Hoogleraar Dorien Manting over stedenbouw in snel veranderende tijden:

‘EERST WAARDEN
BEPALEN, DAN STEDEN
OF WIJKEN BOUWEN’
Vooral voor jongeren zijn het onzekere tijden. De arbeidsmarkt wordt almaar
flexibeler, de woningmarkt zit vast, de huizenprijzen lopen snel op. Wanneer
kun je dan wat gaan opbouwen? En wat gaan ouderen doen met al die
nieuwe technieken? Hoogste tijd om het over de belangrijke waarden van
de samenleving te hebben.
Dorien Manting is hoogleraar Bevolking en Ruimte aan de Universiteit van Amsterdam op
een leerstoel van haar werkgever, het Planbureau voor de Leefomgeving. Daar werkt ze als
sectorhoofd Verstedelijking en mobiliteit.
Met haar teams onderzoekt ze allerlei maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke
ontwikkelingen die te maken hebben met veranderingen in de bevolking en in de technologie.
We willen even van haar horen hoe al die maatschappelijke veranderingen uiteindelijk moeten
worden meegenomen in de bouw van een woonwijk, zoals die op het Amphiaterrein.
Waar hebben we het dan over: de demografie, ofwel de vergrijzing en de verkleuring van
Nederland en Breda, de zich terugtrekkende overheid die burgers almaar meer eigen
verantwoordelijkheden toedient, de flexibilisering van vooral de arbeidsmarkt, de oprukkende
technologie met zijn smart concepten, zijn algoritmes en robots, het klimaat en de noodzakelijke
energietransitie. En een groot probleem van deze tijd: een dichtgeslibde woningmarkt.

Om met dat laatste te beginnen: ook in
Breda is voor jonge mensen praktisch
geen huis te krijgen, of ze moeten
kapitaalkrachtige ouders hebben. Wat
doet dat met een samenleving?
“Nog niet zo lang geleden konden jongeren
op steeds jongere leeftijd een huis kopen of
huren. Tijdens de laatste crisis is de klad in
de woningbouw gekomen. Doorstroming
stagneerde. En het kopen op steeds jongere
leeftijd is gestokt. Nu komen doorstroming
en nieuwbouw voorzichtig weer op gang,
maar er blijft de komende jaren een groot
tekort aan nieuwbouwwoningen. Jongeren
moeten dus even wachten, of terug naar het
ouderlijk huis of soms veel meer betalen. Je
ziet ook de trek uit de stad toenemen, vooral
van jonge stellen en gezinnen. Dat Almere
weer zou groeien, geloofde toch niemand?
Dat is nu wel aan de gang.”

Is de trek naar buiten alleen vanwege de
financiën?
“Voor een belangrijk deel wel, ja. Die trek naar
buiten hadden we in de vorige eeuw precies
zo. Ook toen was wonen in de stad relatief duur
en kozen mensen ervoor om naar nieuwe
groeikernen te verkassen, iets verder van de
stad, met meer woonkwaliteit voor je geld.
De woonvoorkeuren van mensen zijn niet
echt veranderd: de meeste gezinnen willen
naar een stedelijk milieu, met voorzieningen,
met bedrijvigheid. Dat wilden ze dertig jaar
geleden, dat willen ze nu net wat vaker dan
vroeger. De populariteit van de stad is niks
nieuws.”
Maar in die stad zijn geen huizen, en al
helemaal geen betaalbare huizen. En het
kost wel even tijd die achterstand in te
lopen. Wat zijn de grootste knelpunten op
de woningmarkt?

Mensen met lage inkomens
winnen niet bij verduurzaming:
zij hebben namelijk al heel veel
bespaard op energie

Wonen in de
stad wordt voor
bepaalde groepen
te duur

“Er is het aanbod dat achter loopt, uiteraard.
Wat een echt knelpunt lijkt te gaan worden is
toch betaalbaarheid, zowel koop als huur. En
daarmee zit je meteen bij de toegankelijkheid
van die stedelijke woningmarkt voor bepaalde
groepen. En dat geldt voor jong en oud. Ook
ouderen zien hun woonlasten toenemen. Als
we met z’n allen willen dat ouderen langer
zelfstandig thuis wonen, betekent dit dat
diezelfde ouderen allerlei voorzieningen
moet treffen. Die zijn niet gratis. Maar je wilt
ook dat ze hun huis verduurzamen. Dat zijn
ook geen kleine investeringen. Technisch kan
alles, een traplift of zonnepanelen. Maar is
het voor al die mensen betaalbaar? Mensen
maken zich zorgen. Dat is soms zeer terecht.
We hebben een tijdje terug een studie
gedaan naar verduurzaming. Iedereen denkt:
dan gaan je energiekosten omlaag. Maar wat
blijkt: mensen met een laag inkomen, die
hebben al heel veel bespaard op energie. Die
hebben niet altijd winst van verduurzaming.
Die kunnen minder schuiven in hun budget.”
Foutjes…..
Boekenmakers maken fouten. Deze ook. Je had het
vast al gezien: voorin het boek kondigen we een
interview aan met hoogleraar Dorien Manting.
Dat is er dus na enig geschuif tussenhoofdstukken
uitgevallen. Nederig excuus aan haar (ze vatte het
sportief op) en jou, lezer. Dan het slothoofdstuk, op
pagina 279: daar staan na de laatste zin zes regels
tekst teveel. Bovendien zijn we straal vergeten de
namen te noemen van de schrijvers van de eerste
versie van hoofdstuk 1 over het Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk. Dat zijn vier studenten:
Loes van Poppel, Maaike van Leeuwen, Richard van
Nieuwenhuijzen en Remco Tacken. Bij deze.

Vooral jongeren zien veel onzekerheden
op hen afkomen. Geen kans op een huis,
de arbeidsmarkt is vergaand flexibel
gemaakt, een vaste baan is zowat een
uitzondering.
“De transitie van jeugd naar volwassenheid,
zoals demografen dat noemen, duurt
langer dan vroeger. Het begint met het
moment waarop je het ouderlijk huis uit
gaat. Demografen markeren het einde van
de transitieperiode met het moment dat
men kinderen krijgt. We zien al decennialang
dat die periode langer wordt. Tot voor kort
gingen jongeren steeds vroeger uit huis,
maar die andere stappen komen steeds
later. Ook komen jongeren vaker terug
naar huis, dat is de laatste jaren heel erg
toegenomen. Dat jongeren langer alleen
wonen of op latere leeftijd aan kinderen
beginnen, heeft ook gevolgen voor andere
zaken. Wij onderzoeken bijvoorbeeld de
gevolgen voor het autobezit onder jongeren
als gevolg van dit soort ontwikkelingen.
Nu die relatie- of gezinsvorming zich later
voordoet wordt ook later besloten een
auto te kopen. Want rond gezinsvorming is
misschien dan toch een auto nodig. Maar al
dit uitstelgedrag heeft veel te maken met
slechte arbeidsmarktperspectieven of de
krapte op de woningmarkt.”

dan gaan die als warme broodjes. Er is immers
een tekort. Maar de vraag voor een gemeente
of een ontwikkelaar zou moeten zijn: Wat wil
je met die wijk op de langere termijn? Wil je
er meer mee? Wil je dat de mensen in een
gezonde leefomgeving vertoeven? Vind je
het belangrijk dat ze zelfstandig naar een
huisarts of naar de binnenstad kunnen? Of
zie je dat niet meer als je taak? Vraag je dus
een paar andere dingen af bij de ontwikkeling
van zo’n wijk. Is veiligheid geborgd? Is de
toegankelijkheid, van voorzieningen, van
mobiliteit, geborgd? Dus niet: hoe richt ik
die wijk in, maar: hoe borg ik die belangrijke
publieke waarden voor de bewoners nu en
straks?”
Hoe kunnen steden voorsorteren op al die
nieuwigheden?
“Wat is die stad van de jaren ‘20-’30?
Infrastructuur en gebouwen staan er al voor
een groot deel. De binnenstad van

Zijn deze tijden onzekerder dan vroeger?
En zo ja, wat doet dat met ons?
“Er zijn nu andere onzekerheden dan vroeger.
En er komen andere nieuwe dingen op ons
af. Want realiseer je: nu al is de helft van de
Nederlandse bevolking boven de vijftig jaar. In
de jaren zestig-negentig van de vorige eeuw
was dat aandeel veel lager, toen hadden we
een jongere samenleving. Maar wat gaat die
oudere bevolking doen met al die nieuwe
ontwikkelingen? En wat betekent dat voor
de steden? Over twintig, dertig jaar, is er nog
steeds een omvangrijke groep vijftigplussers,
deels zeer vitaal, deels kwetsbaar. Hoe gaan
die ermee om? Kunnen we het aan dat er
straks een robot door onze huizen loopt die
voor ons zorgt? Kleine stapjes, zoals skypen
met de huisarts, dat zie ik nog wel gebeuren.
Je komt voor die keuze, wanneer je een uur
moet reizen naar je huisarts.”
Dus een belangrijke vraag, ook voor
stedenbouwers die nieuwe wijken bouwen,
is: hoe zorg je ervoor dat iedereen kan
meekomen?
“Ik denk dat er op dit moment te veel
aandacht is voor de technologische kant
van stedenbouw. Terwijl als het gaat om
het ondersteunen van de samenleving,
je ook moet nadenken over de vraag hoe
je bepaalde waarden die je overeind wilt
houden kunt versterken. Als je een nieuwe
wijk ontwikkelt met jongerenwoningen erin,

Amsterdam, maar ook die van Breda, ziet
er niet heel anders uit dan een eeuw terug.
Alleen de manier waarop we die gebruiken
verandert. We gaan meer fietsen. Hoe
kunnen we die fiets een plek geven? In
Amsterdam zijn er al plekken waar je je fiets
niet meer mag neerzetten. Dan wordt-ie
weggehaald. De regering wil dat in 2030 alle
nieuw verkochte auto’s elektrische auto’s zijn.
Dat is één ding. Maar dat betekent veel voor
de stad. Parkeerplekken die moeten worden
gereserveerd voor laadpalen. Daar is nu al
discussie over tussen wel- en niet-gebruikers.
Je weet ook nooit precies hoe mensen met
nieuwe mogelijkheden om zullen gaan.
De hybride auto is zwaar gesubsidieerd,
maar daar werd niet of nauwelijks elektrisch
mee gereden. Dat ging om het financiële
voordeeltje. Mensen anticiperen. Dus als je
mij vraagt: wat doen de mensen in die stad
van 2030, dan is dat een heel lastige vraag.
Belangrijkste is dat we er met z’n allen –
overheid en burgers - goed over nadenken.”

Mensen met lage inkomens winnen niet
bij verduurzaming: zij hebben namelijk al
heel veel bespaard op energie

