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Really lovely
e aanstelling van een nieuwe Ame
rikaanse ambassadeur in Neder
land is een hele happening. Met
een koets, dure chocolaatjes en een
heuse meet and greet voor de pers.
Woensdag stelde de IndiaasAmerikaan
se Shefali Razdan Duggal (50) zich voor
aan Nederland.
Die ochtend mocht Razdan Duggal op
de koffie bij koning WillemAlexander
om haar geloofsbrieven – een soort
aanbevelingsbrief van de Amerikaanse
regering – te overhandigen. Een stokou
de traditie waarbij de aanstaande am
bassadeur met een koets wordt opge
haald bij de ambassadeurswoning. Het
galarijtuig, getrokken door twee paar
den, bracht de excellentie naar paleis
Noordeinde, waar de militaire kapel
klaarstond om het Amerikaanse volks
lied te spelen.
Het gekke is dat dit hele circus zich
elke maand – en soms zelfs twee keer
per maand – geruisloos afspeelt. In de
hofstad zitten zo’n honderd buitenland
se ambassadeurs, die regelmatig wor
den vervangen. Elke keer als een am
bassadeur aantreedt, volgt er een ko
ninklijke behandeling. Razdan Duggal
was woensdag de derde ambassadeur
die door WillemAlexander werd ont
vangen. Eerder die ochtend was de
beurt aan François Alabrune (Frankrijk)
en Caroline Kitana Chipeta (Tanzania).
Hoewel Frankrijk toch een stuk dich
terbij Nederland ligt dan Amerika,
kreeg de benoeming van meneer Ala
brune nul aandacht in ons land. En van
mevrouw Chipeta heeft al helemaal
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Minister De Jonge (Volks
huisvesting) vorige week
tijdens de ondertekening
van de woningbouwaf
spraken met de twaalf
provincies.
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OPINIE Friso de Zeeuw en Geurt Keers

’We bouwen niet wat
de mensen willen’
ls je het aan de
mensen
vraagt,
zou het nieuw
bouwprogramma
voor 30% uit appar
tementen en voor 70% uit
eengezinswoningen moeten
bestaan. Feitelijk bouwen
we nu in de omgekeerde
verhouding: 60% apparte
menten en 40% eengezins
woningen. De vraag is bo
vendien maar voor 30% ge
richt op stedelijke woonmi
lieus; in 2018 was dat nog
40%. Dat blijkt uit onder
zoek dat wij in opdracht van
de brancheorganisatie Wo
ningBouwersNL hebben uit
gevoerd. Wij baseren onze
analyses op een groot onaf
hankelijk onderzoek dat het
ministerie van Binnenland
se Zaken om de drie jaar laat
uitvoeren: WoON 2021. Net
als bij de vorige editie
(WoON 2018) liet het minis
terie analyse en presentatie
van de woonwensen achter
wege. Misschien komen de
resultaten beleidsmatig niet
goed uit. Daarom voorzien
wij in de lacune.
De onderzoeksresultaten
ondergraven drie veelge
hoorde stellingen in de we
reld van beleidsmakers en
experts. We lopen ze langs.
Het eerste misverstand is
dat veel ouderen kleiner
willen gaan wonen in appar
tementen, dan vooral in de
stad. Uit de analyse van de
woonwensen blijkt dat juist
senioren prima tevreden
zijn met hun woonsituatie.
Ouderen maken daarom
maar een klein deel (10%) uit
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Ruim 900.000 nieuwe woningen moeten
de provincies voor 2030 laten bouwen,
staat in een vers akkoord met minister
De Jonge. Friso de Zeeuw en Geurt Keers
stellen dat de woonwensen van de bevol
king botsen met het woningbouwbeleid
van de overheid. „De kloof groeit.”
van de 1,66 miljoen mensen
die aangeven te willen ver
huizen (’actief verhuisge
neigden’). De grootste groep
zijn jongere doorstromers
(60%) gevolgd door starters
(30%). De kleine groep wo
ningzoekende
ouderen
zoekt inderdaad vaak ap
partementen, maar slechts
voor 30% in stedelijke woon
milieus en voor 70% in groe
ne woonmilieus, bij of ver
der buiten de steden. Prima
als doorstroming van oude
ren een extra stimulans
krijgt, maar het effect zal ge
talsmatig gering blijven.

Misverstand
’Als ouderen naar appar
tementen verhuizen, ko
men voldoende eengezins
woningen vrij om te voor
zien in de vraag van jonge
gezinnen’. Ook deze stelling
steunt op een misverstand.
Bijna 30% van de ouderen
die wil verhuizen, woont al
in een appartement. Het
aantal eengezinswoningen
dat doorstromende ouderen
wél zou kunnen vrijmaken,
dekt bij lange na niet de be

hoeft van de doorstromende
jongere woningzoekenden
en een deel van starters.
Het derde misverstand
raakt de doelstelling van mi
nister De Jonge om 70% be
taalbare en middeldure wo
ningen in de bouwprogram
ma’s op te nemen. De onder
zoeksresultaten wijzen uit
dat zo een overschot aan
middeldure huurwoningen
kan ontstaan. Met een wo
ningbouwprogramma van
30% goedkoop, 30% middel
duur en 40% dure woningen
kan de overheid stu
ren op doorstro
ming. Als dat ten
minste wordt ge
combineerd met
de door de men
sen
gewenste
woningtypen en
woonmilieus.
Vooral de bouw
van 70% eenge
zinswoningen
voor door
stro
mers
zal
veel

goedkopere huurapparte
menten vrijmaken in de ste
den, voor zowel woningzoe
kenden met lagere inko
mens als voor een deel van
de starters en ouderen.

Van ambassadeur VS
willen we alles weten

De kloof groeit
De nieuwbouwbehoefte
volgens de woonwensen
spoort niet met de beleids
voorkeuren en de feitelijke
woningbouw van de afgelo
pen en komende jaren. Dat
was al zo, maar de kloof
groeit. Dat is ernstig, want
het lijkt ons de primaire op
gave van politici, beleidsma
kers, architecten en project
ontwikkelaars woningen te
bouwen zoals mensen dat
willen. Wie om welke reden
dan ook iets anders wil,
heeft wat uit te leggen.
Friso de Zeeuw (links) is emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft;
Geurt Keers is voormalig
partner bij RIGO
Research en
Advies

nooit iemand gehoord. Hoe kan het dat
de vaderlandse pers dan wél uitloopt
voor Razdan Duggal?
Het begint al met de chique uitnodi
ging die wij als journalisten een week
eerder ontvingen. De Amerikaanse
ambassade ’cordially invites you to a
Meet and Greet with Dutch Media’, stond
in zwierige letters op de gemailde uit
nodiging. Toen ik niet binnen een dag
had laten weten of ik erbij zou zijn,
volgde al snel een telefoontje van Jos,
een vriendelijke ambassademedewer
ker: „Je komt toch wel, Peter?” Zeg dan
nog maar eens nee. Niet dat wij als
krant zo’n bezoekje oninteressant vin
den. Integendeel. Amerika is nog altijd
een belangrijke politieke bondgenoot.
Zonder de militaire steun van de VS
was Oekraïne waarschijnlijk al lang in
handen van de Russen gevallen. Dan wil
je natuurlijk ook weten wie president
Joe Biden afvaardigt als zijn vertegen
woordiger in Nederland. Razdan Dug
gals voorganger Pete Hoekstra zocht
nogal de spotlights op, met soms contro
versiële uitspraken. Razdan Duggal,
voorvechter van vrouwen en migran
tenrechten, lijkt uit ander hout gesne
den dan de Trumpgezant. In het ge
sprek met zo’n acht journalisten – voor
wie dure bonbons klaarstonden – meed
ze politiek gevoelige uitspraken.
Vorig weekeinde bezocht ze de Haag
se Transvaal, een wijk die kampt met
criminaliteit en overlast van arbeidsmi
granten. ’Really lovely’, noemt Razdan
Duggal de buurt. Ze vindt zichzelf een
’bruggenbouwer’. Er waait een andere
wind in de Amerikaanse residentie.

