niet degenen 
noemen die mij niet dierbaar zijn; een universitaire gemeenschap is ook 
maar gewoon een mensenwereld waar de academische normen en waar-
den soms ver te zoeken zijn. 

Tenslotte. ooit had ik zelf geen goed woord over voor lieden die te lang 
op het pluche van een goedbetaalde stoel bleven zitten. Dank dat jullie 
mij dat nooit hebben nagedragen en het in elk geval niet hebben laten 
merken. Want, sorry, de tijd is omgevlogen. 
Ik heb gezegd.
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