
Het kan: betaalbare huren in stad

BOUWEN Er is
een radicaal
andere route
om het tekort
aan betaalbare
woningen voor
middengroe-
pen tegen te
gaan, geloven
Arie Lengkeek
en Peter
 Kuenzli. Dat is
de wooncoöp.

D e crisis is voorbij, maar
het bouwen in de stad
wordt steeds schraler. 
De combinatie van sterk
stijgende prijzen in de

markt, gemeentelijk grondbeleid en 
de dominante positie van grote bouw-
ondernemingen leidt tot een race to the
bottom. Sociale huur en de top van de
markt kennen hun eigen dynamiek.
Maar middeninkomens vinden steeds
moeilijker passende en betaalbare
woonruimte ín de stad.

De oplossingen van de markt: nog
kleinere woningen, verder standaar -
diseren en integreren van het bouw -
proces. Resultaat: karige appartemen-
ten en architectuur die zich beperkt tot
de gevel. Een stevige lobby richting Rijk
en gemeentes roept op via het grond -
beleid te subsidiëren dat bouwen voor
de middengroepen toch rendabel kan
worden. ‘Den Haag moet zich meer in-
zetten om de huurmarkt in het mid-
densegment uit te breiden’, is de roep
van vastgoedexperts (Trouw, 11 septem-

ber). Wij vinden betaalbaar wonen voor
de middengroepen ook urgent, maar
zouden de politiek een radicaal andere
route willen wijzen om dat te bereiken. 

Woonrecht
In Duitse en Zwitserse steden heeft de
opgave van betaalbaar wonen voor de
middengroepen in de afgelopen jaren
geleid tot een opmerkelijke productie
van kwalitatief hoogwaardige, vernieu-
wende en duurzame woningbouw -
projecten. Wie er gaat kijken wordt
 verrast door de grote rijkdom aan
woon- en leefvormen. De sleutel ligt bij
de ‘Wohngenossenschaften’, wooncoö-
peraties die aan hun leden op kostprijs-
basis een woning verhuren. Leden bren-
gen kapitaal in voor het eigen vermo-
gen van de coöperatie en ontvangen in
ruil daarvoor ‘woonrecht’. Bij vertrek
vervalt het woonrecht en ontvangt 
het lid het ingelegd vermogen terug.
Het vastgoed blijft altijd in eigendom
van de coöperatie en is daarmee duur-
zaam onttrokken aan speculatie. 

Wij zijn ervan overtuigd dat die organi-
satievorm ook een antwoord vormt
voor de Nederlandse opgave van betaal-
baar wonen voor gezinnen in de stad.
Vanuit die overtuiging hebben wij met
anderen het Rotterdams Woongenoot-
schap opgericht, een wooncoöp gericht
op het ontwikkelen van 100 tot 200 be-
taalbare huurappartementen voor mid-
dengroepen, in of rond het centrum
van Rotterdam. We koersen met een
ongesubsidieerde businesscase af op
kostprijshuren tussen 800 en 1150 eu-
ro, tot 30 procent onder de markthuur
voor vergelijkbare woningen.

De belangrijkste hobbels die we nu
tegenkomen, betreffen de voorfinan-
ciering van een bouwproject en het ver-
werven van geschikte bouwgrond. In
beide gevallen is de politiek inderdaad
aan zet om de huurmarkt in het mid-
densegment verder te helpen. Onze
vraag aan politiek Den Haag is daarom:
geef woningcorporaties expliciet de
mogelijkheid om kapitaal in het eigen
vermogen van nieuwe wooncoöps te

stoppen. De Woningwet lijkt die ruim-
te te bieden, maar de corporatiesector is
kopschuw voor alles wat (nog) niet vol-
gens de letter der wet is. De inleg van
hun kapitaal maakt een vliegende start
mogelijk en garandeert betaalbaarheid.

Voorrang
Onze vraag aan de politiek in de grote
steden gaat over grondposities en de do-
minantie van de traditionele ontwikke-
lende partijen. De wooncoöps zijn in
staat marktconforme grondprijzen te
betalen. Geef ons voorrang bij grond -
uitgifte, of door een minimum aandeel
middenhuur door wooncoöps op te
 nemen in de grotere tenders die voor
marktpartijen worden uitgeschreven. 

Voor corporaties en stadsbesturen
onconventionele, maar legitieme keu-
zes: ze dragen direct en aanwijsbaar bij
aan de maatschappelijke doelen voor
gemengde stadswijken en een onge-
deelde stad. Met wooncoöps ontwik-
kelt de stad zoveel rijker, diverser, duur-
zamer- en gegarandeerd betaalbaar.

DE VRAAG van Monic Slingerland

Moeten we doorgaan met het scheiden van plastic afval?

I
k heb hem deze week toch maar
weer aan de weg gezet, de oranje
container vol plastic afval. Langs
de weg stonden er veel meer. Een
vrolijke rij. Maar wat levert het

uiteindelijk op, los van het gevoel een
goede burger te zijn? Niet zoveel, liet
het Centraal Planbureau deze week
weten in een rapport over circulaire
economie.

Het apart ophalen van plastic afval
is duur en vergt moeite, maar het re-
sultaat is nauwelijks meer dan een
paar armzalige bermpaaltjes. Ik keek
nog maar eens goed naar die oranje
sliert in de straat, maar kon een gevoel
van treurigheid niet onderdrukken. 
Is het dan verspilde moeite? 

Het ergste is dat het bericht over de
geringe effectiviteit ervan niet nieuw
is. Al in 2010 liet de toenmalige direc-
teur Ruud Sondag van Van Gansewin-
kel, een groot afvalinzamelbedrijf,

 weten dat zeker de helft van het inge-
zamelde plastic gewoon verbrand
moest worden omdat er verder niets
mee te beginnen was. Dat is dus al-
weer zeven jaar geleden. Het rapport
van het CPB laat geen andere conclu-
sie dan dat er sindsdien geen enkele
vordering gemaakt is. Als burger en 
als consument krijg ik daarmee de in-
druk dat die oranje containers vooral
een symbolische functie hebben. 

In die containers zit niet alleen
plastic, maar ook nog wat etensresten,
achtergebleven in yoghurtpak en
kwarkpot. En omdat ik niet heel pre-
cies weet wat er wel en wat er niet in
deze container hoort, zit er vast ook
allerlei onbruikbaar spul in. Ik ga niet
met rommel in mijn handen ook nog
even op de iPad de instructies bekij-
ken op de site van Plastic Heroes. En
zit er nu wel of geen aluminium in 
het yoghurtpak?  

Eigenlijk zijn 
die oranje
containers
gewoon grijs

Sinds we papier, groen en plastic afval
apart houden, hebben we veel minder
restafval. Nu we weten dat veel plastic
uiteindelijk in dezelfde verbrandings-
oven eindigt als het afval uit de grijze
container of zak, moeten we vaststel-
len dat tevredenheid over die enkele
grijze zak per maand misplaatst is. 
De geringe netto opbrengst van afval-
plastic laat zien dat zo’n vrolijke sliert
volle oranje containers een vertekend
beeld geeft. Eigenlijk zijn ze gewoon
grijs.

Toch moeten we doorgaan met het
apart inzamelen van plastic, zegt CPB-
onderzoekster Annemiek Verrips. Het
scheelt altijd wat in de uitstoot van
CO2. Hoeveel dan? Nou, 0,1 procent. 

Ik denk dat er ook een andere reden
is. Dat heeft te maken met het gevoel
dat je krijgt wanneer je papier in de pa-
pierbak gooit, flessen in de flessenbak
en dat lege kwarkpotje in de plastic

container. Het scheiden van huishou-
delijk afval maakt ons, burgers, er
steeds weer bewust van dat wij zelf
bijdragen aan milieuvervuiling. En 
dat wij er dus iets aan kunnen doen 
en vooral ook moeten doen. Als de
 gemeente op een dag zou zeggen dat
we die oranje container zelf ook maar
moeten laten ophalen als plastic afval,
krijgen we het signaal dat het allemaal
niet zoveel meer uitmaakt. Dan wordt
het allemaal nog erger. Dus, ook al is
het maar een symbool, die oranje
 container mag van mij blijven.

Hoe kijkt u er tegenaan: moeten we
plastic apart blijven inzamelen?

Stuur uw reactie van circa 150 woor-
den uiterlijk dinsdag 12 uur naar 

lezers@trouw.nl, voorzien van naam
en adres. Een keuze uit de antwoorden 

verschijnt woensdag.
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