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Een paar weken geleden werd ik door Mundus gevraagd om het voorwoord voor 
de Career Event editie van het Mundus Next magazine te schrijven. Fijn dat in 
deze onzekere tijden dit event gewoon doorgaat, het wordt al jaren met succes 
georganiseerd door Mundus.

Waarom is dat juist nu (sorry voor dit cliché) zo belangrijk?
Het is een verwarrende en onzekere tijd voor iedereen, maar in het bijzonder 
voor de jongere generatie. Ik zie op dit moment veel studenten worstelen met 
gebrek aan motivatie voor hun studie, met hun sociale leven in het algemeen en 
eenzaamheid in het bijzonder. Wat mij positief stemt is dat ik ook zie dat veel 
studenten echt proberen om iets van deze periode te maken. Deze generatie 
ontwikkelt een hoge mate van flexibiliteit en leert omgaan met tegenvallers en 
ervaart zelf dat het leven niet zo maakbaar is als soms wordt gedacht. Belang- 
rijke vaardigheden om goed te kunnen functioneren in de maatschappij en op 
de arbeidsmarkt.

Het is belangrijk om ook nu bezig te zijn met de toekomst, nu er wellicht net iets 
meer tijd is, omdat het sociale leven deels stil ligt.
Daarom was ik ook zo blij om te horen dat het Career Event gewoon doorgaat, 
nou ja, bijna gewoon.

Gelukkig zie ik de laatste tijd via linkedIn weer regelmatig oud-GPM-studenten 
voorbijkomen die mooie posities op de arbeidsmarkt hebben verworven.
In dit Mundus magazine wordt de nieuwe studieadviseur bij GPM, Lotte van Daal 
geïnterviewd en zij is hier het levende bewijs van. Zij is met haar nieuwe baan on-
line begonnen, niet de meeste ideale situatie om met een baan te starten, maar 
het is haar wel goed gelukt.

Ja, het zijn onzekere, verwarrende tijden en de toekomst is ongewis, maar is dat 
eigenlijk niet altijd zo?

Jackie van de Walle
Studieadviseur bachelor GPM en masters Human Geography en Spatial Planning
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De redactie van Mundus Magazine heeft haar uiterste 
best gedaan om alle bronnen en rechthebbenden van het 
beeldmateriaal in deze uitgave te achterhalen. Indien er 
desondanks beeldmateriaal is gepubliceerd waarvan u 
(mede-)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan 
u geen toestemming hebt verleend, kunt u zich wenden tot 
de redactie. Mundus Magazine is een gratis uitgave van 
Studievereniging Mundus. Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, 
verspreid, of op enigerlei wijze worden gereproduceerd 
zonder voorafgaande toestemming van de vereniging en 
andere auteurshebbenden. De uitspraken in deze uitgave zijn 
van de betreffende auteurs en worden niet noodzakelijkerwijs 
gedeeld door Studievereniging Mundus of de redactie.
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Afsluiting en breakoutborrel
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Het bestuur aan het woord
Beste lezer,

Ter ere van het aankomende Career Event wordt de MundusNEXT editie van het Mundus Magazine 
uitgegeven. Naast dat deze bomvol relevante en interessante artikelen en bedrijfsprofielen staat, 
hebben wij (Femke en Fleur), de eer gekregen om een stukje te schrijven.  

Dit jaar ben ik, Femke, de commissaris Interne Betrekkingen. Mijn voornaamste 
verantwoordelijkheden zijn het onderhouden van de gewaardeerde commissies van 
Studievereniging Mundus en niet te vergeten de jaarplanning en het contact met de vakgroep. 
Zo heb ik onlangs alle commissies opgestart, waaronder de Perscommissie en MundusNEXT. 
Deze commissies zijn de toppers achter dit magazine en hét Career Event. Samen kunnen de 
commissieleden een platform geven aan de bedrijven die voor veel Mundusleden de toekomst 
zijn, en dit maakt ze van groot belang. 

Als commissaris Externe Betrekkingen ben ik (Fleur) verantwoordelijk voor het contact met 
partijen buiten de universiteit. Dit gaat voornamelijk over sponsoring, samenwerkingspartners 
en pasacties. Doordat ik deze contacten heb, mag ik schaduwlid zijn van de MundusNEXT-
commissie. Ik help dus met het organiseren van formele activiteiten, waaronder dit aankomende 
Career Event. Zelf vind ik de formele activiteiten heel belangrijk en leerzaam. Het is goed om je 
alvast bezig te houden met het leven ná je studentenleven. Bij GPM zijn er veel mogelijkheden, 
dus het is goed om in ieder geval na je bachelor te weten waar je interessegebied ligt.

Alsof het nog niet lastig genoeg was om erachter te komen wat je leuk vindt, moet je ook nog 
eens een baan of stage vinden. En dat binnen de huidige maatschappij, waar de coronacrisis 
een grote hoofdrol heeft gekregen. Gelukkig biedt Studievereniging Mundus hulp aan studenten 
die vastlopen. Mundus probeert haar leden in contact te brengen met bedrijven en instituten door 
middel van het organiseren van Lezingen Op Locaties, Inhousedagen, lunchlezingen en jawel: 
het Career Event. 

We hopen jullie dus allemaal te verwelkomen op 24 november, ook al is het dit jaar online. We 
hebben een mooi programma in elkaar gezet, met voor ieder wat wils. Mochten jullie vragen 
hebben, wees niet bang ons aan te spreken of een mailtje te sturen.

Blijf gezond en we zien jullie graag!

Femke Bos en Fleur van Zuijlen
Commissaris Interne Betrekkingen en commissaris Externe Betrekkingen 2020-2021

Femke Bos
Commissaris Interne 

Betrekkingen 
2020-2021

Studievereniging Mundus

Fleur van Zuijlen
Commissaris Externe 

Betrekkingen 
2020-2021

Studievereniging Mundus



5water voor nu en later

jouw werk 
ons water  

kijk op werkenbijvitens.nl voor vacatures, stages en ons traineeship 

Ga jij de uitdaging aan
Tropische zomers. Minder waterreserves.  
Jij werkt aan toekomstplan. Dat 24/7 water uit de kraan garandeert. 
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Agenda
24/11

25/11

30/11

03/12

09/12

09/12

17/12

Career Event

Online BiM Cantus

Moordspel

Sinterklaasactiviteit

Lunchmeeting EGEA

Borrel

GeC-activiteit 

Commissie Spotlight
Hallo Mundusianen,

Wij van MundusNext mogen de (vak)inhoudelijke bijeenkomsten 
verzorgen. Dit zijn de lunchlezingen, de inhousedag, het Career Event van 
volgend jaar en het MundusNext café. Hier komen mensen die echt veel 
weten van een aspect van geografie, planologie en/of milieu. Naast dat 
deze bijeenkomsten inhoudelijk interessant zijn, zijn deze bijeenkomsten 
ook heel gezellig!
Bij de Lunchlezingen komt er één persoon uit het werkveld vertellen over 
zijn of haar werk of expertise. Dit kunnen verschillende mensen van veel 
verschillende werkgevers zijn. Bij deze lezingen wordt ook een goede 
lunch georganiseerd! Bij het MundusNext Café is er ook een lezing, dit is 
op een externe locatie, zoals een kroeg.
Bij de inhousedag zullen wij worden rondgeleid door een organisatie of 
bedrijf. Eerder kregen de Mundusianen bijvoorbeeld al een rondleiding 
door het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Bij het Career Event is er de mogelijkheid om kennis te maken met veel 
verschillende (toekomstige) werkgevers. Dit is de kans om te bouwen aan 
een netwerk. Dus doe dat ook vooral bij dit Career Event (en die van ons 
volgend jaar).
Al deze activiteiten zijn dus interessant, nuttig en vooral leuk. Wij hebben 
ook zin om interessante sprekers te vinden. We zien elkaar hopelijk op 
deze activiteiten!

Liefs MundusNEXT: Justina, Jimena, Vincent en Jasmijn
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Het XIXe bestuur had de eer en het genoegen om samen met 
hun opvolgers van het huidige bestuur vossen te spelen bij 
de vossenjacht op de avond van 24 september. Zo gezegd, 
zo gedaan. Daar gingen we, allemaal in kostuum naar 
een mooie plek in het centrum van Nijmegen. Eenmaal op 
locatie moesten we wachten op de verschillende groepjes 
voor de opdrachten die ze bij ons moesten uitvoeren. Om 
een beetje een sfeerimpressie te geven van de opdrachten, 
worden ze uitgelicht per functie.

Anke en ik (Lena) hadden een mooi plekje bij de Sint 
Stevenskerk uitgekozen om het ABC-spel te spelen. Hierbij 
moesten de groepjes een discussie voeren waarbij elke 
zin met de volgende letter van het alfabet begint. De ene 
discussie was inhoudelijk sterker dan de ander, maar we 
hebben veel geleerd over waarom paardrijden geen sport is 
en de hele wereld veganistisch zou moeten eten!

Bij de geliefde secretaris van Mundus, Franka, en ik 
(Laura) mochten deelnemers aan de Vossenjacht het 
vooroordelenspel spelen! Dit spel is een grappige manier 
om mede Mundusianen beter te leren kennen en eindelijk je 
vooroordelen uit te mogen spreken! Volgens mij vonden de 
deelnemers het spel geslaagd en hebben zij elkaar op een 
ongegeneerde manier leren kennen. Franka en ik hebben 
genoten van alle vooroordelen die tijdens de Vossenjacht 
gegooid werden.

Jaagden de jagers of werden de jagers gejaagd? Dat was 
de vraag tijdens de vossenjacht. Op het Mariënburgplein 
stonden wij (Marcus en Stijn) verkleed als jagers te wachten. 
Hier moesten de deelnemers allerlei Nijmeegse of GPM 
begrippen aan elkaar uitleggen in een soort ‘30 seconds’ 
spel! De jagers genoten van de avond zelfs al waren zij voor 
de verandering de gejaagden.

’s Avonds is het donker en kan je de weg heel goed 
kwijtraken. Ook als heks. Want een navigatiesysteem kan je 
niet aan een bezemsteel vastmaken. Weet jij toevallig waar 
Godlinze en Hank liggen? Femke en ik (Mathijs) waren het 
helemaal kwijt. We waren gestrand op de Kaaij, onder de 
Waalbrug en gelukkig kwamen daar de deelnemers van de 
vossenjacht langs, die ons heel goed hebben geholpen.

Fleur en ik (Eline) namen de uitspraak “Eline is een sluwe 
vos” erg letterlijk. Samen stonden wij als twee vosjes in het 
Valkhofpark. De groepjes moesten bij ons verschillende 
diersoorten uitbeelden, hierbij mocht helaas geen geluid 
gemaakt worden. Wij hebben daarom ook nog steeds geen 
antwoord op die ene prangende vraag: what does the fox 
say?

Nadat alle groepjes langs waren geweest moesten we 
verzamelen bij de vossen in het Valkhofpark en werd het 
winnende groepje bekend gemaakt. We hopen dat iedereen 
het een super gezellige avond vond. Wij vonden het in ieder 
geval heel leuk!

Heel veel liefs van het XIXe bestuur
Lena, Laura, Stijn, Mathijs en Eline

Terugblik: Vossenjacht
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BPD, Bouwfonds Property Development, is onderdeel van Rabobank en de grootste gebiedsontwik-
kelaar in Nederland en Duitsland. Het bedrijf is werkzaam vanuit ruim 20 kantoren in deze landen. 
Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam van Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, 
heeft BPD de bouw van ruim 356.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan 
één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. In 2019 richtte BPD BPD 
Woningfonds op, een fonds volledig bestaand uit duurzame, betaalbare, nieuwbouw huurwoningen 
voor huishoudens met een middeninkomen in Nederland. 
Ga voor meer informatie over BPD naar www.bpd.nl of www.bpd.de.
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Stel je voor, Griekenland en Turkije bezitten beide een 
studentenkamer in twee aangrenzende gebouwen de stad. Ze 
kunnen het niet eens worden over de eigendomsrechten van 
een paadje dat tussen beide gebouwen loopt. Griekenland 
heeft de stenen gelegd, maar Turkije gebruikt het paadje ook. 
Bovendien is ook de gezamenlijke voortuin, die is opgedeeld 
in meerdere gebieden, onderwerp van discussie. Ze mogen 
hun parasolletje niet in andermans gedeelte van de tuin 
zetten. Dat is, metaforisch, het conflict dat beide landen nu 
écht voeren in de Middellandse Zee.

Beide landen schromen sowieso al geen internationaal politiek 
conflict. Griekenland kende jarenlang een conflict met de 
Republiek Macedonië, dat leidde tot een naamsverandering 
in Noord-Macedonië. Buurman Turkije had bijvoorbeeld in 
2017 nog een diplomatiek conflict met Nederland en op dit 
moment met Frankrijk. Ook het conflict tussen de twee is al 
eeuwenoud, al ging het steeds om andere onderwerpen.

Nu gaat het nieuwste conflict over de maritieme grens tussen 
de twee. Turkije heeft volgens de huidige grenzen maar 
recht op een klein deel Middellandse Zee. Griekenland, veel 
kleiner in landoppervlak, claimt het overgrote deel van de 
Egeïsche Zee, maar ook andere delen van de Middellandse 
Zee. Dit komt omdat Griekenland veel meer eilanden telt dan 
Turkije. Voor Turkije vormt dit een probleem, aangezien het 
veel van haar marinebasissen in Istanboel, Izmir en Kocaeli 
heeft, allemaal direct aan de Egeïsche Zee of aan de Zee 
van Marmara (een binnenzee die in verbinding staat met 
de Egeïsche Zee). Wanneer een Turks marineschip van de 
zuidkust van Turkije naar een van de basissen wil, betekent 
dit dat het dus bijna automatisch door Griekse wateren vaart. 
En dat kan opgevat worden als een provocatie, waardoor 
Griekenland allerlei beperking kan opleggen aan (Turkse) 
schepen die door haar wateren varen.

Nu is de vraag welke wateren in de Egeïsche Zee tot 
Griekenland behoren. Om elk stukje kust, vasteland of eiland, 
kan een land volgens internationaal recht een maritieme 
grens trekken. Soms is dit zes zeemijl uit de kust, soms twaalf, 
net wat de afspraken zijn. Turkije wil graag vasthouden aan 
de huidige zes zeemijl, want zo blijft er meer ‘neutrale’ zee 
over voor Turkije om door te varen. Griekenland houdt dit nu 
op zes zeemijl, om conflicten voorlopig te voorkomen, maar 
streeft natuurlijk naar twaalf zeemijl. Saillant detail, aan de 
Zwarte Zeekust hanteert Turkije wél twaalf zeemijl voor haar 
eigen wateren.

Het conflict beperkt zich niet alleen tot de Egeïsche Zee. Ook 
de Middellandse Zee ten zuiden van Turkije en ten westen 
van Cyprus wordt door zowat alle omringende landen 
betwist. Griekenland claimt op basis van haar eilanden een 
groot gedeelte van dit deel van de Middellandse Zee. Turkije 
claimt ook grote delen van datzelfde gebied. Het is voor alle 
landen interessant om wat zee te claimen, omdat er gas 
en olie in de bodem zou zitten. Turkije sloot in november 
2019 een maritiem verdrag met Libië, dat ook kust aan de 
Middellandse Zee heeft, waarin een exclusieve economische 
zone op zee werd opgesteld tussen de twee landen. Hiermee 
kunnen beide landen dus – volgens zichzelf – aanspraak 

Afb. 1: Het verschil tussen 6 (links) en 12 zeemijl (rechts). 

De aanvaring op zee
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maken op de gas- en olievoorraden die er zijn. Dit gebied 
omvat echter gebieden die tot Griekenland behoren, zoals de 
eilanden Kreta, Rhodos en Kastellorizo. Griekenland sprak 
van een “nietige” en “geografisch absurde” overeenkomst 
en werd hierin gesteund door Cyprus en Egypte, die de 
overeenkomst betitelden als “illegaal”. Als een reactie hierop 
sloten Griekenland en Egypte in augustus van dit jaar een 
soortgelijke deal, met eveneens soortgelijke reacties uit 
Turkije.

Eerder werd duidelijk dat Griekenland op basis van haar 
eilanden zee claimt. Bijna alle Griekse eilanden liggen in de 
Egeïsche Zee, en eilanden als Corfu en Zakynthos, gelegen 
aan de westkust van het Griekse vasteland in de Ionische Zee, 
leveren geen conflicten met buurlanden op. Griekenland 
bezit ook nog het kleine eiland Kastellorizo, dat slechts 12 
km2 groot is en 500 inwoners telt. Het dichtstbijzijnde stukje 
Griekenland is Rodos, dat 125 kilometer verwijderd is. Het 
eiland ligt echter maar twee kilometer uit de kust van Turkije. 
De bevolking is Grieks, Turkije heeft daarom ook geen 
plannen om het eiland zelf te annexeren. Het kromme is 
echter wel dat Griekenland, op basis van alleen dit eilandje, 

een whopping 40.000 km2 ‘’Turkse’’ zee claimt (op de 
afbeelding de blauwe boog rond Kastellorizo). En dat is 
Turkije natuurlijk tegen het zere been. En waarom gaat Turkije 
hiermee niet naar het Internationaal Zeerechttribunaal – 
ja, ook dat bestaat – om via een rechtvaardige weg haar 
maritieme grenzen op te eisen, in plaats van geheime 
constructies zoals die met Libië? Turkije zou deze zaak 
winnen, het is niet redelijk dat Griekenland zo veel zee claimt 
voor een klein eiland. De reden daarvoor ligt in het feit dat 
de Turken verwachten dat Griekenland in dat geval haar 
twaalf zeemijl in de Egeïsche Zee wil hanteren, wat Turkije 
in dat opzicht dus weer in de problemen brengt. Turkije is nu 
met een onderzoeksschip, geflankeerd door marineschepen 
in de Middellandse Zee aan het zoeken naar olie en gas, 
om te onderzoeken of het opgeven van de Egeïsche Zee en 
het claimen van de wateren rond Kastellorizo überhaupt zin 
heeft. Dit blijft natuurlijk in Griekenland niet onopgemerkt, 
de wateren zijn nu dus nog officieel Grieks, en dus spreken 
de Grieken van een provocatie. En zo duurt het conflict aan 
weerszijden voort.

Stijn Willemsen

Afb. 2:  De rode lijn is het gebied dat Turkije claimt. De blauwe lijn 
links, met de duidelijke boog met in de punt het eiland Kastellorizo, 
wordt geclaimd door Griekenland.
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Een inspirerende studieplek geeft studenten een 
huiskamergevoel, maar zet ook aan tot studeren. Zo’n plek is 
helaas steeds schaarser op de campus tijdens piekmomenten. 
Tijdens mijn afstuderen in 2019 onderzocht ik welke 
eigenschappen een studeeromgeving (on)populair maken. 
Mijn onderzoek onder studenten en campusmanagers 
van de Radboud Universiteit (RU), Universiteit Utrecht (UU) 
en Wageningen University & Research (WUR) biedt vier 
richtlijnen voor het vormgeven van omgevingen die (doen) 
werken: bloeiende leerlandschappen. Want weerspiegelen 
de doelstellingen van campusmanagers wel de vraag van 
studenten? 

Nu we massaal thuiswerken ondervinden we de effecten van 
een suboptimale leer- en werkomgeving. En hoewel thuis 
werken en studeren nu het credo is, is de afgelopen jaren een 
studieplek op de campus steeds populairder geworden. Het is 
een plek om elkaar te ontmoeten en te inspireren; zien leren, 
doet leren. In mijn vier jaar studie geografie, planologie en 
milieu in Nijmegen heb ik dan ook menig uur doorgebracht 
op de campus van de Radboud Universiteit. Tenminste, als er 
plek was. Zo vlak voor de stressvolle tentamenperiodes was 
de populaire bibliotheek overvol, het restaurant afgeladen 
en een prettige studieplek ver te zoeken. Die frustratie leidde 
tot de onderzoeksvragen van mijn afstudeeronderzoek dat ik 
vorig jaar afrondde. 

Interactie 
Er zijn een aantal basisprincipes die gelden voor de interactie 
tussen mens en omgeving. De urbanist William H. Whyte 
stelde al in de jaren zeventig vast dat een stedelijk ontwerp 
moet beginnen bij een goed begrip en besef van de manier 
waarop mensen ruimtes gebruiken én hoe men er gebruik 
van zou willen maken. ‘What attracts people most, it would 
appear, is other people’, was één van zijn bevindingen 
over het soort leefomgeving waarin mensen zich graag 
begeven. Hiernaast nam Whyte waar dat eetgelegenheden 
een gouden greep blijken ‘if you want to seed a place with 
activity’. 

Hoe kan het studeren op de campus bijdragen aan een 
rijke leerervaring en uiteindelijk studiesucces? Studenten 
zijn volgens Astin en Bean & Eaton eerder geneigd te 
blijven plakken als ze interacteren met hun peers, zo blijkt 
ook uit mijn interviews met deze groep. Groepsvorming 
en betrokkenheid van studenten bepalen daarnaast, in 
wisselwerking met de omgeving, hoe succesvol studenten 
presteren. Studentenvakbonden pleitten daarom in 
2014 voor een nieuwe definitie van studiesucces, waarin 
nadrukkelijk de academische en sociale integratie, de 
maatschappelijke betrokkenheid gedurende de studie en 
de persoonlijke ontwikkeling van de student meegenomen 
moesten worden.
 
Rust en rumoer 
De eerste richtlijn betreft de inrichting van de ideale 
studeeromgeving op de campus. Deze zou rust, rumoer, en 
onderlinge verbondenheid moeten faciliteren. Alhoewel de 
studenten niet expliciet deze behoeften verwoordden tijdens 
de interviews, bevestigt hun toenemende ‘migratie’ naar 
de campus wel de voorkeur om tussen medestudenten te 
studeren én de behoefte aan interactie en identificatie met 
hun community op de campus. 
Tegelijkertijd hunkeren studenten naar focus. De 
campusarchitectuur kan hierbij de student op verschillende 
manieren duwtjes geven en ondersteunen. David Thornburg 
beschrijft drie fysische ‘archetypen’ die uitnodigen tot een 
bepaald soort studeergedrag en -ervaring. Als eerste de 
grot, die een rustige plek symboliseert waar je je terug kunt 
trekken en kunt concentreren op individueel werk. Denk 
hierbij aan universiteitsbibliotheken, learning pods en andere 
stiltewerkplekken. 
Daar tegenover staat het kampvuur waar men zich kan 
verzamelen, zonder een band te hebben met de persoon 
naast zich. Wel is er een gemeenschappelijke deler die 
verbindt – bijvoorbeeld de gastdocent waarnaar je luistert 
vanuit de Speakers Corner in een gebouw van de WUR. 

Bijdrage studieomgeving op je succes
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Tussen de grot en het kampvuur bevindt zich de waterbron. 
In de onderwijsomgeving betekent dit een plek waar 
kruisbestuiving wordt gefaciliteerd. Koffiestationnetjes in 
gangen zijn bij uitstek een voorbeeld waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten.

Cijfers 
Weten wat de (eind-)gebruiker wil is onontbeerlijk. Gebruik 
en de gebruikservaring zouden leidend moeten zijn in het 
beheer en ontwikkelen van de leeromgeving, iets dat mijn 
onderzoek onderschrijft. Echter, beleving is niet makkelijk in 
cijfers te vatten, terwijl de tweede groep respondenten – de 
campusmanagers – zich wel vaak door cijfers laat sturen. 
En dan gebeurt er iets interessants. Campusmanagers 
geven aan geen honderd procent bezetting af te lezen uit 
hun bezettingsinformatietool dus concluderen dat er nog 
plek is. Aan de andere kant klagen studenten alom geen 
studeerplek te kunnen vinden tijdens de tentamenweek. 
Zo lijken campusmanagers en studenten elkaar tegen te 
spreken, maar er is een eenvoudige verklaring. Namelijk, 
studenten kunnen in de eerste plaats geen studeerplek 
vinden die aan hun eisen en natuurlijke voorkeur voldoet, 
waardoor zij ervaren dat er geen plek is om te studeren. 

Daarnaast spelen ook praktische zaken een grote rol, zoals 
de organisatie van bezettingsinformatie. Alle geraadpleegde 
universiteiten hebben hun eigen systemen om de beschikbare 
studieruimte te managen, maar dat blijkt niet voor iedere 
student helder. Soms is deze er alleen op papier, soms digitaal 
en soms een combinatie van die twee, maar vaak niet up-
to-date. Hierdoor is eventuele wel beschikbare ruimte niet 
inzichtelijk. Informatie over de bezettingsgraad kan en moet 
centraler en toegankelijker geregeld worden met slimme 
tools, zoals apps, touchscreens of andere digitale middelen 
die voor beide partijen toegankelijk zijn. Dat kan ervoor 
zorgen dat een vrije studieplek beter en vooral op het juiste 
moment zichtbaar wordt voor de studenten. Kortom, richtlijn 
nummer twee luidt: centraliseer de operationele structuur 
van de universiteit en haar faculteiten, online of offline. 

Design thinking 
Ook bij bezettingstools moet de wens van de eindgebruiker, 
de student, voorop staan. Richtlijn drie stelt: elke campus 
community heeft een eigen cultuur en vraagt om een eigen, 
passende, aanpak. Niet alle ondervraagde studenten en 
campusmanagers zijn gecharmeerd van wéér een app of 
digitale omgeving waar ingelogd moet worden. Vraagtekens 
rondom privacy, de capaciteit van internet in de gebouwen 
zelf maar ook de vaak wijzigende organisatiecultuur zijn 
argumenten om niet meteen voor een (nieuwe) digitale 
oplossing te kiezen. 
De design thinking methode kan campusmanagers helpen 
om de juiste beslissingen te maken. Die methode gaat uit 
van de eindgebruiker: wanneer is deze tevreden? Het proces 
start altijd met wat behoefte van de gebruiker is. Deze 
behoefte beter in kaart brengen, bijvoorbeeld door studenten 
in een vroeg stadium te betrekken bij het vormgeven van 
studieplekken, kan een mismatch in de toekomst voorkomen 
(richtlijn vier). Want de leeromgeving beïnvloedt dan wel de 
gebruiker, andersom gebeurt dit nog niet genoeg.
 
Hoe nu verder? 
De trek van de studenten naar de campus kan gezien 
worden als een bevestiging van het belang van de fysieke 
leeromgeving. Studenten vormen de grootste groep 
eindgebruikers van de campus, zonder hen geen bloeiend 
leerlandschap. Zij hebben geen boodschap aan abstracte 
management indicatoren, maar laten zich in hun keuze 
voor een leeromgeving sturen door beleving. Om hen te 
faciliteren en stimuleren op de campus, dienen ze actief 
betrokken te worden bij de planvorming. Maak van ‘de 
studenten’ daarom geen abstract begrip in de planvorming 
maar ga vroegtijdig met ze in gesprek. Een inspirerende en 
passende leeromgeving leidt tot een tevreden eindgebruiker, 
zo kan de universiteit écht tot bloei komen. 

Romy Beukeboom
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Bedrijfsprofiel Over Morgen

Over Morgen is een snelgroeiend adviesbureau met ruim 80 adviseurs. Wij werken op het 
snijvlak van gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Ons doel is impact te maken voor 
een duurzame leefomgeving. We bedenken en realiseren oplossingen voor maatschappeli-
jke vraagstukken. Dat is wat Over Morgen drijft. Wij werken voor de gevestigde orde en 
voor nieuwkomers in de publieke- en private sector in Nederland.

De thema’s waaraan wij werken zijn: energie uit zon & wind, de Omgevingswet, gebieds-
vernieuwing, vastgoed, de warmtetransitie, energie & klimaat, duurzame mobiliteit en geb-
iedseconomie. Data is altijd een belangrijk onderdeel in onze adviezen. Daar waar mogelijk 
werken we integraal aan vraagstukken.
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Op 27 augustus 2020 regende het in Karachi, de grootste 
stad van Pakistan. Hard. Zo hard had het in één dag in 
92 jaar zelfs niet geregend. Met een enorm geweld kwam 
bijna 35 centimeter regen uit de lucht vallen. Als gevolg 
overstroomde de stad volledig, spoelden huizen weg en 
kwamen meer dan dertig mensen om het leven door 
verdrinking of elektrocutering. Een regelrechte ramp dus, 
voornamelijk voor de armste bewoners van de stad.

Rond juli begint de langverwachte moesson, die de normaal 
stoffige straten verandert in modder, verkoeling brengt en een 
einde maakt aan de schijnbaar eindeloze en weerzinwekkend 
hete zomer in Karachi. Temperaturen komen hier deze tijd 
van het jaar met gemak boven de veertig graden uit. De 
komst van de regen is voor velen een opluchting, onder meer 
omdat het de ruggengraat van de landbouw vormt. Maar 
er is dus ook een keerzijde, want zoals ieder jaar zorgen 
de moessonregens ook in dit bewogen jaar voor problemen 
in de gigantische stad van zo’n 15 miljoen mensen aan de 
Arabische Zee.

Er zijn meerdere oorzaken voor het jaarlijkse drama dat zich 
in Karachi voltrekt, waarvan klimaatverandering natuurlijk 
geen onbelangrijke is. Echter is er ook sprake van een 
ernstig gebrek aan infrastructuur, management van nieuwe 
bouwplannen en daadkrachtige instituties, wat gezamenlijk 
leidt tot meer destructie en slachtoffers. Voor deze oorzaken 
is een beetje historische achtergrond geen overbodige luxe. 
Net voor het land zijn status als Britse kolonie achter zich liet 
en in 1947 onafhankelijk werd, telde Karachi nog geen half 
miljoen inwoners. Nu zijn dat er ruim 15 miljoen, gezellig 
druk dus. Na de verdeling in voornamelijk hindoeïstisch India 
en islamitisch Pakistan trokken honderdduizenden moslims 
naar de Pakistaanse steden en groeide Karachi enorm. Dit, 
in combinatie met de exodus vanuit het platteland naar de 
stad door miljoenen Pakistanen, deed de stad uit zijn voegen 
barsten. Veel van de nieuwe inwoners kwamen in uitgestrekte 
sloppenwijken te wonen. In deze illegale maar onhoudbaar 

groeiende nederzettingen zijn nooit voorzieningen 
aangelegd. Geen stromend water, geen riolering, geen 
legale stroom. Niets.

En dus moeten de inwoners het doen met het netwerk 
van zogeheten nala’s, smerige afvoersloten waarin water 
en allerhande vuil en viezigheid richting twee rivieren, 
de Lyari en de Malir, stroomt. Die vervoeren het vervuilde 
water rechtstreeks de Arabische Zee in. De nala’s waren 
oorspronkelijk bedoeld voor het afvoeren van regenwater, 
maar zijn over de jaren heen enorm verwaarloosd. De 
mensen in de arme, informele wijken van de stad hebben 
geen toegang tot riolering, die is simpelweg nooit aangelegd. 
Ook zij moeten echter af en toe naar het toilet en hun servies 
en kleding wassen. Het rioolwater wordt door hen daarom 
rechtstreeks in de nala’s geloosd. De smurrie die hierdoor 
ontstaat verstopt de kanaaltjes en leidt tot overstromingen 
in regentijd. De oplossing van veel lokale huishoudens, die 
hun huis natuurlijk veilig willen stellen en voorkomen dat het 
bij een stevige hoosbui wegspoelt, is om de oevers van de 
kanalen met vast afval te versterken. Hierdoor zijn de nala’s 
echter vernauwd, waardoor het gevaar voor overstromingen 
nog groter is geworden.

Natte voeten in Karachi

Afb. 1: De skyline van Karachi, het economische hart van Pakistan. 
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Een tweede oorzaak heeft te maken met afvalverwerking. 
Het is belangrijk om te weten dat vuilnis in Karachi lang niet 
overal netjes door mensen in gele hesjes op vrachtwagens 
wordt opgehaald. Zo’n zestig procent van het afval wordt 
niet verwerkt door de overheid. Een capaciteitsprobleempje. 
En wat doe je met je plastic, aardappelschillen en blikjes 
cola als niemand het op komt halen? Dan kieper je het in 
de greppel naast je huis, als het regent stroomt het weg en 
heeft niemand er nog last van. En dat werkt best, behalve als 
je het samen met honderdduizenden andere huishoudens 
doet. Veel nala’s werden volledig opgevuld met afval, dat 
uiteindelijk een vaste massa werd waarop kinderen nu  spelen.

Een andere belangrijke oorzaak voor de teloorgang van het 
nala systeem is de afwezigheid, of althans het niet uitvoeren 
van, bouw- en bestemmingsplannen in Karachi. Door de 
grote aanwas van nieuwe stedelingen, is er natuurlijk een 
enorme behoefte om meer te bouwen. De lokale overheid 
heeft bazaars over de nala’s heen gebouwd om mensen meer 
de kans te geven hun eigen bruidswinkel, kruidenierszaak of 
naanbakkerij te openen. De provinciale regering is hieraan 
even schuldig, die bouwden parkeergarages, kantoren en 
wegen over de afvoerkanalen. Wat gebeurt er als je een 
weg aanlegt op een nala en het regent? Dan wordt de weg 
de nala. Dit blijkt elk jaar opnieuw, als wegen en tunnels 
veranderen in modderstromen en kolkende rivieren.

De laatste reden is een politieke. De nationale regering en 
de regering van de provincie Sindh, waarvan Karachi de 
hoofdstad is, worden bestuurd door verschillende partijen. 
De politiek in Pakistan is al berucht om corruptie, gebrek 
aan daadkracht en onderlinge schermutselingen; en dit is 
hier een schoolvoorbeeld van. De constante tweespalt tussen 
de twee regeringen heeft ervoor gezorgd dat Karachi nooit 
een echt een stedelijk bestuur heeft gehad dat los staat van 
de invloed van de provinciale en nationale regeringen. 
Daardoor worden veel problemen niet rationeel aangepakt, 
maar spelen altijd allerlei machtsbelangen een rol.
Kortom, in Karachi maken de omstandigheden het zo lastig 

mogelijk voor regenwater om richting de zee te stromen. 
Wat door veel experts naar voren wordt gebracht om dit 
te veranderen is de formatie van een daadkrachtige lokale 
overheid die, met veel inbreng en participatie van bewoners 
in gebieden rondom de nala’s, ervoor kan zorgen dat er 
een volledig rioleringssysteem wordt aangelegd. Dit klinkt 
wellicht erg basaal, maar door de eerder genoemde 
omstandigheden en de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
stad is dit simpelweg nooit gebeurd. Bovendien moeten de 
nala’s worden herbouwd om ook de zwaarste moessonbui 
van het jaar aan te kunnen. Hiervoor moeten sommige 
gebouwen helaas weg, maar het is noodzakelijk om te 
voorkomen dat miljoenen inwoners van de stad ieder 
jaar opnieuw tot hun heupen in het water lopen. Eigenlijk 
is er in Karachi dus ook een soort ‘Ruimte voor de Rivier’ 
project nodig, waarbij het stelsel van nala’s wordt hersteld 
en verbeterd. Wellicht komt ook planologische kennis uit 
Nederland hierbij van pas. Werk aan de winkel dus.

Simon Janssen

Afb. 2: Satellietfoto van Karachi. 
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Wil je jezelf even introduceren?
Zeker, ik ben Lotte van Daal, nu 29 herfsten jong. Ik woon 
sinds mijn eigen studietijd in Nijmegen, één van de tofste 
steden van Nederland.
Ik hou van plantjes, wielrennen, kletsen en wandelen. Af 
en toe vind ik het leuk om dat te koppelen aan een tocht, 
zoals de Nijmeegse Vierdaagse (waarvoor ik me dit jaar 
had ingeschreven, maar die helaas niet doorging..) en het 
Pieterpad. Verder vind ik het heerlijk om op vakantie te gaan 
(mag overal), speel ik piano en kan ik me helemaal verliezen 
in het maken van een puzzel (de halve kamer ligt dan vol 
stukjes).

Waar heb je voorheen gestudeerd en gewerkt?
Zelf heb ik biologie gestudeerd, ook hier aan de RU. Ik ben 
binnen mijn studie meer de ‘groene’ biologiekant op gegaan, 
al ben ik niet de typische ‘geitenwollensokkenbioloog’ die je 
nu misschien voor je ziet. Na mijn studie kon ik bij biologie 
een studieadviseur een jaar vervangen en dat werk vond ik 
superleuk om te doen. Na dit jaar wilde ik graag dit werk 
blijven doen en dat is gelukt: naast studieadviseur bij GPM (2 
dagen) ben ik ook studieadviseur bij de docentenacademie 
van de RU. Dus mocht je de educatieve minor of master voor 
aardrijkskunde (gaan) doen, dan kom ik je daar wellicht ook 
tegen! 

Hoe ben je in Nijmegen terecht gekomen?
Ik kom zelf uit Noord-Limburg (dus heb een heel mooi accent 
en een zachte G) en toen ik ging studeren vond ik het wel fijn 
om dat in een stad te doen die voor mij enigszins vertrouwd 
voelde en niet al te ver weg was. Nijmegen was daarom een 
logische keuze voor mij. Ik kende de stad al best goed: ik 
had er rijles gehad, er woonde familie en ik was regelmatig 
te vinden in het Goffertstadion bij een wedstrijd van NEC. 
Dat laatste doe ik al een tijd niet meer, omdat het NEC van 
‘vroeger’ ver te zoeken is tegenwoordig..

Wat houdt jouw functie van studieadviseur voor 
(pre)master in?
Via de mail heb ik veel contact met studenten die informatie 
zoeken over de pre-master, met name over toelating vanuit 
andere (hbo en wo) opleidingen. 
Verder heb ik contact met zittende pre-masterstudenten en 
studenten van de master Environment and Society Studies 
over onder andere hun studievoortgang en persoonlijke 
omstandigheden.
Daarnaast ben ik bij bijvoorbeeld de voorlichting betrokken, 
waar ik geïnteresseerde studiezoekers informeer over de 
opleiding en mogelijheden.

Aan het woord: Lotte van Daal
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Hoe vind je een geschikte (pre)master? Heb je 
tips? 
Goeie vraag. Ik denk dat het heel erg helpt als je van jezelf 
weet van wat voor onderwerpen je enthousiast wordt. Hier 
kun je het dan vervolgens met mensen over hebben en 
naar mijn idee zorgt dit laatste er bijna altijd wel voor dat je 
ideeën krijgt van mogelijkheden of weer een nieuwe ingang 
krijgt van iemand waarmee je eens kunt babbelen over een 
bepaald studieprogramma/richting. Je kunt dan op internet 
gerichter zoeken op bepaalde programma’s en ook eens 
een gesprek aangaan met bijvoorbeeld een studieadviseur 
van de opleiding die je op die manier hebt gevonden.
Als je minder een idee hebt van wat je interessant of leuk 
zou vinden, dan zijn open dagen natuurlijk altijd handig om 
daar wel een beeld van te krijgen.

Veel studenten zijn al eens in aanraking gekomen 
met de andere studieadviseur van GPM: Jackie van 
de Walle. In hoeverre verschilt jouw werk van dat 
van mevrouw Van de Walle?
Jackie en ik hebben onderling een verdeling gemaakt, 
welke inhoudt dat de bachelorgroep en de studenten van 
de master Spatial Planning en Human Geography onder 
Jackie vallen, en de pre-masterstudenten en studenten van 
de master Environment and Society Studies onder mij. Het 
werk dat we doen is verder grotendeels vergelijkbaar, alleen 
vallen er verschillende studentengroepen onder ons. 

Je bent bij de Radboud Universiteit begonnen in 
tijden van COVID-19. In hoeverre was de opstart 
zoals je eerst voor ogen had?
Van tevoren had ik wel verwacht dat de opstart anders 
zou zijn dan wanneer er geen coronamaatregelen zouden 
gelden en dit bleek ook het geval. Dit zit hem er vooral in dat 
ik, ondanks dat ik in mei ben begonnen, nog steeds maar 
heel weinig collega’s en studenten in het echt heb gezien. 
Dat vind ik wel heel jammer, maar daar is helaas weinig aan 
te doen. Dat geldt natuurlijk ook voor nieuwe studenten die 
nu medestudenten en docenten minder goed leren kennen 
dan dat ze normaal gesproken zouden doen.
Ik hoop dat dit snel weer beter zal worden, aangezien ik het 
juist ook heel leuk vind om onder mensen te zijn.

Zijn je werkzaamheden daarom nu ook anders? 
Komen studenten bijvoorbeeld nu met andere 
vragen of problemen?
Ja deels zijn ze wel anders naar mijn idee: er gaat meer 
via de mail, denk ik. Waar normaal gesproken meer ‘live’-
contact plaatsvindt. Daarnaast krijg ik van steeds meer 
studenten signalen dat ze het lastig vinden om veel thuis te 
zitten, enerzijds omdat je dan ‘opgesloten’ op je kamer zit 
en de hele dag voor je eigen laptopscherm zit en anderzijds 
omdat er veel minder contact is met medestudenten.
Ik probeer studenten te stimuleren te kijken naar wat wél kan: 
bijvoorbeeld bij een studiegenoot thuis samen college kijken, 
samen tussen colleges door een wandelingetje maken met 
iemand die in de buurt woont of (digitaal) een quiz/spel 
organiseren met studiegenoten.

Je kan contact opnemen met Lotte via 
l.vandaal@fm.ru.nl
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Munduspas

Bijleshuis
Bijles of scriptiebegeleiding nodig? Mundus’s got your 

back! Via deze unieke link krijg je €20 korting op kwali-
tatieve en individuele begeleiding via BijlesHuis aan huis 

of online. Op zoek naar een flexibele bijbaan? Geef 
bijles! Registreer je via deze link als lesgever en Mundus 
zorgt ervoor dat je €20 extra betaald krijgt bij je eerste 

opdracht.

Dekker v.d. Vegt
Op vertoon van hun Munduspas ontvangen leden van 
Studievereniging Mundus 10% korting op tweedehands 
artikelen, buitenlandse boeken, agenda’s en kalenders. 

Café Pool
Op vertoon van de Munduspas ontvangen leden van 

Studievereniging Mundus van zondag tot en met donder-
dag 50% korting op twee uur poolen. Daarnaast betalen 
leden van Mundus 10 euro voor vijf shotjes of vijf flesjes 
Heineken. Deze aanbiedingen gelden ook op vrijdagen 

en zaterdagen, mits er gereserveerd wordt om 19:00 uur. 

Café Samson
Op vertoon van de Munduspas ontvangen leden van 

Studievereniging Mundus een verrassingsmenu, 
bestaande uit drie bieren van de tap, voor 10 euro. Deze 

aanbieding geldt van zondag tot en met woensdag. 

Café van Ouds
Café van Ouds is de stamkroeg van Studievereniging 

Mundus. Leden van Studievereniging Mundus krijgen op 
vertoon van hun Munduspas vier verschillende 

biersoorten van de tap voor 10 euro.

Café Wunderkammer
Op vertoon van hun Munduspas ontvangen leden van 
Studievereniging Mundus éen portie gratis nacho’s bij 

bestelling van twee drankjes, hierbij geldt een 
uitzondering op koffie en thee.

Domino’s Pizza
Leden van Studievereniging Mundus krijgen middels hun 

Domino’s kortingspas korting op de pizza’s van 
Domino’s Pizza Nijmegen. Deze korting is alleen geldig 

wanneer er gekozen wordt voor bezorging. Het 
kortingspercentage wordt bepaald door het aantal 

bestelde pizza’s.

Dominus Cursus
Leden van Studievereniging Mundus ontvangen 10% 

korting op een tentamentraining van Dominus Cursus. 
Deze code is aan te vragen bij het bestuur.

DressMe
Op vertoon van hun Munduspas ontvangen leden van 

Studievereniging Mundus 10% korting op bestellingen bij 
DressMe Clothing.

KNAG (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap)

Leden van Studievereniging Mundus kunnen lid worden 
van het KNAG voor slechts 35 euro per jaar. Leden van 
het KNAG ontvangen het magazine Geografie negen 
keer per jaar. Daarnaast hebben leden van het KNAG 

toegang tot het online archief en ontvangen een korting 
op excursies die het KNAG organiseert.

Tappers
Op vertoon van hun Munduspas ontvangen leden van 

Studievereniging Mundus 20% korting op het bier van de 
taptafels. Daarnaast kunnen leden van Studievereniging 
Mundus een portie nacho’s kopen voor slechts vijf euro.

Wijnhandelaar in de Blauwe Druif
Bij deze wijnhandelaar krijg je 10% korting op het hele 
assortiment, met uitzondering van lopende acties en 

dozen.

Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM)
Bij dit netwerk van milieuprofessionals krijg je 50%
 korting op een jaar lidmaatschap, waarbij je het 
tijdschrift Milieu, toegang tot het archief en gratis 

deelname aan de activiteiten ontvangt.

Wat kan je met je Munduspas? Lees het hieronder!
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In oktober 2020 zag de lokale afdeling van D66 reden 
om vragen te stellen aan het college van Burgemeester en 
Wethouders in Eindhoven. Een D66-gemeenteraadslid vroeg 
zich af hoe het kon dat de woningbouw in de Kanaalzone 
van Eindhoven in de ijskast moest worden gezet. De reden: 
er zijn op dit moment geen ambtenaren beschikbaar om de 
ontwikkeling van 250 tot 300 woningen mogelijk te maken. 
Het is een reden die lastig is om te moeten verkopen als 
gemeente. De vraag naar woningen is al zo groot. In de 
regio Eindhoven ligt de opgave om 27.000 woningen te 
hebben gerealiseerd voor 2024. In de Zuidelijke Randstad 
gaat het om 100.000 woningen voor 2025. Neem daarbij 
de gemiddelde doorlooptijd van 10 jaar voordat een 
woningbouwproject gerealiseerd is en het uitzicht op een 
ruimere woningmarkt wordt echt toekomstmuziek. 

Werken aan de woningbouw
Het is van groot belang dat de woningbouw hoog op de 
agenda komt. De kansen om woningen te bouwen moeten 
gegrepen worden. Maar, gemeenten staan voor andere 
uitdagingen dan vroeger. Samen met een collega van 
BEECKK Ruimtemakers heb ik een interview gehouden met 
twee medewerkers van de gemeente Arnhem. We kwamen 
te weten dat de ‘gemakkelijke’ locaties voor woningbouw 
inmiddels zijn volgebouwd. Niet alle locaties zijn geschikt 
voor woningbouw. Er zal altijd landbouwgrond nodig blijven 
om in onze voedselproductie te kunnen blijven voorzien. En, 
er wordt veel waarde gehecht aan het behouden van groene 
zones rondom de stad. Daarom moet er worden gekeken 
naar de ‘lastige’ locaties. Te denken valt aan een voormalig 
rangeerterrein. En die lastige projecten vragen het meest van 
de ambtelijke capaciteit. De directeur van ontwikkelaar BPD 
vertelt in een interview met Gebiedsontwikkeling.nu waar de 
mogelijkheden naast deze lastige projecten liggen: “de beste 
ambtelijke capaciteit gaat nu - en dat moet wellicht ook - juist 
naar de complexe plannen. Als je dan die plannen niet kan 
realiseren, maar ook het laaghangend fruit niet ‘opraapt’, 
dan vis je twee keer achter het net”.

Kansen
De Koöperatieve Architectenwerkplaats heeft in 2020 een 
rapport opgesteld. In het onderzoek wordt gepleit voor een 
paradigmaswitch over hoe om te gaan met de woningnood. 
In plaats van de groene weides vol te bouwen, is inbreiding 
van de stad hét instrument om woningen toe te voegen. In 
hun onderzoek, gericht op naoorlogse wijken (1950-1980), 
wordt de potentie van de bestaande stad geanalyseerd. Er 
wordt op die manier uitgegaan van de huidige bewoners van 
die naoorlogse wijken. Dit geeft ruimte voor koppelkansen, 
zoals het creëren van een passend woningaanbod. De kleiner 
wordende huishoudens hebben niks aan grote woningen. 
Maar ook de doorstroming binnen de wijk kan gestimuleerd 
worden. Net zoals inbreiding samen kan gaan om fysieke 
en sociale uitdagingen in de wijk goed aan te pakken. In dat 
rijtje horen uiteraard ook duurzaamheidsingrepen. 

Hoe dat dan moet gebeuren? De auteurs benoemen dat 
er een extra laag kan worden gebouwd op bestaande 
bebouwing. Of door één woning te splitsen naar twee of drie 
woningen. Een andere mogelijkheid is om hoekwoningen te 
vervangen door grotere appartementgebouwen of het slopen 
van gebouwen die relatief veel ruimte innemen. Verder 
worden scholen regelmatig samengevoegd. De vrijgekomen 
scholen geven veel ruimte voor woningbouw. Ten slotte kan er 
worden ingespeeld op veranderende mobiliteit. Kan ruimte 
worden benut waar voorheen auto’s reden? Zo ontstaat er 
meer ruimte aan de randen van de wijk. Er is al berekend 
dat deze maatregelen bij elkaar opgeteld ongeveer 500.000 
woningen kunnen opleveren.

Nu handelen om straks te wonen
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In de zoektocht naar extra woningen in de bestaande 
bebouwing, bestaat nog een interessant voorbeeld. Het 
gaat om de paradigmaswitch van gemeentes tegenover 
vakantieparken. Sommige vakantieparken (je kent ze wel, 
bungalows gelegen in de bossen, met tafeltennistafels en 
een snackbar) gingen in kwaliteit sterk achteruit. Het heeft 
een aantal gemeenten op de Veluwe ertoe gebracht om 
het programma Vitale Vakantieparken op te stellen om 
nieuw leven te brengen in de vakantieparken. Eén van de 
mogelijkheden is om de bestemming van de parken te 
herstructureren. Door de kavels te herindelen, parken samen 
te voegen en de ruimte te optimaliseren, krijgt het gebied 
een vernieuwde potentie. Maar, ook een nieuwe bestemming 
moet mogelijk zijn. 

Permanente bewoning op deze parken is nu vaak niet 
toegestaan door de gemeente. Hoe gemeentes daar mee 
omgaan, is echter verschillend. In een park in Harderwijk 
werden de illegale bewoners “weggepest” door de 
gemeente, herkent een bewoner (Hartman, 2020, 27 
oktober). Er moest toch een definitieve oplossing komen 
voor de illegale bewoning op deze locatie. Een aantal jaren 
geleden ging de gemeente om; het park kon de bestemming 
woonwijk krijgen. Inmiddels zijn ook in andere gemeenten 
op de Veluwe plannen om vakantieparken te herbestemmen 
als woonwijk.  

Ervoor gaan 
Gemeentes hebben nog altijd een leidende rol in de 
woningbouw. Maar hoe ziet die rol eruit? Een gemeente kan 
vasthouden aan bestaande methoden en structuren. Het 
huidige woningtekort laat zien dat er moet worden gedacht 
in mogelijkheden. Dit vraagt van ambtelijke organisaties om 
een ‘ja, mits’ houding. Dat betekent dat gemeentes positief 
staan tegenover nieuwe ontwikkelingen, maar daar altijd 
kritische vragen en voorwaarden aan moeten verbinden. 
Uiteindelijk blijft het de rol van de gemeente om een goede 
ruimtelijke ordening te waarborgen. Zo komt elke, nieuwe 
toegevoegde woning het best tot zijn recht. Dat is pas 
duurzaam. 

Jurjen van Weerdenburg




