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Rampen luiden vaak het begin van een transitie in. Dit omdat de impact van zo’n ramp zichtbaar is geworden
en de wens iets dergelijks niet nogmaals mee te maken groot is. Structurele veranderingen komen daardoor
sneller van de grond. De komst van Covid-19 kan, gezien het aantal sterfgevallen en de economische impact,
ook als een ramp worden beschouwd. Of dit ook het startsein vormt van een transitie is nog onduidelijk. Maar
als dat het geval is, is dat om meerdere redenen gunstig. Maatregelen die in wijken moeten worden getroffen,
ten behoeve van afstand houden en meer tijd thuis en in de directe woonomgeving doorbrengen, zijn namelijk
vrijwel hetzelfde als maatregelen waarom geroepen wordt in het kader van de klimaatcrisis. Of je nu
maatregelen treft om beter bestand te zijn tegen pandemieën of om het klimaatprobleem te verminderen; dit
essay laat zien dat het mes aan twee kanten snijdt. De energietransitie kan dus een vlucht nemen als gevolg
van Covid-19. Dit vraagt wel om een langetermijnvisie die is gericht op het besef dat deze pandemie langer kan
duren dan verwacht of dat een nieuwe pandemie ons in de toekomst kan treffen. De winst van zo’n
langetermijnvisie kan groot zijn. Zeker in kwetsbare wijken. Een vergelijking met de watersnoodramp van 1953
illustreert dit inzicht en leidt tot concrete aanbevelingen.
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Dit essay is geschreven door Anke van Hal met medewerking van Matthijs Uyterlinde en diverse andere
betrokkenen bij het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Doel van het essay is
de potentiële impact van de coronacrisis op dit experimentenprogramma in beeld te brengen. Eerst wordt
daartoe de impact van de coronacrisis op kwetsbare wijken en op de energietransitie in het algemeen
belicht. Vervolgens worden, aan de hand van een vergelijking van de huidige crisis met de situatie ten tijde
van de watersnoodramp uit 1953, de consequenties voor de energietransitie in wijken belicht. Op twee
interessante overeenkomsten en één opmerkelijk verschil wordt ingegaan. De als eerste besproken
overeenkomst en het als laatste besproken verschil leiden tot een meer algemene beschouwing terwijl de
als tweede besproken overeenkomst vergaande consequenties heeft voor de energietransitie in kwetsbare
wijken. Dit omdat hieruit blijkt dat bestaande en nieuwe belangen samenvallen. Het essay sluit af met een
aantal concrete aanbevelingen, gericht op zowel het wijkniveau als het overkoepelende niveau.
Verschillende transitietheorieën benadrukken dat de eerste fase van een ontwikkeling waarin iets nieuws, zoals
een nieuwe werkwijze, nieuw beleid of een systeemverandering, uiteindelijk gemeengoed wordt, vaak begint
met een crisis of ramp.1,2 Bij de watersnoodramp destijds, de vorige grote ramp die ons land trof, betrof dit
vooral de visie op watermanagement, waarmee Nederland vervolgens internationaal faam verwierf. De
watersnoodramp lijkt op het eerste gezicht een ramp van een geheel andere orde te zijn dan de ramp die ons
nu treft. Een vergelijking tussen de gevolgen van de ramp uit 1953 en die van nu toont echter aan dat de
consequenties van de huidige pandemie vooral op wijkniveau groot maar ook positief kunnen zijn. Als we
tenminste lessen trekken uit het verleden en niet alleen uitgaan van de snelle komst van een vaccin, maar ook
van de scenario’s die in een recente uitgave van Platform31 worden genoemd en waarin respectievelijk
voorlopig geen werkzaam vaccin wordt gevonden en geen effectieve indamstrategie mogelijk blijkt.3 Ook kan
niet uitgesloten worden dat nieuwe pandemieën ons gaan treffen.4
Dat de consequenties van deze pandemie ook positief kunnen zijn, geldt met name voor de uitdagende opgave
die centraal staat in het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. In dit programma
streven achttien gemeenten er met Platform31 en Nyenrode Business Universiteit naar om, gesteund door het
ministerie van BZK, de energietransitie als hefboom te gebruiken om de algehele leefkwaliteit in kwetsbare
wijken te verbeteren. Kwetsbare wijken zijn wijken en buurten waar verhoudingsgewijs veel mensen wonen die
hulp en ondersteuning nodig hebben, waarvan de publieke ruimte vaak in sleetse staat is, veel woningen staan
die aan onderhoud toe zijn en waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan. De hoofdgedachte van dit
programma is dat de wijk als geheel in kwaliteit toeneemt door het verbinden van sociale en andere opgaven
met de energietransitie, het terugdringen van de energievraag van woningen, de loskoppeling van aardgas en
het klimaatadaptief maken. Door de ervaringen die destijds met de watersnoodramp zijn opgedaan te
vergelijken met de mogelijke gevolgen van de huidige pandemie, wordt deze gedachte versterkt.

De impact van de coronacrisis op kwetsbare wijken
Vijftien burgemeesters overhandigden in juni van 2020 het manifest ‘Kom op voor kwetsbare gebieden’ aan de
ministers Ollongren (BZK) en Van Engelshoven (OCW).5 De burgemeesters maken zich namelijk grote zorgen
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over het leefklimaat in kwetsbare wijken: “Hier wonen huishoudens met een stapeling van problemen. Plekken
waar kinderen sneller en vaker onderwijsachterstanden oplopen, waar criminaliteit als een virus om zich heen
grijpt en de levensverwachting structureel lager is.” Als voorbeelden van de impact van de coronacisis op deze
wijken noemen de burgemeesters de toegenomen spanningen binnen gezinnen waar veel problemen
samenkomen, in kleine huizen met weinig veilige (buiten)ruimte. Ook benadrukken ze dat veel bewoners
kampen met mentale gezondheidsproblemen als stress, angst en depressie als gevolg van problemen met de
eigen gezondheid, maar ook door onzekerheid over het toekomstperspectief. Nu de tweede golf zich heeft
aangediend en optimisme over een snel einde van de pandemie is verdwenen, worden deze problemen nog
duidelijker en urgenter.6
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Sociale impact
Juist bij kwetsbare bewoners komt de coronacrisis hard aan, constateert ook de commissie Halsema, die
afgelopen voorjaar de sociale impact van Covid-19 onderzocht.7 In haar advies aan het kabinet schrijft de
commissie: “Groepen die al kwetsbaar zijn, worden het hardst geraakt en nieuwe kwetsbare groepen ontstaan.
Er zijn veel schrijnende signalen in gemeenten van gezinnen onder druk, kinderen met groeiende
(leer)achterstanden, jongeren met gebrek aan toekomstperspectief, extreme eenzaamheid onder ouderen en
toenemende bestaansonzekerheid voor grote groepen burgers.” Ook het SCP wijst erop dat de pijn van deze
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nieuwe economische crisis ongelijk verdeeld wordt.8 En dat terwijl het afgelopen decennium in veel steden de
kloof tussen wijken die goed en veel minder goed scoorden op de zogenaamde Leefbaarometer al groeide.9 Dit
als gevolg van onder meer afbouw van het wijkenbeleid, effecten van de vorige crisis en stelselwijzigingen in
het sociaal domein en de volkshuisvesting.10 De werkloosheid, die in kwetsbare wijken al hoog was, neemt door
de coronacrisis – zo verwachten de burgemeesters, onderzoekers en experts – verder toe door de
economische terugval. Ze vragen daarom ook aandacht voor de jongeren die hun werk verliezen en zich
verzamelen op straat. Ze veroorzaken overlast in de openbare ruimte, waardoor spanningen in de wijk verder
toenemen. Sommigen van hen kiezen juist nu, zo betogen de burgemeesters, voor het makkelijke geld van de
criminaliteit.
Zowel gemeenten als de Rijksoverheid richtten zich recent weer op gebiedsgerichte aanpakken om de
leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken te verbeteren.11 De gevolgen van het coronavirus versterken de
urgentie om daarmee door te gaan.

De impact van de coronacrisis op de energietransitie
Maar wat betekent de coronacrisis voor die andere grote opgave die momenteel in wijken speelt: de
energietransitie? Na een eerste terugtrekkende beweging –in maart stelde het kabinet de klimaatplannen, die
de basis vormen voor de energietransitie, nog uit als gevolg van de komst van het coronavirus12– lijkt het
kabinet nu voornemens om de eerdere energieambities na te blijven streven. Dat men zich realiseert dat dit in
de huidige omstandigheden niet eenvoudig is, blijkt uit een brief aan de kamer waarin het kabinet haar zorg uit
over de uitvoering van het klimaatbeleid.13 In deze brief komen drie zorgpunten aan de orde. Ten eerste een
dreigende vertraging in de doorlooptijden van processen. Dit enerzijds als gevolg van de beschikbaarheid van
personeel en/of materiaal en anderzijds doordat inspraakmomenten als gevolg van contactbeperkende
maatregelen niet goed mogelijk zijn. Een tweede punt van zorg betreft de opbouw en het behoud van kennis
en capaciteit die nodig is voor de transitie. De coronacrisis kan leiden tot ontslag van mensen wier kennis en
ervaring later weer nodig zijn. Een derde type probleem wordt veroorzaakt door de economische neergang en
veranderende marktomstandigheden.

Twijfel
Twijfel over de uitvoerbaarheid van alle energiegerelateerde plannen heerst ook onder de bevolking. Dit blijkt
onder andere uit hetgeen daarover in de Nederlandse pers verschijnt en uit een kleine steekproef die her en
der werd gehouden.14 Hieruit ontstaat de indruk dat de bevindingen van de Engelse journalist en auteur van
boeken over (de aanpak van) het klimaatprobleem, Fred Pearce, ook voor ons land gelden. Hij constateert dat er
zowel optimisten als pessimisten zijn als het gaat over de vraag wat de impact van de coronacrisis op de
energietransitie zal zijn.15 Volgens hem vrezen de pessimisten dat mensen minder bereid zullen zijn te betalen
voor het redden van toekomstige generaties en dat geprobeerd zal worden om voor de economie
belemmerende regelgeving terug te dringen door milieuwetgeving te schrappen of simpelweg niet te
handhaven. Ook verwachten zij volgens hem dat er door de inzet van financiële middelen ter bestrijding van de
pandemie geen geld zal overblijven voor het klimaatbeleid. Pearce oppert in het verlengde hiervan dat de
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combinatie van burgers die angstig zijn en overheden en bankiers die met alle macht proberen de
economische groei weer aan te zwengelen politieke kortzichtigheid en nationalisme zal stimuleren.
Maar er zijn ook optimistische geluiden te horen. De optimisten zijn volgens hem van mening dat deze
complexe coronatijd juist aanknopingspunten en stimulansen biedt om door te pakken met het klimaatbeleid.
Zij verwachten onder meer dat de overheid als gevolg van de coronacrisis meer open zal staan voor
waarschuwingen van deskundigen en dat de overheid nu krachtiger kan optreden in het algemeen belang dan
voorheen. Ook menen zij dat “het beeld van afgelaste vluchten, lege winkels en wegen, van consumptie
teruggebracht tot het zuiver noodzakelijke, van videovergaderen en thuiswerken” ons dwingt na te denken
over alles wat we vanzelfsprekend vonden.
De twijfels van het kabinet en die van de pessimisten uit het artikel van Pearce samen zouden kunnen leiden tot
een sombere stemming. Er is echter nog een ander argument dat positief kan stemmen, maar dat veelal buiten
beschouwing blijft. Welk argument dat is, wordt onder meer duidelijk uit een vergelijking tussen de huidige
ervaringen die worden opgedaan met de coronacrisis en de ervaringen die werden opgedaan met de grootste
Nederlandse natuurramp van de vorige eeuw: de Watersnoodramp van 1953.
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Vergelijking met de Watersnoodramp16,17,18
De storm die de Watersnoodramp veroorzaakte, bereikte op zaterdagavond 31 januari 1953 de Nederlandse
kust. Op een combinatie van springtij en noordwesterstorm had niemand gerekend. Hierdoor werd het
Noordzeewater tot recordhoogten opgestuwd. Op meer dan 150 plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord16
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Brabant braken de dijken. Zowel in binnen- als buitenland werden hulpacties gestart. De uiteindelijke schade
was echter pas maanden later te overzien. In totaal vielen er 1.836 dodelijke slachtoffers. Rond de 72.000
mensen moesten hun woningen verlaten en ongeveer 150.000 hectare land overstroomde. Ook verloren
tienduizenden dieren het leven, werd akkergrond onbruikbaar en was er sprake van grote schade aan de
infrastructuur. De uiteindelijke financiële schade werd geschat tussen de 900 miljoen en 1,5 miljard gulden (1,5
miljard gulden toen zou nu 5,4 miljard euro zijn).

Stappen ter voorkoming
Omdat de behoefte groot was ervoor te zorgen dat Nederland ooit nogmaals met zo’n ramp geconfronteerd
zou worden, werden al heel snel stappen genomen om dit te voorkomen. Drie weken na de storm, terwijl het
puinruimen nog bezig was, werd de zogenoemde Deltacommissie in het leven geroepen. Deze kreeg de taak
om na te gaan welke ingrepen een zo groot mogelijke veiligheid konden bieden aan miljoenen mensen over de
lange termijn. De commissie kwam met vijf adviezen. Met de bouw van een kleine stormvloedkering, het gevolg
van één van die adviezen, werd al in 1954 begonnen. Dit geeft een goede indruk van de snelheid waarmee men
aan de slag ging.
De afdamming van de grote zeegaten werd in een ander advies beschreven. De commissie gaf in dit advies
duidelijk aan dat zij om uiteenlopende redenen afdamming prefereerde boven ophoging en versteviging van de
bestaande dijken. Over het oorspronkelijke voorstel om hier vorm aan te geven, vond veel discussie plaats.
Uiteindelijk werd gekozen voor een uitermate innovatief project. Realisatie ervan kostte veel meer dan
oorspronkelijk beoogd en ook de uitvoering nam veel meer tijd in beslag dan verwacht. Er is echter in
Nederland nooit aan getwijfeld dat deze werken moesten worden uitgevoerd. Het land moest immers worden
beschermd.
Vergelijking van de omstandigheden van de Watersnoodramp en de komst van Covid-19 nu leidt tot een aantal
inzichten waarvan er hier drie besproken worden. De twee eerste zijn het gevolg van overeenkomsten, de
laatste van een opmerkelijk verschil.

De eerste overeenkomst: genegeerde waarschuwingen
De eerste overeenkomst ondermijnt één van de argumenten van de optimistisch ingestelde personen. Want
ondanks allerlei waarschuwingen kwamen zowel het coronavirus als de extreme weersomstandigheden in
combinatie met dijkdoorbraken als een verrassing. Eind jaren 30 wezen onderzoeken al uit dat de kans op een
zeer hoge stormvloed was toegenomen. Dit leidde tot de oprichting van de Stormvloedcommissie in 1939.
Vanaf die tijd waarschuwden onderzoekers ervoor dat de dijken als gevolg van onvoldoende onderhoud
kwetsbaar waren. Door de Tweede Wereldoorlog verdween de aandacht voor de activiteiten van de commissie
grotendeels. Toch bracht de Stormvloedcommissie in 1942 een rapport uit met de conclusie dat de dijken niet
veilig genoeg waren. Daar werd echter niet naar geluisterd. De kosten van dergelijke projecten vormden een
obstakel en een gevoel van urgentie was afwezig. Circa tien jaar later nam de belangstelling weer iets toe maar
dat bleek te laat. Een belangrijk rapport dat vaart achter de zaak had moeten zetten verscheen twee dagen voor
de storm. 19,20,21
Zoals destijds zonder effect werd gewaarschuwd voor de zwakte van de dijken, werd in deze eeuw al meerdere
malen gewaarschuwd voor een wereldwijde pandemie. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) geeft zelfs al
sinds 2018 hoge prioriteit aan onderzoek gericht op ‘disease X’. Deze ziekte X vertegenwoordigt de wetenschap
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dat een ernstige internationale epidemie kan worden veroorzaakt door een ziekteverwekker waarvan
momenteel niet bekend is dat deze bij de mens ziekten veroorzaakt.22 Bovendien deden zich in het recente
verleden al diverse met het coronavirus vergelijkbare virusuitbraken in het buitenland voor. De signalen dat de
waarschuwingen waarheid konden worden, waren er dus ook.
In beide gevallen werden waarschuwingen van deskundigen dus niet serieus genomen. Dit ondermijnt het
argument van de optimisten dat de overheid als gevolg van de coronacrisis meer open zal staan voor
waarschuwingen van deskundigen met betrekking tot het klimaatprobleem. Als er al niet geleerd werd van
waarschuwingen vooraf aan de Watersnoodramp, waarom zou er dan van de coronacrisis wel geleerd worden?

De tweede overeenkomst: schuivende belangen
De tweede overeenkomst die hier wordt behandeld stemt een stuk hoopvoller en brengt een argument naar
voren dat vooralsnog vaak onderbelicht blijft: in beide situaties ontstonden nieuwe belangen. Als gevolg van
deze nieuwe belangen kregen bestaande belangen, zoals in deze gevallen veiligheid en gezondheid, een
andere prioriteit. Een ander gevolg was dat belangen die voorheen een blokkade opwierpen (in beide gevallen
financiële ruimte) minder doorslaggevend werden.
De herschikking van de belangen als gevolg van de Watersnoodramp van 1953 kunnen zich als volgt laten
beschrijven23,24,25: de gevoelde noodzaak om de veiligheid van Nederland te garanderen door de kans op een
nieuwe watersnoodramp te minimaliseren, gaf aan het thema veiligheid na de Watersnoodramp de hoogste
prioriteit. Financieel stond het land er kort na de oorlog niet goed voor. Bovendien moesten voor de
wederopbouw grote bedragen beschikbaar gesteld worden. Desondanks werd geld vrijgemaakt om de
Nederlandse bevolking zo snel mogelijk veilig te stellen. De gebruikelijke financiële bezwaren kregen minder
prioriteit dan voorheen als gevolg van het grote gevoel van urgentie. Een overweging bij het besluit heel veel
geld uit te geven aan de afsluiting van de zeearmen, de latere Deltawerken, lag in het feit dat door de
voorgestelde maatregelen niet alleen het land veiliger werd, maar ook allerlei belangen behartigd konden
worden die al lang leefden maar waar voorheen geen geld voor beschikbaar was. Het betreft hier onder andere
het tegengaan van verzilting van landbouwgronden en het verbeteren van de economische welvaart van de
provincie Zeeland.26
Iets vergelijkbaars doet zich voor met de coronacrisis. Wat voor het thema veiligheid gold na de
Watersnoodramp, geldt voor het thema gezondheid na de komst van het coronavirus. Het houden van afstand,
het niet schudden van handen, het veelvuldig wassen van handen en het sluiten van voorzieningen zijn
allemaal maatregelen die als gevolg hiervan werden getroffen. Voordat het virus kwam, ging het in tegenstelling
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van de zeegaten. Andere voordeel: er konden meer belangen behartigd worden. Bijvoorbeeld die van de Rotterdamse haven en de tuinders in het Westland omdat de
Nieuwe Waterweg dreigde te verzilten, met alle gevolgen van dien. Om die reden werden er bij Rijkswaterstaat al eerder gemaakt voor indijking van het Zeeuwse en
Zuid-Hollandse deltagebied. Daarvoor was destijds geen budget beschikbaar. Ook de belangen van de provincie Zeeland werden behartigd. De dammen in de
zeearmen zorgden ervoor dat Zeeland betere verbindingen kreeg met de rest van Nederland, waarmee de provincie uit haar isolement gehaald kon worden. Doordat
bij de aanleg van dammen, sluizen en kanalen rekening is gehouden met scheepvaartbelangen, is de aanleg van de Deltawerken ook van positieve invloed geweest op
de bereikbaarheid van de provincie via het water en op de binnenscheepvaart in zijn algemeen. Ook ontstond door de uitvoering van de plannen een uniek
recreatiegebied waardoor het toerisme een belangrijke bron van inkomsten kon worden. Bovendien ging de gehele waterhuishouding erop vooruit dankzij de aanleg
van hoofd- en compartimenteringsdammen en heeft de aanleg van de Deltawerken Nederland veel technologische kennis op waterbouwkundig gebied opgeleverd
en veel werkgelegenheid. Tenslotte speelde bij de overwegingen ook het feit een rol dat afsluiting van de zeearmen een bescheiden landwinst zou opleveren terwijl
de verhoging van de dijken land zou kosten.
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tot de situatie in 1953, economisch best goed met Nederland27, maar toch was er in dat pre-coronatijdperk
duidelijk sprake van financiële restricties. De discussies rond de publieke sector vormen hiervan een goede
illustratie, maar ook diverse initiatieven gericht op duurzaamheidsthema’s en het verbeteren van de kwaliteit
van leven in kwetsbare wijken liepen, voordat de coronacrisis uitbrak, stuk op beperkte budgetten. 28 Na de
virusuitbraak bleek financieel echter opeens heel veel mogelijk. Het doorbetalen van personeel van bedrijven
die de deuren moesten sluiten is hiervan slechts één voorbeeld. Doordat het thema gezondheid als gevolg van
de pandemie hoge prioriteit kreeg, wogen de financiële argumenten, net als bij de Watersnoodramp, minder
zwaar. En ook nu zijn er nieuwe belangen ontstaan en ook nu kunnen, door deze belangen te behartigen, in het
verlengde daarvan reeds bestaande belangen eveneens behartigd worden.

Bron foto: Platform31

Nieuw belang
Een groot nieuw belang van de Nederlandse bevolking is natuurlijk de spoedige komst van een vaccin. Maar
zolang het zover niet is, is het vooral belangrijk dat op zoveel mogelijk plekken 1,5 meter afstand gehouden kan
worden. Het elkaar veilig, op afstand, kunnen ontmoeten vormt dus een nieuw belang. Een bestaand belang dat
hogere prioriteit heeft gekregen als gevolg van de coronacrisis betreft de kwaliteit van de woonomgeving. Het
prettig en veilig vertoeven in de eigen woning en de directe woonomgeving is belangrijker geworden dan het al
was. Mensen verblijven immers veel meer thuis dan voorheen. Is het niet als gevolg van thuiswerken, dan wel
vanwege het moeten/willen vermijden van persoonlijk contact of het verlies van werkgelegenheid. Ook het
kunnen beschikken over computers en een goede internetverbinding is een belang dat in prioriteit is
toegenomen nu veel onderwijs en werk op afstand plaatsvindt.
In een uitzending van Nieuwsuur29 schetst Rijksbouwmeester Floris Alkemade de impact die een aantal van de
hiervoor genoemde belangen kan hebben op de inrichting van het openbaar gebied. Voor het geval de
27

Centraal Planbureau (2020). Macro-economische verkenning 2020. Geraadpleegd op 3 november 2020, van https://www.cpb.nl/macro-economische-verkenning-mev-
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Uyterlinde, M., A. van Hal, A. Kunst, M.Coen en R.Bouwman, (2019). Beter wijken dankzij de energietransitie?, Platform31, Den Haag.
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pandemie onverhoopt nog een tijd blijft duren, maar ook om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van een
nieuwe pandemie, stelt hij voor om straten te veranderen van transportruimtes naar verblijfsruimtes. Hij schetst
in die uitzending een toekomstig straatbeeld waarin parkeerplaatsen plaatsmaken voor verbreding van
loopruimte en waarin het openbaar vervoer wordt vertraagd, waardoor minder ruimte nodig is om veilige
verkeerssituaties te scheppen. Allemaal ruimte die benut kan worden voor het mogelijk maken van de
anderhalve meter afstand. Hij pleit daarbij ook voor een groene invulling van die ruimte vanwege de sterk
toegenomen behoefte aan recreatieruimte in wijken.

Consequenties van schuivende belangen voor de energietransitie in woningen en
wijken
Het voorstel van de Rijksbouwmeester draagt ook bij aan het klimaatbestendig maken van wijken (de
klimaatadaptatie), want door meer oppervlak te vergroenen kan meer regenwater gebufferd worden, wat
droogte en wateroverlast vermindert. Ook ontstaat er als gevolg van vergroening een dempend effect op de
temperatuur in stedelijk gebied, waardoor de impact van stijgende temperaturen afneemt. Ingrepen in de
woonomgeving als gevolg van de coronacrisis zijn dus vrijwel dezelfde als ingrepen gericht op het
klimaatadaptief maken van de gebouwde omgeving.
Iets vergelijkbaars geldt voor maatregelen op woningniveau. Want hoewel er nog steeds discussie is over de
wijze waarop het virus wordt verspreid, is nu algemeen aanvaard dat ventilatie van betekenis is in de strijd
hiertegen. Woningen hoeven volgens het RIVM vooralsnog niet af te wijken van de huidige eisen voor
ventilatie,30 maar de vraag is natuurlijk in welke mate bestaande woningen voldoen aan deze eisen. Het is nooit
gebruikelijk geweest dit te controleren. Extra aandacht voor ventilatie in woningen zou dus een logische
consequentie zijn van de pandemie.

Oplopend energieverbruik
Een andere directe consequentie is dat als gevolg van het veelvuldige thuisblijven het energieverbruik van
woningen oploopt. Energiebedrijf Essent deed in de eerste maanden van de pandemie onderzoek onder 1200
mensen naar het energieverbruik in huis en constateerde dat ondanks het mooie weer al bij 28 procent van
deze woningen sprake was van een lichte stijging in verbruik (tot vijf procent) en bij acht procent een stijging
van meer dan vijf procent.31 Wat de impact zal zijn van het stookseizoen zal de toekomst uitwijzen. Ondanks het
feit dat de gasprijs als gevolg van de coronacrisis is gedaald, zullen de energierekeningen van thuiswerkenden
waarschijnlijk een stuk hoger zijn dan voorheen. Dit vergroot de aanleiding woningen te isoleren.
Een derde consequentie betreft de impact van de weersomstandigheden op het binnenklimaat van woningen.
Wanneer mensen meer tijd binnenshuis moeten doorbrengen, bijvoorbeeld als het gevolg van een
quarantaineperiode, wordt de impact hiervan meer ervaren. Dit bleek tijdens de hittegolf in de zomer van 2020
toen veel mensen thuiswerkten. Werkgevers zijn niet verantwoordelijk voor een goed thuiswerkklimaat.32
Verhuurders kunnen echter wel juridisch aangesproken worden wanneer er sprake is van extreme
temperaturen in huis over een langere tijd.33 Het binnenklimaat in woningen kan aanzienlijk worden verbeterd
door middel van het treffen van isolerende maatregelen. Een onderzoek in Zweden laat zien dat deze
verbetering van het binnenklimaat zelfs vaker een reden is om tot woningisolatie over te gaan dan het

30
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energiebesparende effect.34 Een recente literatuurstudie toont echter aan dat energiebesparende renovaties,
renovaties waarbij veel isolerende maatregelen getroffen worden, ook vaak een negatieve impact op het
binnenklimaat kunnen hebben.35 Vastgesteld kan dus worden dat juist ten tijde van een pandemie, als mensen
veel thuis verblijven, aandacht voor isolatie, ventilatie en een goed binnenklimaat een hoge prioriteit heeft. Ook
op woningniveau gaan het streven naar een leefbare situatie tijdens een pandemie en de bestrijding van het
klimaatprobleem dus hand in hand.

Prioriteit voor de energietransitie in kwetsbare wijken door schuivende belangen
Zoals in het eerste deel van dit essay al werd beschreven, is de impact van de pandemie op de meest kwetsbare
mensen in onze samenleving het grootst. Er werden uiteenlopende effecten beschreven. De impact van het
binnenklimaat op de gezondheid en het algemene welbevinden van mensen bleef echter onbenoemd. Dat de
impact hiervan juist in kwetsbare wijken groot kan zijn, wordt geïllustreerd door tekeningen van de omgeving
die in sommige entrees van grote goedkope woningcomplexen in Toronto te vinden zijn. Op die tekeningen
staat namelijk aangegeven welke publieke gebouwen in de directe omgeving een aantrekkelijk binnenklimaat
hebben (airconditioning in de zomer en verwarming in de winter). Ze illustreren hiermee de slechte staat van de
woningen en maken van de bewoners een soort klimaatvluchtelingen. Ten tijde van de lockdown vormen
dergelijke tekeningen helemaal een schrijnend beeld. De publieke gebouwen zijn immers gesloten, waardoor
de bewoners vergeleken kunnen worden met klimaatvluchtelingen die geen toevluchtsoord kunnen vinden.
In Nederland treffen we dergelijke tekeningen niet aan in woongebouwen, maar dat het binnenklimaat in
woningen in kwetsbare wijken vaak te wensen overlaat, kan geen punt van discussie zijn. In veel kwetsbare
wijken is immers sprake van een verouderde woningvoorraad. De Healthy Homes Barometer 2019 laat
bovendien zien dat 26 miljoen van de 79 miljoen Europese kinderen onder 15 jaar in ongezonde woningen
leven en dat de kans dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens in dergelijke woningen wonen groot is.
Gezinnen die vallen in de laagste 20 procent van de inkomensschaal hebben 25 procent meer kans om in een
ongezonde woning te wonen dan andere gezinnen. Nederland scoort als vijftiende op een lijst van 27 landen
waarin wordt weergegeven hoeveel kinderen zich in een gevaarlijke situatie bevinden (de slechtst scorende
staat op 1). Tussen Italië en Spanje in.36 Ook blijken juist de meest kwetsbaren in onze samenleving, ouderen en
mensen met somatische en psychische beperkingen, het meest gevoelig voor hittestress te zijn.37 Deze
informatie, in combinatie met het feit dat mensen vanwege de coronacrisis veel meer dan gebruikelijk tijd in
huis doorbrengen, zou voor woningcorporaties die twijfelen over voortzetting van hun energieprogramma dus
een argument kunnen zijn om juist nu door te pakken. Voor overheden, lokaal en landelijk, zou het een
argument kunnen zijn in hun energiebeleid juist nu prioriteit te geven aan kwetsbare bewoners.

Grote meerwaarde
In kwetsbare wijken is vergroening van de wijk vaak van grote meerwaarde omdat bewoners geregeld weinig
leefruimte binnenshuis hebben, vaak ook niet beschikken over een tuin of groot balkon, en daardoor weinig
speelgelegenheid en gelegenheid tot ontmoeting hebben (met eenzaamheid en gebrek aan sociale cohesie als
gevolg). Om die reden heeft de gemeente Den Haag in haar klimaatadaptatieprogramma meer aandacht voor
kwetsbare buurten.
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Het vergroten van het aandeel groen in de wijk en het prioriteren van het binnenklimaat in woningen zijn
maatregelen waarbij het mes aan twee kanten snijdt (de negatieve impact van de coronacrisis op de
leefbaarheid neemt erdoor af en er wordt een bijdrage geleverd aan de energietransitie). Er zijn meer ingrepen
die een dergelijk dubbeleffect hebben. Dit blijkt duidelijk uit de eerdergenoemde publicatie ‘Betere wijken
dankzij de energietransitie?’ van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Hierin
wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de wijze waarop de deelnemende gemeenten de
gebiedsgerichte aanpak organiseren. Dit rapport laat zien dat verschillende deelnemende gemeenten al vóór
de coronacrisis streefden naar verbindingen tussen de energietransitie en het thema gezondheid.
Oorspronkelijk werd daarbij vooral gedacht aan meer aandacht voor beweging, lokale groenteproductie en
verblijf in de buitenlucht bij de herinrichting van het openbaar gebied als gevolg van het aanleggen van
warmtenetten. Met de pandemie zijn daar de zwaarwegende aspecten van de anderhalve meter afstand en een
gezond binnenklimaat bijgekomen. Ook de koppeling met het armoedevraagstuk – wat betekent de transitie
naar aardgasvrij voor de inkomenssituatie van bewoners? – had in veel gemeenten al aandacht voordat het
virus kwam en ook deze is als gevolg van de pandemie aan urgentie toegenomen. In Tilburg houden
woningcorporatie Tiwos en welzijnsorganisatie ContourdeTwern in dit kader gezamenlijke huisbezoeken met
bewoners uit de Abdij- en Torenbuurt om zowel over renovaties als sociale onderwerpen in gesprek te kunnen
gaan (‘Dubbel Duurzaam’).

Bron foto: Platform31

Ook een koppeling tussen de energietransitie en werkgelegenheid werd geregeld gelegd. Verschillende
gemeenten zijn op zoek naar manieren om de energietransitie te benutten om wijkbewoners met afstand tot
de arbeidsmarkt werkervaring te bieden, bijvoorbeeld met projecten waarin bewoners van de wijk worden
opgeleid tot energiecoach. In de Rotterdamse wijk Pendrecht worden daarnaast ook klussers uit de wijk betaald
om tochtstrips te plaatsen bij de voordeuren en krijgen VvE’s (Verenigingen van Eigenaren) een bonus als ze
onderhoud en isolatie uitbesteden bij een Rotterdams bedrijf. Het wijkbedrijf Selwerd in Groningen vormt een
interessant voorbeeld vanwege de integrale benadering. Daar is op allerlei manieren werkgelegenheid door en
voor buurtbewoners gecreëerd. Variërend van energiecoaches, tot een taxibedrijf, verkeersregelaars bij aanleg
van een warmtenet, een fietsenrepareerproject, een buurtconciërge, het verrichten van kleine werkzaamheden
in woningen (ook in opdracht van de woningcorporatie), een voortuinenproject en de bezetting van een
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koffiekar. Juist in een tijd dat bewoners van kwetsbare wijken het extra moeilijk hebben, zijn dit voorbeelden die
op grote schaal navolging verdienen.

Gemeenschappelijke ruimten
Uit de ervaringen die tijdens het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken zijn
opgedaan, benadrukken sommige deelnemers ook het belang van gemeenschappelijke ruimten in een wijk.
Dergelijke ontmoetingsplekken blijken een grote positieve bijdrage te kunnen leveren aan het bereiken van
bewoners uit kwetsbare wijken bij de energietransitie. Omdat daar mensen om uiteenlopende redenen komen,
niet vanwege de energieopgave alleen, kan een grotere groep mensen bereikt worden. Een blog over een
recente verkenning naar de betekenis van zogenaamde krachtpunten in wijken (zoals buurtsteunpunten en
wijkateliers)38 beschrijft de mogelijkheid dat de coronacrisis als een katalysator voor versnelling en verbreding
van wijkinitiatieven kan gaan werken en suggereert dat krachtpunten ook hierbij een rol van betekenis kunnen
spelen. Echter, al in 2013 is op basis van een onderzoek van de Volkskrant vastgesteld dat dergelijke plekken als
gevolg van bezuinigingen snel verdwijnen.39 Een later onderzoek bevestigt dit beeld.40 En in september 2020
luidt het Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) de noodklok omdat door de coronacrisis
duizenden buurthuizen en wijkverenigingen op omvallen staan.41 Door de functie van een voorlichtingspunt
over de energietransitie samen te laten vallen met een plek voor de buurt, kunnen ook op dit vlak twee vliegen
in één klap geslagen worden. Begin dit jaar opende in Rotterdam precies met dit doel de Woonkamer
Aardgasvrij Pendrecht. Te overwegen valt om dergelijke ontmoetingsplekken ook aantrekkelijk te maken voor
leerlingen die thuis moeten studeren maar niet over de beschikbare ruimte en middelen beschikken. Dit omdat
ook de leerachterstanden oplopen in kwetsbare wijken.
Ontmoeten hoeft echter niet altijd binnen plaats te vinden. De zogenaamde doe-dag die in Deventer werd
georganiseerd vormt een inspirerend voorbeeld van ontmoeten op straat. De gemeente trok die dag met een
kar vol energiebesparende producten, zoals ledlampen en radiatorfolie, de wijk in en bood deze bewoners gratis
aan. Ook waren klusjesmannen aanwezig om de producten op de juiste wijze aan te brengen in woningen. Met
deze actie wist de gemeente andere bewoners te bereiken dan gebruikelijk. In Schiedam werd het project
Balkon in Beweging uitgevoerd. In dit project bewogen bewoners op hun balkon in meerdere flats tegelijk onder
leiding van een sportinstructeur. Ook dit was een succes. Misschien is het mogelijk bij een onverhoopt nieuwe
lockdown iets dergelijks te combineren met voorlichting over energiebesparing. Iemand opperde bijvoorbeeld
het bewegen op de balkons te koppelen aan een kennisquiz op dit vlak (bijvoorbeeld links is ‘ja’ en rechts ‘nee’).

Digitaal
Digitaal liggen er ook kansen. In de Utrechtse wijk Overvecht viel het bijvoorbeeld op dat digitale infoavonden
over de energietransitie in de wijk veel meer mensen trekken dan de gebruikelijke bijeenkomsten.
Verschillende partijen hebben ook ervaren dat voor het telefonisch contact met bewoners meer tijd
uitgetrokken moet worden. Vooral oudere bewoners willen graag hun verhaal kwijt, waardoor gesprekken
langer duren. Het verleden laat zien dat positieve ervaringen die in het verlengde van de
energiebesparingsopgave worden opgedaan, de beeldvorming rond de energiethematiek positief kunnen
beïnvloeden.42 De extra uitgetrokken spreektijd leidt mogelijk dus tot een positiever beeld van het thema
energie. Tijdens de eerste golf kon onder andere in Delft worden vastgesteld dat de verbondenheid in
kwetsbare wijken groter werd, Onder andere doordat zich veel vrijwilligers meldden voor het bieden van hulp.
38
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De gemeente heeft daarom in haar nieuwe begroting, ondanks alle tekorten, geld opgenomen om die
netwerken die in de wijken zijn ontstaan te versterken. Het samenwerken met bestaande netwerken biedt ook
positieve kansen voor de energietransitie, liet de eerdergenoemde publicatie van het experimentenprogramma
zien.
Duidelijk mag zijn dat juist in kwetsbare wijken maatregelen die plaatsvinden in het kader van de
energietransitie ook de negatieve impact van de coronacrisis op de leefbaarheid beperken. De belangen
overlappen elkaar dus.

Bron foto: Platform31

Nog meer voordelen
Dit essay toont aan dat maatregelen die de leefbaarheid ten tijde van een pandemie vergroten een grote
overlap vertonen met maatregelen die in het kader van bestrijding van het klimaatprobleem worden
nagestreefd. Diezelfde maatregelen hebben echter nog meer voordelen.
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel43, een initiatief van natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers,
banken, overheden en bedrijven, pleit bijvoorbeeld ook voor vergroenen omdat dit een belangrijke maatregel
vormt in het kader van biodiversiteitsherstel. En vergroenen draagt ook bij aan een oplossing van de problemen
die we momenteel ervaren met onze waterhuishouding. We worstelen steeds vaker met een drinkwatertekort.
Dit doordat ons watersysteem gericht is op water versneld afvoeren. Drinkwaterbedrijven als Vitens
benadrukken dat ons hele systeem op de schop moet en we de focus op water vasthouden in plaats van op
afvoeren moeten gaan leggen.44 Wanneer het streven naar meer groen wordt uitgewerkt in de vorm van
gemeenschappelijke moestuinen, kan ook een link worden gelegd met het thema gezond eten (met name
meer groente en fruit). Dit is een thema dat zowel in het kader van de volksgezondheid als in het kader van het
klimaatprobleem actueel is.
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Het probleem van de verminderde parkeerplekken, een gevolg van het voorstel van Alkemade, kan worden
opgevangen door het bevorderen van het gebruik van elektrische deelauto’s. Iets waar gemeenten ook al vaak
naar streefden.
Kortom, door in te zetten op het vergroten van de leefbaarheid in wijken ten tijde van een pandemie worden
veel maatregelen getroffen die al langer op het wensenlijstje van veel partijen stonden (maar dan om heel
andere redenen). Net zoals de keuze voor de Deltawerken realisatie van veel wensen mogelijk maakte die ook
lang niet gehonoreerd werden.

Het verschil: wel en geen langetermijnvisie
Behalve op twee overeenkomsten gaat dit essay ook nog in op een opmerkelijk verschil. Het verschil betreft het
feit dat er bij de reactie op de Watersnoodramp zowel sprake was van een lange- als een kortetermijnvisie, maar
dat bij de coronacrisis vooralsnog de kortetermijnvisie dominant lijkt. Vrijwel alle maatregelen (gedeeltelijke
lockdown, beperken van contacten, financiële steun voor bedrijven) zijn bedoeld om de periode te
overbruggen tot er een vaccin is. Over een langetermijnvisie wordt door de overheid vooralsnog niet
gecommuniceerd. Hoewel er dus in beide gevallen sprake was van een uitzonderlijke speling der natuur
(springtij en noordwesterstorm enerzijds en de overdracht van een zich snel verspreidend virus van dier op
mens anderzijds) werd bij de één — de extreme weersomstandigheden — wél meteen aan een mogelijke
herhaling gedacht terwijl daar bij de ander — het virus — vrijwel (nog) niet over wordt gesproken.
Terwijl de schade die was ontstaan door de ramp nog moest worden geruimd, begon men in 1953 al met
activiteiten gericht op preventie op de langere termijn. Nu, bij de pandemie, lijken alle ogen alleen gericht te
zijn op de komst van een vaccin en enkele gedragsregels waaraan men zich tot die tijd dient te houden. Maar
wat als er geen vaccin komt? Of als dit nog heel lang op zich laat wachten? Dit is niet ondenkbaar. Na 40 jaar is
er ook nog steeds geen vaccin tegen HIV.45
Of wat als er wel een vaccin komt, maar over enige tijd ook een nieuw virus? Het programma Keuringsdienst
van Waarde46 liet zien dat de kans daarop in Nederland buitenproportioneel groot is. Viroloog Ron Fouchier,
gespecialiseerd in de overdracht van griepvirussen van dier naar mens, stelt in dit programma dat Nederland
een hotspot is van uitbraken als het coronavirus omdat we een bijzonder hoge boerderijdier- en mensdichtheid
hebben: “Historisch kunnen we zien dat pandemieën elke 25 à 30 jaar gebeuren en is het dus verrassend dat
we daar niet agressiever tegen optreden.” Hij wijt dit aan het overheersend economisch denken. Terwijl toch,
zoals hij stelt, de kosten van gedegen onderzoek ter voorkoming van een nieuwe pandemie niet opwegen
tegen de kosten ervan wanneer deze zich voordoet. Ook filosoof Stine Jensen verbaast zich in de NRC47 over
het ontbreken van langetermijnvisies: “Waar Duitsland zich buigt over de gezondheidseconomie op langere
termijn en niet beknibbelt op het aantal IC-bedden, wordt er hier gekibbeld over een eenmalige uitkering van
duizend euro in plaats van nagedacht over structurele veranderingen.”

Aanbevelingen
Wanneer de blik verder gericht wordt, ligt het voor de hand op wijkniveau maatregelen te treffen ter
voorkoming van de verdere impact van deze pandemie of vermindering van de effecten van een nieuwe. Het
gevolg zou dan zijn dat het mes aan veel kanten tegelijk snijdt. De maatregelen die op wijkniveau getroffen
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kunnen worden om de impact op de leefbaarheid tijdens de pandemie zoveel mogelijk te beperken, komen
immers sterk overeen met de maatregelen die we op dat schaalniveau kunnen treffen ter beperking van het
klimaatprobleem. En we dragen gelijk ook bij aan de verbetering van de biodiversiteit, de waterhuishouding en
mogelijk het probleem van ongezonde voeding.

Wijkniveau
Een langetermijnvisie gericht op pandemieën zoals die van Covid-19 leidt dus tot het treffen van maatregelen
die om heel veel andere redenen ook gewenst zijn. Zeker in kwetsbare wijken. Als overheden,
woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties zorgvuldig naar de door de pandemie veranderde
belangen kijken, komen ze vrijwel zeker tot de conclusie dat juist in kwetsbare wijken de urgentie groot is om te
werken aan de verbetering van het binnenklimaat en de woonomgeving. Het eerste kan door woningen te
voorzien van goede ventilatie en goede isolatie. Wanneer voor die wijken een warmtenet gepland staat, ligt een
versnelde aanleg daarvan voor de hand omdat dan gelijk ook de inrichting van de buitenruimte aangepast kan
worden conform de aanbevelingen van de Rijksbouwmeester. Dus met inachtneming van de benodigde
anderhalve meter afstand en de behoefte aan recreëren in de eigen wijk. Juist in kwetsbare wijken, waar
mensen weinig ruimte binnenshuis hebben en vaak geen buitenruimte, is de behoefte aan een groene
woonomgeving die mogelijkheden biedt voor ontspanning immers erg groot. Ook het terugbrengen of
verbeteren van ontmoetingsplekken en het creëren van werkgelegenheid moet hoge prioriteit te krijgen. Niet
alleen vanuit een sociale optiek maar ook in relatie tot de energietransitie. Natuurlijk zijn er factoren die dit alles
niet eenvoudig maken. Er zijn vaak financiële en organisatorische barrières binnen een gemeente, maar ook
gebrek aan menskracht, die het zo noodzakelijk verbinden van opgaven bemoeilijken. Met de coronacrisis is de
noodzaak deze hindernissen te slechten alleen maar groter geworden. De komst van het virus heeft ons
bovendien geleerd, net als de Watersnoodramp in de vorige eeuw, dat veel van wat in beton gebeiteld leek wel
veranderbaar is als de urgentie maar groot genoeg is. Zoals uit dit essay blijkt, zou die urgentie nu groot moeten
zijn.

Overkoepelend
De hoogste prioriteit is dus de komst van een duidelijke, vanuit de Rijksoverheid uitgedragen, langetermijnvisie
die is gebaseerd op zowel de mogelijke komst van een nieuw virus als op de mogelijkheid dat een vaccin voor
het huidige virus op zich laat wachten. Onder goed leiderschap van de Rijksoverheid valt ook de taak de door de
pandemie veranderde belangen goed in ogenschouw nemen en op basis daarvan nieuwe keuzes maken en te
innoveren en investeren. Dit laatste ook wat betreft financiële ondersteuning van gemeenten en het verbinden
43

van budgetten. Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) ondersteunt gemeenten al met het verduurzamen
van wijken, onder meer in de vorm van budget voor proeftuinen. Het streven aardgasvrij te worden volgt uit het
Klimaatakkoord en dat is gericht op 2050. Hier is dus wél sprake van een langetermijnvisie.
Begin dit jaar nam het ministerie van BZK het initiatief voor een interbestuurlijk programma Leefbaarheid en
Veiligheid.44 Dit programma richt zich op gebieden waar sprake is van een combinatie en cumulatie van
opgaven op het gebied van onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid.
Kwetsbare wijken dus. De mogelijke gevolgen van de coronacrisis worden in de brief aan de Kamer over dit
programma kort aangestipt. Dit essay onderstreept het belang om beide programma’s nauw met elkaar te
verbinden.
Kortom, als alle genoemde partijen deze aanbevelingen ter harte nemen, ondervinden kwetsbare wijken niet
alleen negatieve maar ook positieve gevolgen van de huidige pandemie. Net zoals Zeeland destijds uiteindelijk
in veel opzichten beter werd van de Watersnoodramp. De ondertussen gevleugelde uitspraak ‘Elk nadeel heb
zijn voordeel’ kan dus, vanuit het perspectief van kwetsbare wijken beschouwd, ook voor de komst van Covid19 gaan gelden.
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