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Bouweconomie TH bouwkunde, 1e jaars

Leerdoelen:

inzicht in:
de functionele plaats van de bouwproduktie in de
nationale produktie en de invloeden die daarbij
werkzaam zijn
de veranderende relatie tussen bouwproduktie en
gebouwde omgeving en de invloed daarvan op de
werkgelegenheid
kennis van:
de omvang en samenstelling van de bouwproduktie
en de hierin optredende veranderingen (mede als
deel van de nationale produktie)
de structuur van de bouwnijverheid en van het
bouwproces
de werkgelegenheid in de bouWnijverheid
vaardigheid tot:
het kritisch kunnen volgen van o.m. de behandeling
in parlement en pers van vraagstukken met hetrekking
tot de bouwproduktie en de bouwnijverheid
het zelfstandig denken over de inrichting van de
eigen studie in het kader van de beroepsmogelijkheden
van de bouwkundige ingenieur

Onderwerpen op college te behandelen (waarbij actieve
deelneming van de studenten wordt verwacht) :
veranderinge n (uitbreiding e n instandhouding) in de
gebouwde omgeving en hun invloed op de bouwproduktie
de functionele plaats van de bouwproduktie in de
nationale produktie; de overheid en het bouwen
procesfuncties, marktconstellaties en structuurveranderingen in de bouwnijverheid
v e rkenning van de ontwikkeling van de werkgelegenhe id

II

In deze oriëntatie komen de volgende onderwerpen aan
de orde (zie verder p. 157):

Volume en samenstelling van de bouwproduktie

p.

7

Bouwen in en na een periode van expansie

p.

33

Economische aspecten van stadsvernieuwing

p.

65

De bouwnijverheid

p.

91

Ontwikkeling werkgelegenheid

p. 129

De bouweconomie houdt zich bezig met economische aspecten
van het tot stand brengen en in stand houden van de gebouwde
omgeving. Het vak heeft een multidisciplinair karakter.
Bij het onderwijs en onderzoek wordt in het bijzonder de
aandacht gericht op het waarnemen van ter zake dienende
feiten en ontwikkelingen. De waarneming heeft ten doel tot
een beoordeling te kunnen komen van de keuzen die uitgaande van de ontwikkelingen welke zich in de gebouwde
omgeving voordoen - met betrekking tot de bouwproduktie en
de bouwnijverheid worden en moeten worden gemaakt.
De oriëntatie, waarvan de inhoud dient als achtergrond voor
de bespreking tijdens de colleges (en als tentamenstof), is
bestemd voor 1e jaars en k-studenten in de bouwkunde aan de
TH Delft en de TH Eindhoven. Zij kan ook als inleiding worden
gebruikt door studenten die aan de Universiteit van Amsterdam
de colleges bouweconomie volgen.
Bij de bestudering van de oriëntatie moet zowel van de tekst
en de figuren als van de verwijzingen kennis worden genomen.

september 1980
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INLEIDING

Bouwkunde is het geheel van kennis en kunst, dat zich richt op het
tot stand brengen en in stand houden van de gebouwde omgeving.
Bouwkunde richt zich derhalve op de bouwproduktie en de gebouwde
omgeving.
Bij het voorbereiden van de bouwproduktie komen meerdere vragen
aan de orde. Eén dezer vragen is: hoe moeten wij bouwen ?
Het hoe betreft de eisen die aan de tot stand te brengen bouwwerken
worden gesteld, o.m. met betrekking tot de functie welke zij moeten
vervullen, de vormgeving en produktietechniek alsmede het binnenmilieu en buitenmilieu.
Het leren formuleren van de te stellen eisen en het leren voldoen
aan de gestelde eisen vormen beide belangrijke elementen in de
studie van bouwkunde. Beide hebben betrekking op de planvorming.
Daarnaast kan inzicht in de vereisten waaraan moet worden voldaan
bij ' de uitvoering niet worden gemist.
Zowel de eisen met betrekking tot de planvorming als die ten aanzien van de uitvoering zijn aan voortdurende verandering onderhevig.
Het leren beant.w oorden van de vraag hoe wij moeten bouwen is een
omvangrijk en samengesteld proces, dat reeds hoge eisen stelt aan
de opleiding van bouwkunde en aan degenen die deze opleiding volgen.
Toch is het kunnen beantwoorden van de gestelde vraag niet voldoende.
Andere - en belangrijke - vragen dienen ook te worden beantwoord.
Wij moeten uitmaken waarom wij bouwen en wat (en waar) wij bouwen.
De beslissing over deze twee vragen betreft, zoals na de ontwikkeling gedurende de jaren vijftig en zestig duidelijk is geworden,
een moeilijker op te lossen vraagstuk, waarbij tegengestelde
belangen zijn betrokken, dan de beantwoording van de vraag hoe wij
moeten bouwen, hoewel niet kan worden ontkend dat ook bij de beantwoording van de laatste vraag belangentegenstellingen in het
geding zijn. De k e uzen die met betrekking tot de produktiestructuur
en de produktietechniek moeten worden gedaan, kunnen hiervan voorbeelden vormen.
De beantwoording van de drie vragen leidt tot de formulering van de
bouwopgave.
De vragen hoe wij moeten bouwen, moeten wij bouwen en wat (en waar)
moeten wij bouwen, kunnen om tot een goede beantwoording te komen
ni e t blijvend los van elkaar worden bezien. De vrage n beïnvloeden
elkaar, evenals de antwoorden. Het antwoord bij voorbeeld op de
vragen of er zal worden gebouwd, zal afhankelijk kunnen zijn van de
kosten van uitvoering van het bouwproject in voorbereiding en van de
middelen c.q. opbrengsten die daar tegenover staan. Bouwkosten
- uitgaven aan middelen om een bouwwerk of meerdere bouwwerken tot
stand te brengen c.q. te wijzigen - vervull en een functie bij de
afwegingen die moeten plaat s vinden voor d e beantwoOrding van de dri e
genoemde vragen. Daarnaast is kennis van de voor het bouwproject
beschikbare middelen c.q. van de opbrengsten die het gereedgekomen
bouwwerk zal opleveren onmisbaar.
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Bij de beantwoording van de drie vragen blijft een onderlinge vergelijking van kosten en afweging van kosten tegenover beschikbare
middelen c.q. te verwachten opbrengsten onontbeerlijk.
Het hier globaal geschetste proces van vergelijking en afweging
heeft zich voortdurend afgespeeld bij het tot stand brengen van de
bouwproduktie. In de periode 1950 tot 1980, een periode waarop de
oriëntatie over de ontwikkeling van de bouwproduktie voor een
belangrijk deel betrekking heeft, heeft het proces in de twee
eerste decennia geleid tot een sterke uitbreiding van de bouwproduktie.
Het proces - waarvan de analyse ligt op het terrein van de bouweconomie - zal ook, en naar verwachting duidelijk en exact, tot
uitvoering komen in de komende dece;nnia. In het. bijzonder geldt dit
voor de beantwoording van de vragen · die betrekking hebben op de
omvang en samenstelling van de bouwproduktie in de toekomst.
Hierover bestaat veel onzekerheid en ontbreekt mede als gevolg daarvan eenstemmigheid.
Ten einde enig inzicht te verkrijgen in de te verwachten ontwikkeling in de jaren tachtig is in de volgende hoofdstukken informatie
verschaft omtrent een vijftal onderwerpen die in hoofdzaak betrekking hebben op ontwikkelingen in de periode 1950-1980.
In 'Volume en samenstelling van de bouwproduktie' is een overzicht
gegeven van de feitelijke ontwikkeling van de omvang en samenstelling
van de bouwproduktie - mede in relatie tot de overige produktie zoals deze tot het einde van de jaren zeventig heeft plaatsge~onden.
Tevens wordt gewezen op de politieke reactie, o.m. in de 2e Kamer,
met betrekking tot deze ontwikkeling, in het bijzonder ten aanzien
van de woningbouw.
Het hoofdstuk 'Bouwen in een periode van expansie' beoogt inzicht t~
verschaffen in de verschillende stadia die zijn te onderscheiden in
de ontwikkeling van de bouwproduktie, Een ontwikkeling die onder
invloed staat van maatschappelijke verhoudingen en van het overheidsbeleid. Bovendien is getracht de ontwikkeli~g van het woningtekort te schetsen.
Gezien tegen de achtergrond van de ontwikkeling gedurende de jaren
vijftig en zestig krijgt in het begin van de jaren zeventig de stadsvernieuwing, althans in de publikaties en discussies over dit onderwerp, ruime aandacht. Een aandacht die niet slechts haar oorzaak
vindt in de toestand van de bestaande bebouwing, maar evenzeer in de
opvatting dat de bestaande bouwcapaciteit - in het bijzonder ter
wille van de handhaving van de werkgelegenheid - haar emplooi in
toenemende mate zal moeten vinden in de stadsvernieuwing.
'Economische aspecten van stadsvernieuwing' is een hoofdstuk, dat
gewijd is aan vragen die bij de stadsvernieuwing aan de orde komen.
In het hoofdstuk 'De bouwnijverheid' komen de twee belangrijke, bij
de bouwproduktie betrokken partijen aan de orde: opdrachtgevers en
uitvoerend bouwbedrijf en de wijze waarop hun taken worden gecoördineerd. De veranderingen die plaatsvinden in de produktietechniek
van de bouwnijverheid verkrijgen daarnaast aandacht.
_ _ __ _ _ _ __.H...,e...t.._ laatste hoofd stuk 1 Ontwj kkel j ng ·van de werkgelegenheid' speelt
in op de situatie die in het begin van de jaren tachtig actueel
wordt: in welke mate is de inmiddels bereikte produktieomvang te
handhaven en wel zodanig dat de werkgelegenheid in de bouwnijver-

3

SCHETS VAN DE ONTWIKKELING VAN DE TOT 1980
GEREALISEERDE VOORRAAD BOUWWERKEN ALS DEEL
V!\N DE BOUWOPGAVE 1949 - 2009
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heid niet verder wordt aangetast. Een bijzonder probleem wordt
hierbij gevormd door het inmiddels weer actueel geworden woningtekort.
De in de hoofdstukken gegeven informatie is, wat haar kern betreft,
weer te geven in een schets van de ontwikkeling van de voorraad
bouwwerken en van de bouwproduktie.
De vragen moeten wij bouwen en wat moeten wij bouwen, vinden hun
uitgangspunt in de voorraad bouwwerken waarover op een bepaald
tijdstip kan worden beschikt.
De omvang, samenstelling en kwaliteit van de beschikbare voorraad
bouwwerken en zijn ontwikkeling vormen belangrijke en fundamentele
gegevens voor een oriëntatie omtrent de ontwikkeling van de bouwproduktie.
In boven staande figuur is de ontwikkeling in Nederland van de voor raad van 1950 tot 1980 geschetst tegen d e achtergrond van de ver wachte verdere ontwikkeling. Hierbij wordt veronde r steld , dat de
tot de voorraad behorende bouwwerken - indien zij aan vervanging
toe z~Jn - zullen worden vervangen door bouwwerken van een kwaliteit
die voor deze gebruikelijk is op het tijdstip van vervanging.
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SCHETS VAN DE ONTWIKKELING VAN DE TOT 1980
GEREALISEERDE BOUWPRODUKTIE ALS DEEL
VAN DE BOliWOPGIWE 1949 - 2009
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(De o mvang van d ·e bruto bouwproduktie bedroeg in
1972/7 3 naar sc hatting ca. 3,5 \ van de voorraad)

De aanpassing van de voorraad bouwwerken aan de eisen die hieraan
door de maatschappij worden gesteld, vindt voortdurend plaats door
het tot stand brengen van de bouwproduktie. Deze bruto produktie
i s zowe l gericht op de uitbreiding van de voorraad als op vervanging, rehabilitatie en onderhoud (zie p. 65 en 151).
De eerste van de drie genoemde vragen: hoe moeten wij bouwen ?,
heeft betrekking op de bouwproduktie.
Bovenstaand is de ontwikkeling van de bouv~roduktie geschetst
gedurende de periode 1950-1980. Uit de figuur blijkt dat de omvang
van de produktie van 1950 af tot aan het begin van de jaren zestig
een belangrijke uitbreiding heeft ondergaan.
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In één figuur zijn bi jeengebracht de figuren die de
ontwikkeling van het volurne van de voorraad bouwwerken (1950 = 100 ) en de o ntwikkeling van de bouwproduktie (bruto; 1960 = 100) weergeven. Beide vormen
h et gereali s ee r de deel van de bouwo pgave 194 9 - 2009 .

Voor het verkri jgen van e en overzicht v an de gerealiseerde
bouwopgave en inzicht in de ontwikkeling van de te verwachten
bouwopgave kunnen d e figuren d ie de ontwikkeling van de voorraad
en v a n de prod ukti e weerge ven i n één figuur worden s amenge voegd.
Hierbij moet worden bedacht dat de samengevoegde figuren
ver s chille nd van s chaal zijn.
De noodzaak d e vrage n waarom, wat (en waar ) en hoe wij moeten
bouwen te beantwoorden, zal ons bij de verdere verkenning van
de toekomstige bouwopgave in toenemende mate blijven bezighouden.
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VOLUME EN SAMENSTELLING VAN DE BOUWPRODUKTIE

Een hoogtepunt in de bouwproduktie
en in de woningbouw
Een waarneming van het hoogtepunt van de bouwproduktie af, waarbij
informatie wordt betrokken over de voorafgaande en de volgende
periode, kan bijdragen tot een oriëntatie over de ontwikkeling
van de bouwproduktie.
Het volume (de omvang) van de bouwproduktie - gewoonlijk gemeten
in constante prijzen, d.w.z. de uitgaven in geld gecorrigeerd met
de prijsstijging (zie de figuren op p. 8 en p. 24) - is in de
jaren vijftig en zestig jaarlijks vrijwel. voortdurend gestegen.
1)
Het hoogtepunt van deze ontwikkeling werd bereikt in het begin
van de jaren zeventig.
Het keerpunt dat optrad in de ontwikkeling van het volume van de
bouwproduktie viel vrijwel samen met het politieke 'keerpunt 1972',
dat door de PvdA, D'66 en PPR wordt nagestreefd (zie p. 9 ) .
Het laatste keerpunt bedoelde echter geen keerpunt te zijn voor
het volume van de bouwproduktie. Integendeel !
In 1974 werd een
scherpe daling van het produktievolume zichtbaar. Voor velen in het bijzonder voor politici en ook voor vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven - kwam deze omslag, die ook belangrijke consequenties heeft voor de werkgelegenheid, onverwacht. Voor weinig
anderen was de optredende verandering in de omvang der bouwproduktie en de gevolgen die hiermee samengaan reeds lang te voorzien geweest.
Tijdens de periode van de expansie van het volume van de bouwproduktie is voortdurend de verwachting uitgesproken dat, indien de
op uitbreiding van de voorraad bouwwerken gerichte produktie haar
hoogtepunt zou hebben bereikt, de vervanging van de bestaande voorraad een teruggang in de produktieomvang zou kunnen voorkomen.
Het optimisme over de mogelijkheid de omvang van de produktie te
kunnen handhaven op het in het begin van de jaren zeventig bereikte
niveau was in begin 1975 vrijwel verdwenen, maar kon na het passeren
van het dieptepunt in dat jaar in latere jaren weer worden gesignaleerd.
Over de toekomstige omvang van het bouwvolume zijn na het hoogtepunt in de produktieomvang uiteenlopende opvattingen waar te nemen.

1)

Het volume (de omvang) van de bouwproduktie - als som van de
geproduceerde hoeveelheid in een bepaalde periode - wordt gewoonlijk niet uitgedrukt in eenheden, bij voorbeeld in aantallen
bouwwerken, in m2 vloeroppervlak of in m3 inhoud van bouwwerken.
Zij worden in bepaalde gevallen wel vermeld. Een uitzondering
vormt de omvang van de woningbouw. Deze wordt geteld in volume
(d.w.z. in constante prijzen) en in aantallen.
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Bovenstaande figuur maakt duidelijk dat een belangrijk deel
van de bouwproduktie wordt gevormd door de woningbouw.
De vermelde nota's betrekken alle uitvoerig de ontwikkelingen die betrekking hebben op de woningbouw in hun beschouwingen.

Enkele instituten hebben hun zienswijze - waarvan het resultaat hierboven is aangegeven - in een rapport gegeven, zoals het Economisch
Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) te Amsterdam (dec 75) en het
Nederlands Economisch Instituut
(NEI) te Rotterdam (mrt 76).
Het bouwvolume zal - zoals in de jaren zestig reeds duidelijk werd
iu toenemende mate · mede worden bepaald door de ingrepen in de -fb~e~-----
staande bebouwing: de stadsvernieuwing. In hoeverre deze ingrepen
moeten plaatsvinden en over de wijze waarop zij moeten worden uitgevoerd bestaat veel onzekerheid. Deze wordt mede veroorzaakt door

I
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Keerpunt 1972
Regeerakkoord van de progressieve drie
PvdA - D'66 - PPR

Hoofdstuk V -

Wonen
I. Hel bouwprogramma
Het totale bouwprogramma omvat >.owel de
nieuwe als de ingrijpend verbeterde
woningen. Volgens dit pn>gramma stijgt hel
aantal nieuwe en ingrijpend verbeterde
wo ningen dal in gebruik genomen wordt.
tot tenminste 170.000 in I 977. Daarnaast
zullen met kracht het achterstallig o nderhoud
en de kwaliteitsverbetering van nog bruikbare woningen ter hand worden genomen.
De keu ze van woningtypes Choog- of laagbouw, kwaliteit. groo11e en dus ook prijsklasse) wordt gebaseerd op de uitkomsten
van verbeterd wnningbchoeheonderzoek.
Het uitgangspunt is voorlopig dat het
nieuwb,>uwpfClgramma voor zeker 80cfc.. uit
gl>edkope woningen be>taal. Dat wil1cgge n:
1oveel worden er gebouwd door gcmeenten
of ""<1ninghouwkorporaties Cal dan niet met
woningwetvoorschollen gefinancierd) of zijn
vergelijkbare huu r- of koopwoningen.
Het percentage van het nieuwbouwprogramma dat door gemeenten en woningbouwkorporatics wordt gebouwd. wordt
o pgevoerd . Tenminste 25.000 woningen
worden met een aan vangsh uur van hooguit
f \50,- per maand (in prij1en van 1972)
gebouwd in de zgn. noodgebieden.

Een centrale invcnlarisatie van wat er
gebouwd is zorgt ervoor dat projekten
die goed hebben voldaan. vaker worden
herhaald. Nieuwe woningen worden in de
komende 4 jaar zoveel mogelijk gebouwd
waar dat gewenst is wegens de doelstellingen
van hel ruimtelijke ordeningsbeleid :
en in het kader daarvan vooral in de
noodgebieden. Er ko mt geen nieuwbouw op
plaatsen met ernstige milieuhinder. Nieuwe.

meer gevarieerde woonvormen worden

buurt of door stad~vcrn icuwing in moeilijk-

gestimuleerd . Het aantal als experiment
gesubsidieerde huizen stijgt tol 5 à 10.000
per jaar. Een gmtcr deel hiervan dan thans
wordt gebouwd in de sociale sektor.
Voordat de uitkomsten van het wonihgbehocfte-ondcrwek bekend zijn worden
jaarlijb tenminste 30.000 bejaarden-

heden komen : hogere vcrhuiskostenvergoedingen v~lor huurders:
• snellere p rocedures voor de stadsvernieuwing. Z(lals de c'lltcigcning.spn)(:cdurc
in het belang van de volkshuisvesting:

Wl)ningen en andere kleine wlmingcn voor
personen met bijwndere woonbehoeften
gebouwd. Ten aanzien van hen mag er bij de
b11uw en de toewijzing van woningen geen
diskriminatie zijn. Hun wnningen worden
zoveel mogelijk opgenomen in de overige
bebouwing.
In plannen voor nieuwbo uw en stadsvernieuwing komen de m>odzakelijke
wijkv,>Orzieningen (scholen. wijkgebouwen.
gezondheidscentra. e.d .) gelijktijdig tot stand .

2. \'ernit·uwing •·a n de steden
Gezien de bijwndore problemen in de oude
stadswijken wordt grote aandacht gegeven
aan de vernie uwing van de steden.

Er ko mt vMr 1976 een Wet op de Stadsvernieuwing. die o.a . tnt het volgende leidt:
• extra financiële steun ~an gemcenten in
verband met de hllge kosten van nieuwbouw
en woning- en wijk verbetering. aankoop van
grond en opstallen en verbetering van het
v(Hlrzi~ n ingenni ,. .o:
• de verplichting <>m stadsvernieuwingsplannen vnortaan vergezeld te laten gaan van
een overzicht van de sociale en financiële

gevolgen van de maatregelen ten behoeve
van de bevolking. o.a. voo r de herhuisvesting:
• speciale regel ingen voor middenstanders en
kleine bedrijven die door het verval van een

• een plicht vonr cigcn ar~n

Clm

vcrheteringen

aan te brengen of door de gemeente lc lal<'n
aanbrengen Cgedoogplicht):

• uitkt!ring aan de huurders van ·een 1udanig
deel van de totale schaddoosstelling die de
overheid bij aank oop of onteigening betaalt.
als ('lvcrccnk omt met wat de huurder voor

eigen rekening heeft

~angebracht.

V oorda t deze wet er is wnrden op zee r ko rte

te rmijn IHlndgcbicdcn aangewezen. Daarin
worden zoveel mngc1ijk de in de wet te
nemen maatregelen versneld h)egcpast.
Woningvcrbetering krijgt een sterk verh<><>gde prioriteit. Afbraak van nog goede
woningen wordt drastisch beperkt. Alle
bestaande en tock <>mstigc saneringsplannen
worden in samenspraak met de bewo ners
kr itisch he zien o p hun sociale en financiële
gevolgen.

3. Huren en subsidies
De huur van woningen
a . Het huu r- en s ubsidiebeleid voo rgesteld in
de nota-Udink. dat zou leide n tot een e xtra
huurverhog ing ineens van 20'}~ en een jaarlijkse hu urstijging gekopreld a~n de bouwkostenstijging. wijzen wij' af. In plaats daarvan zal een nieuw huur- en subsid iestelsel
worden ing~voerd waarbij su bsidies per
wo ning (de zgn. o h jektsub,idiesl toegekend worden waar dat doelt reffend is.
met name in de zgn. noodgebieden.

- soms grote - belangentegenstellingen tussen degenen die hierbij
zijn betrokken. Daarbij vormt de financiering van de stadsvernieuwing een probleem waarvoor nog geen oplossing is gegeven, een
oplossing die perspectief biedt voor continuïteit van de stadsvernieuwing.
Het blijkt dat de politieke partijen, indien Z1J zich bezighouden
met de bouwproduktie, zich in het bijzonder richten op de woningbouw. Dit was ook het geval met de 'progressieve drie' in hun
verkiezingsprogramma voor 1972. In dit programma werd - toen het
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hoogtepunt van de woningbouw (en van de bouwproduktie in haar
geheel) bijna was benaderd - een verdere stijging van de woningbouw aan de orde gesteld.
.
Een mogelijke daling van de bouwproduktie - als gevolg van het
inhalen van het woningtekort - was evenwel reeds in 1962 in de
Bouwnota '62 aan de orde gesteld, zoals blijkt uit het volgende
citaat, dat is ontleend aan p. 201 van deze nota.
2)
'Terwijl van het inhalen van de achterstand van de
bouwproduktie een positief multiplier-effect uitgaat,
mag worden verwacht dat een teruggang van de bouwactiviteit, na het inhalen van het tekort, gepaard zal
gaan met een negatief effect. De vraag of deze teruggang gewenst is 'dient nu reeds te worden onderzocht
en op korte termijn beantwoord.
Wijzen op de mogelijkheid van overcapaciteit in de
bouwnijverheid, terwijl thans de woningnood nog officieel volksvijand no. 1 wordt genoemd, lijkt een
hachelijke zaak. Niettemin is het, juist met het oog op
een bewust opheffen van het woningtekort en het onderkennen van de hieraan verbonden consequenties, noodzakelijk dit te doen. In 1952 heeft de toenmalige minister
van Wederopbouw en Volkshuisvesting eveneens gewezen op
de mogelijkheid van overcapaciteit en de vraag aan de
orde gesteld 'wat er zal moeten gebeuren in de jaren na
1960 om de werkgelegenheid op peil te houden'. *
Inmiddels is gebleken dat het bestaande tekort indertijd
werd onderschat. Het tekort wordt echter ingehaald.
Dit zal zijn gebeurd als evenwicht op de woningmarkt
wordt bereikt. De door de minister in 1952 gestelde
vraag blijkt, uitgaande van de door ons aangenomen
veronderstellingen, actueel te zijn voor de jaren na
1970. Voor de bouwnijverheid ontstaat dan een situatie,
die reeds thans om continue en nauwlettende aandacht
vraagt.'

*

Mr. J. in 't Veld, De invloed van oorlog en oorlogsomstandigheden op de conjunctuur. EconomischStatistische Berichten, augustus 1952, p. 597.

2)

A. Hendriks, Bouwnota '62, Rotterdam, 1962.
Bij de analyse in de not.a is - mede gezien de verwachtingen
in het begin van de jaren zestig omtrent de groei van de
bevolking - uitgegaan van een 'exponentiële' ontwikkeling
van de woningvoorraad (in aantallen gemeten). Deze ontwikkeling was, wat de woningvoorraad betreft, tot in het begin
van de jaren zeventig actueel.
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UITBREIDING VAN DE WONINGVOORRAAD BIJ EEN STATIONAIRE BEVOLKING (CA. I5 MILJ OEN)
EN EEN WONINGVOORRAAD IN 2000 VAN 5 . 900.000 - 6.000 . 000
'keerpunt 19 72'
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De ge s ch e t s t e ontwikke ling van de
woningvoorraad van 1975 tot 2000
stemt overeen me t de omvang en de
groe i van de voo rraad die is aa n gege ve n i n de De rd e Nota ove r de
ruimtelijke ordening, deel 2 :
verstedelijkingsnota (feb 76) op
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Gezien het belangrijke aandeel dat de woningbouw heeft in de
bouwproduktie en de reed s . ge s ignaleerde belangste lling, welke
deze bouw heeft bij politieke partijen - en de aandacht die
de pers wijdt aan de woningbouw - wordt op deze bladzijde en
d e volgenden informatie gegeven die betre kking heeft op de
ontwikkeling van de woningbouw.
De ontwikkeling van de woningvoorraad naar omvang (in aantallen)
e n d e wijze waarop d e ze plaatsvindt (jaarlijkse toevoeging aan
de voorra ad) beïnvloe den in s terk e ma te o ok d e omvang v a n d e
totale bouwproduktie.

202 0
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VERVANGING VAN DE WONINGVOORRAAD VAN 1951 TOT 2000

Het niveau van verva nging
voldoende om de t9·e eeuwse
woningvoorraad vóór het
einde van deze eeuw te doen
verdwijnen, blijkt tot nu
toe niet te worden gehaald
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Steeds heeft de verwachting geleefd - en leeft nog - dat,
indien het woningtekort is ingelopen, de vervanging van de
verouderde woningvoorraad (en/of de vernieuwing daarvan)
een omvangrijke bijdrage zal leveren tot het op peil houden
van de woningproduktie. Tot nu toe - 1980 - is de omvang
van de vervanging beperkt gebleven en is verre achtergebleven bij de aantallen die genoemd ZlJn in de nota van
minister Schut, De toekomst van het oude woningbestand
(1967).

2020
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UI TBREIDING EN VERVANGING VAN DE WONINGVOORRAAD VAN 1951 TOT 2000
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De gemaakte veronderstelling betreffende de ve rvanging maakt duidelijk
welke programma's voor vervanging
van de woningvoorraad moeten worden
opgesteld en uitgevoerd om het geschetste produktieniveau te bereiken
en te behouden.
Tot dusverre blijkt de vervanging
het niveau van 20.000 woningen per
jaar niet t e overschrijden.

daling van de nieuwbouw
woningen van ca 150 .000
tot c a 95.000 pe r jaar
uitgaande van de
veronderstelling dat
in 2000 ongeveer alle
vóór 1921 gebouwde
1 woningen. ~ervangen
; kunnen ZlJn
!

•

. ..:I

/

,.

'

' / . 1 1 ' 1 1/ •
.'

I

,

1

/

.

"

I

r-

......__

>

'I/ / '.,: / · 1)1/ /i/ . .· / .· / · .· :;; .._ .....

I

···

60

I

I

i/'·/;/" .· ;,-,//.' ·· ;~ ~-----r-' / / . . / / ) .' / ' I
I
I' / ' / ; I /. I i ;' I I .· / ,' I ''I : .· / I I
I

50

'I' : ' / ; .7 . '

/

/! ' ~~
·/ /
/ ,/'I.

1

1

uitbreiding

uitbre id ing

' ./
'

I

I

I

.
I

.

l-'---l_9_5_l_-_l9_7_o_ _c_a_._l_
. 6_o_o_._o_o_o______l_9_7_1_ _
2o_o_o_-,-_c_a_._2_._l_o_o_._o_o_o_r._2_._2_o_o_._o_o_o_·~

li l}·

/.'

1/

1 :/
I

I

i

/,.. ' /

1

I

woningvoorraad
ult. 1970
ca. 3. 800.000

ult. 1950

1960

I

19 70

woningvoorraad
ult. 2000
ca . 5 . 900.000
6. 000.000

75

1980

1990

I

'

1

I

//
/

i/

2000

1

I /

' i .· .
/

· )

/ lj .I .i
1

1

i / /;' / / ' /

/

1

11

/ J:'

//I . / / .: 'f /

2010

Uitbreiding van de woningvoorràad en vervanging zijn
gezamenlijk na het hoogtepunt van de woningbouw in het
begin van de jaren zeventig niet voldoende om een daling
van het niveau van de woningproduktie (in aantallen) te
voorkomen. Te verwachten is dat de uitbreiding in de
periode 1980-1990 hoger zal liggen dan in bove nstaande
figuur i s aange geven.
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DE MINISTERS VAN VOLKSHUISVESTING VOOR, TIJDENS EN NA 'KEERPUNT 72'
lliJ STIJGING EN DALING VAN DE JAARLIJKSE WONINGPRODUKTIE
72 '

Keerpunt 1972: 'Het totale bouwprogranna omvat zowel de
nieuwe als de ingrijpend verbeterde woningen. Volgens dit
programma stijgt het aantal nieuwe en ingrijpend
verbeterde woningen dat in gebruik genomen wordt, tot
tenminste 170.000 in 1977' .
Gruijters (18 juli 1974): 'De sterke expansie van de bouwproduktie iri de zestiger jaren lijkt zich in de jaren
zeventig·niet in die mate voort te zette~.
Het nieuwe deçennium zette in met een stijgende werkloos-

heid in de bouw en een toenemende onzekerheid over de
toekomstige ontwikkeling.
De vraag of er thans s prake is van
een structureel overschot aan
produktie- en arbeids c apaciteit kan
met het huidige beperkte inzicht
'
in de ontwikkeling van de behoefte
,
aan bouwwerken moeilijk beantwoord

\
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De ministers van volkshuisvesting hebben allen, het is ook moeilijk
anders te verwachten, min of meer belangrijke uitspraken gedaan
omtrent de woningbouw en de eisen die aan de produktiecapaciteit
- in het bijzonder de arbeidscapaciteit - moeten worden gesteld.
Minister In ' t Veld toonde zich in 1952 zeer bezorgd over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in de bouw, een zorg
die bij zijn opvolgers geleidelijk een ander accent kreeg.
Minister Beelaerts van Blokland ziet in 1978 in de cijfers van de
Nota Bouwbeleid (1976) niet meer dan een prognose (zie p. 50 ) .
De in de woningbouw opgetreden verandering, die in 1974 voor een
ieder zichtbaar werd, schokte de Tweede Kamer. Opvallend in het
bericht op de volgende pagina is o.m. het pleidooi van het Kamerlid
H. Kombrink voor een afremming van de industrialisatie en een
terugval op de traditionele bouw; een bakstenen muur is mooier
dan een betonnen muur en bovend~en arbeidsintens~ever. De doo.r
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TROUW, KWARTET DINSDAG 17 DECEMBER 1974

KVP, ARP en VVD willen nood1naatregelen

Terugval.bouw
·schokt Kamer
Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft gisteravond gealarmeerd gereageerd
op de terugval in de woningbouw. Verwacht wordt, dat aan het eind van dit
jaar niet meer dan 110.000 tot 115.000 woningen in aanbouw zullen zijn, het
laagste peil sinds dertien jaar.
Nog deze zomer sprak minister GruijLers (volkshuisvesting en
ruimLelijke ordening) de verwachting uiL, een niveau van 135.000
tot 140.000 woningen te kunnen bereiken. Sinds het optreden van
deze regering, twintig maanden terug, is volgens de KVP'er Cornelissen echter het aantal jaarlijks in aanbouw genomen woningen met ongeveer vijfLigduizend gezakt.
De KVP, ARP en VVD kwamen met
een aantal noodvoorstellen om op
korte termiJn de woningbouw te stimuleren. Alle drie partiJen stelden
voor, de papleren weg die bouwplannen moeten volcen, te verkorten. Een
eenvoudige admtnlstratle zou op
korte termiJn tot meer opdrachten
kunnen lelderi. Volgens VVD-woord ·
voerder De Beer llgt er momenteel
voor circa \'Ier milJard gulden aan
werk biJ de diverse Instanties.
Ook werd door zowel de KvP·or
Cornellssen als door ARP·er Schol-·
ten gepleit voor een stimulering
\'an het eigen woningbezit. l.)e heer
&holten diende hierover twee moUes In. De VVD wenst eveneens
een t.oename van het eigen wonlncbe-zlt en zou daarnaast graac
zien, dat de onderhoudskosten . voor
een elgen woning weer af1..rekba~r
V.'Orden voor de belasting.
:Sen andere suggestie die werd gedun. Is een veuoepellng van het
beleid ten aanzien van kleine kernen, waar - ce•len het ruimteliJke
ordening-beleid - niet or nauweliJks
mac worden gebouwd. Ook werd In
~~n moUo van de CHU aanscdronICil uv •anvullcndo bouwprogramma's.

Frustrerend
De met de terugloop gepaard gaande werkloosheld noemde PattiJ vw
ll,_e _Ar_be!fl-~OO!_dvoer.Q_et_ !ioll)_lïrln.!
'uiterst rrust.rerena· De da ling van
de woningbouwproduktie is volgens
hem eeo Internationaal versch iJn-

sol. l\Hnlster Cruyters <volkshuis·
vesting en ruimteliJke ordening l
heeft zich volgens Komtrink op de
situalle verkeken. HIJ waarschuwde
· voor kunstmatig optimisme. omdat
dat de bouwvakkers de illusie zou
kunn~even, dat de bestaande werkloosheld Ingrijpend zou kunnen
verminderen. HiJ IJitlne voor een arremming van de Industrialisatie
en een terugval op de traditionele
bouw: een bakstenen muur Is
moo1er dan een bcLonnen muur rn
bovendten arbeidsintensiever. Ir.
Cornellssen <KVPJ deed de suggestie een bouwva kker vroeger te
pensioneren. Juist de bouwvakker
wordt door het gure Nederlandse
klimaat getrorren, meende hiJ .
Van het pakket voorstellen dat het
progressieve huisvesllrigstrlo Gruyters - Van Dam - Schaorer tn de
nota 'huur- en subsidiebeleid' naar
voren heert gebracht. werd de
doorstromlnsshertlng gisteren door
vrijwel de gehele Tweede Kamer
van de hand gewezen. De hetring Is
bedoeld om mensen die In verhouding met hun Inkomen In een te
soedkoop huls wonen, te prikkelen
om naar een duurdere woning te
,-erhulzen ..
De drie conresstonele partiJen menen, dat het aanbod van woningen
niet voldoende Is om daadwerkeliJk
te kunnen doorstromen . KVP, ARP
en CHU dienden samen een molle
In om \'an de heftlng ar te zien.
Volgem de heer Cornellssen kan
v.·el worden gepraat. over een · afroming van de subsidies op wonln-

l;Cil, waouln mensen wonen die te
n~el voor die woning vcrdlcntn.
Ook \'oor de PvdA Is de helring
oruanvaanJbuar. omdat het eigen
wol'llngbezlt onaangetast bliJft. om
-1at alleen de mlddeninkomens
woroen gestimuleerd en de hoge
:nKomens bulten schot blijven en
omdat de kans bestaat op de vorming 'ghetto's.
4

Vrij mild
Ovcrl~cns

was de kritiek op de
andere onderdelen van de plann('ll
voor het huur- en subsidiebeleid
ran de 2ijdc van de partijen die h et
kabinet steunen dan wel gedogen.
ntJ mild. De heer Scholten (ARPi
had wel moeite met de jaarliJkse .
huurverhoging va n acht procent.
Hij noemde dit te laag: een verho ~tng van 1 tot 1 ~· procent meer Is
meer op ziJn plaats. Hoewel mlnister Cruyters heen toegezegd, nog
van het percentage van acht ar te
kunnen wiJken. als ziJn verwachllngen nlet Juist bliJken, achtte de
lleer Scholten dit antwoord niet
voldoende en diende hiJ een molle
111.

0 '66- er Nypcls, partijgenoot van
minister Gruyters, pleitte opnieuw
\·oor een heel ander systeem van
rtnancte r1ng van de won\ngbouw.
nameliJk door lndexerlngslenlngen.
gekoppeld aan de opbouw van
waardevas te pensioenen . Hl) kriJgt
hierbiJ de steun van DS'70 en mo ~eliJk ook van d e VVD. Minister
Cruyte rs echter wijst dl~ systeem
van de hand. omdat minister Dul seniJerg <tlnancl~nJ het nog nlet In
"udle heelt genomen. Ook biJ ·de
Nederlandse Bank leven be•waren
te&en dit soort lenlnsen.

Kombrink voorgestane bouw zal bij handhaving van het aantal
woningen vermoe delijk het hiervoor benodigde volume doen stijgen.
Dit zou tot een relati e ve toeneming van de werkgeleg e nheid kunn e n
leiden.
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UITilREIDING lóN VI::RVANGING VAN DE t•ONINGVOORRAAD DOOR NIEUWilOU\.
IN DE JAREN 1967 T/M 1970 EN 1971 T/M 1980 BIJ EEN
*
GEWENST!:: VOOIUZAAD UL THIO 19 80 VAN 4. 800.000 WONINGEN

Woningvoorraad ult. 1975
uitbreiding 1976-1980

ca.

4.400.000
400.000

bij eeh gewenste
woningvoorra.1d ult. 1980

aantal
woningen
x 1.000

4.800.000

170 ~
De uitbre'iding van de woningvoorraad, gericht op het
verkrijgen van een gewenste
woningvoorraad, b~edt na 1973
- topjaar .van het aantal
gereedgekomen woningen - geen
basis voor het op peil houden
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* (Inmiddels is gebleken dat deze gewenste voorraad ca. 100.000
woningen méér moet bedragen, namelijk goedkope woningen)

Een aantal elementen welke voorkomen in het uit Trouw overgenomen
artikel, o.m. het weer aftrekbaar maken van onderhoudskosten, verminderen van de bestaande werkloosheid onder bouwvakarbeiders, al
dan niet een doorstromingsheffing, jaarlijkse huurverhoging, systeem
tot financiering van de woningbouw (en stadsvernieuwing) blijven ook
na 1974 hun actualiteit in debatten over volkshuisvesting behouden.
Het gealarmeerd reageren in december 1974 van de Tweede Kamer op de
terugval in de woningbouw wijst niet op het beschikken over inzicht
omtren t de' ont'tükkelingen die z i eh in dQ 'o10n.ingvoonüening gaan
voordoen nadat het keerpunt in de woningbouw, gericht op uitbreiding
van de voorraad, is gepasseerd.
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ONTWIKKELING VAN DE GEMIDDELDE WONINGBEZETTING
VAN 1900 TOT 2000

Verondersteld verloop van de gemiddeide woningbezetting bij evenwicht op de woningmarkt in de twintigste
eeuw in Nederland. De perioden van een woningtekort
blijken de 'normale' perioden te overheersen,
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De mate waarin de woningvoorraad moet uitbreiden nadat een terugval
in de woningbouw is opgetreden is - vooral met betrekking tot de
periode waarin de uitbreiding moet plaatsvinden - niet op een een..,
voudige wijze te bepalen. De uitbreiding moet worden voortgezet tot
de gewenste woningvoorraad is bereikt. Deze voorraad wijzigt evenwel
ook in de loop van de tijd (zie p. 54 ).
Voor verkenning van de woningbehoefte wordt in verschillende gevallen
de gemiddelde woningbezetting gehanteerd. Gemiddelde woningbezetting
= aantal inwoners/aantal woningen geschikt voor bewoning.
In plaats van d e gemiddelde woningbezetting kan de mate van beschikbaarh eid van woninge n word e n uitgedr ukt in h e t aantal woninge n dat
beschikbaar is voor 1000 inwoners. Deze maatstaf wordt v e el in
internationale vergelijkingen g e hanteerd.
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De gewenste gemiddelde woningbezetting, gedefinieerd als de woningbezetting bij afwezigheid van een woningtekort of -overschot,
vertoont een dalend verloop, maar kan niet blijven dalen zonder
invloed uit te oefenen op het totaal aantal inwoners dat moet
worden gehuisvest. De daling die in deze eeuw door beide wereldoorlogen duidelijk is gestoord, geeft aan dat de gewenste woningvoorraad geen statischE7 grootheid is.
De daling van de woningbezetting wordt gedeeltelijk veroorzaakt door
de welvaartsstijging, waardoor het aantal samenwoningen afneemt en
een toenemend aantal ongehuwden zelfstandige woonruimte wenst. Door
de daling van h e t geboortecijfer is bovendien de gemiddelde woningbezetting sterk afgenomen.
Recente verwachtingen omtrent de ontwikkelingen van de omvang van
de bevolking (de ontwikkeling van 1900 tot 1978 is op p. 32
gegeven)
gaan van ca. 14 tot ca. 15.6 miljoen inwoners in 2000.
In de Verstedelijkingsnota worden - bij een bevolking van ca.
15,4 miljoen -voor de gemiddelde woningbezetting rond 2000 (zie ook
p. 17) de getallen ca. 2,75 en 2,60 vermeld (met als gemiddelde 2,67)
bij een verwachte omvang van de woningvoorraad variërend van ca. 5.6
tot ca. 5.9 miljoen woningen (zie ook p.11).
Het zinvol gebruik van de gemiddelde woningbezetting voor de beoordeling van de gewenste omvang van de woningvoorraad moet met het
nodige inzicht en z org gebeuren.
De Teldersstichting concludeerde in 1959 bij voorbeeld (zie p. 38
dat er evenwicht was op de woningmarkt. De gemiddelde woningbezetting
bedroeg namelijk in 1958 4,10 tegenover 4,16 in 1939. Deze conclusie
ging echter volledig voorbij aan de economische en sociale ontwikkelingen van 1939 tot 1958.
Over veranderingen in d e woningvoorraad op het "einde van de jaren
zeventig zijn tegenover de mutaties in 1965 en 1975 een aantal
gegevens opgenomen op de volgende bladzijde. De gemiddelde woningb ezetting blijkt in 1979 onder de 3,00 te zijn gedaald. Deze gemiddelde bezetting voor Nederland toont plaatselijk belangrijke verschillen. In Amsterdam bij voorbeeld (met een bevolking van 716.967
inwoners e n 301.638 wo ningen) bedraagt zij einde 1979 2,38, tegenover 3,33 i n b egin 1960, 3,17 in 1965, 2,85 in 1970 en 2,52 in 1975.
Het aantal alleenstaanden is in Amsterdam in verhouding tot hoofden
van g ez inn e n sterk toege nomen. was deze verhouding in 1950 1 tege no v er 5 , begin 1980 is dez~ gewijzigd in 1,2 tegenover 1. (209 .500
alleenstaanden en 174.226 hoofden van gezinnen, met totaal
507.467 g ez inslede n).
'
Ge lijk soortig e ontwikke lingen zijn waar te nemen in de g r ote s tede n
in het algemeen. (Werken met de veronderstelling dat de gemiddelde
woningbez e tting in Nede rland omstreeks het jaar 2000 een niveau van
1, 9 zal hebben bereikt, i s -zonder hierbij de invloe d hie rvan op
de ontwikkeling van de omvang van de bevolking in Nederland te
betrekken- vooral snog een politieke bezighe id).
--------.P:W~a~a~s;.1t~d~e-Gnt.wikke]

ing van het n j vea1i van de gemiddelde woningbez e tting biedt ook de omvang van de leegstand van woningen een
indicatie voor de o ntwikke l i ng van de woningvoorz iening (zie p. 20).
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Mutaties in de woningvaarraad en woningbezetting
1965

1970

1976

1977

1978

3 787
118,0
117,3
18,6
99,5

4480
108,2
106,8
14,7
93,5

4 578
112,6
111,0
14,7
97.9

4672
107,4
105,8
13,5
93,9

-1 ,5

-o. 1

-o.1

2,1

2,1

2.0

x 1000
Woningvoorraad per 31 december'
Vermeerdering
w.v. door nieuwbouw
Vermindering
Saldo vermeerdering
Administratieve korrekties gemeld door de
gemeenten

3 261
115,6
115,0
14,5
101,1

%
3,1

Saldo vermeerdering in% van de woningvoorraad

2,6

personen per woning

Gemiddeld aantal inwoners per 100 woningen.
31 december'

379

346

304

308

300

' Voor de jaren 1965 en 1970 gebaseerd op Algemene Woningtelling dd. 31 mei 1960;'vanaf 1974 gebaseerd op tussentijdse
enquête bij de gemeente, ultimo 1975.
2 Bij de samenstelling van deze cijfers zijn tevens in de berekening betrokken, de voor permanente bewoning geschikte
tweede woningen en de personen gehuisvest in wagens. schepen, inrichtingen, tehuizen en andere bewoonde ruimten [hotel,

pensions e.d .].

2 Aan de woningvoorraad onurokken woningen
1965
Onttrokken wegens :
Onbewoonbaarverklaring
Verbouw
Buitengebruikstelling
Woningonttrekking
Anderszins
Vernietiging
Slopen
Brand
Totaal
w .v. wegens bouwvalligheid
stedebouwkundige plannen en verkeersdoorbraken 1
verandering van bestemming e.a.

1970

1976

1977

1978

2140
533

1 933
669

462
1 318

402
1 536

263
1 523

2 031
1 522

2 368
3 943

2 210
4143

1 839
4 453

1 926
3 576

8023
215
14 464

9341
299
18 553

6 275
316
14 724
6 521

6 237
252
14 719
7 019

5 912
268
13468
5 490

3 743
4460

3 216
4 484

2 944
5034

73
78

72

72

77

75

69
67

66
68

69
69

aantal jaren

Gemiddelde leeftijd buitengebruikgestelde
woningen
w .v. wegens bouwvalligheid
stedebouwkundige plannen en verkeersdoorbraken
verandering van bestemming e.a.

75

76

%
Onnrokken in% van de woningvoorraad per
31 december
1

0,44

0,49

0.33

0.32

0,29

Voorzover niet bouwvallig.

De woningvoorraad bedroeg per 31 dec 79
Het aantal inwoners bedroeg
Gemiddeld aantal personen per woning
(CBS, Statistisch zakboek 1979)

4.747.000
14.091.000
2,97
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Het CBS heeft gegevens beschikbaar gesteld over het aantal
niet-bewoonde woningen op 1 april 1980 ..
Op die datum stonden in totaal 112.951 woningen leeg.
Van deze woningen waren er 10.435 niet geschikt voor bewoning
wegens bouwvalligheid, afgelegen ligging e.d.
De overige 102.516 leegstaande woningen waren wel geschikt
voor bewoning, dat is ca. 2,15% van de totale woningvoorraad.
Het aantal onbewoonde oude woningen nam ten opzichte van
1 oktober 1979 toe met 535 tot 92.236 woningen, het aantal
onbewoonde nieuwe woningen nam toe met 2.993 woningen tot
10.2 80 .
Het percentage leegstand in het noorden van het land is stabiel:
2 ,2 % van de woningvoorraad zowel op 1 november 1979 als op
1 april 1980. In het oosten is een lichte stijging . opgetreden
(van 1,7 naar 1,8%)' evenals in het westen (van 2,4 naar 2,5%)
en zuiden (van 1,7 naar 1,8%).

Woningbouw en financieringswijze
Ten einde enige indruk te verkrijgen omtrent enkele aspecten
die samengaan met de financiering van de woningbouw zijn hierna
enige gegevens opgenomen, waarbij eveneens is aangegeven in opdracht van wie de woningbouw is uitgevoerd en voor wélk percentage van het aantal voltooide woningen subsidie is verleend.
Van 1967 af heeft een voortdurende daling van de woningwetbouw
plaatsgevonden. Een daling die inmiddels is gestopt.

Voltooide woningen naar f inancieringswijze
huurwoningen
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Voltooide woningen

*
huur

eigen

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1976
1977
1978
in opdracht van:
particulieren
Rijk, gameanten en
woningbouwcorporati98

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1976
1977
1978
gesubsidieerd

ongesubsidieerd

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1976
1977
1978
eengezinshuizen

woningen In meergezinshuizen

1971
1972
1973
1974
1976
1976
1977
1978

,.

100.

76

60

25

0

26

60

Het blijkt dat bij de nieuwbouw een belangrijke verschuiving plaatsvindt naar het eigen woningbezit.
De bouw in opdracht van particulieren vertoont, zoals
is te verwachten, een toeneming over de beschouwde
periode, evenals de ongesubsidieerde woningbouw.

*

CBS, Statistisch zakboek 1979
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PROCENTUELE VERDELING VAN HET flANTAL
VOLTOOIDE WONINGEN, JNVEsrERINGEN,

FINANCIERINGSMJDDELEN EN -BRONNEN
NIEUWB(ILJY.'WüN l NC;EN IN DE PER 1 ODF.
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Ten slotte wo.rdt met de bovenstaande figuur
aangegeven op welke wijze de investeringen
in woningen, de financieringsmiddelen en de
financieringsbronnen zijn verdeeld. Een
verdeling die aangeeft welke bronnen moeten
worden aangesproken om de nieuwbouw van
woningen en ook die van de stadsvernieuwing
te financieren.
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De samenstelling van de bouwproduktie
en investeringen in bouwwerken
De omvang en de samenstelling van de stroom der bouwproduktie
worden van jaar tot jaar door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) waargenomen. Het CBS duidt deze produktie aan
met 1 produktie bom,7flijverheid 1 en het bureau deelt die weer in
naar een aantal objectcategorieën. Deze indeling komt ook voor
in het bouwprogramma, dat wordt opgesteld krachtens de t-Jederopbouwwet 1950 (zie p. 48).
De verschillende objectcategorieën worden in twee groepen ondergebracht, namelijk die van de gebouwen en die van de grond-,
weg- en waterbouwkundige werken. De bestemming van het object
is bepalend voor de indeling (resp. behorend tot de super- en
de infrastructuur; zie p. 71 ) . De technische samenstelling
van het object heeft op deze indeling geen invloed. Bij voorbeeld behoren volledig met geprefabricee:r:de elementen en staalskelet uitgevoerde gebouwen evenzeer tot de bouwproduktie als
een op traditionele wijze uitgevoerd gebouw met een op de bouwplaats gegoten betonskelet.
De bouwproduktie omvat het bouwen, verbouwen, onderhouden en
slopen van:
woningen
agrarische gebouwen
bedrijfsgebouwen voor de nijverheid
bedrijfsgebouwen voor handel en verkeer
gebouwen voor gezondheidszorg en hygiëne
kerken
scholen
andere bijzondere gebouwen
overheidsgebouwen
en van:
grond-, weg- en waterbouwkundige werken.
De omvang van de bouwproduktie wordt, zoals reeds is aangeduid,
uitgedrukt in gelduitgaven. Dit geschiedt zowel in lopende als
in constante prijzen.
Alvorens verder in te gaan op de ontwikkeling van de investeringen
in bouwwerken willen we eerst een beknopte uiteenzetting geven
over de relatie van het volume van de bouwproduktie, uitgedrukt
in constante prijzen en de uitgaven voor de bouwproduktie in
lopende prijzen.
Door zijn heterogene samenstelling is het praktisch slechts
mogelijk de stroom van de bouwproduktie in geld waar te nemen.
Op de vraag hoe het volume van de bouwproduktie zich in de loop
der jaren heeft ontwikkeld, kan geen exact antwoord worden
gegeven.
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INDEXCIJFERS VOLUME VAN DE BOUWPRODU KTIE
EN DE BOUWPRIJZEN (1960 = 100)
VAN 1951 tot en met 1979
prijzen
79
400

r

Na 196R neemt de stijging ~an
de bouwprijzen onder invloed
van de inflatie sterk toe

,

(exclusief btw.)
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350
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Het is niet mogelijk, de naar
grootte, soort en technische
samenstelling zeer heterogene
bouwwerken samen te tellen,
omdat een gemeenschappelijke
noemer - anders dan. de geldwaarde - ontbreekt. De statistische bepaling van de
omvang van de bouwproduktie
(en niet alléén van de bouwproduktie !) is dan ook
onvolkomen. Als uitgangspunt
voor de bepaling dienen de
bedragen in geld, die voor
de bouwproduktie worden of
zijn uitgegeven. Ten einde
verstoringen te voorkomen:,
worden de uitgaven gecorrigeerd met een prijsindex.
De omvang van de bouwproduktie
- in constante prijzen - is
dan:
uitgaven bouwproduktie 3)
volume=
prijsindex

Dit alles is eenvoudig, maar
minder ·eenvoudig is het vast~
stellen van de prijsindex.
Is de onderlinge vergelijking
van woningen op een praktische
wijze al zeer moeilijk, het
vraagstuk wordt nog ingewikkelder
indien de vergelijking betrekking
heeft op andere gebouwen, onderhoudswerken en grond-, weg- en
waterbouwkundige werken. Hierbij
komt nog, dat de kosten voor
I
diverse bouwwerken en ook voor
volurne
bouwwerken binnen eenzelfde cate]'i()
100
200
50
gorie - bij voorbeeld woningen in de tijd gezien een verschillende ontwikkeling kunnen doormaken.
Op grond van het bovenstaande moet worden vastgesteld, dat een exacte
bepaling van het volume van de bouwproduktie niet mogelijk is.
i-

150

100

50

I

3)

I

I

De bouwprijzen vertonen een relatief sterke stijging, d.w.z. ZlJ
nemen sterker toe dan de prijs van het bruto nationaal produkt
(zie p. 26 ). De gegeven definitievergelijking kan nader worden
u1tgesplitst in:
uitgaven = volume x inflatie x relatieve bouwkostenontwikkeling.
Inflatie is hier opgevat als een koopkrachtdaling van het geld.
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Wel is het mogelijk aan te geven in welke richting de ontwikkeling
gaat en binnen welke grenzen zij zich beweegt (Zie ook p. 27).
bruto investeringen in vaste activa in constante prijzen) .
Het CBS berekent regelmatig de globale indexcijfers van de bouwkosten van woningen. Daarbij worden zo veel mogelijk correcties
aangebracht voor prijsveranderingen die niet het gevolg zijn van
veranderingen in de bouwkosten, bijv. door wijziging van de btw.
Deze cijfers gelden bij benadering voor de utiliteitsbouw, maar
niet voor weg- en waterbouwkundige werken.
Na dit intermezzo over de prijsindex vervolgen we onze beschouwing
over de bouwproduktie.
De uitgaven voor bouwproduktie - met uitzondering van die voor
klein onderhoud - worden beschouwd als bruto-investeringen. De
maatschappelijke produktie is namelijk niet geheel bestemd voor
onmiddellijke behoeftebevrediging. Naast het deel dat bestemd is
voor consumptie is een deel gericht op de vervaardiging van kapitaalgoederen, die dienen voor de instandhouding en de vergroting van de
produktie. Het geheel van de uitgaven voor de produktie van deze
goederen - die deel uitmaken van het produktieapparaat - zoals
woningen, andere gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken,
externe vervoermiddelen, machines en overige uitrustingsstukken van
bedrijven, wordt (met de uitgaven voor de 'toename veestapel') samengevat in het begrip hruto-i.nvesteringen. De netto-investeringen betreffen het deel dat gericht is op de vergrotingen van het produktie.,apparaat.
Ten einde inzicht te verkrijgen in de relatie van de bouwproduktie
tot de nationale produktie en de hierin optredende veranderingen,
is het doelmatig om onder meer vast te stellen welk aandeel de totale
bouwproduktie, d.w.z. de bouwproduktie met een investeringskarakter
vermeerderd met het kleine onderhoud, heeft in de bruto nationale
produktie. Daarnaast wordt vastgesteld welk aand~el de bouwproduktie
met een investeringskarakter, d.w.z. zonder het kleine onderhoud,
heeft in de nationale bruto-investeringen in vaste activa.
In verband met het voorgaande is enig inzicht gewenst in de begrippen 'nationaal inkomen' en 'bruto - nationaal produkt'.
Bij de omschrijving op de volgende pagina wordt tevens de omvang,
in miljoenen guldens, vermeld die de verschillende grootheden in
1973 hebben bereikt. In dit jaar bereikten de bruto-investeringen
in vaste activa een voorlopig hoogtepunt en de investeringen in
woningen hun maximum .
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Nationaal inkomen
(137. 830)

(1973)

de som van de beloning van alle
Nederlandse produktiefactoren
(lonen + winsten + pachten +
+ rente)

In werkelijke prl]zen is het nationale inkomen identiek aan
het nationale produkt; in constante prijzen is het gelijk
aan het nationale produkt, nadat de z.g. ruilvoetwinst is
bijgeteld.
Netto nationaal inkomen
(154.850)

nationaal inkomen + indirecte
belastingen minus prijsverlagende
subsidies

Beide bedragen ZlJn vermeld in resp. kolom 2 en 3 van de
tabel opp. 32.
Bruto nationaal produkt
(169.410)

netto nationaal inkomen + indirecte
belastingen minus prijsverlagende
subsidies + afschrijvingen van
bedrijven en overheid (zie p. 31).

Hierna ZlJn gegevens opgenomen over de ontwikkeling van de investeringen in bouwwerken, waarbij aandacht wordt besteed ' aan de
verhouding tusser. de verschillende sectoren van de bouwproduktie.
Ter vergelijking is eveneens enige informatie verstrekt over een
aantal andere landen.
Van de bouwproduktie 1973 (in volume vrijwel gelijk aan de maximum
bouwproduktie, die in 1971 werd bereikt) is op p. 31
de samenstelling gegeven. Deze wordt gevolgd dqor een overzicht van bouwinvesteringen en financieringsmiddelen. De tabel 53 (p. 27 ) uit de
Nationale rekeningen, samengesteld door het CBS, biedt de mOgelijkheid om over een langere periode énig inzicht te verkrijgen omtrent
de economische ontwikke ling tot heden in Ne derland.
Uit de tabel blijkt dat - in constante prijz e n - het nationale
inkomen een ,v oorlopig hoogtepunt heeft bereikt in 197 3 (zie kolom 6:
1970 = 100, 1973 = 115). Het nationale inkomen vertoont daarna ·een
daling. Deze daling bereikt met 1975 = 112 een dieptepunt, waarna
weer een toeneming optreedt, nl. 1976 = 118, 1977 = 122 (globaal),
1978 ; 125 (globaal).
De groeivoet, d.w.z. de f actor waarmee d e groei toen eemt, van h e t
nationaal inkomen in constante prijzen i s in de jare n z eventig s t e rk
teruggelopen. Een daling van het nationaal inkomen of het ontbreken
van een stijging is voor de nabije toekomst niet geheel uitgesloten.
Deze ontwikkeling zal zeker die van de bouwproduktie, inzonderheid
die van de stadsvernieuwing, beïnvloeden.
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Investeringen in bouwwerken
Aan de hand van onderstaande tabel, ontleend aan de Natanale
rekeningen 1979 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),
is het aandeel van de investeringen in bouwwerken in het totaal
van de investeringen te bepalen.
De bovenste reeks vermeldt de uitgaven voor de investeringen in
werkelijke prijzen. De uitgaven voor investeringen in bouwwerken
bedragen in drie opvolgende decennia van 1950 af gemiddeld resp.
ca. 50 %, ca, 54 % en ca. 59 % van het totaal der investe.r ingen.
Topjaren zijn 1972 en 1978 met ca. 61 %.
De omvang (het volume) van de investeringen, uitgedrukt in
constante pr~Jzen, is in de tweede reeks gegeven.
Duidelijk is dat investeringen in woningen e en belangrijk aandeel
vormen van de investeringen in bouwwerken gezamenlijk. Dit aandeel
varieert van ca 33 % in 1962 tot ca. 46 % in 1973 en 1978.
Op de volgende bladzijde is de verdeling getekend van de bouwproduktie over drie sectoren in de periode 195Ö-1980

rabal 23
nvesteringen in vaste acuva van bedrijven en overheid naar type van activa
3ross fixed capita\ forma tion of enterprises and government by type of capita I goods
rvpe

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

9 400 ' 10 630
7 260
7 910
4 410
4 370

10 450
8 430
4 800

10 630
8 980
5 470

1977

1978

1979

11 940
9 890
5910

15 150 . 16880
11 740 13 780
6100
5 540

17 480
14 820
6210

mln gld

werkelijke prijzen
current prices

Voningen
3ebouwen voor bedrijven en overheid

3rond·, water· en wegenbouwkundige werken
! x terne vervoermiddelen voor :
'· wegvervoer (personenauto's)
'·wegvervoer (overige vervoermiddelen)
·. railvervoer
I. vervoer tJ water
. vervoer door de lucht

oeneming voestapel (gebruiksvee)
Aachines en overige uitru stingsstukken
Jruto investeringen in vaste activa

4 572
4 919
2 886

5 184
5 665
3199

5452
5 921
3 234

6 028
6 834
3 642

7 420
7 390
4 460

1 237
605
46
467
127
36
6 364

1 346
750
63
427
342
77
6 979

1 303
810
33
391
339
81
7 324

1 630
1 107
79
431
178
--49
9 566

1 560
1 080
70
600
680
- 30
10 170

1 860
1 120
70
600
110
190
9 700

1 880
1 440
80
9 ; r·
440
440
10 550

1 920
1 750
100
870
370
130
12 610

2 220
1390
100
1 020
630
- JO
13 160

2 440
2000
70
820
70
- 70
13 150

3 010
2 340
110
1 330
200
110
15 320

3 250
2 590
60
1 230
530
180
15 890

3 640
2 850
130
1 840
500
230
17 110

21 269

24032

24888

29 446

33400

34720

38 710

414JO

43 570

46220

54860

60490

64 810

'!~'110

in constante prijzen (prijsniveau 1975)
in constant prices of 1975

IJoningen
iebouwen voor bedrijven en overheid
irond-, w ater- en wege nbouwkundige werken
terne vervoermiddelen voor :
, wegvervoer {personenauto's)
. wegvervoer (overige vervoerm iddelen)
. railvervoer
. vervoer te water
. vervoer door de lucht
oeneming veestapel (gebrui ksvee)
1achines en overige uitrustingsstukken

:x

ruto investeringen in vaste activa

9 550
9 430
5 910

10 450
10 640
6 330

10140
10 280
5 860

10J20
10 970
6 180

11 220
10 760
6 750

12870
9 640
6 060

13 130
9 770
5 390

11 490
9 280
5 260

10 630
8 980
5470

10900
9 050
5410

12 630
9 870
4 640

12970
10 690
4 720

12 290
10 580
4 440

r

730
840
70
760
200
50
9 540

1 860
1 050
100
690
590
100
10 620

1 840
1 140
50
650
550
100
10 770

2 220
1 460
110
650
270
- 70
13 200

2 000
1 390
90
830
920
- JO
12 920

2 300
2 230
1 710
1 J50
110
90
790 . 1 220
150
540
210
390
12 090 13 110

2 090
1 930
110
980
420
140
14 110

2 220
1 390
100
1 020
630
- 30
13 160

2 200
1800
70
770
60
- 70
12 170

2 530
2 000
. 100
1 2 10
180
90
14 060

2 590
2130
60
1 080
480
140
14 290

2 730
2 2 10
110
1 54b
440
170
14 640

38 080

42330

41 380

46 310

46 860

45 560

45 810

43 670

42 380

47 310

49 150

49160

47600
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Het verloop in de samenstelling van de investeringen
in bouwwerken, verdeeld over drie sectoren, wijst op
een zekere samenhang tussen de sectoren.
Wij hebben reeds gezien dat in de genoemd~ periode de
woningbouw uiteenloopt van min. 33% tot max. 46% van
de bouwproduktie.
Voor de andere gebouwen zijn deze percentages 34 en 41
en voor de grond-, water- en wegenbouwkundige werken
16 en 28.

VERDELING BOUWPRODUKTIE OVER DRIE SECTOREN
IN DE PERIODE 1950 - 1980

100 %

80

~~ningen

min. 33 max. 46 %

i-

60
andere gebouwen
min. 34 max. 41 %

40

20

~~- -~~on~--~~~t~~~- -en-~-~- --'e-n~- ~-u~w~k-u~nd~i~g-'-e-we_,_r_k_e. .Jn_~·,·J.·
·.. -·-

, ____L_.

1950

min. 16 max. 28 %
I - _.J ___ L____ _L_ __ L

60

70

80

De verandering van de omvang van de woningbouw (in
'volume' gemeten) gaat al van 1950 af gepaard met
eenovereenkomstige ontwikkeling in de sector van de
andere gebouwen, deze wordt binnen zekere grenzen
ook gevolgd door de sector van de grond-, water- en
wegenbouwkundige werken. Te verwachten is dat bij
een structurele daling in de sectO::t;' van de '.J0n.-d·~::r---------,-----------
bouw eveneens een daling zal optreden in de andere
sectoren.
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Een samenhang tussen de verschillende sectoren van de bouwproduktie komt ook duidelijk tot uiting bij een verkenning van
de te verwachten bouwproduktie in de BRD. De onderstaande figuur
geeft de ontwikkeling weer van 1962 tot het keerpunt dat in 1973
optrad en de daarna te verwachten bouwproduktie in de Bondsrepubliek Duitsland. Zie ook p. 135).
In de periode 1962 t/m 1983 varieert het aandeel van de woningbouw in de totale bouwproduktie van max. 43% (1973) tot naar
verwachting min. 34% (1984).
De woningbouw (gereedgekomen woningen) bedroeg in 1962, 196&, 1970,
1973 er. 1975 resp. 573.000, 605.000, 478.000, 714.000 en 500.000
woningen.

WAS IN ZUKUNFT GEBAUT WIRD *
ÖFFENTLICHER BAU

PRIVATER BAU

Anleile der
Eausparten an der
gesamten Eauproduktion

1962
1963

in der BRD
in

Pr~isen

von !972

1983

STRASSEN- SONSTIG. ÖFFENTL
TIEFBAU HOCHBAU
BAU

WOHNUNGSBAU

GEWERBL.
BAU

*Ontleend aan J. Nimmergut, Deutschland in Zahlen,
München 1975, p. ll8.

In de ontwikkeling van nieuwe stedelijke gebieden is het aandeel
van de investeringen in woningbouw hoog. Stone wijst er op dat
de kosten van de woningbouw voor deze gebieden ongeveer 50% van
die van het totaal bedragen.

4)

P.A. Stone, The structure, size and costs of urban
settlements, Cambridge 1973, p. 245.
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CROSS FlXED CAPITAL FOR~IATION IN HOUSI NG AND IN CONSTRUCTION IN WESTERN
EUROPI::AN COUNTIUES, 1956 to 1966 (bas ~ d on cur rc nt market prices )
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D
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De hierbov e n v e rmelde gege vens betreffende Gross fixed capital
formation in housing and in construction (bruto investeringen
in woningen en bouwwe rken; zie ook tabel op p . 27 ) in Western
europe an countries doen zie n, dat de s amenhang tussen de
verschillende sectoren van de bouwproduktie· tot uit.ing komt in
diverse landen.
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Om een inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de bruto
investeringen in bouwwerken en de totale bouwproduktie bezien
we deze produktie in het topjaar 1973 van de woningbouw nader.

Bouwproduktie 1973

f

24.800 miljoen

Bruto nationaal produkt 1973
(f 137.830 + f 17.020 + f 14.560 miljoen)

f

169.410 miljoen

Bouwproduktie 1973
bruto investeringen naar typ-=
woningen

totale bouwproduktie

10.630

11.470

gebouwen voor bedrijven
en overheid

7.910

8.480

grond-,weg- en waterbouw

4.370

4.850

22.910 5 )

24.800

6)

Gebouwen voor bedrijven en overheid
waarvoor bouwvergunning verleend
agrarische gebouwen

totaal

8)

527

890

bedrijfsgebouwen
. voor de nijverheid
voor de handel

.

1.190
1.434

2.020
2.430

bijzondere gebouwen

1. 581

2.680

273

460

overheidsgebouwen

5.005

7)

8.480

Na 1973, waarvan de produktieomvang is gegeven in prlJzen van
dat jaar, trad een duidel.ijke daling van het produktievolume
in, gevolgd - in het bijzonder door de toeneming van 'herstel
en verbouw' -door een (tijdelijke) stijging in 1977.
De tabel op p. 32 geeft mogelijkheden de ontwikkeling van de
bouwproduktie te relateren aan die van een aantal grootheden,
welke van belang zijn voor het waarnemen van ontwikkelingen
in.de Nederlandse economie.
5)

Nationale rekeningen 1978, Tabel 23 (zie p. 27).

6)

Schatting op basis van 'Een verkenning ... 1973 t/m 1978',
Tabel 12 en Tabel 13.

7)

CBS, Statistische Zakboek 1975, blz. 123.

8)

Raming.
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Tabol53
Nationale totalen van 1900 af
National aggregates 1900-1978
Gemid·

delde
bevolking

Nationaai
inkomen
(factorkosten}

- - -- - ---

Nationaai
mkomen
(netto,
markt·
prijzen)

Nationaai
inkomen
(netto.
marktprijzen)

per
hoofd

Prijsindexcijfer
Nationaai
inkomen
(netto,
marktprijzen)

der bevolking

Nationaai
inkomen
{netto,
markt·
prijzen)
in constante
prijzen

x 1 000

Binnen·
lands
produkt
(netto,
markt·
prijzen)

Invoer

van
goederen
(c.i .f.)

Consump- Consump- Netto
investie van
tie van
gezinsde over- ter inhuisheid 1) gen in
houdinvaste
gen
activa
van de
over-

Netto
investeringen van
bedrij-

Nationale

Uitvoer

Uitvoer-

van

saldo

beste-

goederen diensten

dingen

(f.o.b.)

ven 2)

men 10

(kolom ·
t/m 13)

heid 1)

per
hoofd
der be·
volking

- - - ----- - - ----3

2

Natio·
naai
inkomen
{netto,
markt·
prijzen)
in con stante
prijzen

4
gld

mln gld

5

6

8

1975=100

9

10

11

12

13

14

15

16

mln gld

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

5142
5 221
5 305
5 389
5470
5 551
5632
5 710
5 786
5 842

1 699
1 761
1 797
1 845
1 884
1 948
2 041
2 080
2 140
2 202

1 796
1 863
1 901
1 952
1 993
2 058
2 156
2 195
2 255
2 322

349
357
358
362
364
371
383
384
390
397

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

11
11
12
12
11
12
12
12
13
13

29
28
30
30
28
29
30
30
30
31

1 658
1 -725
1 765
1 793
1 844
1 909
1 974
2 031
2 082
2 149

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919

5902
5 984
6 068
6 163
6 276
6 395
6 516
6 654
6 752
6 805

2 283
2 384
2 556
2 670
2 595
3 093
3550
3 593
4 121
5453

2
2
2
2
2
3
3
3
4
5

408
511
688
807
730
227
692
666
100
530

408
420
443
455
435
505
567
551
607
813

10
10
10
10
10
11
12
14
16
17

13
13
14
15
14
15
16
14
13

2 220
2 309
2464
2 535
2 505
3 015
3 428
3 405

17

29
30
32
33
31
33
33
29
27
34

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

6 848
6 921
7 032
7 150
7 264
7 366
7471
7 576
7 678
7 781

6 006
5 480
5 080
5 008
5 239
5 394
5 508
5 603
5 979
6108

6 285
5 780
5 380
5 304
5 542
5 724
5 855
5 965
6 358
6 496

918
835
765
742
763
777
784
787
828
835

19
16
15
14
14
14
14
14
14
14

17
19
19
20
20
21
23
23
25
25

34
37
37
37
39
39
41
41
44
44

5 228
4 957
4 862
5 053
5181
5 240
5 359
5691
5922

2 473
2 237
2 215
2 591
2 709
2 684
2 762
2 902
2 942

4 832
4 786
4 579
4 637
4 682
4 678
4 798
5 025
5142

711
649
603
581
582
595
·632
642
722

327
106
141
301
317
390
294
431
543

5 870
5 541
5 323
5 519
5 581
5663
5 724
6 098
6 407

1 549
1 398
1 501
1 880
2054
1 992
2113
2 204
2 171

282
255
253
245
255
269
284
291
286

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

7884
7 999
8 122
8 237
8 341
8433
8 516
8 598
8 684
8 781

5 860
5129
4 558
4 391
4 340
4 251
4 359
4 802
4 904
5 207

6 237
5 490
4 928
4 779
4 754
4 682
4 807
5 310
5 395
5 743

791
686
607
580
570
555
564
618
621
654

13
12
11
11
11
11
11
11
11
12

25
23
23
23
22
22
23
25
25
26

44
40
39
37
37
36
36
40
40
40

5 658
5119
4 659
4 552
4 570
4 463
4 517
4 942
4 993
5 360

i549
1 971
1 347
1 250
1 071
974
1 067
1 605
1 459
1 559

5182
4 931
4 547
4 408
4 265
4122
4 116
4 298
4 400
4 727

757
795
717
651
646
612
595
610
700

195
-197
-267
-117
-107
-114
-56
224
60
6

6 134
5 529
4 997
4 942
4 804
4 620
4 655
5132
5160

1 821
1 370
876
753
735
706
791
1 199
1 074
1 003

252
191
133
107
102
111
138
216
218

1948
1949

9 795
9 949

12 073
13 515

13 442
15 323

1 372
1 540

22
24

32
33

44
46

13 354
15077

5 030
5 353

10 621
11 623

2 057
2 067

426
494

1 867
1 546

14 971
15 730

2 826
3 813

587
887

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

10109
10 264
10 380
10 490
10 611
10 749
10 888
11 022
11 185
11 347
11 483

14 925
16 917
17 689
19110
21 565
24 525
26 493
29 044
29 560
31 444
35149

17 056
19 461
20 285
21 800
24 516
27 528
29 587
32 040
32 407
34 735
38 823

1 687
1 896
1 954
2 078
2 310
2 561
2 717
2 907
2 897
3 061
3 381

26
30
30
30
32
33
34
36
37
37
39

35
34
35
39
41
44
47
47
47
49

47
46
46
50
53
56
58
58
57
59
63

16 919
19 244
19 972
21 405
24 118
26999
29 297
31 821
31 914
34 121
38445

7 943
9 612
8 469
9 120
11 084
12 f70
14 286
15418
13 697
15084
17 633

12 839
13 923
14 028
14 709
16 325
17 782
19 616
20 727
21 128
22 337
24 267

2 317
2 790
3 065
3 340
3 817
4 315
4 873
5 273
5146
5141
5 763

494
573
545
934
822
866
1 015
1 206
1 128
1 293
1 434

2 633
2 480
931
1 483
3 331
3 787
4 793
5 372
3 444
4 125
6 087

18 283
19 766
18 569
20 466
24 295
26 750
30 297
32 578
30 846
32 896
37 551

5487
7 452
8 050
8 313
9 259
10 383
10 957
11 888
12 546
14 036
15947

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

1960 3)
1961
1962
1963
1964
1966
1966
1967
1968
1969

11
11
11
11
12
12
12
12
12
12

483
637
801
964
125
293
455
597
726
873

34 721
36 584
39 081
42 544
50 420
56177
60 656
66 692
73 320
84229

38
40
43
47
56
62
67
74
82
93

396
616
458
317
016
547
835
680
655
913

3 334
3 490
3 683
3 955
4 620
5088
5446
5 928
6495
7 295

39
39
40
42
46
48
51

63
64
66
68
73
76
77
80
85
89

37 931
39 967
43 009
46 652
55 249
61 792
67 234
73 831
82· 062
93 147

17 633
18 566
19 425
21 613
25 560
27 265
29 184
30 779
33 684
40 057

23 981
25 836
28 134
31 250
35 336
39 491
42 957
46 640
50 985
58343

5 622
6172
6 914
7 924
9 431
10 498
11 709
13 157
14 255
16 256

1 434
1 614
1 790
2 074
2 543
2 745
3 033
3 432
4 076
4 247

6 087
6 292
5985
5 786
9 263
9 537
10 625
11 368
12 762
14 513

37
39
42
47
56
62
68
74
82
93

15947
16 060
17 082
18 589
21407
23 759
25 325
27 022
30 700
36 525

2493
2 559
2529
2 642
2 829
3 027
2 769
2 991
2 968
3 320

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

1J
13
13
13
13
13
13
13
13

OJJ
194
330
438
543
660
773
856
939

9J 824
104 910
118 750
137 830
i56 700.
169 060
195 550
212 200
227 310

106 J77
118 700
134 520
154850
174 860
189 270
218 320
238 900
256 580

aose

62

4

21 670
24 460
27 450
32 440
38190
43 330
47 750
51 830

673
5 500
5430
5340
5 900
6 950
7 600
7 020
7 280

17 Q62

68
74
80
90
100
109
116
122

104 846
4Q 143
65 589
73 190
118 310
54 170
82 210
133 820
57 000
153 550
68 540 93 290
173 200
91 700 105 450
189 610
90 900 120 720
218 030 105 950 138 930
111
700 154 570
238 230
256 660 115660 167 330

18 706

9 000
10 090
11 520
12 900
13 860
15 850
17 240
18410

43 258
49 140
55 810
67 750
89 470
89 430
105 920
107 370
108 430

3 801
4 620
5 440
6 430
7 700
8 850
8 570
7 590
7 500

1)
2)
3)

53
55
59

53
53
55
57
59
65
68
70
74
79
84

S9
92
97
102
102
100
106
109
111

ga
95
99
104
103
100
105
107
109

18
17
21
23
16
19
25
29

360
470
830
940
370
630
630
950

124
914
823
034
573
271
324
597
078
359

106 930 "
118 720
129 570
147 910
167 730
182 230
209 490
234 970
256 390

092
638
822
746
648
036
329
773
219
273
580

Voor 1921-1938 zijn de netto investeringen in vaste activa van de overheid begrepen in de consumptie van de overheid.
Vaste activa, toeneming voorraden en toeneming onderhanden werk.
De gegevens voor en na 1960 zijn niet vergelijkbaar. omdat voor de jaren na 1960 de reeksen op een aantal punten zijn aangepast aan de nieuwe internationale systemen.
Ter vergelijking zijn voor het jaar 1960 zowel de gegevens volgens de oude als die volgens de nieuVoJe definities vermeld .
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BOUWEN IN EN NA EEN PERIODE VAN EXPANSIE

De aanloopperiode
(en een vraag)
Beschouwen we het bouwen over de periode van 1950 af tot het bereiken
van het hoogtepunt van de bouwproduktie in de jaren zeventig, dan
kunnen wij stilstaan bij wat wèl is bereikt en wat niet is bereikt.
Wèl bereikt is een toeneming van de jaarproduktie met ca. 150% boven
het niveau van 1950 en de drie miljoenste na de 2e wereldoorlog
gebouwde woning. De twee miljoenste kwam gereed ongeveer tien jaar
nadat de miljoenste woning in november 1961 met veel vertoon door
overheid en bedrijfsleven in Zwolle in gebruik was gesteld.
1)
Niet bereikt is de blijvende opheffing van het woningtekort, die reeds
in het begin van de beschouwde periode als doel van het bouwbeleid
van de rijksoverheid was gesteld.
2)
De woningbouw vormt ca. 40% van de totale jaarlijkse bouwproduktie,
die ook de bouw van de andere gebouwen en de weg- en waterbouwkundige
werken omvat. Tussen deze drie sectoren bestaat, zoals we reeds hebben
gezien, een functionele samenhang. Het is dus doelmatig om bij een
beschouwing over de ontwikkeling van het bouwen de bouwproduktie in
haar geheel te betrekken. Alvorens dit te doen, willen wij echter de
vraag aan de orde stellen die iedere Nederlander interesseert: waarom
is de opheffing van het woningtekort niet bereikt ? Het zal blijken
dat het antwoord op deze vraag in de periode 1950-1980 op verschillende
tijdstippen steeds weer anders zal moeten worden geformuleerd.
Een antwoord op de gestelde vraag zal voor 1980 in de vijfde paragraaf
van dit hoofdstuk worden gegeven.
In 1979 geeft Hartog als oorzaak van de nog heersende woningnood het
feit, dat in Nederland van een produktieprobleem een verdelingsprobleem is gemaakt en hij concludeert 'het is daardoor onoplosbaar'.
(F. Hartog, Woningnood, in NRC Handelsblad, 31 juli 1979. Zie p. 34 ) .
Voor de beantwoording van de vraag waarom de opheffing van het
woningtekort niet is bereikt, is het noodzakelijk het woningbouwbeleid van de rijksoverheid aan een beschouwing te onderwerpen.

1)

De twee miljoenste - na de 2e wereldoorlog gebouwde - woning is
op 11 oktober 1971 door minister Udink te Apeldoorn geopend.
Burgemeester Vonhoff, burgemeester van Utrecht, reikte op
30 augustus 1979 in Nieuwegein de sleutel uit van de drie
miljoenste woning.

2)

Zie: Nota inzake de industrialisatie in Nederland. Overdruk van
bijlage IV van de Memorie van Toelichting op het Xde hoofdstuk
(Economische Zaken) van de Rijksbegroting voor het dienstjaar
1950, september 1949, p. 44 en 45: ... Daarnaast is een stijging
van de produktie in de bouwnijverheid nodig om de achterstand in
verschillende sectoren, waaronder de woningbouw, in te halen ...
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Woningnood
Door p10l. Dr. F. llllnTDG
Oe wontnqnood lg IJrOIN dan
tot

voor

;tl()em~en

ko'l

n.1no~nomcn . \"/~nnccr

probleem ons nu 011

wt-rd
luik een

10'n

JS f~ .:Jr

vcrç:;czC'Il. l i<J I ci c 9ed3chlc voor
de h:md <.:.11 h~t ;;~ll i jd wel mei

c-ns 1 .:1 1

b! ij..,~ n.

\'.'c moclcn er·

m~:c

leren Ir.- ven. D it IJ~I~I~ I:J
a.1nvJJrdb.1.1r ,
In tl~ ccr:>!c pi:'\.JI~ is h~l een
probleem ,:Jt discrlmin~rcnd

cc hier rnocilij)(

wcrl:l. tit.' I ovN!Jrctc deel v:tn de
bevolking kan er mee teve n,
mJ;tr voor d~g!::ncn di~ het trr: !l
Is het )ul~l geen leven . In de

hYccdc pl.l:'ll:.

i~

er nlc:J dJ I ons

lel, \'oldocndc woningen te bOU•
wen. \'Ie bchocvcn het r.rcbtccm
niet te hetben ;:::11!> we dJt n ie t
willen.

Stel dJ! wc hel wel zouden
willen en dus een politie!< zou·
den voeren om het ophcllcn v:.n
de ~onin9nood zo l,, ng moç,c- lijk
uil te ~telle-n en he-t pro::, lce m
dus l'Chl blijvend te mak. e-n, w~t
zouden wc dan biJ voorkeur
moeten doen? Ik z~l lr:tchtcn,
d.JI In het \'olacnde punts~cwijs
~:m Ie ~e\·~n. met tci:.C.cns een
kort commrnt.1.1r bij leder punt.
Een politiek, gericht op het
\'oortdurcn "'"" de woningnood,
zou naar hel mij vC'Iorkomt voor.
al moeten ll-;>sl<~<ln uit een over·
hc.>ldsbelcld d3t er als volgt uil·
ziel:
1. Hel kunstmatig la:lg hou·
den v.Jn d~ t1uren- d:ll gJJI het
zuinig ornga.Jn me-I woonruimie
IC'gr:n - g .1<1l in IC'gcn een zo
goed m~gclijk.c vcrdclinq (opti·
male allocatie) v.Jn de best <HJ n·
de woningvoorra.Jd ~n werkt
vcrwa;lrloz i n!J v:~n ondctl'loud
voor oudbouw In de htlnd. z od ;,t
Ó) kwt'll i lcil van beSI.)ilOdC WO•
n foge n ongunstig wordt bc in·
vtoed;
2. hel Ingrijpe n In de vrl j hr.I(J
van ko:>p en vNkoop VJn wonin·
g"1n door se9mentetinq V.JO C:e
woni ngmark t en uit sludlng vJn
lx'p;1.1lde groepen kopers , 10d.1 1
ook hiertioor de o;>limt'l"1 ;,lloca·
lic vJn clc b csi:J:.. ndc wonin9·
voorra:td wc.rdl tegcngc~a:~n ;
3. hel zec-r sct1c rp calculeren
vJn d~ loege!>I:Jno kosten biJ
wo~~n~wclbouw,
dat
:;chrikl
bouwers ar;
4. Ge sterk(! vcrbrokkeling
door bouwvoo r schrillc n \'J n :~r
zondctlijl(e 9~mecntcn, dJ I remt
5tand .•ar<.Ji~.Jtic .11 en m .1.Jk l do
ko:"Ott:n tlu~ ho~ ~ r d .'ln nod iÇ~Is;
S. hel ontwerpen VMl een
woud v:m rc qclln~c n en procedures voor vcrounnhHlCn l·n
&uU:.i,iit:rir1 ·.1 en h.ct v oo; l '.lu rr.m.l
wi):o:lrJ<~n (1.1.,rv.,n. t1.1t Wf ·d\1 ... ~r
lr.1~;.--:mJ t•i) do uitvocrln~J v:tn
pl.'lnn~n en horl~nc.J ('r\ ~.IO!<"tld
-DIJ ___t!r>- -nro(:\ikliO -(1 \.:T·A-Iji" - Tuls
·conllnultelt ,..,,,, ')tOOI b(.:l.lllfl L5ull ko:.tcnoV~JJ,unt);

6. het \'Crhogcn vnn de ovcrdr.Jchtsbcl<~sling bij de vcrkoC'Ip
vJn woni:"11cn juist .,,, do wo·
nin9m •.o:rltt ioch ;,I tr.1gcr I:J IJ:I.:In
werken. dJl g.,JI ook 11-!'gcn C'lpli·
m;~lc <'IIOC:tli~ In:
7. ho::'\ WCN ~C dcel~clli'< OO()C•
d.lJn m;tk cn en t~ru()d t:tJic n
v:1n huwl il:.c rJiis.:.tie, omd .'ll gebleken Is d,11 in gcli!:lcrJii~C'crdc
scblcden de mJrkl v.Jn woon~ i~ns!e n :;ocpclcr is g:~at'l wer·
ken;
B. het IJnc:Jc tij d u i tzondcrilik
b.Jg houden v.'ln de lonen, zod.'ll
met nJm c bouwvOlkkers i n r; ro·
ten çet.:.lc nis arcns:trb aic.scrs
zijn uitgew~kcn nil~r de- buur·
l~nd~n. aczîcn het reit dJ! w ij
een ondiep ló!nd zijn . met ve r
n~ar
binnen
doordringende
grcn~lnvlocden:

9 . het lo~p:'lssen v an ccn zccor
s:eilc ptogrcs!.ic vJn d"1 loon~c
filSi i ng. :rcd:Jt overwe-rk sterk
WOtCH ontmoedigd:
10 . het soms ti jd el ijk afrem·
men \'Jn de wonin9bouw uil
vu~cs
voor een overcompl ee t
v<Jn bouwvakkers In de loc~
komst
Tien geboefen voor politici en
bcsluur<1ers op rc~Jcr i ng~- en
ç,cmccntclij~ niveau dîc er op uit
zijn, v;~n d~ woninanood een
blijvend probl~em te m"lr\cn .
Nemen wc ergo::-ns zulk een
complclt vJn mJ;,Ircg c lcn '"aar,
dan moeten wc dus tot <Je conclusie . komeo d:~l wc te maken
h ~· !lbcn met e-en doeltrellende
~vordctif\g vt'n de wonin9nood .
MilJr dit is precies de polllick
die In de afgelopen JS jJilr In
Nedc Î iand is gevoerd en w-oor
een groot deel nog wordt ge·
vocrd .
1n d i l lîcht ()C'Zicn I~ hel CJCrn
\·,·onder d.Jt er no~ een bC'I.JngriJ·
ke won inC'}n? od hccrsl. Hel ZC'U
e-en v1ondc r zi j n ars Oie er niet
w.Js . tt cb~e n onze te!)CCrdcrs
en b::-stuurdcr$ die wor.in .:;noo d
cl.Jn echt 9~VJilts? In zekcrL' zin
vtcl. lij l1c~bcn slccC:r. rnct de
mond boo:ledcn Viln niet. m;, ,, r
hun O:tden zijn ch ;H Yfljwcl Jllijd
mee in tcgcn s pr~' ·"k gcweesl.
Het bC~Ic dJI WC! v.Jn Cc Ne·
dcrlandsc woninqpoli1icJ< kun·
nen zrg9r. n is dol met de mond
beleden
goed~
b edoelinge n
<1 Jn("]~Zie n zijn voor een <JOCdc
polrl rek. '.'Ie hebben v:"!n een
proC:~r~l i C;)toblccm
C"C'n Ycrdc·
ling~r.rC'l>h..'em tJC'mJ:"kl en h~l
h <.JJ :rrdoor onoplo-:ba.'lr. En!;, ten v1c nîcl ZC ~J~Cn d .'l l hel n ie t
ander!! kon, w .""'l/1 1 In WC'~Idulls·
I.Jnc..l, ,., .1ar het o•obh:cm c1oor
!J f«.• t~r" vt.:rwor:31inCJ•: n en n!.J~·
5 .110 l o<'v lo r:t f v.'l n men ~ '!" '"'
P1~1 ('();leu <J'OI•: r w ;"
<Jan bil
on-;, I:J U:! woninr-anooJ ;~ll;,n tl
oprp:lcr-..; 1 door h .1 :rr .1.1n Ie: v.lii Cr
In h,,,,r kr:rn : l>l9 proc.Jukllquobleem.
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In dit beleid - het bouwbeleid - kunnen we duidelijk vier perioden
onderscheiden. De eerste periode van vóór 1963, gevolgd door een
periode van sterke druk op de expansie van de produktie _t9t 19.67.
Vervolgens trad een periode in van groei tot aan het 'keerpunt'
in het begin van de jaren zeventig. De daarna ingetreden periode
wordt gekenmerkt door onzekerheid omtrent de ontwikkeling van het
produktieniveau.
In de eerste, de aanloopperiode, was wel de doelstelling opheffing van het kwantitatieve woningtekort - bepaald, maar niet
het tijdstip waarop dit moest zijn verwezenlijkt en evenmin de
kwantiteit van de produktie die voor deze verwezenlijking was
vereist.
3)
De tweede periode begon met de vaststelling van een tijdstip voor
het bereiken van het doel.
De derd e periode begint in de tij.d waarin wordt verondersteld dat
het evenwicht op de woningmarkt is bereikt.
Het kabinet Marijnen, dat optrad aan het b~gin van de tweede
periode, stelde in zijn regeringsverklaring van juli 1963, dat in
de komende vier jaar een evenredige bijdrage zou moeten worden
geleverd om in 1970 een bevredigend evenwicht op de woningmarkt
t e kunnen bereiken en dat, zo nodig, hiervoor een verzwaring van
lasten zou moe t e n worden aanvaard. 4)
Dit kabinet was het eerste dat prioriteit aan de opheffing van
het woningtekort verleende en dat betekende een ingrijpende
verandering in het beleid.
Hier rijzen vragen, namelijk: Waarom pas in 1963 deze verandering,
waren we dan altijd te optimistisch geweest e n hadden we de omvang
van het tekort ni et eerder kunnen zien ?
Van de opvattingen over het woningtekort uit de periode van vóór
1963 willen wij er ter illustratie enkele noemen.
M.inister In ' t Veld wees er - zoals bekend mag worden verondersteld - reeds in 1952 op, dat hij had gezocht naar een verzoening
van twee desiderata, namelijk het snel inhalen van het woningtekort en het op peil houden van de werkgelegenheid in d e t oekomst.
Hij constateerde daarbij ook, dat de economische we ten schap weinig
belangstelling toonde voor dit vraagstuk, dat zijns inziens toch

3)

Het kwantitatieve woningte kort is opgeheven, indien de totale
woningvoorraad van een zodanige omvang is, dat gezinnen en
zelfstandigen die daaraan behoefte hebben, op sociaal en economisch verantwoorde wijze kunnen beschikke n over woonruimte en
dat een noodzakelijke woningr eserv e aanwezig is. (A. Hendriks,
Bouwnota '62, Rotterdam, 1962, p. 47).

4)

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal, Se v ergadering,
31 juli 1963, p. 72, rechter kolom.
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bij uitstek tot haar terrein behoort.
5)
De politieke partijen hadden zich op hun wijze ook niet onbetuigd
gelaten. In 1956 stelde de ARP: 'Het is noodzakelijk, dat het
huidige woningtekort op krachtiger wijze dan dusverre het geval
was, wordt bestreden ..• '.De PvdA zag heil in: ' ... betere organisatie van het bouwbedrijf en verdere opvoering van de produktie
van b o uwmaterial en , waarbij de oprichting van een nationaal bo uwbedrij f stimulerend kan werk e n'. De VVD vond: 'De houding der
socialisten heeft de werkzaamheid op dit punt volkomen verlamd.
Zij kan niet kiezen tussen de socialistische en de niet socialistische weg'. De CPN eiste: 'Snelle opvoering van de woningbouw
door g e meenschappelijk overleg van alle betrokkenen met een
minimumprogramma van 75.000 woningen per jaar ... '.
Gecon s t a teerd mag worden dat e r in die periode politieke een s temmigheid bestond over de omvang va"ri het woningte kort en de noodzaak dit
op te heffen. De regering bleek in 1956 van mening te zijn dat het
woningtekort in 1965 tot het verleden moest behoren, hetgeen een
jaarproduktie .zou vereisen van meer dan 70.000 woningen.
De jaarproduktie steeg in 1957 reeds ruim boven het door de CPN
gestelde minimum. Zij bleef g e durendezeven jarenam een gemiddelde
v a n ca. 83.600 sc hommel e n.
De vo lgen s d e regering - e n blijkbaar ook volgens d e politieke partijen - naderende opheffing van het kwantitatieve woningtekort
maakte het probleem van de krotopruiming actueel.
In 1957 publiceerde de Commissie Krotopruiming en Sane ring
- ingesteld in 1953 door d e minister van We deropbouw e n Volkshui s v esting - een rapport, waarin onder andere werd ge s t e ld, dat
bij een produkt i e v a n 75.000 won ingen per j aar het t ekort in 1966

5)

J. In ' t Ve ld, De invloe d van oorlog en oorlogsomstandighede n
op d e C?njunctuur, ESB, 6 augustus 1952, p. 598.
Redactioneel werd door d e ESB gereageerd op h et g e noemde artike l
in d e ESB van 13 a ugu s tu s 1952 , p. 612 e n 613. He t inhalen van
h e t woningtekort kreeg echter hierbij geen aandacht. Wel werden
algemene opmerkingen over de werkgelegenheidspolitiek gemaakt.
Reeds eerde r, namelijk in 1950, doet een opmerking van Gortzak
(CPN ) in de Tweede Kamer v e rmoeden, dat deze een grotere won i ngbehoefte aanwezig acht te dan a l gemeen werd a anvaard. (Ve rslag
Tweede Kame r, 2 februa r i 195 0, p. 1 370). Blijkens h et v e rslag
kon het woningtekort een probleem zijn, e r werd echter geen
probleem van gemaakt, zoal s blijkt uit de volgende aanhaling
ui t het ver s lag: 'Ik (Gortzak) heb bij de behandeling van de
begroting v a n het Departe me nt van Wederopbouw en volkshuisvesting mijn cijfer s aan d e geachte bewind s man overge l egd e n deze
h eeft di e cijfers met de zijne b estr eden . Mijnheer de Voorzi t ter !
Ik meen h et r u stig aan de verde r e o ntwikk e ling van zak e n te kunnen
overlaten om uit te maken wie gelijk en wie ongelijk heeft'.
DaarvÓÓr nad de CPN gee~st: 50.000 won~ngen ~n 1948 als m~n~mum
program ! Dit produktieniveau werd na 1950 bereikt.
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Aupport Comml••l• Krotoprul~r~lng en Sanerlnc.
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zou zijn ingelo pen. 6)
Niet het woningtekort was overigens voor de
commissie het probleem, maar de krotopruiming.
Hierboven is het resultaat van het onderzoek in een tabel weergegeven.
De Commissie Krotopruiming en Sanering had tot opdracht gekregen:
a t e o nderzoeken welke maatregelen ten beho eve van de krotopruiming
en de sanering van slechte woonwijken dienen te worden genomen,
daarbij aandacht gevende aan de vraag of en in hoeverre een inzinking
van de bouwbe drijvigheid, die het gevolg zou zijn van een in verband
met de inhaling van het woningtekort verminde rende woningproduktie,
door deze maatregelen kan wo.r den opgevangen;
b zich een beeld te vormen van d e gevolgen, die de vereiste maatrege len voor de overheidsfinanciën en de kapitaalmarkt zouden
meebrengen;

6)

Commissie Krotopruiming en Sanering, voorzitter J. Bo mmer,
Krotopruiming en Sanering, Arnhem, 1957.
Bommer was lid van de Tweede Kamer (PvdA)
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c

omtrent haar bevindingen aan de minister te rapporteren - eventueel met overlegging van voorontwerpen van door haar wenselijk
geachte wetten en wettelijke maatregelen.
In de commissie hadden o.m. zitting vertegenwoordigers van:
de voorlopige Raad voor de Volkshuisvesting,
de Nationale Woningraad,
het Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting,
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw,
de Nederlandse Bond van Huis- en Grondeigenaren.
Bij het rapport is geen minderheidsnota gevoegd. Aangenomen mag
worden dat geen der commissieleden overwegende bezwaren had tegen
de door de comrni:;,;;_i~__ t_~ p'l,lbliceren cij fors.
De grote mate van eenstemmigheid met betrekking tot de opheffing
van het woningtekort was opvallend (en verontrustend).
De Teldorsstichting concludeerde in 1959 dat wat men nog ervaart als
woningtekort voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan de
onjuiste verdeling van de woonruimte. 7)
In 1961 was er o.a. volgens Andriessen nog 'een zekere achterstand'
in de voorziening met woningen. 8) Tijdig het bestaan en ontstaan
van gaten ontdekken, blijkt ook voor economen geen eenvoudige
opgave te zijn.
Een -geheel van de gangbare opvattingen afwijkende zienswijze op het
woningtekort werd gegeven in de EIB Bouwnota '62. Voor het eerst
werd toen (in ieder geval publiekelijk) een meer realistische
schatting van het kwantitatieve tekort gegeven, terwijl de vervanging van de woningvoorraad - na 1970 - ook reeds ruime aandacht
kreeg. Het instituut achtte wel het inhalen van het gesignaleerde
aanzienlijke tekort in 1970 mogelijk. 9)
De reacties op deze nota - die bedoeld was als een bijdrage tot

7)

Prof.mr. B.M. Teldersstichting, Het woningvraagstuk in een
beslissende fase. 's-Gravenhage, 1959, p. 7 en p. 13.
Bij deze studie van de Teldorsstichting (het wetenschappelijk
bureau v a n de VVD) wa s o.m. mr. J. van Zwet als adviseur nauw
betrokken. Z ie ook p. 18 .

8)

O.a. J.E. Andriessen in NIVE-publikatie E 408, Planning op
langere termijn bij overheid en bedrijfsleven, 's-Gravenhage,
1961 1 p • 7 •

9)

A. Hendriks, EIB, Bouwnota '62, Rotterdam. 1962.
Het ultimo 1960 bestaande woningtekort werd op grond van v eronde rste llingen berekend op 280 à 350.000, tege nover een door het
minister ie van Volkshuisvesting en Botnmijverheid vastgesteld
statistisch woningtekort van 85.000. De in 1963 verschenen
telling van het CBS kwam tot een tekort van 217.000 (waarin niet
is opgenomen de noodzakelijke woningreserve van ca. 50.000).
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planning van de bouwproduktie en de bouwcapaciteit op langere
termijn - waren niet onverdeeld gunstig.
10)
De gegeven schatting was evenwel niet in strijd met het later door
het CBS uit de volks- en woningtelling afgeleide tekort.

Druk op de expansie
Het in 1963 optredende kabinet Marijnen gaf blijk van het inzicht,
dat alleen een stimulerend overheidsbeleid kan bijdragen tot opheffing van het alom gevoelde en ook hier en daar aangetoonde
woningtekort.
De Troonrede van 17 september 1963 vermeldde o.m.:
'In de regeringsverklaring van 31 juli is uiteengezet van hoeveel
belang de Regering de opheffing van de woningnood acht. Aan de bestrijding van dit maatschappelijk euvel heeft zij de hoogste prioriteit toegekend. Daarvoor zal zo nodig inbreuk worden gemaakt op de
norm, die voor de toelaatbare stijging van de uitgaven is aanvaard.
De Regering wil door een samenstel van maatregelen de produktiviteit
en de totale produktie van de bouwnijverheid opvoeren. Eén van deze
maatregelen is de bevordering van de continuïteit in deze bedrijfstak. Een nota over dit beleid zal zij spoedig indienen. Het overleg
met het bedrijfsleven is inmiddels vergevorderd. Alles zal in het
werk worden gesteld boven het in het bouwprogramma vermelde totaal
van 90.000 woningen te komen.'
11)
De motivering van de regering voor een ingrijpende verandering in
het beleid was interessant en ook opmerkelijk. Minister Bogaers
schreef dienaangaande in oktober 1963 in zijn inleiding tot de
'Nota betreffende een pluriform en expansief bouwbeleid' onder meer
het volgende: 'Zonder overdrijving kan de huidige situatie van de
bouwnijverheid in het algemeen, en heel in het bijzonder wat de
woningvoorziening betreft, hoogst zorgwekkend wo.r den genoemd,
Deze situatie is niet plotseling in korte tijd ontstaan; veeleer
moet worden gesproken van een geleidelijke groei, in steeds ve.rsneld tempo, naar de toestand van vandaag .. Dit proces kon moeilijk

10)

G.E. Engberts (Woningmarkt- en woningbehoeftenonderzoek,
Deventer, 1973, p. 75) kenschetst deze reacties als 'briesend'.
Typerend voor de reacties is, dat zij gericht zijn op de schatting van het woningtekort. Het probleem inzicht te verkrijgen
in de eisen, die de bevordering van de continuïteit van de
bouwproduktie stelt, werd door de critici van de Bouwnota '62
niet aangeroerd.

11)

In de regeringsverklaring wordt o . a. de opvoering van de produktiviteit genoemd. Produktiviteit heeft betrekking op de verhouding tussen de omvang van de produktie en de hoeveelheid
middelen die hiervoor worden gebruikt. (Beide uitgedrukt in
prijzen). Opvoering produktiviteit in de bouwnijverheid betekent
dat bij de bouwproduktie in de toekomst relatief minder middelen
worden gebruikt dan voordien.
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van meet af aan in deze vorm worden onderkend. Dan zou men zich
terecht mogen afvragen waarom het zo ver moest komen; was eerder
ingrijpen niet mogelijk geweest'.
12)
Deze 'verklaring' van de gegroeide situatie is niet overtuigend.
Duidelijk is wel de aankondiging van een radicale ombuiging van het
beleid - en daar ging het om - die in de nota werd aangegeven.
Hierin kwamen onder meer de volgende conclusies voor:
1 het woningtekort is groter dan tot nog toe (althans van de zijde
van de rijksoverheid. !
) werd aangenomen;
2 een aanzienlijke expansie van de bouwcapaciteit is noodzakelijk;
3 het vraagstuk van de bouwbehóefte en bouwcapaciteit is een struct.ureel probleem, waarvoor planning nodig is.
De radicale ombuiging van het beleid hield ook de erkenning in, dat
niet de individuele voorkeuren der consumenten met hun daarop berustend bestedingspatroon alleen verantwoordelijk konden worden gesteld
voor het uitblijven van evenwicht op de woningmarkt.
13)
De beleidsinstanties achtten primair de gegeven collectieve taakstelling
bepalend voor de opheffing van het woningtekort. Om het gestelde
doel, de opheffing van het woningtekort in 1970 te bereiken, werd
de woningproduktie opgevoerd. Tevens kreeg het totale aantal
woningen dat hiervoor gebouwd zou moeten worden de aandacht.
In september 1965 meende minister Bogaers met nog meer overtuiging
dan in het najaar van 1964 te mogen stellen, dat het kwantitatieve
woningtekort in het algemeen inderdaad in 1970 zou zij~ verdwenen.
14) Volgens de in 1964 gedane mededeling zou hiervoor een
produktie van 810.000 woningen in de periode 1964-1970 voldoende
zijn.
15)
Met het in aanbouw nemen van 125.000 woningen in 1966
zou een beslissende fase worden bereikt in de strijd tegen de
woningnood.
16)

12)

Nota betreffende een pluriform en expansief bouwbeleid,
Rijksbegroting 1964, hoofdstuk XI, Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid, 3 oktober 1963.

13)

Pen was in 1960 van mening, dat we het woningteko.rt best konden
oplossen, maar het niet wilden, Volgens Pen wilden we liever
auto's, de sherry en de voetbalpool.
J. Pen, De prioriteit van het wonen, tijdschrift Goed Wonen,
december 1960.

14)

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
Persbericht no. 56/65, september 1965.

15)

Vaste Commissie van Volkshuisvesting, vergadering 21 oktober
1964, p. c 165, sub 4.

16)

Troonrede, 21 september 1965:
'De bouwnijverheid toont gelukkig een voortgaande groei,
vooral wat de woningbouw bet.reft. Op grond van de bereikte
resultaten a e h t de Regering het mog€öllijk en dw;; noodzake1 ijk 1
dat in 1966 de bouw van 125.000 woningen wordt ter hand genomen. Daarmede zal een beslissende fase worden be.reikt in de
strijd tegen de woningnood.'
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Het in 1963 in uitzicht gestelde bevredigende evenwicht op de woningmarkt werd desondanks in de gestelde periode niet bereikt.
17)
Men kan zich - na de doorbraak van inzicht in 1963 bij de rijksoverheid en anderen - terecht afvragen waarom dit niet is gebeurd.
Waarom is niet tijdig ingegrepen om het gestelde doel toch te
bereiken ? Dit doel zou zijn verwezenlijkt indien na 1966 het
beleid was gehandhaafd, dat gericht was op opheffing van het tekort,
maar dan gevoed door voortdurende informatie over de ontwikkeling
van dat tekort.
De in 1967 opgetreden minister Schut ging evenwel niet na of de
voorgenomen produktie op een nive'au van 125.000 woningen per jaar
voldoende was, zoals zijn voorganger, overtuigd van de juistheid
van eigen inzichten, tot zijn aftreden had verondersteld. Hij
stelde zich tot taak dit niveau zo goed mogelijk te benaderen en
het doel was niet meer primair de opheffing van het woningtekort
in 1970, maar het bouwen van 500.000 woningen in vier jaar. Met deze
produktie zou, volgens de -ook door minister Bogaers gekoesterde verwachtingen, het aanvankelijke doel worden bereikt.
Zoals in de grafiek op p. 8
is weergegeven, nam de omvang van
de woningbouw en de overige bouw onder invloed van het in 1963
geïnitieerde 'pluriforme en expansieve' bouwbeleid belangrijk toe,
waarbij de omvang van de totale bouwproduktie in 1968 een nieuw
hoogtepunt bereikte, gevolgd door een teruggang in 1969. De druk
op de ui~breiding van de bouw was verdwenen.

Expansie bij afgenomen druk
In de periode 1968-1973 nam de omvang van de bouwproduktie nog op
beperkte wijze toe, maar de politieke druk op vergroting van de
woningproduktie was sterk afgenomen.

17)

Op grond van verschillende veronderstellingen berekende het EIB
dat voor het woningtekort in 1970 van eind 1960 tot eind 1970
750 à 900.000 woningen aan de voorraad zouden moeten worden
toegevoegd. (Bouwnota '62, p. 53). Hierbij werd er van uitgegaan dat de kwantificering van de gewenste toekomstige uitbreiding van de voorraad moet worden gewijzigd overeenkomstig
de veronderstellingen waarvan blijkt dat zij de meeste actualiteit bezitten (p. 43). Dit houdt in dat de gegevens met betrekking tot de omvang van de gewenste voorraad regelmatig
dienen te worden verkend.
De toevoeging in genoemde periode bedroeg 893.000 woningen, bij
een voorraad, eind 1970, van 3.785.000 woningen. P.L.T. de Jong
gaf, uitgaande van een benadering van de toekomstige ontwikkeling van het aantal huishoudingen in Nederland, in de ESB van
2 maart 1966 aan, dat einde 1970 statistisch gezien 3.820.000
woningen beschikbaar zouden moeten zijn om aan de algemene
vraag te kunnen voldoen. (Deze voorraad is einde 1970 bereikt).
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De verminderende inspanning voor de woningbouw kwam na 1967 duidelijk tot uitdrukking in een relatieve daling van de uitgaven voor
woningbouw in procenten van het bruto nationaal produkt. Ook de
rijksuitgaven voor volkshuisvesting gaven relatief een vermindering
te zien.
Hl)
Vastgesteld moet worden, dat in de tweede periode de controle op
het proces, nodig om het in 1963 gestelde doel te realiseren, is
nagelaten. Deze controle had gericht moeten zijn op h e t continu volledig onderkennen van de omvang van het woningtekort en de ontwikkelingen die zich hierbij voordoen. De voor deze controle nodige
techniek behoeft geen probleem te zijn. De handhaving van de woningproduktie op het inmiddels aangekondigde niveau bleek minder eisen
te stellen aan de.bouwcapaciteit dan aan het beleid van de betrokken
minister, dat niet tot d e realisering van de 500.000 woningen voor
het e inde v a n 1970 leidde .
19)
In 1963 meende de overheid nog, dat het structurele probleem dat
moest worden opgelost de ontoereikende bouwcapaciteit was.
20)

18)

In de regeringsverklaring van j uli 1963 werd gesteld, dat voor
een bevr e digend eve nwicht op de woningmarkt zo nodig een v e r zwaring van lasten zou moeten worden aanvaard. De lasten bleven
daarna relatief stijgen tot en met 1967 en namen vervolgens af.
De uitgaven voor woningbouw waren van rond 4% van het BNP in
het begin van de jaren zestig opgelopen tot 6,6% in 1967.
Daarna volgde een daling van het percentage tot 5,3 in 1970.
Volgens d e Miljoene nnota 1972 (bijlage 8, p. 125) gaven de
rijk s uitga v e n naar o nde rwe rpe n van staatszorg in proc e nten van
het nett o nationale inkomen tegen marktprijzen voor volkshuis vesting de volgende ontwikkeling: 1962-2,0%, 1964-2,4 %,
1967-3,1%, 1968-2,9% en 1969 en volgende jaren rond 2,5%.

19)

Er is gesteld dat deze minister wel heeft gezorgd voor het in
aanbouw nemen van 500.000 woningen. Dit i s in ove reenstemming
~et h e t bouwprogra mma. W.P. Hui z ing (Ce trale Dire ctie van d e
Volk s huisvest i ng en d e Bo uwnijverheid) deelde in 1967 e chte r mee ,
dat de in 1966 door het ministerie vermelde prognose in de loop
van de tijd het karakter van een taakstelling had gekregen. Dit
hield in dat in de jaren 1967 t/m 1970 125 . 000 woningen per jaar
zouden moeten worde n voltooid om in 1970 het einde van de wo ningnood, d.i. h e t kwantitati e ve woningte kort, te r e ali s eren.
W.P. Huizing, He t bouwpro gramma, Fina nciering s nummer Bouwrecht,
Alphe n a/d Rijn, mei 1967, p. 20 .

20)

Nota betreffende een pluriform en expansief bouwbeleid, p. 24;
'Het probleem, waarmee de bouwnijverheid thans kampt, is van
structurele aard, namelijk de groeiende discrepantie tussen
bouwbehoefte e n bouwcapacite it. In eerste insta ntie dient h e t
proble em van de groeiende bouwcapaci te it te word e n opgelo st .'
'De arbeidscapa c i teit vormt in dit s tadium het kn e l p unt voo r
een expanderen der bouwactiviteit; andere factoren zouden
echter wel eens kunnen gaan domineren, naarmate het tekort
aan a rbeidscapa citeit wordt ingelopen.'
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De bouwcapaciteit wordt primair gevormd door de organisatie- en
materieelcapaciteit van de bouwbedrijven en de arbeidscapaciteit
waarover zij kunnen beschikken (zie P·114 en 115 ).
Onder invloed van het ·e xpansieve bouwbeleid was overgegaan tot vergroting van alle drie componenten, met als resultaat dat de bouwcapaciteit voor de woningbouw en de andere gebouwen snel groter werd
dan voor de gevraagde bouwproduktie nodig was. De arbeidscapaciteit
die door de bedrijven werd ingezet, bereikte reeds in 1965 haar
hoogtepunt. Daarna verminderde de omvang van deze component en consolideerde zich op een lager niveau. Deze vermindering werd begeleid
door een toenemende werkloosheid in de bouw, die in 1967 met een gemiddeld percentage van 6% een hoogtepunt bereikte.
21)
De optredende werkloosheid, die in strijd was met de door de overheid bij de
bouwvakarbeiders gewekte verwachtingen, werd gezien als een conjunctureel, d.w.z. door de omstandigheden bepaald, tijdelijk verschijn'sel. Zij was echter veroorzaakt door een onevenwichtige vergroting
van de arbeidscapaciteit onder invloed van het door de overheid
gepropageerde beleid, dat volgens haar op planning gebaseerd moest
ZlJn.
22)
Het ontbrak de overheid in de tweede helft van de jaren
zestig echter aan planning met betrekking tot het gebruik van de door
haar gestimuleerde vergroting van de bouwcapaciteit. In het voorgaande
is tevens gebleken, dat de voor het bouwbeleid onontbeerlijke inzichten in de bouwcapaciteit eveneens niet aanwezig waren.
Toen in 1968 het vraagstuk van opvoering van de kwantiteit zijn
actualiteit voor het bouwbeleid had verloren, kreeg dat van de kwaliteit weer bijzondere aandacht, althans op papier. In dat jaar verscheen de nota 'De toekomst van het oude woningbestand'.
23)

21) EIB, De werkgelegenheid in de bouwnijverheid, Amsterdam, 1968,
p. 6. De daling van de arbeidscapaciteit in de bouw van 100 in
1965 tot 97,5 in 1970 was geheel in tegenstelling met de prognose van het CPB, dat een toeneming van 100 in 1965 op 116,5
in 1970 verwachtte. Centraal Planbureau, De Nederlandse economie in 1970, 's-Gravenhage, 1966, p. 120 en p. 167.
22)

Nota betreffende een pluriform en expansief bouwbeleid, p. 8:
'Het expansieve bouwbeleid zal in de eerste plaats moeten zijn
gericht op de verhoging van .de produktie per werknemer en vervolgens op de vergroting van het aantal bouwvakarbeiders.'
p. 13: 'Gezien de huidige achterstand en de groei van de lopende
behoefte aan bQuwwerken, zijn de perspectieven ten aanzien van
de werkgelegenheid in de bouwnijverheid gunstiger dan in vrijwel
alle andere bedrijfstakken. Er is derhalve geen reden voor de
vrees voor een enigszins omvangrijke werkloosheid in de bouwnijverheid; integendeel, ondanks alle in deze nota voorgestelde
maatregelen zal de bouwbehoefte nog geruime tijd de bouwcapaciteit overtreffen. Men denke in dit verband slechts aan de enorme
behoefte aan woningen ter vervanging van verouderde woningen.'

23)

De toekomst van het oude woningbestand, 's-Gravenhage, 1968.
Deze nota werd door de minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening aangeboden aan de Tweede Kamer en verscheen eerder als Kamerstuk, nr. 9826.
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Deze nota bevestigde wat hiervoo.r is aangegeven: de opheffing van
het kwantitatieve woningtekort op grond van de beschikbare - in
deze nota verstrekte - gegevens was geen probleem. De uitbreiding
van de woningvoorraad verloor haa.:r. prioriteit. De vervanging van
de oude voorraad werd het vraagstuk dat in het middelpunt der belangstelling werd gesteld.
De hierboven staande figuur, overgenomen uit de nota van minister
Schut, geeft een duidelijk beeld van de verwachtingen omtrent de
samenstelling van woningbouw - gericht op groei, inhaal en
vervangin~ - die leefden bij de rijksoverheid. In kringen van de
parlementaire oppositie werd evenwel de aangekondigde omvang van
vervanging als onvoldoende beschouwd.
De PvdA politici wensten een snellere vervanging van de oude
woningvoorraad dan minister Schut. Zij stelden o.a. (en bedoelden
het ernstig): 'We gaan er (immers) van uit dat de gemiddelde economische 'levensduur' van een woning 50 jaar is. In 196R verkrotten
dus de woningen, die gemiddeld in 1918 zijn gebouwd, in 1969 verkrotten de woningen die gemiddeld in 1919 zijn gebouwd, in 1970
verkrotten de woningen die in 1920 zijn gebouwd, enz.'
(Nieuw wonen in oude wijken, Nota van de Tweede Kamerfractie van
de Partij van de Arbeid over sanering, vernieuwing en verbetering
van oude stadsdelen, januari 1969, p. 26 en 27.)
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Het in 1967 door minister Schut gestelde doel van het bouwen van
500.000 woningen in vier jaar, dat niet in de periode 1967 t/m 1970
werd bereikt, bleek wel over de periode 1968 t/m 1971 te zijn verwezenlijkt, waarbij het jaar 1971 met 137.000 gereedgekomen woningen
belangrijk bijdroeg (zie p. 16 ) . Hiermee was het woningtekort nog
niet opgeheven.
In de regeringsverklaring van het kabinet Biesheuvel op 3 augustus
1971 wordt de woningnood een maatschappelijk kwaad van de eerste
orde genoemd en wordt aan de woningproduktie een hoge prioriteit
toegekend. Het bouwbeleid zou worden gericht op een in de kabinetsperiode te bereiken verschuivend vierjarenprogramma van 550.000 woningen. Dit betekende, zo werd gesteld, dat uiterlijk in 1975 een
niveau van 137.500 woningen per jaar zou worden bereikt. Het voor
1975 gestelde aantal werd evenwel in 1971 reeds dicht benaderd.
De woningbouw werd - en wordt - nog altijd gezien als het draagvlak voor de continuïteit van de bouwproduktie en van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid. In een interview in de Haagse Post
van 5 april 1972 wees minister Boersma er op, dat ter stimulering
van de werkgelegenheid in de drie noordelijke provincies door de
regering de mogelijkheid was gecreëerd om 1000 woningen extra uit
te voeren.
Even daarna, 19 april 1972, publiceerden de bewindslieden van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Udink en Buck, de Nota
Volkshuisvesting, waarin ook werd gewezen op het feit dat de geldgevers meer inflatie-bewust geworden zijn (zie pag. 24 ) .
In de nota wordt o.m. geconstateerd dat de volkshuisvesting thans
in een fase is gekomen waarin het tekort niet in de eerste plaats
meer betekent afwezigheid van huisvesting, hoewel ook op bepaalde
plaatsen en voor bepaalde groepen tekort nog steeds wèl die betekenis heeft (Nota, p. 14). Beide bewindslieden verwachten over de
periode 1971-1980 een produktie van 1.350.000 woningen. Hiervan
zouden, afhankelijk van de gemaakte veronderstelling, 415 tot 340.000
woningen beschikbaar komen voor vervanging en de woningreserve zou
toenemen tot resp. 1~ en 2 %. (In begin 1980 bedraagt het leegstandspercentage ca. 2,15, zie p. 20 ).
De nota bevat opmerkelijke uitspraken over de continuïteit van de
woningbouw en met betrekking tot de werkgelegenheid. udink en Buck
schrijven namelijk het volgende.
'Gelukkig kunnen de ondergetekenden stellen dat voor de woningbouw
over een reeks van jaren het perspectief van continuïteit wordt
geboden.'
'Of in de komende jaren het aanbod van arbeidskrachten
toereikend zal zijn om in de behoefte aan arbeidscapaciteit te voorzien, blijft voorshands een open vraag.'
(Nota Volkshuisvesting
resp. p. 70 en 72).
De stimulering van de werkgelegenheid door minister Boersma was aanleiding om tijdens de colleges bouweconomie aandacht te besteden aan
de ontwikkeling van de woningbouw, waarbij de te verwachten terugval
van de woningbouw - die duidelijk was voor iedere zorgvuldige waarnemer - werd geschetst. In aansluiting hierop verscheen op initiatief
en onder verantwoordelijkheid van Hendriks in juni 1972 het EIBrapport woningbouw en werkgelegenheid, dat kan worden gezien als
een aanvullling op de Bouwnota '62. Eén der conclusies uit het
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het gereedkomen van de twee miljoen;;te woning na
1945 deelde minister Udink op 11 oktober 1971
te Apeldoorn onder meer mee, dat het huidige kabinet
(Biesheuvel) de collectieve vcrantwoozdelijkheid voor
de woningbouw duide lijk tot uitdrukking heeft gebracht
door aan de wuningbouw zeer hoge prioriteit te geven.
!lij

Het door de bewindslieden van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening gepubliceerde programma
voor de jaren zeventig is, in aansluiting op de
ontwikkeling in de jaren zestig, bovenstaand in
beeld gebracht.
Met het gereedkomen van ruim 155 , 000 woningen
in 1973 werd, zoals we reeds eerder hebben gezien, het hoogtepunt in de wÓningbouw be.r eikt
(zowel in volume als in aantallen gemeten).
De totale bomvproëuktie ~ms dit punt ee.r èer
gepasseerd.
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rapport was, dat de gemiddelde jaarlijks totale woningproduktie
zal dalen tot een niveau van maximaal ca. 95.000 woningen uiterlijk in 1980 en dat de hiermee samengaande daling van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid zeer hoge eisen zal stellen aan het
werkgelegenheidsbeleid.
Het rapport vond weinig instemming.
Mr. C.M. van den Hoff, toentertijd directeur van de Nationale
Woningraad, noemde het rapport: 'Geen wetenschap maar pamflettisme'. Tussen nu (1972) en de eeuwwisseling zouden volgens hem
jaarlijks 148.000 woningen moeten worden gebouwd. Rond 1980 zou
dat een jaarlijkse bouwproduktie van 175.000 woningen noodzakelijk
maken.
24)
Na het rapport 'Woningbouw en werkgelegenheid' verschenen nog
enkele studies, waarin min of meer expliciet werd aàngeduid, dat
te eniger tijd een evenwichtsniveau in de gebouwenvoorziening zou
worden bereikt.
25)

24) De Bouwer (Bouwbond NVV), 19 juli 1972 .
' De opvatting van Van den Hoff is kenmerkend voor de WlJze waarop
tegen de veranderende bouwproblematiek - die manifest werd in de
eerste helft van de jaren zeventig - wordt aangekeken. De gangbare benadering is (nog steeds !) gebaseerd op de simpele veronderstelling, dat een eenmaal op gang zijnde ontwikkeling tot
in lengte van dagen zal doorgaan. Het mechanisch extrapoleren
van trends uit het verleden wordt daarmee tot 'wetenschap'
verheven.
25) Commissie Bouwplanning, De Bouwnijverheid in de jaren zeventig,
's-Gravenhage, december 1972.
Nederlands Economisch Instituut, De bouwnijverheid, planning,
groei en fluctuaties, Rotterdam, januar i 1973.
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Onzekerheid en vrijblijvendheid
Met het passeren van het keerpunt in de bouwproduktie en de omslag
in de woningbouw ontstaat een periode van onzekerheid en vrijblijvendheid. De onzekerheid betreft in het bijzonder de verdere ontwikkeling van de omvang van de produktie naar kwantiteit en kwaliteit. De vrijblijvendheid heeft betrekking op de wijze waarop het
bouwbeleid van de rijksoverheid op de ontstane situatie reageert.
De hierna volgende inleiding van de desbetreffende minister die
inmiddels minister Udink was opgevolgd, tot het Bouwprogramma 1975
geeft hiervan een beeld (zie ook p. 14 ) .
Bouwprogramma 1975

g

*

1. Inleiding

Artikel 15 van de Wederopbouwwet schrijft voor, jaarlijks een
programma op te stellen van de bouwwerken waaraan in verband met
de beschikbare arbeidskrachten, geldmiddelen en materialen in het
komende jaar uitvoering gegeven zal kunnen worden. Reeds sedert
enkele jaren is de beschikbaarheid van de genoemde produktiemiddelen
zodanig dat het Bouwprogramma niet langer een taakstelling voor en
beperking van de bouwactiviteit inhield. Dit betekent, dat het bouwprogramma, gelijk dat omschreven is in artikel 15 van de Wederopbouwwet, zijn feitelijke grondslag heeft verloren; de Regering zou
- anders gezegd - kunnen volstaan met een stuk, waarin te kennen
wordt gegeven, dat in alle sectoren volledige vrijheid van bouwen
heerst, aangezien geen der beperkende factoren actueel van belang is.
Gezien het grote gewicht, dat de bedrijfstak bouWnijverheid heeft
voor onze gehele economie, heeft de Regering in de laatste jaren toch
- onder de naam van Bouwprogramma - een stuk geproduceerd, waarin
niet de beperkingen centraal staan, maar waarin enerzijds getracht
wordt een prognose te geven van de te verwachten activiteit in het
komende kalenderjaar en waarin anderzijds de beleidsvoornemens van
de overheid op het gebied van de bouw zo systematisch mogelijk worden uiteengezet.
Ook v~or 1975 kan dezelfde gedragslijn gevolgd worden. Ten overvloede zij vermeld dat van de ter beschikking staande geldmiddelen
niet gevreesd behoeft te worden dat zij een beperkende invloed van
groter omvang zullen uitoefenen dan in voorgaande jaren het geval
was.
De prognose, die in het nu aangeboden stuk is vervat, kan dan ook
het best worden aangeduid als een herziening en actualisering van
de ramingen die voor de jaren 1975 en 1976 opgenomen zijn in de Nota
Verkenning van de bouwproduktie in de periode 1974 t/m 1978 die op
18 juli 1974 werd uitgebracht(zitting 1973-1974, 13 000). Die
ramingen waren in belangrijke mate gebaseerd op de inzichten die
destijds bij de verscheidene departementen bestonden over de uitvoering van de beleidsplannen ten aanzien van de betrokken bouwsectoren en op de verwachtingen op dat ogenblik aangaande de

*

Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13 100 hoofdstuk XI, nr. 25.
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economische ontwikkeling, de investeringsbereidheid van het bedrijfsleven en de mogelijkheden van de lagere publiekrechtelijke
lichamen investeringen te doen in de tweede helft van 1974 en in
1975. De onzekerheden die ten tijde van de opstelling van de Verkenning bestonden maakten het nodig deze ramingen als globaal en
van voorlopige aard te beschouwen.
De ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan maken dat
de ramingen van destijds niet langer te handhaven zijn. De bouwactiviteit heeft zich in 1974 op een aanzienlijk lager niveau bewogen dan was voorzien.
voorts blijkt de economische situatie zich in 1975 ongunstiger te
ontwikkelen dan eerder was aangenomen. Dit heeft de Regering er
in november toe doen besluiteneen uitgebreid pakket van maatregelen te nemen, ter stimulering van de bestedingen en de investeringen. Een aanzienlijk deel van de in dit kader beschikbaar
gestelde gelden zal worden aangewend voor het doen uitvoeren van
bouwwerken. Daarnaast ontvangt de bouwnijverheid in 1975 nog een
impuls uit de middelen die de Regering half september beschikbaar
stelde op grond van de Interimnota inzake de bestrijding van de
werkloosheid (zitting 1974-1975, 13 110). Aldus zijn er twee
gronden voor een herziening van de ramingen die in de Verkenning
zijn opgenomen: enerzijds is er het verbeterde inzicht in de
ontwikkeling zoals die zal zijn zonder overheidsingrijpen, anderzijds zijn er de maatregelen die een te sterke terugval van de
bouwactiviteit beogen te voorkomen. Met betrekking tot de prognose
voor 1976 zij nog opgemerkt dat deze weliswaar berust op verbeterde
inzichten in vergelijking met de ramingen van medio 1974, doch dat
zij van wat meer globale aard is dan die voor het lopende jaar.
Voorts zij nog vermeld dat voor enkele bouwsectoren - met name de
woningbouw en de grond-, weg- en waterbouw in opdracht van de
lagere publiekrechtelijke lichamen - voor 1975 en 1976 alternatieve ramingen zijn opgesteld van de produktieomvang.
De gewijzigde prognose die hierbij wordt aangeboden blijft zoals alle prognoses - behept met een aantal onzekerheden. Zij
geeft een beeld van de situatie in de bouwnijverheid in 1975 en in
1976 zoals die zich thans laat verwachten op grond van de huidige
kennis en inzichten. Als evenwel de grootheden waarop de ramingen
zijn gebaseerd straks andere waarden blijken te hebben dan thans
wordt verondersteld zullen de bouwproduktie en de werkgelegenheid
in de bedrijfstak uiteraard ook een andere omvang vertonen dan in
het hierna volgende is aangegeven. (Tot zo ver de inleiding).
In septembe~ 1976 bood minister Gruijters de Nota Bouwbeleid
(waarin opgenomen het Bouwprogramma 1977) aan. (Tweede Kamer,
zitting 1976-1977, 14127, nrs. 1-2).
De nota schetst een beeld van de ontwikkeling van de bouwproduktie
over de periode 1973 t/m 1980.
In de inleiding van de nota wordt o.m. vermeld:
'Het beleid van de Regering zal erop gericht zijn, dat de daling in
de omvang van de bouwproduktie in Nederland zich in de jaren tot en
met 1980 niet zal voortzetten. Ook van groei zal evenwel nauwelijks
sprake zijn. Dit betekent, dat de aanzienlijke daling, die in 1974
en 1975 in de bouwproduktie heeft plaatsgevonden, als blijvend
gegeven zal moeten worden aanvaard.'
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In hoofdstuk VII Bouwprognoses komt o.m. het volgende voor:
'Reeds een aantal jaren is er evenwel geen sprake meer van problemen op het gebied van de beschikbare bouwcapaciteit. Ook de
beschikbaarheid van financieringsmiddelen vormde geen knelpunt
van betekenis meer: In toenemende mate heeft het bouwprogramma als
gevolg daarvan het karakter gekregen van een prognose van waarschijnlijke ontwikkelingen in de afzet van bouwprodukten en van de
daarmee samenhangende ontwikkelingen van de werkgelegenheid'.
'Wellicht ten overvloede zij er op gewezen, dat het streven naar
continuïteit in de bouwproduktie niet afhankelijk is van de omvang
van de bouwproduktie. Het gaat hierbij om het voorkomen van schoksgewijze veranderingen. In een op continuïteit gericht beleid kan
het produktieniveau op zichzelf toenemen, gelijkblijven dan wel
dalen.'
De 'afzet' bouwnijverheid (1975 = 1 00) wordt voor 1980
g e raamd op 107.
Over de uitleg van deze tekst door de inmiddels opgetreden opvolger
van minister Gruijters, de minister Beelaerts van Blokland, bestaat,
gezien het hier opgenomen bericht in het dagblad Trouw van 1 juli
1978, blijkbaar geen eenstemmigheid.

ZATERDAG I JULI 1976

TROUW/KWARTET
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Aantjes over visie Beelaerts van Blokland

Nota Bouwbeleid
niet vrijblijvend
Van een onzer verslaggevers
DEN HAAG - "Het is terecht, dat de bouwnijverheid ztch
heeft vastgeklampt aan de Nota Bouwbeleid. Minister Beel·
aert.s van Blokland (Volkshuisvesting! is moreel gehouden 1n
zijn l;>eleld het uiterste te doen om te zorgen, dat de bou\Vwe·
reld in het goede spoor zit. Zonder meer zeggen dat de CiJfer:;
niet meer zijn dan een prognose, dat is mij wat te vrijblij·
vend."
Dtze mening geelt CDA·lractievoor·
z1tter Aantjes in een vraaggesprek
met het blad ..Bouwbelangen". het
officieel orgaan van het Algemeen
Verbond Bouwbedrijf AVBB. van
deze week.
De beer Aantjes vindt trouwens ook.
dat de vorige minister van Volkshuis·
vesting, Oruijters, in de eerste Nol<l
Bouwbeleid .. toch wel iets te veel
verwachtingen·· heelt gewekt. ten
aanzien van de haatba ttrheid van het
in de meerjaren-ramingen aung:ege·
ven niveau van de bouwproduktie
Hij beeft n&melijk gesugg<reerd. dut

ven ... Deze uitspraak moest onherroepelijk een keer worden gedaan, want
die zekerheld zal er gewoon nooit
ziJn."

De CDA·Iractievoorzitter Is echter
niet tevreden met de stellingname
van Beelarts van Blokland. liet uit·
spreken van een verwachting. zegt
hij. houdt toch zeker me.r verplich·
tin~en in, dan de mtni:>tér onlan~s m
de redevoering op <Je NVOB·Itden·
vorgadering In Utrecht heelt erkend.

welk d(·pa.rlt.:mcnt het valt. als tor
maar wordt ge-werkt." zo voegt hiJ
hieraan toe.
Aant.jes z u~ t de bouw als een typascht'
investeringsandustrie, die erg afhl:lnkeliJk is van de gang van zake-n in hel
bedrijfsleven. Wordt daar ultgebrei<l
dan gaa t hf't de bouw goed: al:-. rr
vcrdlcnd wordt, dan wordt er utli:;t:·
Urdd.

·

ioctra hE"l t'Chter skcht gaat. d.u1 ts
het eerslt" wut mt:n Zt:bl: .. Laten ,,. ~
maar even wachten met de uatOrt>t
din~ of met dè r t:stuurati(!." Dan is d(:
bouw de eersl.e. die een klup krtJ~~

Golfbeweging
HIJ noemt het heel frappant. hoe d~
bouwsl!ctor in versterkte mate de
golfbeweging van de conjunctuur on·
dervindt Volgens Aantjes kan die
golfbeweging wel een beetje worden
afgevlakt. maar nooit htlemual wor·
den bestreden. Hoopvollaat hij door·
schemer~n Uat. als de regerin~:;" ertn
slaagt het bedrijfsleven weer op tl·
peppen. dit een extra guns lig efit·cl
op de bouw zal hebben.

Tenslotte wil hiJ nog kwijt <.toH hd
mini :;t1~r Van Aa rdenne tEconomr
schc Zuken> niet kwalijk ma~ wr,rr!Pn
de overheid garant daarvoor zou Op de vraag of het me t ~en onrustba· genoml·n, .ds er niet snt:l Cl'll lltLI io .
rende gedacht.e is dat de nadsv~r· niial warmle· ISOiaticplan koml. .. Dw
st.aan.
o"''e~q~wo;jn~~~Y!J;Pif!o~r:-~e~e~n~b~el~an'!!g~
· r~iil!jk~d!ijee'!-1--;m;;;i;:;n;;;";;,
· t,;;·r".z:;;
· I;..L,;•:,;,.r,((eweldag acht.cr•lt.\cn
-------------,n,:::::;::;;--;;;-;;-;;;-o.;-;;;--;;;;;-;;:;==;;-;;:n:--f'
Daarom. vindt. AantJes. mag ZIJD op· komt te vallen ondtr aanvullende en vecht ea hard vom . f'tfaaz jE ktme
volger Beelaerts van Blokland het werken van het minlsterte van socia· natuurlijk nie t roepen om ~ewel<lig~
recht niet worden ontzegd om te stel· Ie Zaken zegt Aantjes. daar voor de ombuigin~w . en tegcliJk,•riijd ali..r·
len dat het prognoses ZlJO, waarop de bouw niet zo zwaar aan te tallen . .. Wat lt!i nieuwe dangt!n doen," uldus
overheld nooit een R:arantie kan ge- kun h et de bouw nu scl1clen onder Aantjc:;.

• •
StadSVernJeUWJng
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In de Nota I~uwbeleid en bouwprogramma 1977 is over de periode
1975 t/m 1979 het gemiddelde aantal woningen per jaar geraamd op
109.400 (bruto, dus inclusief de woningen voor vervanging).
Inmiddels heeft de minister in maart 1976 aan het Bouwcentrum te
Rotterdam en aan het EIB gevraagd, gezamenlijk de toekomst van de
woningbouw te onderzoeken.
Beide instituten komen in hun rapport Woningbouw in Nederland, 1977,
over bovengenoemde periode tot een gewenste gemiddelde jaarproduktie van 126.200, waarvan 108.600 voor uitbreiding en 17.600 voor
vervanging. Zowel deze produktie als de genoemde vervanging zijn en
worden niet bereikt (zie p. 11, 12 . en 16 ).
In augustus 1978 laat minister Beelaerts van Blokland de Tweede Nota
Bouwbeleid verschijnen. De minister verklaart:
'Als hoofddoelstelling voor het bouwbeleid is voorlopig gekozen voor
de volgende formulering:
- Het leveren van een bijdrage aan het tot stand komen van een bouwproduktie afgestemd op de maatschappelijk erkende behoefte aan
bouwwerken. '
De tweede nota biedt zo mogelijk nog minder zekerheid voor het handhaven van het produktieniveau van de bouwnijverheid dan de voorgaande nota. Duidelijk begint te worden dat reguleren en stimuleren
van de bouwproduktie door de overheid - t.g.v. de ontwikkeling van de
voorraad bouwwerken en het inmiddels bereikte produktieniveau - zijn
effectiviteit heeft verloren.
Het probleem is geworden: inzicht te verkrijgen in de omvang en samenstelling van de maatschappelijk erkende behoefte aan bouwwerken.
Maatschappelijke erkenning van behoefte aan woonruimte leidt evenwel
nog niet tot een voldoende beschikbaarheid van woonruimtè. Het recht
van jongeren van 18 en 19 jaar op zelfstandige huisvesting is inmiddels erkend.
26)
Bij de erkenning van dit recht is niet aangegeven
op welke wij?.P hier, in de tjjd gezien, kan en zal worden voorzien.
In oktober 1978 verschijnen de Bouwprognoses 1978-1983, waarin opgenomen het Bouwprogramma 1979. 27)
Hieruit blijkt de verwachting
dat de woningbouw in volume gemeten (produktieomvang uitgedrukt in
constante prijzen) van 1978 af tot en met 1983 op een gelijk niveau
zal blijven gehandhaafd en wel op een niveau dat belangrijk ligt
boven dat van het dieptepunt in 1975.
De Bouwprognoses 1974-1984, waarin opgenomen het Bouwprogramma 1980,
verschijnen in oktober 1979. 28)
De verwachting omtrent het constante niveau van de bouwproduktie en van de woningbouw blijft gehandhaafd, maar nu voor de periode tot 1984.

26)

Nota huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens.
Voor kennisgeving aangenomen door de 2e Kamer op 5 november 1975.

27)

Brief van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, 's-Gravenhage, 4 oktober 1978.

28)

Brief van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, 's-Gravenhage, 9 oktober 1979.
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SCHETS VAN DE ONTWIKKELING V/IN DE TOT 1980
GE!{EI\LISE!::RDE WONINGBOUW TEGEN OE 1\CHTEHGRONO VAN
DE ONTV/IKKELING V.Z\N DE WONINGVOOHRAAO (BEIDE IN
AANTALLEN) IN OF: PERIODE 1949 - 2009
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Bezien we èvenwel de ontwikkeling van de woningbouw inaantallen,
dan blijkt dat de terugvál van de bouw die d e Tweede Kamer in 1974
hee ft geschokt (zie p. 15 } niet tot stilstand is gekomen, maar in
1979 op e e n niveau is beland van ca. 88 , 000 woningen.
Deze ontwikkeling is in bovenstaande figuur weergegeven.
Duidelijk wordt, dat de toeneming van het produktievolume na 1975
haar oorzaak vindt in een 'kwaliteitsexplosie'. Een explosie waarbij
enerzijds een tekort aan goedkope woonruimte zichtbaar wordt (krakers)
e n anderzijds le e gstand in relatief dure woningen . (Ook tree dt l eeg s tand op in gebouwen, niet voor wonen bestemd maar di e voor wonen
geschikt kunnen worden gemaakt) .
Het einde van de explosie gaat gepaard met een terugval van de bouwactiviteit 1h volume gemeten en met een vermindering van de werkge
legenheid. Een en ander komt, wat de woningbouw betreft, in het
volgende tot uiting.
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Woningbouwprogramma 1980
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING
EN RUIMTELIJKE ORDENING
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
van de Staten-Generaal
's-Gravenhage, 13 mei 1980
De jongste ontwikkelingen in de woningbouw vervuLlen de Regering
met zorg. Van vele zijden worden signalen gegeven, dat het aantal
woningen dat op korte termijn gebouwd gaat worden, sterk zal
afnemen . . . . '
Programma 1980
Woningwetwoningen
Premiehuurwoningen
Premiekoopwoningen

30000
12000
37000

Totaal

79000

Vrije sectorwoningen

21000

De laatste van de vier perioden die WlJ in dit hoofdstuk onderscheiden, eindigt met berichten in de pers in de zomer van 1980
over 'het instorten van de bouwmarkt'.

Een antwoord
Moeten we antwoord geven op de in dit hoofdstuk aanvankelijk
gestelde vraag: Waarom is de opheffing van het woningtekort niet
bereikt ?, dan is geen simpele verklaring te geven.
Sinds de Tweede Wereldoorlog, aan het einde waarvan een groot en
in omvang en samenstelling niet bekend tekort aanwezig was, zijn de
aard en de omvang van de woningbehoefte voortdurend veranderd.
De kwaliteitseisen waaraan de nieuwbouwwoningen moeten voldoen,
zijn in de jaren vijftig en zestig geleidelijk verhoogd. Toch werd
in het begin van de jaren zeventig een situatie bereikt waarin de
aanwezige v.oorraad de gewenste voorraad naderde. Handhaving van
nieuwbouw op een hoog produktieniveau tendeerde naar 'bouwen voor
leegstand' .
Er zijn evenwel geleidelijk nieuwe groepen woningzoekenden bij gekomen, waarop aanvankelijk niet was gerekend en waarvan de betekenis
niet tijdig is onderkend. Men denke aan de buitenlandse (gast!) arbeiders, aan wie blijvende zelfstandige woonruimte niet kan worden
onthouden, aan rijksgenoten uit Suriname, aan een groeiend aantal
alleenstaanden door de toeneming van echtscheidingen en aan jongeren
van 18 en 19 jaar, aan wie woonrecht is verleend. Daarnaast bestaat
een groep die normaliter op kamerh~ur is aangewezen, maar die door
de Wet op de huurbescherming (1947) geen kamerverhuurders kunnen
vinden. Deze groepen vormen een economisch zwakke vraag op de
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SCHETS VAN DE ONTWIKKELING VAN DE GEWENSTE EN
VAN DE ACTUELE WONINGVOORRAAD
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woningmarkt, maar zij moeten wel wonen.
Na het keerpunt in het begin van de jaren zeventig ontstaat - na
een aanvankelijk sterke daling in het volume van de bouwproduktie
en van de woningbouw - een 'kwaliteitsexplosie', welke gepaard
gaat met een vermindering van het aantal woningen dat jaarlijks
wordt gebouwd. Daarnaast wordt een nieuwe vraag van bovengenoemde
groepen manifest, welke gericht is op goedkope woonruimte.
De vraag van toekomstige bewoners naar de produkten van de
'kwaliteitsexplosie·• blijkt geringer te zijn dan het aanbod dat
de onderne mers in d e bouw op de woningmarkt hebben gebracht.
Tekort en overschot treden gelijktijdig op.
Het niet t1jd1g onderRennen van de omvang van de bovengenoemde en
voor een belangrijk deel economisch zwakke groepen voor de vraag
naar woonruimte moet worden gezien als een belangrijke oorzaak van
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het nog in het begin van de jaren tachtig bestaande kwantitatieve
tekort aan goedkope woningen. In hoeverre de tendens tot individualisering in het wonen geheel of ten dele ten laste kan en moet worden gebracht van de gemeenschap zal mede afhankelijk zijn van de
behoefte die maatschappelijk wordt erkend.
Op p. 54 is een schets gegeven van de ontwikkeling van de gewenste
en actuele woningvoorraad.
29)
Hierbij moet er op worden gelet
dat verschuivingen in de tijd tot min of meer grote verstoringen
van het evenwicht kunnen leiden, een evenwicht dat, afhankelijk van
wat als maatschappelijk erkende behoefte moet worden aanvaard, de
tendens heeft steeds wijkend te zijn.

Enkele aspecten van het bouwbeleid
De omvang van de woningproduktie wordt primair door het inzicht van
de overheid - en dat van de politieke partijen - in de woningbehoefte
bepaald. Dit heeft in het bijzonder gegolden in de perioden waarin
het overheidsbeleid ten aanzien van de bouwproduktie gericht was op
het i~halen van het woningtekort. In zijn studie 'Cyclische fluctuaties in de woningproduktie' komt Wegelin in het begin van de jaren
zeventig tot de conclusie 'dat het gedrag van de overheid in de naoorlogse periode voor de woningbouw de overheersende determinant is
ge~eest'.
30)
29) Onder gewenste woningvoorraad kan worden verstaan: een woningvoorraad waarvan omvang en samenstelling zodanig zijn dat gezinnen
en zelfstandigen, die behoefte hebben aan zelfstandige woonruimte
en welke behoefte maatschappelijk is erkend, op een sociaal en
economisch verantwoorde wijze kunnen beschikken over zelfstandige
woonruimte en dat een voldoende woningreserve aanwezig is.
30) E.A. Wegelin, Cyclische fluctuaties in de woningproduktie, Amsterdam, 1970 (doctoraalscriptie UvA), p. 32. Volgens Wegelin
is het 'zelfs de vraag of de ontwikkeling van twee grootheden,
die theoretisch als determinanten van het woningbouwvolume beschouwd kunnen worden, namelijk de bouwkosten en de hypotheekrente,
in deze periode niet gedeeltelijk zelf verklaard worden door de
ontwikkeling van de woningproduktie. Het in hoge mate parallel
verloop van deze twee grootheden met dat van de woningproduktie
is op zijn minst opvallend'.
In dit verband verdient ook het onderstaande citaat aandacht, voorkomende in Centraal Plan Bureau, De Nederlandse economie in 1970,
's-Gravenhage, 1966, p. 106 en 107: 'Het is duidelijk dat de ontwikkeling van de investeringen in woningen in het verleden, zo niet
uitsluite nd dan toch hoofdzakelijk, is bepaald door het woningbouwbeleid van d e . overheid. De ontwikkeling in d e komende vijf jaren
is daarom zodanig geprojecteerd dat zij zo goed mogelijk aansluit
bij de beleidsveronderstellingen die voortvloeien uit reeds t.a.v.
de woningbouw bestaande plannen en genomen maatregelen. Het beleid
is in dit verband in de eerste plaats gericht op de opheffing van
de bestaande kwantitatieve tekorten aan woningen (ongeveer
150.000 stuk s )'.
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Het was - en is - niet de ongunstige conjunctuur die het inhalen
van het tekort heeft belet, maar het ontbreken van inzicht in de
kwantitatieve omvang van de te verrichten taak.
Delfgaauw heeft er op gewezen, dat de opheffing van de woningnood
tot de structuurpolitiek wordt gerekend.
31)
Deze behoort tot de
taken van de overheid.
Zou de overheid zich in het einde van de jaren zestig hebben willen
bezinnen op het in de toekomst te voeren bouwbeleid - waarvan het
woningbouwbeleid een essentieel bestanddeel is - dan had een grondige analyse van de dienaangaande gevoerde haperende structuurpolitiek wellicht kunnen bijdragen tot verbetering. Deze structuurpolitiek vormde toentertijd een structureel probleem voor de bouwnijverheid. Een p~obleem, dat in .de jaren zeventig niets aan actualiteit heeft verloren.
Het in 19Tf optredende kabinet Biesheuvel kondigde aan bijzondere
aandacht te zullen schenken aan de structuur van de bouwnijverheid. 32)
Het structuuronderzoek bouwnijverheid - waarvan de voorbereiding
als gevolg van deze aankondiging op gang kwam - komt in 1981 gereed.
Het door de overheid voorgestane bouwonderzoek is door de jaren heen
meer gericht geweest op bevordering van het onderzoek dat het beleid
op korte termijn kan dienen dan op bevordering van het onafhankelijke
onderzoek, gericht op langere termijn. Het laatste kan niet alleen
het beleid toetsen, maar ook de noodzakelijke informatie verschaffen.
Het onafhankelijke bouwonderzoek heeft in het bijzonder een functie
in het onderkennen van problemen die moeten worden onderzocht en het
formuleren van de probleemstelling.
Bij een structuuronderzoek bouwnijverheid kan o.m. aandacht worden
besteed aan de produktiestructuur van de bedrijfstak houwnijverheid
en de hierin optredende veranderingen en aan de structuur van het
bouwproces, maar ook aan de structurele ontwikkeling van de behoefte
aan en vraag naar bouwwerken.
33)

31)

G.Th.J. Delfgaauw, Inleiding tot de economische wetenschap,
's-Gravenhage, 1965, p. 39. ' Bij structuurpolitiek worden door
middel van maatregelen van overheidswege de structurele ontwikkelingen gestimuleerd, op zodanige wijze dat de gewijzigde
data-constellatie een verhoogde produktiviteit in het economisch
proces bewerkt (men denke - schrijft Delfgaauw - aan algemeen
vormend en aan beroepsonderwijs, aan scholing van arbeidskrachten, aan bevordering van speur- en ontwikkelingswerk, aan aanleg
van havens en industrieterreinen, aan bevordering van het sparen,
enz.). Het complex van de hier bedoelde maatregelen is veelal gericht op vergroting, op groei, van het nationaal produkt. voor
een _groot deel van de structuurpolitiek kan men de term groeipolitiek gebruiken.

32)

Regeringsverklaring van 3 augustus 1971.

33)

De structuur van de bouwnijverheid betreft de onderscheiden bedrijven (als een organisatie van mensen en middel.Qn) betrokken
bij de bouwproduktie en de wijze waarop zij onderling zijn georganiseerd. De structuur van het bouwproces heeft betrekking op
de onderscheiden procesfuncties die moeten worden vervuld om een
bouwwerk tot stand te brengen. Zie p. 75.
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Schet s van de structurele ontwikkeling van d e
bouwproduktie - gericht op de uitbreiding van
de voorraad bouwwerken - en conjuncturele
afwijkingen in de produktie
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De geschetste situatie waarin de conjuncturele en
structurele ontwikkeling van het bouwen zich bevindt
in het begin van de jaren tacht~g valt samen met
be richten in d e pers ove r ' een instortende bouwmarkt'.

De afzet van d e bouwnijverheid ver toont e e n opmerkelijke ontwikkeling,
zo als i n de s chets hierboven is aange geve n. De z e ontwikkeling zal in
d e toekomst voortdurend onze aandacht blijve n vra g e n.
In een beschouwing over aspecten van het bouwbeleid van de overheid
moet niet alleen de woningbouw worden betrokken, maar de bouwproduktie in haar geheel. De gehele bouwproduktie is op e en of ande re
wijze object van de - aanvankelijk ingrijpende - leiding d e r overh e id. Het tot s tand bre ngen van een bouwwerk v ereist een rijksgoedk e uri ng en een bouwve rgunning. He t zijn de opdrachtgever s t ot het
bouwen, die d e r ijksgoedke uring moeten a anvrage n e n ontvangen.
Voor de verstrekking van de rijksgoedkeuring geldt het bouwprogramma,
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(genoemd in de vorige paragraaf), als richtlijn.
34)
Het verbod om te produceren zonder goedkeuring, dat voor de bouwnijverheid - als voortbrengster van de bouwproduktie - in principe
nog geldt, is op geen enkele andere bedrijfstak van toepassing.
35)
De bouwnijverheid is hierdoor aan een principieel verdergaande vorm
van geleide economie onderworpen geweest en in theorie gebleven
dan enige andere bedrijfstak.
Met behulp van het goedkeuringsbeleid werden verschillende doeleinden nagestreefd. In de jaren zestig waren deze doelstellingen
bij voorbeeld: spanningen op de arbeidsmarkt voorkomen, de bouwkosten binnen de perken houden, de verhouding van de bouw van woningen en die van andere bouwwerken in de hand houden, bestrijding
van de overspanning op de bouwmarkt, voorrang geven aan bepaalde
_ ······-··-·· _ produktiemethoden, structurele veranderingen in de bouwnijverheid
bevorderen en stedebouwkundige eisen kunnen stellen.
De regulering was en is dus niet beperkt tot de verhoudingen tussen
vraag en aanbod.
36)
Het schept de mogelijkheid zowel conjuncturele

34)

Het goedkeuringsbeleid is geleidelijk geliberaliseerd, maar
in principe gehandhaafd gebleven. Ook werd in de loop van de tijd
de rijksgoedkeuring, die voor bepaalde gevallen - bijv. ongesubsidieerde woningen - was afgeschaft, weer ingevoerd.
De werken, in het Bouwprogramma genoemd, betreffen werken op het
gebied van wederopbouw, spoorwegbouw, wegenbouw, burgerlijke of
utiliteitsbouw of op enig ander gebied van de bouwnijverheid,
met inbegrip van onderhouds-, herstel- en sloopwerken.

35)

De overheid kon, door gebruik te maken van het systeem van de
rijksgoedkeuring, tevens grotendeels de bouwproduktie beheersen.
Zij kon dientengevolge ook een grote invloed uitoefenen op het
niveau van de nationale investeringen.
De totale activiteit van het opdrachtgevende bouwbedrijf wordt
voor een belangrijk deel beheerst door de organen van de overheid
op verschillende niveaus, hetzij direct - als opdrachtgevers hetzij indirect - als subsidiegevers. Minister Witte stelde indertijd reeds, dat ongeveer driekwart van het bouwprogramma öf
door directe overheidsopdrachten àf met overheidssubsidie tot
stand komt. (Verslag van rede, uitgesproken door minister Witte,
NRC dd. 16 november 1955).
Deze beheersing door de overheid van het niveau van de bouwproduktie was in het bijzonder actueel van het begin van de jaren
vijftig af tot het keerpunt in de bouwproduktie in het begin van
de jaren zeventig) .

36)

De regulering strekt zich ook uit tot specifieke volume-aspecten
zoals o.m. de financieringswijze. De verdeling van de woningproduktie naar financieringscategorie geeft in de jaren zeventig
bijna ieder jaar opnieuw aanleiding tot politieke emoties. voordien ging het in het bijzonder om het aantal jaarlijks te bouwen
Delfgaauw ziet het bouwbeleid dat door de minister van volkshuisvesting wordt gevoerd op grondslag van de Wederopbouwwet 1950 als
een der complexen van instrumenten t.b.v. de conjunctuurpolitiek.
G.Th.J. Delfgaauw, t.a.p., p. 43.
Conjunctuurpolitiek: maatregelen van de overheid om conjunctuurgolven te temperen.
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als structurele doeleinden - en ook die welke geen betrekking hebben
op de ontwikkeling van de bouwproduktie - te bevorderen. Een veel
gehoorde uitspraak - en klacht - is, dat de bouw door de overheid
wordt gebruikt als instrument in de algemene conjunctuurpolitiek,
waardoor de in de bouwproduktie optredende discontinuïteit wordt
versterkt. Van deze discontinuïteit na 1950 geeft de figuur op
p. 8
een beeld.
Het goedkeuringsbeleid was - nadat de distributie van bouwmaterialen
in 1949 was opgeheven - er in de jaren vijfti9 en in de eerste helft
van de jaren zestig regelmatig op gericht overspanning op de arbeidsmarkt te voorkomen. De informatie die de overheid over de
arbeidscapaciteit ter beschikking stond, was evenwel doorlopend
gebrekkig en onvoldoende. Deelde bij voorbeeld de minister die het
bouwdepartement beheerde in 1950 mee, dat hij bij de planning het
gemis had gevoeld van gegevens omtrent de hoeveelheid vakbekwqme
bouwvakarbeiders, een opvolger stond er tien jaar later niet beter
voor. Deze moest in 1960 meedelen dat er omtrent het huidige arbeidspotentieel in de bou~vakken geen gegevens beschikbaar waren. 37)
Het bouwonderzoek - waarop de overheid toen geen enkele invloed uitoefende door bijv. opdrachten - had echter inmiddels aan deze toestand een einde gemaakt. 38) Dit onderzoek heeft de permanente
integrale waarneming van het arbeidsbestand van het uitvoerende bouwbedrijf, die het verricht, in de jaren zestig ontwikkeld tot een
onmisbaar element voor onderzoek van de in de structuur van het
bouwbedrijf optredende veranderingen.
Terwijl de arbeidsmarkt en de arbeidsvoorziening permanent de aandacht vroegen en vragen met betrekking tot de bouwproduktie, was
dit met de kapitaalmarkt met tussenpozen het geval. De kapitaalschaarste speelde in 1951 en 1957 een . rol bij de uitvoering van
het bouwprogramma.

37)

Minister In ' t Veld in de Memorie van Antwoord aan de Tweede
Kamer betreffende de begroting 1950 van Wederopbouw en Volkshuisvesting, p. 12.
Minister Van Aartsen in de Memorie van Antwoord aan de Tweede
Kamer betreffende de begroting 1960 van Volkshuisvesting en
Bouwnij~erheid, p. 9. Bij de begrotingsbehandeling in 1951,
1955 en 1957 waren soortgelijke opmerkingen gemaakt.

38)

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) heeft
van 1959 af in samenwerking met het Sociaal Fonds Bouwnijverheid een permanente waarneming ontwikkeld van de samenstelling
en omvang van het arbeidsbestand en de veranderingen die
hierin optreden.
In begin 1967 is er echter op gewezen, dat tevens geleerd zal
moeten worden de verkregen en de te verkrijgen informatie uit
gegevens en onafhankelijk onderzoek te gebruiken. (Zie p. 133 )

~
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In het begin van de jaren zeventig gaat het reguleren en stimuleren van de bouwproduktie door de overheid over in een andere
fase. Indien nodig en mogelijk tracht de overheid - o.m. in verband met de continuïteit van de werkgelegenheid en van de woningbouw - de bouwproduktie te stimuleren. In deze fase van de
ontwikkeling stelt de financiering van de bouwproduktie de
gemeenschap blijvend voor problemen.
39)
Het beslag dat de bouwproduktie legt op de voor de financiering
van de bruto investeringen in vaste activa beschikbare middelen is
zeer omvangrijk. Bedroeg het aandeel van de bouwproduktie in dit
beslag tot 1963 jaarlijks ca. 50%, het nam toe tot gemiddeld 58%
in de periode daarna, met zoals we reeds hebben gezien een maximum
in 1972 en 1978 van 61%. Deze toeneming is deels veroorzaakt door
vermeerdering van het bouwvolume en deels door een relatief · sterkere
stijging van de bouwprijzen in vergelijking tot de prijsontwikkeling
van de andere vaste activa, als externe vervoermiddelen, machines en
overige uitrustingsstukken. Investeringen in andere vaste activa
leiden in veel gevallen ook tot complementaLre investeringen in
bouwwerken. De investeringen in bouwwerken (p. 37 ) en de hier
rechtstreeks mee verbonden investeringen in andere vaste activa
beheersen hierdoor in belangrijke mate de investeringsactiviteit.
De omvang van het beslag dat door de bouwproduktie op investeringsmiddelen wordt gelegd, leidt mede tot bemoeienis van de rijksoverheid met de bouwproduktie. 40)
Terwijl tot 1963 de doeleinden van de overheid voor het bouwbeleid
gericht waren geweest op het bereiken van aanpassing op korte termijn, gaf de overheid daarna aandacht aan de structurele ontwikkeling van de bouwnijverheid in het kader van de groei van d e Ne derlandse economie. Dit hield in dat maatregelen met betrekking tot de
bouwnijverheid en de bouwproduktie mede bedoeld waren de groei van
de Nederlandse economie in haar geheel te bevorderen.
In zijn drie jaar later verschenen nota inzake groei en structuur
van onze economie noemt minister Den Uyl het 'expansief en pluriform
bouwbeleid' als een voorbeeld, waarbij a ls beslisse nd motief voor de
overheidsbemoeienis heeft gegolden, dat door deze bemoeienis tot een
optimale groei van onze economie zou kunnen worden bijgedragen. 41)

39)

Deze hebben voornamelijk betrekking op de woning(wet)bouw en de
stadsvern ieuwing. Van belang zijn de voorwaarden waartegen in stitutionele beleggers (pensioenfondsen) bereid zijn het vermogen waarover zij beschikken voor woningbouw en stadsvernieuwing
ter beschikking te stellen.

40)

Zie p. 76

41)

Nota inzake groei en structuur van onze economie, ' s -Gravenhage,
september 1966, p. 44 e n 45.
Het door Den Uyl bedoelde beleid is reeds in 1963 - Kabinet
Marijnen - gelanceerd.

en 77.
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Alle procesfuncties in één hand

( tc.:kcuint; Oe ~o Di eh)

Over de verdeling van de procesfuncties
wordt gewoonlijk door de opdrachtgever
beslist (zi e ook p. 125)

Bij het waarnemen van d e structuur van de bouwnijverheid en de
veranderingen di e hierin optreden, is h e t voor het v e rkrijge n van
inzicht in de samenhang doelmatig ni et alleen de bedrijven te betrekken, i ngedeeld naar bij voorbeeld functie, toegepaste techniek
en grootte, maar ook de structuur van het bouwproces. De structuur
van het bouwproces, die grote invloed heeft op de structuur van de
bouwnijverheid, staat onder voortdurende druk tot verandering,
De s tijging van de bouwprijzen zou, zo wordt v e rondersteld, kunnen
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worden geremd door verandering in de structuur van de bouwnijverheid en van het bouwproces.
42)
De huidige structuur van het
bouwproces wijkt belangrijk af van die van de industrie in het
algemeen. De veelal bestaande scheiding tussen ontwerp en uitvoering - waardoor de vervulling van de bouwprocesfuncties niet
binnen ~~n bedrijf plaatsvindt - zou, is de veronderstelling
een belangrijke factor zijn, die de economische ontwikkeling van
het bouwen remt. Alle procesfuncties in ~~n hand - zo wordt wel
gehoord - zou dan een -bijdrage kunnen leveren tot de beteugeling
van de bouwkostenontwikkeling. Deze beteugeling was en is nog
altijd een der belangrijkste doeleinden van het bouwbeleid van de
rijksoverheid.
De wijze waarop de opdrachtgever ZlJn functie kan vervullen, zal
evenwel _]:)ij de beoordeling van de produktiestructuur moeten worden
betrokken.
De opdrachtgever tot de bouwproduktie staat voor beslissingen met
betrekking tot de uitbreiding van de voorraad bouwwerken en de
keuze tussen vervanging en rehabilitatie. Hij moet daarbij zijn
activiteit inpassen in het geheel van de steeds veranderende
gebouwde omgeving.
De bevolkingsgroei, de ontwikkeling van de techniek in het algemeen, de gevolgen van en de veranderingen in de economische groei,
die een voortdurende verstedelijking begeleiden, stellen in ons
_land en overal in de wereld de ontwerpers van de gebouwde omgeving
voor een ongekende uitdaging om tot aanvaardbare oplossingen te
komen.
Voor het vinden van doelmatige oplossingen met betrekking tot het
ontwerp en de uitvoering van bouwwerken, het aanvaardbaar functioneren van bouwwerken en van de gebouwde omgeving ten behoeve van de
maatschappelijke activiteit, alsmede tot de ontwikkeling en verandering van de bouwcapaciteit, is uitgebreid en voortdurend onderzoek
een onmisbare voorwaarde.De resultaten van dit onderzoek moeten o.a.,
meer dan de resultaten van het onderzoek te.r beheersing van de bouwkosten, de structuur van het produktieproces van de bouwnijverheid
bepalen. 43)

42)

De stijging van de bouwkosten is een voortdurend onde.rwerp van
zorg, in het bijzonder voor de rijksoverheid. De uitbreiding
van de bouwproduktie is gepaard gegaan met een stijging van de
bouwprijzen, die tot het midden van de jaren zestig ongeveer
gelijk was aan de procentuele toeneming van het volume van de
bouwproduktie. Daarna stegen de bouwkosten relatief sterke.r
(zie p. 24 ) . De stijging wordt o.a. beinvloed door de o~twik
keling van de produktiviteit, van de vraag naar bouwproduktie,
van de kosten van de voorfase, van de nationale economie en
van de inflatie.

43)

Let in dit verband ook op_ de veranderingen in de bouwtechniek,
'.~aarop o.m. 'lti'ordt qewe::1:en in 'Economische aspecten van stads
vernieuwing'.
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Acht men de gebouwde omgeving zo belangrijk voor de gebruikers
dat zij betrokken dienen te worden bij het tot stand komen en
inrichten hiervan, dan zal de functie van de opdrachtgever/gebruiker - en in het bijzonder van de overheidsopdrachtgever eerder moeten worden versterkt dan uitgehold. Hierbij dient men
er wel op bedacht te zijn dat de financiering van de bouwproduktie (en de inrichting van de gebouwde omgeving) een probl eem
vormt dat steeds zwaarder gaat wegen voor d e direct betrokke n e n
en de gemeenschap.
Samenvattend kan, op grond van de tot nu toe opgedane ervaringen,
voor de toekomst het volgende worden gesteld.
Bij de problemen die voor het voeren van het bouwbel e id om een
oplossing vragen, krijgen - in het bijzonder door het initiatief
van de regering in 1971 - die van de ·structuur van de bouwnijverheid bijzondere aandacht. Voor het beoordelen en doorvoeren van
structuurveranderingen is het echter noodzakelijk eerst de consequenties na te gaan van de structuurverandering in het bouwproces,
in het bijzonder voor de verdeling van de procesfuncties. 44)
Dit zal moeten gebeuren tegen de achtergrond van de te verwachten
structurele en c o njuncturele ontwikkeling van de bouwproduktie in
de komende decennia. De voortdurende en actie ve ilerke nning van
_deze ontwikkeling zal onmisbaar zijn voor het voeren van . een
adequaat bouwbeleid.
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Zie A.P. Dreimuller en K.A. Weeda, De mate waarin bouwbedrijven andere procesfuncties uitoefenen, EIB-publikatie,
Amsterdam, 1980.
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ECONOMISCHE ASPECTEN VAN STADSVERNIEUWING

Rehabilitatie, een alternatief

Tot de meest opvallende dingen bij de stadsvernieuwing behoren niet
de tot nu toe bereikte resultaten. Wél is opvallend de verandering die
heeft plaatsgevonden ' in het denken over de oplossing van dit probleem; een verandering die in de loop van de jaren zestig onmiskenbaar werd. Zij heeft betrekking op de erkenning van de rehabilitatie
naast de reconstructie en de sanering als middel om de stadsvernieuwing te bewerkstelligen. De hier bedoelde rehabilitatie heeft niet
primair betrekking op de restauratie van bebouwing die als monument
wordt beschouwd, maar op het in betere staat brengen van verouderde
en minder bruikbaar geworden delen van de normale, niet-monumentale bebouwing.
Aan de rehabilitatie van de bestaande bebouwing werd in Nederland
in 1971 officieel een gelijke waarde toegekend als aan de reconstructie en sanering. In het genoemde jaar verscheen het rapport 'Stadsvernieuwing' van de Commissie ter bestudering van de financiële consequenties van sanering en stadsreconstructie. Deze commissie was in
1968 ingesteld door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening. Blijkens haar rapport besloot de commissie, hoewel bij haar
instelling en bij de formulering van haar taak kennelijk alleen aan sanering en reconstructie was gedacht, ook rehabilitatie in haar studie
te betrekken.t Zij kwam tot het inzicht - en zij niet alleen - dat rehabilitatie veelal zelfs de meest geëigende maatregel is om verouderde
stads- en ook dorpsdelen in een betere staat te brengen.
De ontwikkeling in het denken met betrekking tot de stadsvernieuwing
kan in Nederland niet worden verklaard op grond van ongunstige
ervaringen die op ruime schaal zouden zijn opgedaan met de uitvoering
van reconstructie- en saneringswerken, die sloop van de bestaande be-

1. Commissie ter bestudering van de financiële consequenties van sanering
en stadsreconstructie, Stadsvernieuwing, rapport aangeboden op 21 juli
1971 aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
's-Gravenhage 1972, p. 8.
De commissie geeft op pag. 10 van een aantal begrippen de volgende
·
omschrijvingen:
- stadsvernieuwing: verbetering van een bebouwde kom of een gedeelte daarvan door sanering, reconstructie, rehabilitatie of een combinatie
daarvan;
- reconstructie: verbetering van de stedebouwkundige structuur van een
bebouwde kom of een gedeelte daarvan;
- sanering: verbetering van een bebouwde kom of een gedeelte daarvan
uit een oogpunt van volkshuisvesting;
- rehabilitatie: verbetering van een bebouwde kom of een gedeelte daarvan door verbetering van bestaande bebouwing en naaste omgeving
vanuit het streven het desbetreffende stadsdeel zoveel mogelijk in zijn
eigen sociale en economische structuur te behouden.
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bomving met zich brengt.2 Wel mag worderi gesteld dat de uitgevoerde
en onderhanden zijnde werken niet algemeen positief worden beoordeeld , en dat een deel der bevolking in vele gevallen negatief reageert
op reconstructie- en saneringsplannen. Er vindt geleidelijk een waarneembare herwaardering plaats van de oude bebouwing. Verwacht
wordt, dat deze bebouwing, zonodig na aanpassing, nog actuele functies kan vervullen, bijvoorbeeld voor het wonen en de uitoefening van
het kleinbedrijf.
De vraag die intussen ook rijst, is of de nieuwbouw, die de reconstructie en de sanering met zich brengt, wel zo gew~nst wordt, gezien de
groeiende twijfel met betrekking tot de oplossingen die voor de nieuwbouw in het algemeen worden. gegeven:* Het herkenbare, het eigene,
blijkt namelijk niet te worden vervangen door een oplossing die vo~
döet aan de 'sense of place'.s Het nieuwe wordt bij herhaling herhaald
en wel in zo'n mate dat het in overvloed aanwezig is. Het nog bes_taande
herkenbare wordt, ten gevolge van reconstructie en sanering, schaars
en daartegenover staat, door vervanging en uitbreiding van de bebouwing, het nieuwe - monotone - in overstelpende mate.
Op grond van de economische theorie zou men verwachten, dat het
schaarse goed relatief hoog wordt gewaardeerd en dat wat overvloedig
is een lage waardering ondervindt. Hier is echter sprake van een paradox. De waardering komt niet tot uiting in de prijzen. In de praktijk
doet het nieuwe een hoge· prijs en de schaarser wordende vertrouwde
bestaande bebouwing een lage. Een verklaring hiervoor moet o.m.
worden gezocht in de verschillen in technische kwaliteit tussen de oude
en de nieuwe bebouwing en in de ontwikkeling der. bouwkosten. Dit
laatste zou evenwel kunnen betekenen, dat de bouwkosten een onvoldoende basis bieden voor bepaling der prijzen en deze zijn daardoor
ongeschikt om de oude en de nieuwe bebouwing met elkaar te verge*zie P· 67 (Over dit resultaat zijn zeer uiteenlopende opvattingen waar te nemen).
2. In de jaren zestig vond wel een opvallende toeneming. van het theoretisch

aantal krotten plaats. Deze toeneming was afhankelijk van de gehanteerde definitie en van de eisen die met betrekking tot de levensduur van
woningen werden gesteld. Uitgaan van een levensduur van 50 jaar- zoals
in de nota 'Nieuw wonen in oude wijken' van de Tweede-Kamerfractie
van de PvdA van 9 januari 1969, nog als juist werd aangenomen betekent dat in de periode 1970-2000 evenveel woningen moeten worden
vervangen als aan de woningvoorraad toegevoegd. Het is, op grond van
de in enkele jaren actueel geworden inzichten, niet te verwachten dat het
hiermee gepaard gaande sloop- en vervangingsprogramma van ruim
90 000 woningen per jaar tot uitvoering zal komen. De vervanging in de
jaren vijftig en zestig bedroeg per jaar gemiddeld 13 000 woningen.
3. Asa Briggs, 'The sense of place', een verhandeling opgenomen in Smithsonian Annual II, The Fitness of Man's Environment, Washington, 1968.
Asa Briggs stelt o.m.: 'The problem of city identity can be fully understood, only if we pass from artistic expressions of hi$hly djstjnctiye experience (often shot through with myth and symbol) to manifestations of
common experience- to the identification of people with their environment and to the process by which they become so identified or fail to
become identified'. (p. 88, 89).
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lijken. De prijzen zijn dan onvoldoende om de waardering van 'sense
of place' en technische kwaliteit tegen elkaar af te kurmen wegen. De
snelheid waarmee de veranderende opvattingen op dit gebied in ons
land tot ontwikkeling zijn gekomen, moge bijvoorbeeld blijken uit het in
1966 verschenen boekje van Das, Leeflang en Rothuizen 'Op zoek
naar leefruimte'. De instandhouding van een mooie en/of interessante
stadskern zou volgens hen kunnen worden geaccentueerd door de aangrenzende en vaak lelijke negentiende-eeuwse bebouwing te slopen. 4
De zekerheid dat deze sloop ook binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden, is in het begin van de jaren zeventig niet meer aanwezig. Zij is, in
het algemeen gezien, grotendeels verdwenen. De aldus ontstane onzekerheid is, ook wat de stad betreft, niet beperkt. Integendeel, zij betreft de aanpak van de stadsvernieuwing - naar omvang, tempo en
~ard -in haar totaliteit, dus .zowel die van de stadskern als die van de
aansluitende oude wijken.
Buiten Nederland was de rehabilitatie als alternatief tegenover sanering en reconstructie reeds in het begin van de jaren zestig aan de orde
gesteld. Als voorbeelden zijn te noemen de publikaties van WiJfred
Burns en van Martin Anderson.
Burns geeft zijn ervaringen met de wederopbouw in Engeland weer in
zijn boek 'New Towns for Old', dat in 1963 verscheen. De reconstructie en de rehabilitatie, die door hem beide worden beschouwd als oplossingen vOor de stadsvernieuwing, komen hierin aan de orde.5.
Anderson wijst er in zijn bekende, in 1964 in de Verenigde Staten verschenen studie 'The Federal Bulldozer' onder meer op, dat, toen bleek
dat stadsvernieuwing door kaalslag niet effectief werkte, meer nadruk

4. R. Das, S. A. Leeflang, W. L. B. J. Rothuizen, Op zoek naar leefruimte,
Amersfoort, 1966, p. 61.

5. WiJfred Burns, New Towns for Old, The Tecbnique of Urban Renewal,
London, 1963.
Burns geeft - p. 14 - de volgende definities:
- Redevelopment is taken to mean the process which involves clearance
of property and the building of new structures according to a definite
preconceived plan with a layout different from that of the area before
redevelopment was undertaken.
- Rehabilitation is taken to mean the process of putting existing buildings
or existing areas of development back into a worthwhile state after
they have become outdated and unsatisfactory.
- Urban renewal is taken to mean the process by which a large area of a
town - say the whole town centre - slowly renews itself and thereby
gradually changes jts character to fit in with the needs of contem or
1 y. IS 1s mgms e rom the radical changes of redevelopment
(which may, of course, take place in a part of the town centre as part
of the whole programme of urban renewal) as well as from the status
quo of preservalion and rehabilitation.
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werd gelegd op een poging om de bestaande bebouwing te rehabiliteren.6
Door de erkenning van de rehabilitatie als een alternatief in die gevallen waar dat mogelijk is, ontstaat het probleem van de keuze. De verschillende oplossingen kunnen tegenover elkaar worden gesteld en
het voor en tegen van elk afgewogen. Voor dit afwegen is nog geen
bruikbare beoordelingsmaatstaf ·. aanwezig.

De beoordelingsmaatstaf

De stedebouwkundige Medhurst en de economist Parry Lewis hebben
in 1969 o.m. de relatieve verdiensten van reconstructie en rehabilitatie
aan de orde gesteld in hun boek 'Urban Decay'. Dit beva~ de resultaten van in voorafgaande jaren in Engeland verricht onderzoek.
Urban renewal - d.w.z. gericht op reconstructie en sanering der bebouwing - is volgens Medhurst en Lewis een leuze. Zij zijn van mening,
dat we voorzichtig moeten zijn om 'improvement' - rehabilitatie - niet
nóg een leuze te doen worden.
Moeten we een slagzin hebben, dan dient deze volgens hen te zijn:
'Urban adaptation based on urban understanding.7
Het probleem dat dus in de eerste plaats om een oplossing vraagt, is
de 'urban understanding', d.w.z. het onderkennen van de eisen waaraan de stad moet voldoen. De eventuele aanpassing moet mede door
verandering in de gebouwde omgeving worden verkregen. Tussen het
leven dat zich in de stad afspeelt en de gebouwde omgeving waarbinnen en waarin dit zich voltrekt, dient - rekening houdend met de wisselwerking - een duidelijk onderscheid te worden gemaakt.
De verandering van de gebouwde omgeving kan betrekking hebben op
de bestaande bebouwing, maar ook op de uitbreiding van de bebouwing. Het zijn immers niet alleen de oude steden die betrokken zijn
bij de stadsvernieuwing. Nieuwe steden leveren ook hun bijdrage tot
de vernieuwing van oude steden. Bij beslissingen over nieuwe steden
zijn ook de toestand en de ontwikkeling van de betrokken regio in het
geding. Deze steden maken, evenals de bouw van nieuwe wijken, deel
uit van het samenhangende proces van uitbreiding en vernieuwing der
gebouwde omgeving. De bouw bijvoorbeeld van een nieuwe stad als
Almere wordt mede bepaald door de wijze waarop de stadsvernieuwing
van Amsterdam zich voltrekt. Mede op grond van de samenhang wordt
bij deze verkenning van economische aspecten van stadsvernieuwing
de totale bouw betrokken.
6. Martin Anderson, The Pederal Bulldozer, A Critica! Analysis of Urban
Renewal, 1949-1962, Cambridge, Massachusetts, 1964, p. 147. 'As signs
developed indicating that urban renewal by clearance was not working
effectively, more emphasis was placed on an attempt to rehabilitate
existing structures. Perhaps the primary spur behind this shift in emphasis
was the growing amount of politica! opposition to large-scale clearance
programs which made many thousands of people homeless'.
7. D. F. Medhurst en J. Parry Lewis, Urban Decay, An Analysis and a
Policy, London, 1969, p. 115.
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Fig. 1. Nieuwe steden leveren ook hun bijdrage tot de vernieuwing va n oude steden .

. De steden, waarvan slechts een klein deel nieuw is, zijn reeds lang aanwezig. Zij vormen kernen van zeer uiteenlopende grootte en samenstelling van de gebouwde omgeving. De bestaande gebouwde omgeving is onderhevig aan een druk tot voortdurende aanpassing, om te
voldoen aan de eisen die door de tijd, de ontwikkeling der bevolking,
de veranderingen in het verkeer en bovenal door de veranderingen in
het maatschappelijk leven worden gesteld. Het onderkennen van deze
ontwikkelingen en het dienovereenkomstig vormgeven is echter verre
van eenvoudig en niet zonder apriori's. Was bijvoorbeeld in de jaren
zestig - wat betreft de ontwikkeling - de versterking van de city-functie
de doelstelling voor de vernieuwing van de binnenstad, thans ondervindt zij in het herstel en de versterking van de woonfunctie een geduchte concurrent.
Bij het toetsen van de eisen waaraan de kernen in de gebouwde omgeving moeten voldoen, zal een aantal elementen dienen te worden betrokken. Hiertoe behoren onder meer de psychologische aanvaardbaarheid, de sociale integratie, het evenwicht tussen de bevrediging van individuele behoeften en de hiervoor nodige collectieve voorzieningen, alsmede het bestuurhJk evenw1cfit.S
8. A. Hendriks, Van wederopbouw naar ruimtelijke ordening, Rotterdam,
1965, p . 21-22.
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Wordt op de een of andere wijze vastgesteld of onbewust aangevoeld
dat de gebouwde omgeving niet meer voldoet, dan zal dit leiden tot ingrepen. Deze resulteren in verandering in de werken van de infra- en
de superstructuur. De werken van de infra- en de superstructuur, d.w.z.
respectievelijk de wegen e.d. en de gebouwen vormen te zamen de gebouwde omgeving1'" Uitbreiding, vervanging en aanpassing van deze
werken is een continu proces, dat in de tweede helft van deze eeuw in
een versnelling is gekomen.
Dit is ook het geval met de toeneming van het aantal opvattingen omtrent de eisen, die het maatschappelijke leven aan de bestaande en
nieuw te bouwen structuren stelt. Het grote aantal opvattingen weerspiegelt ons inziens onzekerheid ten aanzien van en belangentegenstellingen bij te kiezen oplossingen.
Beslissingen die met betrekking tot de gebouwde omgeving worden
genomen en gerealiseerd, hebben vérreikende consequenties. De gebouwde omgeving beïnvloedt namelijk ook het leven dat zich hierbinnen voltrekt. Ieder maakt van de gebouwde omgeving gebruik. Maar
niet iedere gebruiker is betrokken bij de beslissing over de totstandkoming van de bebouwing of van de veranderingen hierin. Dit is gewoonlijk ook niet het geval met collectiviteiten van gebruikers. De discussie
over deze beslissing is in de jaren zestig fors op gang gekomen én over
wie moeten beslissen én hoe deze beslissing tot stand moet komen.
Hiervan enkele voorbeelden.
De schrijver Max Frisch heeft met betrekking tot die discussie o.m.
het volgende gesteld: 'De povere resultaten van de stedebouw zijn niet
te wijten aan een tekortschieten van de technici als zodanig, maar aan
een in gebreke blijven van de leken; zij laten alles aan de technici over.
Het is evenwel zo: de leek stelt het probleem en de vakman moet het
oplossen. Of liever, zo behoorde het te zijn. Wij hebben de vakman nodig; maar dan als vakman op zijn eigen terrein, als architect, als constructeur, niet als ideoloog, niet als vormgever van de samenleving•.**
Terecht wordt hier voor de leek in het algemeen zijn plaats opgeëist in
het beslissingsproces betreffende de gebouwde omgeving. Voor hem en bijvoorbeeld ook voor een gemeentebestuur - blijft echter het probleem, hoe het progranuna van eisen te formuleren waaraan de uitwerking van de stedebouwkundige opgave moet voldoen. Het gaat hier om
de te vervullen stedelijke functies, hun aantal, relatieve omvang, rangschikking en vermenging. Het is echter niet zo, dat architecten zich in
het algemeen zien als ideologen der samenleving. Hun werk confronteert hen wel intensief met de relatie tussen gebouwde omgeving en
samenleving. In dit verband wees in de jaren zestig onder andere de
Franse architect Pierre Dufau op het ontbreken van een actuele theo-

*

*

zi e o .m. p. 155 ,
* 'Die Fehlleistung, die sich Städtebau nennt, beruht nicht auf einem Versagen
der Techniker als Techniker, sondern auf einem Versagen der Laien; sie überlassen sich den Technikern. Nun ist es aber so: Die Aufgabe stellt der Laie, der
Fachmann hat sie zu lösen. Oder so müszte es sein. Wir brauchen den Fachmann:
aber als Fachmann auf seinem Gebiet, als Architekt, als Konstrukteur, nicht als
Ideologe, nicht als Entwerfer der Gesellschaft'. 9 .

9. M a~ Frisch, Vorwort.; G ody Sutcr, Die groszen Städte,
unu was sie relten kann, Bergisch Gladbach, 1966, p. 8.
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rie voor de gebouwde omgeving. 'De architectuur is een mooi meisje,
dat niet meer kan geven dan zij heeft', aldus Dufau. * *
In zijn voorwoord van de vorig jaar verschenen publikatie 'People
and Buildings' merkt de socioloog Robert Gutman op, dat er tegenwoordig een geweldige belangstelling is voor het samengaan van de
gedragswetenschappen met de disciplines die zich bezighouden met
het ontwerpen.11 Deze belangstelling is er ook bij de bouwkunde-opleidingen in ons land.
Over de basis voor de opzet van een programma van eisen bestaat nog
veel onduidelijkheid en onzekerheid bij allen die betrokken zijn bij de
vernieuwing van steden. Bovendien treden van stad tot stad verschillen
op. Als verklaring voor de onzekerheid kan gelden dat de stad een nog
onvolledig en gebrekkig verkend gebied is, dat verder onderzoek vereist.12, 13

** 'L'architecture est une belle fille qui ne peut donner que ce qu'elle a'.

1

o

10. P. Dufau, 'Ce dont l'homme a besoin', La Ne/, avril-juillet 1965, no. 22
Paris, 1965, p. 54.
11. Robert Gutman, Ed., People and Buildings, New York- London, 1972,
p. XI.
12. Lutz stelt over de onbevredigende theoretische basis o.m.: ' ... möchte
ich behaupten- und ich bin gern bereit, den Beweis im einzelnen anzutreten -, dass es kaum ein Gebiet im Bereich der Sozialwissenschaften
gibt, auf dem die Forschung so dringend wäre und .sich in einem so unzureichenden Zustand befindet wie auf dem Gebiet der Groszstadt- und
Regionalforschung. Es hat sich in den Jetzien J ahren ein regelrechtes
Syndrom gebildet von Unverständnis der potentieHen Auftraggeber, Hindernissen für eine systematische Grundlagenforschung, sukzessivem
Rückzug kluger Leute aus diesem Gebiet, auf dem weder Lorbeeren zu
ernten noch eine vernünftige Arbeit zu machen ist, dass es absolut Iebensnotwendig ist, endlich einmal die Voraussetzungen für eine breite, kontinuierliche wissenschaftliche Arbeit zu schaffen'.
B. Lutz in Polis und Regio. Von der Stadt- zur Regionalplanung, Base!,
1967.
13. Harris merkt op: 'Modern urban planning is to an extent a focus of present-day unease over the future of man. The scale is one which bridges the
gap between the human content of disaffection suffering, and the technology of engineering together with the technocracy of bureaueratic government. The anticipatory role is forced upon it; we fee! the cold breath
of disaster bebind us. Both in our nations and in our cities, we are quite
plainly entering a period when the salution of social px:oblems is becomiRg
more pressing in many arenas than the solution of material and technica! problems'.
Britton Harris, Foreword: Decision-Making in Urban Planning, (Ed. Ira
M. Robinson), Beverly Hills, California- London, 1972, p. 11.
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Stadsvernieuwing doel, bouwproces middel

De econoom heeft reeds lang belangstelling voor de stad als een ruimtelijke bundeling van 'vraag' en 'aanbod'. Zijn interesse voor het tot
stand brengen en in stand houden van de gebouwde omgeving is van
recenter datum. Het verschijnsel stad kan door de econoom op verschillende manieren worden benaderd.
In een in 1970 verschenen publikatie van het Franse Commissariat Général du Plan 'Les villes: la société urbaine' komen van de stad de volgende typeringen voor:
1. een fenomeen waarbinnen zich economische verschijnselen voordoen;
2. een fenomeen waar ter gelegenheid van het bouwen hiervan economische berekeningen kunnen worden uitgevoerd;
3. een economisch verschijnsel op zichzelf.*
De drie typeringen duiden de samengesteldheid van de problematiek
aan. De eerstgenoemde benaderingswijzen zijn met elkaar gerelateerd.
Zij hebben bijvoorbeeld ten doel om, uitgaande van een bepaald dienstenpatroon, de kosten van de infra- en superstructuur zo gering mogelijk te doen zijn. De op deze wijze verkregen onderzoeksresultaten beperken zich tot een bepaalde plaatselijke situatie.
Zou de stad moeten worden gezien · overeenkomstig de derde typering,
dus als een specifieke produktie-eenheid, dan zou zij als zodanig waarschijnlijk één der belangrijke verklarende variabelen zijn van de algemene economische ontwikkeling.ts De wijze waarop de stad wordt ingericht, heeft in dat geval invloed op haar bijdrage tot deze ontwikkeling. De kennis omtrent deze problematiek is toch nog te gering om de
stad bij haar inrichting te beschouwen als een produktie-eenheid. De
inrichting van de stad als technisch-economische produktie-eenheid is
evenwel niet hét probleem bij de vernieuwing en de nieuwbouw van
steden, maar wel een belangwekkend deelprobleem.

* 1. un phénomène dans lequel se produisent des phénom,ènes économiques;
2. un phénomène ou à !'occasion de la construction de laquelle peuvent être
effectués des calculs économiques;
3. un phénomène économique en soi. u

14. Commissariat Général du Plan, Plan et Prospectives, Les Villes, Ia société urbaine, Paris, 1970, p. 122.
15. J. Remy, La Ville: phénomène économique, Bruxelles, 1966, p. 13: 'Cette
analyse, qui a pour but de reehereher Jes fonctions économiques du
phénomène urbain, sera guidée par Ia question suivante: Ia ville a-t-elie
une rationaiité économique spécifique? En d'autres termes, Ia ville esteiie simplement un champ d'appiication de théories éiaborées pour d'autres éiéments du système économique ou se trouve-t-on devant une unité
économique originaie non réductible à aucune autre? Si tel est Ie cas, elle
mériterait une théorie propre tout autant que Ia monnaie, l'entreprise ou
Ie marché'.
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Het voorbereiden van de uitvoering en het onderhoud van de werken
der infra- en superstructuur biedt de mogelijkheid, na te gaan welk beslag zal worden gelegd op de hiervoor noodzakelijke middelen. Deze
betreffen vooral arbeid, grondstoffen en financieringsmiddelen.
De vraag komt op, of door deze benadering de stadsuitbreiding en -vernieuwing moet worden gezien als een bouwvraagstuk. Het antwoord
is neen. Stadsvernieuwing heeft betrekking op de relatie van het leven in
de stad en de mogelijkheden die de stad biedt. Stadsvernieuwing als doel
is gericht op het functioneren van de stad en haar delen. De beslissing
over de vernieuwing is afhankelijk van de aan de stad te stellen eisen.
Deze vinden hun grondslag in het denken over de samenleving en de
relatie tussen mensen en gebouwde omgeving. Stadsvernieuwing is derhalve ook een deelproces van de op wijziging in de maatschappelijke
verhoudingen gerichte activiteit.
De stadsvernieuwing komt niettemin met behulp van de uitvoering van
bouwprocessen tot stand. De totaliteit van deze processen vormt wel
een bouwvraagstuk. De problemen, verbonden aan de technische uitvoering van het bouwproces, zijn belangrijk, maar de uitvoering van
dit proces is middel en geen doel. Een middel dat echter bijzondere
aandacht verdient.
Voor een nadere informatie omtrent de relatie tussen stadsuitbreiding
en -vernieuwing en het bouwproces is het 0 .i. doelmatig de volgende
nog te omschrijven vier groepen functies te onderscheiden: *
1. de concentratiefuncties;
2. de gebruiksfuncties;
3. de constructiefuncties;
4. de procesfuncties.
De concentratiefuncties omvatten de collectieve functies, die in de stad ·
door middel van de bebouwing vervuld moeten worden.
De gebruiksfuncties hebben betrekking op de functie van bouwwerken
ten behoeve van de gebruikers.
De constructiefuncties zijn de technische functies die door middel van
bouwconstructie-elementen worden vervuld.
En de procesfuncties moeten worden verwezenlijkt om een bouwwerk,
een groep bouwwerken of een gebouwde structuur tot stand te brengen, in stand te houden of te veranderen.
De eerstgenoemde groep - de concentratiefuncties - die o.m. het wonen, het werken, het onderwijs en de cultuur, de gezondheidszorg, de
recreatie, het bestuur en ook het verkeer omvat, betreft de ruimtelijke
groepering en vermenging der functies.t6 Hierbij zijn als uitersten te
onderscheiden het volledig gescheiden houden der functie - de 'gettovorming' - en de totale - atomistische - vermenging.
De tweede groep - de gebruiksfuncties - heeft de functie van het bouwwerk, o.m. de woning, de winkel, het bankgebouw, de school, het ver-

16. De door McLoughlin onderscheiden componenten, 'activities, spaces,
communications, channels' zouden kunnen dienen voor de beschrijving
van de concentratiefuncties. J. Brian McLoughlin, Urban and Regional
Planning, A Systems Approach, Londen, 1969, p. 153/156.

*

Zie ook p. 155.
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zamelgebouw tot uitgangspunt. Het bouwwerk dient de gebruiker o.m.
tot ontplooiing van zijn activiteit. De 'development cycle' van Lönberg-Holm en Larsou geeft de opeenvolgende fasen van de functie van
het bouwwerk voor de gebruiker, namelijk research, design, production, distribution, utilisation, elimination.17
De derde groep- de constructiefuncties-omvat de primaire technische
functies van bouwconstructies en constructie-elementen. Deze zijn,
met uitzondering van het funderen,
door Torroja indertijd als volgt samengevat:
- het omsluitèn van een bepaalde ruimte en het beschermen van deze
ruimte tegen elementen, zoals wind, regen en sneeuw, tegen temperatuurswisselingen en tegen lawaai.
Deze functie wordt verkregen door het aanbrengen van muren en
daken;
- het verschaffen van banen waarlangs mensen en voertuigen zich
kunnen verplaatsen.
O.m. vloeren, trappen en opritten in gebouwen en bruggen en viaducten worden voor het vervullen van deze functie toegepast;
- het weerstand bieden aan zijdelingse druk van grond, van water of
van andere stoffen.
Tot de constructies van deze categorie behoren dammen, dijken, reservoirs, silo's en keermuren.IB
De vierde groep, die van de procesfuncties, die betrekking heeft op de
voorbereiding en uitvoering van het bouwproces - beide zijn delen van
het bouwproces -omvat een vijftal procesfuncties, te weten: het nemen
van het initiatief tot de bouw,' het - zo nodig- beschikbaar stellen van
de grond, het vervaardigen van het ontwerp, het financieren - zowel
van het bouwproces als van het bouwwerk - en het uitvoeren. Tot de
laatste functie behoren het inkopen, het organiseren en uitvoeren van
het technische produktieproces alsmede het controleren.19 De functies van deze groep worden vervuld door degenen die deelnemen aan
het bouwproces.
Een functie die eveneens bijzondere aandacht
vraagt, is het beheren. Dit heeft betrekking op
een bouwwerk en/of meerdere bouwwerken. Aan het
beheren van de gebouwde omgeving worden thans,
17. K. Lönberg-Holm and C. Theodore Larson, Development Index, Ann
Arbor, Michigan, 1953.
18. Eduardo Torroja, Philosophy of structures, English version by J. J. Polivka and Milos Polivka, Berkely and Los Angeles, 1958, p. 3.
19. A. Hendriks, De prijsvorming in het bouwbedrijf; de structuur van het
bouwbedrijf en de wijze van prijsvorming, Rotterdam, 1957, p. 146 e.v.

Het dragen van het risico is inhèrent aan de vijf procesfuncties. Voor
zover deze functies worden overgedragen, kan de opdrachtgever door de
wijze van risicoverdeling bepalen, in hoeverre dit ook met het dragen van
het ·risico het geval zal zijn. (p. 156).
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inzonderheid bij de stadsvernieuwing, in toenemende
mate - soms hoge - eisen gesteld. Het beheren is
evenwel geen functie die deel uitmaakt van het
bouwproces.

Het zal na dit beknopte overzicht van de vier groepen duidelijk zijn,
dat de eerste twee groepen te ~amen kunnen worden beschouwd, evenals de laatste twee.
Aan de eerste en tweede functiegroep, de doelfuncties, kunnen de overwegingen worden ontleend waarop de beslissing over de stad en haar
inrichting moet berusten.
De derde en vierde groep, de middelenfuncties, betreffen de realisatie
van het gestelde doel..
Voor het vervullen van de constructiefunèties worden technische oplossingen ontwikkeld, die hun toepassing vinden door de uitvoering
van het bouwproces. De economische betekenis van de uitvoering van
de totaliteit der bouwprocessen vormt echter een zo belangrijk bestanddeel van de nationale economische activiteit, dat niet verwacht
kan worden dat deze uitvoering - en het hierbij betrokken produktieapparaat - neutraal zal zijn ten aanzien van de stadsvernieuwing en
stadsuitbreiding. Het is dientengevolge wenselijk ons hieromtrent enigszins te oriënteren.

Het niet neutrale middel

De uitvoering van de totaliteit der bouwprocessen - die door de bouwnijverheid geschiedt - levert de bouwproduktie. De jaarlijkse bijdrage
tot het bruto nationale produkt van de bouwproduktie - die de nieuwbouw en verbouw van de werken van de infra- en superstructuur omvat- bedroeg in Nederland tot in het begin van de jaren zestig ca. 11%.
In de volgende jaren is dit opgelopen tot het J"elatief hoge percentage
van ca. 16. Het aandeel van de bouwproduktie in de bruto nationale
investeringen in vaste activa was de laatste jaren ca. 58%, de rest van
de investeringen geschiedde in machines en vervoermiddelen. Dit Nederlandse percentage is niet uniek. Er treden tussen de landen wel verschillen op naarmate wij te doen hebben met ontwikkelingslanden of
met landen met ontwikkelde economieën.
Bij de eerstgenoemde landen heeft, in . het algemeen beschouwd, de
bouwproduktie een zeer hoog aandeel in de bruto investeringen, dat bij
toeneming van de welvaart daalt van ca. 70% naar minder dan 60%.
In de economisch ontwikkelde landen ligt de quote rond ca. 50% om
bij de economisch zeer hoog ontwikkelde landen weer te stijgen tot ca.
65%.20
Van de investeringen in de bouwproduktie komt een belangrijk deel
voor rekening van de overheid. De financiering van investeringen door
de overheid in al haar geledingen is vrijwel geheel gelijk aan de financiering van de bouwproduktie door de overheid. Dit betekent, dat investetingen door de overheid voomamelijk betrekking hebben op de
uitbreiding en vernieuwing van steden en overige gebouwde kernen,
20. A. Hendriks, EIB, Bouwnota '62, Rotterdam, 1962, p. 70 en 71.
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alsmede op de werken van de landelijke infra-structuur. De totaliteit
der investeringen in alle hierin voorkomende werken komt voor rekening van overheid en particulieren te zamen. Hiervan komt in ons land
meer dan 50% ten laste van de overheid.
In Nederland vervult de Staat een 'structurele sluitpostfunctie' in de
nationale economie, daar hij de keuze kan doen tussen het financieren
van investeringen uit leningen dan wel uit belastingen.21 Bij het doen
van een keuze streeft de overheid naar een macro-economisch evenwicht tussen de nationale besparingen en nationale investeringerf. Het
niveau dat voor dit evenwicht wordt benaderd, dient zodanig te zijn dat
de totale werkgelegenheid zo volledig mogelijk is, waarbij er naar
wordt gestreefd overspanning van de arbeidsmarkt te voorkomen.
Het kwantitatieve beslag dat de bouwproduktie op de financieringsmiddelen, in het bijzonder op de besparingen, legt, zowel als de functionele plaats die bouwwerken in het geheel van het maatschappelijk
leven innemen, alsook het relatief grote aandeel van de overheid in de
investeringen en de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor
de macro-economische stabiliteit hebben er toe geleid, dat de bouwproduktie voor het overheidsbeleid een blijvend object van de structuur- en van de conjunctuurpolitiek is geworden. Deze plaats van de
bouwproduktie in de nationale economie kan invloed hebben op de
stadsvernieuwing. Een in verhouding tot de beschikbare financieringsmiddelen grote bouwproduktie zal door de overheid moeten worden
afgeremd. Daartegenover kan een naar verhouding geringe produktie
worden gestimuleerd, in het bijzonder ter vergroting van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid. Is er evenwel geen achterstand in de produktie die op uitbreiding van de voorraad bouwwerken is gericht, dan
moet de produktieuitbreiding worden gevonden in de vervanging en/
of de rehabilitatie van de bestaande bebouwing.22
Nieuw is dit niet. Het kan wel betekenen dat het middel - het bouwproces - het doel wordt van de stadsvernieuwing.
Handhaving van het macro-economisch evenwicht door de overheid
behoeft geenszins te betekenen dat de bouwproduktie een stabiele en
eventueel een toenemende omvang heeft. Het doel is hier namelijk het
evenwicht tussen de nationale besparingen en de nationale investeringen
en niet het evenwicht tussen de omvang van de bouwproduktie en die
van de beschikbare uitvoerende bouwcapaciteit.
Beide evenwichten zijn belangrijk.
Voor de nationale economie is het van belang, dat de kosten van het
volume der bouwproduktie, dat jaarlijks nodig is voor uitbreiding en
vervanging van de totale voorraad bouwwerken in een land, zo gering
mogelijk zijn. De bouwnijverheid heeft er belang bij dat de aanwezige
uitvoerende bouwcapaciteit volledig wordt aangewend.

21. Zie: C. Goedhart, Financiering van overheidsinvesteringen: Structurele
en conjuncturele aspecten; opgenomen in Financieringsnummer Bouwrecht, Alphen a/d Rijn, mei 1967, p. 7.
22. Bouwnota '62, t.a.p., p. 49 e.v.; BIB, Woningbouw en werkgelegenheid,
Amsterdam, 1972, p. 14 e.v.

*

Zie p. 155 (lla en 11b).
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De omvang van de bouwprqduktie die met de hiervoor beschikbare
nationale hesparingen tot stand kan komen, wordt beïnvloed door de
hoogte van de bouwprijten en de hierin optredende ontwikkeling. Gedurende de jaren vijftig en de daaropvolgende jaren is de omvang van
de bouwproduktie voortdurend toegenomen, terwijl ook de bouwprijzen onophoudelijk stegen.
De bouwprijzen vertonen een relatief sterke stijging, d.w.z. zij nemen
sterker toe dan de prijs van het bruto nationale produkt. De sterke
stijging van de bouwprijzen is evenwel geen specifiek Nederlands verschijnsel. Het treedt in tal van landen op en is in het bijzonder onmiskenbaar in de economisch hoog ontwikkelde landen. In The Economist van 11 september 1971 kwam - om een voorbeeld te noemeneen advertentie voor, waarin de aannemingsmaatschappij Wates wees
op de invloed die de bouwkostenstijging heeft op het voor het bouwen
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beschikbare budget. Gerekend werd met een stijging van 1% per
maand, of per jaar van bijna 14%. Het advies van Wates was niet, gezien de sterke en voortdurende stijging, niet te bo\.)wen. Neen, het advies was, juist gezien deze .stijging, direct het contract voor een voorgenomen bouwplan af te sluiten.23 De conclusie dat de bouwprijzen
met 1% per maand stijgen zonder dat hierbij de prijsontwikkeling van
het nationale produkt - die sterk beïnvloed wordt . door de inflatie - *
wordt betrokken, geeft een scheef beeld.24 Niettemin is de relatieve en
absolute bouwkostenstijging een probleem, dat de aandacht vraagt. Zij
beïnvloedt ook de stadsuitbreiding en -vernieuwing.
De stijging van de bouwprijzen heeft in het algemeen niet geleid tot
een afremming van de op uitbreiding van de voorraad bouwwerken
gerichte produktie. Bouwwerken zijn namelijk onmisbaar in onze samenleving.25
De eerder genoemde concentratie- en gebruiksfuncties wijzen op de
fundamentele maatschappelijke betekenis van bouwwerken. Een der
voorwaarden voor het aanvaardbaar vervul!en van deze functies is,
dat over voldoende bouwwerken wordt beschikt. De opdrachtgevers
nemen hiertoe het initiatief tot de nodige bouwproduktie. De hoogte
van de bouwprijs is in dat geval voor hen een gegeven. De opdrachtgevers gaan tot bouwen over omdat de bouwwerken onmisbaar zijn
voor hun activiteiten of voor die waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
Vastgesteld kan worden, dat stijgende bouwprijzen de vraag van opdrachtgevers naar uitbreiding van de voorraad bouwwerken niet of
slechts in geringe mate beperken, vooral als zij verwachten dat de stijging in deze prijzen zich zal voortzetten. Hun vraag is zgn. weinig
prijselastisch.
Het aanbod van bouwcapaciteit door de betrokken bedrijven heeft de
omvang van de vraag naar bouwproduktie - de opdrachten der opdrachtgevers - voortdurend gevolgd.
De bouwproduktie omvat naast de produktie voor uitbreiding ook die
voor vervanging en onderhoud van de voorraad bouwwerken. De uitbreiding was in Nederland gedurende de jaren vijftig en zestig te onderscheiden in de normale uitbreiding ten gevolge van bevolkingsgroei en
economische groei en de uitbreiding die gericht is op het inhalen van het
in de oorlog en de na-oorlogse periode ontstane tekort. De op het inhalen van het tekort gerichte produktie vermindert nu geleidelijk in
betekenis. Om de produktie-omvang te handhaven of uit te breiden,
zal het noodzakelijk zijn de vervanging op te voeren. De stadsvernieuwing zou op deze wijze door produktie-overwegingen kunnen worden
gestimuleerd.
23. The Economist, September 11, 1971. Zie figuur 2.
24. 'Voor de bouw resulteren die prijs- en loonkostenstijgingen in bouwkosten-stijgingen van 10 tot 150/0 per jaar', aldus B. J: Udink, minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een gesprek, gepubliceerd in
Bouwwereld, 1 oktober 1971, p. 26.
25. In de jaren vijftig en zestig leidde de toeneming van het volume der
bouwproduktie tot een gelijke stijging van de bouwprijzen. Hiervan moet
een belangrijk deel worden toegerekend aan de inflatie.

*

Inflatie:toestand v a n overbesteding, waarbij de
bestedingen grote r zijn dan die, nodig voor de
produktiecapaciteit.
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Tegenover vervanging staat 'niet vervangen' en/of rehabiliteren. Bij
het afwegen hiervan kan de bouwprijs, anders dan bij de uitbreiding
van de voorraad bouwwerken, wèl een belangrijke functie vervullen.
De keuze die de opdrachtgever moet doen, gaat geleidelijk minder tussen het wel of niet beschikbaar komen van een nieuw bouwwerk of
een nieuwe stadswijk. De keuze zal in de toekomst meer betrekking
hebben op het al dan niet vervangen van bestaande bouwwerken of
van verouderde wijken. In plaats van de vervanging is het mogelijk
eventueel ook de rehabilitatie te kiezen.
Indien de opdrachtgever voor de vraag komt te staan of hij zal vervangen of rehabiliteren, zal hij veel gevoeliger zijn voor de hoogte van
de bouwprijzen dan in het geval dat hij, door uitbreiding van activiteiten waarvoor bouwwerken onontbeerlijk zijn, moet besluiten tot nieuwbouw. In het eerste geval kan hij wachten zonder af te zien van het gebouw waarover hij beschikt. In het andere geval moet hij kiezen tussen
het al dan niet ter beschikking krijgen van het bouwwerk.
Het volume van en de uitgaven voor de bouwproduktie - die de uitbreiding, de vervanging en de rehabilitatie van de voorraad bouwwerken omvat en het onderhoud van de voorraad - worden in de toekomst
meer en meer bepaald door de keuze tussen vervanging en rehabilitatie
en door de keuze over de mate van onderhoud. Door de keuze, die de
opdrachtgevers voor of in overleg met de gebruikers kunnen maken,
wordt de continuïteit die de uitvoerënde bedrijven tot nu toe hebben
gekend, aangetast. Het effect dat de discontinuïteit heeft op de bouwnijverheid en in het bijzonder op de werkgelegenheid, zal leiden tot een
actieve bemoeienis vanuit de bouwnijverheid met de stadsvernieuwing.
Voor het individuele bedrijf in de bouw kan in die situatie de aanbiedingsprijs een middel zijn om de continuïteit te handhaven.
De bouwtechniek en de produktiestructuur

De sterke ontwikkeling van de bouwprijzen in de afgelopen decennia
heeft aanleiding gegeven tot velerlei kritiek op het uitvoerende bouwbedrijf. Twee aspecten van deze kritiek verdienen - ook met betrekking tot de stadsvernieuwing - bijzondere aandacht. Zij betreffen de
bouwtechniek en de pröduktiestructuur. De laatste omvat de structuur
van het bouwproces en die van de bouwnijverheid. Zowel de techniek
als de structuur zijn door de na-oorlogse expansieperiode stérk beïnvloed.
De kritiek op de bouwtechniek wordt zowel binnen als buiten de bouw
gehoord. Het verhaal, dat sinds de middeleeuwen de bouwtechniek niet
is gewijzigd, waarbij dan op het metselen wordt gewezen, doet nog
steeds opgeld. Een verhaal, dat evenwel weinig houdbaar is.26
26. De ontwikkeling van de bouwtechniek werd in 1965 o.a. gekritiseerd
door J. J. Broeze- indertijd hoogleraar in de energievoorziening aan de
T.H. Delft- in een opstel 'Techniek en technicus in de wereld van heden',
opgenomen in Wijsgerig perspectief op maatglzappij en wetepschap no
2, Amsterdam, november 1965. Broeze maakt in zijn beschouwing over
de huidige fase van de algemene technische ontwikkeling tussen haakje•;
een opmerking over het volgens hem achterblijven van de bouw in deze
ontwikkeling. Hij stelt namelijk : 'Slechts de bouwnijverheid, zou men
kunnen verzuchten, blijkt door tal van invloeden weerspannig ten opzichte van drastische vernieuwing, althans in ons land' (p. 112).
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Het achterblijven van de bouwcapaciteit bij de actuele behoefte aan
bouwwerken en de invloed hiervan op de bouwkosten werd o.a. door
Gunnar Myrdal in 1965 in zijn openingsrede van het C.I.B.-congres te
Kopenhagen aan de orde gesteld. Myrdal merkte in zijn rede o.a. het
volgende op: 'De kloof tussen vraag en aanbod bij een niet internationaal concurrerende industrie betekent ook, dat de aannemers regelmatig opereren op een verkopersmarkt, hetgeen impliceert dat de prikkel
om hun produktie te rationaliseren ten einde hun kosten te drukken
geringer is'.*
Ons inziens moet worden betwijfeld of het gebrek aan motivatie om
te rationaliseren ten einde de kosten te. verlagen wel het belangrijkste
gevolg was van de kloof tussen vraag naar en aanbod van bouwcapaciteit Tot de belangrijkste gevolgen behoren wel de ontwikkeling van
nieuwe technieken en de veranderingen in de produktiestructuur.
Het bestaan van genoemde kloof leidde o.m. tot een opmerkelijke technische ontwikkeling in de bouwnijverheid. Voor het waarnemen hiervan is het doelmatig, alle bij de produktie betrokken bedrijven schetsnamelijk:
matig in drie groepen in te delen
1. de bedrijven van de bouwmaterialen- en de toeleverende bouwindustrie;
2. de bedrijven van het opdrachtnemende, d.w.z. uitvoerende, bouwbedrijf - aannemingsbedrijven - die in opdracht van de derde
groep de werken op de bouwplaats uitvoeren;
3. de opdrachtgevers- deze nemen namelijk door middel van hiermee
belaste organen eo/of door hun adviseurs deel aan het tot stand
brengen van bouwwerken.2s
Deze groepen vormen de elementen van de structuur van de bouw.
Aanvankelijk verliep het bouwproces als volgt.
Door het opdrachtgevende bouwbedrijf - groep 3 - werd bij het ontwerpen van een bouwwerk uitgegaan van een uitvoering in algemeen
toepasbare - generieke - technieken door het opdrachtnemende bouwbedrijf, waarbij gebruik werd gemaakt van genormaliseerde materialen en elementen, die aan typebeperking zijn onderworpen en die door
de bouwmaterialen- en de toeleverende bouwindustrie worden geleverd. 29
De traditionele metselconstructies zijn voorbeelden van de toepassing
van een generieke techniek.
• 'The gap between demand and supply in an internati-onally non-competitive industry means also that the contractor regularly operates in a sellers market, which
implies that he has less incentive to rationalize his production in order to cut his
costs'. 27

27. International Council for Building Research, Studies and Documentation- CIB, Towards Industrialized Building, Amsterdam - London New York, 1966, p. 5.
28. A. Hendriks, t.a.p., p. 45 e.v.

29. A. Hendriks, interview, opgenomen in TA/BK, tijdschrift voor architektuur en beeldende kunsten, jaargang 39, 1972, no. 9.
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De gesignaleerde kloof tussen vraag naar en aanbod v.a n bouwcapaciteit, die voor wat het aanbod betreft, bepaald wordt door de hierboven
vermelde eerste en tweede groep bedrijven, heeft geleid tot 'fragmentatie' in de uitvoeringstechniek en in het beschikbaar komen van bouwmaterialen. Van de eerste groep kan worden vastgesteld, dat het aanbod van met elkaar concurrerende materialer. vrij onoverzichtelijk is
geworden.
Naast de 'generieke' techniek kwam de 'specifieke' techniek tot ontwikkeling. Beide vinden bij de vervulling van de constructiefuncties hun
toepassing. De specifieke techniek is niet een door alle bedrijven toepasbare techniek, maar een techniek waarmee het uitvoerende bedrijf
dat deze ontwikkeling bracht zich van andere bedrijven onderscheidt.
Hierdoor kan de prijsconcurrentie worden verdrongen door andere
vormen van mededinging. Het ontbreken van werkelijke concurrenti~
tussen de aannemers om opdrachten, ten gevolge van een langdurige
periode van achterblijven van het aanbod van bouwcapaciteit bij de
vraag hiernaar, heeft wel geleid tot verbreding van het aanbod van
alternatieve specifieke technieken, maar nièt tot verdieping van een
generieke techniek. Dit verschijnsel is in het bijzonder in de woningbouw manifest.
De veelheid van technieken, die door bedrijven veelal op de markt
worden gebracht als een industriële bouwmethode, gaat gepaard met
een vernauwing van de markt. Iedere specifieke - op 'marketing' gerichte - techniek heeft namelijk haar eigen markt.3° De generieke techniek had aanvankelijk, relatief beschouwd, een groot aanwendingsgebied. Dit is en wordt intussen aangetast door de ontwikkeling van specifieke - soms ingenieuze - technieken, die slechts op beperkte schaal
hun toepassing vinden. Deze toepassing wordt bepaald door het marklaandeel en de continuïteit in de omzet van het bedrijf, dat de techniek
kan toepassen, en is hierdoor beperkt. De schaal waarop de generieke
techniek wordt toegepast, is niet afhankelijk van een individueel bedrijf. Haar toepassing kan derhalve op grote schaal plaatsvinden.
De kritiek op de traditionele bouwtechniek en de vaak onvoldoende
analyse van de in deze techniek optredende veranderingen hebben ook
aanleiding gegeven tot het verdringen van goedkope generieke en eenvoudige technieken. Toepassing van een dezer technieken in plaats van
een nieuwe moderne techniek kan leiden tot verlaging der bouwkosten.

30. Zie o.m.: Bauausschuss der Schwedischen Industrie, Der neue Baumarkt,
Produktverantwortung, Konkurrenz, Kontinuität, Stockholm, 1970, in
het bijzonder Kapitel 6 : 'Marketing'.
31. Philip Drew, Third Generation, The Changing Meaning of Architecture,
London, 1972,p. 15.
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Ter illustratie een zeer sprekend voorbeeld uit het begin der na-oorlogse
ontwikkeling. Philip Drew vermeldt in zijn in 1972 verschenen boek
'Third Generation' Hassan Fathy's klassieke experiment - 1945-'47 te Gourna in Egypte.31 Bij toepassing van traditionele bouwmaterialen
en technieken was het mogelijk, daar een nieuw dorp voor zevenduizend boeren te bouwen, waarvan de kosten veertien procent bedroegen
van de kosten van een alternatieve oplossing bij toepassing van gewapend beton. Drew haalt de uitspraak aan, dat we de neiging moeten
weerstaan iets te verbeteren dat reeds voldoende is. Een neiging die
technici niet geheel vreemd is.
De veelheid van technieken, die na 1945 zijn ontwikkeld en worden
toegepast, heeft in het algemeen tot nu toe niet geleid tot een pluriforme, d.w.z. niet monotone, gebouwde omgeving. Eerder kan worden
vastgesteld, dat vroeger de generieke - uniforme - techniek leidde tut
een pluriform resultaat en de huidige pluriforme techniek tot een uniform resultaat. Beide resultaten kunnen echter niet zonder voorbehoud
aan de toegepaste techniek worden toegeschreven.32
Voor de opdrachtgever en de ontwerper vormt de ontwikkeling van de
techniek en van alternatieven veelal een gegeven. Hun keuze oefent
niettemin wel invloed uit op de verdere ontwikkeling.

Naast de ontwikkeling in de techniek gaat ook de ontwikkeling van de
produktiestructuur gepaard met wijzigingen.
Het produktieproces van het bouwbedrijf omvat de eerder genoemde
procesfuncties. Deze functies worden in samenwerking tussen de opdrachtgever en het uitvoerende bouwbedrijf vervuld, behoudens in die
gevallen waarin het proces volledig is geïntegreerd. Een voorbeeld
hiervan is het bedrijf van de bouwondernemer. De wijze waarop de
procesfuncties geheel en gedeeltelijk tussen beide partijen worden verdeeld, kan van geval tot geval anders zijn. Het is in het bijzonder de
functie van het nemen van het initiatief, die de opdrachtgever vervult;
hij beslist wie het ontwerp verzorgt en hij bepaalt eveneens d e inhoud
en de omvang van de taak van de aannemer. De opdrachtgevers, zowel
overheid als particulieren, die een heterogeen samengestelde collectiviteit vormen, dragen de verantwoordelijkheid voor de bouwproduktie
en nemen door het geheel of gedeeltelijk vervullen van een aantal procesfuncties deel aan de bouwproduktie met het doel een bouwwerk of
een complex gebouwen te verkrijgen, hetzij voor eigen gebruik, hetzij ··
voor aanbieding op de markt van nieuwbouwwerken.

32. De architectuurtheorie, o.m. die van het functionalisme, heeft hiertoe
ook bijgedragen.
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Zoals reeds is opgemerkt, is de overheid bij meer dan de helft van de
bouwactiviteit rechtstreeks betrokken. De verschillende geledingen van
de overheid beschikken over talrijke eigen organen ter vervulling van
de taak van de opdrachtgever of kunnen' anderen - onder hun verantwoordelijkheid - daarmee belasten. Het opdrachtgevende bouwbedrijf
omvat dientengevolge ook een aantal 'staa-tsbouwbedrijven' en 'bouwbedrijven' van lagere publiekrechtelijke lichamen, die belast zijn met de
voorbereiding en gedeeltelijke uitvoering van het bouwen. Deze 'overheidsbouwbedrijven' verrichten hun taak in het bijzonder voor werken
van de infrastructuur en in mindere mate ook voor die van de superstructuur.33
In de periode na 1945 i's gaandeweg een duidelijke wijziging opgetreden in de taakvervulling van de opdrachtgever, ')Ok van de overheidsopdrachtgever.. Zijn aandeel in de omvang van de te vervullen procesfuncties vermindert in een aantal gevallen, terwijl het aimdeel van de
aannemer toeneemt.
Deze vermindering ontstaat ook door het overnemen van de taak van
de opdrachtgever door een maatschappij voor projectontwikkeling. In
dat geval wordt voor de opdrachtgever de bouwmarkt uitgeschakeld en
de plaats van die markt overgenomen door de markt van nieuwbouwwerken. De aanvankelijke opdrachtgever op de bouwmarkt - waar hij
normaliter overeenstemming bereikt met de aannemer over de uitvoering van een bouwobject- wordt dan koper of huurder op de markt
van nieuwbouwwerken. Zijn invloed op de inrichting van de omgeving
neemt hierdoor sterk af en kan zelfs geheel verdwijnen.
De vermindering van de door de opdrachtgever te vervullen procesfuncties die door wijziging in de produktiestructuur optreedt, leidt tot
vermindering van kennis, nodig voor het vervullen van alle functies
of het beoordelen hiervan.34 Wil de opdrachtgever, a]s gebruiker, of
als zijn vertegenwoordiger zijn aandeel in het bouwproces op doelmatige wijze kunnen blijven leveren, dan zal hij in staat moeten zijn, zijn
opdrachten zodanig voor te bereiden dat hij deze via de openbare
markt kan opdragen, indien dit om de een of andere reden wenselijk
zou zijn. Hij moet echter niet alleen een gelijkwaardige tegenpartij zijn.
De opdrachtgever dient ook zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor zijn bijdrage tot de gebouwde omgeving.
Terwijl de activiteit van de opdrachtgever een duidelijke relatie heeft
met de concentratie- en de gebruiksfuncties, richt die van de aannemer
zich in principe alleen op de constructie- en de procesfuncties. Het nemen van het initiatief en het ontwerpen - beide behorend tot de procesfuncties - leggen de relatie tussen de doelfuncties en de middelenfunc-

33. Zie: 'Amsterdam, Rapport inzake gemeenschapsbouwbedrijf', Gemeenteblad 1968, bijlageN, p. 45 e.v.
34 'Slechts wanneer particuliere it~genieurs ea arehiteeteeburealis regelmatig

door de overheid worden ingeschakeld, kunnen zij mede daardoor voldoende know-how verwerven om op de internationale markt te kunnen
concurreren' aldus F. Sonneveld, president-directeur van de Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij in Pt/Aktueel, 15 september 1971.
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ties. Zij vinden hun uitgangspunt evenwel in de doelfuncties. * Op
grond hiervan is mijns inziens de kritiek op het ontbreken van de
scheiding tussen het nemen van het initiatief en het ontwerpen ook
voor de stadsvernieuwing niet positief te beoordelen, en moet worden
afgewezen.
* Zie figuur 3.
Fig. 3. Drie van de meerdere varianten van koppeling van ontwerp en uitvoering
(doeleinden van de drie opdrachtgevers verschillend).

OfiVOikomen bouwmarkt

(1)

Ontwerp gekoppeld aan de uitvoering van het bouwproces van de aannemer

-JO\\edlg orwol~men
• bouwmarkt

(2)

Ontwerp uitgaand van de gebruiks- en concentratiefuncties en van het
bouwproces, teneinde te bouwen voor het rendement van de opdrachtgever

volkomen
4

bovwl"l'larkt

-8

(3)

Ontwerp uitgaand van de gebruiks- en concentratie/uncties, teneinde te
bouwen voor de gebruikers
N.B.: de bouwmarkt is volkomen indien het mogelijk is dat alle voor de uitvoering
in aanmerking komende aannemers eventueel kunnen meedingen naar de opdracht.

(Zie voor het begrip bouwmarkt p. 94 ) .
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In zijn nog actuele en boeiende · opstel 'Future problems facing
the designer' concludeert Sir Ove Arup ten aanzien van de scheiding
tussen opdracht en ontwerp dan ook terecht: 'Ik hoop duidelijk te
hebben gemaakt, dat opdracht en ontwerp niet kunnen worden gescheiden en dat wetenschapsbeoefenaren en ontwerpers als adviseurs
moeten worden ingeschakeld om uit te maken waarom w,ij bouwen en
wat wij bouwen. Dit is een moeilijker en meer controversieel probleem
dan de vraag hoe wij moeten bouwen.'**
De aanvankelijke kloof tussen vraag naar en aanbod van bouwcapaciteit, zoals ook door Myrdal gesignaleerd, heeft wel bevorderd dat jarenlang het middel, d.w.z. de bouwtechniek en het -proces, centraal is gesteld. Hierdoor lijkt de meest efficiënte wijze van uitvoering van het
proces het doel van het bouwen te zijn geworden. Het denken over de
stadsvernieuwing biedt nu tevens de mogelijkheid tot bezinning op deze ontwikkeling.

* * 'I hope I have made clear, brief and design cannot be separated, and scientists
and designers must be brought in as advisers, to decide why Wi! build and what
we build. This is a much more difficult and controversial question than how to
build'. 35

Kiezen in onzekerheid

De voltooiing van het vernieuwingsplan 'Stokstraat en omgeving' te
Maastricht vormt de aanleiding voor deze beschouwing over economische aspecten van stadsvernieuwing. Een belangrijk economisch aspect van dit plan, dat oorspronkelijk reeds aan het einde van de jaren
dertig aan de orde werd gesteld, was dat de uitvoering een bijdrage zou
leveren tot bestrijding van de werkloosheid. Toen veel later het plan tot
uitvoering kwam, was de actualiteit van het werkloosheidsvraagstuk
weliswaar verdwenen, maar dit was niet het geval met de zorg voor het
behoud van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid. Vooral deze
zorg zette de oud-minister In 't Veld aanvankelijk tot het schrijven van
zijn in 1953 verschenen boek 'Krotopruiming en vernieuwing van bebouwde kernen.'36 De vervanging van de oude bebouwing als middel

*

in 1973

35 Sir Ove Amp, Futme problems facing the designer; Philosophical Transactions of the Royal Society of London, A 272, 1972, p. 8.
36. J. in 't Veld, Krotopruiming en vernieuwing van bebouwde kernen,
's-Gravenhage, 1953, p. 135.
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voor continuïteit van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid werd
ook door ministers die in de jaren zestig het houwdepartement beheerden naar voren gebracht in nota's.37, as
Handhaving van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid door krotopruiming en sanering - als elementen der stadsvernieuwing - is echter
een leuze, die gelanceerd is in de tijd dat de samengesteldheid van het
probleem nog niet werd onderkend. De actuele slagzin 'Wie niet sloopt,
zal ook niet bouwen' karakteriseert het belang dat gelegen is in de vervanging van de oude bebouwing als middel voor handhaving van de
continuïteit der bezetting van de bouwcapaciteit waarover thans in
Nederland wordt beschikt. Donnison heeft ook voor Engeland gewezen op de noodzaak van grootscheepse vervanging om het produktieniveau te handhaven.39 Het is evenwel niet in de eerste plaats de bouwcapaciteit die de stadsvernieuwing bepaalt, maar de stadsvernieuwing
bepaalt de produktiecapaciteit die hierbij wordt betrokken. Om deze
produktiecapaciteit en in het bijzonder de arbeidscapaciteit te kennen,
zal het nodig zijn meer van de stadsvernieuwing te weten.
Stadsvernieuwing is een zeer samengesteld keuzeprobleem. De basis
voor deze keuze zijn de aan de stad te stellen eisen. Deze zijn, mede
door de strijdigheid der belangen van de betrokkenen, nog weinig duidelijk. De aanvankelijke sfeer van zekerheid bepaalt niet meer het
beeld. In een aantal gevallen is de stemming ontstaan om nu zo weinig
mogelijk te veranderen en te wachten, tot duidelijk wordt onderkend
op welke wijze de bestaande bebouwing moet worden vernieuwd. De

37. 'Voorts dient de verwachting, dat noch op korte termijn, noch op lange
termijn de vrees voor werkloosheid als in de dertiger jaren behoeft te bestaan, gemeengoed te worden. Uit hoofdstuk 2 blijkt, dat in de gehele
bouwnijverheid, doch in het bijzonder in de woningbouw, de werkgelegenheid voor jaren is verzekerd. Gezien de huidige achterstand en de
groei van de lopende behoefte aan bouwwerken, zijn de perspectieven
ten aanzien van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid gunstiger dan
in vrijwel alle andere bedrijfstakken.
Er is derhalve geen reden voor de vrees voor een enigszins omvangrijke
werkloosheid in de bouwnijverheid; integendeel, ondànks alle in deze nota voorgestelde maatregelen, zal de bouwbehoefte nog geruime tijd de
bouwcapaciteit overtreffen. Men denke in dit verband slechts aan de enorme behoefte aan woningen ter vervanging van verouderde woningen'.
P. Bogaers, Nota betreffende een pluriform en expansief bouwbeleid,
's-Gravenhage, 1963, p. 13.
38. 'Nu het woningtekort binnen afzienbare tijd goeddeels zal zijn opgeheven, zou- wanneer niet tijdig tot vervanging van voldoende omvang zou
worden overgegaan- het woningbouwprogramma niet gehandhaafd kunnen blijven op ongeveer het huidige niveau. Aangezien aanzienlijke vervanging noodzakelijk is, zal op iets langere termijn echter toch niet met
een geringere produktie kunnen worden volstaan'.
Nota 'De toekomst van het oude woningbestand' van de minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 's-Gravenhage, 1968, p. 9.
39. D. V. Donnison, The Government of Housing, London, 1967, p. 250, p.
376.
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vraag wordt dan, wat nu minimaal moet gebeuren om de stad .en de
stadsdelen hun functies te laten behouden of herkrijgen. De stadsvernieuwing op deze wijze benaderd, levert de minimum bouwopgave.4o
Anderzijds wordt gewezen op de onaanvaardbaarheid van een minimum
benadering en gesteld dat de normen, waaraan het bestaande moet worden getoetst, hoger dienen te liggen dan de gemiddelde gebruiker voor
zichzelf hanteert.
In de actuele situatie blijken bruikbare normen, ontleend aan de doeLfuncties, voor het nemen van beslissingen afwezig. Deze situatie vereist een adequate benadering van de produktiecapaciteit Hierbij is het
gewenst de ontwikkeling van deze capaciteit zodanig te bevorderen,
dat de keuzemogelijkheden ten aanzien van de stadsvernieuwing zo
ruim mogelijk blijven. In het bijzonder verdient hier de eventuele handhaving van de fijnmazige schaal van de oude steden aandacht. Bouwcapaciteit die van een generieke techniek gebruik maakt, kan hier op
kleine schaal op doelmatige wijze worden aangewend. Niet de bedrijfsgrootte bepaalt in dit geval de schaalgrootte, deze wordt wel bepaald
door de techniek.
De gebruikers die zich gelukkig in toenemende mate in actiegroepen
actief bezighouden met de stadsvernieuwing, zullen meer en meer de
mogelijkheid moeten hebben bij de keuze te worden betrokken. De organen van de overheid kunnen - alleen of in groepen samengevoegd als opdrachtgevers, de vernieuwing van de gebouwde omgeving coördinerend, een belangrijke functie vervullen om de keuze mogelijk te
maken. Dit te bereiken, is een taak die voortvloeit uit de voorbereiding
van de stadsvernieuwing. Het doelmatig verrichten van deze taak zal de
opdrachtgever in vele gevallen zich nog eigen moeten maken.
Het is niet te verwachten dat de stadsvernieuwing, gericht op vervanging en rehabilitatie, mede door haar aard en de hieromtrent aanwezige kennis, zal leiden tot een produktie op grote schaal. De oude
historische stad verzet zich ook tegen een zodanige aanpak. In dit verband passen de volgende woorden van Sibyl Moholy-Nagy: 'Net als
mensen dragen steden het verleden in zich en. de luchtspiegelingen van
onvervulde dromen. Maar het belangrijkste is, dat steden, evenals de
mensen, zichzelf deeltje voor deeltje vernieuwen in een langzaam, aan
tijd gebonden stofwisselingsproces.' 'De bouwers van de menselijke omgeving staan op een tweesprong: zij kunnen de stad als voedingsbodem
van de mens vernielen of haar vernieuwen.'*

* 'Cities, like men,

are embodiments of the past and mirages of unfulfilled dreams.
Most decisive of all, cities, like mankind, renew themselves unit by unit in a slow,
time-bound metabolic process'.
'The makers of man-made environment are at a crossroad. They can destroy the
city as the matrix of man or renew it'. 41

40. EIB, Dapperbuurt, een bijdrage tot de meningsvorming, Amsterdam,
1972, p. 1.
41. Sibyl Moholy-Nagy, Matrix of Man, London, 1968, p. 11, p. 282.

89

Reconstructie en rehabilitatie nader beschouwd

Stadsvernieuwing als bouwvraagstuk heeft tot nu
toe meer de aandacht gekregen dan als inrichtingsvraagstuk. In de periode van economische groei
- d.w.z. de toeneming van het nationaal inkomen
per hoofd van de bevolking; zie de tabel op p. 32
kolom 7 - in de jaren vijftig en zestig, die in
die periode gelijk liep met de voortdurende uitbreiding van de jaarlijkse bouwproduktie, was deze
produktie gericht op stadsvernieuwing door reconstructie van de binnensteden én op uitbreiding
van de gebouwde omgeving (zie p. 152).
Reconstructie en sanering ontmoetten, zoals reeds
aangeduid, in de laatste periode van de jaren
zestig al veel aarzeling en stuitten ook op verzet.
Rehabilitatie en instandhouding - als alternatief zijn primair middelen in het bouwproces ten behoeve van het zoeken naar oplossingen waaraan de
inrichting van de bestaande gebouwde omgeving moet
voldoen. Toepassing van deze middelen wijzigt de
gebouwde omgeving niet.
Sanering en reconstructie gaan gepaard met bouwactiviteiten die ingrijpende veranderingen veroorzaken. Zij zijn middelen in het bouwproces,
waarbij o.m. uitgegaan wordt van hetgene dat met
de oplossing van het bouwvraagstuk - bijvoorbeeld
beheersing van de ontwikkeling van de bouwkosten
en het gebruik van de bouwcapaciteit - samenhangt.
Rehabilitatie heeft weliswaar een plaats gekregen
in het denken over stadsvernieuwing, maar het
aandeel van de rehabilitatie in de uitvoering van
het - nog bescheiden - stadsvernieuwingsproces is
beperkt gebleven.
Thans komt de vraag aan de orde welke kansen er
zijn voor de toepassing van de rehabilitatie in
de toekomst.
Het willen voorkomen van een omvangrijke terugval
in de bouwproduktie in de komende decennia maakt
stadsvernieuwing als bouwvraagstuk actueel. Deze
actualiteit, gevoegd bij het gebrek aan duidelijkheid met betrekking tot aan de stad te stellen eisen, leidt tot de mogelijkheid dat een keuze
tussen vervanging en rehabilitatie afwisselend
zal zijn. Naarmate nadelen van vervanging duidelijk aan het licht treden, bij of na realisatie,
breekt er een periode aan waarin de voordelen van
de rehabilitatie doorslaggevend zijn bij het
maken van de keuze.
De keuze tussen reconstructie (= kaalslag) en
rehabilitatie kan hierdoor in de tijd gezien 'om
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en om' zijn, en niet àf/àf en én/én.*
Op deze keuze zullen de gebruikers van bouwwerken
en van de gebouwde omgeving steeds meer hun invloed
doen gelden. De bouwopgave is namelijk in de tijd
duidelijk van karakter aan het veranderen. Vormde
aanvankelijk het produktievraagstuk hèt probleem,
waarvan de oplossing werd overgelaten aan de bouwwereld (bouwnijverheid en regulerende overheid;
zie p. 55 e.v.), geleidelijk krijgen de vraagstukken van de inrichting van de gebouwde omgeving
en van het binnenmilieu een meer centrale plaats.
De bouwwereld wordt in de komende jaren in toenemende mate geconfr?nteerd met de gebruikers en
omgekeerd. Deze gebruikers worden zich ook - o.m.
door de financiële offers die moeten worden gebracht - meer en meer bewust van de voortdurende
keuze, die ten aanzien van de stadsvernieuwing
moet worden gemaakt. Een keuze, waarbij zij om
uiteenlopende redenen nauw zijn betrokken.
Hierbij dient tevens te worden bedacht dat een deel
van de economisch sterke gebruiksfuncties, die de
binnensteden in de jaren vijftig en zestig hebben
vernieuwd, geleidelijk minder geinteresseerd zijn
in vestiging in de binnenstad.

*

A. Hendriks, Stadsvernieuwing en veranderingen
in de bouwopgave. (Stedebouw & Volkshuisvesting, mei 1978).
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DE BOUWNIJVERHEID

Opdrachtgevers en uitvoerend bouwbedrijf
In het hoofdstuk 'Economische aspecten van stadsvernieuwing'
hebben we reeds kennis gemaakt met de twee belangrijke bij de
bouwproduktie betrokken partijen: opdrachtgevers (opdrachtgevend bouwbedrijf) en .uitvoerend bouwbedrijf (opdrachtnemend
bouwbedrijf) .
Het aantal bij de bouwproduktie betrokken producenten is zeer
omvangrijk en uiteenlopend. Het is doelmatig, ten einde de bij
de bouwproduktie optredende verschijnselen systematisch te
kunnen waarnemen, deze producenten in enkele categorieën onder
te brengen. Een dezer te onderscheiden categorieën is die der
opdrachtgevers.
Tot de opdrachtgevers behoren:
01
02
03
04
05
06
07
OR
09
10
11
12

Rijk
Provincies
Gemeenten
Waterschappen en polderbesturen
Staatsbedrijven (N.S., P.T.T., Mijnen)
Particuliere personen
Woningbouwers voor de markt
Institutionele beleggers (o.a. verzekeringsmaatschappijen,
pensioenfondsen, spaarbanken)
Woningbouwverenigingen
Industriële ondernemingen
(w.o. openbare nutsbedrijven in NV-vorm)
Handels- en verkeersondernemingen
Andere particuliere instellingen of ondernemingen

De opdrachtgevers vormen de collectiviteit van degenen die voor
het tot stand brengen van bouwwerken en de hierbij behorende
installaties het initiatief nemen. De bouwwerken worden volgens
hun meer of minder gedetailleerde plannnen uitgevoerd.
De opdrachtgevers nemen een plaats in tussen de overige bij de
bouwproduktie betrokken producenten en de gebruikers van bouwwerken (zie schema volgende blad) .
De tweede belangrijke categorie wordt gevormd door de (uitvoerende)
bouwbedrijven. Een overzicht van deze bedrijven, voor zover deze
deel uitmaken van de onder 3 en 4 genoemde groepen bedrijven in
het schema op het volgende blad, is op p. 92 gegeven.
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Structuurschema van de bij de bouwproduktie bètrokken
producenten en de gebruikers van bouwwerken

1

2

àe initiatiefnemer tot de
bouwproduktie
komt op de bouwmarkt en/of op
de markt van
nieuwbouwwerken

4

3
bouwmarkt

markt van
nieuwbouwwerken

6

--------~
markt van
tweedehandsbouwwerken

1
2
3
4
5

6
7

L

7

I
I
_

_j

bouwmaterialenindustrie, winningsbedrijven, invoer en handel
toeleverende bouwindustrie (bijv. timmerfabrieken, fabrieken
van geprefabriceerde betonelementen e.d.)
fabriekmatig bouwbedrijf (aannemingsbedrijven e.a.)
niet-fabriekmatig bouwbedrijf (aannemingsbedrijven e.a.)
opdrachtgevend bouwbedrijf (incl. architectenbureaus, raadgevende ingenieurs en maatschappijen voor projectontwikkeling)
De bouwondernemers (integraties van 3 en 5 en van 4 en 5)
treden op naast de opdrachtgevers die hun bouwwerken realiseren
via de bouwmarkt, als aanbieders op de markt van nieuwbouwwerken
eigenaren-gebruikers, kopers en of huurders van nieuwbouwwerken
kopers en of huu~ders van tweedehands bouwwerken

De waarde, die de categorieën 1 en 2 van de bovengenoemde
bedrijven aan de produktie toevoegen, bedraagt thans ca. 55 % van
de waarde der bouwproduktie (zie p. 97).
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BOUWBEDRIJVEN

.,,

Procentuele verdeling van de aantallen
bedrijven, de werknemers, de arbeidscapaciteit, de omzet en de bruto· produktie over grootteklasse van bedrijven

aantal
bedrijven (I)

werknemers
(2)

1973 *

1967

· arbeidacapaciteit (3)

bedrijfstypering

grond-, weg- en w~terbouw
nieuwbouw en/of onderhoud
gebouwen (w.o. woningen)
betonijzervlechters
stukadoors
straatmakers
dakdekkers
tegelzetters
metselaars
kunststeenbewerkers
timmer lieden
voegers
rest (w.o . betonwerkers,
slopers, heiers e.a.)

omzet

aantal
bedrijven

grootteklasse
in manjaren

bruto
produktie (4)

aantallen
bedrijven

aantallen
bedrijven

%

31

0,2

%

46

0,3

300

1' 7

93

0,5

188

1 '0

415

2,3

529

2,9

1. 462

7,9

1. 628

9,2

2.317

12,6

2.290

13,0

3.502
10.398

19,0
56,5

3.190
9.686

18' 1
54,8

18.406 100,0

17 . 669

100,0

gemiddelde
bedrijfsgrootte
in manjaren

1.119

35

5.764

23

330
1.109
645
322
463
1.860
202
3 . 914
271

11
7
7
6
5
5
4
4
3

2 . 407

9

Ik
~88oo
0
OQOt:JO
OOCIOCCJ

acooooo
coooco

18.406

2
3
4

*

De vermelde bedrijven zijn bedrijfseenheden. Deze vormen voor de overgrote
meerderheid zelfstandige ondernemingen. Daarnaast komen ondernemingen voor
die twee of meer bedrijfseenheden omvatten.
Het aantal werknemers (arbeidsbestand)bedroeg in 1970 ca. 320.000 man.
De (bruto) arbeidscapaciteit bedroeg in 1970 ca. 275 . 000 manjaren (zie p.
Produktie ; omzet van de bedrijven verminderd met betalingen aan onderaannemers
en leveranciers en huur en afschrijvingen materieel.
Voor 1973 gegevens EIB, Statistiek

bouwbedrijven 1973/74, 1975

Bovenstaand ZlJn de bouwbedrijven naar grootteklasse weergegeven.
Na 1973 daalt het aantal bedrijven tot 16.786 in 1977. 1)
De daling vindt plaats in de kleinste bedrijven. Hiervan verdwijnen er ca. 600. De daarop volgende drie klassen vertonen
een toeneming met resp. ca. 50, ca. 190 en ca. 200 bedri-jven.
1)

F.J. Jansen en E. Lourens, Structurele ontwikkelingen in de
bedrijfstak bouwnijverheid, EIB-publikatie, Amsterdam,
juni 1980.
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Van de vermelde bedrijven komt slechts een beperkt deel als
'aannemer' op de bouwmarkt, d.w.z. dat het bedrijf zijn
opdrachten verkrijgt in concurrentie (al dan niet actief).
Zoekt de opdrachtgever rechtstreeks contact met een aannemingsbedrijf, een praktijk die in d~ jaren zestig sterk tot
ontwikkeling is gekomen, dan betekent dit niet dat de bouwmarkt
wordt omzeild. Een der redenen tot deze praktijk van de opdrachtgever is, dat in dit geval na de prijsaanbieding nog kan
worden onderhandeld over de prijs om, indien nodig, nog tot een
voor de opdrachtgever aanvaardbare prijs te , komen.

Structuur van het bouwproces (coördinatie van taken)
De initiatiefnemers tot de bouwproduktie zijn in twee groepen
in te delen:
a)

degenen die wel het initiatief nemen, maar niet de gehele
uitvoering van het produktieproces verzorgen, zij komen op
de bouwmarkt (de bouwmarkt is - gezien over een bepaalde
periode - het geheel van vraag en aanbod in het bouwbedrijf
naar aannemerstaken, aangeduid op p. 95 en 96.

(/)
)..,

Q)

aannemingsbedrijven

..c
a:

6

Q)
~
~
Q)

.0
~
Q)

'0
~

0

~

:::l
0

.0

b)

bouwmarkt

Ö'
·rl
Q)

opdrachtgevers

I

gebruikers
en
kopers

L

-

I

)..,
Q)
Q;

-

-l

degenen die het initiatief tot de bouw nemen en tevens het
gehele produktieproces uitvoeren, zij - bouwondernemers en
degenen die het werk in eigen beheer uitvoeren - komen niet
op de bouwmarkt.

Opdrachtgevers en aannemers vervullen ieder een deel van de
procesfuncties (zie p. 75 ) . De functies kunnen op verschillende
wijze worden gecombineerd. Voert een bouwondernemer het werk uit
of geschiedt dit in eigen beheer, dan blijft het vervullen van de
functies in één hand.
Uitgaande van de veronderstelling, dat voor het uitvoeren van de
procesfuncties nodige proceseenheden gelijkmatig in de tijd zijn
verdeeld en dat dit ook het geval is met de proceseenheden die
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deel uitmaken van de aannemerstaak, kan het produktieproces
worden voorgesteld door een rechthoekige figuur als onderstaand
geschetst. De horizontale zijde stelt het verloop in de tijd
tussen de aanvang en het einde van het produktieproces (a)
voor. Tot het moment van de aanbesteding en gunning omvat de
opdrachtgeverstaak alle te verrichten procesfuncties.*

Voorstelling van de coördinatie van de taken van
opdrachtgever en aannemer
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·ri ·ri
.--1 .--1
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(!)

I
>-1

(!)

:>

(!)

+J

I

Ul

0

(!)

>-1 ·ri
O.+J

u

c:(!) c:

>-1

(!)

:> '0'0

~

(!)

opdrachtgeverstaak

..c::
0

::l

~ u

u

c:(!)

.--1 4-4
t:J">.--1 Ul
(!)
(!) ·ri

'0 tJ">

+J

:>

·ri
Ul
·ri

aannemerstaak·

>-1

I·

voorbereidingperiode

bouwperiode
I

aanbesteding
(gunning)
duur van het produktieproces (a)

*

Aanbesteding: het vragen door de aanbesteder van een
bindende prijsopgave voor het verrichten van een in een
bestek (nauwkeurige beschrijving van een werk, met alle
inlichtingen aangaande de gang en dè uitvoering ervan, de
te gebruiken materialen, de regeling der werkzaamheden
enz.) omschreven aannemerstaak aan ieder die gegadigde
wordt geacht.
Het aanbesteden is een handeling van de aanbesteder
namens de opdrachtgever. Na de aanbesteding kan de opdracht worden verstrekt aan de inschrijver wiens bod
het meest aannemelijk wordt geacht. Dan komt door de
gunning de overeenkomst van aanneming tot stand .
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Technisch identieke bouwobjecten (a=b=c) waarvan de combinatie
van functies op verschillende wijze is samengesteld

a

---·----- ·---·--··- ------------· --··1

I

b

c

opdrachtgeverstaak

opdr

_laann~:~:::k--------·-------------···--------J
(a)

1----------··------------·--------~

bouwobject a:
alle procesfuncties
in één hand

f-o------------i~_)--------4

ach~--;::_er_"t~a; ~
aannemerstaak

j

----~a2_)---(a)
~--------------1

bouwobject b:
procesfuncties
verdeeld

bouwobject c:
procesfuncties
verdeeld

al< a2

a2> al

bouwobject a komt buiten de bouwmarkt om tot stand;
het object van ruil op de bouwmarkt is, bij uitvoering van b
en c, de aannemerstaak, resp. (a ) en (a );
2
1
de prijs op de bouv~arkt - het bedrag waarvoor het werk wordt
gegund aan de aannemer - is de bouwsom, deze omvat gewoonlijk
90 à 95% van de kosten van het bouwwerk (= de bouwsom + kosten
van de opdrachtgeverstaak), hierin zijn installaties normaliter
niet begrepenbehalve die van geringe omvang (p. 97).
Voor informatie over de samenstelling van een aannemerstaak en
met het oog op een verkenning van het vernieuwen van de bestaande
bebouwing is op p. 97 de samenstelling van een aannemerstaak bij
'traditionele bouw' weergegeven.
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Samenstelling (technisch) van een aannemerstaak (gcbouwensector)
'traJitionele bouw' en fundering op 'staal'
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De in het schema weergegeven 'aannemerstaak' maakt duidelijk
dat deze taak, wat het uitvoeren betreft, 'het inkopen'
(zie p. 75 ) een overwegende plaats inneemt in het produktieproces van de aannemer. Naast het inkopen van alles
wat tot de 'levering' als aangeduid in het schema behoort,
schakelt de aannemer voor de verdere uitvoering in vele
gevallen - afhankelijk van de organisatie van zijn bedrijf
een of meer onderaannemers in.
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Bouwen is vooruitzien
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Van bouwplaats naar voorfase
Het produktieproces in het bouwbedrijf heeft in deze eeuw grote
veranderingen ondergaan. Veranderingen waarvan de hierna volgende
beschouwing een indruk geeft.
Het produktieproces dat thans op de bouwplaats tot uitvoering
komt vormt een fase in een voortdurende ontwikkeling, die gepaard
gaat met een vermindering van werkzaamheden op deze plaats.
Willen wij ons enigszins oriënteren omtrent deze ontwikkeling,
dan biedt het gereedschap dat bouwarbeiders in hun bezit hebben
- en de kennis waarover zij moeten beschikken - voor de uitoefening van hun beroep hiervoor een uitgangspunt.
Tot de belangrijkste bouwgereedschappen in het bezit van de bouwvakarbeiders behoren, althans in ons land, di e van de timmerman
en van de metselaar. · Moet een technicus-econoom, die in de tweede
helft van de jaren twintig en in het begin van de jaren dertig als
timmerman zijn ervaring in de bouw heeft opgedaan, zijn gedachten
laten gaan over toelevering in de bouw, dan beseft hij getuige te
zijn geweest van ingrijpende veranderingen in het bouwproces en in
de bouwtechniek.
Hij herkent echter veel van het oude gereedsc hap. Hoewel zijn ervaring in het gebruik wordt beperkt door de gereedschappen die in
de genoemde periode werden aangetroffen op de plaatsen waar hij
zijn vak leerde en uitoefende, strekte de ervaring van zijn leermeesters en oudere maats zich veel verder uit. Zij hadden immers
het bouwen geleerd zoals dat in het begin van deze eeuw werd verricht.
Leren timmeren betekende ongeveer vijftig jaar geleden in de eerste
plaats het gereedschap van de timmerman te leren gebruiken en vervolgens het kunnen uitvoeren van alle voorkomende houtbewerkingen
en -constructies. Daar kwam bij het kunnen plaatsen van deze constructies - en zo nodig die van derden - in het ruimtelijk geheel
van het te voltooien bouwwerk, alsmede het treffen van de nodige
voorzieningen ten behoeve van de werkzaamhe d e n door andere dee lnemers aan de uitvoering van het bouwproce s .
Het verkrijgen van vaardigheid in het gebruik van het gereedschap
geschiedde het meest doelmatig - indien dit niet op de ambachtsschool was geleerd - in de aan een vaste plaats gebonden timmerwerkplaats. Deze vormde in vele gevallen een deel van het bedrijf
dat zijn werk op de bouwplaats uitvoerde. In de timmerwerkplaats
stond de werkbank - s chaafbank - voor de houtbewerking door handkracht centraal, met als ger eedschap handzage n, schaven en beitels
(en de slijpsteen voor het scherpen), houtboren en overig timmergereedschap als o.m. potlood, duimstok, hamers, tangen, schroevedraaiers, raspen en vijlen, schrijfhaken, kruishouten, passers enz.
voor het werk op de bouwplaats, waar ook de g e noemde gereedschappen
werden gebruikt, waren en zijn bove ndien het waterpas en h e t
schietlood onmisbaar.
Op de bouwplaats werkt de timmerman o.m. samen met de metselaar
bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. De metselaar beschikte
en beschikt over zeer weinig gereedsèhap. Hij oefende en oefent
zijn vak niet uit op een vaste plaats waar hij zijn materiaal
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bewerkt, zoals bij de timmerman in vele gevallen wel het geval was,
maar op steeds wisselende bouwplaatsen, waar hij zijn materiaal
- na geen of een geringe bewerking - in het werk brengt. Zijn gereedschap is hierop gericht en omvat troffels, hamers, borden,
beitels en afschrijfgereedschap zoals metseldraad, leisteen,
schietlood en waterpas.
Bouwen is in toenemende mate 'monteren' geworden.
Het bewerken van bouwmaterial~n en het vervaardigen van bouwelementen is thans, in het bijzonder wat de nlleuwbouw betreft:, vrijwel
van de bouwplaats verwijdèrd. Daarnaast is ook het montageproces
op de bouwplaats, dat door de timmerman en de metselaar wordt uitgevoerd, aan toenemende vereenvoudiging onderhevig.
De voortdurende verandering die in de bouwtechniek in het bijzonder
van de jaren twintig af is opgetreden, komt meer tot uiting in de
verminderde inhoud van de gereedschapskist van de timmerman dan in
de inhoud van de gereedschapszak van de metselaar. Dit houdt echter
niet in, dat het werk van de metselaar geen grote veranderingen
heeft ondergaan. Zijn werk veranderde aanvankelijk door de wijzigingen die optraden in de toepassing van metselconstructies. Bij
voorbeeld door toepassing van beton in plaats van metselwerk en
door het gebruik van bouwblokken van kalkzandsteen, mede als gevolg
van de neiging tot opvoering van de arbeidsproduktiviteit.
Deze neiging leidde ook tot een vérgaande vereenvoudiging van de
taak van de metselaar. Aanvankelijk kon hij zijn reeds ver teruggedrongen taak - mede als gevolg van de verdringing van metselconstructies door constructies in andere materialen - nog geheel
zelfstandig uitvoeren. De voortgaande arbeidsdeling, die de opvoering van de arbeidsproduktiviteit begeleidt, manifesteert zich
ook bij de uitvoering van de metse~constiucties.
voorwaarde voor een goede uitvoering van een constructie is het
kunnen lezen van de taakopdracht die de tekening geeft. Geleidelijk
is er een scheiding opgetreden .tussen het lezen van de taakopdracht
en de uitvoering hiervan. Een voorbeeld van deze ontwikkeling manifesteerde zich duidelijk in het midden van de jaren vijftig bij de
taak van de metselaar. voor het examen metselen in 1955 werden de
kandidaten door de Stichting Vakopleiding bouwbedrijf voor een opgaaf gesteld die op het volgende blad is weergegeven. Bij de uitvoering bleek dat slechts een zeer gering percentage van hen het
gevraagde op een juiste wijze kon uitvoeren. Deze kandidaten
hadden de vblledige verdeling van 'de rollaag van de hele cirkelboog eerst op het formeel aangetekend voordat zij tot uitvoering
van het betreffende metselwerk overgingen. Het overgrote deel der
kandidaten had evenwel de noodzaak van de volledige verdeling
vooraf niet gezien, met als gevolg dat de in de rollaag opgenomen
liggende strekken niet op hun plaats kwamen ten opzichte van het
aansluitende metselwerk. Zij konden wel stenen hakken en op de
juiste wijze wegleggen, maar niet zelfstandig de juiste plaats
hiervoor bepalen in de ontworpen constructie.
De metselaar, die beschouwd wordt als het prototype van de ambachtelijke vakman, is in de meeste gevallen monteur geworden van steenachtige materialen in eenvoudige construct.ies .. Zijn gereedschap
weerspiegelt nog niet zijn sterk gewijzigde plaats in het bouw-
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proces. Deze komt wel tot uiting in de eenvoudige aard en geringe
omvang van het metselwerk in de bouw en de beperkte kennis die
van de metselaar wordt gevraagd om dit uit te voeren.
De metselaar die restauratiewerken moet uitvoeren, is evenwel een
ambachtelijk vakman gebleven, die niet direct herkenbaar is aan de
inhoud van zijn gereedschapszak.
vond bij de metselaar geen wezenlijke afstoting plaats van zijn
werkzaamheden naar de voorfase van het bouwproces, bij de werkzaamheden van de timmerman treedt dit verschijnsel met een zekere continuïteit op. Het specifieke bouvmateriaal - het hout - wordt thans
niet meer door hem bewerkt en verwerkt tot bouwelementen, als bij
voorbeeld kozijnen, ramen, deuren en trappen. De voortschrijdende
arbeidsdeling, gepaard gaande met de opkomst en ontwikkeling van
de machinale houtbewerking, heeft de taakinhoud van de timmerman,
in het bijzonder die in de nieuwbouw, op ingrijpende wijze gewijzigd. Dit is hieronder schematisch tot uitdrukking gebracht.

Taakinhoud van de timmerman in de nieuwbouw van 1900 af

taakinhoud
n-a taken

n-b taken
?

l._____---------'---:----'--·

1900

1920

1940

1960

1980

/

2000
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Of de wijziging die optreedt in de omvang en samenstelling van de
bouwproduktie v66r en na ongeveer 1970 de tendens meebrengt de
taakinhoud weer te doen toenemen, zal moeten worden onderzocht.
De geschetste ontwikkeling ging en gaat gepaard met een sterke
wijziging in de omvang en samenstelling van het gereedschap van
de timmerman, zoals dit eerder globaal is aangeduid. Onder de
verzamelnaam schaven bij voorbe·eld wordt thans ander gereedschap
aangetroffen dan in de jaren twintig nog het geval was. Inmiddels
zijn boorschaven, sponningschaven, bossingschaaf, overzijschaven,
veerploeg, varken, holle en ronde schaven, profielschaven en grondschaaf normaliter uit de gereedschapskist verdwenen.
De altijd aanwezige neiging tot kosten-, tijds- en arbeidsbesparing
leidt er toe dat de werkzaamheden die voor het bouwen moeten worden
uitgevoerà, voortdurend aan technische en organisatorische veranderingen blootstaan. De drie factoren treden niet altijd gelijktijdig op. Zij hebben wel het hele bouwen voortdurend onder de dru~
van de verandering gebracht. De aannemer die in de jaren twintig
de uitvoering van een bouwwerk aannam, kon in vele gevallen,
afhankelijk van de structuur van zijn be~rijf~ binnen zijn bedrijf
alle noodzakelijke timmerwerk doen uitvoeren, hierbij inbegrepen de
vervaardiging van bouwelementen. Deze vervaardiging is geleidelijk
afgestoten naar de bedrijven die een deel van de toeleverende bouwindustrie vormen.
Binnendeuren, bij voorbeeld, voorzien van panelen met bossing,
konden in de jaren twintig nog volgens tekening in het bedrijf,
dat het bouwwerk uitvoerde, worden vervaardigd. Daarnaast kwam
uitbesteding voor aan zelfstandige timmerwerkplaatsen en opkomende
timmerfabrieken.
De binnen- en ook de buitendeur zijn geleioelijk, bij sterke wijziging van het ontwerp, produkten geworden die do.or de bouwmaterialenindustrie worden geleverd. De timmerman, werkzaam in het aannemingsbedrijf, behoeft nu de deur slechts te monteren volgens de aanwijzingen die voorkomen in de catalogus van de fabrikant. Ambachtelijk
vakman is hij niet meer. De constructie die hij moet maken, behoeft
hij namelijk niet zelfstandig van tekening te kunnen vervaardigen.
Het timmerwerk wordt tegenwoordig op de tekenkamer .van een architectenbureau of van een aannemingsbedrijf gedetailleerd. Het maken
gebeurt, voor zover als mogelijk, in de toeleverende industrie. Daarenboven is een sterke vereenvoudiging opgetreden in de samenstelling
van de houtconstructies, bij voorbeeld kapconstructies, die op de
bouwplaats worden vervaardigd.
De activiteit van de timmerman in de nieuwbouw is geleidelijk in
hoofdzaak gericht op het stellen en monteren van in de voorfase
vervaardigde materialen en elementen. De te verrichten werkzaamheden worden hem opgedragen door de uitvoerder en/of door de voorman.
De ontwikkeling van de bouwmaterialenindustrie en van de toeleverende bouwindustrie, die hun materialen en elementen ook uit
andere materialen dan hout vervaardigen, heeft van de timmerman na
zijn ambachtelijke fase aanvankelijk een houtmonteur gemaakt.
De houtmonteur verwerkt, evenals zijn aan hem voorafgaande ambachtelijke collega in de bouw, hout. Via het te verwerken materiaal
is er een relatie te leggen, die tot uiting komt in het gereedschap
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dat wordt en is gebruikt. De taak van de timmerman is evenwel
geleidelijk niet meer af te leiden uit het materiaal dat h~j
verwerkt, maar deze wordt bepaald door de elementen die hij
in het werk moet brengen. In toenemende mate zullen zij niet
meer van hout zijn.
Bij voortzetting van de zich tot nu toe manifesterende trend
gaat de ontwikkeling van de taak van de timmerman in de richting
van die van een bouw~onteur. Zijn gereedschap en kennis van het
bouwen zullen daarvan een afspiegeling vormen.
Het denken in de geschetste ontwikkeling komt tot uiting in
verschillende publikaties, die betrekking hebben op de industrialisatie van het bouwen. De figuur opp. 104 is hiervan
een voorbeeld.

Arbeidsbestand en arbeidscapaciteit van de bouwbedrijven
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Timmerliede n en metselaars hebben, ondanks d e voortdurende
veranderingen in de bouwtechniek, nog altijd een belang.r ijk
· aandeel in de werkzaamheden op de bouwplaats, zoals in de
grafiek (p. 105 ) tot uiting komt.
Hun aandeel is evenwel afhankelijk van de objectcategorie
waarop zij werkzaam zijn, zoals onderstaand overzicht aangeeft.

Verdeling van werkenden in de bouw naar beroep (in %) over een
viertal objectcategorieën
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Van ambacht naar industrialisatie

De ontwikkeling in de bouwnijverheid van ambacht naar industrialisatie geeft aanleiding tot uiteenlopende beschouwingen,
in het bijzonder over de vr:·aag of en in welke mate deze
ontwikkeling plaatsvindt.
Kan enerzijds worden vastgesteld dat de bouwnijverheid in
staat is gebleken - ondanks pessim{stische geluiden over de
mogelijkheden hieromtrent - haar capaciteit tot een omvang
op te voeren waardoor ruimschoots wordt voldaan aan de vraag
naar bouwproduktie, anderzijds wordt gewezen op de stijging
van de bouwkosten die, volgens sommigen, zodanig is dat het
bouwen onbetaalbaar wordt.
1)
De vraag naar bouwproduktie omvat het bouwen, verbouwen, onderhouden en slopen van woningen, van overige gebouwen en van
grond-, weg- en waterbouwkundige werken. De kritiek op de
stijging van de bouwkosten wordt in hoofdzaak gericht op die
van de gesubsidieerde woningbouw. In de overige sectoren van
de produktie van gebouwen valt evenwel een gelijke ontwikke- ·
ling in de bouwkosten waar te nemen.
Verdergaande industrialisatie van het bouwen wordt gezien als
een onmisbare voorwaarde voor het bouwen in de toekomst. De
vraag kan worden gesteld: wat houdt de industrialisatie in ?
Voor het beantwoorden van deze vraag kunnen we uitgaan van
een verkenning van de ontwikkeling tot dusverre. Hierbij krijgen normaliter de bouwtechniek en de produktiestructuur bijzondere aandacht. Een aandacht die eveneens aan de sociale
ontwikkeling in de bouwnijverheid dient te worden gegeven.
Voor het verkrijgen van een kader waarin de ontwikkelingen
kunnen worden waargenomen, is het doelmatig uit te gaan van
de begrippen bouwtechniek en produktiestructuur, zoals deze
op p. 80 t/m 86 zijn behandeld.
Bezien we nu de ontwikkeling.
In zijn nog altijd zeer belangwekkende studie over de economische ontwikkeling van het bouwbedrijf in Nederland heeft
Van der Wal in 1940 de voorafgaande ontwikkeling van het
aannemersbedrijf tot industrieel grootbedrijf geschetst.
2)

1)

M. Gout, hoogleraar TH Delft, bijv., stelt dat als we op de
huidige wijze blijven bouwen, de nieuwbouwprijzen (d.w.z. de
kosten
) van woningen over 25 jaar reëel 2,5 maal zo
hoog zullen liggen als ·thans en de nieuwbouw onbetaalbaar
wordt. Trouw, 20 januari 1977.

2)

J.J. van der Wal, De economische ontwikkeling van het bouwbedrijf in Nederland, Delf~ 1940.
Opnieuw uitgegeven in
Haarlem, 1974.
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Kritiek op de ontwikkeling van de bouwnijverheid in vergelijking tot die in industriële bedrijfstakken werd vq6r
1945 nauwelijks vernomen. De bouwnijverheid als uitvoerster
van de bouwproduktie werd niet als een achterlijke bedrijfstak beschouwd. De bouwmethoden hadden in de 19e eeuw en in
de eerste helft van de 20e eeuw grote vorderingen gemaakt.
Voor de ontwikkeling van de bouwmethoden was het opstellen
van een bruikbare theorie voor de toegepaste mechanica . een
onmisbare voorwaarde. Het ontbreken hiervan was grotendeels
verantwoordelijk voor de ingewikkelde samenstelling van de
bouwkundige constructies van v66r dfe tijd.
Het ontstaan van constructief bouwen hing af van de ontwikkeling van een voldoende eenvoudige en nauwkeurige theorie
voor het ontwerpen en het ter beschikking komen van de vereiste materialen alsmede van de bruikbare techriiek.
De drie factoren - theorie, materiaal eh techniek ~ Z~Jn,
historisch gezien, zelden op een bepaald moment precies . in
evenwicht geweest. Naast deze factoren is die van de ontwikkeling van de organisatie van het bouwproces van grote
betekenis.
Het technische keerpunt in het bouwen kwam in de tweede
helft van de 19e eeuw ten gevolge van het ter beschikking
komen van 'smeedbaar ijzer'.
Na de ontwikkeling van staal kwam die van een tweede materiaal, namelijk van gewapend beton.
In de 19e eeuw kwam de berekening van de vakwerkligger
- voor de overspanning van gebouwen en van rivieren - tot
een oplossing. De stoot hiertoe werd gegeven door de behoefte
van de spoorwegen. Deze eeuw bracht ook de ontwikkeling van
de theorie van de stijve ramen.
In het midden van de eeuw was de produktie van gebouwen even
ver gevorderd op de weg naar industrialisati~ als die van de
meeste andere goederen. 3)
. van ca . 1850 af was het binnen 60 jaar mogelijk om-· ten
gevolge van de ontwikkeling van staal en gewapend beton bouwwerken te construeren met afmetingen, gelijk aan die van
de grootste gotische kathedralen tegen een fractie van de
kosten bij traditionele uitvoering door toepassing van de
nieuwe materialen en moderne constructiemethoden.
De ontwikkeling van de betonbouw leidde door zijn stijfheid,
in het bijzonder in de 20e eeuw, tot driedimensionale skeletconstructies.
Over de mogelijkheden om constructies te kunnen berekenen,
waren in de jaren twintig positieve opvattingen te signaleren.
Wattjes, destijds hoogleraar aan de TH Delft, bij voorbeeld,
schreef in 1926 in het voorwoord van Berekening van bouwconstructies onder andere: 'Een zeer belangrijk onderdeel bij

3)

H.J. eowan, An b i storical outline of archttectural sc1.ence,
Amsterdam-London-New York, 1966, p. 152.
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het construeren van onderdelen van gebouwen is het bepalen
van afmetingen. Geschiedde dit vroeger steeds op grond van
traditie en constructief gevoel, thans geschiedt dit meer op
grond van berekening'. 4)
Een belangrijke st.ap moest echter nog worden gedaan.
Terwijl de toegepaste mechanica betrekking heeft op de
vraagstukken van evenwichten vervorming van bouwconstructies
onder werking van krachten behandelt de grondmechanica deze
vraagstukken bij grondmassa's en de daarmee in aanraking
komende constructies.
In zijn voorwoord van de .3e druk van het derde deel (de 1e
druk was in 1914 verschenen) van het Leerboek der toegepaste
mechanica schreef de Delftse oud-hoogleraar Klopper in 1937
de tijd nog niet rijp te achten om een hoofdstuk over grondmechanica op te nemen.
5)
In 1940 verscheen als deel IV van Kloppers Toegepaste
mechanica, geschreven door Keverling Buisman, toentertijd
hoogleraar aan de TH Delft, Grondmechanica.
6)
In technische zin is er een geweldige ontwikkeling in het
bouwen gedurende de eerste helft van de 20e eeuw. Deze wordt
bevorderd door het denken over het ontwerpen, dat inspeelt
op de mogelijkheden die de constructietechniek en het constructiemateriaal bieden.
Het bouwbedrijf heeft - voor zover het gericht is op het tot
stand brengen van werken in de sector gebouwen - in het begin
van de jaren vijftig in het algemeen het stadium bereikt van
een typisch assemblage-bedrijf.
Het bewerken van het materiaal is in de voorafgaande periode
langzamerband van de bouwplaats overgebracht naar de toeleverende bouwindustrie of naar de bewerkingsfase van de bouwbedrijven met een minder of meer geïntegreerd produktieproces.
Is de materiaalbewerking grotendeels van de bouwplaats verdwenen, gebleven is de materiaalverwerking. Naast het verwerken
van het materiaal geschiedt het stellen en monteren van
samengestelde elementen op de bouwplaats.
De ontwikkeling van de voor het bouwen toegepaste technieken
is aangepast aan de steeds wisselende produktieplaats.
Nieuwe bouwmaterialen en nieuwe constructiemethoden van elementen van de toeleverende bouwindustrie oefenen een voortdurende invloed uit op de bouwtechniek en omgekeerd.
De vooruitgang in de werktuigindustrie heeft mede de mechanisatie op de bouwplaats mogelijk gemaakt. Anderzijds heeft
dit ook het toepassen van geïndustrialiseerde methoden bij een
gedeelte van het produktieproces bevorderd.

4)

J.G. wattjes, Berekening van constructies, Amsterdam, 1927.

5)

J. Klopper, Leerboek der toegepaste mechanica, Delft, 1937.

6)

A.S. Keverling Buisman, Grondmechanica, Delft, 1940.
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Geindustrialiseerde - fabriekmatige - produktiemethoden komen
tot uiting in het afstoten van een groot aantal technische
werkzaamheden van de bouwplaats naar gedifferentieerde bedrijven van de toeleverende bouwindustrie, die zich hebben
toegelegd op de uitvoering hiervan.
Tegen de achtergrond van de geschetste ontwikkeling is het
opvallend, dat in de jaren vijftig en daarna de bouwnijverheid
in toenemende mate kritisch wordt bekeken.
De ontwikkeling van de bouwtechniek, zo wordt veelvuldig
gesteld, zou achterblijven bij die van de overige industrie.
Dit achterblijven komt o.m. tot uiting, volgens de critici,
in de relatieve bouwkostenstijging. Deze houdt in dat de
kosten van de bouwproduktie sneller stijgen dan die van de
o verige industriële voortbrenging.
De opvatting dat het uitvoerende bouwbedrijf, gezien de betekenis van de arbeid bij het uitvoeren van·bouwwerken, ambachtelijk is, wordt veelvuldig gehoord. Het is speciaal de
woningbouw, waarvan de bouwmethoden in de jaren vijftig en
zestig als ambachtelijk worden beoordeeld.
Van Beusekom - en met hem vele anderen - dringen in de jaren
vijftig aan op 'industrialisatie in d e woningbouw'.
7)
Een rapport van de Teldersstichting vermeldt in 1955, dat de
woningbouw tot die takken van nijverheid behoort die het karakter van ambacht nog lang in sterke mate behouden. Dit hangt
dan, volgens het rapport, samen met de aard van het produktieproces, dat bestaat uit het samenvoegen van bouwelementen op
de bouwplaats, waar de consument wenst te wonen. 8)
Er is niet alleen kritiek in Nederland. In Engeland bij voorbeeld wijdde in 1953 The Economist een drietal artikelen aan
het bouwbedrijf, waarvan het eerste was getiteld 'Industry
without mechanization'.
9) V66r de oorlog, aldus dit blad,
kon men de bedrijfstak onder-gemechaniseerd en onder-gekapitaliseerd noemen, maar het was niet mogelijk om de woningbouw
a ls niet-c oncurrerend e n inefficiënt te b eschouwen. In feite
leidde zijn buitengewoon efficiënt gebruik van traditionele
materialen door een hoge mate van vakspecialisatie waarschijnlijk
evenveel tot vertraging in het invoeren van machines als het
geringe kapitaal van de gemiddelde onderneming. De inefficiënte

7)

H.G. van Beusekom, Industrialisatie van de woningbouw,
Elseviers Weekblad, 29 oktober 1955.

8)

Geschriften van de prof.mr. B.M. Teldersstichting, I.
Het huurvraagstuk, 's-Gravenhage, 1955, p. 20.

9)

The Economist, 28 maart 1953;p. 889. The ' building industry.
I. Dit ar tikel wordt gevolgd door een tweetal andere, nl.:
------------~.>"GG.Ila.geme.I:l .
mong bui J den;, 4 apr iJ 1953 en Future for
building, 11 april 1953.
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onderneming ging in korte tijd zonder pardon failliet. De
gespecialiseerde woningbouwer was een organisator van vakbekwame groepen van specialisten en hij werkte volgens een
scherp tijdschema met een kleine winstmarge. Vandaag heeft het
woningbouwbedrijf getracht verloren bekwaamheden te vervangen
door wetenschap en mechanisatie en betere organisatie door
tariefloon.
10)
De conmissie woningbouw der Nederlandse Maatschappij voor
Nijverheid en Handel komt in · 1956 o.m. met het voorstel dat
de bouwactiviteit zo veel mogelijk van de bouwplaats moet
worden weggenomen en naar de fabriek gebracht.
11)
In zijn in 1964 verschenen boek Industrialised building
stelt Diamant o.m.: 'Het is vreemd dat terwijl de industriële
revolutie ons heeft voorzien van prachtige methoden voor het
maken van onze kleding, transportmiddelen, huisraad en elektronische uitrusting, de bouwmethoden gedurende honderden
jaren weinig vorderingen hebben gemaakt'.
12)
Naast de kritiek op de geringe ontwikkeling van de bouwtechniek
kan twijfel worden vernomen over de mogelijkheden om de traditionele bouwcapaciteit zoda.nig uit te breiden, dat deze
capaciteit zal blijven voldoen aan de steeds toenemende behoefte
aan bouwwerken.
13)
De kritiek die wordt geuit op het achterblijven in de ontwikkeling van de bou~~ethoden in het algemeen lokt ook verweer uit.
George Clive Smith heeft in 1958 op een conferentie in de VS,
georganiseerd door de National Science Foundation, over research
in de bouwnijverheid onder meer opgemerkt: 'Ik ben geneigd te
veronderstellen dat de indruk, dat de bouwnijverheid in ontwikkeling achterblijft, het rechtstreeks gevolg is van het feit,
dat zij eigenlijk duizenden jaren vóór is op andere bedrijfstakken die nu plotseling zulke opvallende ontwikkelingen te zien
geven. Deze gedachte is niet zo ver gezocht. Volgens mijn encyclopedie construeerde de mens bruikbare bruggen zelfs nog vóór
hij kon schrijven. De bouwkunst bereikte toppen van volmaaktheid, duizenden jaren voordat de stank van benzinedampen over

10)

The Economist, p. 890.

11)

Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel,
Woningproduktie en welvaart, Haarlem, 1956.

12)

R.M.E. Diamant, Industrialised building, London, 1964, p. 7.

13)

D. Gibson, Directar-General of Research and Development,
Mi.nistry of Public Building and Works, schrijft in zijn voorwoord van het onder 12 genoemde boek van Diamant opp. 9 o.m.:
'If the building industry (and this means architects, engineers,
quantity surveyars and builders) is to satisfy the growing
output which the nation needs, then a much greater volume of
work is necessary, and this must be achiteved against a
professional and labour force which cannot grow in
proportion'.
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onze dreven hing. De piramiden van Egypte en de kathedraal
vanChartres zouden vandaag de dag nog indrukwekkende staaltjes
van bouwkunde zijn. Gordijngevels, nu zo in trek, waren lang
voor het vliegtuig al bekend en toeg.epast. De resultaten van
onderzoek en ontwikkeling in de bouwnijverheid kunnen nu eenmaal niet dezelfde indruk maken als de spectaculaire ontwikkelingen op andere gebieden. Wij zijn gewend geraakt aan het
spectaculaire in het bouwen sinds de piramiden en het Parthenon.
Wij kunnen nieuwe Eiffeltorens bouwen, Empire State Buildings
en Hoover Dams, maar zij zullen op het publiek nooit zo'n
indruk maken als een spoetnik of een vaccin tegen polio'.
14)
De verdedigers van de bouwnijverheid kunnen evenwel niet zo
sterk argumenteren dat de critici zwijgen. volgens hen is de
technische ontwikkeling - met betrekking tot de organisatie
van het bouwproces en de in het proces toegepaste techniek aan het bouwen voorbijgegaan.
De critici hebben een verschillende achtergrond. Te onderscheiden
zijn o.m. de niet-technici - waaronder politici - en de technici.
Zowel onder de technici als onder de niet-technici vindt men
belanghebbenden bij de door hen gepropageerde bouwmethode en/of
organisatie van het produktieproces en niet-belanghebbenden.
Kritiek uitoefenen op de ene methode ten gunste van een door
de criticus, tevens belanghebbende, voorgestane methode is niet
nieuw. In de jaren dertig werd bij voorbeeld nog een strijd gevoerd over het voor en tegen van of de betonbouw àf de staalbouw.
Na de jaren veertig ontstaat de tegenstelling tussen het
'ambachtelijke' bouwen en het 'industriële' bouwen, waarbij ook
de produktiestructuur, namelijk die van het bouwproces en die
van de bouwnijverheid, wordt betrokken.
De verandering van de bouwtechniek is een probleem dat onze
aandacht vraagt en het is gewenst om in het bijzonder de niet
direct belanghebbende critici van de bouwtechniek hierbij te
betrekken.
In een beschouwing over de huidige fase van de algemene technische ontwikkeling maakt Broeze in 1965 tussen haakjes een
opmerking over het volgens hem achterblijven van de bouw in
deze ontwikkeling. Hij stelt namelijk: 'Slechts de bouwnijverheid, zou men kunnen verzuchten, blijkt door tal van invloeden
weerspannig ten opzichte van drastische vernieuwing, althans
in ons land'. (Zie p. 80).
De waarneming van Broeze kan in verband worden gebracht met de
Nota betreffende een pluriform en expansief bouwbeleid, in 1963,
van minister Bogaers. In deze nota ligt een zwaar accènt op het
niet voldoen van de bom·mijverheid aan de bouwbehoefte en wordt
gewezen op het structurele tekort; tevens komt de 'onrustbarende

, - - - -- - -- - -1'-""4-r)-,--IC".,;i..;t...

via verslaliJ Bakstet'!ndag 1960, An1hem, 1960, p. 12.
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stijging der bouwkosten' aan de o .r de. 15)
Broeze maakt bij zijn algemene be s chouwing over de technische
ontwikkeling gebruik van een indeling in drie fasen. Deze indeling is eveneens van belang om de ontwikkeling van de
bouwtechniek te beoordelen. Hij onderscheidt respectievelijk
de fanera-techniek, de krypto-techniek en de hui.dige fase,
die we achtereenvolgens bezien.
1 De fanera-techniek heeft betrekking op het grote en oorspronkelijke gebied van de techniek, waar de onwetenschappelijke, maar praktische mens voor de hand liggende mogelijkheden uitbuitte voor zijn doeleinden.
Onder fanero-techniek wordt verstaan de techniek die men
duidelijk kan waarnemen. Een voorbeeld hiervan bij het bouwen
is de metseltechniek. Middeleeuwse afbeeldingen tonen aan dat
in die tijd de metseltechniek dezelfde was als de tegenwoordige.
Alleen het materiaal en de functie van het metselwerk hebben
een verandering ondergaan.
De techniek van het timmeren is evene.e ns een voorbeeld.
Het steenhouwen, dat in de middeleeuwen tot een hoogtepunt kwam,
is thans in het bouwen - van nieuwbouwwerken - bijna geheel
verdvJenen.
16)
De techniek van het transport op de bouwplaats
draagt belangrijk tot de bouwprestaties bij.
De techniek van het funderen en van de toepassing van draagconstructies maakte ook deel uit van de fanero-techniek.
2 De k .r ypto-techniek. Naast de tot dusver zuiver empirische
fanero-techniek ontstond de basis voor een nieuwe techniek,
berustend op wetenschappelijke inzichten .
Met de ontwikkeling van een bruikbare theorie voor de toegepaste
mechanica - als hiervóór aangegeven - werd ook de basis gelegd
voor de ontwikkeling van d~ krypto-techniek bij de uitvoering
van bouwconstructies, zowel in staal en gewapend beton als in
steen en hout.
In de jaren zestig vond men, om op een voorbeeld uit de voorfase
van de bouw te wijzen, in ons land nog oude steenbakkerijen
(fanero-techniek) naast moderne steenfabrieken (krypto-techniek).
3 In de huidige fase, gekenmerkt door systematisch speur- en
ontwikkelingswerk, maken volgens Broeze de fanero-techniek
en de krypto-techniek gebruik van wetenschappelijke analyse, beide
in volle mate profiterend van het hulpmiddel der wiskunde.
Deze ontwikkeling kan ook bij het bouwen worden waargenomen. *
Zij houdt evenwel geen 'drastische' vernieuwing in zoals door

15)

P. Bogaers, minister van volkshuisvesting en Bouwnijverheid,
Nota betreffende een pluriform en expansief bouwbeleid,
's-Gravenhage, oktober 1963, p. 2.

16)

Van 1050 tot 1350 bijv. zijn in Frankrijk miljoenen tonnnen
steen uitgehouwen om AO kathedralen, 500 grote kerken en
enkele tienduizenden parochiekerken te bouwen.

*

Bij voorbeeld door onderzoek en metingen aan bouwconstructies
- met behulp van de computer - neemt het inzicht in het
gedrag van deze constructies toe.
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Broeze aan de orde is gesteld. Dit is niet alleen in Nederland
het geval. De bouwtechniek en bouwmethoden zijn echter wel
aan voortdurende verandering en vernieuwing onderhevig.
De thans nog aanwezige fanera-techniek vindt een geheel andere
toepassing dan die uit de eerste fase.
De heterogene samenstelling van de totale bou~~roduktie - zij
omvat uitbreiding, vervanging, rehabilitatie en onderhoud van
de voorraad bouwwerken, die een zeer uiteenlopende leeftijdsopbouw heeft - leidt tot toepassing van zeer uiteenlopende
technieken.
Het achterblijven van de bouwcapaciteit, door Bogaers zwaar
benadrukt, bij de actuele behoefte aan bouwwerken en de invloed hiervan op de bouwkosten werd, gezien het internationale
karakter hiervan, o.a. door Gunnar Myrdal in 1965 aan deorde
gesteld, evenals het tekort aan bouwcapaciteit (zie p. 81).
Beide omstandigheden, de stijging der bouwkosten en het
tekort aan bouwcapaciteit, oefenden in ons land in de jaren
vijftig en zestig hun invloed uit op de ontwikkeling van de
techniek en van de produktiestructuur van de bouwnijverheid.
Vier factoren vormden hiervoor een belangrijke stimulans,
namelijk de kostenbesparing, de tijdbesparing, de arbeidsbesparing en de voortdurende - jaarlijkse - toeneming van het
volurne der bouwproduktie. Deze toeneming is in de figuur op
p.
8 geschetst.
Na 1945 werden naast de oude technieken nieuwe methoden
toegepast. Het is opmerkelijk, dat toepassing van de bestaande
en van de nieuwe tecpnieken geen belangrijke prijsverschillen
met zich mee brachten. Zonder de nieuwe technieken was de
expansie van de bouwproduktie echter niet mogelijk geweest.
De nieuwe technieken waren in de regel duurder en konden er
daarom minder gemakkelijk in komen. Wanneer er geen expansie
van de bouwproduktie was geweest, zou het invoeren van nieuwe
technieken veel langzamer zijn verlopen.
Naast de vier genoemde factoren komt de altijd aanwezige drang
tot het zoeken naar nieuwe oplossingen en de verandering
omtrent de eisen die aan bouwwerken worden gesteld.
Het is aanvankelijk de kostenbesparing geweest die van invloed
was op de ontwikkeling van nieuwe technieken; ook deed de tijdbesparing enige invloed gelden. Daarna wordt het capaciteitsprobleem actueel en krijgt de arbeidsbesparing de aandacht.
Zowel de opdrachtgevers als de uitvoerende bouwbedrijven
kampten met het tekort aan bouwcapaciteit. Het oplopen vari de
bouwprijzen was een probleem, maar het niet kunnen voldoen aan
de vraag naar bouwwerken bleek een vraagstuk te zijn waarvan
de oplossing voorrang verkreeg boven die van de bouwkosten.
De vergroting van de bouwcapaciteit (Ca) heeft naast de materiaalcapaciteit (Mt) en de arbeidscapaciteit (A2) betrekking
op de bedrijfscapaciteit (A 1 ) omvattende de materieelcapaci---------'t&ee.±.i.-tt,__,(l-EM"Iia~)--E
e~Rl-Gde-;t.eGJ:II:lá.ekQn (T), waaronder begrepen de organisatiecapaciteit, dus Ca= A1 + A2 + Mt. (zie p. 155).
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De capaciteit van de bouwbedrijven (Cb) =Ma+ T + A2 .
In de expansieperiode - 1950-1972 - kan onderscheid worden
gemaakt tussen de ontwikkeling van en in de bestaande
- z.g. traditionele - bouwcapaciteit (C~) en de ontwikkeling
van en in de niet-traditionele capacitelt (Cb). Naast elkaar
worden uiteenlopende technieken toegepast, dle een beroep
doen op uiteenlopende niveaus van scholing van de arbeidscapaciteit, zoals hiP.rna schematisch is aangegeven.
De sterke expansie van de bouwproduktie in de jaren zestig
is gepaard gegaan met de ontwikkeling van produktietechnieken
die primair gericht waren op vergroting van deze produktie.
Aan de scholing van bouwvakarbeiders werden ook bij de toepassing van 'traditionele' technieken als ti~~eren en metselen steeds lagere eisen gesteld. De verschillende niveaus van
- dalende - geschooldheid zijn aangeduj_d met resp. A~, A~ 1 ,
. (Zie ook p. 102).
A~
2

Schema ontwikkeling van de samenstelling der bouwcapaciteit
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De nieuwe bom.'lllethoden - soms geïntroduceerd als 'industrieel
bouwen' '- vragen om arbeiders met een specifieke scholing,
n

n

n

aangeduid met o.m. A , 1>.
, en A
. Zij kunnen echter niet
2 1
2 2
2
worden ingezet indien de meer traditionele technieken worden
toegepast.
Deze ontwikkeling heeft tot gevolg, dat de arbeidskrachten
- afhankelijk van het niveau en de aard van hun scholing - in
de bouw afhankelijker zijn geworden van het bedrijf waarin ZlJ
werkzaam zijn dan dit voor de all-round opgeleiden het geval
was en is.
Op de vraag of het bouwen nog ambachtelijk is, werd in de jaren
vijftig, als reactie op de toen nog geuite kritiek, reeds een
ontkennend antwoord gegeven.
17)
In 1964 deelt Janse hieromtrent het volgende mee: 'De veranderingen, welke zich sedert 1945 in de wijze van bouwen hebben
voltrokken, zijn wellicht groter dan die, welke er in het ambacht
van de middeleeuwen tot aan de tweede wereldoorlog plaatsvonden.
Sterker nog: het ware bouwambacht schijnt thans in een snel tempo
uit te sterven. Nog zijn er oudere vaklieden, die het oorspronkelijke vakwerk geheel beheersen en kunnen vertellen van de wijze,
waarop zij, hun vaders en hun leermeesters werkten in de tijd
toen de machine in de timmerwinkel . en de steenhouwersloods nog
maar een hulpwerktuig was en de bouwkraan alleen voor zeer
grote kerkobjecten gebruikt werd als herinnering aan de middeleeuwen'.
1R)
Over het stadium dat de technologie van het bouwen inmiddels
heeft bereikt, merkt Cowan op: 'Technology has reached the stage
where buildings no longer fall down; but they are often
exceedingly uncomfortable and inconvenient, because \vell-known
laws of nineteenth-century physics have been ignored in the
mid-twentieth century'.
19)
Het verdwijnen van het ambacht ging, zoals we hebben gezien,
gepaard met de ontwikkeling van nieuwe technieken. Naast de
'generieke' techniek (T 0 ) was de 'specifieke' techniek (Tn) tot
ontwikkeling gekomen. De ontwikkeling in de techniek gaat
gepaard met wijziging van de produktiestructuur.
De twee hoofdrichtingen die thans ook duidelijk in de organisatiestructuur van de bouwnijverheid zijn te onderscheiden,
vertonen principiële verschillen.

17)

A. Hendriks, De prijsvorming in het bouwbedrijf, p. 40 t/m 42.

18)

H. Janse, Bouwers en bouwen in het verleden; de bouwwereld
tussen 1600 en 1650, Zaltbommel, 1965, p. 7 .

19)

H.J. Ccwan, t.a.p., p. 153.
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De traditionele bouw zoals wij die thans kennen, heeft een
produktiestructuur die het resultaat is van de technische ontwikkeling en de discontinuïteit in het tot stand brengen van
bouwwerken. De structuur wordt gekenmerkt door parallellisatie
en differentiatie. De bouwwerken van uiteenlopende aard komen
namelijk tot stand door het samenspel van een aantal bedrijven,
die ieder zijn ingesteld op een deel van het totale produktieproces dat alle opeenvolgende geledingen omvat.
Bij de niet-traditionele bouw, door sommigen beschouwd als de
'industriële bouw', ligt in de zuiverste vorm het uitgangspunt
niet in de traditionele produktietechniek en materialen, maar
in een analyse van de functionele elementen van de te bouwen
objecten. Het doel is hierbij complete bouwwerken tot stand te
doen brengen binnen één bedrijf door integratie der opeenvolgende produktieprocessen.
De woningfabriek, die een prototype vormt van deze organisatiestructuur, wordt gekenmerkt door specialisatie en integratie.
In welke richting de bouwtechniek, het bouwproces en de organisatiestructuur van de bouwnijverheid zich zullen ontwikkelen,
wordt, zoals duidelijk in de praktijk blijkt, niet bepaald door
een voorkeur voor een niet-traditionele produktiewijze boven
een traditionele. De relatieve kosten van de oplossingen in de
verschillende richtingen doen mede hun invloed op de ontwikkeling
gelden.
De ontwikkeling in haar totaal heeft evenwel tot dusverre het
effect gehad, zoals eerder aangeduid, dat de bouwcapaciteit
ruimschoots voldoende is toegenomen om te voldoen aan de vraag.
Deze ontwikkeling heeft zich niet alleen in Nederland voorgedaan.
Door de voortdurende uitbreiding van de bouwcapaciteit in de
jaren vijftig en zestig heeft deze - onder druk van de vraag naar
bouwproduktie - een zodanige omvang bereikt dat zij ruimschoots
kan voldoen aan de eisen die de uitbreiding (U), de vervanging (R ),
1
de rehabilitatie (R ) en het onderhoud (0) van het volume van
2
de totale voorraad bouwwerken in de komende decennia zullen
stellen. Uitgaande van de veronderstelling dat de bevolkingsomvang
in ons land na ongeveer het jaar 2000 niet of nauwelijks meer zal
toenemen, is op p. 152 de groei van deze voorraad en de aard van
de bouwactiviteiten - eri de hiervan afgeleide bouwproduktie schetsmatig aangegeven.
Het in de jaren zestig allerwege gesignaleerde probleem van een
tekort aan bouwcapaciteit in relatie tot de vraag naar bouwproduktie is nog in hetzelfde decennium tot een oplossing
gekomen. *
De relatieve stijging der bouwkosten blijft evenwel
- naast het probleem van het gebruik van de beschikbare bouwcapaciteit en de hierin optredende ontwikkelingen, mede in verband
met de werkgelegenheid - de aandacht vragen.

*

De ontwikkeling tot nu toe van de samenstelling van de bouwcapaciteit, geschetst op p. 115 , is nog niet gericht op de aard
en omvang van de te verwachten bouwactiviteiten.
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In het algemeen wordt verwacht dat industrialisatie van de
bouwproduktie leidt tot verlaging van de bouwkosten.
Geconstateerd kan worden dat de ontwikkeling van de produktiviteit in de bouwnijverheid achterblijft bij die van het geheel
van de industriële produktie.
Ondanks de sterk stijgende bouwkosten bleef evenwel de jaarlijkse
omvang van de bouwproduktie toenemen tot in het begin van de jaren
zeventig. In de expansieperiode werd de ontwikkeling der bouwkosten wel steeds genoemd, maar was het feitelijke probleem de
ontwikkeling van het volume van de bouwproduktie.
Bij de groei van de produktiviteit zijn er tussen de economische
sectoren verschillen waar te nemen. Verschillen die zijn terug
te voeren op die, welke in de technische structuren der sectoren
onderling bestaan.
Tegenover de groei in bepaalde bedrijfstakken kan een gelijkblijven
of zelfs een daling staan van de produktiviteit in andere bedrijfstakken. Ook binnen een bedrijfstak komen tussen de bedrijven
onderling grote verschillen in ontwikkeling voor. Deze zijn ook
in de bouwnijverheid duidelijk waar te nemen.
In het begin van de jaren zestig kan reeds worden vastgesteld
dat bij ongelijke groei van de arbeidsproduktiviteit de loonontwikkeling in gang wordt gezet door de bedrijfstakken (en bedrijven)
die de sterkste groei van de produktiviteit vertonen -de z.g.
'sterke' bedrijfstakken -en dat de bouwnijverheid, wat de loonontwikkeling betreft, toonde geen zwakke bedrijfstak te zijn. 20)
Deze constatering hield evenwel niet in dat de bouwnijverheid,
naar produktiviteitsgroei gemeten, tot de sterke . bedrijfstakken
behoorde.
Het was evenwel niet alleen de arbeidsbeloning die - ondanks het
achterblijven in de reële produktiviteitsgroei - kon toenemen.
Deze toeneming betrof alle produktiefactoren nodig om de bouwproduktie tot stand te brengen. De toeneming werd in gang gezet
door de groei .van de produktiviteit van een deel der activiteiten
die voor hun uitvoering afhankelijk waren van het ter beschikking
zijn en komen van bouw~erken.
De industriële ontwikkeling in haar geheel heeft in de jaren
vijftig en zestig de relatieve stijging der bom/kosten bevorderd
en tevens de financiering hiervan direct en indirect mogelijk
gemaakt.
Een verkenning omtrent de ontwikkeling van de bouwtechniek, de
produktiestructuur en van de bouwkosten levert geen definitie op
van de industrialisatie van de bouwnijverheid ~

20)

A. Hendriks, Het werken in de bouwnijverheid, Rotterdam,
1961 1 P • 119 •
A. Hendriks. De loonvorming en de bü uwproduktie, Rotterdam,
1961, p. 22.
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'Industriëel' bouwen
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Deze wordt hier en daar wel gegeven in de literatuur, maar
eenstemmigheid valt. niet waar te nemen. Bij de meeste schrijvers
is de definitie, voor zover zij hieraan toekomen, bepaald
door de wijze waarop zij de ontwikkeling van de bouwtechniek
benaderen.
Organisatie en techniek - en het hierop betrekk1ng hebbend
onderzoek - zijn de elementen waarop ook het denken over de
ontwikkeling van de industrialisatie in de bou\mijverheid zich
richt. Beide karakteriseren de industrialisatie.
zo stelt bij voorbeeld Koncz: 'Das Hauptdenkmal (der Industrialisierung) ist der systematische Organisation von Entwurf und
Ausführung'.
21)
Blachère gaat in zijn in 1975 verschenen studie van het geïndustrialiseerde bouwen in op wat industrialisatie wel en niet is.
Hij const~teert: iL'essence de l'industrialisation c'est de
produire un objet sans main-d'oeuvre artisanale, avec des
machines servies par des ouvriers simplement spécialisés, non
qualifiés, ou mieux par des machines automatiques'. Verder
constateert hij o.m.: 'Il faut (donc) rayer des esprits
l' équivalance: industrialisation = moit,dre coût. Il y a des
industrialisations chères, des industrialisations juste concurrentielles et des industrialisations gagnantes'.
22)
We kunnen vaststellen dat het bouwen ver is gevorderd op dè weg
van ambacht naar industrialisatie. Industrialisatie van het
bouwen heeft zich gericht op het maken, waarbij in het bijzonder
ten aanzien van de woningbouw de beheersing der toeneming van de
bouwkosten als een der belangrijkste doeleinden werd betrokken.
De ontwikkeling van de wijze van maken was in de jaren vijftig
en zestig - mede gezien de eisen die aan de vergroting van de
bouwproduktie werden gesteld - het uitgangspunt. Een uitgangspunt
dat grote invloed uitoefent op de samenstelling en verschijningsvorm van de gebouwde omgeving. Deze worden ook in sterke mate
bepaald door de produktiviteitsantwikkeling buiten de bouw.
Voor de samenstelling en verandering van de gebouwde omgeving
ontstond op het einde van de jaren zestig en in het begin van
de jaren zeventig een toenemende belangstelling bij degenen
die bij het gebruik hiervan zijn betrokken. Naast de vraag höe
wij moeten bouwen komt geleidelijk het moeilijker en meer controversiële probleem van het waarom en wat wij moeten bouwen.
23)
Als uitgangspunt voor de benadering van dit probleem kan dienen

21)

T. Koncz, Bauen industrialisiert, Wiesbaden-Berlin, 1976,
p. 13.

22)

G. Blachère, Technologies de la construction industrialisée,
Paris, 1975, p. 7 en p. 10.

23)

Zie o.a. Ove Arup, Future problems facing the designer;
Philosophical transactions of the Royal Society of London,
A 272, 1972, p. 578.
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de bepaling van het niveau - kwalitatief en kwantitatief - van
de bouwproduktie in relatie tot de door de maatschappij te stellen
eisen aan het gebruik van de gebouwde omgeving en haar samenstellende delen, zowel thans als in de afzienbare toekomst.
Inspelen op dit uitgangspunt houdt voor de bouwnijverheid in,
dat omtrent de verdere industrialisatie niet meer binnen de
bedrijven kan worden beslist. De industrialisatie van de bouwnijverheid is geleidelijk een vraagstuk geworden van allen die
bij het gebruik van de gebouwde omgeving zijn betrokken. Door deze
toenemende vermaatschappelijking van het probleem sluit de bouwnijverheid zich aan bij de ontwikkeling ten gevolge van de moderne
industriële voortbrenging. 24)

24)

Zie ook: c. Susskind, Understanding technology, BaltimoreLondon, 1973.
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De marktconstellaties en verdeling procesfuncties
De structuur van de bouwnijverheid en die van het bouwproces
zijn onderhevig aan voortdurende verandering. Deze verandering
wordt in belangrijke mate mede bepaald door wijzigingen die optreden in de marktconstellatie en in de bouwtechniek. Tussen
marktconstellatie en bouwtechniek treedt eveneens een wisselwerking op.
Met de marktconstellatie worden de belangrijkste factoren aangeduid die de bezetting van de bouwbedrijven en de werkgelegenheid
in de bouw beïnvloeden.
25) zowel de actuele als de te verwachten marktconstellaties zijn van betekenis.
De totale bou~markt (d.i. het geheel van vraag en aanbod naar en
van bomTcapaciteit in een bepaalde periode, bijv. een jaar) kan
in het algemeen nationaal, regionaal en plaatselijk worden gekarakteriseerd door de verhouding van de vraag van de opdrachtgevers
en het aanbod van het uitvoerende bouwbedrijf (aannemers) èn de
'verhouding van de vraag van de opdrachtgevers en het aanbod op
de arbeidsmarkt van de bouw.
Bovendien is in een aantal omstandigheden de verhouding tussen de
vraag naar bouwproduktie en de beschi~baarheid van materialen en
financieringsmiddelen van belang.
Schematisch kunnen de genoemde verhoudingen als volgt worden
aangeduid:
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Voor het beoordelen van de marktconstellatie is het als regel voldoende om V ~ A
en V ~ A2 in de beschouwing te betrekken. Op
1
grond hiervan kan een negental typen van de marktconstellatie
worden onderscheiden:
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25)

A. Hendriks, De prijsvorming in het bouwbedrijf,Rotterdam,1957.
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Met behulp van deze marktconstellaties kan, uitgaande van het
actuele produktieniveau, worden nage·gaan in welke toestand de
bouwmarkt zich bevindt met betrekking tot de bedrijfscapaciteit
van de bedrijven (d.i. de materieel- en organisatiecapaciteit
die de bedrijven ter beschikking staan) en van de werkgelegenheid.
26)
Verschillende typen van de marktconstellatie zijn mani.fest
geweest bij de op p. 8 geschetste ontwikkeling van het produktieniveau. Na 'keerpunt 1972' heeft type 9 de overhand gekregen.
Bij pogingen om het evenwicht te herstellen moet de rijksoverheid
een belangrijke functie vervullen, zoals op p. 77 is vermeld.
Van belang is daarbij, welke omvang en samenstelling van de
bouwproduktie zal worden nagestreefd. Normaliter is het hierbij
te verwachten dat het primaire doel niet zal zijn het bereiken
van type 5, maar wel het bereiken van type 8 . Bij dit laatste
type is namelijk dè werkloosheid van bouwvakarbeiders bedY~ngen.
(Een en ander kan gepaard gaan met een vermindering van de
arbeidscapaciteit) .
Belangentegenstellingen tussen de groepen bedrijven in de bouw,
ingedeeld naar grootte, zullen duidelijk zichtbaar worden nu de
produktiedaling een feit is.
27)
De steeds optredende wijzigingen in de bouwtechniek (en ook de
hiermee gepaard gaande veranderingen in de bouworganisatie)
hebben, zoals bleek, eveneens voortdurende gevolgen voor de
werkgelegenheid voor de bouwbedrijven.
(Een beeld van het bouwen in de jaren vijftig is gegeven in
A. Hendriks, Het produktieproces en het produkt van het bouwbedrijf. Dictaat bouwkunde THD, no. 2167).

26)

De bouwcapaciteit (C , zie p.114) wordt bepaald door de
bedrijfscapaciteit (~ = M + T) en de arbeidscapaciteit (A )
2
waarover de bedrijven kunn~n beschikken (alsmede de capaciteit
van de bouwmaterialen- en toeleverende bouwindustrie: Mt).

27)

Zie o.m.:
D. van der Wiel, Toekomstbeeld in kort bestek van het aannemersbedrijf (Verslag Studiedag op 27 november 1974 van de
Vereniging van betonmortelfabrikanten in Nederland).
Perscommuniqué van de Raad Burgerwerk en Kleine Aannemingen
(opgenomen in Bouwbelangen van 15 augustus 1975). Deze raad
wordt gevormd door leden uit organisaties die deel uitmaken
van het AVBB).

1
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De verdeling van de procesfuncties (zie ook p.

94).

De hierv66r behandelde marktconstellaties doen invloed gelden
op de verdeling van de procesfuncties.
De procesfuncties vormen - evenals de marktconstellaties een door Hendriks in 1957 geïntroduceerd instrument voor de
analyse van de economische organisatie van het produktieproces
en voor de bepaling van het object van de ruil (p. 96 ) .
28)
Uit deze funct.ies, die . zonder uitzondering ten . behoeve van de
verwezenlijking van nieuw te bouwen object.en moeten worden
vervUld, vloeien alle te verri'chten taken voort.
De genoemde fUncties zijn niet specifiek voor het bou\-Tbedrijf.
Zij moeter:t in ieder produktieproces in mindere of meerdere
mate worden vervuld.
De marktconstellatie doet invloed gelden.op de verdeling van
de procesfuncties. Bij een overspannen bouwmarkt bij voorbeeld,
die actueel werd in de jaren zestig en bleef tot 1967, hebben
vele opdrachtgevers de neiging een zo groot mogelijk deel van
de procesfuncties aan het uitvoerende bouwbedrijf over te dragen
en over te laten.
De mogelijkheid tot het geheel of gedeeltelijk aan elkaar overdragen va!1 een of meer functies door àe bij het bouwen betrokken
partijen is karakteristiek voor het uitvoeren van het produktieproces in het bomTbedrijf. De mate van functieoverdracht wordt
beslist door de opdrachtgever.
Wij willen hier nog een enkele opmerking maken over één der procesfmtcties, namelijk het beschikbaar stellen van de grond.
Het beschikbaar stellen van de grond is een der primaire ( niet
overdraagbare) procesfuncties - naast die van het nemen van het
,initiatief en het vervaardigen van een 'functioneel' ontwerp die vervuld moet worden als het bouwproces niet gericht is op
onderhoud of gedeeltelijke vervanging van een bestaand object.
Bouwgrond heeft echter in vele gevallen betrekking op bouwrijpe grond. Deze is grotendeels een produkt van het bouwproces,
uitgevoerd door de bedrijven die tot de grond-, weg- en waterbouw behoren, zoals in de figuur op p. 127 is aangegeven.

28)

Zie A. Hendriks, t.a.p., p. 32, 146 e.v.
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Procentuele opbouw van de grondprijs
in twee woonwijken
('grondkosten zijn bouwkosten')
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De kosten van de bouwrijpe grond - die in hoofdzaak zijn veroorzaakt door bouwkosten en de wijze waarop deze worden toegerekend - kunnen op uiteenlopende wijze ten laste worden gebracht
van de objecten die op de grond tot stand worden gebracht.
Bij de financiering van de kosten van het te bouwen object
komen die van de grond. (Bij de bepaling van de grondkosten me t
een investeringskarakter blijven de kosten van grondverwerving
bui ten beschouwing, zie ook p. 155) .
De structuur van de bouwnijverheid en die van het bouwproces
worden beïnvloed door de wijze waarop de functie van het beschikbaar stellen van de grond kan worden vervuld. Dit is eveneens het
geval met de overige procesfuncties.
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De nieuwe werkloosheid

Een aspect van de jaren dertig:
stigmatiseren
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ONTWIKKELING WERKGELEGENHEID

Werkloosheid
De ervaring met de werkloosheid in de jaren dertig heeft aanvankelijk in sterke mate haar invloed doen gelden op het
naoorlogse bouwbeleid. De werkloosheid had - na de gunstige
ontwikkeling gedurende de jaren twintig - voor de bouw bijzonder
ernstige vormen aangenomen. Het werkloosheidspercentage lag
in de crisisjaren in de bouw aanzienlijk boven het algemene
percentage, zoals onderstaande cijfers aangeven.
Ontwikkeling in % van de werkloosheid
jaar

bouw

1920

6,2

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

16,7
36,2
37,1
37,8
43,4
47,8
41 17
36,2
30,3

1950

5,5

algemeen

15
. 25
27
28
32
33
27
25
20
2,5

De ontwikkeling van de omvang der bouwproduktie en die van de
werkloosheid in de bouwnijverheid hebben, door de vooroorlogse
ervaring, na 1945 voortdurend in de belangstelling gestaan in het bijzonder in de jaren vijftig.
1)

1)

Reeds is gewezen op de zorg voor het handhaven van de werkgelegenheid in de bouw, die de voormalige minister In ' t Veld
in 1952 tot uiting bracht ( p. 35 en 36).
Degenen .die na 1945 het beleid moesten bepalen, hebben nl.
kenni s gemaakt met de werkloosheid van de jaren dertig, zoals
hierboven in cijfer s uitgedrukt, maar ook met de situatie waarin
werklozen waren komen te verkeren. Werkloze 'kostwinners' kregen,
om een voorbeeld te noemen, vrijstelling van het betalen van de
rijwielbelasting (f 2,50 per jaar) en hun op de fiets - het algemene vervoermiddel - bevestigde rijwielplaatje was daarom voorzien van een gat. Bovendien moest op vordering het bewijs kunnen
worde n getoond dat de betrokkene gerechtigd was deze fi ets te
gebruiken.
Voor In 't Veld en ook voor anderen was één ding duidelijk:
de jaren dertig mogen zich niet herhalen.
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De volgende citaten geven hiervan een indruk.
'De toeneming van de bouwproduktie is beperkt om te voorkomen
dat na het inhalen van de achterstand de behoefte aan bouwproduktie op een veel lager niveau zou komen te liggen en grote,
blijvende werkloosheid zou ontstaan.' (Minister van Economische
Zaken; Nota inzake de industrialisatie in Nederland, september
1949).
(De minister) 'meent, dat bij het stimuleren van de belangstelling
voor de bouwvakopleiding een zekere matiging betracht moet worden,
daar het huidige volume van de in uitvoering zijnde werken waarschijnlijk niet gehandhaafd blijft' (minister Witte, Memorie van
Antwoord aan de Tweede Kamer, begroting 1954 van Wederopbouw en
Volkshuisvesting).
De bestaande zorg voor het behoud van de werkgele·genheid voorkwam
echter niet, dat er in 1966 een omvangrijke werkloosheid in de
bouwnijverheid tot ontwikkelirq- !wam, die niet werd veroorzaakt
door produktiedaling, zoals wel het- geval was geweest bij de bouwwerkloosheid in 1952 en in 1958.
Hendriks gaf in 1967 zijn visie op de in de bouw ontstane situatie
voor de Centrale Commissie Bouwnijverheid. Hieraan is het volgende
ontleend.
2)
'Van de in dit jaar door de overheid verwachte werkloosheid zal
ruim 20 procent uit de bouw afkomstig zijn. Praten over de werkgelegenheid in de bouw houdt dus nu in, dat we ons moeten bezig
houden met de werkloosheid.
Men meent, dat we het bouwbedrijf onder de huidige omstandigheden
'niet in de put moeten praten'. We zullen meer moeten doen dan het
vermijden van onrust. We moeten ook weten wat er met het bouwen
aan de hand is.
Het is namelijk nogal paradoxaal dat, terwijl er nog een kwantitatief woningtekort is, een derde van de ruim 30000 bouwvakarbeiders
die eind december 1966 werkloos waren afkomstig is uit de woningbouw.
Te verwachten is, dat de werkloosheid eind januari die van eind
januari 1952 van 40000 man zal overtreffen. Ondanks het optimisme
van de laatste jaren boeken we thans een nieuw naoorlogs werkloosheidsrecord in de bouw.
Men moet het ernstig betwijfelen dat de verklaring van de overheid
omtrent de huidige situatie, namelijk 'dat het helaas nog niet
gelukt is om continuiteit te brengen in de bouwnijverheid als
gevolg van steeds optredende conjunctuurgolven' maar enigszins
voll e dig of voldoende zou zijn.'

2)

Vergadering gehouden op 1 februari 1967 te Utrecht van de Algemene
Nederlandse Bouwbedrijfsbond, de Ned.Kath. Bond van Werknemers
in de Bouwnijverheid en de Ned.Christelijke Bond van Werknemers
in de Hout- en Bouwnijverheid, toentertijd vormende de Centrale
Commissie Bouwnijverheid.
A. Hendriks, De prioriteit van de werkgelegenheid in de bouwniJverheid; opgenomen in Bouwbelangen, 32e jaargang no. 6,
9 februari 1967.
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'De overheid is in feite verantwoordelijk voor de omvang van
de bouwproduktie en niet de ondernemers. Zij organiseren
't produktieproces, maar zijn geen initiatiefnemers.
Het is dwaas, dat er thans sprake is van aanvullende werkgelegenheid voor bouwvakarbeiders, terwijl er nog zo veel normaal
bouwwerk is te doen. Aanvullende werkgelegenheid is een filosofie
uit de jaren 30.
Wat de verwachtingen omtrent de werkgelegenheid betreft, moge
worden herinnerd aan de verwijzingen, die in dit verband steeds
zijn gedaan naar de werkvoorraad die ligt opgesloten in vervanging
van verouderde woningen en de sanering van dorpen en steden.
Naast devervangingen sanering dient echter ook het inhalen van
het kwantitatieve tekort nu onze belangstelling te hebben. Hoe
staat het met het inhalen van het won i ngtekort ?
Volgens de laatste door de overheid beschikbaar gestelde gegevens
met betrekking tot het tekort en rekening houdende met de huidige
omvang van de woningproduktie is het te verwachten, dat 'het
kwantitatieve woningtekort in het algemeen inderdaad in 1970 zal
zijn verdwenen'; in dit verband kan worden verwezen naar het persbericht no. 56-65 van september 1965 van het ministerie van Volkshui s vesting en Ruimtelijke Ordening.
Het zal nodig zijn om op zeer korte termijn te weten hoe de feitelijke situatie, gedifferentieerd over het gehele land, thans is
wat het inhalen van het kwantitatieve woningtekort betreft.
De bouwnijverheid heeft recht op een doeltreffend inzicht in het
kwantitatieve tekort. Een dergelijk onderzoek dient dan niet te
worden verwerkt in een aan het beleid aangepaste nota, maar zal
als basis moeten dienen voor een analyse van de woningsituatie
voor allen die hierbij zijn betrokken.
Er zijn aanwijzingen om aan, te mogen nemen, dat in delen van Nederland de werkloosheid in de bouw niet alleen gevolg is van een conjuncturele teruggang, maar meer nog van het optreden van het inhaaleffect. Dit inhaaleffect zou geen werkloosheid behoeven. te veroorzaken, mits begonnen kon worden aan de in uitzicht gestelde v e rvangings- en recon s tructiewe rkzaamheden.
De grote aandacht die de krotopruiming heeft gekregen, weliswaar
niet in de praktijk, maar in beschouwingen over het woningvraagstuk
en het vraagstuk van de werkgelegenheid, wijst op de aanwezigheid
van een dringend kwalitatief probleem.
Het bestaan van dit kwalitatieve probleem betekent echter nog niet
dat het automatisch, na het inhalen van h et kwanti tatieve bouwtekort,
tot o plossing zal worden g ebracht.
Volgens nieuwe inzichten omvat onze woningvoorraad 360.000 woningen
die reeds aan de voorraad zouden moeten zijn onttrokken en er
worden al hogere aantallen genoemd.
Er zijn technici die van mening zijn, dat een kwart van de woningvoorraad die vóór 1 9 20 is gebouwd (ruim 300.000) · tot de krotten
behoort, daarenbove n zijn e r architecten di e menen dat we zo snel
moge lijk alle onze na de 2 e wereldoorlog gebouwde woningen moeten
vervangen.
Deze 'krottenexplosie' is wel indrukwekkend, maar zij biedt geen
economische basis voor de verwezenlijking van de vervanging.
Met nadruk moet worden ge s teld, dat de bouwnijverheid bij het
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nagenoeg inhalen van het woningtekort - en .dit kan ook volgens
de regering in 1970 zijn - een deel van haar op uitbreiding van
de voorraad gerichte produktie verliest.
De mate, waarin de krotopruiming en sanering voor de bouw~ijverheid
een vervangende werkvoorraad zal zijn, hangt af van de stand van
de voorbereidende werkzaamheden, van de beschikbaarheid van financieringsmiddelen en van de bereidheid deze voor het genoemde doel
aan te wenden.
Op welke gronden zal de sanering prioriteit verkrijgen ?
In dit verband zijn uitspraken van ministers volstrekt onvoldoende voor het bouwbedrijf om hierop zijn beleid te baseren.
Men mag concluderen, dat er geen redenen zijn om zonder meer te
mogen aannemen dat de prioriteit die de bouwproduktie min of
meer genoot ten gevolge van het kwantitatieve tekort, eveneens
zal gelden voor het inhalen van de kwalitatieve achterstand,
Het verlenen van prioriteit aan de verbetering van het onderwijs
in Nederland bij voorbeeld, zou rekening houdend met de beschikbare
financieringsmiddelen, wel eens van grotere betekenis k).lnnen zijn
voor de bevordering van onze economische groei dan het ter hand
nemen van een grootscheepse sanering van de gebouwde omgeving.
3)
Betwijfeld moet worden of naast de kwantiteit ook aan de
kwaliteit eenzelfde of een grotere prioriteit zal worden toegekend.
Wij hebben allen in Nederland in 1961 het doorvoeren van de arbeidstijdverkorting belangrijker gevonden dan het inhalen van het bouwtekort.
Het bedrijfsleven in de bou\mijverheid vraagt om middellange
termijnplanning. Voor de werkgevers- en de werknemersorganisaties
geldt echter in de praktijk het directe resultaat. Hierdoor ontstaat een bereidheid om met de meest belovende - veelal kritiekloos - mee te lopen.
Van 1963 af werden de bouwvakarbeiders op basis van de pluriforme
nota eerst door de overheid met gunstige vooruitzichten 'gepakt',
daarna kregen zij voor het doorwerken in de winter een pak en nu
krijgen zij bij duizenden de 'zak'. Het enige, maar niet aanvaardbare, excuus voor het laatste zijn de nog steeds optredende
conjunctuurgolven.
De meest stringent door de overheid geleide bedrijfstak is een
bijzonder weinig bemoedigend voorbeeld van een positief resultaat
door overheidsleiding. Het probleem is niet dat de overheid de
leiding heeft, maar wel is dit de kwaliteit van deze leiding.

3)

Gezien het geheel van behoeften dat in de jaren tachtig om
bevrediging vraagt en de beperkte middelen die - mede door de
stagnatie in de economische groei - hiervoor ter beschikking
staan, is het niet vanzelfsprekend dat de stadsvernieuwing in
het begin van de jaren tachtig op grote schaal Van start zal
gaan.
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Erkend kan worden dat er onvoldoend geleide ondernemingen zijn,
maar deze vormen niet het probleem voor de bouwnijverheid.
Noodzakelijk is een van het beleid onafhankelijke en doeltreffende waarneming van de ontwikkeling van de bouwmarkt. Dit houdt
o.m. in het nagaan hoe het nu werkelijk staat met het inhalen
van het kwantitatieve woningtekort.
Daarnaast dient te worden onderzocht welke voorkeur kan en zal
worden verleend aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving.
Hierdoor kan de vraag worden beantwoord, hoe . groot de werkgelegenheid is die met het saneren gepaard zal gaan.
Doo:c het economische en sociale onderzoek voor de bouwnijverheid
op zeer korte termijn in voldoende omvang te waarborgen, kan
tijdig worden beschikt over de voor het voeren van een bouwbeleid
- door overheid en bedrijfsleven - relevante informatie.
Het is al te dwaas dat de gegevens voor een bouwbeleid steeds
achteraf gemaakt moeten worden. Tevens zal moeten worden geleerd
om de verkregen en de te verkrijgen infoTimatie uit gegevens en
onafhankelijk onderzoek te gebruiken.' Tot zover Hendriks.

De werkloosheid in 1967 - die het einde van de periode van druk
op de expansie inluidde - rnaakte duidelijk, dat de bouwcapaciteit
sneller was gegroeid dan nodig was om te kunnen voldoen aan de
nog sterk oplopende vraag naar bouwproduktie.
De bouwwerkloosheid bereikte, bij sterk toenemende omvang van de
bouwproduktie (zie de grafiek opp. 8 ), een omvang van 6% van de
arbeidscapaciteit (zie p. 105).
Ofschoon de produktie na 1967 nog met ca. 16% toenam, bleek de
werkgelegenheid in de bouw haar hoogtepunt te hebben bereikt,
Deze ontwikkeling verhoogde de aandacht voor het behoud van de
werkgelegenheid 'in de toekomst.
Minister Schut stelde hieromtrent:
'Er is nog een geheel andere omstandigheid die tot de actualiteit
van de onderhavige problematiek bijdraagt. De huidige ni e uwbouwcapaciteit in Nederland is relatief groot, omdat zij ingesteld is
onder meer op het snel lenigen van de naoorlogse woningnood . .
Nu het woningtekort binnen afzienbare tijd goeddeels zal zijn
opgeheven, zou - wanneer niet tijdig tot vervanging van voldoende
omvang zou worden overgegaan - het woningbouwprogramma niet
gehandhaafd kunn e n blijvro opongeveer het huidige niveau.
Aangezien aanzienlijke vervangirig noodzakelijk is, zal op iets
langere termijn echter toch niet met een geringere produktie kunnen
worden volstaan'. (Nota De toekomst van het oude woningbestand,
1968) .
Mede onder invloed van de voortgaande groei van de bouwproduktie
daalde na 1967 d e werkloosheid in de bouw.
~e verminderende groei van de bouwproduktie leidde in h e t begin
van de jaren zeventig weer tot een toeneming van de werkloosheid. Deze toeneming werd versterkt door het einde van de groei
van de bouwproduktie.
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Over de mogelijkheden -voor het behoud van de werkgelegenheid
in de toekomst vielen in de eerste helft van .de jaren zeventig
uiteenlopende opvattingen waar te nemen, getuige de volgende
citaten.
'Ik ben zeer geinteresserd in de verklaring van ir. Louw
(Ballast-Nedam, A.H.) dat verdere organisatie van de bouw er
toe zou kunnen leiden dat mankracht èn materieel tot 1/3 kunnen
worden teruggebracht' (minister Udink, BouvMereld, 1 oktober
1971). Hierbij doelde de minister niet op de daling van de
bouwproduktie die korte tijd later intrad !
'Kans op werkloosheid in de bouw waarbij het voorgaande nog
kinderspel is' (A. Hendriks, TA/BK, tijdschrift voor beeldende
kunsten, no. 9, mei 1972).
'De situatie in de bouwnijverheid geeft reeds geruime tijd en in
brede kring aanleiding tot zorg en verontrusting. Aan de in
voorbije jaren vrijwel ononderbroken sterke produktiegroei
schijnt thans abrupt een eind te zijn gekomen. De reeds in 1971
sterk toegenomen werkloosheid in de bou~~akberoepen heeft zich
sindsdien hardnekkig op een hoog peil gehandhaafd. De elkaar
opvolgende en in hoofdzaak op de bouw gerichte werkgelegenheidsprogramma's hebben weliswaar een verdere stijging van de werkloosheid voorkomen, maar kunnen de werkgelegenheid toch slechts
tijdelijk en beperkt in gunstige zin beinvloeden.'
'De ondergetekende is de overtuiging toegedaan dat de behoefte
aan bouwwerken van allerlei aard nog lang niet verzadigd is.
Bovendien zal aan de bestaande gebouwenvoorraad, en niet in de
laatste plaats de woningvoorraad, in kwalitatief opzicht nog zeer
veel verbeterd moeten worden. De toekomst behoeft naar zijn
mening dan ook niet in een te somber perspectief -te worden gezien.
De bouw zal nog vele jaren aan zeer velen een goede bestaanszekerheid en een bevredigende levensvervulling kunnen bieden.'
'Door verder onderzoek naar de behoefte aan bouw~erken, verbreding
en verdieping van de informatiestromen en verbetering van de
prognosetechniek zal in een later stadium mogelijk worden de voorspelbaarheid van de ontwikkelingen in de bouwnijverheid te vergroten
en meer definitieve prognoses te produceren' (minister Gruijters,
Een verkenning van de bouwproduktie in de periode 1974 tot en met
1978, 18 juli 1974).
'Er is in de afgelopen jaren geen sprake geweest van planning. Er
werd ma_ar in de wilde weg gebouwd. Geen verwijt, we hebben er aan
meegedaan. We zijn mede verantwoordelijk, daar schaam ik me niet
voor. Maar als ik naar de situatie van vandaag kijk, dan moeten we
ons gaan bezinnen. Dat moet dan ook blijken uit de benadering van
de overheid. En dat is tot vandaag nog niet het geval. Dat verbaast
ml], mag u best weten' (A. Buys, voorzitter Bouwbond NVV, Haagse
Post, 14 september 1974).
'Stimulering van de bouwactiviteiten met ongeveer een miljard
g.nlden De persp9ct.ieven •,mor deze bedrijfstak Eijn uiterst somber.
Het Centraal Planbureau voorzag in september nog een stijging van
de bouwactiviteiten van anderhalf procent. Hetzelfde Planbureau
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verwacht nu een daling van maar liefst negen procent' (T.r ouw,
15 november 1974).
'De overheid moet betalen voor de gevolgen van het feit dat zij de
bou\mijverheid eerst tot een forse expansie heeft aangezet, maar
deze nu te weinig produktiemogelijkheden opent' (S.J. van Eijkelenburg, voorzitter Algemeen Verbond Bouwbedrijf - AVBB -, Bouwbelangen, 15 november 1974).
'We hebben destijds met de ministers Bogaers, Schut en Gruijters
afgesproken: teruggang in de woningbouw akkoord, maar er moet dan
een passende opvang komen elders, bij voorbeeld in de renovatie.
Dat is afgesproken. De renovatie is achtergebleven en nu probeert
iedereen de oorzaken te vinden voor dat achterblijven, zoals de
financiering, de kwaliteit van de werknemers en het niet aangepast
zijn van dê bouwbedrijven' (L. Brouwer, voorzitter Bouwbond NKV,
De Volkskrant, 23 november 1974).

De terugval in de bouw, die in 1974 optrad, gaf zoals we hebben
gezien bij velen een schok (p.
15 ). Deze terugval trad niet
alleen op in Nederland. In West Duitsland en Zweden bij voorbeeld
valt een analoge ontwikkeling waar te nemen.

. +
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1

*ontleend aan J. Nimmergut, Deutschland in Zahlen, München 1975,
p. 119.

De terugval van de bouw in Nederland gaf ook aanleiding tot de
volgende beschouwing van Lookman in het Financj_eele dagblad van
28 februari 1975.
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De woningbouw in de Vrüe val
w:n~~lg~~,~~elO::arbtee~:nt pr~~uk ~!i

Ook :t.Ou de overheld via rl!t.~lbttschûl den voor de grond-. water- en we-'
pronnoSI!$ moet~n laten weten \Yèft er genbouw.
Maar Gomroers ging uJt van wat hij
Tijdens de rece::is ie :.~.an het eind van noemde ,.een zekere taakz;telling" en I
de jn r&n zestlg e n meer nog bij de ook van het in augustus 1073 door
recente t.erU~::t;a.ng Jn cte conjun.:Luur'~ minister Gruijters gepubliceerde pro-~
bleek op grote schaal ge~repen t.e wor- gram voor de woningbouw van 1974 tlm
den nl.Lar de bouwproduktie als stimuh~- 1977.
rend middel. N1et alleen utillttitswcr·
Dit program werd gevolgd door de
ken en projecten In de grond·. water- veelbesproken, breder opgezette, .,Veren wegenbouw bleken "aanvullend" lc! kenning van de bouwprodukUe lo. de
worden· uitgevoerd. maar ook woningen. periode 197-l t/m 1978", waarvao. de veel
Vooral in de regio's (bv. het noorden) te optimistische opzet al ras voor
kon worden ••vooruJtgegrepen" op het insiders ·d uidelijk was, maar dte nu vol·
woningbouwprogram. Tegelijk zijn da·t ledig onthuld Is. Men kan. zoab vao
ech ter de landsdelen waar het tekort, ambU.IIJl<o zUde later Is gebeurd, dit
ook al ëen paar )aar terug, gr otendeels stuk wel afdoen aJs een .,bijdrage tot· de
was lngelop\!1\. Het alg\!men ~ en het dlscussJe'', maar dal Ja toch weJ wat
extra niveau van de produktie leverden goedkoop, nadat eerst door de versnL.een flinke .,leegstand" vun huizen op. woordclUke mietster grote verwachtinDe werkgelegenheld verbelc!rde echter gen zün gewekt over het .,geruststellennlel.
de k arak ter" dat de bevindingen zouden
Dit element van "voorultgrijpen" op hebben. Toch Is het triest dat nota bene
steeds beperkter wordende produktte- de. eerste volledige meerjaren prognose
mogelijkheden. zonder dat structureel van het rninislèrle van volkshulsvesting
Jets werd gedaan aan het met elkOJar In 1zclts niet officieel langer dan enige
overe~nstemmlng brengen van vraag en 1 maanden in leven kan blijven.
aanbod, leidde ln 1972 tol de nota ,.Wo- : De verkenning voorzag dat in 1974
nln gl>ouw en Werkgelegenheid" van het · zo'n 135 à 140.000 woningen In aanbouw
EIB, die voor een groot d eel door de zouden komen, en dal er In volgtode
toenmalige direkteur prof. dr A. Hen- jaren telkens een vijfduizend af zouden
driks zelf werd geschrev~n.
. gaan, totdat een nieuwbouwproduktie
Ook In dit stuk de waarschuwing dat zou zijn bereikt van een 120 à 125.000.
we ntet ongestraft kunuen · doorgaan V<te eeo eventuele verdere daling In
nh : t het kuna:tmatii opvoeren van ver- ~~ar:L jaren wordt geen melding ge ...
,,,-=: ende vraag, maar dat een waa rachtt..
Gesuggereerd
wordt dat
hogere
f:~cr ,a~~~'k~~~t1:r b~h:~t.ed~~~a~t~;:: kwaliteitseisen, bv. vanwege isolatie, en
den tot een aanpassing van het de ..~crni~uwbou~"· gevoegd nog bJj de
ilanbod.
. o~~:\kkehng~n 10 .d~, sector van de
De lèruggang van de bouwproduktie . ,,
r
bCl.x)uwcn .
co~pcnsatle
voor 1U80 zou onvennijdelijk z.ljn maar zouden ~evc~ en z.clh: ..een licht opde vrans: was: wanneer predes 'en op gaande - ~ljn" JO de ~lale sector van de
Wdt voor manier.
burg:erhJke en utiliteitsbouw waargenaIn novembl!r 1974 kwam prot. Hcna. mèn -.:ou kuru:en worden.
ctrïks - Wen EIB-dlrekteur Al - In het
OE WERKELIJKHEID I• nu da~ vorig
FD met de prognose dat d e totale bouw- Jaar nlel 13:1 A 140.000, maar slechts
activiteit tot 1080 met een kwart zou 11 2.000 woningen 1n de steigers zijn
teruglopen
ge ~et. Dil en volgend jaar worden ln het
VAN OFFICIELE ZIJDE bleet bet best.e geval 115.000 huizen gehaald, maar
optimisme de toon aangeven_
volgens het Bouwprogr&m zal het
Prot. Van den Beld-, direkteur van het ergens tussen d e 102.000 en 115.000 in
Centnaai Planbureau, raamde op de liggen. Dal zal mede athangen V<f. O de
Daks lcendag, 12 december 1972, dat het uilwerking van de arbeidscheppende
volume van d e bouwproduktie (dat is ma.äLregden van d e regering.
!dus gecorrigeerd voor prijsstUglnccn) In Het is overigtns allerminst uitgesloten
; het dec~nnium 1970-1980 met ongeveer dat de woningbouw zelts onder dl"
' de helft (gemiddeld ruJm 4'1• per jaar} 100.000blUIL
.
zou toenemen.
Wäs Ln vreesere progranuna s. ook de
In de jar;eo zestig taa het jaarlJjkse taat.!>te b~gr~ti..ng, nog s prake van een
stijgingspercentage gemiddeld op 5 à .. t.aa~:>Lellmg ', thans gaCJl het sitehts om
5,5"/o.
ramtnge n.
Vón den Beld~ medewerker dn. P. H .
_Het Bouwprogram somt als be~ang1
1Gomroers kwam een klein jaar later (op rijke ooraken voor de teruggang tn d_e
het congres Bouwbeste~ van het Alge- . w~.>nl"?_~ouw op : terughoudendheid bij
meeo Verbood BouwbedrUn tot de 000 ... P?lent!Cle CJpdr~..:: htg~ver-s, .vertraging 1
; clusie .,dat we de investeringen tn de , btJ de _ voorbereiding van ntelJw_e be- '
woningllOUW tot 1980 zeker niet zullen : > temmmgs- en bouwplannen. SLNngenzlen daler:, maar eerder dat deze eenj; ter toepassing van hel tu~~~lijk b~leld,
constant ntveau te zien zullen geven."'
knelpunteu op bestuurhJk~."dmiOI6tra.
l Voor de utiliteitsbouw kwam hij
Uef gebied eo de sU.rke schommelingen
! jaarliJkse &tijgir, 'Spercent.ages van 4 à van de rc.nt.e op de kapitaalmarkt.
!5'/o •n dl• zouden voliena hem ook g~l Geboopt wordt rlat hel oplrekken van

<ielinitî~( terugloopt, is nu aan de orde. I nog Ie doen ;ilond m de bouv.rwereld.
De terugval is bijzonder groot en ei at'
men op het minasterie van volkshuisves-·
I ing met de handen in het ha<Jr llt J;.~ut
:tich wt:l pro.:.:ven uit het mN maéinden
v~rtraglng: verschenen
Bouwpr5>gramma.
Heelt

m~n.

zo tot

h~t

midden vun de

Jaren ZC;)tig, de woningbehoefte voortdurend
onderschat.
waardoor
het
"officiële tijdst ip" van het einde der wonin~nood 1.:-lkcns tlpnieuw verschoven
moc.sl Wllrden, in d~ Iu ter~ 'jaren ze.sllg

cn .. tol voor zeer kort In de j~ren zeven- ~
t ig is het departement zich te buiten .
gegaan oan een oversch~Ulng VHn de
bouwb<:hoetl'O;!, di\! lot e~n snelle opvoe-

ring van de jaarlijk~ produktie t~.>t 155
à 160.000 wonln~en heeft geleid.
.
Tussen de a..:htereenvolgt!nde ond~r- ·
en ovenchattinc: is vermoedelijk wel :
een P6Ychologlsch verband: oncter het :
motto .,nu willen we er echt nooit meer
naast zitten" is met het b~wlnd van,
minister Begaers een begin gemaakt
met een forse uitbreiding \'an het woningllouwprogram.
Begaers heeft ech•er inge~ien dt:tt men ·
nooit bove.n ~t.!n jaarlijkse produktie van
120.000 à 125.000 wu mogen uitkomen,
omdat men anders voQr te grote moei}ijkh~en ~ou kornam te Sl.ftun om gelei-I
c1t?lijk de weg tt:rus te vinden.
Zijn opvolgers hebbe n zich - mede
onder politieke pressie - nicl aan dat
maximale ~lr~eir1oel g~houc1en en ~ijn er
met nog maar licht èen kwart vnn cle
to t;de produk.Ue bo\·en uit gegaan. Dus
doende werd het mCJment v~n de .,\' rijc
val"
ononlkoombac.r
naar
vor~n
s•·ha•ld.
Hel Is nu aangebroken.
~: N DAT ONDANKS het feit dat er
wel g~zagh~bbende waar~c huwingen
zijn geweest, zowel voor het optreden
van Begaers als tijdens de daarna
in~L':Lett.e euforie.
Dt!' Bouwnota '62 van het Economisc-h
lnslîluut voor de Bouwnijverheid hield
een pleidooi voor een werkelijke bouwplanning : dlscontinuitelten, gelegen In
het plotseling zwenken vitn de produktie, dalend of stljgend, moesten zoveel
worde n
voorkomen.
De
ruo1;elijk
overheid zou het kader moeten schep·
pee -waarbinnen de bouwproduktie zich
evt>nW1chtig zou kunne n ontwikkelen.
P'.A:n dergelijke planning zou een hijdras:~ kunnen leveren a an een stabiel
priJsnivea u van bouwprodukten. het ~ou
onnodig kapitaal\'erlles en we6vall~n
van arbeidsplaatsen, dat vooral als het
plo tseling Gebeurt met veel persoonlijk
leed g t paard gaat, kunnen voorkomen. .
V11ndaa r de oproep van d e EIB-oota;
In 19d2 om zich voor d e jaren zeventlg 1
onmiddellijk al te gaan voorbereiden op 1
de a <mpak van he t oude woningbes lönd, ,
de nood ~a kelijke beleidsmaatregelen te
bes tuderen en daarna uit te vc.ardlg~n
om de overstap in d e produktie z.o
geruisloos moaehjk te lat.en verloDen.
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de :,ullsi\1U: s

e~n

s taD.'Iulenmct ettect op

de betrokken SI!Ctor z.al ht-bbc:-n.
Voor de ongesubshJi«:·erdc woningbouw wordt v~rwachl,. d<.at ondcmk.s de
recente daling van de hypotheeknmle,
de in 197-1 opg~t.red~n daling zich ook
diL jaar :ze:.l voort:cett.en en dat pas In het
komende ja&r een stabilisatie op het dan
bere1kU niveau zal plaat.sviudcn.
De enige :zek~rheid ~u kunnen schuilen In de woni.ng\\'etbouw, maar de onlwlkke!lng In 1974 hoert geleerd dat soms
v-dn door b~t dêpéart.dnent al afgegeven
beschik.k.ing~:n door woningbouwcorpo-

ratil!' in het geheel geen gebruik wordt
gemaakL ln dat gev"l blij!\ er ~eld ter
bosteding bij het ri)l< over.
De
gewijziade
opzet
(minder
hoogbouw, meer kleine objecten) vo.n
stedebouwkundige plannen Is vaél.k de
oor:z.aak van vertraglnl. verkleining ot
zelt& geheel achterwege blijven van

bouwplannen.
Alle caL.egorieën van woningen z\jn
voor hun tot.st.andkoming echter
athanl<eJUk van een bepaald klimaat
dat animeert tot bouwen. Dal heeft te
maken met het olgeme'ne economi1ch

kllm.aat.. maar zeer

besll~r~t

ook met

een rneer sped.tlek bouwklimaat. En

1

,

dat Is grond i~ bedorvE!n door de toegenomen onwkcrheid over de produkllemogelijkheden.
1\Ien kan bete.r even door de rure
appel heenbljten. zodat iedereen du.Jdelijk weet hoe we ervoor staalt. d4n de
martelgang te moeten meemaken véln
komende en gaande prognoses die kant
coch wal bli.iken te ntkcn en dao ook
a1F.maar .. bijgesteld" moeten worden.
lle\ tek~nt de gang van z•ken d•t de
onzekerheld.;marges steeds ruJmer war-.
den gesteld. Vroeger hLidden we een
enkelvoudig richtgetal. bv. 125.000 en
da..c-nne-e uit. Sinds enige jaren fluctuet!rt hel pro&ramma 5000 wonin~en en
nu dan 10.000 of mc~r.
Die onzekcrht.:îd over de ontwikkeling
van
de
bouwmarkt
heeft
ook
consequenties voor besll.~singen over het
te voeren huur- en sub.sîdlebeleid. Over
lijd&tip en male véln huurverhoging, z.o
hebben al dl! chr i stcn-democrati~he
fracties tn de 'rwcede Kamer laten weten, kan voor volgend jaar biLter weinig
worden gezegd bij ontbreken van
inzichL over de houwontwikkcltng.
Trouwens. mlnbtcr Cruijlers h~t
zelt op de recente Normalisatled<ta& voor
de bouw verklaard dal hel hem aan vol-

doende in:tlcht in de .st.ruclurde ontwlk·
keJing ontbreekL
En dat terwijl de bouw vrij zeker de
best gcprognostis&'!rde is van alle .!:>OCloren. Er ligt een menigte aan studies die
loz.icht kunnen a;even in wat er aan de
band is.
HET IS CURil.:US dat nu juist miniater 'aruUters. die l1J voortvarend ls met
zijn planologische élanpak, w verschrtkkelUk schuttert met het bouwbeleid. De
man die niet zl.lndér risico's zijn ruimtelljke Idealen - vaak tegen de ook in
het kabint!l aanweztge vested inleresl&
In - weet door te reuen, wekt de indruk dat bet bouwbeleid hem niet 20
erg Interesseert.
Kon het aanvankelijk nog ro geïnterpreteerd worden, dät h.ij rust op het
ene (bouw) front wilde, om tlch des te
beter aan de strijd In de planoJogtsche
trooULnle te kunnen wijden, het zal ook
hem dutdelijk worden dat hel met dJe
belrekkelijke rust op het bouwtront
deflnilie! b geW..an.
Wat wil mee ook a1s de bouwproduk ..
tte 1n de vrije val zit. terwijl er nog
geen opengaande parachute ia te
bekennen?
W. M. Lookman

De terugval van de bouwproduktie eiste vanzelfsprekend de bijzondere
en blijvende belangstelling van de ondernemers in de bouwnijverheid,
verenigd in het Algemeen Verbond Bouwbedrijven AVBB. Gevraagd werd:
'En àls de produktie terug moet, wie betaalt dan de prijs van de
inkrimping ?' (Bouwbelangen, orgaan AVBB, 8 augustus 1975, bij
aankondiging AVBB-congres op 12 november 1975 te Utrecht, met als
thema 'Evenwicht in bou~markt'). De voorzitter van de AVBB, Eijkelenburg, heeft deze vraag al in november 1974 beantwoord met 'De overheid'.
De vertegenwoordigers van de bouwbonden - en ook anderen - waren in
1966-1967 op duidelijke wijze geconfrOnteerd met het probleem van
de vermindering van de werkgelegenheid (zie: 'De prioriteit van de
werkgelegenheid in de bouwnijverheid'). De confrontatie leidde
echter niet tot bezinning over de toekomstige ontwikkeling.
Het duidelijkst blijkt dit uit de hiervóór weergegeven uitspraken
van respectievelijk de voorzitter van de Bouwbond NVV en de voorzitter van de AVBB.
Ruim zeven jaar nadat in 1967 de structuurwijziging in de samenstelling van de bouwcapaciteit zich duidelijk had gedemonstreerd - en
arbeidscapaciteit werd afgestoten - werd ook de wijziging in de ontwikkeling van het volume van de bOuwproduktie en de gevolgen daarvan
voor de bouwcapaciteit van velen (later zelfs voor ministers) zichtbaar. Het VPRO-programma 'Erriliargo' van 11 oktober 1974 gaf een onthullend inzicht in dit proces. (Zie Wonen-TA/BK no. 4, 1975).
De werkgelegenheid in de Nederlandse bouwnijverheid, die niet
alleen betrekking heeft op de werkenden op de bouwplaats, wordt
- gezien de geschetste ontwikkeling - ook ondersteund door werkgelegenheidsprogramma's die door de overheid in uitvoering worden
gebracht (zie p. 138).
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Gemiddelde bezetting per maand
van de Extra Werkgelegenheids Programma's
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15000

-

--

Maat~Uii!ltlllnil

----

R.m•nt

'

'
''
I'

>0000

16000

Î\

10000

I
)

1

*

)

I

\

\
\
\

\
I

I
I

'I
'
'I
I
I
I
I

I
I
I

'I
I

'

'

'

'J

'I
I

'I

--

I

'

I

'I

\

~

~~~

'

""

197&

I' rni•Jml• I • 1'1 '1°1 "I' 'I I "1' "'IJ I 1 I' 11 1°1"1' IJ'

1976

lml'l~l 1 I'

'

'

19"17

1'1'1°1"1

'1.' pnJ •J•j I I•

~--

---

I•J'i•JnJá

Grafiek ontleend aan llouwprog ra mma 19 76

Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) wees er op
(Trouw, 30 juli 1976) dat er in 1976 waarschijnlijk nog een nieuw
programma voor aanvullende werken voor de bouw wordt overwogen.
Projecten voor aanvullende werkgelegenheid zijn er zeker de
eerste jaren ruimschoots voldoende. Het z.g. werkenbestand, dat
in de computer van het ministerie van sociale zaken ligt opgeslagen, bevatte eind 1975 nog 16.800 projecten met een totaalbedrag aan investeringskosten van 27 miljard gulden.
'Zeker zolang nog geen voldoende duidelijkheid bestaat over het
toekomstige niveau van de bouwnijverheid in ons land, is voor
een overbrugging via aanvullende werkgelegenheid nog alle aan-
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WERKGELEGENHEID EN AROEIOSMAAKTSITUATIE
BOUWNIJVE RHEIO; 1~9-1979
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Uit: De afstemming bouwbeleid-arbeidsmarktbeleid.
Brief van de ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening en van Sociale Zaken aan de voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 's-Gravenhage,
25 maart 1980.
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Na in het voorgaande (p. 135 en 137 ) uitspraken te hebben weergegeven van de voorzitter van het AVBB, die wezen op een verzoek om
bijstand van de zijde van de overheid ten einde het hoofd te
kunnen bieden aan het vraagstuk van de overcapaciteit, werd in
1976 van die zijde een geheel ander geluid vernomen.
In 1976 verkondigde S.J. van Eijkelenburg, toentertijd voorzitter
van het AVBB, op 10 november o.m. dat er slechts in één der sectoren van de bouwnijverheid, namelijk het baggerbedrijf, overcapaciteit bestaat. Volgens hem is 'afslanking' van de capaciteit
van de gehele bedrijfstak niet nodig. De bedrijfstak dient - zo
stelt hij - wel gezond te worden gemaakt door wijziging van het
aanbestedingsstelseL 4)
(Cobouw, 11 november 1976).
De oorzaak van de veranderde opstelling van Van Eijkelenburg in
_vergelijking met zijn uitspraken in beide voorafgaande jaren moet
worden gezien in de inmiddels tot ontwikkeling gekomen zijnde
'kwaliteitsexplosie' in de bouw. Deze gaat gepaard met een stijging
van het volume van de bouwprodu.ktie.
Bekijken we de grafiek die de ontwikkeling van de werkgelegenheid
en arbeidsmarktsituatie in de bouwnijverheid weergeeft (p. 139 )
dan zien we van 1975 een gunstige ontwikkeling. Deze ontwikkeling
heeft evenwel in 1980 weer haar einde gevonden. O.a. in het blad
van de Federatie .Bouw- en Houtbonden FNV, Profiel, wordt in mei
1980 gewezen op de omslag in de werkgelegenheid (p .. 141).
Hierbij wordt de verwachting uitgesproken, dat 'een echt en goed
bouwbeleid' tot meer bouwactiviteiten en minder werkloosheid zal
leiden.
Aan de opvoering van de bouwproduktie voor een periode van lange
duur ontbreekt ons inziens evenwel na het passeren van het keerpunt
in het begin van de jaren zeventig de nodige basis.

4)

Zie voor aanbesteding p.

95.

141

Werkgelegenheid ( 1)

Crisissfeer in de bouwnijverheid
ring van de premiehuursector onvol·
, doende is geregeld. Daar is nu iets aan
gedaan met verhoogde rendementen
voor beleggers en verlaagde huren , maar
zelfs dit lapwerk bliJkt geen zoden aan de
dijk te zetten.
Daárnaast trekt de regering de inko·
m~nsgrens om in aanmerking te kunnen
komen voor premiekoopwoningen op van
50.000 tot 70.000 gulden. Het is natuurlijk
maar de vraag of er dan meer premiekoopwoningen gebouwd zullen worden
en of de inkomensgroepen die het hardst
Nu in 1960, ruim een half jaar later, ziet
sturen. Bovendien heeft de Federatie er
rijkssubsidie nodig hebben hiermee wel
oe situatie in oe bouwnijverheid er heel
toen al op gewezen dat zonder een ett~c
wat minder zonnig uiL Krantebarichten
gedrend zijn. Op de vraag of de regering
tieve bouwplanning de aanvullende wer·
verder nog iets doet kan het antwoord
over een instortende woningmarkt en een
ken niet afgebouwd mogen worden. Maar
drergenoe werkloosheid. Bouwbedrijven
kon ziJn: nee. En dan te bedenken dat de
deze afbouw gaat echter gestaag door bij
gaan failliet of dreigen kapot te gaan ." Om
bouw al maanden roept dat de bouw
een falend bouwbeleid van deze regering.
nog maar niet te spreken over de positoe
Ook heeft de Federatie er meerdere ma- • stagneert en dat de regering beleid moet
van oe toeleverende timmer- en houtinI.
vo~ren
. · Het lijkt er steeds meer op dat
len op gewezen dat de overheid instrudeze regering één stap vooruit zet en twee
dustrie. Grote aannemers zien at van de
menten moet ontwikkelen om vraag en
bouw van dure vrite sector woningen en
aanbod in de bouw (de arbeidsmarkt) ! stappen terug.
premie-koopwoningen. Zelfs oe goedko·
beter te laten verlopen. tn de kortgeleden
pere prèmiewoningen blijken minder
In oe he rist van 1919 voorspv1u~ de re·
verschenen nota over dit arbeidsmarkt·
gering nog glashard dat er ruim 110.000
aantrekkelijk te worden. Duizenden
beleid en het bouwbeleid rs hierover wei woningen in 1960 zouden worden genieuwe woningen staan leeg door een te·
nig terug te vinden. De Federatie heelt
Douwd en dat er in dat jaar ruim 112.000
kort aan koopkrachtige kopers.
h_erhaaldelijk gezegd dat zonder een ge·
vergunningen zouden worden verstrekt.
Daarnaast neemt de werkloosheid in de
richt bouwbeleid htl werven van jongeBovendien voorspelde de regering dat de
grond- weg- en waterbouwsector toe en
ren neerkomt op het werven voor toewerkgelegenheid in de bouw in 1960 met
oe wegenbouw vrettst de toekomst.
komsti-g e werkloosheid.
3300 manjaren zou afnemen, maar de
werkloosheid zou niet stijgen. Want. zo
oor deze problemen zijn drie oorzaken
stelde minister Beelaerts van Volkshuisaan te ge'tlen: de onzekere economische
Bouwprojecten worden stilgelegd, de
vesting. het .. tekon" aan arbeidskrachten
vooruitzichten, de hoge rentestand en oe
·woningmarkt stort In, bouwbedrijven
zou slechts afnemen en dientengevolge
bezuinigingsplannen of -maatregelen
raken In de problemen en de positie
zou de spanning op de arbeidsma rkt
van de regering . Vanuit werkgeverskrin- '
van
de
toeleverlngssector
komt
In
(vraag en aanbod van bouwvakkers) ver·
gen wordt nu gewezen op do sombere
gevaar. Kortom: de nabije toekomst
minderen.
srtuatie. Bouwwerkgeversvoorzitter Van
ziet er voor de bouw niet rooskleurig
Deze voorspelling is een slag in de lucht
den Bos wijst er op dat de bedrijfstak ze geweest en nu al is duidelijk dat de werkkerheid moet kunnen bieden aan oe
ult. De werkgelegenheid van velen
loosheid in de bouw dit jaar heel wat honreuwe aanwas. Door de dreigende stagstaat daarbij op het spel. In dit numger zal uitkomen. Maar dat komt door het
natie in de bouw zou dit wel eens onmomer van Proflel starten we een reeks
gelijk kunnen worden. De algemeen setegenstrijdige
beleid van deze regering.
van verhalen over de problemen rond
Dat beleid is er namelijk op gericht de
cretaris van het Nederlands Christelijke
die werkgelegenheld In de bouw.
werkloosheid te bestrijden door minder
Werkgeversverbond pl~it voor meer
geld voor overheidsuitgaven uit te trekoverheiosinvesteringen in de bouwsector
ken. Tegelijkertijd kweekt de regering
en geld van de overheid voor de isolatie
werkloosheid onder bouwvakkers en nog
van gebouwen. Meer geld voor woning Die vele nieuv·komers in de bouw wordt
meer woningnood .
geen
zekerheid
geboden
waar
werkge
bouw vanwege de behoefte aan wonin·
Bezuinigen op de individuele huursubsi·gen. Een merkwaardig verhaal omdat hot
vers overigens wel wat aan zouden kun·
nen doen . De werkgevers zouden meer I die helpt de reg ering ook niet veel verder
NCW ook pleitte voor 5 miljard bezuini·
omdat hooguit de vraag naarwoonruimte
nadruk moeten leggen op bevordering
g•ngen, die natuurlijk nret alle~n bij de
bij de tagere inkomensgroepen zal wegvan goede scholing. van goed vakmanzwaksten in de samenleving gehaald
schap in plaats van er voortdurend naar te
vallen en leiden tot een grotere stagnatie
lo.unnen worden. Ook de overheidsinvesin de bouw van woningwetwoningen.
streven om meer mensen de bouwnijvertenngen moeten het bij zo'n bezuiniEn dan te bedenken dat daar nog zo'n
grngsplan laten afweten.
heid binnen te halen.
grote behoefte aan is.
Kort geleden heeft de ·Federatie opHel aas bevestigen de huidige ontwikkeEen echt en goed bouwbeleid leidt tot
. Jingen in de bouwn.ijverheid het verhaal
nieuw gesteld dat slechts met een krach·
van de Federatie. Al in 1976 heeft oe Fet ig en richtinggevend bouwbeleid een
meer bouwaktiviteiten, meer woningen,
deratie ervoor gewaarschuwd dat oe vrije
continue bouwproduktie en een stabiele
vermindering van de woningnood en
sectorbouw een te onzeker onderdeel van
werkgelegenheidssituatie mogelijk zijn.
minder werkloosheid. Hopelijk hoeven
het woningbouwprogramma is o m dat
tn haar commentaar op de begroting voo r
bouwvakkers en woningzoekenden niet
gedurende meerdere .jaren te verwezen1960 van het ministerie van Volkshuisop een volgende minister van Volkshuislijken. Met de gesuosioieerde woning vesting en Ruimtelijke Ordening heelt de
vesting en Ruimtelijke Ordening te
Douw kan de overheid nameliJk beter
Federatie al vastgesteld dat oe financiewachten.
•
f~deratie Bouw- en Houtbonde n FNV
2 mei 1 980
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Tijdens de afgelopen zomer was van aannemerszijde te horen dat er geen
vakman te vinden was. Er zou sprake zijn van een blijvend tekort aan
werknemers en in het bijzonder aan vaklieden. Er zouden meer jongeren de
bedrijtstak binnengehaald moeten worden om het toekomstig vakmanschap veilig te stellen. Deze gelulden waren niet alleen afkomstig uit kringen van werkgeversorganisaties maar ook vanuit de overheld en zelfs
vanuit de Hout- en Bouwbond CNV die toen nog geloofde dat in de tachtiger
jaren de bomen tot aan de he met' zouden blijven groeien.

V
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Tekort aan bouwvakarbeiders en werkloosheid in de bouwnijverheid
Voldoende duidelijkheid over het niveau en de samenstelling van de
werkgelegenheid die de bouwnijverheid in de toekomst zal bieden,
is echter nog niet gegeven.
In 1976 wordt ten gevolge van de 'kwaliteitsexplosie' wel het verschijnsel zichtbaar van een gelijktijdig optreden van een tekort
aan bouwvakarbeiders en werkloosheid in de bouwnijverheid.
5)
De in de jaren zestig van overheidszijde in uitzicht gestelde vervanging van de bestaande voorraad bouwwerken ten einde de werkgelegenheid in stand te houden, komt niet op gang. De bouwcapaciteit
is groter dan de vraag naar bou~~roduktie. In plaats van vervanging
wordt voorlopig de instandhouding actueel (zie o.m. p. 89 en 151).
De grootschalige bouwproduktie van de jaren zestig maakt plaats
voor een produktie op kleinere schaal. De kwantiteit verliest haar
plaats aan de 'kwaliteit'. (Wel wordt opgemerkt dat de 'grootschaligheid' heeft plaatsgemaakt voor de 'kneuterigheid'). De veranderende eisen aan de bou~roduktie worden door de opdrachtgevers
gesteld.
Bij de verandering die optreedt in omvang en samenstelling van de
bouwproduktie worden ook andere eisen gesteld aan de bouwcapaciteit.
Het blijkt dat de bedrijfscapaciteit (zie p. 114 en 115 ) zich weet
aan te passen aan de midden in de jaren zeventig optredende veranderingen. Voor de arbeidscapaciteit (zie p.105, 106, 115 en 116)
treden problemen op. Bij de traditioneel geschoolde capaciteit
A~, p. 115) blijken - afhankelijk van de regio - tekorten te bestaan.
Overschot van arbeidscapaciteit manifesteert zich bij de groepen die
niet tot vaklieden in traditionele zin zijn opgeleid. De all-round
vakman in de bouw neemt een sterke positie in. Een positie die hij
zich - begrijpelijk - bewust is.
Het probleem dat de aandacht vraagt - ook voor de bouwkundige ingenieurs - is de aard van de scholing van allen die bij de bouw~
produktie zijn betrokken. Deze scholing hangt o.m. samen met de
omvang en samenstelling van de bouwproduktie. Zij die de bouw kiezen
voor hun toekomstig beroep doen dit als regel voor een lange periode.
Een perspectief van een toenemende bou\~roduktie en geloof in blijvende werkgelegenheid dat in de jaren zestig aan de bouwvakarbeiders
werd geboden, kan evenwel niet meer dienen voor hen, die thans en
in de komende periode hun beroepskeuze bepalen.
De figuur op de volgende bladzijde geeft van 1960 af trendmatig
de ontwikkeling weer van het volume van de bouwproduktie en dat
van de werkgelegenheid. De bou~roduktie van 1960 kon - mede door
toepassing van nieuwe (maar daarom nog geen goedkopere) technieken
en door wijzigingen in de organisatiecapaciteit - tot stand komen
met slechts een geringe vermeerdering van de arbeidscapaciteit.

5}

A. Buys, voorzitter Bouwbonden FNV, acht. het beter te spreken
van een tekort aan bepaalde vakkenis dan van een tekort aan
bouwvakarbeiders (Profiel, orgaan federa:tü~ bm.l'·;- en houtbonden,
10 juli 1978).
De 'kwaliteitsexplosie' is in 1980 al sterk op haar retour.
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Schets trendmatige ontwikkeling bouvrproduktie
en werkgelegenheid
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De 'kwaliteitsexplosi.e' - die inderdaad niet was voorzien - vertoont
niet alleen het verschijnsel van een tekort aan bouwvakarbeiders en
werkloosheid in de bouw. Dit verschijnsel gaat samen met neveneffecten, o.m. tot uiting komend in commentaren betreffende de actuele
situatie van de bouw- en arbeidsmarkt.
In het EIB-rapport 'Woningbou\ol en werkgelegenheid' was in 1972 door
Hendriks gewezen op de komende sterke daling van de werkgelegenheid
Jn de nieuwbouw. Tijdens
'kwaliteitsexplosie' was dit in 1979 van
de zijde van de AVBB aanleiding tot een commentaar onder de titel
'Analyse van een miskleun' (p. 144 ) . Een jaar later wordt in een
commentaar, met als onderwerp 'stagnatie', aandacht besteed aan het
niet opgewekte beeld van de situatie in de bouw (p. 144).
De zorg, in 1972 uitgesproken omtrent de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de bouw,heeft geen betrekking op de conjuncturele,
maar op de structurele ontwikkeling. Veranderingen in de kwaliteit van
de bouwproduktie, die gepaard gaan met toeneming van het bouwvolume,
leiden o.i. nog niet tot ingrijpende wijzigin~en in de structurele
ontwikkeling van de bouwproduktie.
Het bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief voldoende arbeidscapaciteit in de toekomst heeft als voorwaarde een adequaat beleid
van alle betrokkenen. Een voorwaarde, waarvan de vervulling nog hoge
eisen zal stellen aan het bouwbeleid.

de
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commentaar

avbb

Analyse van een miskleun
De jaren zevenlig fopan ten einde en Laat ons vooropstellen dat in de eerhet nieuwe decennium ataat voor de ste helf1 van de jaren zeventig tecesdeur. Het is gebroikelijk een terugblik
sie'le ontwikkelingen de bouw hebte werpen op het verleden ; het Is
ben gedomineerd . Voor de s.t:etor
l~rzaam zelfs . Dat geldt in onze be· · Burgerlijke en Utiliteitsbouw lag het
<lrljlstak wel In het bijzonder de wodieptepunt rond 1975. Oit waä geen
ningbouw.
puur Nederlands ven~chijnsel. In
West-Duitstand bljvoorbeold verHet jaar 1972 waa het jaar van de
toonden bouwopdrachten en bouwwoningbouwprognoses ; In het toonproduktie een opvallende' ·overeenaangdvende rapport .. Woningbouw
komst met de ontwikkelingen bij ons .
en W&rkQelegenheid" van het EIB
Waar het echter om gaat ia niet zozeer
stond het volgende te lezen: .,Voor de
deze ontwikkeling zelf , als wel het
bouwrujverheld is de conclusie vrijbeleid dat In die periode is gevoerd.
wel onontkoombaar, dat de vraag
Oe continu dalende trend In de genaar nieuwbouw van woningen een
subsidieerde woningbouw van 1972
belangrijke vermindering zal ondertot 1978 spreekt wat dat betrelt bo<lkgaan. De komende verm indering van
delen.
de woningbouw en de daarmee samengaande vermindering van de
Een fatale misser is geweest het aanbouw van andere gebouwen en van
zien van recessieve tendensen voor
weg- en waterbouwkundige wêrken
structurele neergang. Zo lezen we In
zal lelden tot een overeenkomstige
de eerste Nota Bouwbeleid dat .,de
sterke daling van wer1<gelt!Qenheid in
hier beschreven ontwikkeling In dtt
d~ nieuwbouw ." (Let op het aanmatiafzet en wel1tgelegenhttid aanvankegend gumak waarmee In eèn zin een
lijk niet structureel werd onderkend " .
hele bedrijfstak naar de ondergang
Thans kan wordun vastg e steld dat
werd verwezen.) Deze wat ons betref1
niet structureel werd aangezien voor
beruchte passages hebben hun
conjunctureel, maar eerder omge·
schaduw geworpen op vlsltt en beleid
keerd. De minister van Volkshulsvesten aanzien van de woningbouw In de
ting en Ruimtelijke Ordening betoogjaren zeventig.
dein 1975 (de Nationale Woningraad
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Thans anno 1979 plukken we de
vruchten van deze denkbeelden en
zitten we met de gebakken peren: een
schrikbarende woningnood en Mn
door de jaren heen uitgedund arbeidsoestand in de bouw, waarvan nu
wordt verwacht dat het op die wo·
ningnood Inspeelt.
Met harde hand · wordt men uit de
droom ~ehotpen. De verzadlglngsll ·
losoten trekken zich In verwarring
terug, schoorvoetend ateeda grotere
woningtekorten toegevend: 53 000
woningen, 59 000, 61 000, 80 000,
80 000 plus 55 000 plus 17 000? What
next? Nog meer Engelse bouwvakkers invoeren?

TT

1 augustus 1980

.
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herinnert ons daaraan) dat do bouwproduktie wel naar een lager niveau
moest omdat hij toch mooilijk voor de
leegstand kon bouwen. De langdurige
leegstand be<lroeg In die tijd overigens 46 000 woningen of,let wel, circa
1% van de bestaande woningvoorraad. Maar je kunt alles wel beweren
in een tijd die wordt overheerst door
quasi-wetenschappelijke vooringenomenheid.
Hoe hardnekkig zoiets doorwerkt
blijktwel uit hettrendrapport ult1977.
waarin"· op grond van 2,5°/~,~ leëQstand
tot een opheHing van het woningtekort werd geconcludeerd.
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avbb
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Stagnatie
Duizenden bouwvakkers - bazen en
hun medewerkera-keren vandaag na
drie weken (nog) niet gesprelde
vakantie naar hul a terug . Oe vertotdagen begonnen met regen , maar daar·
na waa er zon. Wellicht zal dat ook het
beeld zijn van de huidige alllgnotle In
de bouwproduklle.

ZJj die op hun vakantleadraa da vaderland~ kranten heb~n bljgehou·
dan of dia biJ thulakomtt de gemiste
kranten nog even doornamen , zullen
gMn opgewekt beeld gokregen nebben van de slluatie·ln de bouw. Het ia
Inderdaad geen opgewekt beeld,
maar het hoeh wellicht nog geen
achrikbeeld te zijn. Er la zeker aprake
van " " arnatige stagnalle. In de
woningbouw, maar ook In de overige
utiliteitsbouw en in de grond- , wateren w-oenbouw.

~ ... ~ .. , _ . _ . • ..:.. .• ,~·"~----··· -- ....- ·... _....._ ..... ,.., ....... ,

a.ctoren van de bouw ie er voldoende
behoefte oan do produkten dlo de
badrijtstok heelt aan te blodon. Do
Initiatiefnemers- dat zijn nu eenmaal
niet de aannemers, maar de opdrachtgevers - worden in hun voornemens om ale reële vragers op de
bouwmarkt te komen gedwarsboomd.
Door de hoge rentestand, door g•
drukte verwachtingen over lnko·
menaverbeterlng, door fiscale tegen·
vallera, door onzekere ren~ements
verwachtlngen en door bezuinigingen die nodig zijn om delering nur de
nering te zetten.
Moeton wiJ dat allei nu maar gelaten
aanzien? WIJ vln<len van niet. Wij
laten dan ook geen kans voorbij gaan
on• te laten horen bij mlnlatera, hoge
ambtenaren, politici, centrale ondernemlngaorganlaatlea en persmedla.
In verreweg do meeste gevallen ont moeten we daar alle begrip voor . Men
waardeert het, dat we voor de be·
drljfetak opkomen en d8t we m .. wil-

•

die Mn redelijke mate vancontinuïteit
In de atroom van bouwproduktie
waarborgen, la dat mlaachlen een oud
lied. Maar het wordt wel Mn hoe
langer hoe mHr door het structuur·
onderzoek bevestigde noodzaak om
betaalbaar te kunnen blijven bouwen.
Niet ter wille van een noodlijdende
bedrijfstak. Echter ·wel omdat de
bouw het leeuwedHl van de Investeringen In vaste activa verzorgt . De
bouw la nog altiJd een von de bélongrljkste motoren van de economie.
DUrom moet or iets aan de huidige
stagnatie worden gedaan. Daarom
zullen we voortgaan ona daar voor In
te zeiten en te pogen de verantwoor·
delijka gezagadragera met onze piel·
dooien te overreden.
Er mag dan aprake zijn van een ernatlge Inzinking, zola.n g de behoefte
aan produkten van de bouw zonneklaar Is moet het vellig atellen van
bouwcapaciteit om die behoef1en te
vervullen centraal etaan bij de zware

n~t:•~v~in~d:•~n~~be
~o~li~a~o~
in~g~e~n~d~la~n~û~z~u~ltan
~~va~l~fa~n~.~r------------------------------------1
vdS
tt~p-~le;n~d;•;n;k;•;n~o;m;no~p~lo~o~a~ln~g~o~

;______________...:.._________-lT'oocPChh-.zt>lalll,..,...wriJIJr dd1arhhmuttidlllg!l'ermm,. :mt ·
den voornamelijk als conjuncturele ;
er la verbetering mogelijk. In alle

Als we daarbiJ aleede weer om aoma tijdelijke - maatregelen vragen
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Officieel orgaan van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf
(AVBB)

145

Overheidsbeleid na het einde van de · groei van de bouwproduktie
Hiervó6r is gewezen op de functie van de rijksoverheid m.b.t. de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Op p. 58 is aangegeven dat het
rijksgoedkeuringsbeleid, gebaseerd op de Wederopbouwwet 1950, er o.m.
op gericht was structurele veranderingen in de bouwnijverheid o.m.
schaalvergroting - te bevorderen (Nota betreffende een pluriform en
expansief bouwbeleid, 1963, p. 18 en 19).
In de tweede helft van de jaren zestig is het reguleringsbeleid voortdurend geliberaliseerd. Tegen de tijd, dat aan het bouwbeleid de
hoogste eisen moeten worden gesteld om mede richting. te geven aan de
ontwikkelingen in en met betrekking tot de bouw, blijkt echter, zoals
we reeds hebben geconstateerd (p. 48 ) , een periode te zijn aangebroken van onzekerheid en vrijblijvendheid.
·
Continuïteit van de bouwproduktie betekent voor de overheid niet
langer het handhaven en/of toenemen van het bereikte produktieniveau.
Continuïteit kan ook betrekking hebben op het dalen van dat niveau,
mits schoksgewijze veranderingen worden voorkomen (p. 50).
Deze verandering in denken over het begrip continuïteit van de bouwproduktie is zowel te constateren bij de desbetreffende bewindslieden
in het kabinet Den Uyl als bij die in het kabinet Van Agt.
Een indicatie over de richting waarin het produktieniveau van de
bouw zich zou bewegen, is ook gegeven in de 'Hoofdlijnen van het
financiële en sociaal-economische beleid voor middellange termijn'
(Bestek '81), dat de minister-president A.A.M. van Agt op 30 juni
1978 de Tweede Kamer aanbood (Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 15081,
nrs. 1""2). Op p. 33 onder Volkshuisvesting vermeldt de nota o.m.:
'Overigens zullen de uitgaven voor de Volkshuisvesting en de Ruimtelijke Ordening met bedragen worden verminderd, oplopend van ca.
f 140 mln. in 1979 tot ca. f 590 miljoen in 1981'.
'Bij het zoeken naar mogelijkheden om tot ombuigingen te komen, is
ervan uitgegaan dat de stadsvernieuwing haar prioriteit dient te behouden. Aan deze prioriteit is inhoud gegeven door enerzijds op de
meerjarencijfers voor de stadsvernieuwing en de Interim Saldoregelingen
geen beperkingen aan te brengen en anderzijds door aan de raming voor
1979 een extra bedrag voor de stadsvernieuwing toe te voegen. 6)
Om de bovengenoemde vermindering tot stand te brenge;1, worden de
volgende maatregelen genomen. In de eerste plaats worden de ombuigingen gevonden in beperking van de stijging van het aantal premiekoopwoningen. Voorts kan door temporisering van we rken van d e Rijksgebouwendienst enige besparing worden bereikt . Te n slotte kunnen uitgaveverl a gingen in de bouwsector worden verkregen door h et a antal
te bouwen woningwetwoningen meer in overeenstemming te brengen met
de recente ontwikkeling van de bouwactiviteit in deze sector.'
De beoogde uitgavenverlagingen in de bouwsector vallen samen met
het afnemen van de 'kwaliteitsexplosie'. Gezamenlijk leiden zij tot
een terugval in d e bouwproduktie, die in 1979 zichtbaar wordt en

6)

Interim Saldoregeling: verstrekking extra subsidie voor een
aangewezen stadsvernieuwingsgebied, waarbij 100 % van het
nadelige exploitatiesaldo wordt uitgekeerd.
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Bouw dupe van falend
i overheidsbeleid
i

I'

\
1

WJlli&1Mtit111W,;,fi';~L~~IJDIN:'Mi'i.\1C:mtld
Door de huidige inzinking op de bouwmarkt en de
21.530 werkloze bouwvakkers eind aprif blijkt voorde
. zoveelste keer dat de bouwnijverheid een zwaar offer
: moet brengen voor een falend overheidsbeleid. dat in
i hoofdzaak is gebaseerd op het vrije spel van de maat; schappelijke krachten. Dat zei federatie-sekretaris
1 Jan Pot bij zijn toelichting voor de federatieraad op
1 het jaarverslag over 1979. Hij uitte kritiek op de gel voerde wervingsakties van de bouwwerkgevers om
I jongeren naar de bouw te lokken. Jan Pot voorzag
i dan ook plaatsingsproblemen voor de schoolverlai Iers, waarvan er nu zo'n 18.400 vandeL TS komen die
1
gekozen hebben voor de bouw- en houtsector. Dit
aantal is sinds eind 1977 met een kwart toegenomen.
,.Tegen de indringende wervingsakties van de werkgevers, die daarbij gesteund werden door de Hout en
Bouwbond CNV. om jongeren naar de bouw te halen
1 hebben we ons als Federatie verzet", aldus Jan Pot,
.. omdat het verleden heeft aangetoond dat bij de
minste of geringste terugslag in de economie de
bouw meer dan andere bedrijfstakken er de gevolgen
van ondervindt."
Voorts noemde Jan Pot het een trieste vaststelling,
dat ofschoon de bouwcapaciteit voldoende is deze
niet wordt aangewend om het ontstellende tekort aan
passende huisvesting voor de laagstbetaalden op te
heffen, zoals de dringend vereiste stadssanering in
de oude grote steden. In dat verband noemde Jan Pot
het onbegrijpelijk dat deze regering. ondanks de financiële problemen, heeft besloten om 111 F.16! vliegtuigen aan te schaffen die in totaal 2 miljard
' kosten. terwijl voor iedere F16125 woningwetwon in; gen gebouwd zouden kunnen worden. In dat opzicht
! liet Jan Pot zich ook kritisch uit over de regering die
: te lang wacht met wettelijke maatregelen voor een
: effectieve aanpak van het probleem van malafide oni deraanneming en koppelbazenpraktijken.
Voorts vond de secretaris dat de overheid meer zinvol
. werk moet scheppen en anderzijds de arbeidsomI standigheden zodanig dient te verbeteren dat minder
i mensen arbeidsongeschikt worden. Hij verwierp de
1 met name in rechtse kringen geopperde gedachte de
'uitkeringen zodanig te verminderen dat de mensen
1
' wel gedwongen worden om te gaan werken ook al
zijn zij hiervoor niet geschikt. ,.Gelijktijdig worden de
werkenden opgezet tegen de niet-werkenden met
kennelijk als doel de solidariteit tussen werkenden en
niet-werkenden te breken. Zonder meer een verontrustend verschijnsel waar we ons tegen moeten blijven verzetten". aldus Pot.
•
13 junl1980
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welke in 1980 zich demonstreert in toenemende werkloosheid.
Deze ontwikkeling wordt van de zijde van de Bouwbonden FNV in
'Profiel' gekarakteriseerd met 'Bouw dupe van falend bouwbeleid'
(p .. 146 ) . In het artikel wordt tevens gewezen op het verzet
tegen de wervingsacties van de werkgevers om jongeren naar de
bou'Y\' te halen.
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Bouwbelangen *

2 mei 1980

commentaar
Bouwbeurs en de jojo
Oe afgelopen week- en ook ·vandaag en morgen nog - la het
Algemeen Verbond Bouwbedrijf
met de llen lid-verenigingen, die
het AVBB hebben opgericht om
hun collectieve belangen te behartigen, met een eigen atand
vertegenwoordigd op de nationale Bouwbeurs In Utrecht.
Oe belangttelllng, niet alléén
voor een guprek op de eigen
stand, maar ook voor de bijeenkomaten dia het AVBB samen met
de .. ngealoten organlaallea
heeft belegd, waa zowel van de
zijde van de georganiseerd& ala
van nlet-go~organlseerde ondernemera, maar ook van vele andere ziJden, verreuend groot.
Het blijkt toch wol duideliJk- zo la
pok bij dit eerale samentraHen op
de Bouwbeura bewezen- dat het
hebben van een eigen overkoepelende en van diverse brancheorganlaatiea onontbeerliJk la.
Vooral In deze periode, waarin de
economlache situalle In ona land
an met name In die van de bouw
bepaald niet rooskleurig la, la een

krachtige beleldaondershtunlng
dringend noodzakelijk.
Oe Bouwbeurs werd door niet
mlnder dan drioo mlnlatera be·z ocht. Het waa mogeliJk ook hen
hier ,.In eigen kring" te wiJzen op
de krlllache allualle, waarin onze
bedrijfstak )lertoefl.
In de 1peclale Bouwbeur•krant,
die In grote oplage zowel op de
beurs ala daarbullen werd verspreid, la door het AVBB nog
eena duidelijk onderstreept dat
de bouw een van de belangrijkale
bedriJfstakken In Nederland la. Oe
bouwprorhktle omvat zo'n t2%
van het bruto nationaal produkt
en circa 50% van alle Investeringen. Het afgelopen jaar bedroeg
de totale produktie zo' n 46 miljard
gulden. Oe produktie, die da Nederlandae bedrijven In het bultenland behaalden, bellep ruim 6
miljard gulden.
Er werken bij bouw- eh lnatallatlebedrljven In ons land circa
450 000 man. Daar kan men nog
eena 200 000 man bljtellan voor
rechtatreeka aan de bouw toele-

''

Bouwbeleid is JOJO-beleid'

avbb

verende sectoren.
Beziet men het veld over een nog
breder vlak, dan mag men, voorzichtig geschat, aannemen dat
zo'n 800 000 arbeideplaatsen van
het wel en wee van de bouw
afhankelijk zijn.
Deze felten zijn biJ het nationaal
naar bulten treden van het AVBB
in Utrecht deze dagen nog eens
zeer duidelijk naar voren gebracht . .
Het AVBB heeft laten weten niet
gediend te zijn van een Jojo-beleid. Er mag met de bedrijfstak
niet een steeds op en neer gaande
overheidstaetiek wordan uitgeoefend.
Er zal veel aan gelegen zijn de
bouw behoedzaam door de huidige situatle heen te loodsen.
HopeliJk heeft het gezamenlijk
optreden van de ondernemers In
de bouw tijdene de Bouwbeurs
ertoe biJgedragen dit nog eena
duldolijk aan te tonen.
AO

..:.

De overkoepelende werkgeversorganisatie in de bouw (AVBB) stelt
dat zij niet gediend is van een 'jojo-beleid'.'Er mag met de
bedrijfstak niet een steeds op en neergaande overheidstaetiek
worden uitgeoefend' wordt gesteld in het hierboven geplaatste
commentaar.

* Officieel
(AVBB).

orgaan van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf
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Sche t s van de structurele en mogelijke feitelijke
ontwikkeling van de bouwproduktie
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Voor werknemers- en voor werkgeversorganisaties in de bouw blijkt
continuiteit van de bouwproduktie in te houden het handhaven van de
bouwproduktie op een zodanig niveau dat geen omvangrijke werkloosheid optreedt, de bedrijven hun omzet niet zien dalen en belangrijke
fluctuaties in de produktieomvang achterwege blijven.
De hierboven geschetste structurele en mogelijke feitelijke ontwikkeling is niet strijdig met het door de overheid aanvaarde begrip
over de handhaving van de continuïteit van de bouwproduktie, zij
het - zo is gesteld - dat er naar gestreefd zal worden de golven
in de feitelijke ontwikkelingen te beperken.
Het zal blijken dat niet het ~jojobeleid' het werkelijke probleem is
waarmee de bouw wordt geconfronteerd, maar dat dit wordt gevormd door
het verloop van de ontwikkeling van de voorraad bouwwerken.
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Waarneming van de ontwikkeling der bouwproduktie
en verkenning van de bouwopgave
De tot nu toe gegeven informatie over de ontwikkeli.ng
van de werkgelegenheid biedt op middellange termijn - ca.
5 jaar - een onzeker perspectief.
Ten einde meer inzicht te verkrijgen in de te verwachten
ontwikkelingen zijn in het verleden waarnemingen ontwikkeld
die ook nu nog worden toegepast.Deze zijn naast de
prognoses - de 'Conjunctuurtest bouwnijverheid - en de
'Statistiek van bouwobjecten in voorbereiding'.
De conjunctuurtest bouwnijverheid - waarvoor de gegevens
worden verkregen van het uitvoerende bouwbedrijf - biedt
informatie over de ontwikkeling van de bouwproduktie en
de personeelsbezetting van de uitvoerende bedrijven op
korte termijn.
De statistiek van de bouwobjecten in voorbereiding ontleent
haar gegevens aan regelmatig enquêteren bij ontwerpende
bureaus. Zij is gericht op de voorbereidende activiteiten
van de opdrachtgevers en is in de eerste plaats bedoeld
voor het onderzoek van de arbeidsmarkt.
De statistiek betreft een telling in geld van de bouwobjecten
in v o or b ereiding naar opdrachtgevers en categorieën van bouwproduktie. (Zie het desbetreffende overzicht op p. 150 waaronder
tevens gegevens over het yerloop van de personeelssterkte bij
architect~nbureaus zijn
vermeld).
De resultaten die worden verkregen met behulp van prognoses,
conjunctuurtests en de statistiek van bouwobjecten in voorbereiding zijn voor het verkrijgen van inzicht in de toekomstige
ontwikkeling van de bouwprodukt.ie - ten einde een richtsnoer te
verkrijgen voor de arbeidsvoorziening - beperkt en gebrekkig.
Voor een vooruitzien aangaande de toekomstige ontwikkeling van
de bouwproduktie op lange termijn is het zinvol hierbij de te
verwachten ontwikkeling van de voorraad bouw-werken te betrekken.
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Bouwobjecten in voorbereiding bij architectenbureaus e.d.,

1965

1970

1975

1976

1977

1978

4 430
6 085

5081
7 100

6 241
8 383

6 803
9 570

10 356
11894

12 949
13 779

2 112
1 932

3 264
3 093

4 953
4 786

5 673
5 017

5 652
5 603

6 739
6 293

25
38

19
.28

15
21

14
23

22
25

23
26

2 591
2 830

3 569
3484

4 941
5 651

6 235
6 204

9 205
7 927

a 178

mlngld
Onderhanden ontwerpen, ultimo december 1
woningen

andere gebouwen
Opdrachten waarvan de bouw is begonnen
woningen
andere gebouwen
Onderhanden ontwerpen uitgedrukt in
maanden toekomstige bouwproduktie 3
wonmgen
andere gebouwen
Netto ontvangen opdrachten"
woningen
andere gebouwen

9 332

1
Ontvangen opdrachten van /"100 000 en meer tot het maken van ontwerpen voor in Netjerland te [verjbouwen woningen en
andere gebouwen. De bedragen hebben betrekking op gera~mde aannemingssommen Iincl. e.v .. lihinstallaties cnz.J o! de

bouwkosten volgens NEN 1067. uilgave 1962. Vanaf 1970 excl . B.T.W .
Werken waarvan de bouw nog niet is begonnen .
Onderhanden ontwerpen gedeeld door 1I 12 x opdrachten waarvan de bouw is begonnen .
-.~ Ontvangen opdrachten minus de in de zelfde periode geannuleerde opdrachten, plus of minus de bouwsommutaties vun al
eerder gemelde opdrachten.
3

2

Architectenbureaus 1 en personeelssterkte. ultimo jaar

1965
Particuliere architecten/:lureaus
Aantal bureaus naar grootteklasse
met 0 pe"rsonen
met 1--4 personen
met 5--24 personen
met 25 personen en meer

1970

I 053
861
419
57

1009
929
464
81

769
829
447
69

Tmaal

2 390

2 483

2 114

Personeelssterkte naar functie
tekenaars
tekenaars-opzichters
opzichters
overig personeel

5 103
544
1 959
1 'i08

6603
509
2 148
2 228

5 448
494
1 155
2 537

Totaal

9114

11488

9634

1 777
4 040
3 297

1913
4 728
4 847

1 819
4 583
3 232

891

1 611

1784

Personeelssterkte naar groeneklasse
met 1-4 personen
met 5-24 personen
met 25 personen en meer

Ondernemingen met een eigen ontwerpbureau
Personeelssterkte
Excl. overheidsinstellingen met eigen ontwerpbureau .

*

1976

CBS

Statistisch Jaarboek 1979

1977

1978

2 117

2 263

1 918

1 871
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Verkenning van de bouwopgave
We geven thans aan, op welke wijze globaal een inzicht kan worden
verkregen in de ontwikkeling van het volume van de voorraad bouwwerken en van de bouwproduktie. 7)
Reeds eerder (p.
52 ) hebben we schematisch aangegeven op welke
wijze de woningvoorraad en de woningproduktie, gericht op uitbreiding van die voorraad, zich tot ca. 2000 zou kunnen ontwikkelen. Hierbij is uitgegaan van de veronderstelling, dat door het
niet meer toenemen van de bevolking na een zekere periode ook een
einde zal komen aan de groei van de wqningvoorraad (en ook aan de
voorraad van de overige bouwwerken) .
De veronderstelde groei van de woningvoorraad is gebaseerd op een
toeneming van deze voorraad tot ca. 6 miljoen omstreeks het jaar
2000. (Vergelijk Verstedelijkingsnota, 's-Gravenhage, 11 februari
1976. Deze vermeldt een maximum van 5,9 miljoen).
De groei van de voorraad bouwwerken (en van de woningvoorraad)
verloopt geleidelijk. Deze voorraad wordt o.m. bepaald door de
omvang en samenstelling van de bevolking, omvang en samen~telling
van de werkgelegenheid en de eisen die aan de infrastructuur
worden gesteld.
De ontwikkeling van de voorraad kan worden beschreven met behulp van
een groeikromme. Ten einde inzicht te verkrijgen in de problemen
die zich bij de voorraadontwikkeling met betrekking tot de produktie en de werkgelegenheid voordoen, zijn op de volgende bladzijden
van deze ontwikkeling twee gevallen geschetst. 8)
Hierbij is er
van uitgegaan dat in beide gevallen de voorraad na 2000 blijft
toenemen, tot deze zowel in het ene als in het andere geval in
2050 hetzelfde maximum niveau be.r·eiken.

7)

A. Hendriks, De bouwopgave 1949-2009. Voordracht ter gelegenheid van het tweede lustrum van de afdeling der bouwkunde
TH Eindhoven op 2 december 1977.

8)

Voorverkenning van de omvang van de bouwproduktie is inzicht
in de ontwikkeling van de netto_ bouwproduktie een onmisbare
factor.
Jaarlijkse bouwproduktie:

B

u

+ R1 + R2 + 0

B'

u

R1

vervanging

B

bruto bouwproduktie

R2

u

uitbreiding = netto
bou.,.Iproduktie

rehabilitatie
vernieuwbouw
instandhouding

.

0

onderhoud
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Ontwikkeling van de voorraad bouwwerken gericht
op bevrediging van de vraag naar bouwwerken
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Om na 1950 zo goed en/of zo snel mogelijk te kunnen voldoen aan
de vraag naar bouwwerken - in het bijzonder woningen - is, niet
alleen in Nederland, gekozen voor de ontwikkeling van de produktie die gericht is op het tot stand brengen van de gewenste
voorraad, zoals bovenstaand in principe is aangegeven. Deze
gewenste voorraad is het snelst bereikt voor de bouwwerken welke
niet voor wonen bestemd zijn. De voorraadontwikkeling gaat evenwel gepaard met een keerpunt in de bouwproduktie, op welk tijdstip
ca. 3% aan de voorraad wordt toegevoegd. Voor het zo goed mogelijk
handhaven van de produktie - en de werkgelegenheid - dienen na het
keerpunt vervangingsprogramma's tot Uitvoering te komen. In net
algemeen staan evenwel de werkzaamheden, gericht op de uitbreiding
van de voorraad, onder een grotere druk dan die welke gericht zijn
op de instandhouding van de voorraad.
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Ontwikkeling van de voorraad bouwwerken met
het oog op de handhaving van de werkgelegenheid
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In het bovenstaande theoretische geval is uitgegaan van de
absolute voorrang voor handhaving op een bepaald niveau van
de werkgelegenheid in de bouw na 1950. Deze gaat - uitgaande
van - de gemaakte veronderstellingen - samen met een jaarlijks
gelijke toevoeging aan de voorraad. De voorraad is in 2050
gelijk aan die bij de hiervoor geschetste ontwikkeling.
De 'prijs' voor handhaving van het produktieniveau en continuïteit van de werkgelegenheid is aanvaarding van het tekort
gedurende een lange periode.
Bij de verdere ontwikkeling van de bouwpr oduktie zal men in de
praktijk steeds worden geconfronteerd met de noodzaak de ontwikkeling van de werkgelegenheid - en de noodzakelijke opleiding van de arbeidscapaciteit - te betrekken bij het uitstip:pelen van het bouwbeleid.
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Neemt de netto produktie niet meer toe, dan wordt de bruto
bouwproduktie geheel afhankelijk van de produktie voor
vervanging, rehabilitatie (vernieuwbouw en instandhouding)
en onderhoud.
De continuiteit in de groei naar een nagenoeg constante
voorraad is aanvankelijk gepaard gegaan met een periode van
toeneming van de jaarlijkse omvang van de op uitbreiding van
de voorraad gerichte bouwproduktie, die evenwel gevolgd moet
worden door een periode van afneming van deze produktie.
Uit het geschetste beeld van de ontwikkeling van de voorraad
blijkt, dat een ,voortgaande toeneming van de voorraad na 2000
niets verandert aan ·het keerpunt '72 (p. 8 en 9).
Wel zal de lijn van de netto bouwproduktie, die een afgeleide
vormt van de groeikromme die de ontwikkeling van de voorraad
beschrijft, hiervan invloed ondergaan; maar deze lijn zal,
zij het minder sterk, blijven dalen.
De vermindering van de netto bouwproduktie in de komende jaren
is, zoals we reeds hebben vastgesteld, niet conjunctureel, maar
structureel van aard.
De veelvuldig geuite wens de bouwactiviteit te stabiliseren
is, gezien deze structurele ontwikkeling, in feite niet te
vervullen. Het willen voorkomen van een omvangrijke terugval
in de bouwproduktie maakt de stadsvernieuwing als bouwvraagstuk bijzonder actueel. Naarmate het namelijk mogelijk zou zijn
de omloopsnelheid van de bouwwerken in de voorraad te vergroten
(zie bijv. p.
44 ) , neemt de mogelijkheid toe, het peil van de
jaarlijkse omvang van de bouwproduktie te verhogen.
De verkenning van de bouwopgave maakt duidelijk dat het bouwen,
gepaard gaande met stadsvernieuwing (zie p. 73 en 74 ) , een
belangrijke bijdrage zal moeten leveren voor de toekomstige
werkgelegenheid in de bouwnijverheid.
De bouwopgave is evenwel een in!ichtingsvraagstuk, waarbij de
kwaliteit van de gebouwde omgeving steeds meer centraal komt te
staan, maar waaromtrent veel onzekerheden en belangentegenstellingen .- o.m. met betrekking tot de financiering - bestaan (zie
p. 71 en 72).
Het schrijven van het 'bestek' voor de komende bouwopgave
vereist het afwegen van tal van voorkeuren - o.m. ten aanzien
van de werkgelegenheid en van de scholing en de mate van
specialisatie van alle betrokkenen - en het doen van een keuze.
Dit afwegen is in feite een politiek probleem, want het betreft
mede het beslissen over de toekomstige inrichting van de samenleving.
Op het gebied van de keuzevoorbereiding ligt ook een taak voor
de afdeling der bouwkunde.
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Bouwproduktie .e n gebouwde omgeving

Samenvatting:

l.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

+

Is
Ss : gebouwde omgeving
1 a.
B' =4/s +nSs
a,· B'
JSs = Sw'
So'
So' = p,· B'
1 Bv.
Bv
Sw = - ( - - --· )
R,.,
R1.,
0.,.
n D.
D
= U • bouwproduktie
B = U
R,
R1
0
6a.
B'
· (netto)
B = V
Sa.
B < Ca
V~ Ca
9a.
A 1 =Ma+ T
Ca= Ma+ T
Az
Mf
F
Ca+@+ P,
1la.
I=Y-C-X+M
y, I
F
llb.
I=S+M-X
~Is

+

+

+

F
p

+

+

+

+

+

+

p
P, +@+Ca

J

Ca

Gebruikte symbolen:
B : bouwproduktie
Is : infrastructuur
Ss : superstructuur
Sw : woningproduktie
So overige gebouwenproduktie
n : aantal jaren
Bv : omvang bevolking
D : gemiddelde woningbezetting
Ruo: vervanging woningen
Rzw: rehabilitatie woningen
Ow : onderhoud woningen
V : vraag naar bouwproduktie
U : uitbreiding ~netto)
Rt vervanging
Rz rehabilitatie
0
onderhoud (geen klein)
So•
uitbreiding
Sw'

*

*

uitgangspunt in de doelfuncties:
- concentratiefuncties
- gebruiksfuncties
~(----,
uitgangspunt in de middelenfuncties:
- constructiefuncties
- procesfuncties

zie p. 74 e.v.

koppeling via :

Ca : bouwcapaciteit
a1• p1, y 1: parameters
materialen
materieelcapaciteit
technieken
bedrijfscapaciteit
arbeidscapaciteit
financiering
grond
ontwerp
plan (uitgevoerd)
nationaal inkomen
consumptie
c
investeringen
1
s besparingen
import
M
x : export
Mt
Ma
T
At
Az
F
G

:
:
:
:
:
:
:
p, :
p :
y :

- initiatief

-ontwerp
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Dijken die het nieuwe land omsluiten zijn'produkten' van
een fabriek met drijvende en rijdende werktuigen.
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