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De titel die ons door de redakfie was meegege-
ven, verraadt het begrip van de redaktie voor de
samenhang der dingen. Het is ons duidelijk
geworden dat alleen het samengaan van al deze
faktoren in verschillende perioden van de volks-
huisvesting iets bijzonders heeft voortgebracht:
waarbij wij ook de stelling willen innemen dat
het primaat uiteindelijk bij de politiek ligt; zij
kan, vergezeld van heldere doeleinden en idea-
len op het terrein van de woningbouw, uitein-
delijk de andere partijen beïnvloeden om haar
idealen te verwezenlijken.
Rest ons nog de lezer te waarschuwen dat het
artikel is geschreven door twee medewerkers
van de gemeente Groningen, die twaalf jaar
geleden begonnen met stadsvernieuwing en
sindsdien werkzaam zijn op andere terreinen bij
diezelfde gemeente, zodat het beeld dat u van
het wonen in de stad gegeven wordt een ge-
kleurd beeld is; wij kunnen niet anders.

Corpus den Hoorn Zuid: sociale woningbouw
aan het water

In Corpus den Hoorn Zuid vindt binnenkort de
oplevering plaats van een woongebouw in
twaalf verdiepingen aan het Paterswoldse meer.
Dit gebouw is bestemd voor de 'Stichting Eigen-
tijdse Woonvormen voor Ouderen'. Deze stich-
ting, de SEWO, is een samengaan van de ver-
eniging Jusentus en de Humanistische Stichting
voor Huisvesting van Ouderen (HSHO). Jusen-
tus, opgericht in 1970 en voornamelijk bestaande
uit leden van de voormalige AJC (de socialisti-
sche jeugdbeweging) is al 20 jaar op zoek naar
een eigen woongebouw. SEWO en HSHO zijn
door het Groninger kollege van Burgemeester en
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Wethouders gevraagd om, samen met woning-
bouwvereniging GRUNO, een plan te ont-
wikkelen voor ouderenhuisvesting in dit gebied.
Het gebouw maakt deel uit van het nieuwe
bestemmingsplan Corpus den Hoorn Zuid en
bevat 53 huurwoningen. De bouw van huurwo-
ningen voor ouderen is opmerkelijk omdat in dit
deel van de stad geen sociale woningbouw was
voorzien. Die werd grotendeels in de wijken
Beyum en Lewenborg gebouwd. Corpus den
Hoorn Zuid was bestemd voor partikuliere
woningbouw. Er zijn voor deze prachtige lokatie,
de laatste uitbreiding in het zuiden van de stad,
veel plannen gemaakt. Maar de slechte bodem-
gesteldheid van Corpus den Hoorn Zuid en de
annexatie Noorddijk in het noordoosten van de
stad, waardoor hier ruimte voor woningbouw
vrijkwam, hebben de realisatie van deze plannen
steeds naar achter geschoven.

Nieuw bestemmingsplan

Rond 1980 werden de plannen voor Corpus den
Hoorn Zuid radikaal gewijzigd. De ontevreden-
heid met een wijk in aanbouw, Beyum, groeide.
De pogingen om de toenemende vlucht uit de
stad een halt toe te roepen door het bouwen van
kopieën van het platteland in de stad {individuele
woningen, openbare ruimte privatiseren, en de
aanleg van woonerven) had nauwelijks het
beoogde resultaat. Bovendien was de aanpak
met relatief weinig woningen en veel onderhoud
vreselijk kostbaar. In de laatste plannen voor
Beyem werd een veel formeler en strenger stede-
bouwkundig patroon ontwikkeld dat meer over-
eenkwam met de ideeën die bij het stadsbestuur
leefden.
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Nieuw bestemmingsplan Corpus den Hoorn Zuid

Voor Corpus den Hoorn Zuid lag er inmiddels
een bestemmingsplan dat vrijwel overeenkwam
met de uitgangspunten die voor Beyum hadden
gegolden. De dichtheid ervan was zeer laag (20
a 28 woningen per hektare) en 'de betekenis en
potentie van het plan waren volledig geprivati-
seerd. De idylle van hef meer werd via kronkels-
loten helemaal naar binnen getrokken, alsof het
een woonerfwas, dat ging maar door en leverde
een volstrekte desoriëntatie op' (Maarten
Schmitt, stedebouwkundige). Met deze lage
dichtheden konden slechts weinig mensen van de
lokatie genieten, het werd een privé-villawijk,
met naar verhouding veel infrastruktuur.
In het nieuwe bestemmingsplan koos de politeik
voor sociale woningbouw, met woningbouwver-
enigingen als opdrachtgevers en met financiële
steun van de rijksoverheid. Het stadsbestuur
bepaalde bovendien dat er meer woningen
moesten komen. Het werden er uiteindelijk 55
per hektare. Hoe meer mensen van deze prachti-
ge lokatie zouden kunnen genieten hoe beter. De
keuze voor sociale huurwoningen op deze
iokatie was zeer omstreden en werd door rijk en
provincie fel aangevochten. Toen de bouw in
'86-'87 in Corpus den Hoorn Zuid startte was het
dieptepunt in de koopsektor voorbij en moest
Corpus den Hoorn Zuid in de ogen van rijk en
provincie de funktie vervullen om de hoge inko-
mens voor de stad te behouden en aldus de
suburbanisatie helpen tegen te gaan.
Voor de politiek was het van groot belang om op
deze prachtige Sokatie sociale huurwoningen te
bouwen; nergens in het op de woningmarkt zo
geliefde zuiden van de stad, was in het verleden
plaats geweest voor Groningers met een smalle
beurs.

In het definitieve plan heeft nog een kleine veran-
dering plaatsgevonden. Het centrumgebied van
Corpus den Hoorn Zuid mocht door beleggers
ontwikkeld worden, bestemd voor hen die in de
jaren '60 weggetrokken waren uit de stad en
naar diezelfde stad willen terugkeren. Het resul-
teerde in een aantal duurdere gebouwen met
woningen, appartementen en penthouses.

Financiering met eigen middelen

Op het moment dat de woontoren van de Stich-
ting Eigentijdse Woonvormen voor Ouderen
door woningbouwvereniging Gruno was ont-
wikkeld en de bouw aanstaande was, kreeg de
gemeente Groningen te maken met een drasti-
sche afname van het van rijkswege beschikbare
gestelde kontingent sociale huurwoningen. De
sociale woningbouw in Corpus den Hoorn Zuid
stond weer op de tocht. En daar niet alleen: ook
in andere stadsvernieuwingsgebieden werden
plannen voor sociale woningbouw bedreigd.
Op dat moment werd door de gemeenteraad
een bedrag van ƒ 3,5 miljoen beschikbaar ge-

Ooslcrparkwijk in aanbou

steld voor de voortgang van de sociale woning-
bouw in Groningen; met dit bedrag konden 240
sociale huurwoningen extra worden gebouwd
omdat de gemeente alle exploitatietekorten van
deze woningen voor haar rekening nam. Zo kon
uiteindelijk toch met de SEWO-toren gestart
worden.
Het was niet de eerste keer in de geschiedenis
van de Groninger volkshuisvesting dat de ge-
meente aktief ingreep om de bouw van goed-
kope huurwoningen te bevorderen.

Sociale woningbouw rond de eerste
wereldoorlog

De sociale woningbouw in de stad Groningen
komt vlak voor WO-I tot stand. Dit had veel
eerder gekund.
Een voorstel, in 1908 ingediend door het sociaal-
ekonomisch raadslid Rugge, om van gemeente-
wege over te gaan tot de bouw van goede volks-
woningen, wordt met een vertraging van vier
jaren in juni 1912 in de raad behandeld en
verworpen met 17 tegen 13 stemmen. De meer-

derheid van de raad achtte op dot tijdstip de
woningnood niet zo urgent dat ingrijpen van de
gemeente noodzakelijk was.
In de volgende jaren bleef Rugge het gemeente-
bestuur attaqueren vanwege zijn nalatige hou-
ding ten opzichte van kwesties als woningnood
en krotopruiming. Het gemeentebestuur, meteen
liberaal als wethouder voor volkshuisvesting,
vertrouwde vooral op het partikulier initiatief om
het woningtekort op te lossen. Pas in 1914 komt
vooral door de woningbouwkorporaties de
sociale woningbouw op gang en in de periode
tot 1924 worden met rijkssteun door de korpora-
ties meer dan 3000 woningen gebouwd.
Afs in 1924 de produktie stagneert en het rijk
wederom de voorkeur geeft aan de bouw van
woningen door partikulieren komt Rugge, die
inmiddels wethouder is geworden, met een
voorstel in de raad voor de bouw van 750 wonin-
gen in de Oosterpark wijk, achter het slacht-
huisterrein. Woningen ten behoeve van de aller- •
laagste klasse. Rugge lanceert dit voorstel omdat
hij inziet dat partikulieren en woningbouwver-
enigingen voor deze groepen niet kunnen of
willen bouwen.
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hter de plaats van het huidige Oosterpark. In het midden de R.K. kerk aan de nog onbebouwde

Oosterpark als voorbeeldwijk

Het beeld van de Oosterparkwijk is voor de
gemeente een bron van inspiratie geweest bij het
ontwikkelen van een nieuwbouwwijk als Corpus
den Hoorn Zuid; vooral de Bloemenbuurt rond-
om de 19 zogenaamde boerderijtjes (vier wonin-
gen onder één kap) vormde een prachtig voor-
beeld van kwalitatief goede woningbouw(ar-
chitektuur). De opzet doet sterk denken aan dat
van een klassiek tuindorp.
Architekt Bouma laat zich bij zijn ontwerp leiden
door het woonkomplex in de Transvaalwijk in
Amsterdam van onder meer Berlage. Bouma laat
de straat, die onder poortgebouwen doorloopt,
verbreden tot kleine pleintjes waar de huizen de
besloten sfeer van een hofje hebben.
'De plasticiteit van de gevels — niet de kerkachfi-
ge trapportalen — is bedoeld om de hardheid van
de al te lange straten te verlevendigen. Bij de
laagbouw zijn hef de diverse dakvormen met de
rode pannen die een levendig spel opleveren,
alsmede het ritmisch hanteren van de gewone
bouwdelen als deuren en ramen, erkers en
daklijsten, die hier een uiterst grafisch {deurpa-
nelen, roeden in vensters, regenpijpen, schoor-
stenen op hoeken) patroon opleveren. Tenslotte

speelt de kleur een belangrijke rol: de diverse
types hebben alle tenminste twee verschillend
gevormde, gevoegde en gekleurde bakstenen.
Bij de detaillering van de hoekoplossingen
spelen de wisselende metselverbanden een grote
rol; bovendien verwijst het kleurenprogramma
naar de oorspronkelijk donkergekleurde spon-
ningen van de ramen, naar het houtwerk van de
deuren, gevelbetimmeringen en balkons.' (Uit:
'Om de Hoek' tentoonstelling Instituut voor
Kunstgeschiedenis.)

Inspiratie

In de diskussies, voorafgaand aan de bouw van
Corpus den Hoorn Zuid, is door de gemeente
samen met korporaties en architekten gepoogd
om 'te leren van het verleden'; er lijkt geen tak
van wetenschap van ambacht of nijverheid die
zo a-historisch te werk gaat als de volkswoning-
bouw. Bij het ontwerpen van een nieuwbouwwijk
wordt iedere keer 'opnieuw' begonnen. Het
ontwerp is vaak een reaktie op het voorgaande,
op de wijk die net gereed is en veelal moet de
nieuwe wijk radikaal anders. Zo was Beyum ('80}
een heftig antwoord op de massale hoogbouw

en de strenge geometrische industriële laagbouw
van de wijk Lewenborg ('70).
Toen het op Beyum geïnspireerde bestemmings-
plan voor Corpus den Hoorn Zuid werd verlaten,
is er eerst gepoogd om te achterhalen wat de
geschiedenis aan goede woonwijken heeft
voortgebracht.
Hoe zijn deze wijken destijds in staat geweest om
op de vraag naar nieuwe woningen in te spelen?
En hoe komt het dat zij een beeld uitstralen dat
deze wijken tot op de dag van vandaag geliefd
maken?

Berlijn en Frankfurt

Telkens weer stootten we bij ons onderzoek op
de woningbouw in Berlijn en Frankfurt uit de
jaren '20; maar ook de Groningse Oosterpark-
wijk is voor ons een enorme inspiratiebron
geweest. Er is geen ruimte in dit artikel om zeer
uitvoering in te gaan op de ervaringen in Berlijn
en Frankfurt. Enkele kwesties zullen we kort
bespreken:
/ Verhouding tof de politiek
Genoemde wijken ontstaan in door sociaal-
demokraten gedomineerd stadsbesturen in de
jaren '20; met het aan de macht komen van de
sociaal-demokraten in de verschillende Westeu-
ropese landen, alsook in het bestuur van de
grote steden, wordt in sociale wonïngbouwpro-
gramma's ook grote aandacht besteed aan de
kwaliteit van de volkswoningbouw.
2 Sterke uitvoerende diensten
Overal waar de politiek haar idealen op het
terrein van de volkshuisvesting tot uitvoer wil
brengen gaat zij over tot het instellen van krach-
tige uitvoerende diensten. In Frankfurt wordt
Ernst May hoofd van alle diensten die verant-
woordelijk zijn voor het ontwerp van dë stad,
waardoor optimale voorwaarden worden ge-
schapen voor integrale ontwerpen van gehele
woonwijken. In andere steden worden geënga-
geerde architekten aangetrokken om samen met
de gemeentelijke diensten de ontwerpen te
maken.
3 integrale ontwerpen
Door de sterke greep van de politiek alsmede de
gemeentelijke diensten op het totale ontwerp
wordt het mogelijk om letterlijk alles in de nieu-
we wijken vorm te geven en wel zodanig dat van
een optimale samenhang sprake is: zo ontwerpt
Ernst May in Frankfurt tuinmuren, toegangshek-
ken, pergola's, plekken voor vuilcontainers,
tuinhuisjes, enz.
4 Politiek omstreden
De woningbouw leverde in de genoemde steden
felle reakties op; zo was 'Onkef Toms Hütte', het
meesterwerk van Bruno Taut, gelegen in het
bosrijke zuidoostelijk deel van Berlijn, tot dan
slechts voorbehouden aan hogere inkomens. De
prachtige, kleurrijk gestukadoorde gevels lever-
den de spottende bijnaam 'papegaaien-buurt'
op.



Corpus den Hoorn Zuid als resultaat

Hiervoor hebben we beschreven hoe Corpus den
Hoorn Zuid het resultaat is geworden van een
krachtige sociaal-demokratische stadspolitiek.
Maar ook de inbreng van opdrachtgevers en
architekten is nodig voor een hoogwaardige
kwaliteit in de volkshuisvesting. De gemeente
vond m Corpus den Hoorn Zuid als opdrachtge-
ver woningbouwkorporatie Gruno naast zich,
die vrijwel in alles haar idealen deelde. Gruno
was zelfs aktief betrokken bij het ontwikkelen
van het nieuwe bestemmingsplan. Woningbouw-
vereniging Gruno startte het ontwerpproces in
Corpus den Hoorn Zuid met een inspirerend
programma van eisen waarin naast de ge-
bruikelijke technische eisen vooral de nadruk lag
op de indeling en de uitrusting van de woningen
en de inrichting van de openbare ruimte. Er
werden niet alleen standaard-woningen aange-
boden, maar ook ingegaan op nieuwe woon-
vormen en -wensen.

Tenslotte de architekten. In overleg met de ge-
meente werd door de woningbouwvereniging
architekten bureau Mecanoo uitgenodigd. Over
dit bureau schrijft Hans van Dijk in het jaarboek
1989/1990 'Architektuur in Nederland': 'De
architektuur van Mecanoo maakt een maat-
schappelijk rijkdom zichtbaar. Ze geeft vorm aon
een beschavingsniveau waarbij de huisvesting
van de minder bedeelde medemens een bron
van kollektieve trots kan vormen. De ontwerpen
van Mecanoo hebben in dat opzicht dezelfde
uitstraling als het Neu Frankfvrt van Ernst May
op woningbouwprojekten die in de jaren '60
werden gerealiseerd (...). In al die gevallen
voldeed de woningbouw niet alleen aan een
maatschappelijke behoefte maar vormde ze ook
een verrijking van de openbare, stedelijke ruim-
te. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Ver-
enigde Staten waar sociale woningbouw syno-
niem is voor armoede, verpaupering en verval.'
Uit de samenwerking tussen opdrachtgever,
architekten en overheid is een voorbeeldige
woonwijk ontstaan. Het blad 'De Architect'
schrijft in maart '89 over Corpus den Hoorn Zuid:
'Tuinstad of zakelijkheid? Hef plan is uiteindelijk
een mengeling geworden van alle beelden die
de verschillende participanten zich voor ogen
hadden gesteld. De architectuur heeft de zake-
lijkheid van de Weissenhofsiedlung, de woonom-
gevingsplannen hebben de zorgvuldigheid van
Vreewijk.'

Vanuit historisch oogpunt is het opmerkelijk dat
de recensies over Corpus den Hoorn Zuid sterk
doen denken aan onze beschrijving van de
Oosterparkwijk. Huidige artikelen spreken
immers van 'Veelvuldig gebruik van kleur in
gevels en kozijnen', 'Hef vormgeven van schei-
dingen tussen openbare ruimte en privé-gebie-
den zoals pergola's, heggen, rozenperken, e.d.',
'Het ontwerpen en aanleggen van kollektieve
binnenterreinen, en van een voetgangers- en
fietsersroute dwars door het plan', 'Zorgvuldig

worden de toegangen tot de woningbouw ont-
worpen en vormgegeven door luifels, portalen
en hekwerken', en 'Letterlijk alles wordt in een
integraal plan ontworpen; zones, garages,
bergingen, elektricite'itskastjes e.d.'

Het vervolg

Hoe noodzakelijk de genoemde hechte drie-
hoeksverhouding tussen gemeente, opdrachtge-
ver en architekt is, wordt schrijnend duidelijk in
het volgende deelplan van Corpus den Hoorn

een beslissende rol gespeeld bij de totstand-
koming van de verschillende woningbouw-
projekten in de stad; daaraan hebben we in dit
artikel een belangrijke vijfde faktor toegevoegd,
de opdrachtgever. Zonder een inspirerende
opdrachtgever is het nauwelijks mogelijk om
goede woningbouw te maken.

Maar doorslaggevend is in onze ogen toch de
politiek. Naarmate zij nadrukkelijker idealen
formuleert en bewust keuzes maakt die in de
stedebouw en planologie vertaald kunnen wor-
den, wanneer zij zelf voor dit beleid bereid is te

Corpus n Zuid, op de voorgrond het Hoornse Meer

Zuid. De Architect (themanummer 39, mei '90)
beoordeelt het als volgt: 'dit door prof. J. v. Stigt
ontworpen projekt berust geheel in de onge-
articuleerde, burgerlijke braafheid van de typi-
sche nieuwbouwwijk-architectuur (...). Hef
programma van eisen dat ten grondslag lag aan
hef plan Steenhuis (Mecanoo) was dus niet
gebaseerd op enige overtuiging of ideologie. Bij
hef eerstvolgende projekf wordt het niet als ter
zake doende en zelfs ongewenst in de prullebak
gegooid en vertrouwde men weer op de traditio-
nele clichés, waarbij de zorg voor de buitenruim-
te in het luchtfedig&verdween. Het is geen won-
der dat de gemeente uit dit soort ervaringen de
conclusie trekt dat het noodzakelijk is om de
eigen invloedssfeer uit te breiden.'

Politiek

Met een wisselende Intensiteit hebben de ar-
chitektuur, de stedebouw, financiën en politiek

betalen en wanneer ze zorgvuldig haar ar-
chitekten kiest dan zal dit in de woningbouw
duidelijk zichtbaar worden. Wij hopen aan de
hand van Corpus den Hoorn Zuid en de Ooster-
parkwijk het belang van de politiek te hebben
toegelicht.
Wij zijn ons ervan bewust dat de impulsen van
het stadsbestuur spanningen oproepen met de
verzelfstandiging van de woningbouwverenigin-
gen en het recht van hen en van anderen om
bijvoorbeeld zelf hun architekt te benoemen.
Bouwen is echter in ons land bij uitstek een
maatschappelijke zaak waarvoor de politiek een
grote verantwoordelijkheid draagt.
Tenslotte, en dat mag dit artikel wellicht on-
voldoende duidelijk hebben gemaakt, is kwaliteit
in de volkswoningbouw een strijd geweest die
met enorm veel inspanning gepaard ging en met
veel teleurstellingen. Maar nu de resultaten van
onze gezamenlijke inspanning zo breed herkend
en erkend worden lijkt dat zeker de moeite
waard geweest. •


