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het laatste woord 

De Tweede Kamer praat binnenkort over de zogenoemde 
halalwoning, een woning waarin is tegemoetgekomen 
aan de woonwensen van moslims. Zulke woningen zou-
den de integratie in de weg zitten en gettovorming in de 
hand werken. Onzin, zeggen Pieter Hooimeijer en Vin-
cent Smit. Hier worden problemen gemaakt die er niet 
zijn.  

Plotseling was er een nieuw woord: halalwoning, een 
woning die is aangepast aan islamitische wensen. De 
Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard haalde daar 
meer nieuws mee dan haar lief was. Volgens critici zou 
hierdoor de apartheid worden gestimuleerd en de inte-
gratie gehinderd. De Tweede Kamer zal hieraan een 
debat wijden. Is hier een probleem aan de orde of wordt 
er een probleem gemaakt?  
 
In Amsterdam zijn een kleine tweehonderd huurwonin-
gen door woningcorporatie Eigen Haard gerenoveerd en 
met die renovatie zijn enkele aanpassingen uitgevoerd in 
de plattegrond en de uitrusting van de woningen. Deze 
aanpassingen zijn voortgekomen uit overleg met de me-
rendeels allochtone bewoners. Het gaat om een grotere 
keuken en om schuifdeuren tussen de woonkamer en de 
keuken. Ook is voorzien in een extra kraan bij de ingang 
en in een berghok in de hal.  
 
De corporatie wijst erop dat deze aanpassingen op meer-
dere manieren benut kunnen worden: 'Het kraantje kan 
gebruikt worden voor het wassen van de voeten of de 
auto' en 'in het berghok kunnen schoenen of een boor-
machine gelegd worden'. De afsluitbare keuken zorgt 
voor flexibiliteit in de woningplattegrond, dit sluit aan bij 
de wensen van grote groepen bewoners. De verhuur-
baarheid van de woningen in de toekomst is door deze 
flexibiliteit eerder bevorderd dan aangetast.  

 
Zo licht als deze aanpassingen zijn, zo zwaar zijn de 
commentaren. Zo zouden volgens diverse ingezonden 
brieven allochtonen worden voorgetrokken en zou met 
corporatiegeld gettovorming gestimuleerd worden.  
 
Wie rondkijkt in de wereld van bouwen en wonen, ziet 
dat er al jaren naarstig wordt gezocht naar meer moge-
lijkheden voor zeggenschap van de bewoner over zijn 
woonsituatie. Dit heet vraaggericht woonbeleid, het heet 
ook 'de burger centraal'. Na de Tweede Wereldoorlog 
zijn er in ons land vele honderdduizenden woningen 
gebouwd die - door het woningtekort - toch wel verhuurd 
of verkocht werden. De bouw was lange tijd verzekerd 
van afzet. Maar die tijd is voorbij: de burger is kritisch 
en ontwikkelaars en woningcorporaties weten dit.  
 
Deze omslag, van aanbod naar vraag, van bouwen naar 
wonen is niet te negeren. Het is dan ook niet logisch om 
allochtonen of enige andere groep van bewoners het 
recht om invloed uit te oefenen op de eigen woonsituatie 
te ontzeggen.  
 
Natuurlijk moet bij het vertalen van de wensen van 
groepen bewoners worden gelet op de verhuurbaarheid 
van de woning in de toekomst. Flexibiliteit en aanpas-
baarheid zijn altijd van belang. Maar woningaanpassin-
gen die kleinschalig én flexibel zijn, kunnen beter niet te 
snel getypeerd worden als 'halal', als gettovormers of 
integratiehinderpalen. Want dan wordt van een kleine 
woningaanpassing een groot probleem gemaakt. Door de 
suggestie dat het tot uiting laten komen van de woon-
voorkeuren is voorbehouden aan mensen of wensen die 
een autochtoon-Nederlandse smaak hebben, wordt de 
integratie juist schade berokkend.  
 
Eerder, in 2002, verzocht de Tweede Kamer de 
Vrom-raad om advies over multicultureel bouwen. In het 
advies Smaken verschillen - Multicultureel bouwen in 
Nederland pleitte de raad voor een ontspannen en nuch-
tere kijk op multicultureel bouwen en wonen: geef ruim-
te aan diversiteit, maak niet van elk verschil een pro-
bleem, reserveer het begrip 'probleem' voor echte vraag-
stukken. Deze vraagstukken zijn op het vlak van de inte-
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gratie op sociaaleconomisch terrein, onverminderd ruim 
voorradig: arbeidsmarkt en werkloosheid, taal en onder-
wijs, doorstroming en tekorten op de woningmarkt, se-
gregatie tussen wijken en stadsdelen. Juist hier is de 
integratiekwestie hardnekkig en urgent tegelijk.  
 
Er is nog veel werk aan de winkel. Maar het is wel werk 
aan een andere winkel dan de winkel van kranen en 
schuifdeuren. 

Pieter Hooimeijer en Vincent Smit zijn lid, respectieve-
lijk senior adviseur bij de Raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur. 

Door deze flexibiliteit is de verhuurbaarheid toegenomen 
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