Wonen, wetensc~hapen VVageningen

Door de organisatoren van dit symposium
zijn aan de inleiders de volgende vragen
Hoe kan in het universitair onderwijs en
onderzoek in de toekomst aan vermeerdering van kennis en inzicht i n elementaire
processen van het wonen, het dagelijks leven van mensen, het (ver)bouwen, beheren
en ordenen van onze ruimte, i n de samenleving worden vorm gegeven?
8 Hoe wordt de positie van de gebruiker,
van de consument, ten opzichte van de terugtredende, deregulerende centrale overheid, de decentrale provinciale en gemeentelijke overheid, de woningcorporaties en
de marktpartijen?
8 Hoe zullen de planning en het beleid van
de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting in Nederland in de toekomst vorm krijsymposium toch passen bij de speelse.
montere geest van Hendrik van Leeuwen,
die vandaag de universitaire mallemolen
gaat verlaten. Ik zal proberen op een meer
persoonlijke dan wetenschappelijke wijze te
voldoen aan alle verlangens van de organi-

Onderwijs en onderzoek
Ik begin met het onderwijs en het onderzoek.
Hier hebben de wegen van Hendrik van Leeuwen en mi] elkaar vaak gekruist. Ik denk hierbij aan de Teleac-cursus 'Bouwen en wonen"
die-we samen in 1970 hebben verzorgd. Dat
was nog eens onderwijs. Deze uitzendingen
zijn pas later door de uitzendingen van de
Parlementaire Enqu6tecommissie Bouwsubsidies overtroffen.
Eerst sta ik stil bij de Wageningse aanpakvan
het bouwen en wonen: de woonecologische
benadering. Die aanpak heeft geen hoogdravende theoretische pretenties. De vakgroep
Wonen is ook niet het expertisecentrum met

sen professionals en amateurs, tussen producenten en consumenten, tussen bouwers,
ontwerpers, beheerders en bewoners (Van
Leeuwen, 1968; 1980; Priemus, 1984). Daarbij gaat de Wageningse school steeds uit van
een actieve rol van gebruikers, van de mondigheid van bewoners. Dat is een waardevol
uitgangspunt, waar de volkshuisvesting het
ver mee zal schoppen.
Meer in het algemeen is de volkshuisvestjng,
de planologie, het bouwen en wonen gebaat
met een efficiente organisatie van het veld.
Als dat niet gebeurt, boeken we verliezen.
Dan wordt Grunfeldin Tilburg niet opgevolgd,
Guffens in Nijmegen, De Jonge in Delft,
Adriaansens in Delft, Van Leeuwen hier in
Wageningen. We zullen gezamenlijk in Nederland het belang van probleemgericht onderwijs en onderzoek moeten verdedigen en
demonstreren. Dat kan gebeuren via de Stich-
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kleinere sckaalniveau vatt.wk+
ning, siraat, complex en buun tot haaccetkt
gunst@ als deFancwentle tusseq,wmtngprodticenteen ,en tusSBh wonlngbeheerde~s
onderJ~ngttoeneemtJ,i#lleeni ~m&rgel&e

van de bewoners zelf kan daarb~jeen factor
van gew~chtzljn Maar ook de andere partlclpanten zullen hun b~jdragemoeten leveren
Een polar~satre tussen bljvoorbeeld een
e~gen-hu~slobby
en een huurlobby IS daarb~j
u ~den
t boze I-Yetgek~bbeltussen twee werelden b ~ n n e nhet veld van bouwen en wonen IS
bepaald nlet verheffend en voor be~de
groeperlngen contraprodukt~ef Het belang van een
goede volkshu~svest~ng
zou h ~ e alle
r
betrokkenen, vanult hun elgen verantwoordel~jkheid, moeten brengen tot samenwerking en
coordinatie.
Met het verschijnen van de Nota-Heerma, de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en (in mindere mate) het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, is de speelruimte voor de
jaren negentig redelijk adequaat weergegeven. De bekende leuze Europa 1992 speelt
daarbij nadrukkelijk op de achtergrond mee.
We zouden daaraan nu nog allerlei opwindendeenspannendegedachten kunnentoevoegen, maar deels is dat bij de discussie over
de Ontwerp-Nota Volkshuisvesting a1 gedaan,
en deels is dit puur koffiedik kijken. De volkshuisvesting i n de jaren negentig zal worden
gekenmerkt door een combinatie van ordening en sturing, een combinatie van rnarktprocessen en regelgeving. Rigide centrale
stelsels zullen i n de komende jaren weinig
kans hebben. De rnarktpartijen zullen steeds
minder in staat worden gesteld om lasten op
de Rijksoverheidaf te wentelen. Zij zullen hun
eigen verantwoordelijkheden moeten dragen
en daarbij zelf meerfinanciele risico's moeten
accepteren dan zij in het verleden gewend
waren. Dit beleidskader biedt goede aanknopingspunten voor de Wageningse aanpak, die
immersookstoelt op een grote verantwoordelijkheid van bewoners voor woning en woonomgeving. Deze verantwoordelijkheid zal niet
alleen tot uitdrukking moeten komen bij
nieuwbouw, maar meer en meer ook bij het
beheer van woning en woonomgeving.
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In 1955 werd in Wageningen In de sector der
4h~ishoudwetenschappeneen lectoraat "De
leer van de woning en haar bewoning' get. Deze leerstoel, vanaf het begm bezet
Hendrikvan Leeuwen, gaf de stoot tot de
. k e l i n ~van een studier~chtingnaar het
3 Amer~kaanse 'Home econ-

logie van het wonen IS gest~muleerddoar bte
toenerning van het verlangen naar meckzeggenschap van de b e w n e r i n de vorrngev~njg
van het woonmiheu. Het object valpde emlo
gie van het wonen IS de relabe tussen &
mens en de gebouwde omgevlng waarin hlJ
leeft. Daarb~jspelen twee soorten probleemstellingen een rol.
de invloed van rulrnte en verm op de mensel~jkedlsposrt~e,
0 de ~nvloed
van de mensehjke disposttie op
de ruimte en de vorm.
~nhaar
De ecolog~evanhet wonen "brengt
geheel de relat~etot stand tussen de swtale
wetenschappen en de wereld van het ontwerpen, van het bouwen en van de ~ n d u s t r ~ e l e
product~e"(Van Leeuwen, 1968) Daarb~jstelt
de woonecoloog zlch op aan de z~jdevan de
woonconsument, waardoor de ecologre van
door haar mtermed~a~re
poslhet wonen '
t ~ de
e d~aloogherstelt tussen consument en
"
ontwerper
Deze opvattlng IS met alleen door Hendr~kvan
Leeuwen zelf u~tgedragen,maar ook door
deskund~genals Paul Pennartz en Hanke van
e op hun elgen wljze gestalte hebDam, d ~ elk
ben gegeven aan het gedachtengoed van de
Wagenmgse school Daarbrj v ~ e lde nadruk
nlet zozeer op ultvoerlge kwant~tat~eve
analyses, maar vooral op beteken~sgev~ng
en kwal ~ t a t ~onderzoek
ef
(Van Dam, 1973, Pennartz
1973,1979,1981 )
Beste Hendrik. Het blijft onbegrijpelijk dat
jouw leerstoel niet wordt gecontinueerd.
Maar als ik zie dat er binnen de nieuwe opzet
van 'huishoud- en consumentenwetenschappen" in plaatsvan twee, drie leerstoelen
komen, dan kan er toch gewoon doorgewerkt
worden onder een andere vlag die beter past
i n de mode-van-de-dag. Dan heet het maar
'residentiele informatica" of 'household facility management'; ze kunnen het krijgen zoals
ze het hebben willen. En als w e het helemaal
niet meer weten dan noemen w e het 'technische bestuurskunde".
Met de introductie van jouw leeropdracht
heeft Wageningen indertijd een voorsprong
genomen op Delft en andere universiteiten.
Je hebt hier in de meest letterlijke zin van het
woord school gemaakt. Als ik me gbed herinner hebben wij elkaar voor het eerst ontmoet
tijdens bijeenkomstenvan de BNA-Kerngroep
Woningarchitectuur: Ik kwam toen pas kijken.
Jij liep al jaren mee. Mij trof toen al, dat jij een
van de weinigen was die de brug tussen architectuur en gedragswetenschappen wist te
slaan. lemand als Niels Prak, ook al emeritus
hoogleraar wiens leerstoel verdween, behoort ook tot deze zeldzame:categorie. Die
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h 1 d d 2 van een case-study ~ t e d e b o i wen
t e n d ~ jee m i l b q verschtllendk gelegenheden
Volkshu~svest~ng,
54, jull/aug, no 7/8, p 291 hebt b~jgebracht, de ondervonden v r ~ e n d 2g6
schap, je uitstraItng.de lnstelling e n de kwahPennartz,
J Mensen en rulrnter een
telt v a n h e n dle b y jou z ~ j nafgestudeerd,
studle naar de soclale betekenls van de gekortom voor louw grate bljdrage aan de Ne.
bouwde omgevmg Wagenmgen
derlandse v o l k s h u l s v e s t w w l l ~kl e hartelllk
p e n n a , ~ p J J, 1981 De kern van hetwonen op
dankzeggen J o u w vertrek betekent een
het spoor Mulderberg (Coutmho)
verschraling voor h e t b o u w e n e n w o n e n I n Pnemus, Hugo, 1984 Nederlandse woontheNederland M a a r er IS e e n troost velen
j o u w werk voortzetten, blnnen e n b u ~ t e
geningen
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