0.Bedroli, Acackoteaat 7,
P. Veehng, Oragpkin 119,

am de
Bnde auteurs studeerden hutsh~udwetmrchapp~pl
Pedrohe werkt tham alr konsuknt & a ~ b o s t $ e n WMBejaaedentehulzen; u R t e r \Isellag is a k an&
Budgetvoorlichting (NIBUT)) in lkn Waag.

Boekbespreking
vervolg van p. 73

Er wordt mgegaan op h a onderscheid tussen 'fyskk-tu~mtelrjkeomgeving' a16 begnp mast dat van het
socraal-ruimtehjk gedrag van de bewoner De vertalwp van $e m h u d van dem b i p p e n m r e i p woonsituatie wordt gezlen als het womekolog~schasp& Dtt vraagt van de w@gfl&koI
bouwen en wonen
In hoofdstuk 10wordt de betekenu naar voren gehaald van bet systeem-en modelrnattgdenkeien,nadlgv w r
het ontwlkkelen van leermodellen. Dit als mogehjkheid om de kompbexhd van de wederz~jdwbcmvlo&
I
ding van de mens en zljn woonomgeving doorz~chtlprte maken
In het daarop volgende hoofdstuk werkt Van L w w e n het strukfwrmodetuitzoalsdatin Wagenlngea aan
deLandbouwhoaeschool ontwikkeld is. Gewezen wosdt OD het belanp.van bet v ~ m a l i ~ e van
~ e ndrt model om
eventuele tekorten m rwimtehjk lnzicht a m te vullen. ~ a m m edat
r er &n aandacht besteed IS aan het f a t m
hoeverre het model beproefd IS in verband met de didahtrache bruikbaarhd (l~rmadel/dmkmodel).
Hoofdstuk 12 gaat over een theorie van bet wonen, waaraan Van Leeuwen aI%mhoud gceft 'de mate van
optimaal identlficeren met de prwate habitat' die bepalend is voor de identlfikatie van de meer 'complexe
habitats'. Het lijkt mij waardevol deze theorie aan de realite~tte toetsen.
Het laatste hoofdstuk gaat in op plaatsbepalingen rol van het v a k g e b d woonekologiet u s m areh~tektuur
en socialewetenschappen Aan de hand van een soort 'groe~schema'tracht de schrrjver dit dtudell~kte maken
Hethoekisineersteinstantiebedoeldvoorstudentenindewoone logeenanderevakgebiedendiezichmet
bouwen en wonen bezig houden, voor welke grOephet mlj ook zeexruikbaar hjkt Daar bet taalgehik vqj
moeilijk is uraagik rmj we1 af of het een breder pubhek zalbemken Ook de hoofdstukken die wat filosofisch
van aard zijn zullen wat nunder tocgankelijk zip.
!Degtote waarde van het boekligt ln het feit dat men j het woonekologischdenkenuitgaat vande'wonende
me% in,zijn huishoudensituatie' om van daamit een woonkwustzr~nte ontwikkelen brj de bewoners
.iHet is inderdaad goed merkbaandat het boek geschreven is door een architekt; voor dlt feit vraagt de
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