
 

 
 

ULI Netherlands Residential Council – debat over sociale 
duurzaamheid en menging  
Werkbezoek 26 juni 2019  
 
Een inclusieve stad is een stad die toegankelijk is voor iedereen. Door de toegenomen onbetaalbaarheid van het 
wonen in steden en de groeiende sociale ongelijkheid is momenteel de inclusieve stad een veelbesproken thema. 
Het onderwerp roept een aantal vragen op. Wat zijn de mogelijkheden om te werken aan een inclusieve stad? Hoe 
wenselijk is sociale menging eigenlijk? Op welk schaalniveau kan dit het beste gebeuren? En hoe kijken verschillende 
partijen die met gebiedsontwikkeling bezig zijn hier tegen aan? Om antwoord op deze vragen te vinden heeft de 
Residential Council van de ULI een werkbijeenkomst georganiseerd over het thema sociale duurzaamheid en 
menging op complexniveau. Met deze bijeenkomst onderzoekt de Residential Council ambities voor een inclusieve 
en ongedeelde stad. De focus is gericht op menging op complexniveau. Aan het debat hebben dertig personen 
deelgenomen. De deelnemers vertegenwoordigen verschillende partijen die bij gebiedsontwikkeling betrokken zijn: 
commerciële marktpartijen (projectontwikkelaars en beleggers), corporaties, gemeenten en ontwerpers.  
 
Voorafgaand aan het debat is er een rondleiding door het gemengde Amsterdamse appartementencomplex La 
Grande Cour met 252 woningen waarvan 79 sociale huurwoningen, 123 vrije sector huurwoningen en 50 
koopwoningen. Het gebouw heeft ook 2800 vierkante meter aan bedrijfsruimte. Het complex bestaat uit drie 
binnenhoven gekoppeld aan de entrees waar huurders en kopers gebruik van maken. Tijdens de rondleiding is 
ingegaan op wrijvingen tussen verschillende groepen huurders en kopers en problemen in het gebruik en het beheer 
van de collectieve ruimten.  
 
De observaties en inzichten tijdens de rondleiding vormen het uitgangspunt voor het debat onder leiding van Hans 
Hugo Smit en Ivan Nio. Het debat voltrekt zich rond twee vragen: 1. Wat zijn de doelen van menging; 2. Waar moet 
men rekening mee houden bij menging op complexniveau?  
 
Nio geeft eerst vanuit een stadssociologisch perspectief een korte inleiding over menging op buurt en 
complexniveau. Er wordt momenteel veel gesproken over de inclusieve en ongedeelde stad, maar in de stedelijke 
vernieuwing was het beleidsideaal al menging om sociale segregatie en concentraties van armoede tegen te gaan. 
Terwijl politici en ook corporaties optimistisch waren over menging zijn sociale wetenschappers als Jan Willem 
Duyvendak, Reinout Kleinhans en Sako Musterd kritisch als het gaat om wat er is gerealiseerd van de oorspronkelijke 
idealen. Een van de doelstellingen van het mengen van koop en huurwoningen is het idee dat er meer sociale 
cohesie zou ontstaan en dat rolmodellen in een wijk komen te wonen waar armere bewoners zich aan kunnen 
optrekken. Uit onderzoeken blijkt dat menging weinig tot geen effect heeft op inkomen, werk en gezondheid. Ook 
komen onderlinge contacten niet tot stand als er sprake is van een te grote diversiteit. Te grote verschillen tussen 
bewoners leiden eerder tot problemen, irritaties en conflicten.  
 
De meeste sociologen en geografen stellen dan ook dat men moet streven naar homogene buurtjes in een 
heterogene wijk. In stedelijke vernieuwingswijken is niettemin soms op blokniveau gemengd. Stadsbewoners 
waarderen doorgaans een sociaal gemengde wijk maar willen liever niet in een complex wonen waar het verschil 
tussen groepen bewoners te groot is. Problematisch in gemengde complexen zijn vooral gedeelde collectieve 
ruimten zoals liften, galerijen en binnentuinen. Daar ontstaan vaak wrijvingen tussen de verschillende groepen 
bewoners. Daar zitten ook problemen met het beheer, zeker als de schaal van een complex groot is.  
Het wordt tijd dat we in een veranderde maatschappelijke context een stap verder zetten dan het algemene credo 
‘homogene buurten in heterogene wijken’. Hoe kunnen we preciezer vorm geven aan een diverse en inclusieve stad? 
Wat is de kleinste korrel van homogeniteit? Wat is het beste schaalniveau om te mengen? En wat zijn goede 
voorbeelden van menging?  
 

 
 
 



 

 
Deel 1: Doelen van menging  
De eerste vraag voor het debat is wat voor de deelnemers het doel van sociale menging is. Is dat pragmatisch omdat 
door menging bepaalde doelen zijn te realiseren, zoals dat verschillende inkomensgroepen gehuisvest kunnen 
worden? Of is het idealistisch vanwege een sociaal-maatschappelijk doelstelling? Streeft men er naar om 
verschillende mensen met elkaar in contact te brengen zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen verrijken? 
Gaat het daarbij ook om een meer ideologische doelstelling om mensen met minder geld of opleiding te willen 
verheffen? Door ze te huisvesten naast mensen met meer inkomen of opleiding zodat de mensen met minder 
inkomen of opleiding door onderling contact meer mee krijgen en vooruit kunnen komen?  
 
Gemengde steden en wijken  
Iedereen is het er wel mee eens dat een stad en een wijk plek moeten bieden aan diverse doelgroepen. Iemand die 
werkzaam is bij een gemeente vertelt dat het doel bij de woningbouwopgave in Amsterdam Zuidoost een gemengde 
stad is. Er vindt verdichting plaats en doel is menging met duurdere woningen voor middeninkomens zodat 
bewoners met verschillende inkomens er kunnen wonen. Het doel is niet om te mengen op complexniveau. Het 
gegeven van homogene buurtjes in een heterogene stad is herkenbaar. Men streeft ernaar dat voorzieningen als de 
bibliotheek en openbare ruimten gedeeld worden door uiteenlopende bewoners. De menging vindt dan plaats in het 
publieke domein waar verschillende groepen elkaar tegen kunnen komen.  
 
Flexibiliteit  
Een projectontwikkelaar heeft er moeite mee om te blijven hangen in een oude definitie van mengen die gaat over 
het bijeenbrengen en huisvesten van verschillende doelgroepen, doorgaans kansarmen en kansrijken. Onder 
mengen verstaat ze het maken van flexibele ruimtes die verschillend zijn te gebruiken zodat er duurzaam en 
toekomstbestendig wordt gebouwd. Dat kan voor gezinnen zijn en op een ander moment voor andere doelgroepen. 
Dat betekent dat men flexibeler wordt in vastgoedontwikkeling en ruimte en mogelijkheden biedt voor nieuwe 
programma’s. Het denken over inkomenscategorieën en bepaalde indelingen van mensen is niet de oplossing voor 
een gemengde stad. Een gemengde stad betekent vrijheid en keuzemogelijkheid. Een gebied moet door de tijd heen 
andere programma’s in zich op kunnen nemen. Het is interessant om te onderzoeken wat dat betekent voor 
vastgoedproducten van beleggers en ontwikkelaars, maar ook voor planners en programmeurs. Dat vereist een 
andere manier van kijken naar de stad. We moeten niet blijven hangen in vragen als het waarom van mengen en 
kwesties als overlast en conflicten. Door naar andere concepten en oplossingen te zoeken, kan je menging beter 
bereiken.   
 
Rechtvaardige stad  
De hartenkreet van de ontwikkelaar krijgt bijval en als reactie komt nog het begrip rechtvaardige stad ter sprake. Dat 
gaat ook over de keuze ergens te wonen. Daar hoort ook informaliteit bij. Door informaliteit kunnen mensen zich 
eigenaar voelen van plekken in de stad en ontstaan bijzondere plekken en gebouwen. Na de inclusieve of de 
gedeelde stad moet het volgens de ontwikkelaar nu gaan over de rechtvaardige stad. Dat vertrekt niet vanuit 
bepaalde vastgelegde percentages sociale huurwoningen en voorzieningen. We moeten anders conceptueel gaan 
nadenken over het maken van een stad. We moeten flexibeler bouwen waardoor een woonruimte kleiner of groter 
kan worden, permeabel wordt. Door het aanbrengen van flexibiliteit hebben ook huishoudens met weinig inkomen 
zicht op een woning. En dan worden wijken duurzamer en toekomstbestendiger.  
 
Enkele deelnemers plaatsen kanttekeningen bij de oproep om flexibeler te bouwen. Vanuit gemeentelijk beleid 
bezien is het een lastig uitgangspunt. Beleid gaat namelijk over bepaalde programma’s. Een ander stelt dat de 
gemengde stad altijd een sociologische component heeft. Menging gaat over problemen van samenleven. Waarom 
hebben sommige groepen mensen moeite met elkaar of kiest men ervoor om onder gelijkgezinden te wonen? Hoe 
voorkomen we sociale segregatie? Een architect stelt dat door flexibel bouwen niet vanzelf menging in een buurt 
ontstaat. Een thuisgevoel in een buurt wordt bepaald door andere bewoners in wie men zich herkent. Op wijkniveau 
moeten verschillende groepen een substantiële omvang hebben. En als ze naast elkaar wonen is het de opgave om 
de ruimte ertussen zo vorm te geven dat het uitnodigt tot interactie.  
 
 
 
 



 
 

Iemand die onderzoek doet naar gebiedsontwikkeling brengt het element werk in de discussie. Het gaat volgens hem 
om menging met werk. Sociale stijging is te bereiken als men niet aan de kostenkant van een huishouden gaat zitten, 
maar aan de verdienkant. We moeten ervoor zorgen dat mensen werk hebben. Echt mengen betekent werk in de 
wijk en de stad brengen.   
 
Verschillende inkomens 
In het debat is een redelijke eensgezindheid vast te stellen dat men verschillende plekken wil waar verschillende 
mensen met verschillende inkomens kunnen wonen. Dat is goed voor de samenleving. Een vertegenwoordiger van 
een gemeente zegt dat idealistische doelen vaak niet gehaald worden. Toch voelen we intuïtief aan dat we menging 
wel willen. Maar dan moeten er andere idealistische doelen aan hangen zoals flexibiliteit of dat men werken en 
wonen dichter bij elkaar brengt. Dan krijg je ook menging. De reden waarom je die menging wilt, komt dan voort uit 
een ander soort doelen en dan ga je andere dingen doen. Volgens iemand anders biedt verdichting rondom 
knooppunten van openbaar vervoer kansen voor menging. Mensen met een klein budget en die eenvoudig werk 
verrichten moeten dicht bij hun werk kunnen wonen. De vraag is wat we kunnen toevoegen om de doelstelling van 
betaalbare woningen in de buurt van werkgelegenheid te realiseren. 
 
Iemand voert nog een reden aan waarom mensen met verschillende inkomens, opleidingen en beroepen in de stad 
moeten kunnen wonen. Ze hebben elkaar namelijk nodig. In een vergrijzende samenleving waar ouderen veel langer 
alleen in hun huis blijven wonen zijn steeds meer mensen nodig die ouderenzorg verlenen. Zij moeten in de 
nabijheid wonen van mensen die thuiszorg behoeven. De stad moet al die verschillende groepen huisvesten.   
 
Menging van bevolkingsgroepen hoort bij stedelijke woonmilieus, zo stelt een ander. In de Utrechtse wijk Lombok 
wonen bijvoorbeeld steeds meer beter verdienende en hoger opgeleide stadsgezinnen. Deze gezinnen beginnen 
echter het rauwe randje van de wijk te missen omdat de sociale huurwoningen worden uitgepond. Zij willen in een 
gemengde wijk wonen en straks wonen ze allemaal tussen dezelfde mensen. Menging was voor hen een reden om in 
de stad te gaan wonen.  
 
Vragende en dragende bewoners  
Iemand van een corporatie brengt de discussie terug naar menging op complexniveau waar de corporatie uit 
idealistische overwegingen ervaring mee heeft. Er moet bij gemengde complexen verder worden gekeken dan alleen 
de portemonnee. Portaal heeft in een aantal gemengde complexen vragende en dragende bewoners. Als mensen 
hier zelf voor kiezen krijg je een goede mix en gaat het ook werken. Daardoor gaan vragende mensen zichtbaar meer 
mee doen in de maatschappij. Ze krijgen daardoor werk en komen uit die negatieve spiraal en kunnen zich gaan 
ontwikkelen. Het gemengde concept blijkt succesvol en Portaal gaat hier ook mee verder.  
 
Doorstroming en behoud sociale netwerken  
Vanuit het perspectief van een corporatie is er nog een urgente reden om op wijkniveau te mengen. Menging is 
volgens een vertegenwoordiger van een corporatie noodzaak in een slechte wijk waar prestaties op de scholen laag 
zijn, het inkomen laag is, en waar veel zorggeld naar toe gaat. Een voorbeeld is Overvecht in Utrecht waar veel 
sociale huurwoningen staan. Als corporaties niets doen verandert er niets. Als een huishouden daar meer gaat 
verdienen en sociaal stijgt dan moet die de wijk uit. Corporaties hebben in slechte wijken met veel sociale huur een 
belangrijke taak. De vraag is hoe corporaties daar met andere partijen menging voor elkaar kunnen krijgen.  
Door een mix van huur- en koopwoningen in een wijk, zeker in monofunctionele sociale huurwijken, hebben mensen 
de mogelijkheid om in hun wijk te verhuizen. Veel mensen die het beter krijgen willen er blijven wonen. Dat heeft 
een positief effect op de sociale cohesie en de binding met elkaar.  
Nio geeft als voorbeeld dat in Amsterdam Nieuw-West veel koopwoningen zijn gebouwd waarvan men eerst dacht 
dat er veel gezinnen van binnen de ring naar Nieuw-West zouden gaan verhuizen. Veel nieuwe woningen zijn 
gekocht of gehuurd door Turkse en Marokkaanse huishoudens die wel in het stadsdeel willen blijven omdat ze daar 
hun sociale netwerken en voorzieningen hebben.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Een vertegenwoordiger van een gemeente denkt niet dat mensen met een laag inkomen in een sociale huurwoning 
er veel beter van worden als er een rijkere buurman naast komt wonen. Toch gelooft ook hij in menging. Hij verwijst 
naar Rotterdam Zuid, een slechte wijk om in op te groeien. Er is daar een concentratie van uitkeringsgerechtigden en 
criminaliteit. Als je tussen mensen woont die allemaal hetzelfde zijn, met uitkering, geen werk en zonder perspectief 
dan gaat het niet goed. Het versterkt de negativiteit. In buurten als Bloemhof en Hillesluis is 40 procent van de 
bewoners uitkeringsgerechtigd en in sommige straten werkt bijna niemand. Menging is hier een noodzaak.  
 
Kinderen en gemengde scholen 
Het vraagstuk van menging op wijkniveau is ook vanuit het perspectief van kinderen te benaderen. Men vindt het 
nastrevenswaardig als kinderen met verschillende sociale groepen bij elkaar in de klas zitten en met elkaar in een 
sportteam zitten. Dat geeft een stevige basis voor een samenleving. Volgens Hans Hugo Smit gaat het in de 
oorspronkelijke doelen erom dat kinderen die slecht scoren door menging beter gaan scoren. Maar er is geen bewijs 
dat dit ook gebeurt. Een van de deelnemers is verbaasd dat niet is gebleken dat kinderen op een gemengde school 
beter gaan presteren dan op eenzijdig samengestelde scholen. Nio nuanceert dat in gemengde wijken hoger 
opgeleide ouders hun kinderen meestal niet naar een zwarte school brengen. Gemengde scholen blijven schaars.  
 
Een deelnemer vertelt dat het ouders gezamenlijk is gelukt om een zwarte school in Rotterdam gemengd te maken. 
De school heeft een nieuwe locatie gekregen in de wijk op de grens van het zwarte en witte deel. Een aanname 
beleid garandeert dat menging ook in stand blijft. Maar als kinderen bij elkaar willen spelen ontstaat niet de 
gehoopte menging. Uiteindelijk gaan kinderen spelen met kinderen uit dezelfde milieus. Het is idealistisch, terwijl de 
werkelijkheid complexer is. Maar is dan te stellen dat het realiseren van een gemengd project – of het nu een 
woongebouw of een school is – geen voldoende voorwaarde is dat er ook uitwisseling zal ontstaan? Deze stelling 
gaat voor veel aanwezigen te ver. Zo stelt iemand dat kinderen die op een gemengde school zitten maatschappelijk 
bewuster worden en meer gevoel krijgen voor andere milieus en culturen. Iets dergelijks geldt voor een gemengde 
wijk. Iedereen prefereert een gemengde wijk ook al is de sociale werkelijkheid vele malen complexer dan planners 
en ontwerpers kunnen voorzien.  

 
Deel 2: Waar dienen we rekening mee te houden: do’s and don’ts   
Vraag blijft hoe het zit met menging op complexniveau. De Residential Council onderschrijft ambities als het gaat 
over inclusiviteit en een stad voor iedereen. Maar ze is veel terughoudender als het gaat om het huisvesten van 
verschillende groepen in één gebouw. Alhoewel in de praktijk vrijwel nooit  bewust wordt voorgeschreven dat er in 
één pand gemengd moet worden, kunnen er in de praktijk diverse redenen zijn voor menging. Bijvoorbeeld door het 
feit dat er op een ondergrondse parkeerbak gebouwd moet worden, waardoor het noodgedwongen één complex 
wordt. Of doordat een gemeente een gebied in kleine uitgeefbare plots opknipt en per plot dezelfde percentages 
sociale huur toepast. Aan gemengde complexen met een gemeenschappelijke voordeur en parkeergarage zitten 
echter veel haken en ogen. Het tegenovergestelde van idealistische doelen wordt dan bereikt. Het kan eerder leiden 
tot onbegrip en wrevel dan tot meer begrip. De vraag is daarom hoe verschillende groepen op complexniveau zijn te 
huisvesten. Waar loopt men tegenaan?  
 
Gemengde typologieën 
Een onderzoeker gebiedsontwikkeling vindt dat we voor goede voorbeelden naar het buitenland moeten kijken. In 
Nederland is na de tweede wereldoorlog op complexniveau het functionalisme dominant geweest. Dat ging uit van 
sociale gelijkheid. In het buitenland is meer rekening gehouden en uitdrukking gegeven aan sociale verschillen. Een 
voorbeeld van een gemengde typologie is het Parijse appartementencomplex met een ‘belle etage’ en op de zolder 
woonruimten voor werksters.  

Leerzaam is ook het Berlijnse bouwblok met aan de straat een bedrijf of grote woning en in het eerste hof een 
tussenhuis voor ambtenaren. Achterin is een werkplaats met woningen voor lagere klassen. In Nederland is geen 
historie in deze gemengde typologieën. Wij experimenteren nu pas met gebouwen waar in het buitenland vanuit 
een gelaagde samenleving eeuwenlang ervaring mee is opgedaan. Het gaat om ontwerphistorie, maar ook over 
culturele tradities.  
 
 

Do: Accepteer een zeker standsverschil in gemengde typologieën en geef dat ruimtelijk vorm.  

 



 
 

Gelaagde stad  
Een begrip dat een ontwikkelaar betekenisvol vindt is de gelaagde stad. Het wordt momenteel veel gebruikt als 
kritiek op anonieme woontorens die niet zouden bijdragen aan een meer gemengde, gelaagde stad. Interessant 
vindt ze ook een typologie met een kleine en grote korrel. En met ruimtes die nog niet zijn bepaald. Dat kunnen 
niches voor ‘misfits’ zijn. Zo is een beetje het rauwe randje van de stad te behouden. De onderzoeker 
gebiedsontwikkeling vult aan dat het interessante van het Berlijnse bouwblok is dat een misfit plek achterin een hof 
wel op een A-locatie zit. Vergelijkbaar is het Schieblok in Rotterdam waar je voor weinig geld op een A plek zit. Maar 
hoe werkt het bij een gemeente? Die bedrijven volgens hem ‘Excel stedenbouw’. Er worden tenders op 
complexniveau uitgeschreven. Je wordt gedwongen om in spreadsheets percentages te benoemen. 
 
Een architect wijst erop dat er in bepaalde wijken zoals in Rotterdam een historisch gegroeide gelaagdheid zit. 
Doordat woningen zijn samengevoegd en gekocht komen er nieuwe typologieën bij. Gelaagdheid gaat niet alleen 
maar over ontwerp. Er is ook sociale gelaagdheid. Nieuwe bewoners willen soms met andere groepen in de buurt 
activiteiten organiseren. Het is een opgave om diverse sociale netwerken in een buurt bij elkaar te brengen zodat er 
ook sociale gelaagdheid ontstaat. 

 
Beheer en ontwerp 
Volgens iemand moeten op projectniveau ontwerp en beheer veel meer in een vroeg stadium bij elkaar worden 
gebracht. Een beheerder die meekijkt naar het ontwerp kan er problemen uit halen. Een ontwikkelaar vindt dat 
bestaande projecten beter geëvalueerd moet worden zodat kansen worden herkend en benut. Hoe ga je 
bijvoorbeeld in een gebouw met vrije sector en sociale huur de collectieve ruimte voor de lift tot kans maken. Als 
voorbeeld noemt ze een project waarbij voor deze ruimte een game is gemaakt die bindend werkt voor alle 
bewoners in het complex.  
 
Iemand van een corporatie geeft aan dat als ze zelf woningen ontwikkelen ze een lange termijn tijdsperspectief van 
veertig jaar hanteren. Een ontwikkelaar kan zeggen dat er na tien jaar geen garantie meer op zit. Een partij die vooral 
denkt in termen van winst heeft in de organisatie niet geborgd waar een belegger of een corporatie wel rekening 
mee moet houden, namelijk dat een beheerafdeling op de langere termijn daar nog last van heeft. Maar als een 
belegger of corporatie in de organisatie onvoldoende tijd of kwaliteit heeft dan gaat het alsnog mis.  

 
Het collectieve domein 
Mengen van verschillende doelgroepen op complexniveau kan in praktijk veel problemen opleveren. In gemengde 
complexen is de collectieve ruimte een belangrijke ontwerpopgave. Zo ligt in een van de hoven van La Grande Cour 
een looproute voor alle bewoners in een ruimte die ook deels is toegeëigend door de sociale huurders. Het 
gemeenschappelijke binnenterrein is hier niet helder georganiseerd en ontworpen. Elk project heeft routes en 
plekken die het alledaagse gebruik van een gebouw bepalen. Een goed ontworpen collectieve ruimte is essentieel 
voor het vreedzaam samenleven in een complex en om afstand en nabijheid tussen verschillende bewoners te 
reguleren.  
 
Door aan te sluiten bij behoeften van gebruikers is iets te vinden waardoor ze zich op een positieve manier met 
elkaar verbinden. Bepaal daarom als professional niet te veel vooraf. Met welk idee van gezamenlijkheid kan men in 
een wooncomplex wonen en wat kunnen bewoners met elkaar delen? Er treedt dan selectie op van bewoners die 
een dergelijk project ook interessant vinden.  

Do: Een gemengde en gelaagde stad is gebaat bij typologieën met een kleine en grote korrel en bij ruimten 
die nog niet zijn bepaald.  
Don’t: Leg op complexniveau in gebiedsontwikkeling niet alles bij voorbaat in percentages vast.  
Do: Faciliteer in een gelaagde stad dat diverse sociale netwerken elkaar kunnen overlappen. 

Do: Breng in een vroeg stadium ontwerp en beheer bij elkaar.  
Do: Evalueer bestaande gemengde complexen zodat kansen worden herkend en benut  
Do: Maak van collectieve ruimten kansrijke plekken die bindend kunnen werken.  
Do: Hanteer bij het ontwikkelen van projecten ook een lange termijn, met het oog op beheer.   

 



 
 

Verschillende groepen kunnen anders tegen de collectieve ruimte aankijken. Vrije sector huurders zijn bijvoorbeeld 
veeleisend. Zodra iets niet deugt aan een pand dan eisen ze van de verhuurder dat die het direct oplost. Dit gaat ook 
over eigenaarschap van een collectieve ruimte. Dat ontstaat pas als een bewoner mede-eigenaar is en met alle 
andere bewoners moet overleggen. Fricties rond een collectieve ruimte hebben te maken met verschillen in 
inkomen, opvattingen en voorkeuren.  
 
Ontmoeting in een gemengd complex komt ook moeilijk tot stand vanwege wijkoverstijgende sociale netwerken. Dat 
bepaalt hoe je met de buren omgaat. Men zoekt gelijkgezinden op die elders wonen. Dus je hebt buren niet of 
minder nodig dan vroeger gebruikelijk was. En als die buren heel erg veel van elkaar verschillen dan ontstaat er 
eerder conflict dan dat mensen elkaar opzoeken.  

 
Vormgeving en schaal 
Een ontwerper wijst erop dat een groot complex als La Grande Cour relatief anoniem is. Hij denkt dat de opgave van 
menging zowel een vormgevingsaspect als een schaalaspect heeft. Als mensen elkaar een beetje kennen accepteren 
ze veel meer van elkaar en zijn ze ook zelf voorzichtiger in hun gedrag. In een gemengd negentiende eeuws 
bouwblok is het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat bewoners rekening met elkaar houden, maar ook dat men 
accepteert dat een ander eens een keer iets doet wat minder prettig is. Op het moment dat je in een anonieme 
omgeving woont ontstaat er echter een andere mentaliteit. Het ontwerp van een anoniem wooncomplex is een 
andere opgave.  
 
Iemand noemt het voorbeeld van een appartementencomplex met een collectieve ruimte gericht op ontmoeting, 
maar dat door de routing de anonimiteit juist bevordert. Bewoners hoeven elkaar hier niet tegen te komen. 
Bewoners rijden met de auto de garage in en gaan via de lift naar hun woning. De uitdaging voor een ontwerp is om 
kansen voor ontmoeting te benutten. Door het gebrek aan evaluaties van bestaande projecten weten we echter nog 
onvoldoende welke kansen er zijn.  

Aan het eind van het debat geven enkele deelnemers op papier nog door bij welke referentieprojecten menging 
volgens hen wel goed is gegaan. Enkele genoteerde voorbeelden zijn:  

• Noordblok Stadionplein in Amsterdam met 70 vrijesector en 30 sociale huurwoningen 

• Gemengd blok (sociale huur en koop) met binnentuin op de Da Costakade in Amsterdam 

• Woonhotel Rotterdam (bijzondere doelgroepen met 4 sterrenhotelgasten)   

• City Campus Max in Utrecht (koop- en huurappartementen voor studenten en werkenden)  
 

Tot slot – samenvattend  
Er zijn uit de discussie enkele conclusies te trekken. De opvattingen van de deelnemers over menging in een wijk is 
pragmatisch, maar er is ook idealisme. Iedereen hecht waarde aan menging op wijkniveau. Argumenten zijn onder 
andere het toegankelijk houden van de stad voor verschillende groepen, het mogelijk maken van doorstroming en 
behoud van sociale netwerken in een wijk, het voorkomen van het afglijden van een wijk. Ook vindt men het 
belangrijk dat er gemengde scholen en een gemengd publiek domein zijn. Vertegenwoordigers van corporaties en 
gemeenten neigen wat meer naar menging op wijkniveau als ideaal, terwijl marktpartijen een voorkeur hebben voor 
een meer pragmatische koers en kiezen voor concepten zoals de gelaagde stad en flexibiliteit.  
 
 
 
 

Don’t: Voorkom dat gemengde complexen met gedeelde ruimten te groot en te anoniem zijn.  
Do: Benut in een wooncomplex mogelijkheden voor terloopse ontmoetingen tussen bewoners.   

 

Do: Helder en goed ontworpen collectieve ruimten zijn essentieel voor het vreedzaam samenleven van 
verschillende bewoners.  
Do: Bepaal als professional niet teveel vooraf voor bewoners, maar zoek wel naar een concept dat bewoners 
met elkaar kunnen delen zodat ze er ook zelf voor kunnen kiezen.  
Don’t: Voorkom op complexniveau te grote verschillen tussen groepen bewoners.  

 



 
 

Menging op complexniveau lijkt een (onwenselijke) bijvangst in de huidige processen van gebiedsontwikkeling. 
Niemand lijkt het bewust na te streven, maar in praktijk is er vaak niet aan te ontkomen. Dat kan allerlei negatieve 
consequenties met zich meebrengen, terwijl mogelijk veronderstelde voordelen zoals onderlinge contacten tussen 
bewoners doorgaans niet ontstaan.  
 
Veel problemen in een gemengd complex kunnen wel worden voorkomen als aan essentiële voorwaarden is voldaan 
zoals een goed ontwerp van de collectieve ruimte waarbij rekening wordt gehouden met het samenleven van 
uiteenlopende bewoners, goed beheer van die collectieve ruimte en een juiste mix aan groepen bewoners. Door 
vanaf de start van een project goed na te denken over ontwerp, collectieve ruimte, beheer en leefstijlen kunnen veel 
praktische bezwaren die vaak kleven aan menging op complexniveau worden voorkomen. Maar ook dan blijft de 
vraag waarom je eigenlijk zou willen mengen op complexniveau als menging op wijkniveau meer kans van slagen 
heeft.    
 

Dank voor deze verslaglegging door Ivan Niho, stadssocioloog.  

 


