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De Dapperbuurt - Reconstructie of behoud of •••• ? 

- een bijdrage tot de meningsvorming -

Publikatie no. 34 in de serie "De bout"lproduktie!! 



De DappeI'straat 

Natuur is voor tevredenen of legen. 
En dan~ mlt is natuur nog in dit lan(l? 
Een stukje bos, ter grootte van een krant, 
Een heuvel met ''J''J.t villaatjes ertegen. 

Geef luij de gram:e, stedelijke ,-regen, 
De in kaden vastgeklonken uaterkant, 
De :-JOlken, nooit zo schoon dan als ze, omrand 
Door zolderramen, ü 4.ngf3 de lucht be11egen. 

Alles Ü~ veel voor hie niet veel verHacl~_t. 

Het leven hOUlit zijn !10nderen verborgen 
Tot het ze, opeens, toont in hun hoge staat. 

Dit heb ik bij mij zelve overdacht, 
Verregend, 'Jp een miezerige morgen, 
DO![ETGg gelukkig, in de Dapperstraat. 

J.C. Bloem 

Uit: Verzamelde Gedichten, 3e dr., 
PoIHk & Van Gennep, Amsterdar:l, 1968 



De vehanteerde terminologie 

• Reconstructie: algehele vervanging van een buurt op grond van 
, een nieuw bestemmingsplan. 

• Rehabilitatie: vernieuuing (grotendeels op basis van de be
staande infrastructuur), omvattende zouel niemrboul'l als ver
beteringen behoud van het bestaande. 

• lJijkverbetering:omvat vTOningverbetering 1 verkeers- en parkeer
maatregelen, voorzieningen van recreatieve en sociaal-culturele 
aard en verplaatsing van hinderlijke bedrijven. 

• Voorlopige voorzieningen: bestrating en beplanting van openge
vallen "gaten" in de bebomling en noodherstel aan slechte 
1'1Oningel1 die nog korte tijd (bijvoorbeeld tot 10 jaar) b81'ïOond 
moeten blijven. 

• Sanering: verzamelbegrip van reconstructie, rehabilitatie, 
uijkverbetering en voorlopige voorzieningen. 



VJI:RANT\100RDING 

Di t rapport is het re sul t&at van interdisciplinaire sélmemrerking 
in, een uerkgroep bestaande uit deelnemers met bOUl'llrundige, 
sociologische en economische kelmis. Zij \"laren étfkomstig uit 
drie organisaties: het Research instituut geboUlrde omgeving i.o. 
- dat zijn basis vindt in de Academie van bOUlJklmst te Amsterdnm 
het Sociologisch Instituut van de Universiteit van iunsterdam en 
het Economisch Instituut voor de Bommijverheid, dat het initia
tief tot de~:;e studie nam. *) Het doel 1-ms, met elkaar verder te 
komen in het VI'QD.gstuk van de toekomst van oude stadsl1ijken, 
gezien <:"ls een minimum boulTOP8'J.v8: "\Jat moet er minimaal gebeuren 
om deze vrijken hun functie in de gebouwde omgeving te laten be
houden of herkrijeen". 
Een dergelijke pl'obleem[:3telling moet ruim 1wrclen opgevat. Het 
gac~.t om de betekenis - de Haarde - die de mensen vanuit hun 
onderlinge relaties aan de bebom'ling toekennen; de markhmarde 
van de ê'.fzonderlijke panden vormt hiervan slechts een te beperkte 
afspiegeling. P2.S een zo goed mogelijk zicht op de balans tussen 
kosten en baten v&n veranderingen mm de totale bebomTing kan 
uitslui tsel geven over de beslissingen die dienaD.ngaande moeten 
l'TOl'den senomen. 
Als concreet studieobject is gekozen de Dapperbuurt in Amsterdam" 
Het in maart 1972 ter visie gelegde globale bestemmingsplan voor 
deze buurt 1ierd echter niet in de beschouuingen betrokken, daar 
de tekst van dit rapport op ddt moment was afgesloten. Uit de 
informatie die hll2.r over dit bestemmingsplan heeft bereikt, meent 
de ,·rerkgroep nochtans de conclusie te mOGen trekken, dat het 
voorliggimde rapport door dit plan niet is &chterhaald. 

*) Van de zijde der bew'oners is, toen reeds tot het onderzoek 
1·ms besloten, contact met de onderzoekers opgenomen door het 
Comit~ Leefbaarheid Dapperbuurt. 



j<;en ,'Terkeli,jk geïnte::;reerd zicht op de ontwikkelingen op 12nge 
termi,jn in Amsterdam en zijn omgeving in ruime zin, bestaat nog 
niet. \'Tel kunnen een 2.élntal feiten llorden geconstatee:"Q om de 
probleemstelling te verscherpen. 
Ten eerste ie; eT een zeer gedifferentieerde V-:Cél2.g nadr woon
ruimten in alle:clei variatiefJ van grootte, aard en ligging. 
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Tel1 tl-reede concurreren de verfJchillende categorieën van de 
bevolking om de beschikbare ruimten, naar gelang van de mogelijk
heden die zij krijgen door de ma2_tschappelijke ontl'likkelingen. 
Deze concurrentie op de l-roonmarkt strekt zich uit tot ver bui ten 
.AmfJterdam, I'laarbij de bevolking van deze gemeente gestaag in 
omvang afneemt. 
'ren derde vertonen <ie standaaJ.'ds w-aarnaar mensen bepalen uelke 
1-loonruimte voor hen acceptabel is onderling sterke verschillen. 
In het algemeen echter, is sprake van een langzaam stijgend 
niveau VEm deze standaards, ten aan'den van grootte, buitenruimte , 
vrijdom van hinder en basisuitrusting voor comfort, "\Vél2rbij 
vloningvernieuuing een doorlopende, normale zaak is. 
Ten vierde is de kennis van de samenstelling van de vraag na2.r 
,wanruimte gebrekldg, zodat niet met zekerheid kan vlorden vast
gesteld in welke sectoren van de I'lOningmarkt zich eventuele 
tekorten voordoen, 110ch hoe groot deze zouden zijn. 
De gemeente consta:ceert, dat de afneming van de bevolking vooral 
pla;::d;svindt in de hogere inkomensgroepen en in de categorie van 
gezinnen met jonge kinderen. Voor zover een tekort op de 1l0ning
markt debet ;,~ou zijn aan het vertrek Vé'_n deze groepen, zou ge
concludeerd kunnen ,'iOrden dat dit tekort zich voornamelijk zal 
voordoen in de sector eengezinslioningen. Het aè1nbod in deze 
sector in de 1ge-eeu\<Tse vrijken is vrijw·el nihil, tenlijlook de 
sta.clsui tbreidingen over'legend ~:üjn gerealiseerd raet meergezins
,voningen, zodat velen uit deze groepen een \100nplaats bui ten de 
gemeente zullen blijven zoeken. 
De andere sector op de woningTnarkt vraarin Vlaarschijnlijk van een 
tekort sprake is, betreft de groep 1voningen met een huur beneden 
ca. J. 200,-- per maand. NieuvlbomT in deze sector vindt vrijlvel 
niet plaats, sodat aan de vr[;.gg geheel moet ·\"Torden volda.an uit 
oe bestaande l"foningvoorraad. Om deze :,'eden is spanrzaamheid met 
alle goedkope \'loonruimten noodzakelijk, zodat men de gebouwen 
moet trachten te h8.ndhaven zolang dit bOUivtechnisch mogelijk 
is. 
Daar het ontoelaatbaar zou zijn als woonruimte, die door bomT
valligheid levensgevaar oplevert, gebruikt zou mogen i-lOrden, is 
de bouwtechnische beoordeling van de oude lvoningvoorraad uiterst 



belangrijk. Het is gebleken dat bij deze bou\Jtechnische beoor
deling ovenregend zeer subjectieve methoden "rarden gehanteerd, 
zodat een ruime veiligheidsmarge vereist is. 
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Behalve deze taak, die is ondergebracht bij BOUlT- en 1:!oning
toezicht, berusten bij de overheid ook andere taken. Daarvan 
zijn hier vooral van belang de zorg voor voldoende goedkope 
l'Joonruimte en voor een bi1lijke verdeling daarvc:m. De ui tvoe
ring van deze taken is in een grote stad uitgesplitst over 
verschillende ambtelijke apparaten, die ieder een eigen geuicht 
en traditie van handelen hebben. -K) \larmeer de beschikbclre 
hoeveelheid goedkolJe I'Toonrui,llte onvoldoende is om aan de vraag 
te voldoen, leidt het uitvoeren van bovengenoemde taken tot een 
conflict. Dit conflict kan zich in versterkte mate voordoen in 

,omstandigheden l'Téu::;,rin het beroep op deze taken zo groot \'Tordt. 
déJ.t aan oplossingen op korte termijn niet meer valt te denken. 
De ambtelijke regels kunnen in een dergelijk geval te star 
blijken om bests.nd te zijn tegen de onhTikkel:i_ng. De beslis
singen - diE) toch gE)nomen moeten Horden - kunnen dan te rigoureus 
uitvallen, vooral omdat het met de kennis betreffende de mens 
en zijn gebouudE) omgeving maar matig gesteld is. 
Het is mogelijk, dat reconstructie van de Dapperbuurt zo'n te 
rigoureuze beslissing is. Door de ontlTikkeling van de stads
bebomving als geheel is de relatieve plaats van deze buurt ten 
opzichte van dat geheel veranderd. De buurt is van een achter2.Î 
gelegen woomTijk getransformeerd tot een dicht bij het centrum 
gelegen gebied. Door zijn ligging zou dit gebied wellicht zeer 
geschikt zijn voor de ol1hvikkeling van \'Jat uel de city-functies 
1:forden genoemd. Door deze omstandigheid komt zouel de huidige 
als de toekomstige' bestemming als ,·roongebied sterk onder druk 
ce st2.an. Ook bij het Jilaken van deze keuze ten gunste van de 
toekomstige besteIlIDling als '\,'oongebied, ki/ic',m de stedelijke over
heid op een eigenaardige manier met zichzelf in conflict door 
de botsing met een andere overhe.i..di:!taak (de zorg voor de He:ck
gelegeüheid). 

*) Er is reden om aan te nemen dat de coördinatie tussen deze 
verschillende apparaten niet steeds optimaal is. Als gevolg 
hiervE',n kan bij de belangenaf\reging die deel uitmaakt van 
de beleidfJVoorbereiding, soms een vrij grote eenzijdigheid 
voorkomen. De genomen beslissingé;l1 kunnen dan achteraf 
bepaalde belangen, die bij dit afuegen geen rol (van bete
kenis) hebben gespeeld, in onevenredige mate blijken te 
sci1aden. 
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Als gevolg van de bui tenge'oJoon hoge kosten van een reconstructie 
is het niet vmarschijnlijk, dat de huidige be':Toners zullen terug
keren in de ,lijk. De subsidiebedragen die in dat geval nodig 
zouden zijn, zijn relatief zo hoog, d~t het te betwijfelen valt 
of aa.n het bereiken van dit doel (het laten terugkeren van de 
huidige belToners in de ,'lijk) een zo hoge priori tei t zal kunnen 
"lorden gegeven. 
De gepubliceerde kostenramingen van stadsreconstructies hebben 
echter geen betrekking op de "kosten,l voor de bewoners, die 
zich zonder veel keuzemogelijkheden elders moeten laten plaatsen 
via de \lOonruimtevel~deling door de overheid. Als er leegstand 
zou zijn in door hen gewenste of betaalbare huurklassen, zou 
gedurende een overgangstermijn van enkele jaren een redelijk te 
achten druk op hen zijn uit te oefenenen om te verhuizen, uaarbij 
zij toch manoeuvreerruimte souden houden om zelf hun beste ves
tigingsplaats te kiezen. Bij de huidige mogelijkheden van 
Amsterdam lijken plannen van een geleidelijke aard dan oolc 
beter te passen. 
Het moet mogelijk zijn, ontuikkelingsplannen voor bebomTing te 
ol1hrerpen die via een zeer geleidelijke opruiming van o,e alh:r
slechtste blokken bebomling toch tot een nieuwe stedebouvrkundige 
structuur leiden. Op dese 1fijze blijft een geleidelijke verplaat
sing van de bevolking, desg81'ITenst binnen de ,rijk, mogelijk, door
dat de differentiatie tussen oud en niemT bewaard blijft. Het is 
onjuist te denken dat dit niet op grote schaal zou kunnen. De 
schaalvergroting is bij een dergelijke aanpak mogelijk door in 
zeer veel • .Jijken tegelijk van start te gaan, met relatief kleine 
vernieuvlingen per wijk. Ook op deze wijze kunnen in een grote stad 
pel' jaar vele honderden "Toningen vlorden verbeterd of geamoveerd. 
Ingrijpende veranderingen aanbrengen aan kleine delen der bebomüng 
in een ,'lijk, kO,l1 worden ervaren als een normaal vernieuuings
proces, in tegenstelling tot een "definitieve" oplossing éloor 
kaalslag en algehele vervanging, na enkele generaties gevolgd 
door de volgende "definitieve" oplossing" Op de geleidelijke, 
meer procesmatige uijze, w'ordt de uiterste spaarzaamheid bereikt 
~n met de bebom1ing~n met wat deze betekent binnen de onderlinge 
relaties tussen mensen" Deze aanpak zou ongetwijfeld ook conse
quenties hebben voor het uitvoerende bom'lbedrijf, maar dat is 
tot op heden steeds in staat gebleken aan een veranderende 
samenstelling van de vraag te voldoen" 
Een dergelijke handelwijze vooronderstelt echter een zeer goede_ 
technische opnamemethode naar allerlei aspecten van de betrokken 
bebouvling, 1'Iaarmee binnen zo naUVl mogelijke marges uitspraken 
kunnen norden gedaan over de resterende levensduur" Hieraan heeft 
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HET PAROOL Q donderdag 24 februari 1972 

DIRECTEUR IR G. MEIJER 'SOMS SPUUGMISSELIJK 
V AN ALLE OPMERKINGEN': 

T7LETSJ\:OEK, Leugens. lJ lastert cn dat 
~.j:\" neem ik niet langer". lVlet deze woorden 
en met een vuistbons op tafel l'eag'eerde twee 
weken geleden een rijzig'e man met een gTijze 
kuif in een zaaltje van de studentensociëteit 
USA op opmerkingen als "de staat in (Ie stad" 
en de "lmlltlozerplannen van P\V". 

Dat was P\V-lllan nummer I, directeur van 
de dienst der rublieke Werken, ir. Gerard 
Meijcr, 58 .iaar, inwoner van Ael'denltout. Hij 
was rood en schor van woede na enkele uren 
confrontatie met soms sarrende studenten en 
boze Nieuwmarktbuurters, die dreigende din
gen riepen en hem het spreken moeiliJk' 
maakten. 

Op kamer 9006 van het Wibauthuis. negen 
hoog, met een uitzieht op de metrowerkzaam
heden in de Wibantstraat, is ir. MeiJel' weer 
de vriendeliJke, voorkomende heer. Hij mag 
eens rustig uitspreken. 

"Je wordt soms sllUugmisseli,lk van al die 
opmerkingen. Dat (lreigen, och, dat gebeurt zo 
vank. Hicr in het 'Wibautlmis zijn mensen, die 
vinden' dat je el' pas bi,i hoort als je met kalk 
op muren ter dood wordt veroordeeld. Ik heb 
al en kele keren geduremIe enig'e tijd politie
bewaking om miJn huis gehad. Waar ik het 't 
mocilijkste mee heb. zijn de irreële punten in 
ecn discussie. IJ, kan me het optreden van ac
tiegroepen wel voorstellen en ik wil ook 
graag met ze praten maar het is niet makke
lijk te luisteren naar dingen die vaak onwaar 
en onheus zi.in. 1\1en moet niet vergeten dat 
wij \'an PW de beslissingen niet nemen. Wi;j 
adviseren en vooren besluiten uit. Sorry, in 
dc raad wordt besloten wát er gebeurt." 

Kreet 
Het maakt u boos als PW macht wordt toe

geschreven. als er wordt gezegd dat 1'\\1 "een 
staat in de stad" is. 

Meijel': "Boos, boos? Het is onjuist. Ik heb 
ol' die vergadering geroepen dat ik het niet 
})ilde. Dat is natuurlijk een kreet. Wat kan ik 
doen? Ik zal blUven proberen duidelijk te 
maken dat wij geen maehtsuitoefènaars zijn. 
llik individu, elke organisatie heeft een stulde 
macht. Dus wi,i hebben Qok een zekere macht. 
Maar wij mishruiken ui(~, niet. Wij hebben de 
kClmis .... " Meijel' stokt en schiet in de lach. 
"Daar heb je het al, zul je zeggen - er is een 

zcg-swijze: kennis is macht ... " 
Hij g'",at verder: "Het is onze taak met onze 

Iwnnis van zaken het gemeentebestuur te ::d
viseren over de ontwikkeling van de st.ad en 
lIit te yoercn wat daar VOOI' nodig is. Wij zUn 
toclevcl'ilar V<lll ideeën en visies 

Het is wél onze plicht als deskundig'en te 
probercn het I.remeelltebestuur te overtuigen 
als we menen dat iets juist of onjuist is. 
Daarbij oefen ,ie een zekere dml, uit. Dat is 
zo. Dat leidt ooi, wel eens tot beslissingen die 
zeer wonlen toege,iuicht. Als wij in de jaren 
'50 op het toemllalige gemeentebestuur geen 
drul, hadden llitg'eoefend, was el' nu een door
hr:'.a.k door de Elandsgl'acht geweest. dwars 
doOi' de Jordaan en de gTachteng'ordel. 

Wij lH'oberell overigens onze adviezen zo 
open mogelijk aan het gemeentcbestuur \'001' 

te leggen. Niet in de trant van slikken of stik
ken, Het gebcurt vaak gcnoeg dat er andere 
beslissing'en wOl'den genomen dan wij voor
stellen. De laatste tUd Iwmt het mcer voo I' dan 
vroeger. 

Komt dat door Lammers? 
i\Ieijcl': "Door Lammers, dool' het huidige 

coliege van b. en w. maal' vooral door de me
ningen van de tegenwoordige g'emeenteraad 
ovcr allerlei zaken . .fi~r is een mentaliteitsver
andcring aan de gang over wat er met de 
stad moet gebeuren". 

Geen moeili.ildlCden met Lammers eIus? 
IHei,ier: "Er groeit een goede, heel open ver

sLillH.lhouding' tussen ons en Lammers. Hij 
weet dat wij hem niet belazeren. Dat doen we 

ook niet. En hij zegt ons openhartig wat hiJ 
vindt. Hij is natuurlijk anders dan vori;;:'e 
wethouders en dat eist aanpassing. Bi,i vorig'e 
gemeentebesturen hadden wij bijvoorbeeld 
als belangrijke taak opg'edrag'ell gekregen de 
kantoor- en hotelbouw te stimuleren. Dus g'a 
je op zoek naar kandidaten. Zie Philips ren
sioellfonds in de Oosterparkstraat. WU hadden 
indertijd ook de duidelijke oj)(ll'acht projectcn 
vanPhilijls l'ensioenfonds van de grond te 
Inijgen. Nu Iig'gen de zaken weer anders. 
i\Iaar dan g-aat het niet aau om ons als PW 
verwijten te maken ovel' het beleid van vori
ge gemeentebesturen. 

Persoonlijk - men mag dat best weten -
betreur i!, het ten zeet'ste dat alle vool'hel'eÎ-
rlÏngel1 voor de zgn. binncllring- voor niets zijn 
geweest. Ik vind het jammer dat die ,'cr
keersring romlol11 de oude llinnellstad (via 
verbrede Amsteloever, Zwanenhurgwal, 
dwars dool' de Nieuwmarktbuurt - red. 
H.P.) er niet komt. En zo zijn er meel' ding'en. 
\VU moeten de souplesse proberen op te bren
gen ons aan te passen . .Met misschien een fru
stratiet,ie meer, maar dat zit in ons werk ver
disconteerd." "Er is wel iets anders", voegt 
Meijel' er aan toe. "Wij mogen de zaak in 
Amsterdam inderdaad niet met onze plannen 
vasttimmeren. Maal' evenmin, vind ik, mag 

een gemeentebestuur ecn ontwikkeling afslui
ten, vó()ral niet als deskundigen el' voor plei
ten de mogelijkheden alsjeblieft open te hou
den. 

Bruikbare pion 
Er wordt gezegd dat PW een bruikbare 

pion is op het speculatieve schaakbord van 
bele~i:'ers. Wat vindt ir. Meijel' daarvan? 

"P\V staat evenveel onder invloed van be
legg'ers als de g'ehele samenleving onder in
vloed van beleg-gers staat. Ik ben overigens 
allerminst tég'en beleggers want we hebben 
ze wél nodig in Amsterdam. Vergeet even 
niet dat PhiIips Pensioenfonds na de oorlog in 
deze stad ook 3200 woningen heeft gebouwd. 
Natuurlijk wil zo'n ontwikkelingsmaatschap
pij ooI, andere dingen bouwen dan woningen. 
Bovendien heeft de stad die andere dingen 
ook nodig. De kans is inderdaad groot dat een 
plan voor woningbouw uit een totaalpal,ket 
van Philips pensioenfonds wordt geremd als 
andere ding'en niet tot ontwikkeling mogen 
worden gebracht. Dat kUil je jammer vinden 
maal' dat is weer het belei(l van zo'n maat
schappij, die terecht belegg'Ïngsrisico's zoveel 
1l10gelijl, wil spreiden. 

Daarmee is het bepaald nog lliet zo dat be
leggers in Amsterdam de dienst uitmaken. 
Dat wordt onmogelijk gemaakt door de 
grond- en }llanologische politiek van het ge
meentebestuur. Wij hebben de beleggers in 
deze stad heel wat beter in de hand dan el
ders. Dat komt vooral door ons erfpachtsy
steem, dat niet alleen een lolletje is van de 
socialisten. Het voorkomt dat grond de speel
bal wordt van bet bekende vriJe krachten
silel. 

Hoe zou ir. MeiJel' de image van PW willen 
verbeteren. ? 

"Ik ~eloof dat de image van PW en de kri
tiek dIe men op de dienst heeft veel afhangt 
van het beleid en de voorlichting van de wet
houder. Hij heeft samen met de andere stads
bestuUl'ders die het beleid bepalen ooi, de 
plicht dc verantwoordelijkheid op zijn nek te 
neillen." 

Ir. Meijel' stelt als voorwaarde \'001' het ge
s})rel, dat hij de .!.!'eschrevell weergave vau 
zijn woordcn vóór publikatie ondcr og'en 
krijgt. Als hij de tekst overleest zegt hU: .. Ik 
val wel erg terug Ol) die wethouder en het 
stadsbestuur he?" I~n dan doet hU een soort 
bekentenis. "Ik moet toch ook weer toegeven 
dat wij met onze adviezen. onze }>rognoses en 
ideeën een stempel op het beleid dmkkell". 



6 

HET ONDbHZOEK 

1.1 Inleiding 

'De Dapperbuurt is op traditionele m.Jze gebom.rd. De funderingen 
bestaan uit houten palen, \-raarop ean houten roosterl,oJ'erk en ver
volgens metsehlerk zijn aangebra.cht. De muren (meestal steens, 
dat Ü3 22 cm) rusten op dez!' constructies. De houten balklagen 
zijn opgelegd in de perceelscheidende of bomlmuren en veelal 
met muuranker::; bevestigd aan de gevelmuren. De balklagen zijn 
aan lie bovenzijde voorzien van houten vloeren Bn aan de onder
zijde van stucplafonds (Jp houten regels en riet. De panden heb
ben ofuel een plat dak, ofuel een met pannen gedekte kap, ivuarbij 
een dakbeschot soms ontbreekt. 
Omdat dE: gevelmuren gekoppeld zi,jn aan de balklagen en bouwmuren, 
1'fol'den verzalrJüngen vail de bouvlmuren vrijVIel direct doorgegeven 
aan de gevels. Scheuren en zakkingen in het gevelmetseluerk, 
maar ook verzakkingen van gehele panden (naar voren, naar achieren 
of opzij, bi,) hoekpanden) en "golven" in het gevelv.lak van een 
rij panden, ::;ovJel horizontaal als vertikaal, laten dit duidelijk 
zien. De éügemene toestand "lOrdt vaak nog verergerd door lek
kages ten gevolge van een slechte staat van onderhoud (verf vlerk, 
dakbedekkingen, goten, rioleringen en voegVIerk). 
Ten gevolge van deze koppeling '. sn gevels, bouvTmuren~ balklagen 
en d8.k, Haardoor gebreken aan een der delen noodzakelijkervlijs 
de hW.li tei t van het geheel beïnvloeden, kunnen bij het 1i'laar
deren van de botlVlteclmische hoedanigheid belangrijke indicaties 
worden ontleend aan de staat van de gevels. Vel blijft moeilijk 
te beoordelen in hoeverre scheuren in de gevels al dan niet van 
recente datum zijn en of de verzakking 1i'laardoor deze zijn ver
oorzaakt al of niet voortgaat. 
Op grond van het voorgaande \'lerd het verantvlOord geacht, het 
onderzoek te doen aanvangen met een globale gevelregistratie, 
ten einde een indruk te krijgen van de b0U11technische toestand 
vJaarin de Dapperbuurt verkeert. Hierbij is een ruwe indeling 



gemaakt in drie categorieën: goed, slooprijp en "moeilijk te 
zeggenlt. Het resultaat van de met deze uitgangspunten gemaakte 
inventarisatie is te zien op het tvleede blad va.n de dubbele 
kleurenkaart. Op de kaart zijn de volgende kleuren gehant 0 erd: 
geel p2nden zonder gebreken die de constructie aantasten, 
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zodat herstel (ltopknappenlt ) zonder meer verant'llOord lijkt; 
rood panden waarvan moeilijk is vast te stellen of herstel van 

de geconstateerde gebreken verantuoord is (veelal verzak
kingen en slecht onüerhoud); 

zvrart: panden die reeds geheel of gedeeltelijk gesloopt zijn, 
of die dusdanige gebreken vertonen dat sloop op korte 
tel~jn noodzakelijk iso 

Het resultaat van deze eerste oppervlakkige benadering (in mei 
1971) vel~toont opmerkelijk veel overeenkomst met dat van het 
pandenonderzoek van de Dienst BOUl-i- en Honingto,.c-:ücht van 19680 
Hoew'el de laatste een indeling hanteert na.ar geschatte resterende 
levensduur van de gebouwen (meer dan 15 jaar, tussen 5 en 15 jaar 
en minder dan 5 jaar)7 zijn beide indelingen wel met elkaar ver
gelijkbaar omdat beide de toestand der bebouwing in haar tota
liteit beoordelen. 
In procenten uitgedrukt ontstaat dan het volgende beeld: 

Dapperbuurt 2 *) 

Bouw- en Uoningtoezicht 
\ferkgroep 

goed 

50 
62 

matig 

45 
36 

slecht 

5 
2 

De dubbele kleurenkaart geeft een overzicht van beide inventari
saties en van de verschillen daartussen. 
De werkgroep was van mening, dat op grond van bovenstaande 
cijfers niet in redelijkheid tot reconstructie besloten kon 
VTorden~ Daar niettamin een voorstel van die strekking d001~ 
burgemeester en l'lethouders ter tafel ,'ms gebracht, werd besloten 
tot een tueede , nau'Vlkeuriger onderzoek van de gehele buurt 
(augustus 1971). Hierbij ,'rerd de categorie "moeilijk te zeggen" 
(rood) vervangen door hlee andere (vergelijk de t1-/'eede kleuren
lwart) : 

*) Zie voor een omschrijving van de verschillende Dapperbuurten 
bijlage 1. 
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oranje~ pa::1den met lichte gebreken van constructieve aard, in 
hoofdzaak veroorzaakt door lichte verzakkingen; herstel 
is veranhword tenzij uit het funderingsonderzoek (dat 
nog niet heeft plaatsgehad) tlijJd, dat het pand niet 
is te handhaven; 

rood panden met grove constructieve gebreken. die binnen niet 
al te lange tijd zullen moeten Horden gesloopt. 

De nauwkeuriger normstelling deed de behoefte toenemen aan een 
meer objectieve methode van onderzoek, uaarbij de persoonlijke 
opvattingen van èe onderzoeker minder bepalend zijn. Op dit 
moment ontbreekt echter een dergelijke methode. Voordat het 
onderzoek in de Dapperbuurt aan de orde lnmm. is \'lel een poging 
gedaan een l'ferkbare, objectieve methode te onhTikkelen (verge
'lijk bijlage 2). Dit systeem is echter betrekkelijk arbeids
intensief. zodat het. gezien de beschikbare tijd. voor het 
onderhavige onderzoek minder geëigend uerd geacht. Bovendien 
is dit systeem gericht op het constateren van gebreken aan de 
bovengrondse constructies. terl'fijl in de eerste plaats nodig is 
een inzicht in de kuali tei t van de funderingen. Ook de hleede 
bouvltechnische opname is derhalve volgens dezelfde methode 
verricht als de eerste en dus op globaal dezelfde uijze als die 
van bOU1-J- en vToningtoezicht. Geconstateerd moet echter worden, 
dat deze methode nog een te subjectieve benadering is en dat er 
betere opnamemethouen ontvJikkeld zullen moeten vTorden, voordat 
een gefundeerde beslissing ken v[Orden genomen. 
Bij het nemen van de beslissing tot het verrichten van een 
tueede opname, speelde ook (Je volgende oven'reging een belang
rijke rol. Ofschoon de resultaten van de gevelregistratie door 
bouvl- en i'loningtoezich't i'feinig aflüjken van die van de uerkgroep, 
is di t in grotere ma te het geval met de re sul ta ten van het bOU1-1-
blokonderzoek, zoals die zijn gepubFceerd in de eerste Nota 
Stadsvernieuuing van de gemeente Amsterdam *). Om de mogelijke 
oorzaKen van deze verschillen te ach'corhalen, is het zinvol vrat 
nader in te gaan o~ deze nota en op de achtergronden daarvan. 

*) Stadsvernieu\'Iing 1, de voorbereiding. Gemeenteblad 1969, 
bijlage R 
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1 .2 De Nota Stadsverniemring 1. enkele achterr<,;ronden 

De gevelregistratie van bomT- en 11oningtoezicht is in de Nota 
Stadsverniemring ver\"rerkt tot bijlage 8. Hierbij hebben hvee 
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. omstandigheden echter geleid tot een van de oorspronkelijke 
registraties sterk afNijkend beeld. In de eerste plaats is de 
l"lijze van presenteren veranderd. De oorspronkelijke karakteris
tiek van individuele panden ~vordt nu weergegeven als een gemid
delde karakteristiek van gehele bouublokken, waardoor het beeld 
in negatieve zin Hordt beïnvloed. In de tl:eede plaats is de 
opname geëxtrapoleerd over hüntig jaar. De weergave betreft dan 
ook niet de huidige toestand, illaar de vernachte situatie aan het 
einde van een neergaande onhIikkeling over tvlee decennia. Van
zelfsprekend leidt ook dit tot een negatieve accentuering. 
Daarnaast 'iwrdt een lmardering gegeven naar drie groepen cri
teria (bomltechnisch, vlOontechnisch en stedeboUl'lkundig). Hier
mee I!Torden - volgens gedeeltelijk subjectieve normen - de ver
schillende bOUl'lblokken geklJalificeerd in een schaal die ui t
sluitend negatieve gradaties kent. Hierin uerken verschillende 
aspecten door in mèer dan een groep, zodat als het ware door 
dubbel tellingen een cumulatief-negatieye kvTalificatie ontstaat. 
De sterk negatieve vertekening in de kwalificatie vlordt door de 
opstellers VéJ,ll de nota ook ,,'rel onderkend: 

"Ui t het feit, dat niet alle blolcken binnen de gekozen 
bTali-i;ei tsklassen behoeven te vallen, blijkt een beperkt
heid van het gebruikte waarderingssysteem. De afuezigheid 
va.n gebreken in een bomTblok uil immers nog geenszins 
zeggen, dat dit blok als l'loonplaats bijzonder aantrekkelijk 
zal zijn. Om dit aspect te beoordelen, zouden bij het 
vraarderingssysteem ook positieve k\·rali tei tskenmerken 
als vergelijkingsmaatstaf moeten 't'lorden betrokken. Hiervan 
is voorlopig afgezien met het oog op het doel van de 
inventarisatie en met het oog op de algemene toestand, 
uaarin de 1ge-eeu\lse wijken verkeren". *) 

*) Nota Stadsverniem'ling, pag. 58. 
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In bijlage 3 l'Tordt nader ingegaan op de uitgangspunten van het 
AN'fRIVS-systeem \Taarvan het gehanteerde systeem afgeleid is. Op 
déze plaats Hordt, in navolging van de Nota StadsverniemTing 1 

het ooe gericht op "het doel van de inventarisatie". Uat \'las 
het doel VL"l1 rle invent8,risa-cie? Om deze vraag te kunnen be
antlIOOrdeil, dient de si temtie in herinl1ering te .. Torden geroepen 
uaarin het stadsbestuur opdracht gaf to-c het samenstellen van 
de Nota Stadsvernieuuing. De hierna vol,<:;ende analyse van deze 
si tuatie is door de uerkcroep als uerY.nypothese aanvaard. 
Die si tU2.-Gio bestond uiteen 2,anta1 feiten lwarmee het stads
bestuur zich zag c;econfronteerd. Om te be,,;ilmen eiste de grote 
stadsuitbreiding in de Bijlmermeer veel aandacht. De in verge
'lijking met uoningnetbo"LH'1 elders exorbitant hoge kosten van deze 
uijk, die oorspronkelijk ,'TaS bedoeld om vervangende \loonruimte 
te bieden aan krotbeuon8rs, uerden onder gndere gemotiveerd met 
een venjijzing no.ar de noodzaak tot het inbomlen van een maxi
male "toekomstuaa!'de", maar moesten niettemin toch opgebracht 
1'lOrden. De toenemende moeilijkheden met de financiering van 
vooral het gedeelte van de investeringen, dat voor rekening v~',n 

de algemene dienst der gemeente moest Horden genomen, veroor
zaakten een steeds grotere behoefte aan een "rechtvaardiging" 
van deze opzet. Als Gevolg hiervan \"Ierd steeds nadruldcelijker 
gei'TeZen op enerzijds het bestaan VD"n een grote ki-rali tatieve 
l-loningnood, anderzijds op de noodzaak in de Bijlmermeer een zo 
hoog mogelijke kuali tei t van Honing 8n lToonomgeving te berei
ken. 
Een niet voorziene consequentie van deze Ol1"C1;-Tildceling ':JaS de 
snelle depreciatie in de uaardering van de bestaande l'lOningvoor
raad in de binnenstad en de 1ge-eeuHse uijken. In Hezen uas hier
mede het psychologische klimaat ontstaan, ;J3.arin de situatie in 
deze uijken als "noodtoestand" kon \'Torden omschreven. Het meer
malen agressieve optreden van be\'!Oners tegen stedebouukundige 
ingrepen in hun uijk doet overigens vermoeden, dat hiermede 
tevens een divergentie ,'ras ontstaan tussen de l"Taardering van 
deze I'Tijken door de b8\-IOners en die door de stedelijke over
heid. 
De situatie, die al weinig rooskleurig uas door de onloochenbare 
aamTezigheic1 van een aantal krotten en VQ,n een HeIlicht groter 
aantal Honingen van geringe kualiteit, uerd nog schijnbaar ver
ergerd door het klranti tatieve ;Joningtekort, ten gevolge uaarvan 
gezinnen in te kleine uoningen Haren gehuisvest. Roeuel 
dergelijke urg:mtiegevallen in principe niets zeggen over de 
kualiteit van zulke kleine uoningen, doch alleen Hijzen op een 
verkeerde verdeling van de Honingvoorraad, dan wel op het be-



staan van een tekort in absolute zin, deelden de aldus bm'lOonde 
uoningen veelal in de negatieve beoordeling. 
Zo \"lijst ook het gehanteerde waarderingssysteem op een vo.n de 
w'erkelijkheid afwijkend.e schematisering van "lOningbehoevenda 
eenheden. Enkele van de genoemde basisgebreken en het aantal 
toegekende strafpunt~n lijken er op te· i-rijzen, dat de uoningen 
vooral vIorden beoordeeld op hun geschiktheid om huisvesting te 
bieden aan een stereotiep gezin van vier personen, hOei-rel ook 

11 

di t veeleer een m-Iestie is van "I'loningverdeling dan van bouu
technische ID-mli teite Deze i'lijze VEm beoordeling houdt dan 
immers geen rekening met de groeiende vraag naar zelfstandige 
vlOonruimte van onder andere alleenstaanden. Daar het beleid op 
deze uoningmarkt naar de mening van de werkgroep in eerste 
instantie gericht dient te zijn op de \voningvraag in zijn lokale 
samenstelling, lijkt het minder zinvol tot dit doel een waarde
ringssysteem te hanteren, dat is geënt op een norm-gezin zoals 
dat een tiental jaren geleden bij het opstellen van het rapport 
l'loningi'Taardering, l-Taarschijnlijk als een landelijk gemiddelde, 
werd aangenomen. De ontwikkeling van de gemiddelde woningbezet
ting in Amsterdam ten opzichte van die van geheel Nederland 
(vergelijk bijlage 4.4) duidt er op, dat de samenstelling van 
de vraag op de Amsterdamse woningmarkt niet onbelangrijk afwijkt 
van het landelijk gemiddelde. 
Bij het zoeken naar een oplossing van dit als uiterst urgent 
ondervonden klmli tatieve probleem zag het stadsbestuur zich 
verder geconfronteerd met een financiële situatie die onvoldoende 
mogelijk~eden leek te bieden tot een aanpak op de noodzakelijk 
geachte schaal. Onder het toen bestaande pakket subsidierege
lingen van de rijksoverheid leken de regelingen ten behoeve van 
krotopruiming en stadsreconstructie relatief de geringste eigen 
bijdrage van de gemeente te vergen. Het is verklaarbaar, dat 
onder deze omstandigheden bij sommigen de overtuiging post vatte, 
dat de oplossing van het probleem in belangrijke mate gezocht 
moest worden in de vervanging van gehele \üjkeno In de bedoelde 
subsidieregelingen (zoals de zogenaamde 80 r'o=regeiing) is wel de 
relatieve, maar niet de absolute hoogte van te verlenen bijdragen 
vastgesteld en evenmin de schaal waarop een en ander zal geschie
deno De verantwoordelijke bestuurders hebben dus de taak om door 
onderhandelingen met de desbetreffende departementen toezeggingen 
te verwerven tot de maximaal mogelijke bijdragen, ten einde het 
hun toevertrouwde lokale belang zo goed mogelijk te dienen. 
Op deze departementen echter, heeft men niet zozeer tot taak de 
verdediging van diverse lokale belangen, maar meer de bevorde
ring van de hun toevertrouwde sector van het nationaal belang. 



Binnen de mOGelijkheden die "lorden ge110den door de beperldc 
!'1iddelcm, ;relker tocale omvang geacht "TOr(~t te zijr Vit" 

na een af,'!eginc VGll alle priori cei ten, streeft ieder 
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niJ.ar een optililé.lle bevo:C'dering van de gelcozen doeleinden. Hierbij 
Hordt Llede eUl rechtvaardiGe verdeling van de bepertto middelen 
over de v(ó.rschiLlende rechthebbenden beoogd? 1[é1:wbij nen Fet
telijk verplicht is namrkeurig de hand te houden aan de VOOr-

schriften. Aangezien het moeilijker is om te veel betaalde b8~ 
dragen l2.ter terug t'3 vorderen dan e811 é1.anvullende uitkering te 
doen ':.1,ls blijkt dat 'hierop terecht aanspraak kan 1"lOrden gemaakt, 
zal men in principe tl"achten de toezeggingen te minimo..li.serE::n. 

Homffil bij deze onderhandelingen voor beide partijen bijvoor
beeld het bevorderen van de volkshuisvesting voorop stecat, 11 

beider belangen toch tegengesteld: de gemeente streeft naar een 
maximaal, het desbetreffende departement naar een miniLlé1al 
bedrag binnen het r,""am van de geldende regelingen. Een belang
rijk facet bij de onderhandelingen Hordt dan ook ,cy'ovor;;,el dOOL" 

de vraag, of een bepaalde regeling nam!, elan uel ruim zal \lorden 
ui tgelegd. Hierbij speelt een belangrijke rol, dê:'ü in de 
teerde terminologie cle begrippen niet i3teeds na1.wkcurig omlijnd 
zijn. Bij deze confrontatie van tegengestelde lokale en natio
nale belangen geven, afgezien van de onderhandelingstechniek 
van de verschillende p2rtijen, veelal beleidsoverHegingen de 
doorslag. 
Vanzelfsprekend streven de gemeenten, ten einde bij deze poli-
tieke onderhandelingen zo sterk Glogelijk te staan, naar een 
maximale inbreng van hun diverse diensten, gericht op het be
reiken van hun beleiclsdoeleinden. Ih,2r ele politiek zich in de 
regel meer met meningen dan Illet feiten bezighoudt, bestaat er 
uit dien hoofde vaak meer behoefte aan geGevens die een bepaalde 
opvatting verdedigbaar maken, dan aan exact fei tenmaterü:.a1. 
De D.mbtelijke diensten zijn dus in feite aan hun functionele 
plau ts in de organisatie verplic~lt, ten behoeve VD,n publika ties 
of onderhandelingen zo goed mogelijk beleidsondersteunende 
gegevens te verstrekken. "Goed" uil in dit verband zeggen: 
11 zodanig, dat voor de subsidiegever aannemelijk Hordt gemaakt 
d2t de gevra::.gde toezeggingen als minimaal noodzakelijk moeten 
,'lorden beschouud". 
In het licht van het voorgaande bli;jkt het dus voor gemeenten 
doelmatig en noodzakelijk het op te 108sen probleem in een zo 
groot mogelijke omv2-ng te schetsen, ten einde een m3.xim3.1e rijks~ 
bijdrage te verl'rerven e Voor de eventueel hieraan voorafgaande 
principetoezeggip~en of goedkeuringen van de zijde van de hogere 



overheid is het om dezelfde reden voor gemeenten doelmatig de 
omvang van de voorgenomen zaken nllar een minimum te laten ten
deren. *) 
Met het voorgaande wil aangetoond zijn, dat de Nota Stadsver
niemüng gelezen dient te worden als een beleidsstuk, gericht 
op het bereiken van bepaalde doeleinden. Het is naar de opvat
ting van de werkgroep clan ook onjuist, te menen da't voor het 
vormen van een objectief oordeel betreffende de huidige feite
lijke toestand, naast dit beleidsstuk geen objectieve informatie 
nodig zou zijno 
Naast dit alles heef"(; nog een tvleede omstandigheid tot gevolg 
dat deze nota onvoldoende basis voor de discussie vormt. Die 
omstandigheid is gelegen in de relatief snelle evolutie van 
de denkbeelden op het gebied van de stadssaneringe Deze evolutie 
heeft niet alleen tot gevolg, dat de nota vrij snel dreigt te 
verouderen, maar ook, dat vergelijking met andere beleidsstuk
ken wordt bemoeilijkt. 
De hier bedoelde evolutie uit zich op verschillende wijzen. 60 
blijkt de gehanteerde terminologie aan een voortdurende veran
dering onderhevig te zijn, Ivaarbij niet steeds de andere inhoud 
die aan een bepaald begrip wordt gegeven, expliciet wordt gemaakt. 
Wel wordt steeds gesuggereerd, dat het accent op een of meer 
bepaalde interpretaties rust (vergelijk figuur 1), zodat niet 
alle basis voor onderhandelen verdwijnt. 
In het voorgaande werd er overigens reeds op gelvezen, dat niet 
scherp omlijnde definities ook wel degelijk hun functie hebben 
in de bestaande overlegstructuur, zij het, dat de deelnemers aan 
dit overleg zich dit niet steeds belVUst hoeven te zijn. 
Een s.ndere wijze uaarop de ontwikkeling in de denkbeelden tot 
uiting kan komen, is in een zich geleidelijk wijzigen van be
leidsdoeleinden. Deze wijziging kan een versnelling ondergaan 
door een verandering in de samenstelling van de volksvertegen
l'1Oordiging. Aan het ambtelijk apparaat lvordt in dit opzicht 
veelal een stabiliserende werking toegerekend, die ook van be
lang w"ordt geacht voor de continuïteit van het beleid. Tevens 
betekent dit echter, dat gedurende kortere of langere tijd een 
discrepantie kan bestaan tussen bepaalde beleidsdoeleinden van 
het stadsbestuur en die waarop de arbeid van het apparaat nog 
gericht is, of Ivaarop reeds vol tooide arbeid gericht vlaS. 

*) (vleIlicht vormt dit een aanwijzing dat de snelle ontwikkeling 
van de schatting van de kosten van de Amsterdamse metro niet 
hoofdzakelijk aan een bouwkostenstijging geweten hoeft te 
VIorden) • 



Fig. 1. Verschillen tussen de terminologieën en de daarbij gelegde accen~ 
ten van de nota De toekomst van het oude woningbestand van het 
ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de 
nota's Stadsvernieuwing van de gemeente Amsterdam. 
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Een voorbeeld van dit laatste kan uellicht Horden gevonden in de 
omstandigheid dat de Nota Stadsvernieuwing (nog) uitgaat van 
zeer belangrijke uitgaven voor het treffen van parkeervoorzie
ningen. *) flierbij lijken de veranderende opvattingen aangaande 
de verhouding tussen openbaar vervoer en onbeperkt gebruik van 
de particuliere auto nog nauwelijks van invloed te zijn ge
vleest. 
Terzijde kan hierbij nog het volgende worden opgemerkt. Een 
gedeel te van de vlOonkosten wordt gevormd door de kosten ten 
behoeve van het particuliere autobezit. De gemeente acht om 
sociale redenen een relatief zeer hoge subsidie (ca. 80 %, 
vergelijk tabel 1) op de woonkosten na reconstructie noodzake-
,lijk. Als men zou uitgaan van de stelling dat autobezitters 
voor de ten behoeve van hen gemaakte kosten zouden moeten be
talen, dan zouden deze kosten geen deel uitmaken van het bedrag 
vraarop de vlOonsubsidie vJOrdt gebaseerd. Daar dit echter vleI het 
geval is, kan niet worden ontkomen aan de conclusie dat de 
gemeente het particuliere autobezit bevordert door deze woon
subsidie. 

Tabel 1. Raming van de maximaal benodigde bijdrage in de woon
kosten bij verschillende huurniveaus 

stichtingskosten 
per woning 
(inbegrepen parkeren) 
kostprijshuur per 
maand (± 10 %) 
indicatie huren~ 
a f 150 per maand 

maandelijkse bijdrage 
gekapitaliseerd tekort 

b f 200 per maand 
maandelijkse bijdrage 
gekapitaliseerd tekort 

c f 300 per maand 
maandelijkse bijdrage 
gekapitaliseerd tekort 

stadsuit- stadsreconstructie wijkver
breiding betering 

f· f· f· 
+ 75.000 80.000 à 115.000 + 55.000 

+ 625 675 
, 
a 900 + 460 

± 475 525 
, 

750 310 a + 
+ 69.000 74.000 à 109.000 ± 45.000 

425 475 
, 

700 + 260 + a 
+ 62.000 67.000 

, 
102.000 + 38.000 a 

± 325 375 
, 

600 + 160 a 
± 48.000 53.000 

, 
88.000 + 24.000 a 

Bron: Nota Stadsvernieuwing 2, pag. 32 

*) In de Nota Stadsvernieuvring 2 (Programma voor de korte termijn, 
Gemeenteblad 1971, bijlage liJ) vlOrden deze uitgaven op pag. 30 
tot 1975 geraamd op totaal 16 miljoen; op pag. 31 blijken voor 
de Dapperbuurt reeds f 20 tot .f 30 miljoen nodig te vlOrden geacht. 
In di trapport 1-lOrden deze ui tgaven voor de Dapperbuurt geraamd 
op ca. f 30 miljoen (zie par. 4.2). 



1.3 Enkele resultaten 

Zoals te verwachten lvas, leverden de panden zonder of vriji-Tel 
zonder bOliVltechnische gebreken bij het onderzoek de minste 
problemen op. De panden in deze categorie (geel op de kaart) 
worden gekarakteriseerd door de afwezigheid van scheuren in 
de gevels, niet of nauwelijks verzakte goten en een redelijke 
tot goede staat van onderhoudo 
Het aantal panden dat aan bovengenoemde criteria voldoet en 
waarvan de technische levensduur slechts afhankelijk is van de 
i'Tijze waarop het onderhoud in de toekomst zal plaatsvinden, 
bedraagt (in Dapperbuurt 2) 311 (ongeveer 23 %). 
Het andere uiterste vlordt gevormd door de panden die reeds zijn 
gesloopt, binnen korte tijd moeten worden gesloopt, of waarvan 
alleen het onderstuk nog staat. Het aantal panden in deze 
categorie (zi-rart op de kaart) bedraagt 61, dus ca. 5 '/0. Sommige 
van deze onderstukken zijn echter zodanig opgeknapt en in ge
bruik, dat kan worden geconcludeerd dat zij hun functie in het 
economische verkeer nog niet hebben verloren. 
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Bij de panden die op de kaart met een rode kleur zijn aangegeven, 
is het verval reeds zo ver voortgeschreden, dat herstel financieel 
niet meer verantviOord lijkt" Grote verzakkingen, scheuren, golven 
in het gevel vlak , gebroken onderdorpels en een zeer slechte staat 
van onderhoud zijn de belangrijkste indicaties voor deze beoor
deling. Het tempo vraarin de huidige situatie slechter wordt, zal 
beslissend zijn voor de termijn uaarop tot sloop zal moeten 
vTorden overgegu2n. Deze termijn kan globaal '-Torden geraamd op 
vijf tot tien jaar. Het aantal panden in deze categorie bedraagt 
387 (29 7~). 
De grootste groep ,wrdt tenslotte gevormd door de panden die 
niet duidelijk in een der voorgaande categorieën kltnnen worden 
ondergebracht. Deze categorie llOrdt op de tvTeede kaart met een 
oranje kleur aangegeven, zij telt totaal 562 panden en omvat 
daarmee bijna 43 % van het totale aantal panden in Dapperbuurt 2. 
Bij deze panden is het zeer moeilijk te beoordelen of de gecon-
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stateerde gebreken van funderingstechnische of onderhoudstech
nische aard zijn. Zonder nader onderzoek naar de toestand van de 
funderingen is het dan ook niet mogelijk een uitspraak te doen 
op de vraag of herstel financieel verantwoord is. 
In de meeste gevallen gaat het hier om panden die geen ernstige 
bomrtechnische gebreken vertonen en uaarbij ook andere factoren, 
zoals slecht onderhoud, niet tot verkrotting hebben geleid. 
Veelal doen kleine scheurtjes vermoed9n, dat geringe verzahldngen 
zijn opgetreden of HeIlicht nog voortduren. Bepalend voor de 
resterende technische levensduur, of het tijdstip uaarop even
tuele funderingsverbetering moet worden ovenrogen, is de Bate 
van verdere verzakkingen. De toestand van de fundering vormt 
dus een van de belangrijkste criteria bij het beanti'lOorden van 

. de vraag of deze 562 panden in de toekomst een bijdrage aan 
de uoningvoorraad kunnen blijven leveren. 
Aangezien ongeveer 2.000 woningen tot deze categorie behoren, 
is het van groot belang dat juist nu het funderingsonderzoek 
(vergelijk hoofdst~~ 2) op gang komt, om de toegepaste opper
vlalddge onderzoelunethoden aan te vullen. lliermee kan enerzijds 
een beter inzicht worden verkregen in het verloop van scheurvor
ming en de gevolgen daarvan, terwijl anderzijds daardoor mis
schien goedkopere methoden ontuildceld kunnen I·Jorden voor 
funderingsherstel of het tot staan brengen van verzalddng. 
Het resultaat van dit onderzoek naar de bomTtechnische lnmli tei t 
van de panden in deze buurt is samengevat in tabel 2. 

Tabel 2. De bOU1:Ttechnische toestand van de Dapperbuurt in vier 
categorieën~ geel (goed), oranje (goed, maar toestand 
fundering onbekend), rood (slecht) en zwart (boutlvallig) 

Dapperbuurt 1 

aantal panden 
in procenten 

Dapperbuurt 2 

aantal panden 
in procenten 

geel 

227 
19 

311 
23 

oranje 

538 
45 

562 
43 

rood 

373 
31 

387 
29 

zl·rart 

61 
5 

61 
5 

totaal 

1.199 
100 

1.321 
100 
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Bijla.ge 5 bevat het cijfermateriaal van de verschillende inven
tarisaties van de bomrtechnische kl1ali tei t die onderling verge~ 
lijkbaar zijn. Tevens VJordt een berekening gegeven van het ge~ 
middelde totale vloeroppervlak per categorie. Het blijkt? dat 
de grotere \'Toningen veelal behoren tot de bomrtechnisch betere 
i'loningen. 

Ter illustré'.tie Hordt op de volgende bladzijden van iedere 
categorie een voorbeeld gegeven. 



Voorbeeld van de gele categorie: Bouwtechnisch goede woningen van een woningbouwvereniging aan 
de noordelijke kant van de Tweede van Swindenstraat. 



Voorbeeld van de oranje categorie: Fraaie woningen in de Commelinstraat, waarvan de bouwtechni
sche kwaliteit moeilijk is vast te stellen. 



Voorbeeld van de rode categorie: Blokje van acht panden in de Eerste van Swindenstraat, grenzend 
aan een complex goede woningen van een woningbouwvereniging. 



Voorbeeld van de zwarte categorie: Sloopwoningen in de Wagenaarstraat. De "golven" in het gevel
vlak zijn duidelijk te constateren. 
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1 @4 De Dapperbuurt en de nota IS Stadsverniemling 1 en 2 

Zoals in bijlage 1 vlOrdttoegelicht, blijkt in de nota iS Stads= 
verniemling met de aanduiding Dapperbuu:ct op verschillende 
plaatsen niet altijd hetzelfde gebied te worden bedoeld" Zo 
betreft bijlage 1 van de eerste nota Dapperbuurt 3 plus een 
gedeelte van de Zeeburgerdijk en het Zeeburgerpad, maar bijlage 8 
van deze nota heeft betrekking op Dapperbuurt 3. In de tW'eede 
nota heeft de tekst betrekking op Dapperbuurt 1, maar slaat 
bijlage 3 op Dapperbuurt 3e 
Evenmin duidelijk is hoe men zich het reconstructieproces moet 
voorstellen. Op pagina 11 vermeldt de tweede nota 1 0 800 woningen, 
die v66r 1975 wegens bouwvalligheid zouden moeten 'vforden ge
sloopt, een aantal dat op pagina 12 echter op 2.000 \Tordt ge
stelde Voor de jaren 1975 - 1990 komen hier nog eens 850 
woningen bij, maar wanneer de resterende ca. 2.000 woningen 
vlOrden gesloopt, vTordt niet vermeld. 
Op bladzij 12 ,wrdt gesproken over "00 •• het reconstructie-proces, 
dat toch nog minstens tien jaar zal vergen •••• ". Niet duidelijk 
is, of hier inderdaad bedoeld 1"ordt: tien jaar na 1990, dus tot 
het jaar 2000. Niettemin is uitsluitsel over de tel~jn van het 
reconstructieproces ook volgens de nota (blzo 12) van belang, 
vooral voor hen die tijdens de reconstructie nog "voor een 
aantal jaren" in de buurt wonen .. Dit aantal jaren zou dan 
bijna dertig bedragen, ongeveer ~~n generatie, gedurende welke 
"noodvoorzieningen de kvlali tei t van het bestaan in de buurt 
moeten waarborgen"" Het is voorstelb;::,;:lr dat dit vooruitzicht er 
toe zou kunnen bijdragen dat vele bewoners een voortbestaan 
van deze buurt met haar huidige hoge voorzieningenniveau gaan 
prefereren boven een "kvlart eem" noodvoorzieningen", zelfs als 
aan het einde van die periode voor het gezin van hun nu nog 
ongeboren kleinkinderen een nieuwe woning beschikbaar zou kunnen 
komen o 

De opstellers van beide nota's hebben afgezien van het vermelden 
van posi tieve kenmerken van de 1ge-eemme wijken, gezien de 
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algemene toestand uaarin deze vrijken verkeren. Zo l'Tordt de 
Dapperbuurt in de eerste nota gekarakteriseerd als een gebied 
uaar meer dan de helft van de woningen slecht onderhouden zou 
worden, geen douche heeft en een slecht gesitueerd privaat, 
terl'rijl de huur ovenTegend minder dan f. 600,-- per jaar bedraagt. 
Daarnaast zijn de gevelafstanden, vooral die tussen de achter
gevels 1 gering, 't'laardoor herboUlT in de bestaande blokstructuur 
op bezuaren zou stuiten (tweede nota, pag. 11). 
Bovendien zouden de oude stadsdelen niet of zeer gebrekkig vol
doen aan een stijgende behoefte aan :ruimte binnen en buiten de 
woning, aan recreatieve mogelijkheden, aan verbeteringsmogelijk
heden op het gebied van het ondertTijs en aan de stijgende eisen 
van de sociale dienstverlening (tweede nota, pag. 8). 
Bij alle te treffen maatregelen bestaat volgens de tueede 
nota (pag. 7) behoefte om deze te plaatsen tegen de structurele 
achtergronden die de stedelijke ontwikkeling bepalen, zoals 
bijvoorbeeld het aantal imloners. Dit loopt in de oude stads
delen sterk terug (waardoor de beschikbare ruimte per imloner 
overigens weer toeneemt). In het bijzonder de leeftijdsgroepen 
tussen 0 en 15 en tussen 35 en 55 jaar trekken weg, alsook de 
groepen met een middelbaar en hoger inkomen, met'< als gevolg 
een groeiende eenzijdigheid in de bevolkingssamenstelling. Hier
door zou het draagvlak van de stad als geheel ernstig worden 
aangetast. Terzijde zou kunnen \lorden opgemerkt, dat dit niet 
zozeer een argument lijkt om tot stadsverniemTing over te gaan, 
als l'1el om de vorming van een gevlest Groot-Amsterdam te be
pleiten. 
Naast dit alles '\IlOrdt de overtuiging uitgesproken, dat de 
vert'1achte verkeersontwikkeling naUt'1elijks zou zijn in te passen 
in het stede bouwkundige stramien, hetgeen moeilijk zou zijn te 
rijmen met de aan Amsterdam toegedachte centrumfunctie ten 
opzichte van het omringende gel'1est. Al deze overt'1egingen echter, 
die in een complex systeem van beoordeling aan elkaar gekoppeld 
zijn, gaan uit van het ontbrekende en het negatieve. Het lijkt 
daarom zinvol, als aanvulling op de beide nota's Stadsvernieul1ing, 
puntsgewijze een aantal ook positief op te vatten stede bomT
kundige aspecten van de Dapperbuurt in het kort te behandelen. 

Het hoge verzorgingsniveau, fijnvertakt met een zeer gedif
ferentieerde vTinkelstand (mede verklaarbaar door de relatief 
lage huren). Zoals uit bijlage 6 blijkt, bedraagt het aantal 
,'linkels per 10.000 imToners voor Dapperbuurt 2 ca. 224; voor 
de l'lestelijke tuinsteden is dit aantal ca. 70; voor de Jordaan 
cao 327; voor geheel Amsterdam ca. 1240 



Bijlage 7 van de eerste nota geeft een omschrijving van de 
elementen l'raarmee de larali tei t van het verzorgingsniveau 
kan 'Horden bepaald. Deze elementen zijn voor de Dapperbuurt 
en directe omgeving als volgt: 
- 3 lctGere scholen, 2 kleuterscholen, 2 ochtendspeelzalen 

voor peuters 9 1 creche, 2 buurt- en clubhuizen, 1 uijk
centrum en 1 actiecentrmn; 
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2 badinrichtingen (Javaplein, Li"h"lneusstraat), llet Burger
ziekenhuis en, aan de andere kant van het Oosterpark, het 
O.L.V.-Gasthuis; 
het Oosterpark (ca. 11 ha), 3 kinderspeelplaatsen; 
2 buslijnen (11 en NBH), 3 tramlijnen (3, 9 en 10), 
2 spoorlijnen (Huiderpoortstation); 

- uinkelstraten als de Dapperstraat , Eerste van Svrindenstraat 
en uinkels verspreid door de buurt, de Dappermarkt (dagelijks), 
café's en restaurants. 

2 De veelal lage huren, uaarbij een rol spelen de ten opzichte 
van niemlO vloningen vaak geringe kuali tei t en de matige 
onderhoudstoestand, vrorden in de nota als negatief kenmerk 
aangeduid. Niettemin moet uorden vastgesteld dat er nog steeds 
veel vraag is naar goedkope woningen, uac,rbij de bewoners 
kennelijk een aantal van de genoemde nadelen gaarne voor 
lief nemen in ruil voor een lage huur. 

3 llierbij speelt tevens een rol dat de huiseigenaren veelal 
posi tief staan tegenover initiatieven van bel'roners tot 
verbetering vah hun i"lOning (invloed op indeling en kualitei t): 
er zijn 10 doe-het-zelf uinkels, zodat mag \'Torden aangenomen 
dat men op vrij grote schaal van deze mogelijkheid tot ver
betering gebruik maakt. 

4 Het lage huurpeil en de gunstige ligging ten opzichte van 
het centrum scheppen gunstige mogelijkheden voor de vestiging 
van elkaar opvolgende kleine en beginnende bedrijven, waar
door een verl'leving van vronen en vlerken is ontstaan. Deze 
venrevenheid kan niet, zoals Hordt gedaan, uitsluitend 
negatief Horden beoordeeld doch is vanouds een belangrijk 
kenmerk van het stedelijk leven, dat in nieuwe wijken vaak 
node blijkt te worden gemist. 
De 1ge-eeul'lse vrijken nemen volgens de eerste nota (pag. 9) 
23 % van de werkgelegenheid in Amsterdam voor hun rekening, 
voornamelijk in de tertiaire sector. 

5 De breedte van een groot aantal straten, in het bijzonder in 
het noordelijke gedeelte, waar de afstand tussen de gevels 
varieert van 24 tot 28 meter (de Rozengracht heeft een breedte 
van ca. 30 meter), is zodanig dat de. toegankelijkheid voor 
het verkeer goed te noemen is. 
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6 Er kunnen in de Dapperouurt ongeveer 1.500 auto1s geparkeerd 
"Jorden 1 hetgeen neerkomt op ruim 0 9 3 auto per 1'JOning (exclu
sief Dapperstraat 1 Linnaeusstraat en bOdencentrum). 

7 Het gemiddelde netto vloeroppervlak per be,voner is onge
veer gelijk aan dat in Geuzenveld (ongeveer 15 m2). 
Bij een vergelijking tussen beide vlOongebieden blijkt het in 
stedeboUlTkundig opzicht meest kenmerkende verschil te liggen 
in de kleinere hoeveelheid buitenruimte en het geringere 
aantal kamers per vJOning in de Dapperbuurt. Dit verschil zou 
wellicht goeddeels kunnen ~'IOrden gecompenseerd door het hoge 
verzorgingsniveau, de gunstige ligging ten opzichte van de 
binnenstad, het meer stedelijke leefklimaat en het lage 
gemiddelde huurniveau. 
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2 FUNDERINGSONDERZOEK 

2.1 De huidige situatie 

In het voorgaande is gebleken dat funderingsonderzoek moet vlorden 
beschoUi'Td als een essentieel onderdeel van een bOUi'Ttechnisch 
k\'rali tei tsonderzoek. Omdat in de Dapperbuurt nog geen gedetail
leerd funderingsonderzoek is gedaan, lijkt het zinvol een globaal 
overzicht te geven van hetgeen op het ogenblik over de bestaande 
toestand bekend is. Hiertoe dient eerst de functie van een fun
dering nader te iIorden omschreven. 
De functie van een fundering is alle lasten en krachten van een 
bom'Hierk op de grond uaarop het bOUl-n'Terk is opgetrokken over te 
brengen en ,vel op zo 1 n vrijze dat stabili tei t vfordt bereikt; 
hiervoor dienen dus ongelijkmatige zettingen te "lOrden voor
komen. 
De mate van evenwicht tussen de lasten van het bOUi'merk en de 
iveerstand van de grond door middel van de fundering is dan 
ook het criterium voor de beoordeling van de fundering. *) 
.f\ien spreekt van een funderingsgebrek of een slechte fundering als 
deze evenvrichtssituatie tijdelijk of permanent is verbroken. 
Als zich in de loop van de tijd funderingsgebreken voordoen, 
moeten hieraan veranderingen ten grondslag liggen in een of meer 
van de volgende factoren die van invloed zijn op de stabiliteit 
van funderingen'~ 

*) Bij nieuwe bommerken wordt voor de constructieberekeningen 
uitgegaan van een drie-voudige Itzekerheidtl (dat is in feite 
overdimensionering) voor het hele bom'merk, maar niet v:)or 
de fundering, "raar deze factor vrijFel niet berekend kan \lorden. 
Hierdoor is in de praktijk de veiligheidsmarge van funderingen 
in de regel aanzienlijk minder. 
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- het gel-Jicht van het gebOlHJ plus inhoud; 
- de draagkracht of de I"leerstand van de ondergrond; 
- de kvraliteit van de fundering; 
- externe factoren. 
Het gel1Ïcht van de gebomren en hun inhoud in de Dapperbuurt is 
in de loop van de jaren niet of namwlijks toegenomen. Deze 
factor kaYl dus verder bui ten beschomring blijven. 
Eerst na de jaren hvintig zijn door d8 onh'Jikkeling van de 
grondmechanica methoden beschikbaar gekomen 'iraarmee de draag
kracht van de ondergrond kan t'lOrden gemeten. Bij de meest ge
bruikte methode, de diepsondering, wordt een stalen staaf met 
een kegelvormige punt (de conus) met oliedrukvijzels in de 
grond gedrukt. Op iedere diepte kan nu de "\1eerstand op de conus 
l'lOrden gemeten. Het resultaat vlordt in een grafiek uitgezet en 
geeft een betrouwbare indruk van de draagkracht van de onder
grond. 
Een ander hulpmiddel is de grondboring vraardoor op iedere diepte 
grondmonsters kunnen lJorden genomen. Ook hiervan t'lordt het resul
taat in een grafiek uitgezet. 
Als de grondboring en de diepsondering vlak bij elkaar zijn 
verricht, blijkt duidelijk het verband tussen de soort van de 
aardlagen en de vleerstand daarvan. In figuur 2 wordt een voor
beeld gegeven van een grondboring en een diepsondering in de 
Dapperbuurt. Het blijkt, dat pas de eerste zandlaag op 13 meter 
diepte voldoende ,·reerstand geeft om het gelvicht van een pand te 
kunnen dragen. 
In de periode l'laarin de Dapperbuurt is geboU1vd (1880 -1920) 
uerden het aantal en de lengte van de heipalen echter veelal 
vastgesteld door het slaan van een of meer proefpalen. Op som
mige plaatsen is te constateren dat de bebomling al tijdens de 
böml is gaan verzakken. Deze verzakkingen zijn daarna min of 
meer tot stilstand gekomen. in deze gevallen mag I'lorden veronder
steld, dat de funderingen zodanig zijn geconstrueerd, dat het 
draagvermogen slechts geringe reserve heeft. 
Voordat de boutJ van de Dapperbuurt ,verd begonnen, is het polder
peil ongeveer vier meter opgehoogd. De opgebrachte grond had 
aanvarucelijk een losse pakking. Deze is in de loop van de tijd 
dichter gevrorden door inklinking. De ondergrond, bestaande uit 
onder meer slappe veen- en kleilagen, werd aanzienlijk samen
geperst door het geviicht van de opgebrachte grond. Op deze 
l-Jijze is de l'ierkelijke verhoging ten opzichte van het oude 
polderpeil uiteindelijk 2,5 meter geworden. Het inklinken gaat 
in het begin vrij snel, maar deze snelheid neemt ten naaste 
bij logarithmisch af, zonder dat het proces geheel tot stilstand 
komt. 



figuur 2 
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Voor een fundering heeft dit inklinken vervelende gevolgen. De 
inklinkende grondmassa hecht zich namelijk aan de heipalen en 
veroorza1lkt de zogenélamde negatieve kleef *) 9 l'Jaardoor de palen 
naar beneden ïwrden getrokken. Het nuttig draagvermogen Hordt 
hierdoor aanzienlijk verminderd. De invloed van de negatieve 
kleef is groter naarmate de opgebrachte zandlaag dikker en de 
lmali tei t van de eerste vaste zandlaag minder is. Verschillen in 
de dikte van de ophoging, bijvoorbeel1 ter plaatse van sloten 
en vaarten, en in de kualiteit van de vaste zandlaag, kunnen 
bovendien plaatselijk cumulatief l':erken, lmardoor de voor de 
beboU11ing zo funeste ongelijkmatige verzakkingen kunnen ont~ 
staan. 
Over de paalkoppen liggen houten kespen en vloerpiaten, vlaarop 
h'et stenen fundament en de muren gemetseld zijn (zie de inzet 
in figuur 2). Het houten gedeelte van de fundering moet ruim 
onder het laagste grondvmterpeil vJOrden aangelegd. Zou dit niet 
gebeuren, dan zouden door het verrotten van de houten paalkoppen 
en de kespen en vloerplaten binnen vrij korte tijd ernstige 
verzakkingen ontstaan. De mogelijkheid dat, ingeval van tijdelijke 
plaatselijke verlaging van de grondi·raterstand (bijvoorbeeld door 
bronbemaling), of in gevallen vmarin de funderingsaanleg een vrat 
geringere marge had ten opzichte van de laagst bekende grond
lmterstand, door de uisselingen in het gronduaterpeil de paal
koppen verrot zijn. moet niet geheel uitgesloten uorden geacht, 
h081>,el het grondvmterpeil van de Dapperbuurt als geheel geen 
grote veranderingen schijnt te hebben ondergaan. Als dit 1;Je1 
het geval zou zijn geHeest, zoals geruchten suggereren, zouden 
alle panelen ernstige verzakkingen moeten vertonen. Dat is dui
delijk niet het geval. 
Als belangrijke externe factor kan het verkeer Horden genoemd. 
De laatste decennia is vooral het Z'\1are verkeer, vraarvan de 
meeste invloed op funderingen te verwachten valt, sterk toege
nomen. Trillingen door het verk8er. via de bovenste grondlagen 
overgebracht op de fundering, vormen een additionele, dyna
mische belasting. 
Over de invloed van deze dynamische belasting op de fundering 
is nog vrijlTel niets bekend. Het is echter niet ommarschijnlijk, 

*) Kleef is de 11rijvingsvreerstand van de grond langs de schacht 
van de heipaal. Negatieve kleef is de door zakkende grond
lagen veroorzaakte wrijvings'I>leerstand, die aldus een extra 
belasting vormt. 
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dat in een ongunstige situatie de invloed van het verkeer net 
de druppel vormt clie de ommer doet oveTlopen0 Het is verleidelijk 
om in dit verband een relatie te veronderstellen tussen de 
toeneming van het verkeer en de veronderstelde versnelling in de 
achterm tgang van de bOlii'ltechnische lmali tei t" Onderzoek op 
di t punt heeft echter namrelijks pl<;.atsgehad, zod.at hierover 
geen stellige uitspraken kunnen i'lOrden gedaan0 



2.2 Verder onderzoek 

De behoeîte aan concrete bomftechnische gegevens groeit. Het 
lijkt daarom zinvol te onderzoeken uelke methoden nu reeds te 
gebruiken zijn om in de naaste toekomst enigermate in deze be
hoeîte te voorzien. 
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Het tempo van de bomrtechnische lc:mlitei tsvermindering is vrij 
namlkeurig te meten. Het behulp van precisie-1Jaterpassingen, die 
om de drie tot zes maanden herhaald worden, zijn op vrij korte 
termijn veranderingen in gevelvlaldzen te registreren. De gemeen~ 
telijke Landmeetkundige Dienst, bijvoorbeeld, controleert op deze 
"ijze reeds een aantal bommerken. voornamelijk monumenten. Door 
een voldoend aantal op deze llijze verkregen gegevens te extra
poleren is meer te zeggen over de te veruachten verzakkingen en 
\,rellicht ook over de oorzaken die claartoe leiden. 
Een grovere methode om verschillen in de toestand van de gevels 
te registreren is de îotogrammetrie. Omdat de nauukeurigheid van 
deze methode niet zo groot is als bijvoorbeeld die van het Hater
passen, daar alleen verschillen groter dan vijî millimeter kunnen 
"lorden uaargenomen, moet het tijdsverloop tussen twee opeell
volgende registraties nogal groot zijn. Beide genoemde methoden 
hebben het voordeel dat zij betrekkelijk snel en eenvoudig zijn 
toe te passen, tegen relatieî lage kosten. 
Inzicht in de kym1i tei t van de îundering, zoue1 'Hat betreît de 
paalkoppen met kespen en vloerplaten als vrat betreft het draag
vermogen van de palen, is te verkrijgen door een plaatselijke 
ontgraving, Haarna met een oliedrukvijzel, die tussen paalkop en 
kesp Hordt aangebracht, een proeîbe1asting uordt uitgevoerd. Deze 
methode verschaît vrij nauvrkeurig inzicht in de draagkracht van 
de desbetreffende paal. Een dergelijk onderzoek is vrij kostbaar 
en 11einig geschikt voor onderzoek van een gehele wijk. 
Een variant op deze methode kan worden toegepast bij gesloopte 
panden. Na het ontgraven van de fundering kunnen enkele palen 
getrokken 1"lOrden. De lengten van deze palen \'lOrden dan vergeleken 



27 

met de uitkomsten van een of meer diepsonderingen, zodat even
tuele afvrijkingen van de noodzakelijke paal18ngte kunnen lrlOrden 
vastgesteld. 
Funderingsverbeteringen zijn tot nu toe dermate kostbaar geble
ken, dat een ondeTzoek n3ar herstelmogelijkheden van slechte 
funderingen van oude l'loningen van geringe praktische "\"raarde 
lijkt te zijn. Met de stijging van de bouwkosten en daarmee van 
de alternatieve kosten van vervanginË, Norden de mogelijkheden 
voor funderingsverbetering echter uellicht gunstiger. Bovendien 
kunnen methoden in onhrikkeling komen die kunnen leiden tot een 
belangrijke kostenverlaging op dit gebied. Zo zullen misschien 
met een dergelijke methode funderingsverbeteringen in de 
Indische buurt tlOrden uitgevoerd. De ervaringen die hierbij 
zouden vlorden opgedaan, zouden kunnen leiden tot het ontstaan van 
een situatie 1;raarin het anhlOord op de vraag "sloop of herstelt! 
op geheel andere dan de huidige maatstaven zou moeten \'Torden ge
baseerd. 
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3 HET VERKEER 

3.1 De metro 

Het toekomstige tracé van de oost-uest lijn van de metro is 
geprojecteerd door het noord-oostelijke deel van de Dapperbuurt. 
Volgens de nota Het Lijnennet *) dient de keuze van de metro
tracé 's in samenhang met de sanering te vJOrden gezien. De uerk
groep kan hier geheel mee instellllilen, uitgaande van de vooronder
stelling dat de noodzaak van de aanleg van een metrolijn vast
staat. In overeenstemming met dit uitgangspunt Horden in de 
voornoemde nota drie mogelijke tracé's geschetst (zie in figuur 3 
de tracé's 1, 2 en 3). Opmerkelijk is, dat in de nota De volg
orde van aanleg der lijnen, -)(-*) die in datzelfde jaar, eveneens 
door het Bureau StadsspoorHeg, uerd gepubliceerd, dit uitgangs
punt geheel vrordt verlaten doordat definitief wordt gekozen voor 
tracé 2, waarvan de aanleg zou noodzaken tot geheel of gedeel
telijk slopen van 8 van de 22 bouwblokken in de Dapperbuurt. 
Daar pas vier jaar la ter, in 1969 9 de nota Stadsverniemüng 1 
het licht zag, dringt de vraag zich op of het voo~stel om deze 
buurt geheel te vervangen niet in belangrijke mate is bepaald 
door deze tracé-keuze. 
In de nota "De volgorde van aanleg der lijnentl ï-wrdt geen enkele 
motivering gegeven voor de keuzs van tracé 2, zodat geen indruk 
kan ~'Torden verkregen van de mate '\V2arin de verschillende belangen 
tegen elkaar zijn afge1'l"ogen, of waarin verschillende alternatieve 

*) Bureau Stadsspoor\1eg, Het lijnennet , Nota 1964 - 3, 
Amsterdam, maart 1965. 

**) Bureau Stadsspoorueg, De volgorde van aanleg der lijnep., 
Nota 1965 - 1, Amsterdam, december 1965. 
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bestemmingsmogelijkheden bij de keuze een rol hebben gespeeld. 
De voorgestelde koppeling van de metro aan het JViuiderpoortstation 
zal in ieder geval een belangriJk verkeersknooppunt opleveren. 
Dit zou grote invloed kunnen hebben op de gehele structuur van 
deze buurt, maar 'in hoeverre het in voorbereiding zijnde bestem
mingsplan is afgestemd op deze omstandigheid, is niet bekend. 
Áangezien een structuurplan voor de gemeente Ámsterdam nog niet 
beschikbaar is, kan evenmin l'rorden beoordeeld in hoeverre het 
metro-tracé en het bestemmingsplan Dapperbuurt zijn of Horden 
opgesteld in samenhang met een visie op de totale structuur
ontlrTikkeling van de gemeente. 
Het voorgaande leidt tot de conclusie, dat de keuze van tracé 2 
enigszins voorbarig zou zijn gedaan, tenzij de structuurplanning 
en de planning en keuzebepaling op het gebied van de stadsrecon
structie en sanering vlorden verricht in afhankelijkheid van op 
andere gronden vastgestelde metro-tracé's. Deze veronderstelling 
is door de vrerkgroep niet verder onderzocht. Daar echter rekening 
wordt gehouden met de mogeliJkheid dat de discussie over de keuze 
der tracé I s nog niet is beëindigd, zijn in figuur 3 nog hvee 
alternatieven aan de reeds bekende mogelijkheden toegevoegd 
(de tracé t s 4 en 5). Hierbij hebben de volgende overw'egingen 
een rol gespeeld. 
Tracé 4 is bepaald door de behoefte om enerzijds de bebouuing 
ten Hesten van de Singelgracht zo min mogelijk aan te tasten en 
anderzijds de structuur en de betere bebomring van de Dapperbuurt 
zo veel mogelijk te sparen. 
Tracé 5 toont de mogelijkheid de Dapperbuurt vrij\'lel geheel 
intact te laten. Dit tracé is echter ongeveer 350 meter langer 
dan tracé 2, mede door de noodzaak een straal van minimaal 
300 meter voor de bocht aan te houden. 
Indien 1'Tordt aangenomen dat de keuze inderdaad definitief is 
gevallen op tracé 2, lijken in verband met de reconstructie
plannen een aantal overl'legingen van belang. 
Nieuubouu boven de metrobuis is vrijviel onmogelijk, tenzij de 
be bomIing, zouel in ui tvoering als in beheer, in samenha:ng met 
de metro wordt gerealiseerd. In verband met de veel hogere 
funderingskosten die hieraan verbonden zijn, moet l1oningbouw 
boven de metro zeer omraarschijnlijk \'Torden geacht. Het tracé 
zal dus waarschijnlijk als een brede onbebomrde strook door de 
buurt snijden. Of hiervan gebruik zal Horden gemaakt voor de 
aanleg van een verkeersader, is nog onbekend. Ook indien dit niet 
het geval zal zijn, zal het bij de steJebomlkundige vormgeving 
van de nieuu te bOUtTen Dapperbuurt een z'tvare opgave blijken te 
zijn, te voorkomen dat een zeker isolement zal ontstaan voor de 
noord-oostelijke sector van deze buurt. 
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In de hreedeplétats zou het nog tenminste 15 jaar duren voordat 
met de metrouerkzaamheden in de buurt zal Horden begonnen. Afhan~ 
kelijk van de prioriteit die aan de oost~tlest lijn zal worden 
gegeven en van het aantal oudheidkundige vondsten tijdens de bouw, 
kan deze termijn nog aanzienlijk uorden overschreden. In de 
acht bom'iblokken die in de baan van tracé 2 liggen, is een 
1'ela tiel gl'oot aantal \-1ollingen aangetroffen uaarvan de technische 
levensduur deze termijn vermoedelijk niet te boven zal gaan. De 
resterende woningen in deze blokken zouden dan nog gedurende 
langere tijd ~ wellicht meer dan tien jaar - geïsoleerd blijven 
staan. In hoeverre be1rloning van deze uoningen onder dergelijke 
omstandigheden nog sociaal toelaatbaar kan Horden geacht, is 
een vraag die op deze plaats niet kan 1vorden beanhroord. Het 
alternatief echter - op korte termijn slopen van het gehele 
noord-oostelijke bmdrant - biedt namrelijks gunstiger perspec
tieven. Naast de ontwrichtende vwrking die de hiermee gepaard 
gaande snelle daling van het aantal be~voners op het sociale en 
economische leven van de buurt zou hebben, zou hierdoor een 
groot deel van deze sector gedurende lange tijd braak blijven 
liggen, met alle nadelen van dien. Bovendien zouden de bevlOners 
van de nieuw te stichten bebomTing op het terrein van het voor
malige bodencentrum - zoals bekend zal de niem'l"bouli op dat terrein 
worden begonnen - tot na beëindiging der werkzaamheden aan de 
metro en de bOUVT van 1'lOningen op de rest van het bmdrant, van 
de buurt ~'lorden geïsoleerd. 
De voorgaande ovenlegingen hebben in belangrijke mc.te bijgedragen 
tot het beslui t van de vrerkgroep om het alternatieve tracé 5 te 
ontvlerpen. Dit tracé zou de meeste van de hiervoor aangeduide 
sociale en stedebou1trkundige nadelen voor de buurt vermijden. 
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3.2 Het overi~e verkeer 

Hoe de verkeersstructuur van de buurt er na een eventuele 
reconstructie uit zou zien, kan nu nog niet "l'lorden overzien, 
Zouel voor het scheppen van een nielwre structuur, als voor een 
i'nzicht in de huidige situatie, kan een beschrijving van de 
bestaande toestand niet Horden gemist. Daar de vlegea in deze 
buurt een samenhangend geheel vormen me'è de gehele Amsterdamse 
1"legenstructuur, kan een dergelijke beschrijving evenmin ,'lorden 
gemist bij een onderzoek naar de gevolgen van een reconstructie 
van de Dapperbuurt op de 1Tijken in de omgeving. HoevleI een 
dergelijk onderzoek alleen alom sociale redenen van belang 
zou zijn, is nog niet duidelijk gebleken dat het stadsbestuur 
voornemens zou zijn een zodanig onderzoek te doen ui tvoel'en. 
De toekomstige stad Almere in zuidelijk Flevoland zal volgens de 
huidige plannen een duidelijke oriëntatie op Amsterdam krijgen. 
Mede om die reden ze,1 er waarschijnlijk een spoorlijn lTorden 
aangelegd, die om voor de hand liggende redenen zal aansluiten 
op het baanvak Amsterdam-Hilversunl. Hierdoor zal het IJluiderpoort
station sterk in belangrijkheid toenemen. De voorgestelde over
stapmogelijkheid op de oost-vlest lijn van de metro zal hieraan 
nog bijdragen. Van de vijf bestaande tram- en buslijnen (zie 
par. 1.4) zal yermoedelijk, ook na een reconstructie van de 
Dapperbuurt, een aantal lijnAn overstapmogelijkheid op dit 
station bieden. 
Het îJIuiderpoortstation is nu reeds een belangrijk knooppunt 
van lijnen van het openbaar vervoer. De voorzienbare toekomstige 
onh"likkelingen vrijzen er op dat het, los van eventuele reconstruc
tieplannen, in de komende decennia zal uitgroeien tot een knoop
punt van de eerste orde. In hoeverre dit van belang is voor deze 
reconstructieplannen , kan door de werkgroeJl in zijn huidige samen
stelling niet nader woorden onderzocht. Uit de Nota S~adsverniemving 
blijkt niet, dat dit facet een belangrijke rol in de besluitvor
ming zal spelen, zodat ook lo.ngs die weg geen nadere informatie 
kan worden verkregen. 
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De richting waarin het autoverkeer zich onbTikkel t, \-lOrdt mede 
beïnvloed door de bestaande ring- en radiaa1uegen. De Dapperbuurt 
vTordt o.a. begrensd door de JvIauritskade, die een onderdeel vormt 
van de ring om de binnenstad, gevormd door Nassaukade, Stadhou
derslcade en Hauri tskade. Deze ringvleg z9.1 bij het Haarlemmerplein 
en bij de Zeeburgerdijk aansluiten op de grote in uitvoering zijnde 
verkeersbaan door de Haarlemmerhouttuinen, langs het Centraal 
Station, over de Prins Hendrikkade, de Kattenburger-, vTi ttenburger
en Oostenburgergracht. Ook via de volgende ring maakt de vTegen
structuur van deze buurt deel uit van het hoofdvlegennet van de 
stad. Deze tvleede ring vlOrdt gevormd door Van Baer1estraat, 
Ceintuurbaan, Eerste Oosterparkstraat, Wijttenbachstraat en 
Insul:j..ndei·feg. 
De verschillende ringtiegen "lOrden met elkaar verbonden door 
radiaahlegen. Als zodanig zal de Linnaeusstraat - NiddemTeg, die 
de "lestelijke begrenzing van de Dapperbuurt vormt, ook in de 
toekomst vermoedelijk nog een belangrijke rol spelen. 
Het is nog onbekend of de bestaande hoofdvTegenstructuur onge\üj
zigd gehandhaafd zal blijven. Uit de discussie over het toekom~·tige 
verkeerscirculatieplan valt op te maken, dat de i'lijttenbachstraat 
en de Linnaeusstraat inderdaad een belangrijke functie zullen 
blijven ver\~llen. Dit zou een belangrijke invloed kunnen hebben 
op de structuur en de bestemmingen langs deze vregen in de Dapper
buurt. In hoeverre hiermee rekening i'lordt gehouden bij de opzet 
van de reconstructieplannen, kan nog niet 1'lorden overzien. Ook in 
dit opzicht echter zou een recons~ructie van deze buurt zodanige 
repercussies op de aangrenzende 1'1ijken kunnen hebben, dat kost
bare aanpassingen te zijner tijd noodzakelijk zouden kunnen blijken. 
Het lijkt dan ook zinvol om, voorafgaande aan een beleidsbeslis
sing inzake eventuele reconstructie, deze mogelijkheid nader te 
onderzoeken. 
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4 ENKELE FINANCIELE CONSEQUENTIES VAN VERSCHILLENDE ALTERl'IATIEVEN 

4.1 Inleiding 

In' het voorgaande is gebleken dat het onderzoek de Herkgroep 
niet heeft kunnen overtuigen van de noodzaak tot algehele recon
structie van de onderzochte buurt. Het lag dus voor de hand te 
trachten een inzicht te krijgen in enkele consequenties van 
mogelijke alternatieve oplossingen. In het volgende i'Tordt hiertoe 
een vergelijldng gemaakt tussen drie verschillende mogelijkheden: 
1 algehele reconstructie (dit is sloop van alle bestaande 

bebouuing, gevolgd door niem1bou11 volgens een nieUi'Te stede
bouwkundige opzet); 

2 rehabilitatie (A) (dit is rehabilitatie van de gele categorie 
en sloop en gedeeltelijke vervanging van de oranje, rode en 
zuarte categorieën); 

3 rehabilitatie (B) (dit is rehabilitatie van de gele en oranje 
categorieën en sloop en gedeeltelijke vervanging van de rode 
en z1'Tarte categorieën). 

De berekeningen hebben betrekking op het gebied Dapperbuurt 1, 
groot 25,6 ha met ca. 4.800 I'Toningen. Bij deze berekeningen is 
echter niet uitgegaan van het aantal ,'Toningen, maar van het aan
tal m2 uoningoppervlak. *) 

*) Bij de berekeningen per m2 i'Toningoppervlak zijn als uitgangs
punt aangenomen de kosten van i"loningen van ongeveer 104 m2. 
Hierbij moet Horden aangetekend, dat deze kosten niet zonder 
meer kunnen '{'Torden gehanteerd bij Honingen van bijvoorbeeld 
120 of 40 m2. De kosten van technische voorzieningen, zoals 
voor gas, tra ter, elektrici tei t, sanitair en keukens, drukken 
relatief zuaarder op kleine Honingen dan op grote. In het 
algemeen kan uorden gesteld, dat 'Ïe kostprijs van een m2 
i'loningoppervlak hoger zal zijn bij kleine \"Toningen dan bij 
grote (ui teraard bij een onderling vergelijkbare bral i tei t). 
(vervolg noot op volgende bladzijde) 
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De gemaakte vergelijking is onderhevig aan een belangrijke be
perking. Deze is gelegen in het feit dat de W'oOUVJijk die het 
resultaat zou zijn van reconstructie, een geheel andere zou zijn 
dan de uijken die zouden resulteren uit de beide beschouvlde 
vormen van rehabilitatie. In dit opzicht betreft het hier dus 
een vergelijking tussen onvergelijkbare grootheden. Voordat een 
ueloverHogen keuze uit een der mogelijke alternatieven zou kunnen 
worden gedaan, zou eerst een gespecificeerde opstelling moeten 
~lorden gemaakt van alle verschillen, gevolgd door een analyse 
van de maatschappelijke kosten en baten van ieder der alterna
tieven. Daar vele van deze verschillen niet of moeilijk meetbaar 
zijn, is het niet te verwachten dat op objectieve gronden één 
oplossing als 11 de beste" kan i'lOrden aangevlezen. De \<Terkgroep 
ziet hier een taak voor een brede publieke discussie. 
Voor een eerste globale vergelijking is besloten enkele finan
ciële consequenties van de verschillende mogelijkheden te be
rekenen. Om tvJee redenen is besloten hierbij zoveel mogelijk 
gebruik te maken van de bedragen die in de nota's Stadsver
niemving voor de verschillende onderdelen worden genoemd. 
In de eerste plaats kan uit het noemen van deze bedragen Horden 
afgeleid, dat ook van gemeentevïege dergelijke alternatieven voor 
onder andere de Dapperbuurt zijn doorgerekend. Daar deze be
rekeningen echter niet zijn gepubliceerd, lijkt het zinvol dit 
hier wel te doen. 
In de tHeede plaats kon op deze vJijze ,'lOrden getracht het onder
havige rapport zoveel mogelijk vergelijkbaar te maken met de 
nota I s Stadsverniemving. 
Uitdrukkelijk zij vooropgesteld, dat het hanteren van de in de 
nota's genoemde bedragen geen enkel oordeel inhoudt, in positieve 
noch in negatieve zin, over de juistheid van deze cijfers. Deze 
vergelijking heeft niet ten doel de absolute hoogte van de 

(vervolg van noot op blz. 33) 
Omdat het in dit verband gaat om een vergelijking tussen recon
structie en rehabilitatie, zonder de bedoeling een uitspraak te 
doen over grootte, aantal, kualiteit enz. of over de exacte kosten 
van een bepaalde oplossing, zijn dergelijke verschillen buiten 
beschoU\'ling gelaten. 
In het navolgende is de term \'TOningoppervlak op te vatten als het 
totaal van de binneuvlerkse kernoppervlakken van alle ,<roningen, 
dan Hel van een of meer categorieën vlOningen. Het binneuvJerks 
kernoppervlak is gedefinieerd als het oppervlak van een vlOning bin
nen de buitenmuren, exclusief het oppervlak van het trappehuis. 
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bedragen te bepalen, maar om de verhouding aan te duiden tussen 
enkele reële alternatieven. Dit om een illustratie te geven van 
een afweging van mogelijke oplossingen, zoals die intern bij de 
gemeente kan hebben plaatsgevonden alvorens een bepaald alter
natief (in dit geval: reconstructie) aan de raad werd voorgelegde 
Om het beeld te cGmpleteren heeft de "Te rkgroep , '-Taar di t nood
zakelijk bleek, aanvullende schattingen verricht. 
In hoeverre het verschil tussen de "duurste" en de "goedkoopste" 
oplossing een indruk geeft van de vmardering door de stedelijke 
overheid van de verschillende niet-kw"antificeerbare overt'legingen 
die bij de keuze een rol hebben kunnen spelen, kan ingevolge de 
beperktheid van de beschikbare informatie niet worden overzien. 
Bij het beschouwen van de berekeningen zijn de volgende punten 
nog van belang. 
• Áls rekeneenheid is het zogenaamde binnenwerks kernoppervlak 

gehanteerd (zie bijlage 5). Via een verhoudingsgetal zijn 
alle andere oppervlaktenormen tot dit kernoppervlak herleid. 

• De gemeente stelt de dichtheid voor reconstructieplannen op 
80 woningen van 80 m2 netto woonoppervlak of 104 m2 kernopper
vlak per ha. Het aantal m2 kernoppervlak per ha dat bij nieuw
bouw in de Dapperbuurt zou worden gerealiseerd~ wordt in over
eenstemming hiermee gesteld op 8.320 m2. 

• Voor alle drie de alternatieven is er van uitgegaan dat het 
thans in de Dapperbuurt beschikbare woningoppervlak, dus het. 
totaal van alle kernoppervlakken, in dezelfde buurt ter be
schikking zal blijven of komen. 

• De berekeningen zijn gebaseerd opeen verdeling van de buurt 
naar de boul'Ttechnische toestand van de panden en de oppervlak
ken zoals deze ,wrdt gegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 3. Bouwtechnische toestand, aantal panden en \'lOningen, 
\voningoppervlak en terrein oppervlak 

boul'ltech- aantal woningopper- terreinopper-
nische 

panden woningen vlak in m2 vlak in ha 
toestand 

geel 19 % 227 910 420100 4,3 
oranje 45 % 538 2.160 96.500 10,1 
rood 31 % 373 1.490 62.600 7,0 
zuart 5% 61 240 9.300 1,2 

totaal 100 % 1.199 4.800 210.500 22,6 

Bron: Nota Stadsvernieuwing 1, bijlage 10, en eigen waarneminge 
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• Het in tabel 3 gegeven totaal van 22,6 ha wordt hier nog ver
meerderd met de oppervlakte van het voormalige bodencentrum 
a(l 3 he" ZOdEl t de totélle beschikbare oppervlakte 25,6 ha be
draagt. 

• De huidige gemeentelijke plannen voorzien, voorzover bekend, 
in de bouw van 180 l'IOningen op het terrein van het bodencentrum 
(dus 60 woningen per ha), zodélt de bovengenoemde dichtheid van 
80 ï-loningen per ha hier niet vlOrdt gehaald. 

• Bij de berekeningen is het terrein van het bodencentrum ge
b:cuikt voor dat deel van de vervangende bomT dat niet op de 
oorspronkelijke terreinen kan Horden gerealiseerd. 
De voor de berekeningen gehanteerde gemeentelijke cijfers zijn 
samengevat in tabel 4·. Deze tabel is ontleend aan de Nota 
StádsverniemTing 2 (blz. 31). 

Tabel 4. Geraamde kosten bij uitbreiding, reconstructie en 
rehabili ta.tie 

netto oppervlakte 
per Honing in m2 
aantal uoningen per ha 
aantal parkeerplaatsen 
per Honing 

stadsuit
breiding 

+ 80 

± 40 

1 ,35 

grondkos ten per ,'lOning *) + 1 5.000 

bouwkosten per uoning 

parkeerkosten 
per uorüng 

stichtingskosten per 
uoning, inbegrepen 
parkeren 

+ 50.000 

-I- 10.000 

± 75.000 

stadsrecon-
structie 

+ 80 

+ 80 

1 ,2 

20.000 
, 
a 

50.000 
+ 50.000 

10.000 
, 
a 

15.000 
80.000 

, 
a 

115.000 

uijkver-
betering 

+ 72 

+ 80 

1 ,0 

+ 15.000 

+ 30.000 

+ 10.000 

± 55.000 **) 

*) In reconstructiegebieden sterk afhawcelijk van hetgeen er 
stond. 

**) Voor niemle woningen in deze buurten dient met aanzienlijk 
hogere bedragen rekening te 1wrden gehouden! 
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In ahlijking van de Nota Stadsverniemüng zlJn alle berekeningen 
gebaseerQ op een maximale tijdsduur voor de gehele operatie van 
15 jaar. Dit is geschied op grond van de ovenieging, dat ener
zijds deze termijn technisch haalbaar lijkt, tenlijl anderzijds 
de 1Terkgroep van mening is dat een langere tijdsduur sociaal 
onaanvaardbaar is. 
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4.2 De be:cekeningen 

Afhankelijk van het gekozen alternatief zullen kosten gemaakt 
moeten worden ten behoeve van reconstructie, rehabilitatie, 
l-ïijkverbetering, verbetering van de vTOonomgeving en voorlopige 
voorzieningen. Deze verschillende categorieën vIorden hierna 
behandeld, waarbij per categorie een bedrag per m2 kernoppervlak 
tiord t bepaald. Het netto oppervlak per "\'roning, vermeld in tabel 4, 
wordt hiertoe omgerekend tot kernoppervlak op de wijze die in 
bijlage 5 is aangegeven. Deze omrekening geeft bij stadsuitbrei
ding en reconstructie een kernoppervlak van 104 m2 per "roning en 
bij Vlijkverbetering van 93,5 m2 per Honing. 

lieQolls.:!i.rJ:!.cli~ 

Voor investeringen in 1;Toningbouu bij reconstructie geeft tabel ij 

bedragen van f. 80.000,-- tot f. 115.000,-- per vroning. Het ver
schil lJordt in hoofdzaak bepaald door de toegerekende grondkosten. 
Hierin zijn onder andere ondergebracht de bedragen die nodig zijn 
voor de aankoop of onteigeninG' van de bestaande gebouuen en de 
gronden, de vergoedingen voor verplaatsingskosJcen aan bellOners 
en bedrijY(~n, eventuele vergoedingen voor bedrijfsbeëindigingen, 
het opruimen van de bestaande beboU1'ling (en in geval van een 
andere stedebouHkundige opzet, ook de kosten van de infrastruc
tuur), en van de rente over deze bedri"-gen tot [u:m de herui tgifte 
der gronden. Daar bij recom}tructie vaak ook goede beboU1Jing en 
economisch gezonde bedrijven \lOrden geamoveerd, kunnen deze be
dragen sterk oplopen. Bovendien maakt de lange tijdsduur die in 
de praktijk met dergelijke operaties is gemoeid, de rentekosten 
bijzonder hoog. 
Aangezien het bovenstaande ook in de Dapperbuurt van toepassing 
is, is voor reconstructie het bedrag V2~n f. 115.000,-- per Honing 
aangehouden. 
Per m2 kernoppervlak betekent dit f· 115.000,-- f. 1.105,--. 

104 
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E.eha.12.iliiaii~ 

\Toor de kostprijs van niemrbouvmoningen in geval van rehabilitatie 
van de buurt is in principe dezelfde berekening gehanteerd als bij 
reconstructie. Omdat echter in dit geval alleen dan tot sloop en 
nieuvrbouvT wordt overgegaan, en ook alleen dan pas Hordt aangekocht 
of onteigend, als de kuali tei t van de bestaande bebom'ling daartoe 
aanleiding geeft, is aangenomen dat de kosten vun veruerving 
(voor een groot deel bepaald door de hrali tei t van de bebomling 
en het gebruik dat ervan Hordt gemaakt) gemiddeld lager zullen 
zijn dan bij verl1erving van het gehele gebied, zoals noög bij 
reconstructie. Bovendien Hordt aangenomen dat in dit geval het 
bestaande stratenplan in hoofdzaak gehandhaafd zal vlOrden. In 
yerband hiermee is voor de grondkosten bij de berekening het 
laagste bedrag van tabel 1'9 n1. f. 20.000,--, gehanteerd .. De 
prijs per m2 kernoppervlak voor niemrbom'lHoningen ,wrdt bij 

rehabilitatie dan .f. 8~;~00,-- = f. 817,--. 

De kosten per m2 kernoppervlak in geval van verbetering van 
\'lOningen "lOrden besproken onder het hoofd Uijkverbetering. 

lLiikyeLb.2,tf..ring 

De nota Stadsverniemring 2 spreekt op pagina 18 in dit verband 
van Ifingrijpende verbetering van Honing en l'lOonomgeving". Hordt, 
zo vervolgt de nota, Ifde levensduur van de woningen op 30 tot 50 
jaar geschat, dan is ingrijpende verbetering mogelijk en 1'[enSe
lijk". Naar de mening van ~;e VfGrkgr"'ep komt alleen de oranje cate
gorie voor een derGelijke ingrijpende verbetering i:t;l aanmerking. 
De kosten van "Tijkverbetering per m2 kernoppervlak vorden dan 

f. 55.000.-- = f 588--
93,5 ., • 

.1eLbf..tf..r i ng,ya,!l 2.e_ l1,2.o,!l0!!lgf..ving, 

Onder dit begrip vallen volgens Nota 2 (blz. 5) maatregelen op 
de volgende gebieden: 
- openbaar vervoer 
- sociaal-culturele voorzieningen 
- speelgelegenheden 
- parkeervoorzieningen 
- alGemene verkeersmaatregelen 
- venri,jdering van hinderlijke bedrijvèn. 
Verbetering van de vToonomgeving zonder tevens verbetering van 
de uoningen zelf? is een mogelijkheid die in de gemeentelijke 
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nota I S niet Hordt genoemd. i-Taarschijnlijk is dit een gevolg van 
de opzet van de bijdrageregelingen van het rijk, Haarin het 
accent Hordt gelegd op verbetering van 1Joningen, met daarnaast 
een mogelijkheid om voor concrete plannen tevens een bijdrage te 
verlenen voor verbetering van de omgeving. 
De VJerkgroep is van mening dat de 1'loningen ui t de gele categorie 
zo goed zijn, dat verbetering hiervan niet onvooruaardelijk nood
zakelijk is, dit in tegenstelling tot de omgeving van deze woningen. 
Op grond van het voorgaande heeft de ~Terkgroep gemeend voor deze 
categorie een bedrag voor verbetering van alleen de \'JOonomgeving 
op te moeten nemen. JVIin of meer arbi trai l' vJerd hierv-oor een bedrag 
van f. 10.000,-- per uoning gekozen. 

lo2rlo~ige_v2oLzie~i~g~n 

Dergelijke voorzieningen fTorden getroffen voor beboU1-ling die 
nog gedurende een korte tijd, bijvoorbeeld tot 10 jaar, in stand 
moet blijven (vergelijk Nota Stadsverniem'ling i, blz. 15 en 35). 
Fierbij kan gedacht Horden aan de aanleg van kinderspeelplaatsen, 
beplanting en parkeerplaatsen op opengevallen terreinen. Boven
dien vlOrdt in dit rapport onder deze voorzieningen ook begrepen 
het eventuele noodherstel van slechte T:loningen die nog enige tijd 
op sloop moeten "Jachten en voor de be\'Toners uaarvan nog geen 
vervangende ,lOonruimte is gevonden. 
Het is moeilijk een schatting te maken van de bedragen die voor 
deze voorzieningen nodig zouden kunnen zijn. Een koppeling aan 
het aantal Honingen dat gesloopt dient te worden, ligt voor de 
hand; er zullen immers meer voorlopige voorzieningen moeten 
vTOrden getroffen naarmate dit aantal toeneemt. Daar verschillende 
kostenposten evenredig met de grootte van de kavel zullen ver
lopen, is het zinvol ook de oppervlakte in de raming te betrekken. 
Uitgegaan Hordt van de volgende rekenprijzen~ 
- schoonmaken terrein f. 5,--/m2 
- groenaanleg f. 5,--/m2 
- plaveisel f. 15,--/m2 

diversen, per I'loning f. 20,--
Als Hordt aangenomen dat de grootte van een gemiddelde kavel, 
uaarop een pand staat dat vier I'JOningen bevat, 128 m2 bedraagt, 
dan komt per gesloopte woning gemiddeld 32 m2 terrein vrij I'Jaar
voor de bedoelde voorzieningen moeten lTorden getroffen. Gesteld 
dat de helft van deze terreinen ,wrdt geplaveid voor parkeer- en 
speeldoeleinden, en de andere helft Hordt beplant, dan kan de 
volgende raming worden opgesteld. 



- schoonmaken, 32 m2 
groenaanleg, 16 m2 

~ plaveisel, 16 m2 
.. diversen 

totaal per Honing, ná 
- eventueel noodherstel 

totaal per Honing 

sloop 
vóór sloop 

f· 160,-~ 

f. 80,--
f· 240,--
f . 20,--

f. 500,--
f· 2.000,--

f. 2.500,--
=====::::=== 

De in het voorgaande afgeleide bedragen moeten voor elk der 
al ternatieven Horden vermenigvuldigd met de aantallen vierJmnte 
meters uoningoppervlak, respectievelijk de aantallen woningen 
per categorie, ten einde de financiële vergelijking te kunnen 
maken. De oppervlakken kunnen Horden geraamd als volgt. 

lle~0.!1:'3 irJd.cii~. 
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Volgens dit alternatief Hordt het totale bestaande lToningoppervlak 
van 210.500 ;"'12 (zie tabel 3) vervangen. Het voor herbomr beschik
bare gebied heeft een oppervlakte van 25,6 ha zodat, op basis van 
het uitgangspu::lt dat per ha 8.320 m2 kernoppervlak wordt gebomrd, 
in dit gebied 25,6 x 8.320 m2 :::: 213.000 m2 lloningoppervlak kan 
Horden gebouud, 2.500 m2 meer dan volgens dit uitgangspunt "rordt 
voorzien. Er is dus nog ruimte voor een verlaging van de dicht
heid, dan VIel voor de bouu ten behoeve van andere bestemmingen 
naast de bom'i van 210.500 m2 l'lOningoppervlak. 

Het te vervangen 1'Toningoppervlak bedraagt bij dit alternatief 
volgens tabel 3~ 

categorie 1"!oningoppervlak in m2 terreinoppervlak in 

Z\-ml~t 9.300 1 ,2 
rood 62.600 7,0 
oranje 96.500 10,1 

totmü 168.400 18,3 

ha 

Op de vrijgekomen 18,3 ha kan Horden gebomrd 18,3 x 8.320 m2 :::: 
152.300 m2 vroningoppervlak, ter\'Tijl de gele categorie ad 42.100 m2 
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behouden blijft. Op het terrein van het bodencentrum behoeft dan 
nog slechts 16.100 m2 uoningoppervlak te ,iorden gebomrd 9 zodat de 
volgende opstelling kan Horden gemaakt~ 

behouden blijft (de gele categorie) 
nieuubouu op vrijgekomen terrein 
nieuwbouH op terrein bodencentrum 

totaal uoningoppervlak 

lleh.al2.il-.i.t2·ii~ iBl 

42.100 m2 
152.300 m2 

16.100 m2 

210.500 m2 

Bij dit alternatief bedraagt het te vervangen 1"Toningoppervlak 
volgens tabel 3~ 

categorie uoningoppervlak in m2 terreinoppervlak in ha 

_zuart 9.300 1 ? 2 
rood 62.600 7 9 0 

totaal 71.900 8 9 2 

Ook in dit geval blijft de gele categorie met een i'Toningoppervlak 
van 42.100 m2 behouden. Daarnnast Hordt de oranje categorie met 
een uoningoppervlak van 96.500 m2 verbeterd. Op het vrijgek.omen 
terrein kan 8 9 2 x 8.320 m2 = 68.200 m2 Horden gebouud 9 zodat op 
het terrein van het bodencentrum nog slechts 3.700 m2 behoeft te 
Horden gebouud. r·1et behulp van de7,e gegevens kan de volgende 
opstelling ,'Torden gemaakt: 

behouden blijft (de gele categorie) 
verbeterd uordt (de oranje categorie) 
nieu1'Tbo~u op v;rijgelmmen terrein 
nieuubouu op terrein bodencentrum 

totaal ~JOningopperv lak 

42.100 m2 
96.500 m2 
68.200 m2 
3.700 m2 

210.500 m2 

Uit het voorgaande kunnen de volgende tabellen Horden samengesteld. 
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Tabel 5. RQming van het beslag op geldmiddelen bij reconstructie, 
in miljoenen guldens 

rekeneenheid 

210.500 m2 
4,.800 1) oningen 

niemrbouH 
.àf1.105,

pel' m2 

233 

voorlopige 
voorzieningen 
f 2.500,-
per 1:JOning 

12 

totaal 

245 

Tabel 6. Raming van het beslag op geldmiddelen bij rehabilitatie (A), 
in miljoenen guldens 

categorie rekeneenheid nieuuboUlr verbe- voorl. totaal 
, 

f 817,-- tering a voorz. 
per m2 uoonom- f 2.500,-

geving per wo-
f 10.000,- ning 
per \·wning 

geel 910 uoningen 9 
alle overige 3.890 \'JOningen 10 
" dem 168.400 112 138 157 
L 

Te.bel 7. RaminG van het beslag op geldmiddelen bij rehabilitatie (BL 
in milj oenen gu~.dens 

cate- reken- nieuuboUlr lJijkver- verbe- voorl. totaal 
)'orie eenheid 

, 
f 817,-· betering tering voorz. a 

per m2 f 588,- 1':oonom- j 2.500,-
per n2 geving per 1'10-

f 10.000,- ning 
per l'!Oning 

I 

Igeel 910 Hon. 9 , 
!oranje 96.500 m2 57 
rood ( r .730 \Ion. 4 
+ 

zuartJ 71.900 m2 58 128 
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Uit de tabellen 4, 5 en 6 kan tensLjtl;e de volgende vergelijkende 
opstelling worden samengesteld (tabel 8): 

Tabel 8. Raming van het beslag op geldmiddelen bij drie alterna
tieven, in miljoenen guldens 

alternatief nieuubouu uijkver- verbetering voorl. totaal 
betering woonomgeving voorz. 

recon-
233 12 245 structie 

rehabili-
138 9 10 157 tiJtie, (A) 

rehabili-
58 57 tatie (B) 9 4 128 

Het blijkt dat de kosten VOOi" reconstructie globaal anderhalf tot 
tueemaal zo hoog zijn als die voor rehabilitatie. 
Bij een beoordeling van voorgaande bedragen moet met het volgende 
rekening \Torden gehouden: 
• De complementaire bouuproduktie, die naast de uoningbouH vereist 

is om de leefbam"heid van het gebied te verhogen, is bui ten 
beschouuinr; gelaten. 

• De consequenties voor de lastenverdeling in de tijd gezien, uaar
onder de gevolgen voor de huren, zijn eveneens bui ten beschou-
lüng gelaten, evenals de vraag, uie uelk deel van de kosten zou 
moeten betalen (subsidie- en bijdra~enregelingen enz.). 

• 'renslotte heeft de t-rerkgroep zich niet gel1é',agd aan een schatting 
van het aantal goede panden dat bouHvallig zou norden door het 
slopen van belendende percelen. 

• Indien een vergelijking zou liorden opgesteld, uaarin rekening 
zou Horden gehouden met de maatschappelijke kosten en baten 
over de totale levensduur van de objecGen, zou een geheel ander 
beeld kunnen ontstaan. 

Aan de hand van tabel 4 is het mogelijk een onderverdeling te maken 
van de te investeren bedragen naar: grondkosten, bOUlilkosten, kosten 
verbonden aan het parkeren en de kosten van voorlopige voorzie
ningen. Uit deze onderverdeling (Zie tebel 9) blijkt, dat er, uelk 
alternatief men ook kiest, belangrijke uitgaven (nI. ca. 30 miljoen 
gulden) Horden begroot voor het treffen ven voorzieningen ten be
hoeve van het particulier .:.mtobezit. 
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Tabel 9. Verdeling van te investeren bedragen naar categorie, 
in miljoenen guldens 

categorie 

grondkosten 
bouïTkosten 
parkeerkosten 
voorl. voorz. 

totaal 

reconstructie 
milj.gld. % 

101 41 
101 41 

31 13 
12 5 

245 100 

rehabilitatie (Al rehabilitatie (B) 
milj 0 IJld. 5{, milj .gld. % 

32 20 30 23 
82 53 65 51 
33 21 29 23 
10 6 4 3 

157 100 128 100 

De berekeningen in dit hoofdstuk zijn ueergegeven in de grafieken 
1 tot en met 3. Ter vergelijking volgen daarna in de grafieken 4 
en 5 dezelfde berekeningen nogmaals, nu uitgedrukt in aantallen 
\"Toningen met een binnenwerks kernoppervlak van respectievelijk 
104 m2 en 68 m2. Na het voorgaande behoeven deze grafieken geen 
nadere toelichting. 
In bijlage 7 wordt nog een geheel andere wijze getoond 'l'raarop men 
een vergelijking kan maken tussen de verschillende consequenties 
van reco~structie en rehabilitatie. Daar deze benadering is ge
baseerd op geheel andere, meer beperkte, uitgangspunt~n en 
bovendien veel abstracter van aard is dan het onderhavige rapport, 
is niet getracht voor de Dapperbuurt deze vergelijking door te 
rekenen. De werkgroep is echter van mening, dat deze methode bij 
een analyse van de totale problematiek van het oude 1'Toningbestand 
in een stad een zinvolle bijdrage zou kunnen vormenG 
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5 SMIENVATTING:CN CONCLUSIES 

• Belangrijke motieven die het huidige gemeentelijke standpunt 
met betrekking tot de Amsterdamse saneringsproblematiek in het 

'algemeen en die van de Dapperbuurt in het bijzonder hebben be
paald (en die in de beide nota's Stadsvernieuuing aan de orde 
komen), zijn ontleend aan~ 
- een bral i tei tsbeoordeling van de betreffende gebieclen, onder

verdeeld in de bOU\'T- en uoontechnische kuali tei t en de l'TOOn
omstandigheden; 
een visie op de toekomstig2 functie van de stad als centrum 
van de agglomeratie Groot-Amsterdam en van het gewest. 

• Het door Bouu- en\: oningtoezicht uitgevoerde onderzoek na2,r de 
technische kualiteit van de uoonbebouuing van binnenstad en 
1ge-eeu1lse uijken omvat niet meer dan een visuele registratie 
en vervolgens een interprete.tie daarvan. Het resultaat van een 
dergelijk onderzoek is slechts een indicatie van de bouutech
nische staat. Extrapolaties met betrekking tot de te "lTeruachten 
levensduur, die geen rekening houden met de betreldcelijkheid van 
die indicatie, en conclusies getrohlcen op grond van een zodanige 
schatting van die levensduur, zijn dan ook vrij uillekeurig. 

• Uit het ondeo:-zoek dat ten behoeve van dit rapport, overigen::; op 
globaal dezelfde irijze, is verricht, bleek dat in principe uei
nig verschil van inzich-[; bestaat tussen de Herkgroep en Bouu
en Honingtoezicht over de technische toest&nd. Bovendien is ge
bleken, dat er op dit moment namTelijks i'Tetenschappelijk ver
antuoorde methoden Horden gebruikt om de technische kwaliteit 
van gebom"1en te bepalen. Voor zover deze reeds bestaan, uorden 
ze slechts toegepast op geboUi1en die als monument norden aan
gemerkt. 
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• In dit rapport is getracht de uitgangspunten van een k1mliteits
analyse van de Dapperbuurt te verdiepen. Hierbij is in het bij
zonder aand&cht besteed aan de bomrtechnische toestand, terwijl 
daarnaast een overzicht uordt gegeven van enkele bestaande, doch 
in de Dapperbuurt nog niet toegepaste, onderzoeksmethoden om 
het inzicht in de bTali tei t van funderingen te vergroten. 

• De uoontechnische toestand en de iToonomstnndigheden zijn ten 
behoeve van de gemeentelijke nota's onderzocht met behulp van 
een Haarderingssysteem dat is afgeleid van het Jû'JTRIVS-systeem 
van uoningi'laardering. De op deze i'lijze 1Ü tgevoerde beoordeling 
heeft uitsluitend betrekking op het meten van het ontbrekende 
en het negatieve ten opzichte van een normwoning op grond van 
een subjectief- vastgesteld zogenaamd "menswaardig uoonpeil", 
dat kennelijk op hetzelfde moment voor iedereen gelljk is. 
Individuele behoeften, leefllijzen, maatstaven en eisen naast 
of onder dat peil, .vorden in principe negatief of helemaal niet 
geuaardeerd. Dit systeem kan derhalve niet bijdragen tot het 
verkrijgen van objectieve informatie over de bmliteiten van 
de oude uoningvoorrnad. 

• De cri teria en methoden voor de bmli tei tsana:'.yse in de beide 
nota' s Stadsverniemring zijn dermate summier, dat een verant
Hoorde keuze uit de verschillende mogelijke oplossingen op 
grond van deze criteria niet is te maken. lli.erui t moet Horden 
geconcludeerd, dat de beslissing om de Dapperbuurt te recon
strueren op basis van deze gegevens niet voldoende is gefun
deerd. Ook de gegevens die ten behoeve van dit rapport zijn 
verza~eld, leiden niet tot de conclusie dat reconstructie de 
enige oplossing kan zijn. 

• De kosten van reconstructie kunnen op grond van gemeentelijke 
cijfers vlorden geraamd op een bedrag dat globaal anderhalf tot 
ti'leemao.l zo hoog is als voor enkele reële vormen van rehabili
tatie vereist zou zijn. Of aan deze vorm van I"IOningboul'T een zo 
hoge politieke en economische prioriteit moet norden gegeven, 
dat deze relatief zeer hoge investeringen verantuoord kunnen 
uorden geacht; kan op basis van de huidige gegevens slechts 
vlorden beh!ijfeld. Blijkens de 110ta Stadsvernieuwing is een 
van de ovel"\"egingen die hebben geleid tot"net beslui t tot 
reconstructie, dat de hogere ilLkomensgroepen uit de stad weg
treklmn, \"mardoor het draagvlak voor het bestaan van de stad 
ernstig zou 1'lorden" aangetast. 
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Tevens gç:.at de gemeente or van uit, de,t de vlOonkosten van be-
1'1OnerS van gereconstrueerde i<ijken voor C2." 80 % gesubsidieerd 
zullen moeten uorden. Het val t niet in te ~::;ien, hoe een zo hoge 
1'Toonsubsidie het draé:.gvlak V8,n de stad };:an versterken • 

• In het algemeen zou kunnen vlorden gesteld, dat, voordat 1'Jordt 
besloten over een eventuele subsidie en over de hoogte daarvan, 
eerst inzicht moet ï'wrden verlwrven in de omvang van de koop
krachtige vraago Een inzicht in de koopkrachtige vraag n2.ar hra
liteit in Honingen ontbreekt nog nagenoeg geheeL Voor zover 
sprake kan :üjn van inzicht in de 1'lOningvraag, lijkt het duide
lijk, dat er vooral behoefte bestaat aan goedkope w'oningen die 
niet ernstig zijn verkrot. Daar meer dan de helft van de VIO

ningen in de Dapperbuurt aan deze eis voldoet, lijkt deze buurt 
al thnns op dit moment nog steeds een w'aardevolle bijdrage te 
leveren aan de a::mbodzijde van de vroningmarkt. 

• Het is moeilijk te beoordelen of over de toekomstige functie 
van de stad al zoveel duidelijkheid bestaat, dnt een kostbare 
verkeersvoorziening als een metro in dit verband als juist moet 
vlo:rden gezien, nu een structuurplan voor de stad (on de agglo
meratie) nog ontbreekto De invloed van de metro op de Dapper
buurt komt echter op dit moment reeds aan de orde, hOO1'lel de bomT 
V2.n de oost-l'18stlijn in ieder geval niet binnen 15 jO.2.r Hordt 
begonnen 0 In 1965 is het trac~ voor de metro in principe vast
gesteld, uo.arbij een argumentatie achterl'lege bleef" Het vast 
te stellen bestemmingsplan zal rekening moeten houden met, en 
is reeds gedeeltelijk bepaald door een metro-trac~o In dit 
verband blijft een belangrijke vraag onbecnt1'Toord: Is de 
tracering VLn de metro in samenhang met de sanering van de 
Do.pperbuurt bepaald, of is tot reconstructie van de Dapperbuurt 
besloten op grond van het (voorlopig ?) vastgestelde metro-trac~ ? 
In het la.atste geval zouden de reconstructiekosten voor een deel 
moeten Horden gerekend tot de kosten van de metro .. 

" Als doorslnggevend argument om te besluiten tot een totale 
reconstructie van de Dappel'buurt, '\rordt in de nota IS Stadsver
nieuuing gevrezen op de stedebouwkundige toestand van deze buurto 
Reconstructie vraagt grote offers van de betrokken be~'lOners en 
van de gemeenschap (door het grote beslag op de algemene mid
delen), tenvijl over de voor- en nadelen op zOI'lel micro- als 
macroniveau nog vrijwel niets bekend is. Eventuele voordelen 
voor een aanvaardbare gebolitrde omgeving zullen vermoedelijk pas 
op zeer lange termijn (na ~~n of hlee generaties) zijn te 
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venmchten, ook als Hordt voldaan aan de vooruaarde dat te Ilerk 
Hordt gegaan volgens een doelgerichte pléènning, die i:=:\ gebaseerd 
op voldoende informatie betreffende de huidige toestand, de te 
volgen weg en het uiteindelijk te bereiken doel. 

• Over de huidige toestand blijken slechts summiere gegevens 
beschikbaar, de te volgen ueg is nog geheel onduidelijk en het 
te bereiken doel is nog namrelijks scherper omlijnd dan door 
de Heinig zeggende omschrijving "het vervangen van de Dapper
buurt door een uijk die voldoet aan moderne stedebouukundige 
eisen" (uelke dat ook mogen zijn). Als onder deze omstandig
heden de keuze valt op reconstructie, kan de vraag gesteld worden 
of I'Jel alle argUlI1enten of factoren die bij de beslui tvorming 
een rol kunnen hebben gespeeld, in de desbetreffende publilm
ties concreet zijn geformuleerd. 
In dit rapport is getracht een analyse te geven van de struc
turele achtergronden ten tijde van de besluitvorming en van de 
l,TlJ ze 1'TilarOp deze kan hebben p12,a tsgevonden, teneinde op deze 
vraag al thans gedeel telijk een anh!Oord te vinden. 

• Voordat sprake kan zijn van een gefundeerde beslissing over 
de toekomst van de Dapperbuurt, zal er eerst meer aandacht 
moeten \',orden besteed aan het toepassen van reeds bestaande 
methoden om de bOU"\'Jtechnische en de uoontechnische kwal i teit, 
de levensduur en de kualiteit van de uoonomgeving vast te stel
len. Evenzeer dienen kostenbesparende methoden van herstel of 
aanpé1:3sing c.éln verc.nderende omstandigheden onderzocht en verder 
ont\Tikkeld te Horc.~en. 

• VOOl" het voeren van een zinvol beleid lijkt het voorts nood
zakelijk te kunnen beschikken over de resultaten van voldoende 
en geint2[Té)c,rd ondeTzoek naar de uiteenloIJende gevolgen op 
onder meer sociaal? demografisch, economisch en ruimtelijk ge
bied, die verschillende strategieën voor de verniemring van 
een stadsuijk op de aangrenzende \'Tijken en op de stad als 
geheel kunnen hebben. 
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bijlage 1" 1 

Gebiedsbepaling 

De cijfers die in de Nota StadsverniemIing 2 uorden gehanteerd 
(25,6 ha en 10.500 inwoners) hebben behekking op een gebied 

'\'T2.éJT het terrein van he-(; voorm&lige bodencentrum is bijgerekend, 
IDaéli' ~mart08 niet het Burgerziekenhuis en de bomrblokken 20, 21 
en 22 behoren. Op bijlage 3 van deze notél is dit gebied echter 
uel als reconstructiegebied a2.ngegeven. De drie genoemde bomr
blokken zijn van redelijke tot goede bomrtechnische bmli tei t en 
de' bruto vloeroppervlakte ligt gemiddeld per Honing tussen 70 en 
85 m2 (blokken 20 en 22) en tussen 60 en 70 m2 (blok 21)" Het 
gemiddeld vloeroppervlak van de 280 woningen in deze blokken komt 
hiermee ruimschoots boven het geschatte gemiddelde van 40 m2 voor 
de '1ge-eemme .'rijkeno 
Van èle uiteenlopende gebiedsbepalinGen die in de verschillende 
gemeentelijke publikaties Horden gehanteerd, kan de volgende 
opstelling 1'lOrden gemaakt: 
"Dapperbuurt_L 25,6 ha; 100500 imToners; 4 0 800 Honingen; de 

bomrblokken 1 tlm 19 plus het terrein van het 
bodencentrum. 

o Dapperbuurt 2 26 h&; 11,,675 inwoners; 5,,180 woningen; de bouw
blokken 1 tlm 22 exclusief Burgerziekenhuis en 
bodencentrum o 

• Dapperbuurt 3 31,8 ha; 11.675 imroners; 5.180 vlOningen; de 
bOUl'lblokken 1 tlm 22 inclusief het Burgerzieken-
huis en het bodencentrum. 



• Dannerbuurt 4 

bijlage 1.2 

de buurtcombinatie 35 (o.a. gebruikt in de 
lfomngcartotheek en in de bevolkingsstatistiek); 
12.788 inuoners; 5.510 iTomngen; de bOUl'lblokken 
1 t/m 22, het Burgerziekenhuis, het bodencentrum 
he.t gebied tussen Linnaeusstraat, Oetei"Tale::.~pad, 
Celebesstraat en Oranje Vrijstaatkade, en het 
gebied tussen Zeeburgerpad, Zeeburgerstraat en 
Zeeburgerdijk tot de spoordijk. 

dapperbuurt 1 cJapperbuurt 2 cJapperbuurt 3 dapperbu u rt 4 

buurtcom binatie 35 



bijlage 2 .. 1 

ONDERZOEK BOUWTECHNISCHE STAAT PAND, gelegen ..•...•••. te ••.........• 
INDELING KWALITEITSCRITERIA 
GOED niet voorspelfuaar wanneer gebreken zullen optreden. 
REDELIJK kleine gebreken (b.v. door de bewoners zelf te herstellen) 
MATIG gebreken die binnen korte tijd vervangen moeten worden 
SLECHT cênstructievc gebreken 
ZEER SLECHT onherstelbare gebreken 
ONBEKEND gebreken die niet met één van bovenstaande criteria kunnen 

worden omschreven. 
ALGEMEEN ALGEMEEN ALGEMEEN ALGEMEEN ALGEMEEN ALGEMEEN ALGEMEEN 
1. bouwjaar pand vóór 1900 vóór 1945 ná 1945 onbekend 
2. wanneer heeft het pand de laatste onderhoudsbeurt gehad 

onbekend, •. jaren geleden 
wat is er gedaan •••..•.•...•..........................••...•..... 

3. wat vladen de bewoners zelf van de bouwkundige situatie •.......... 

4. is het betreffende pand een bedrijf/woning bedrijf pakhuis 
woning 

5. is het pand vochtig droog redelijk droog 
6. hoeveel bouwlagen telt het pand, exclusief de kelder(s) •........• 
7. heeft het pand een sou-terrain of een kelder •.•••................ 

DAK KAP DAK KAP DAK KAP DAK KAP DAK KAP DAK KAP DAK KAP 
Plat dak l-essenaarsdak zadeldak schildak mansarddak 

1 •. waaruit bestaat globaal de constructie van de kap .•............... 

ja/nee/plaatselijk/onbekend 
2. is de zolderverdieping vochtig 
3. wordt de zolder geventileerd 
4. wordt de kapconstructie geventileerd 
5. is de 11 beschoten 
6. zijn de spanten door vocht aangetast/rot 
7. 11 11 11 voldoende van zwaarte 

(kraakt de kap bij windbelasting) 
8. zijn de spanten voldoende verankerd 
9. zijn de gordingen/balklaag door vocht 

aangetast/rot 
10. zijn de gordingen voldoende van zwaarte 
11. zijn de gordingen vold~ende verankerd 
12. is de nokgording voldoende van zwaarte 

13. zijn de muurplaten door vocht aangetast/rot 
14. 11 11 11 voldoende van zwaarte 
15. """ 11 verankerd 

16. ZlJn tengels/panlatten rot/voldoende 
van zwaarte 

17. is houtwerk aangetast door schimmel(s) 
18. is houtwerk aangetast door houtworm 
19. is houtwerk aangetast door boktor 

20. zijn de pannen bros 
21. liggen de pannen los 
22. lekt de kap 
23. is de hemelwaterafvoer redelijk 



24. is de goot in goede staat 

bijlage 2,,2 

ja/nee 
plaatselijk/ 

25. is de zink lood golfplaat 
redelijk 

mastiek bedekking onbekend 

Recapitulatie 
De kap/dakconstructie is goed redelijk matig 
slecht zeer slecht onbekend .. . . . . . . . . . . .. . ..................... . 

..... gedeelte kap/dakconstructie is goed redelijk 
matig slecht zeer slecht 
opmerkingen ........................................................... . 

is eventuele reparatie ge~akkelijk ingrijpend praktisch onmogelijk 

BUITENKOZIJNEN BUITENKOZIJNEN BUITENKOZIJNEN BUITENKOZIJNEN 
1. zijn de kozijnen goed/redelijk onderhouden 
2. tochten de kozijnen altijd sinds kort 
3. lekken de kozijnen 
4. hebben de kozijnen rotte plekken tpv: 

roeden onderdorpels verbindingen overal 
5. is het nodige lood aanwezig 

Recapitulatie 
kozijnen zijn 
onbekend 
..... gedeelte 
zeer slecht 

goed redelijk 

kozijnen is goed 

matig slecht 

redelijk matig 

zeer slecht 

slecht 

opmerkingen ........................................................... . 

is eventuele reparatie gemakkelijk ingrijpend praktisch onmogelijk 

BINNEMUREN BINNENMUREN BINNENMUREN BINNENMUREN BINNENMUREN 
konstruktieve/scheidingswand 

1. is de wand van hout of ander licht 
materiaal 

2. is de wand halfsteens/steens 
3. is er schimmel te constateren 
4. zijn de muren vochtig 
5. zitten er scheuren in het metsel-

werk 
6. is het metselwerk verankerd 
7. trekken de muren vocht op 
8. staan de muren uit het lood 

Recapitulatie: 

de binnenmuren zijn goed redelijk matig slecht zeer slecht 
onbekend 
..... gedeelte binnenmuren is goed redelijk zwak slecht 
zeer slecht 

opmerkingen lil lil " • " " " 11 • lil IJ " ..... lil ... I • è lil " " • IJ Ol .... lil lil " lil " " 0 " .. " ...... 0 " " " •• lil • " " 0 " " " •• 

eventuele reparatie is gemakkelijk ingrijpend onmogelijk 

VLOEREN VLOEREN VLOEREN VLOEREN VLOEREN VLOEREN VLOEREN VLOEREN 
Is de contructie van de vloer van hout steen 
1. Trilt de vloer gemakkelijk 
2. is de vloer voldoen sterk geconstrueerd 
3. 11 " 11 vlak 
4. zitten er gaten of barsten in de vloer 
5. is de vloer aangetast door schimmel(s) 



6. is het houtwerk aangetast door houtworm 
7."" " " " boktor 
8. is de vloer vochtig droog 
9. worden vloeren geventileerd 

Recapitulatie 
HOUT 
vloer is goed redelijk 

onbekend 
matig 

•.... gedeelte houtenvloer is goed 
zeer slecht 
STEEN 
vloer is goed redelijk matig 

onbekend 
•...• gedaite vloer is redelijk 
zeer slecht 

slecht zeer slecht 

redelijk slecht 

slecht zeer slecht 

goed matig slecht 

bijlage 2 .. J 

opmerkingen ..... 0 .. .,,0 .. 0.0 .... 000 .. 0 ...... 000 .... 0 ....... 0 .......... 0 .................. <;> ...... 0 ............ 0 

is &entuele reparatie gemakkelijk ingrijpend praktisch onmogelijk 

GEVELS GEVELS 

1. welke gevels 
zicht 

GEVELS GEVELS GEVELS GEVELS GEVELS GEVELS GEVELS 

AANBOUWgVOORGEVEL,ZIJGEVEL.ZIJGEVEL,~~~~~R
zijn in het 

2. welke gevels 
bouWllluren 

3. is er sprake 
schappelijke 
muren 

zijn de 

van gemeen
scheidings-

4. zijn de muren bekleed 
waarmee •.......................................................... 

5. zijn de gevelankers in 
goede staat 

6. is er een trasraam toe
gepast 

7. is het trasraam van rede
lijke kwaliteit 

8. slaan de gevels door 
9. trekken de gevels vocht op 

10. zijn in de geve~roosters 
open voegen aangebracht 

11. is metselwerk verkankerd 
12. is het voegwerk goed 
13. golft gevel vertikaal . 
14. golft gevel horizontaal 
15. golft gevel in de straatwand(vert.) 
16. golft gevel in de straatwand(horiz.) 
Recapitulatie : 
voorgevel is redelijk matig slecht zeer slecht 
onbekend (waarom) 
zijgevel 
zijgevel 
achtergevel 
aanbouw 
opmerkingen .................................................•........ 

is eventuele reparatie gemakkelijk ingrijpend praktisch onmogelijk 



bijlage 2.4 

FUNDERING FUNDERING FUNDERING FUNDERING FUNDERING FUNDERING 

1. wordt het pand gestut 
2." 11 11 geschoord 
3. verkeersintensieve straat 
4. zakt ltt pand 
5. is het pand scheef gezakt 
6. neemt deze verzakking de 

laatste tijd toe 
7. klemmen de ramen door boven

genoemde verzakkingen 
8. zijn er duidelijke scheuren 

in het metselwerk gevel/binnen 
zo ja : weinig veel lang kort smal breed vert. horz. 
omschrijving .................................................. . 

Recapitulatie : 
kwaliteit fundering is goed redelijk matig slecht zeer slecht 

onbekend ........ 0 •••••••••••••••••••••••••••• 

indien matig' slecht zeer slecht, waar ............ ..... ........... . 
onbekend. . . . . . .. . .......................... . 

opmerkingen ........................................................ . 

is eventueel ingrijpen gemakkelijk ingrijpend praktisch onmogelijk 

KWALITEIT KAHJ<AS KWALITEIT KPRKAS KWALITEIT KARKAS KWALITEIT 
DAK BUITENKOZIJNEN BINNENMUREN VLOEREN GEVELS FUNDERING 

karkas is goed redelijk matig slecht zeer slecht onbekend 
opmerkingen ....................................................... . 

GLOBALE INDRUK VAN OVERIGE FACTOREN 

verfwerk 
behang 
stucwerk 
glaswerk 
hang-en sluitwerk 
sanitair 
riolering 
electrische installatie 
afwerkvloeren 
plafonds 
deuren 
binnenkozijnen 
trappen 
schoorsteen 

goed/redelijk/matig/ slecht/ zeer/slecht 
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Het AITTRIVS-systeem van ~Joning1!aarderin)(. -- enkele kritische 
kanttekenin/?,'8n 

net het ANTRIVS-sysc8em, ontuikkeld in het rapport Uonin[,'\raarde
rÜ1G, 7(-) Horden bestaands l;oningen geH;}ardee:cd. Gon opzichte van 
een ilnOrmliOl1ingll. Deze norffi1ionin,s is geen dc1elde, maar een 
beginsel dat cçebD,seerd is op de lIuezenli uoonbehoeften, ••••• 
die esselitieel zijn voor e8n h2.rlfionj.scÎ1e onhrild;:cling van gezin 
en individu en 1Taarvan de bevrediging in begj.nsel door het meren
deel V2n ons volk als nooclz<:tkelijke vooruaarde \Tordt beschoUlrd 
voor een aanvaardbo.2r uoon- en levenspeil, zouel in illaterieel, 
cultureel als sociaal opzicht" (blz. iS). 
Door het niveau van d.e norrrnlOning centraal te stellen, zou onder
scheid l:unnon Horden gonlé:\nkt tussen uoningen beneden de norm en 
Hoffingen boven de norm. Om verschillende redenen is echter be
sloten tot het vasthouden aan een uaardel"ing alleen in negatieve 
zin (blz. 20). lIet tras de samenstellers v(~n het rapport nl. ge
bleken, dat d8fecton vrijuel steeds unanier1 beoordeeld Herden, 
maar dat over pluspunten verschillen Veln mening bleven bestaan 
Itomdat hier het subjectieve element vee] minder kon Horden uit~ 
ceschakeld dan bij neGatieve uaarc1ering. Bovendien zou men de 
kans lopen, bij de eind1!i1ardering de kuuliteit van de \loning te 
hoog èlf te lezen" als een aantal minpunten tegen pluspunten zou 
uegvallen. 
Volgens de commissie heeft uoning,ICL2Tdering een ,ü tgesproken 
dynamisch karcJder; doordat de opvattingen veranderen, zouden 
te zijner tijd sommige e;o[';evens opnieuH liloeten uorden geuaardeerd. 
Hierbij uordt echter alleen ged,-lcht aan een toeneming van het 
aancal strafpunten en basis{sebreken. Een basisGebrek is volGens 
de comnissie een gebrek dat een fundamentele belemwering vormt 
voor het leven en de beHonin[;. 8en Honing n~et een basisgebrek 
Hordt dèln ook genoemd een "Honing, ongeschikt voor beuoning" 
(een krot). 
Gesteld Hordt, dat het subjectieve element bij minpunten vrijuel 
zou zijn Ul tgesloten, maar niet bij pluspunten. Zo UOl'clt er 
eigenlijk van uitGegaan dat er een bruikbaar, objectief systeem 
zou overblijven, indien het meest duidelijk subjectieve element 

-1<.) VereniginG van Nederlandse Gemeenten, U onin[;uaardering, Rapport 
VD-ll de studiecommissie grondslagen 1JOningliaardering, BlalilTe 
reeks nr. 34, Den Haag, 1962. 
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(de pluspunten) zou Horden éTegGelaten. Hiermede Hordt echter de 
gevreesde vertekening van de u(:?rkeli,jke toestand tot kernpunt 
van het systeem. 
Deze vE)rtekening Hordt nor; ;':,'oéèccentueerd door de gebrekkiGe 
1Taé~r(hring v~~n c1e\TOOllougevin[,' na9Y een Dantal uiterlijl~e ken~ 
merken, de sociale en culturele achtergronden niet in 

Horden cenomen. 
iJ'en einde de 11t\'~~'est:ceefde uniformi tei t on hanteerbaarheid van 
het systeem nie i:; te bon~.clel.en, heeft de commissie ui tdruldcelijk 
de );lO{~elijkheicl afC8uozen van een ueerg,':lve van zouel de plus
punten uls de r.linpunèen naast elkaar. Bov8ncüen is afgezien van 
een 'JD.ardering van de verschillen in lIoonvorm, zoals eengezins
Honingen, fla.ts, bejaardemToningen, en?. Een eenkamerHoning 
'krijgt lüercloor tenminste:: 24 strafpunten (basist:ebrek) en 1:ordt 
daiJ.rnee onl';eschikt voor beuoning (== krot) verklaard. Toch zou 
een zo mOBelijk genormaliseerde typering van tloningen 
kunnen uorden verhTegen doo:c juist ö.eze verschillen als uitgangs
punt tc nemen. ,Jen dergelijke typering zou een belangrijk hulp
midd01 vonnen voor een betere verdeling van de lToningvoorraad 
in oven:;ens t8miÜng met de ':ensen en mogelijkheden van de \loning
zoekenclen. 

De uaardering van uitsluitend negatieve elementen hangt tevens 
samen m€~ llet streven naar kralitatieve verbetering van de 
-,;onin[;VOOITC2d, Eiode dO(Jl~ sanering. "Onvermijdelijk moeten daar
om de cartotheok~oorsch:ciften, de uaarderingsmethode, de sanering 
en de bOUlrvGronlcming op dezGlfc1e morele en uetenschappelijke 

zijn cebc.~;eerdlf (blz. 41). 
De comEüssie is van mening, dat een b01.mvérordeninl',' slechts be
doeld is als beveiliging tegen ontoelaatbare toestanden, als 
zekerhcü(l clo.c al thans élLln de minimale behoeften van de toekom~ 
8 cel)l"uikers Hordt voldaa"1. Hierdoor zou zeker niet aan hun 
u8zenlijke beLoef-;~en lTon]en voldaan. Danrolll zou een boU\!ver-
ordorül1G dG COli1l1üssie ook een stimulans moeten zijn 
"voor de verbetering vun 1ToonlGTt1litei ten en uel tot een niveau, 
dat overeenkoL:t met hot ve:C'lOrven inzicht omtrent een mens
~ri1aTChg lToonpeil". De cO)ill'îis~;ie stelt da}l ook voor? het rnpport 
tot normblaû te verheffen, ten einde de {;("..'0n8te stinulans te 
verkrijgen door het stellen Vtm kunli te:i. tseisen nnélst en boven 
die? gf;~;telcJ (OOJ' cI.e;)ouFve:cordening en de Voorschriften en 
\;enkon. In feite i3 hijt Tappor'c gebaseerd op de mening van de 
cOI'llnissie, dD. t ui tsl.ui teml i:.lprnke kan zijn van lToonlmali tei ten 
boven een objectief vr:st te stellen peil, dat op een bepaald 
moment voor iedereen Gelijk zou zijn. 
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Het hanteren van de uitdrukking "mensuaardig 1Joonpeil" doet de 
vraaG rijzen of de commissie hiermee bedoelt vast te stellen, 
dat uoningen die dit niveau niet bereiken dan ook een uoonpeil 
bieden dat "mensonuaardigll zou zijn. Haar definitie van het 
begrip krot versterkt deze suggestie. Dit "beginsel ll van de 
commissie, uaarop zij haar rapport heeft gebaseerd, houdt dan 
tevens in een volstrekte ontkep~ing van de gedifferentieerdheid 
van zuiver individuele behoeften, eisen, mnatstaven en leefuijzen 
en een afkeuring van uoonvormen en toestanden die niet in haar 
idec.albeeld passen. Omtrent de objectieve neetbaarheid van het 
peil uaarop 11 de vervulling van de uel':enlijke lvoonbehoeften van 
individu en huishouding" slechts mogelijk zou zijn, geeft de 
cqmmissie een indruk in haar overzicht van de gevallen ,marin 
geen st:>:>afpunten Horden toegekend. Hierin kUlmen een groot aan
tal uiterst subjectieve criteri2. lTorden aangetroffen, zoals 

een ,roning dit niüt in een volledig cesláten bom;blok is 
gelegen; 

- een Honing, gelegen aan een straat (ueg of plein); 
een mengfactor kleiner dan 5 van het blok ,,18.arin de lIoning 
is gelegen; 

- uoningen met een open ruimte van 6 m2 of meer; 
totaal uoonoppervlak van 55 m2 of meer, 

- een goede onderlinge ligging der vertrekken; 
- 11anneer in alle vertreldcen vaste l~asten :.:.an~;C?;i0 Z1.Jn; 
- Ual1l1eer do keulcen minder dan 5 uur per dag zon krijgt; 
- mmneer er vuilstortkoKers aamTezig zijn bij t"lOningen gelegen 

op 4e of hogere uoonlaag; 
- uanneer de onderhoudstoestand van het geboUtT goed of voldoende 

is. 
De uerkgroep Dapperbuurt is van mening, dat een uaarderingssysteem 
voor lJoningen dat is gebaseerd op dermate subjectieve, omTerke
lijke en deels achterhaalde uitgangspunten op geen enkele wijze 
kan bijdragen tot hot verkrijgen van een inzicht in de lmali
teiten van een lToongebied. 
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Bevolkinl{ 

De daling van het aantal imroners in de De.pperbuurt bedroeg over 
1970 ca. 4-,9 %. Di t cijfer, dat ontleend is aan gegevens van het 
Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam, betreft een groter 
gebied dan de eigenlijke Dapperbuurt (nl. buurtcombinatie 35, 
vgl. bijlage 1), uaardoor ca. 330 bOUirtedmisch goede lToningen 
mede bij het bepalen van dit cijfer zijn betrold{en. De neiging 
tot verhuizen bij ä.e beuone:cs van deze goede Honingen kan lager 
zijn dan bij die van de Dapperbuurt in engere zin, zodat de 
bevolkingsdaling voor deze buurt nog iets groter zou kunnen zijn. 
Hiertoe kan mede bijdragen het afnemen van het aantal uoningen 
door het slopen van bouuvallige panden en de negatieve invloed 
die hiervan uitgaat op het leefmilieu. 
Ten opzichte van de gemiddelde daling van de bevolking der 
gemeente Amsterdam van ca. 1,3 % over 1970, \Tas deze daling in 
de Dapperbuurt vrij sterk. 
In de grafieken 6 en 6A Hordt de bevolkingsonhlikkeling van 
Amsterdam ueergegeven; grafiek 6B geeft de ontuildceling van het 
aantal m2 netto vloeroppervlak peri imroner in de Dapperbuurt en 
de ontuikkeling van de gemiddelde 1'Toningbezetting in Nederland, 
in Amsterdam en in de Dapperbuuxt. 
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Verschillende oppervlaktebegrippen 

In de diverse gemeencelijke publika"cies Horden oppervlakte
aanduidingen gebruikt die betrekking hebben op uiteenlopende 
begrippen. Zo ~!orden in bijlage 10 vun de Nota Stadsvernieuuing 
oppervlakten gegeven van de bom;blokken exclusief bergruimten. 
Di t "blijken bruto-oppervlakken te zijn 1 uaarvan alleen de opper
vlakken van onbe,TOonde kelders 1 souterrains en zolders zijn af
gecroldwn. In de nota \!oonruimteproductie op korte terIaijn 
1970 - 1975 1 bijlage C van het c;emeenteblad 1971 1 Hordt het 
binnemrerks kernoppervlak gehanteerd. Dit is het oppervlak van 
een Honing binnen de zij- en de gevelmuren. dus inclusief het 
oppervlak van binnenmul"en. gangen, natte cel en k:',sten. 
In de Nota Stadsvernieuuing 2 1:'TOrdt het begrip netto oppervlakte 
cehL'nteerd. Dit begrip dient voor het bepalen van het aantal 
verbli;jfseenheden dat van invloed is op het te verlenen subsidie. 
Hi8rtoo Hordt ulIeen cometen de oppervlakte van Hoonkamer. sla2.p
lG:lll1ers en keuken op 1 m boven de vloer. 
De verhoading tussen deze drie ver~chillcnde oppel'vl2.ktebegrippen 
Fordt duidelijk uit de volGomle vuistregel: 

bruto oppervlak 

100 
120 
156 

binnenuerks lcernoppervlak 

83,3 
100 
130 

netto oppervlai;: 

64.2 
77 

100 

De volgende tabellen geven respectievelijk de specificati'e per 
bouublok n,,-,.&1' boulJcechnische lmél.litei t en naar 1'Toningoppervlak 
voor Dapperbuurt 1 en Dapperbuurt 2. en de specificatie per bOH;T
blok van de verschillende inventarisaties VEm de bouutechnische 
kuali t~ü t . 
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RELATIE TUSSEN DE BOUWTECHNISCHE KWALITEIT VAN TWEEDE RIGO OPNAME EN HET GEMIDDELDE \\ONINGOPPERVLAK IN M2 PER BLOK EN TOTAAL 

0 .... .., 
e 

'" '" '" 0. 

'" -'" 

'" .... '" H 

'" e 'r> "' .... <1l 
H 'M 'M -"'> <;-
'" ~.x:..o H H 

ê 0'" "'''' C 
;:: .... '" ;::0. 0 

::> >+' co. ;:: 
C OHO ,"0 ..; 
'" +'<1le cc 
0 ::>0. CH c 

..... HO. <1l oM '" '" ca cao ..... ca'" « 

1 40 33,4 4 
2 55-60 45,8-50 4 
3 40 33,4 4 
4 55-60 45,8-50 4 
5 55-60 45,8-50 4 
6 40 1 33 ,4 4 
7 70-85 58,3-71 4 
8 40 33,4 ,4 
9 60-70 50-58,3 4 

10 40 33,4 4 
J.l 60-70 50-58,3 4 
12 40 33,4 4 
13 70-85 58,3-71 4 
14 55-60 45,8-50 4 
15 55-60 45,8-50 4 
16 40 33,4 4 
17 40 33,4 4 
18 60-70 50-58,3 4 
19 40 33,4 4 

Dapperbuurt 1 
1 

Injhele % (+afrond.) 
20 LO~B5 1 58 ,3-71 14 
~1 60-70 50-58,3 4 
22 70-85 58,3-71 4 

Gem.Dapp. 

Dapperbuurt 2 
Gem.Dapp. 2 
In hele % (+afrond.) 
Dapperbuurt 1 opp. tussen 
Dapperbuurt 2 opp. tussen 

e 
'" .., 
c 

'" 0. 

..... 
'" +' c 

'" « 

1 

5 
5 

15 

12 

33 
1 

26 
62 
14 
7 
6 
2 

17 
21 

227 

19% 
73 

3 
8 

84 

311 

23% 
I 

e e e 
G E E L <1l ORANJE '" R 0 0 D '" Z WAR T .., .., .., 

binnenwerks e binnenwerks e binnenwerks e binnenwerks 
kernoppervlak '" kernoppervlak '" kernoppervlak '" kernoppervlak 0. 0. 0. 

in m2 .... in m2 in m2 in m2 .... .... 
'" '" '" +' +' +' 
C c c 

'" '" '" « « « 

133 - 133 17 2.270 - 2.270 1 133 - 133 
27 4.950 - 5.'100 7 1.245 - 1.400 1 183 - 200 

666 - 666 59 7.870 - 7.870 10 1.334 - 1.334 
917 - 1.000 33 6.050 - 6.600 21 3.850 - 4.200 

2.750 - 3.000 51 9.350 - 10.200 8 1.465 - 1.600 
47 6.270 - 6.270 17 2.270 - 2.270 8 1.066 - 1.066 

2.810 - 3.410 37 8.650 - 10.500 24 5.620 - 6.820 
21 2.800 - 2.800 56 7.470 - 7.470 

6.600 - 7.710 37 7.400 - 8.650 8 1.600 - 1.866 4 800 - 935 
133 - 133 18 2.400 - 2.400 29 3.860 - 3.860 22 2.935 - 2.935 

5.200 - 6.080 26 5.200 - 6.080 16 3.200 - 3.740 
8.250 - 8.250 11 1.465 - 1.465 1 133 - 133 
3.270 - 3.980 23 5.380 - 6.520 8 1.866 - 2.260 
1.281 - 1.400 48 8.800 - 9.600 6 1.100 - 1.200 
1.100 - 1.200 20 3.670 - 4.000 27 4.950 - 5.400 6 1.100 - 1.200 

267 - 267 13 1. 733 - 1.733 52 6.930 - 6.930 
2.265 - 2.265 6 800 - 800 34 4.530 - 4.530 7 933 - 933 
4.200 - 4.900 19 3.800 - 4.440 35 7.000 - 8.180 5 1.000 - 1.163 

36 4.800 - 4.800 3 400 - 400 7 933 - 933 

39.842 - 44.394 538 92.193 - 100.933 373 60.388 - 65.058 61 9.083 - 9.498 
42.100 m2 96.500 m2 ,--_62.680 m2 9.300 m2 

0/ 
'/0 ,u /0 

17 .080 - 20.700 2 467 - 5~ 600 - 700 14 2.800 - 3.270 

20 45% 46'" 31% 30 5% 4% 

1.865 - 2.270 22 5.140 - 6.240 

19.545 - 23.670 24 5.507 - 6.808 14 2.800 - 3.270 

59.387 - 68.064 562 97.700 - 107.741 387 63.188 - 68.328 61 9.083 - 9.498 
63.600 m2 102.600 m2 65.700 m2 9.300 m2 

26% 43% 43% 29% 28% 4% 4% 
201.506 en 219.883 m2 ---------- gemiddeld 210.500 m2 - in 1199 panden 
229.358 en 253.631 m2 ---------- gemiddeld 241.200 m2 - in 1321 panden 

Dapp. 1 geeft e~n minder gunstig beeld dan Dapp. 2 
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De diverse inventarisaties van de bouwtechnische kwaliteit 
t<O 
>:l 

>:l 
Q) 

per bouwblok 
-F! 'ti 
~ s:: 
Q) Cû 

J 
p.,.J>4 

INVENTARISATIE INVENTARISATIE INVENTARISATIE 0 
r-lr-l 
Cû..o 

+> Bouw- en Woning- Werkgroep Werkgroep 
0 >:l ~ 
r-l (ij Q) toezicht 1968 mei 1971 augustus 1971 çq ~ p., 

GE RO ZW GE RO ZW GE OR ZW 

19 19 12 7 17 

2 35 16 19 23 11 27 7 

3 74 44 30 45 29 5 59 10 

4 59 26 33 42 17 5 33 21 

5 74 58 16 58 16 15 51 8 

6 72 42 22 8 35 29 8 47 17 8 

7 73 49 24 54 19 12 37 24 

8 77 46 31 28 49 21 56 

9 82 63 15 4 62 17 3 33 37 8 4 

10 70 21 29 20 29 38 3 1 18 29 22 

11 68 32 32 4 51 17 26 26 16 

12 74 61 11 2 62 11 62 11 

13 45 23 22 36 9 14 23 8 

14 61 14 47 38 23 7 48 6 

15 59 53 6 25 34 6 20 27 6 

16 67 9 49 9 20 47 2 13 52 

17 64 17 40 7 29 28 7 17 6 34 7 

18 80 28 46 6 45 33 2 21 19 35 5 

19 46 12 31 3 23 21 2 36 3 7 

1199 580 550 69 715 455 27 227 538 373 61 Dapperbuurt 1 

100 48 46 6 60 38 2 19 45 31 5 in procenten 

20 75 75 74 73 2 

21 17 3 14 3 14 3 14 

22 30 8 22 27 3 8 22 

122 86 36 106 18 84 24 14 Dapperbuurt 2-1 

1321 666 586 69 821 473 27 311 562 387 61 Dapperbuurt 2 

100 50 44 5 62 36 2 23 42 29 5 in procenten 
---~~.,..----------- ... 
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Finkels, bedrijven en andere instellingen 

Dapperbuurt 2 telt 259 l'finkels (telling oktober 1971) 1 hetgeen 
neerkomt op 224 uinkels per 10.000 imToners. Di t aan tal ligt 
beduidend hoger d.::m dat in de 1Jesteli,ike tuinsteden (70 uinl(8ls 
per 10.000 imToners) en ook ruim boven het Amsterdamse gemiddelde 
(124 uinlcels per 10.000 imToners). 
Er zijn verder ca. 150 dienstverlenende bedrijven en 34 open
bare instellingen in deze buurt. Belangrijk is de dagelijkse 
Dappermarkt met 150 kramen, Haarvan 51 kramen met voedings- en 
genotmiddelen, 68 met; duurzame consumptiegoederen en 31 met 
overige goederen. 
Om een indruk te geven van de gedifferentieerdheid van het ge
bruik, ve,n onderstukken anders dan voor 11onen, volgt hieronder 
een inventarisatie \iervan per bouublok. 

Blok 1. Pieter VlamingstraatjNauritskade 
chinees restaurant 
kleermaker 
kapper 
kleding 
café 
koffiehuis 
tapijten 
kantoor 
leeg (3 x) 

Blok 2. Pieter VlaDingstraatjPontanusstraat 
huishoudelijke artikelen 
klokken 
sloopbedrijf 
bontatelier 
autorijschool 
bar 
opsl&.g 
loodgieter 
GaraGe 
kleding 
groente 
drogisterij 
café 
leeg 

(2 x) 

(2 x) 
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Blok 3. Von Zesenstraat/PiGter Vlamingstraat/Mauritskade 
café/lunchroom 
vloerenlegger 
sigaren 
hengelsport 
loodgieter 
aannemer 
radio en tv 
groente 
zuivel 
plaa tllerkerij 
opslag 
garage 
pottenbakker 
wasserette 
brood 
elektrische artikelen 
lompen en metalen 
speelgoed 
drogisterij 
babyartikelen 
café 
mode 
l'lijkcentrum 
doe-het-zelf 
leeg 

(2 x) 

(2 x) 

(4 x) 
(2 x) 

Blok 4. Von Zesenstraat/Pieter Vlamingstraat/Pontanusstraat 
kapper 1 
baby- en kinderkleding (2 x) 
leder- enrubber\"Taren 
speelgoed 
ijzen1aren 
\'TUd en gevogelte 
bar 
garage 
tropische produkt en 
koffiehuis 
kruidenier 
opslag 

(2 x) 



Blok 5. Von ZE':senstraatjCommelinstraatjLinnaeusstraat 
fietsen (3 x) 
loodgieter 
schoenmaker 
fietsenstalling· 
kruidenier 
kleermaker 
autori;jschool 
kapper 
brood 
antiek 
vloerbedekking 
olie 
café 
bloemen 
mode 
snackbar 
staatsloterij 
dieren 
boeken 
ijzeruarenjsmederij 
stoffen 
sc.ilildersbedrijf 
zu:lv.;:l 
[;;-~rat:e 

ol'orafictsen 
leeg 

(2 x) 
(2 x) 
(2 x) 

(2 x) 

(2 x) 
(2 x) 

(2 x) 

(2 x) 

Blok G. Von ZesenstractjCommelinstraatjPontanusstraat 
aannemer 
verhuur drie"l"!ielers 
zuivel 
kapper 
shm-rroom 
\'lerkplaats 
sigaren 
aardappelen 
tapijten 
café 
drogisterij 
verf 
brood 
vlees 
ijzeruaren 
aa~nemer 

kruidenier 

(2 x) 

bijlage 6.3 



Blok 7. Commelinstra2t/Uagenaarstraat/Linnaeusstraat 
brood 
elektrische Qrtikelen 
opslag 
textiel 
aquariums 
foto-artikelen 
doe-het-zelf 
uild en gevogelte 
fietsenstalling 
garagebedrijf 
metaaliTerlmrij 
loodgieter 
schoenmaker 

(3 x) 
(2 x) 

(2 x) 

(2 x) 

1[as- en strijkinrichting 
café 
AOZ bijkantoor 
bedden- en matrassenfabriek 
Ev. Lutherse je:ugdvereniging 
garage 
fietsen 
uasmachines 
meubelen 
vlees (2 x) 
tijdschriften/kantoorboekhandel 
leeg 

Blok 8. Commelinstraat/Uagenaarstraat/Pontanusstraat 
bouvmaterialen 
karren/bakfietsenverhuur 
garage (S x) 
motorenrevisie 
zuivel 
handelsonderneming 
vlees 
kruidenier 
notenbar 
sigaren 
vis 
schoenen 
uoninginrichting 
marktkramenverhuur 
opslag 
aanhanguagensverhuur 
clubhuis 
tricotagefabriek 
lompen 
import/export 
leeg 

(2 x) 
(2 x) 

(2 x) 

(6 x) 
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Blok 9. 

cliscobéèT 

bü11tartj_kcl;~Tl 

foto-';Jrt:Lkolel1 
boeLell 

110:cenmoclc 

110eden 

fccstLi,l"'·tilcclon 

cht:Lng 
zu:Lvel 
loodc:Le 
sléJacslote2."j. j 
koffiehu:Ls 

vlees 
res taunmt 
tilm,ler\Terkplo.a ts 
ant:Lelc 
lompen en oude kleren 
Z2.del1 

sch:Lldersbedr:Ljf 
auto-pl2.éüi'erkeri j 
apotheek 
auto-accessoires 
leeg 

b:Lj 6.5 

e VE:'ll 

(~ x) 

" X L. 

3 x 
2 x 

2.Tt:Lkelen 
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Blok 10 0 \Tagenaarstraat/1e van SWindenstraat/Pontanusstraat 
textiel/bedden 
schoenen (5 x) 
j'l.l.rlelen 
babyartikelen 
vlees 
tassen 
foto/brillen 
jassen 
kleding 
verf en behang 
elektrische artikelen 
bloemen 
kihd~rt1agens 

fietsen 
school 
vogelwinkel 
sigaren 
café 
papiergroothandel 
lompen/oude metalen 
marktstallanverhuur 
kruidenier 

(2 x) 

(2 x) 

Blok 11 @ 1e van Sl'1indenstraat/2e van Swinél.enstraat/Linnaeuastraat 
kerk + kosters1'1oning 
drogisterij 
behang 
apotheek 
radio en tv 
herenmode 
meubelen 
lampen 
kunsthandel 
huishoudelijke artikelen 
bank 
kantoor 
kinderdagverblijf 
restaurant 
textielbedrijf 
w"arenhuis 
mode 
vlees 

(2 x) 
(2 x) 

(2 x) 

(2 x) 



café 
snoep/suikergoed 
supermarkt 
brood 
opslag 
ui jkhuis/ polikliniek 
leeg 

bijlage 6.7 

(7 x) 

Blok 12. 1 e van S'\'Iindenstraat/2e van S1'1indenstraat/Pontanusstraat 

vlees 
schoenen 
kruidenier 
meubelen 
garagebedrijf 
opslag 
drogisterij 
brood 
model textiel 
radio en tv 
textiel 
kapper 
leeg 

Blok 13. Linnaeusstraat/Van Suindend1mrsstraat 
vlees 
arts 
opslag 
groente 
clubhuis 
kunstnijverheid 
doe-het-zelf 
reparatie naaimachines 
sportartikelen 
textiel 

(2 x) 
(2 x) 

Blok 14. Pieter Niem'llandstraat/2e van Suindenstrs.at/ 
Van Suindendwarsstraat 

vlees 
kapper 
opslag 
uild en gevogelte 
meubelen 
uoninginrichting 

(2 x) 
(7 x) 



boekbinderij 
bouwbedrijf 
banket 
oliehandel 
rijwielstalling 
drukkerij 
winkel van sinkel 
clubhuis 
kantoor 
sigaren 
patates frites 
café 
aardappelen 
leeg 

(2 x) 

(2 x) 

(3 x) 

bijlage 6.8 

Blok 15. Pieter Nieuwlandstraat/Reinwardtstraat/Van S\'1indenduarsstraat 

speelgoed 
kantoorboeken 
opslag (6 x) 
kleding 
kapper 
stoffeerder/woninginrichting 
café 
motorenrevisie 
timmer\>lerkplaa ts 
grammofoonplaten 
snackbar 
meubelen 
dranken 
rijwielen 
\>lasserette 
wasserij 
vlees 
groenten 
schoenmaker 
huishoudelijke artikelen 
leeg (8 x) 

Blok 16. Pieter Nieuwlandstraat/2e van Swindenstraat/Pontanusstraat 
café (2 x) 
polikliniek huisdieren 
school 
kruidenier 
opslag (9 x) 



garage 
zuivel 
vJOninginri ch ting 
plaa tvlerkerij 
dranken 
koffiehuis 
meubelen 
expedi te1).r 
kachelsmid 
fietsenstalling 
kapper 
leeg 

bijlage 6.9 

(3 x) 

B19!C 17. Pieter NieuvT1andstraatjReinwardtstraatjPontanusstraat 
rij\'lielstalling (2 x) . 
doe-het-zelf (2 x) 
vlees 
groenten 
brood 
drogisterij 
kruidenier 
opslag 
stucadoor 
stoffeerder 
machinefabriekje 
aannemer metselwerk 
café 
leeg 

(7 x) 

Blok 18. ReimlardtstraatjUijttenbachstraatjLinnaeusstraat 
restaurant 
meubelen 
kleding 
kunstnijverheid 
zuivel 
wild en gevogelte 
boeken 
vis 
kapper 
postduivenvereniging 
drukkerij 
opslag 
lasbedrijf 
loodgieter 

(2 x) 
(2 x) 
(2 x) 
(3 x) 

(2 x) 
(3 x) 



radio en tv 
ijssalon 
avond\vinke1 
dranken 
kruidenier 
kantoorboeken 
vereniging 
sigaren 
auto=accessoires 
toko 
behang 
schoenmaker 
brood 
garage 
elektrische artikelen 
arts 
fietsen 
leeg 

(2 x) 

(2 x) 
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Blok 19. ReinwardtstraatjUijttenbachstraatjPontanusstraat 
koffiehuis 
kruidenier 
radioreparatiebedrijf 
brood 
olie 
drogisterij 
kapper 
damesmodejfournituren 
fietsenstalling 
sanitaire artikelen 
fietsen 
textielbedrijf 
sigaren 
leeg 

Blok 20. WijttenbachstraatjDomselaerstraatjLinnaeusstraat 
bedrijf (2 x) 
tijdschriften 
vlees 
schildersbedrijf 
verloskundige 
postkantoor 
jeugdhonk 
damesmode (2 x) 



kapper 
autoverhuur 
foto-artikelen 
apotheek 
opslag 
sigaren 
speelgoed 
café 
pedicure 
antiek 
opticiën 

(2 x) 
(2 x) 

bijlage 6.11 

Blok 21. UijttenbachstraatjDomselaerstraatjPontanusstraat 
brand"leerkazerne 
geografisch instituut Universiteit van Ámsterdam 
openbare lagere school 
kleuterschool 

Blok 22. OetewalerstraatjLinnaeusstraat 
synagoge 
bloemen 
kantoor 
bont 
groothandel cosmetica 
garagebedrijf 
drukkeri,j 
bedrijf 
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Vergelijking van vlOningvervanging en "loningverbetering bi.l 
gegeven financiële consequenties *) 

Het gestelde alternatief is, dat voor een bedrag I aan inves
teringen ofvJel 1 oude vroning kan ':Iorden vervangen door een 
niemie, of n oude I·roningen kunnen v/orden verbeterd. Daar de 
bereikte verlenging van de levensduur van verbeterde vlOningen 
vermoedelijk geringer zal zijn dan de levensduur van een nieuwe 
woning - die men op 75 jaar kan stellen - zullen, bij gelijke 
investeringen per iwning, de jaarlijkse financiële lasten van 
woningverbetering, uitgedrukt in een annulteit. hoger zijn dan 
van vervanging. Uit financiëel oogpunt is het echter onverschil
'lig vJelke oplossing men kiest, wanneer de lasten per vJoning 
gelijk zijn. Het verband kan aldus vlOrden geschreven 

Ann:-1 t 
PI 

n 
of n :::: 

vJaarin n :::: aantal vJoningen dat verbeterd kan worden voor het 
bedrag dat in 1 niemm \wning \iordt geïnvesteerd 

p = rentepercentage 

t :::: vermoedelijke verlenging van de levensduur der ver
beterde woningen. 

n is kleiner, naarmate p en t een hogere 1iJaarde hebben. Bij het 
thans geldende rentepeil van rond 8 ~ zou het bij een geschatte 
verlenging van de levensduur met 20 jaar uit financiële over
wegingen reeds aantrekkelijk zijn \wningen te verbeteren, uanneer 
voor het bedrag dat nodig is om 100 niemre woningen te bomren 
meer dan 127 Koningen kunnen vwrden verbeterd. Stelt men gemaks
halve do bouukosten van een nieu\i8 vJoning op f. 60.000,--, dan 
betekent dit, dat lianneer een oude ivoning met minder dan 
f. 47.250. -- verbeterbaar is, deze oplossing, al th,ms financiëel, 
aantrekkelijk begint te \vorden. 

*) Bron: Bconomisch Instituut voor de Bommijverheid, De oplei
ding van jonge bomlvakarbeiders, Amsterdam 1971 



n= 

3 

2 

Aantal te verbeteren woningen per nieuw gebouwde woning tegen gelijke 
Jaarlijkse lasten voor rente en afschrijving per woning, bil verschillende 

rentestanden en veronderstellingen over verlenging van levensduur 

p= 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 15 

n = aantal te verbeteren woningen per 

nieuw gebouwde woninQ 

P 

n 

rentestand 

vermoedelijke verlenging levensduur 

Ann :"I 
PIt 

Ann 
p175 

20 25 30 
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