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Een waslijst van knelpunten tegenover
een beperkt aantal lichtpunten, dat is

Bmnen de 'ontvangststructuur' gaat het onder m e r om somale organlsat~e,fmanciele
De bovengenoemde technische, soclaal-eco-

treft.
Het Probleem
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'DB mens stopt met het bouwen van zrjn wonlng als hij sterft'. Dit gezegde uit Azie geeft
aan hoe belangrijk de woning en woonomgevmg IS voor de kwallteit van het leven ~pdeze
aarde. Het is daarnaast een indicatie van de
grote mate van zelfwerkzaamhe~dbij het verwezenlijken van een acceptabele habitat binnen de menselijke nedeczettingen.
In de ontwikkelingslanden is deze zelfwerkzaamheid nog steeds groot, met name onder
de lage inkomensgroepen. In de snel groeiende steden is echter meeds meer hulp nodig
om ook voor de lage inkomensgroepen een
acceptabele woonomgeving te kunnen garanderen. Deze hulp is vooral van belang gezien
de steeds groter wordende afhankelijkheid
van toegang tot crediet, grond, bouwmaterialen, vaardigheden, wettelijke bescherming,
etc.
Inde rurale nederzettingengaat hetvobralom
een ondersteuning op het gebied van basisvoorzieningen zoals drinkwater, sanitaire
voorzieningen en gezondheidszorg. De aandacht richt zich dan ook meestal op de stedelijke huisvestingsproblematiek. Het zal duidelijkzijndat wonen niet alleen betrekking heeft

Naast genoemde complexiteit neemt de omvang van het probleemgebied steeds sterker
toe In 1985 was de bevolkingsomvang van
minder ontwikkelde landen 3.7 miljard met
een verwachte groei naar 4,8 miljard i n her
jaar 2000 en 6,l miljard in 2015. Op dit moment wordt door de Verenigde Naties geschat
dat voor 1 mdjard mensen in de Derde Wereld
de woning en woonomgeving aanzienlijkverbeterd moet worden terwijl een additionele
behoefte gecreeerd wordt door een bevol-
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kingsgroer van 80 m~ljoenper jaar ').
Wanneer wij de hurdrge stand van zaken op
het gebred van wonen in de Derde Wereld in
wetenschap. belerdsformulering, bele~dsvoering en de werkelijkherd van het wonen bezien dan is er reden tot grote zorg. Deze zorg
is gebaseerd op srgnalen van frustratie, negering, isolement, moedeloosheid en wanhoop.
Frustratie bestaat vooral bij de groep deskundigen die i n de praktijkvan het ontwikkelmgswerk geconfronteerd worden met de u ~ t zrchtsloze huisvestingssituatre waarin (met
name de stedelijke) armen in de Derde Wereld
trachten te overleven. Het is deze groep dre
teleurgesteld is vanwege een onvoldoende
aandacht In beleidsformulering en urtvoering.
lsolement heeft onder meer betrekking op het
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zoals dat verzorgd wordt door de Nederlandse
universitaire wereld. Ik kan mij niet aan de
indruk onttrekken dat, na de multrdrsciplrnaire en inter-universrtaire flrrt van de jaren
'70, die in sommige gevallen resulteerde In
een vorm van verlrefdheid, er nu een verkoeling optreedt waarbrj iedereen zich terugtrekt
achter de ergen vertrouwde vakstellingen.
Gezien de complexiteit van het woonprobleem in de Derde Wereld kan deze ontwikkelmg funest zijn voor het zoeken naar haalbare
en blijvende oplossrngen. Het p b r e k aan wetenschappelijk 'samenwonen' kan ook resulteren in een zwakke positie ten aanzien van
degenen die uiteindelijkverantwoordelijk zrjn
voor het beleid.
Moedeloosheid komt steeds meer voor brj
personen die behoren tot de ambtellijke en
politieke beleidsorganisaties, de wetenschappelijke wereld en organ~satiesdie betrokken zijn bij de uitoefening van de beroepspraktijk. Zij voelen zich door hun geringe
aantal binnen hun werkterrein alleen staan
en zijn als zodanig niet b ~machte
j
de koers bij
te stellen.
De wanhoop wordt vooral merkbaar b ~ de
j
zeer grote en groeiende groep van stedelijke
en rurale armen die In steeds mindere mate
toegang hebben tot een aanvaardbare woning en woonomgeving. Bij een minderheid
slaat deze wanhoop om in de eerder genoemde moedeloosheid. Bij een overgrote
meerderheid resulteert deze wanhoop, gelukkig, steeds sterker in boosheid en woede die
tot uitdrukking komt in sociaal protest en politiek yerzet met name in de grote en middel!rote steden van de Derde Wereld.
I

%jdens hetdnternationale Jaar van de Dakloi e n (19875 kwamen deze signalen duidelijk
b&aar voren in de discussies die op verschil-

behalve de betrokken stedelrjke en rurale asmen, overgegaan IS tot de orde van de dag an
dat de moedeloosheid IS vervangen cRoor berusting! Betekent dit dot wij wn Csgrmt3wnte
crisis moezen accepteren?
Hoewel rk drerg te gaan behoren tot da 'moedelozen' is mrjn antwoord op daze waag duidelijk: het khn niet en het mag niet! Hoe kunnen wij voorbrjgaan aan de enorme ellende
die direct verbonden IS met onasceptebel@bhuiz~ngen een groot gebrekaan basisvcyorzreningen. ziekte, werkloosheid, anelfahtisme,
onwaardrgheid.
lndien wij daarnaast accepteren dat structurele bestr~jdingvan armoede de centraledoelstelling is van het Nederlandse beleid op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking mbgen we dit niet accepteren. Het gaat immers
om het scheppen van socraal-econom~sche
ontwikkelrngsmogelijkheden voor een zeer
grote groep kansarmen.
Wat dan te doen wanneer wij willen werken
aan een geleidelijke vooruitgang? Well~cht
gaat de vergelijking op met de wijze waarop
veel mensen d ~ e
het persoonlijk moeilrjk hebben uit een dal omhoog proberen te krabbelen: lichtpunten tellen, knelpunten onder
ogen zien en al dan niet met behulp van derden op basis van verkregen inzicht verbeterrngen aanbrengen.

Lichtpunten
Een eerste positieve ontwikkeling is gelegen
in de nog steeds toenemende aandacht die de
Wereld Bank (IBRD) geeft aan beleidsantwikkeling- en uitvoering op het gebied van huisvesting. Dit beleid richt zich met name op het
scheppen van voorwaarden. Bij de uitvoering
van 'nieuwe stijl' projecten staan twee
hoofddoelstellingen centraal:
het scheppen van produktieve niet-landbouw gebonden werkgelegenheid tegen de
laagst mogelijke kapitaalsinvestering per arbeidsplaats met een zo groot mogelijke spreiding, en
de ontwikkeling van programma's voor het
toeleveren van basisvoorzieningen voor de
stedelijke armen op zo groot mogelijke schaal
en op basis van kwaliteitseisen die financieel
haalbaar zijn, zowel voor het betrokken individu als voor de nationale economie.
Een tweede lichtpunt is gelegen in het klemmende beroep dat de 'UN Committee on Human Settlements' in het kader van het Internationale Jaar van de Dakl~zenheeft gedaan
op de lidstaten om over te gaan tot een herziening en versterking van nationaal beleid op
het gebied van volkshuisvesting.
Aanbevelingen betreffen onder meer de inte-
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gratie van het hw~svestingsbele~d
in het alge- bewustwording, soc~aleorganisat~eenverbemene econom~scheontw~kkelingsbele~d;
de terlng van gezondhe~dszorg.
~ n t w ~ k k e l i nvan
g kleine en middelgrote steden; herorrentat~evan het bele~dop het ge- Knelpunten
bled van volkshuisvesting en publieke werHet zal duidelijk zijn dat ook de positieve ontken.
In do herorentat~ed~entin de eerste plaats wikkelingen te maken krijgen met een aantal
meer de nadruk te lrggen op een voorwaar- knelpunten die in de loop der jaren zijn gesigdenscheppend bele~d,ger~chtop het verw~j- naleerd en die een werkelijke verbetering van
deren van beperkingen rn besch~kbaarhe~d beleid en beleidsuitvoering in de weg hebben
van grond. frnanc~ele m~ddelen,~nfrastruc- gestaan:
tuur, produktre bouwmater~alenen ~ n s t ~ t u t i Teveel worden activiteiten, gericht op veronele voorzien~ngen.
Bij het voorwaardenscheppend beleid moet betering van habitat, fragmentarisch en ad
hoc uitgevoerd, met als resultaat isolement
tegel~jkert~jd
het enorme potent~eelaan zelfwerkzaamhe~den vmdingrijkhe~dvan de be- van i n feite onderling samenhangende protrokken bevolkina erkend en aest~muleerd iecten en programma's.
worden BI] d ~laatste
t
past een zecentral~saVerbetermg van wonmg en woonomgevlng
tle In plannmg, beslu~tvormmgen u~tvoering
en een dutdel~~ker
rol voor NGO's (Non Gou- waarln aandacht besteed wordt aan 'technivernemental ~ r ~ a n i s a t i o n sTevens
).
is van sche distributie' en sociaal-economische en
belang om binnen het beleid meer aandacht bestuurlijke 'ontvangststructuren' is een
langdurig proces, waarvoor het geduld en de
te schenken aan gezondheidszorg.
benodigde middelen vaak niet aanwezig zijn.
Een derde positieve ontwikkeling is dat de
Bestaande voorschriften en normen voor
hechte samenhang tussen problemen op het
gebied van habitat en het milieu steeds meer bouwtechnische procedures en keuze van
zichtbaar worden. Deze samenhang maakt materialen drijven de kosten voor het aanhet mogelijk om in de voorbereiding en uit- brengen of verbeteren van infra-structuur,
voering van ontwikkelingsprogramma's beide gerneenschapsvoorziening en huisvesting in
probleemgebieden te bestrijken. Een voor- veel gevallen onnodig op.
beeld is de negatieve invloed van de ontwikDe geografische lokatie van projectuitvoekeling van ge'industrialiseerde steden op het
oppervlaktewater. Om verontreiniging tegen ring op het gebied van infra-structuur, gemeenschapsvoorzieningen en huisvesting
te gaan moeten maatregelen genomen worden in relatie tot huishoudelijk en industrieel gaat vaak in tegen de voorkeur van de betrokafvalwater en vast vuil. Deze maatregelen be- ken doelgroep.
treffen niet alleen de zuivering van het afvalOndanks de grote aandacht voor participawater, riolering,vastvuilverwerking en dergelijke, maar ook de verbetering van de tie en zelfwerkzaarnheid, zowel in woord als
woonomgeving op wijkniveau, voorlichting geschrift, blijkt een daadwerkelijke effectieve
en een sterke mate van participatie van de participatie van stedelijke doelgroepen in de
praktijk zeer moeilijk te realiseren.
betrokken bevolking.
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Zo voert Haskoning met een aantal organisaties in Nederlanden India in twee middelgrote
steden, gelegen aan de rivier de Ganges in
India, een project uit waarin eerder genoemde ge'integreerde benadering verder
wordt ontwikkeld en in praktijk gebracht. Aan
het project liggen twee hoofddoelstellingen
ten grondslag:
het teruadrinaen van de verontreininina
- van de rivi& de Eanges, en
directe verbetering van levensomstandigheden van lage inkomensgroepen in de wijk
Jajmau, Kanpur en Mirzapur.
De belangrijkste afgeleide doelstellingen betreffen: zuivering afvalwater, verbetering van
het rioleringssysteem, aanbrengen van sanitaire voorzieningen, drinkwatervoorziening,

l(2) april 1989

Tijdschriftvoor Huishoudkunde 10 (2) april 1989

a's voor het
en voor de
?lijkeschaal
e financieel
.okken indinie.
n het klemttee on Hun het lnter:eft gedaan
ot een her~ abeleid
l
op

I

)
'

[

Problemen bij uitvoering van activiteiten
gericht op bestrijding van stedelijke armoede
hebben mede geleid tot het inzicht dat verschillende vormen van training de kwaliteit
van uitvoering aanzienlijk kunnen verhogen.
Er bestaat vooral behoefte aan training van de
midden en lagere kaders van de overheid en
van de betrokken doelgroepen.
Uitvoering van activiteiten, gericht op een
verbetering van de woning en woonorngevi~g
van de stedelijke armen is het meest gebaat
bij een gedecentraliseerde vorrn van bestuurlijk-administratieve organisatie. In veel gevallen berust de verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering echter bij centrale
overheidsmstanties.
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Grond en, meer in het bijzonder. grondeigendomsaspectenzijn van het allergrootste
belang bij het zoeken naar blijvende en meer
gespreide oplossingen. Een van de belangrijkste problemen hierbij is de onevenwichtige
verhouding tussen vraagen eanbod. Her aanbod van grond, noodzskelijk om stedelijke armen de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen en woonzekerheid te bieden is zeer
klein, of wordt bewust klein gehouden op basis van speculatieve overwegingen.
Veel onderzoek wordt 10s van projecten en
programma's uitgevoerd en in veel gevallen
uitbesteed aan instellingen die niet de uiteindelijke verantwoordefijkheid voor uitvoering dragen.
\

De lijsb van knelpunten kan nog uitgebreid
wosden. Het uiteindelijke beeld geeft eerr
somber ~perspectief.De armen in de Derde
Weteld tiebben door een gebrek aan finanoilleaen wettelijke middelen een zeer be*ktptoegang
tot de basis-ingredienten, die
hc%dzakeliik ziin voor het aanbrenaen van

woord te koman. sp ~ W I Swn I&aaI bestaande moaelijkheden en kperkingpm.
Baarnaast zulten teveno d5 multi- en hilamralr? organisaties rich w e t e n
& wijze waarop bstedingen ter &stri@inig
wan & habitat-problematic& in & Oede WEereld een zo groot megelilk effect tu1fei-i h&ben.
Een eerste vereiste is dat dgigenen die ambtelijk en pdl~tiekverantwooreklijk zijn vsor bet
bele~d,erkennen en accepteren dat armaede
'in de Derde Wereld zrch i n vetsneM t e m p
concentreert in grote en mrdd@lgrotastsdern.
Daarnaast moet het duidelijk zijn dat een venbetering van de woning en woonomgeving
een essentiele randvoorwaarde is w o r sen
structurele sociaal-economische ontwikkeling van zeer grote groepen kansarmen.
Met betrekktng tot uitvoering van het beleid
moet het accent meer komen te liggen op een
programmatische aanpak, waarin met name
aandacht gexhonken wordt aan het scheppen van voorwaarden waarin de betrokken
bevollting zelf woning en woonomgeving verbeteren. Dit betekent dat niet zozeer de woning zelf centraal staat, maar eerder een verbetering van de sociaal-economische en
bestuurlijke ontvanststructuren i n combinatie met het aanbrengen en werbeteren van
infrastructurele basisvoorzieningen, gezondheidszorg en kleinschalige werkgelegenheid.
Yerder is van groot belang dat het besef gaat
doqrdringen dat problemen op het gebied van
habitat en milieu i n sterke mate samenhangerxq.Wanneer er een duidelijke erkenning
komtdat~roblemenin verband met wonen en
woonomgeving gerelateerd z ~ j naan de milieuproblematiek wordt het mogelijk om een
beleid te ontwlkkelen en uit te voeien waarin
beide ~robleemaebiedendaadwerkeliik aangepaki kuhnen-Lorden. Bij opzet en Litvoering van beleid wordt dan idgespeeld op de
midden- en lange termijn doelstelling het mi".ieuite.bksche'imen.terwiil:o~
korte termiin de
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Syse, be~leidsf~rnwlermg
en u~tvoeringvan de
hab~ta+pr&lernst~elk een sterk multidisc~phnolre mmenwe~rk~ng
wreist Dlt nret alleen
fussen de d~scipl~nes
betrokken b11'kernproblerrnatiek" van het b o w e n en wonen, maar
m k blj & "rsndaroblernat~ek"wellke verbon-

beleng van hab~taten m ~ h e u
voor de kwal~teit
van het leven, n u e n In de toekomst, In positleve zln gezamenlijk door moeten gaan. Het
gezegde waarmee ik deze b~jdragebegon,
probeert u ~te
t drukken dat mensen hun hele
leven werken aan woning en woonomgevlng
Zij hebben daarb~jvooral in de Derde Wereld,
en onze permanente
recht op onze sol~darite~t
steun.
Noot

' Shelter and Serv~cesfor the poor - A call to Action
Cornmvss~onon Human Settlements, HS/CNV/3,
4 Febr. 1987

onomgeving
IS wor een
e ontw~kkearmen.
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1 het schepe betrokken
ngevmg verlzeer de woder een verlmische en
i n combinabeteren van
ten, gezondlelegenherd.
!t besef gaat
t geb~edvan
samenhan? erkenning
et wonen en
aan de mldijk om een
w e n waarin
?rkehjkaant en uitvoepeeld op de
lling het mie termljn de
eterd wordt
I van basisvoorl~chting
?trokkenbe1 het Nederen kunnen
Ihng, nameIng, gekop,terker worcten van de
g op het min te bunde-

lnleider
Drs. J. H. de Goede, Directeur Divisie Human Settlements Development, Haskoning B.V., Postbus
1251,6500 AD Nljmegen.

Vrouwenemancipatie in
landelijke gebieden

nuit de uni:ijn,dat ana-

Het rapport is het verslag van een orienterend
onderzoek naar ruimtelijke belemmeringen
en faciliteiten voor emancipatie van vrouwen.
Op dit terrein was in Nederland nog niet eerder onderzoek verricht. De studie is uitgevoerd i n opdracht van de Rijksplanologische
Dienst door mw. ir. A. G. M. ten Brinke-van
Hengstum en mw. ir. M. Y. Toonen van de
Vakgroep Wonen, Landbouwuniversiteit Wageningen. De onderzochte plaatsen waren
Vorden en Steenderen.
De belangrijkste conclusie is, dat de beschikking over een auto in de landelijke gebieden
een voorwaarde is om te kunnen participeren
in emanciperende activiteiten. Het openbaar
vervoer gaat te weinig frequent en de fiets is
vaak onveilig, terwijl de afstanden dikwijls te
groot zijn om te fietsen. De onderzoeksters
vonden dat vrouwen i n landelijke gebieden
meestal worden verondersteld kinderen en
ev'entueel in de buurt wonende ouders te halen en te brengen naar hun diverse activiteiten, die op het platteland altijd op afstand
liggen. Dat is een sociale, maar ook ruimtelijk
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bepaalde belemmering om aan eigen activiteiten toe te komen. De verschillen tussen
Vorden en Steenderen waren niet groot. Er
zijn in Vorden wat meer winkels en er is wat
meer werkgelegenheid, maar in beide plaatsen is een autovoor vrouwen bijna onmisbaar
Het rapport kost f 33.50. Het is te bestellen
bij: De Landbouwuniversiteit Wageningen,
Centraal Magazijn, Dreijenplein 4,6703 HB
Wageningen, met vermelding van bestelnummer 06481 904.

Positieve actie
Het thema van NVR lnfo 25 is positieve actie
voor vrouwen. Het nummer is te bestellen
door overmaking van f 6,- op giro 352710 0
t.n.v. penningmeester NVR, Den Haag.
Er blijken nogal wat weerstanden tegen positieve actie te bestaan die op onkunde berusten. Daarom wordt in deze lnfo uiteengezet
waar positieve actie eigenlijk is, voor wie en
waarom het gebruikt kan worden en hoe det
in de praktijk werkt, zodat dit instrument OD
ziin iuiste waarde beoordeeld kan word

