
OBSERVATIES

Observatie 1: Mensen willen werken, maar mogen dat niet.
We beseffen dat het wonen de kern van de vraag is, maar momenteel is 
het grootste probleem de verveling en nutteloosheid die veel vluchtelingen 
ervaren terwijl ze wachten op een verblijfsvergunning. Binnen de AZC’s en 
opvanglocaties worden vaak activiteiten georganiseerd, zoals een kookgroep. 
Mensen hiermee hun eigen inkomen laten verdienen is wellicht de eerste 
stap naar integratie en een nieuw leven.

Observatie 2: Handel drijven en eten bereiden is een goede 
manier om met elkaar in contact te komen.
Het viel ons op dat het in veel culturen veel gebruikelijker is je eigen ‘handel’ 
te hebben, dan dat dat in Nederland is. Dit terwijl we als Nederlanders vaak 
de levendigheid en diversiteit van de buitenlandse steden bejubelen. Handel 
betekent dat je de taal moet gaan spreken, dat er interactie ontstaat en dat er 
een afhankelijkheid begint te ontstaan.

Observatie 3: In een vreemde cultuur zoek je gelijkgestemden 
op.
We kunnen niet verwachten dat mensen direct integreren in een nieuwe 
maatschappij. Als je de taal niet spreekt en de gebruiken niet kent kan dit 
heel lastig zijn. Daarbij zien en horen we dat vrouwen en kinderen vaak 
makkelijker de taal leren dan mannen. We gaan er vanuit dat groepen 
mannen en vrouwen, veelal los van elkaar, elkaar opzoeken. Mensen zijn ook 
trots op hun afkomst en cultuur en zullen daar dan ook geen afstand van 
doen.

Observatie 4: Vrouwen krijgen vaak een geheel andere positie 
in onze maatschappij dan in die waar ze vandaan komen.
Vrouwen die met hun man en gezin gevlucht zijn komen terecht in een 
maatschappij waar over de meet genomen meer kansen liggen voor hun 
eigen persoonlijke ontwikkeling. Dit terwijl mannen terechtkomen op een 
plek waar hun oude status en invloed veel minder voorstelt. Het is een lastige 
aanname, maar wel iets waar rekening mee gehouden dient te worden.

Observatie 5: Het opvangen van vluchtelingen is locatie 
specifiek.
Een van de vragen die we ons stelden was; waar moeten vluchtelingen 
opgevangen worden? Is dat de periferie van de stad, de lege plekken, op 
het water? Ook hier blijkt natuurlijk geen eenduidig antwoord te zijn. Het 
credo is vooral: reageer op de bestaande noodzaak. In Heerlen is het wellicht 
inbreiding van de stad, en in Rotterdam de invulling van een bestaand casco.

Observatie 6: De structuur en organisatie van (voornamelijk) 
Arabische steden biedt mogelijkheden voor onze eigen steden.
Als er locaties liggen is het belangrijk de sociale structuur van een wijk 
te sturen. We noemen het hier bewust ‘sturen’, omdat we niet geloven 
dat een locatie van bovenaf gepland moet worden in deze situatie. We 
moeten leren omgaan met organische groei, aanpasbaarheid en nieuwe 
samenwerkingsvormen op alle gebieden.

Observatie 7: De schaal van de vraag is zo groot dat we meer 
dan alleen in termen van het ‘huis’ moeten denken.
Als we kijken naar het leven in de Arabische wereld, dan speelt die zich af 
in een variëteit van ruimtes waarbij het zwaartepunt anders ligt dan in onze 
westerse wereld. Zo worden de woonkamer, de winkel, de straat, het plein, 
de markt en de binnenplaats wezenlijke ontwerp elementen.

Observatie 8: Experimenteren is noodzaak.
Deze nieuwe vormen van stedelijkheid kunnen we gaan uitproberen en 
analyseren. We moeten niet meer denken in grootschalig opgezette plannen, 
maar proefondervindelijk gezamenlijk de juiste route uitstippelen. We 
moeten gaan prototypen, zowel in actie als denkwijze. De architectuur moet 
dit kunnen faciliteren, zowel technisch als ruimtelijk.

Observatie 9: Er zal een economisch model moeten komen 
voor het opvangen van vluchtelingen.
Om argumenten te ondermijnen over het ‘afpakken’ van huizen, het 
‘waarom zij wel en ik niet principe’, is het noodzakelijk de vraag sterk 
economisch te maken. Uiteindelijk zullen de nieuwe bewoners van 
Nederland hun eigen broekriem omhoog moeten én willen houden. Daarom 
nogmaals: alleen huisvesting is niet genoeg. De huisvesting zelf zal een 
onafhankelijk en zinvol bestaan moeten faciliteren.

De afgelopen tijd hebben wij met een team van jonge architecten en 
ontwerpers hard ons best gedaan om te bedenken wat er nodig is 
in Nederland om vluchtelingen op te vangen. We realiseerden ons al 
snel dat er aan ‘praktische’ oplossingen geen gebrek is. We kennen 
allemaal de containerwoningen, de Heijmans ‘One’, de slimme 
keuken- en badkamerunits en wat niet meer. Als de vraag slechts 
geweest zou zijn dat er in hoog tempo een woonwijk gebouwd 
zou moeten worden, zou dat in Nederland, met onze bouwcultuur, 
helemaal geen probleem zijn.

Als u aangeeft dat er in Nederland in elke provincie 2500 huizen gebouwd 
dienen te worden komen wij, even makkelijk rekenend, aan de volgende 
som: 12 provincies x 2500 x 100.000 euro. Dat is 3.000.000.000 euro 
die de komende jaren besteed zal moeten worden. Dat is een enorm 
bedrag, dat in werkelijkheid nog veel hoger zal liggen. Als we zo’n enorm 
bedrag gaan investeren willen we dat natuurlijk slim en doordacht doen. 
Dit biedt kansen! Zo wordt de stroom vluchtelingen omgebogen in een 
uitzonderlijke kans om de bouwindustrie in Nederland kennis te laten 
maken met nieuwe concepten en plannen.

Alleen moeten wij ons hier verontschuldigen: zo’n opgave is te groot, te 
complex, te allesomvattend om in de korte tijd die ons gegeven is volledig 
te doorgronden. Daarom willen we jullie meenemen in ons denkproces, 
in onze gesprekken met (oud-)vluchtelingen, in hoe wij denken dat dit 
probleem in de grote lijn zou moeten worden opgepakt.

In de allereerste plaats gaat het namelijk niet om dat grote bedrag, maar 
om het menswaardig opvangen van een grote groep mensen uit een 
diversiteit van culturen. Gezien de huidige en afgelopen politieke en 
sociale gevoeligheid en complexiteit van dit onderwerp zitten we toch 
enigszins met onze handen in het haar. Het maken van een ‘plek’ voor 
een andere cultuur heeft voor de nodige problemen gezorgd de afgelopen 
jaren. Maar laten we ons daar niet door verblinden en wegleiden, maar bij 
de basis beginnen: de observatie. 
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Nu, waarom meteen met een krachtterm als ghetto op de proppen komen? 
Ghetto’s zijn onlosmakelijk verbonden met groepen minderheden in de 
stedelijke omgeving. De ghetto was gedurende de Tweede Wereldoorlog 
een verschrikkelijke plek om mensen te controleren en intimideren. In 
de Verenigde Staten is het ‘ghetto’ nu nog het meest prominent aanwezig. 
Zo sterk zelfs dat het een geheel eigen identiteit heeft meegekregen die 
draait om trots, het ‘maken’, muziek en het hebben van een eigen cultuur. 
Tegelijkertijd ook met armoede, kansloosheid, criminaliteit en een grote 
berg vooroordelen. Het is wellicht een uitwas van het kapitalistisch systeem, 
waar we in Europa met sociale woningbouw iedereen een fatsoenlijk 
onderkomen gaven, was het aan de overkant van de oceaan noodzakelijk 
samen te klonteren om zo het leven draaglijk te maken.

Dat sociale woningbouw ook zijn makken heeft hebben we ondertussen 
wel geleerd in Nederland. Door iedereen van hetzelfde te voorzien was 
de armoede en kansloosheid ingeperkt, maar was de mogelijkheid tot 
adaptatie en infusie met een eigen cultuur zeer beperkt. Eigenlijk alleen 
de schotelantenne liet zien dat men niet ‘van hier’ was. Nu is zelfs die 
verdwenen en is de vraag: hoe kan het slimmer?

Het ghetto kan namelijk ook gezien worden als een veilige plek waar men 
met gelijkgezinden kan samenzijn. Het is de opstap naar de samenleving 
in zijn algemeenheid. Het kan de plek zijn van waaruit mensen verder 
groeien, of de veilige omgeving zijn waarbinnen men een eigen leven leidt. 
Het belangrijkste is dat het in geen geval een geïsoleerde omgeving dient te 
zijn, maar een plek die cultureel bepaald wordt. Die culturele invloed kan er 
voor zorgen dat de plek een belangrijke toevoeging wordt aan het bestaande 
weefsel van de stad. De levendigheid en dichtheid van een nieuw stedelijk 
weefsel uit een andere cultuur kan een frame vormen voor ongeplande 
ontwikkeling. Daarom hebben we een aantal waarden geïsoleerd.

WAARDEN 

Waarde 1: We moeten de nieuwe cultuur en manier van werken 
en wonen op deze plekken nieuw vormgeven en onze eigen 
‘doorzon’ woning eindelijk laten varen.
Zoals aangegeven wordt het waarschijnlijk belangrijker de markt en de 
straat vorm te geven dan het daadwerkelijke huis. De sociale ontmoeting en 
mengeling hangt volgens ons sterk samen met de mogelijkheid handel met 
elkaar te drijven. Handel kan ook de opstap zijn naar verdere ontwikkeling 
en zelfstandigheid.

Waarde 2: Top down planning is een illusie, opbouwen dient te 
gebeuren d.m.v. prototyping.
Prototypen is in de bouw zeer ongebruikelijk. In de complexe context 
waarbinnen we ons nu begeven is het echter onmogelijk in te schatten wat 
wel en niet gaat werken. Daarom vieren wij het experiment: kortstondige 
lokale projecten, die voor een minimaal budget worden gerealiseerd. Werkt 
het concept, dan kan het systeem worden uitgebreid zodat de startkosten 
minimaal blijven, werkt het niet, dan proberen we het systeem waar nodig te 
verbeteren of nemen we één stap terug.

Waarde 3: Bouwen met natuurlijke bouwmaterialen is 
essentieel voor een gezonde en aanpasbare leefomgeving.
Als we het hebben over het investeren in nieuwe huisvesting geloven wij 
maar in één ding: dampopen bouwen met natuurlijke materialen. Door 
de verzwaarde isolatie eisen isoleren we tegenwoordig bijna alles met PIR-
plaat. Net zoals sporten niet prettig is in een plastic regenjas, is wonen dat 
evenmin. Een gezonde, eerlijke en aandachtige leefomgeving draait om de 
mens zelf, en dat is binnen deze context belangrijker dan ooit.

Waarde 4: De verbindingen met het bestaande weefsel én het 
thuisfront dienen uitstekend te zijn.
Waar het ghetto vroeger door zijn fysieke afstand, of daadwerkelijke muren, 
een bastion was, zal dat nu heel anders zijn. Veel steden krimpen in en 
hebben bouwlocaties beschikbaar midden in de stad. Een groot deel van 
ons leven is digitaal, en de aansluiting met het ‘thuisfront’ is essentieel. Een 
sterke band met het nieuwe leven moet worden gevoed, maar ook zal het 
oude ‘thuis’ niet snel vergeten worden.

Waarde 5: Er dient een controlemechanisme ingevoerd te 
worden d.m.v. het bepalen en strakhouden van het doel voor 
de ghetto, zodat er regelmatig geëvalueerd en terug gekoppeld 
kan worden.
Waar het ‘kopje thee drinken’ met de islamitische bevolking nog vrij recent 
werd weggehoond, bleek naderhand dat juist deze toenaderingen heel erg 
belangrijk zijn. Middels vernieuwde sociale ontwerpmethoden vertellen 
bewoners wat hun latente wensen en behoeften zijn. Deze informatie 
zal worden gebruikt om de omgeving van mensen aan te passen en te 
verbeteren.

Maar wat is jullie oplossing nu eigenlijk, horen we u nu denken? Die 
bieden we niet. We hopen dat de bovenstaande observaties als relevant 
worden beschouwd. Want als dat zo is, kunnen wij aan de slag. Wij bieden 
ons daarom aan als een team: een groep jonge architecten, ontwerpers 
en stedenbouwers. We hebben onze eigen expertises en focus: de 
sociale en systeem ontwerpmethodieken waarbinnen mensen met hun 
wensen en behoeftes centraal staan, het analyseren van stedelijk weefsel 
en sociale structuren en het ontwerpen en het bouwen met gezonde, 

hoogwaardige en natuurlijke materialen. Door deze bijzondere combinatie 
durven wij deze taak aan. Maar niet alleen, daarvoor moeten we met 
jullie als organisatie, met de andere deelnemers en met de mensen zelf 
samenwerken. Wij stellen u daarom nu eerst een wedervraag: Breng ons in 
contact met diegene die hierover beslissen, de vluchtelingen zelf, met de 
provincie, de gemeente, de bewoners en de land- en vastgoedeigenaren. 
Dan starten wij samen met hen het proces van slimme, eerlijke en gezonde 
nieuwe huisvesting in Nederland.

HET AANBOD

Een Smart Ghetto is daarmee een plek die een veilige haven biedt 
aan nieuwkomers, maar tegelijkertijd een eigenwijze en prominente 
nieuwe plek vormt in een stad. Het is een plek waar we proberen de 
barrières laag te houden, en de kwaliteit van leven hoog. Een plek 
waar experiment en vernieuwing mogelijk zijn, omdat in essentie 
alles (her)vormbaar is. Een plek waar gewerkt én gewoond kan 
worden. Een plek waar je elkaar ontmoet en begroet. Een plek waar 
samenredzaamheid de norm is.


