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Voor u ligt de scriptie ‘Ut is tèd voâh de Moeâhwèkse anpak!’. Dit onderzoek naar het eisen-
pakket van bewoners van Vestia-woningen in Moerwijk-Oost over concrete maatregelen om 
zorgeloos gasloos en schimmelvrij te kunnen wonen, is uitgevoerd bij Duurzaam Den Haag. De 
scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen vanuit de opleiding Climate & Manage-
ment / Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool. Ik ben hier mee bezig geweest van 
september 2019 tot en met april 2020.  

Samen met mijn bedrijfsbegeleider Lennart van der Linde is de onderzoeksvraag tot stand 
gekomen. Het was een complexe opgave, maar na uitvoerig onderzoek doen en veel gesprek-
ken met betrokkenen heb ik de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. Tijdens het onderzoek 
heb ik ook veel gehad aan mijn stagebegeleiders vanuit de opleiding, Hans Alewijnse en Cees 
Kieboom. Bij hen kon ik terecht met al mijn vragen. 

Bij deze wil ik mijn begeleiders bedanken voor hun begeleiding en ondersteuning. Ook wil ik 
iedereen die heeft bijgedragen aan dit onderzoek bedanken. Zonder hen was ik niet tot dit 
resultaat gekomen. Daarnaast wil ik alle collega’s van Duurzaam Den Haag bedanken voor het 
fijne samenwerken, de ondersteuning, goede werksfeer en persoonlijke aandacht. Dit alles heeft 
ervoor gezorgd dat ik mijn scriptie tot een goed einde heb weten te brengen. 

Ik wens u veel leesplezier toe!

Voorwoord

Marije van Hell
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Samenvatting

De situatie in Moerwijk-Oost is dat veel huurwoningen van 
Vestia vocht- en schimmelproblemen hebben, huurders hier al 
jaren tegen strijden en er nog steeds geen echte oplossing is 
geboden. Daarnaast is deze wijk door de gemeente aan-
gewezen als pilotwijk om als één van de eersten van het gas 
af te gaan. Om tot het eindproduct te komen is kwalitatief 
onderzoek verricht en is er gewerkt op basis van interviews en 
literatuurstudie. 

Het onderzoek bestaat uit vier delen. Eerst is er een wijkprofiel 
toegevoegd waarin een duidelijk beeld wordt geschetst van 
de wijk en haar mensen. In het wijkprofiel wordt duidelijk dat 
Moerwijk-Oost een wijk is met veel armoede- en achterstands-
problematiek.  

Het theoretisch kader is het tweede deel van de scriptie. Hierin 
wordt op grond van alle verzamelde informatie de basis gelegd 
voor het uiteindelijke eisenpakket. In het theoretisch kader 
komt naar voren dat er verschillende opvattingen zijn over de 
oorzaak van vocht- en schimmelproblemen in de woning. De 
grote vraag is dan ook: komt het door bewonersgedrag of is er 
een bouwtechnische oorzaak? 
Duidelijk is in elk geval dat het op sociaal vlak zeer nadelige 
gevolgen heeft voor bewoners en dat het wonen in een schim-
melwoning niet in lijn is met het recht. 
Daarnaast wordt belicht dat er veel onduidelijkheid is over de 
energietransitie en dat Vestia vanwege financiële problemen 
alleen no-regret maatregelen kan uitvoeren.  

In het derde gedeelte worden de deelvragen beantwoord. De 
eerste twee deelvragen geven weer wat de behoeften zijn van 
bewoners om schimmelvrij en zorgeloos gasloos te kunnen wo-
nen. Deze worden in de laatste twee deelvragen omgezet naar 
concrete maatregelen. Deze maatregelen zijn uitgangspunt 
voor het eisenpakket. 

De beantwoording van de deelvragen leidt tot het vierde 
deel van de scriptie, de conclusie met het eisenpakket. Hierin 
wordt geconcludeerd dat de bewoners zich niet meer serieus 
genomen voelen door Vestia. Ook wordt geconcludeerd dat 
bewonersgedrag niet de oorzaak is van de vocht- en schimmel-
problemen. Wat betreft de energietransitie is de conclusie dat 
de onduidelijkheid over de plannen lijdt tot angst bij bewoners 
voor forse huurververhoging na de ingreep. Hieruit zijn de eisen 
voor het eisenpakket ontstaan: 

1. Ontlucht alle kelders

2. Mechanische ventilatie in elke woning

3. Onderzoek de bouwtechnische oorzaak

4. Verhelp koudebruggen

5. Neem elke klacht serieus

6. Plaats een hr-installatie

7. Isoleer de muren

8. Plaats HR++-glas

9. Maak de woningen kierdicht

10. Verhoog de huur niet

11. Betrek bewoners bij de plannen

Met deze scriptie hoop ik te bereiken dat er een echte oplossing 
voor de vocht- en schimmelproblemen komt en er, in zowel de 
aanpak van vocht en schimmel als de energietransitie, geluis-
terd wordt naar de bewoners.

Het doel van deze scriptie is om een eisenpakket voor Vestia op te stellen, gezien 
vanuit de bewoners in Moerwijk-Oost, met daarin maatregelen om de vocht- en 
schimmelproblemen op te lossen en zorgeloos gasloos te kunnen wonen. 
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“Hoe ziet het eisenpakket van maat-
regelen van  Vestia-bewoners uit 
Moerwijk-Oost eruit om de vocht- en 
schimmelproblemen op te lossen en 
zorgeloos gasloos te kunnen wonen?”

(Wijnants, 2019)
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Inleiding
De Gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2030 
klimaatneutraal te zijn. Onderdeel hiervan is ook om de 
Haagse wijken van het aardgas af te krijgen. Duurzaam 
Den Haag maakt in drie buurten samen met bewoners 
plannen daarvoor. 

In één van die buurten, Moerwijk-Oost, heeft een aantal 
bewoners echter urgentere problemen dan van het 
aardgas afgaan. Veel bewoners, die huren bij een wo-
ningcorporatie, hebben last van vocht en schimmel in hun 
woning. Dit blijkt uit meerdere nieuwsberichten, gesprek-
ken met bewoners en het vooronderzoek tijdens een eer-
der gelopen stage. Er is toen onderzoek gedaan naar de 
vocht- en schimmelproblemen en wat dit betekent binnen 
de Haagse energietransitie. Deze stageopdracht werd 
ook bij Duurzaam Den Haag uitgevoerd. De uitgebreide 
uitkomsten van dit onderzoek zijn te vinden in de bijlage. 
(Zie bijlage 1) Geconstateerd is dat de problematiek van 
grote en ernstige omvang is, hier moet dan ook snel actie 
op worden ondernomen. 

Nieuwe informatie was dat Moerwijk-Oost voor haar 
warmtevoorziening  waarschijnlijk op een hoge tempera-
tuur-netwerk zal worden aangesloten, bestaande uit geo-
thermie of de warmterotonde/leiding door het midden. 
Wat betreft vocht- en schimmel had een bewoner zelf 
een enquête uitgezet in de buurt. Meer dan de helft van 
de mensen gaf aan vocht- en schimmelproblemen te 
hebben. Op basis van de antwoorden blijkt dat na een 
melding bewoners vaak nul op rekest krijgen. Het is voor 
de bewoners daarom ook onzeker hoe en wanneer de 
problemen écht aangepakt worden. Wel is er een Haagse 
aanpak vastgesteld waarbij een onafhankelijke vocht- en 
schimmelexpert komt kijken in de woning wanneer er 
een klacht is binnengekomen. Naar aanleiding van zijn 
rapport moeten zijn adviezen worden opgevolgd door de 
corporatie en/of bewoner.

Uiteindelijk kon geconcludeerd worden dat de energie-
transitie zeker een rol kan spelen in het wegenemen van 
vocht- en schimmel in de woningen van Vestia. 

De woningen moeten hoe dan ook “transitieklaar”  
gemaakt worden. Of de woningen worden aangesloten 
op een lokale bron of op een groter warmtenetwerk is niet 
van belang voor het wegnemen van vocht- en schimmel. 
De manier van warmtetoevoer is namelijk niet bepalend 
voor de mate waarin vocht en schimmel de kans heb-
ben zich te ontwikkelen. Wél van belang is dat er zo min 
mogelijk koudebruggen zijn, er goede ventilatie aanwezig 
is en bewoners worden geïnformeerd over hoe ze hier mee 
om moeten gaan nadat de woning is verbeterd. In veel ge-
vallen zal dit betekenen dat er grootschalig gerenoveerd 
moet worden dan wel gesloopt. Daarna kunnen er 
aansluitingen worden geplaatst voor de nieuwe duurzame 
warmte. 

Tot nu toe zijn de signalen uit de wijk dat de ‘Haagse 
aanpak’ zijn vruchten nog niet heeft afgeworpen. Dit blijkt 
uit gesprekken met Moerwijkers. (Zie bijlage 2)

Vanwege de actualiteit van de problemen en de urgentie 
om deze aan te pakken, is in samenspraak met Duurzaam 
Den Haag besloten om dit onderwerp tot afstudeerpro-
ject te maken. Moerwijkers weten nog steeds niet wat 
de energietransitie concreet voor hen betekent en weten 
ook nog steeds niet wat er gedaan gaat worden aan hun 
vocht- en schimmelproblemen. 
Vestia heeft wel laten weten in hun herijkte verbeterplan 
enkel no-regret maatregelen uit te voeren op gebied van 
duurzaamheid en renovatie. Dit vanwege het feit dat 
Vestia nog steeds in financiële problemen zit. (Vestia, 
Samenvatting Herijkt Vebeterplan 2019-2020, 2019) Wat 
no-regret maatregelen zijn voor Vestia is nog onduidelijk. 

De wil ontstond om een bijdrage te leveren aan de stad en 
een brug te slaan tussen Vestia en haar huurders in Moer-
wijk-Oost. Dit was ook de vraag vanuit Duurzaam Den 
Haag met daarbij een focus op de bewonersparticipatie. 

Het belangrijkste hierbij is om de belangen/behoeften 
van de bewoners voorop te stellen in het kader van 
bewonersparticipatie. Met het duidelijk presenteren van 
hun behoeften met bijbehorende maatregelen kan een 
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brug worden geslagen tussen Vestia en de huurders. Het 
is goed om de belangen van bewoners nu voorrang te 
geven en hen een middel te geven om mee op te treden. 
Dit, omdat uit vooronderzoek is gebleken dat bewoners 
tot nu toe vaak nul op rekest hebben gekregen en er on-
duidelijkheid bestaat over wanneer en hoe de problemen 
worden aangepakt. Ook is de huidige situatie in strijd met 
Artikel 25 van het UVRM. Dit wordt verder toegelicht in 
het theoretisch kader.  

Om die reden is het voor Duurzaam Den Haag belangrijk 
om bewoners te emanciperen en een rol te geven binnen 
de transitie met hun eigen urgente zaken als uitgangs-
punt. Daarvoor hebben zij eerst een stem nodig die 
gehoord wordt. Dit is dan ook de focus van het onderzoek. 

Vanuit dit uitgangspunt is bij dit onderzoeksrapport 
een eisenpakket samengesteld vanuit de behoeften van 
bewoners van Moerwijk-Oost met hun eigen no-regret 
maatregelen om schimmelvrij en zorgeloos  gasloos te 
kunnen wonen. Dit eisenpakket zal een brug slaan tussen 
de bewoners van Moerwijk-Oost en Vestia. 
 
Vanuit eerdere conclusies en de vraag van de opdracht-
gever is deze opdracht tot stand gekomen. De hoofd-
vraag die hierbij wordt beantwoord luidt: 

“Hoe ziet het eisenpakket van maatregelen 

van Vestia-bewoners uit Moerwijk-Oost eruit 

om de vocht- en schimmelproblemen op 

te lossen en zorgeloos gasloos te kunnen 

wonen?”

Om tot het eisenpakket te komen en de hoofdvraag te be-
antwoorden, moet onderzocht worden wat de behoeften 
zijn van de bewoners op gebied van schimmelvrij wonen 
en zorgeloos gasloos te kunnen wonen. Daarom zijn de 
volgende deelvragen opgesteld die worden beantwoord 
in hoofdstuk 4.1 en 4.2: 

1. Welke behoeften moeten voor de bewo-

ners van Vestia-woningen in Moerwijk-Oost 

worden vervuld om de vocht- en schimmel-

problemen op te lossen?

2. Welke behoeften moeten voor de bewo-

ners van Vestia-woningen in Moerwijk-Oost 

worden vervuld om zorgeloos gasloos te 

kunnen wonen

Deze behoeften moeten vervolgens worden omgezet in 
maatregelen die als eisen in het eisenpakket getoond 
worden. Hiervoor moeten de antwoorden op de twee 
deelvragen worden geanalyseerd en van daaruit moeten 
maatregelen worden opgesteld. Om tot deze maatrege-
len te komen zijn de derde en vierde deelvraag opgesteld 
om te beantwoorden: 

3. Wat zijn de technische maatregelen die 

nodig zijn om invulling te geven aan de be-

hoeften van de bewoners van Vestia-wonin-

gen in Moerwijk-Oost om zorgeloos gasloos 

te kunnen wonen en de vocht- en schimmel-

problemen op te lossen?

4. Wat zijn de sociale maatregelen die nodig 

zijn om invulling te geven aan de behoeften 

van de bewoners van Vestia-woningen in 

Moerwijk-Oost om zorgeloos gasloos te 

kunnen wonen en de vocht- en schimmel-

problemen op te lossen?

Al met al wordt met de informatie, die verkregen wordt 
uit de beantwoording van deze vier deelvragen, in de 
conclusie de hoofdvraag beantwoord en het eisenpakket 
gepresenteerd. Dit eisenpakket is opgesteld vanuit het 
gezichtspunt van de bewoners van Moerwijk-Oost voor 
Vestia. 

Ut is tèd voâh de Moeâhwèkse anpak!
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1. Wijkprofiel

De eerste zin uit het welbekende nummer ‘Oh Oh Den 
Haag’ van Harry Jekkers. 
Ooit was Moerwijk voor jongeren een fijne wijk om 
te spelen en voor ouderen prettig om naar te kijken. 
Maar waar is die tijd gebleven? Bijna alle buren 
verhuisden op den duur, de winkels moesten dicht 
en in de binnentuin ligt alleen nog maar afval. (Mijn 
Moerwijk, 2015) 

Vol trots werden destijds de nieuwbouwwoningen 
geopend en mensen wilden graag in Moerwijk komen 
wonen. Nu is Moerwijk een van de armste wijken van 
Nederland met veel problematiek. Moerwijk-Oost 
is een extreem voorbeeld van een gebied met een 
steeds grotere concentratie van bewoners met 
armoede- en achterstandsproblematiek. (Veldhuis, 
Vries, & Ziviani, 2017) 

Moerwijk-Oost heeft een gebiedsoppervlakte van ± 
39 ha. en er wonen 3269 mensen. (Alle Cijfers, 2019) 
De buurt wordt gekenmerkt door een gemengde 
bevolkingssamenstelling: 23,8% is Nederlands, 12,3% 
Marokkaans, 12,1% Surinaams, 13,3% Turks, 5,6% 
Antilliaans, 13,8% westerse allochtoon en 19% be-
hoort tot de groep overige niet westerse allochtonen. 
Van deze mensen zijn er 729 werkzaam en hebben 
1110 mensen een uitkering. De grootste groep heeft 
een leeftijd van 25 tot 45 jaar, namelijk 1100 mensen. 
Ook zijn er veel jonge kinderen, 655. (Gemeente Den 
Haag, 2019)

Moerwijk-Oost is een arme buurt, de hele wijk Moer-
wijk, behoorde niet voor niets tot de top 10 armste 
wijken van Nederland. (Business Insider, 2014) En nog 
steeds is het één van de armste wijken, de leefbaar-
heid  is er dan ook matig. Mensen in heel Moerwijk 
moeten elk dubbeltje 4x omdraaien. Ze maken amper 
gebruik van zorg omdat het eigen risico gewoonweg 
te duur is. De meeste mensen zitten in de schuldsane-
ring en worden achtervolgd door deurwaarders. De 
oudere mensen moeten leven van hun pensioen wat 
zo weinig is, dat sommige geen andere optie zien dan 
af en toe iets te stelen. Ook zijn er veel mensen die 

“Ik zâh bes nog wel un keâhtsje net as vroegâh in Moeâhwèk wille wone.” 

Afbeelding 1.1: Moerwijk vroeger, 1952 Beverweerdstraat 28 ter gelegen-
heid van de 1000e woning van de woningbouwvereniging ’s-Gra-
venhage wordt door de Moerwijk harmonie een serenade gebracht. 
(Hoogland, 2019)

10
Moerwijk-Oost staat in de top 10 
armste wijken van Nederland

3.269
Mensen wonen in Moerwijk-Oost

Afbeelding 1.2: Ligging Moerwijk-Oost (Google Maps, 2020)

74
Procent van de woningen is in han-
den van een huurcorporatie
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door de bomen het bos niet meer zien en verslaafd ra-
ken. Door de hoge grondwaterstand staan de kelders 
vol water. Dit zorgt er voor dat de al tochtige huizen 
waarin ze wonen vochtig zijn en schimmel hebben, van 
woongenot is dan ook geen sprake. Desondanks willen 
de mensen niet weg uit Moerwijk. Hier zitten namelijk 
hun lotgenoten. Iedereen heeft last van soortgelijke 
problemen en daardoor hoef je je niet te schamen. 
(Groot, 2018) Als je met de mensen praat, krijg je soms 
zelfs het gevoel dat ze zich meer Moerwijker voelen dan 
Hagenees. 

In Moerwijk-Oost zal niet iedereen kunnen blijven met 
de huidige plannen. De woningen die er nu staan ken-
merken zich als duplexwoning, flat of portiekwoning. 
Bijna allemaal behoren ze tot de sociale huursector. 
Zo’n 500 tot 600 woningen worden gesloopt en er 
komen nieuwe voor in de plaats. De nieuwe wonin-
gen worden niet allemaal sociale huurwoningen. Het 
voornemen is dat er ook starterswoningen en vrije 
sector woningen worden gerealiseerd. (Kok, 2018) De 
mensen die er nu wonen, kunnen dat niet betalen. 

Het aantal woningen in Moerwijk-Oost is 1728, peiljaar 
2019. (Gemeente Den Haag, 2019) Hiervan is 92% 
meergezinswoning en 74% in handen van een huurcor-
poratie. Wat zeer opvallend is, is dat de dichtheid van 
bevolking, auto’s en huizen per km2 zeer hoog ligt ten 
opzichte van het landelijke gemiddelde. (Zie figuur 1.1) 
Ter vergelijking in figuur 1.2 de cijfers van gemeente 
Den Haag. 

Ook ten opzichte van Den Haag liggen de cijfers in 
Moerwijk-Oost veel hoger dan het gemiddelde. Waar 
de bevolkingsdichtheid van Den Haag gemiddeld 
tussen de 6,000 en 7,000 per km2 ligt, is dit voor 
Moerwijk-Oost tussen de 8,000 en de 9,000 per 
km2. Dat terwijl het aantal adressen juist lager ligt in 
Moerwijk-Oost ten opzichte van Den Haag. Er wonen 
in Moerwijk-Oost dus meer mensen op één vierkante 
kilometer en er zijn minder adressen. Dat wil zeggen 
dat er dus ook meer mensen in één huis wonen ten 
opzichte van heel Den Haag. 

Figuur 1.1: 
Dichtheid per km2 
van bevolking, 
adressen en auto’s 
Moerwijk-Oost 
(Alle Cijfers, 2019)

Figuur 1.2: 
Dichtheid per km2 
van bevolking, 
adressen en auto’s 
Den Haag (Alle 
Cijfers , 2019) 9
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Toen Betül in 2011 hier kwam wonen, kwam ze hier samen met haar man. Ze waren net ge-
trouwd en hadden onder andere een mooie eettafel gekregen. Deze hadden ze later tijdelijk in 
de kelder gezet met vuilniszakken er omheen ter bescherming. Twee jaar later gingen ze de kel-
der opruimen en tot haar grote verbazing was de tafel 2x zo dik geworden. Toen de vuilniszak 
eraf ging zagen ze dat de tafel vol zat met schimmel en vocht had opgenomen. Later wilden 
ze ook het laminaat vervangen, aan de plinten was namelijk al te zien dat het ook daar niet 
goed was. Bovendien begon het zo muf te ruiken. Toen ze het eruit haalden was het helemaal 
groen van de schimmel eronder. Dit geldt ook voor de keukenkastjes. Ook daar zat een muffe 
lucht in. Zelfs in de glazen rook ze het. Toen er een kastje van de muur werd gehaald, was het 
helemaal zwart daarachter. Dit is toen verholpen en er zijn nieuwe kastjes geplaatst. Ze maakt 
zich nu vreselijke zorgen over wat er dan wel niet achter haar keukenblok zit. Ook zit er witte 
pluizige schimmel in de kamers als ze het niet weghaalt.

Alltuna Shabani & Betül Kus10

(Jansen, 2020)
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2. Theoretisch kader

2.1 Energietransitie
Wat vast staat, is dat Moerwijk-Oost als pilotwijk is 
aangewezen door gemeente Den Haag van het gas af 
te gaan. (Gemeente Den Haag, 2019) Daarbij is het zeer 
waarschijnlijk dat er wordt aangesloten op een hoge-tem-
peratuur netwerk. Dit houdt in dat er verwarmd gaat wor-
den via een buizenstelsel waar water als drager doorheen 
stroomt dat tot 70 graden wordt verwarmd. Ook worden 
er vanwege de transitie huizen gesloopt. Na 1 oktober 
2019 ging de sloop en nieuwbouw door de Wijkontwikke-
lingsmaatschappij van start. (Vestia, 2020)

Voor de bewoners van Moerwijk-Oost is dit echter niet 
altijd even duidelijk. 
“Over de energietransitie weten de Moerwijkers heel 
weinig. De plannen zijn onduidelijk en als er iets gebeurt 
overvalt het ze eigenlijk. Dat zorgt voor veel onrust in 
de wijk. Ze snappen niet waarom alles in hun wijk moet 
beginnen.” 

Zo blijkt uit een gesprek met Els Beekhuis van Mooi Wel-
zijn. (Zie bijlage 3) Deze organisatie ondersteunt bewo-
ners die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Els 
Beekhuis geeft ook aan dat er veel mensen met psychische 
klachten wonen.
“Deze mensen springen op tilt als er ineens brieven in de 
bus liggen met mededelingen dat ze van het gas af gaan. 
Ze hebben geen idee wat dat betekent en hebben heel 
veel vragen. Dit zorgt voor een hoop onzekerheid. Hier 
wordt tot nu toe geen rekening mee gehouden.”
Ook willen de mensen graag weten wat de transitie con-
creet voor hen betekent, achter de voordeur. Hoe ze straks 
moeten koken en hoe ze hun huis moeten verwarmen. 

Zoals benoemd behoren de mensen in Moerwijk-Oost tot 
de groep mensen met de laagste inkomens. Uit het Woon-
onderzoek uit 2018 blijkt dat juist deze mensen relatief de 

hoogste energielasten hebben. “Voor de meeste huurders 
is het aandeel van de energielasten op hun inkomen in 
de afgelopen jaren stabiel geweest. Huurders van een 
woning van een overige particuliere verhuurder zijn naar 
verhouding iets meer gaan betalen. Van alle huishou-
dens in Den Haag betaalt ongeveer 14% meer dan 10% 
van het netto huishoudinkomen aan energielasten. In de 
huursector komt dit veel vaker voor dan in de koopsector. 
Het betreft vrijwel uitsluitend huishoudens met een laag 
inkomen (corporatiedoelgroep). “ (Lijzenga & Gijsbers, 
2019) Om deze reden is het ook niet gek dat bewoners 
zorgen hebben over de extra kosten die er misschien wel 
aankomen na een duurzame renovatie. 

Daarbij is het nog onzeker welke warmtebron er gekozen 
wordt. Dat blijkt uit gesprek met Rob Plattel, projectleider 
Zuidwest in team energietransitie Den Haag. (Zie bijlage 
4) Het meest aannemelijk is dat er wordt aangesloten op 
de leiding door het midden/warmterotonde, maar door 
de politieke gevoeligheid is dit nog niet zeker. Aansluiten 
op een geothermische bron is het alternatief. 
Daarna is het nog de vraag wie het net in beheer neemt 
en wie leverancier wordt. Wanneer er exact begonnen 
wordt om woningen van het gas af te halen is ook nog 
onduidelijk. 

Wel geeft Vestia het volgende aan in een interview met 
Jurian Koks:
“Vestia heeft natuurlijk een rol om met elkaar in Nederland 
in de toekomst aardgasvrij te zijn. Bij nieuwbouw (ook in 
Moerwijk-Oost) wordt er waar mogelijk overgestapt op 
gasloos. Bij renovatieprojecten wordt of overgestapt (eer-
ste project in Den Haag de Medemblik- en Heilostraat) 
of worden de voorbereidingen getroffen om dit in de 
toekomst te doen.” (Zie bijlage 5)

“In de Zijpendalstraat, Verwoldestraat, Middachtenweg, 

Over de energietransitie in Moerwijk-Oost en de vocht- en schimmelaanpak 
bestaan verschillende ideeën en toekomstperspectieven. In dit hoofdstuk 
wordt de situatie weergegeven en worden de verschillende invalshoeken gepre-
senteerd. Vervolgens wordt uiteengezet met welk toekomstperspectief rekening 
wordt gehouden als uitgangspunt voor het onderzoek. 
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Hackfortstraat en Ulenpasstraat worden in 2020 zo’n 
230 woningen gesloopt. Er is nieuwbouw gepland op 
deze locatie waar sociale huur, vrije sector huur en koop-
woningen in zijn opgenomen.

In de Schoonhetenstraat zijn we in oktober gestart met de 
renovatie van 220 woningen. De woningen worden ver-
duurzaamd (gemiddeld van een G naar een A label) en 
verder opgeknapt (denk aan portieken, bellentableaus). 
Waar nodig worden ook badkamers, keukens en toiletten 
vervangen. Op dit moment wordt onderzocht of wij na de 
Schoonhetenstraat ook gaan renoveren in ons complex 
Guntersteinweg (ook ruim 200 woningen).”

In het interview werd dus aangegeven dat er woningen 
worden gesloopt, maar Vestia heeft de complexen tussen 
de Ulenpasstraat, Middachtenweg en Guntersteinweg 
(290 woningen) in onderzoek, met het doel afwegingen 
over een mogelijke ingreep te kunnen maken. Hierin vallen 
ook de straten Zijpendalstraat, Verwoldestraat en Hack-
fortstraat. Of er dus daadwerkelijk gesloopt wordt is nog 
onduidelijk. In februari 2020 hebben de bewoners in deze 
straten een brief ontvangen waarin Vestia hen oproept 
aan de klankbordgroep deel te nemen om mee te denken 
over de plannen, omdat ze een onderzoeksgebied zijn. 
(Zie bijlage 6)

Uit het herijkte verbeterplan blijkt dat er dus enkel no-re-
gret maatregelen worden toegepast bij het verduurzamen 
van hun woningvoorraad. Uit een interview met WOM 
DHZW blijkt dat 2050 zelfs geen harde datum meer als 
streven voor complete verduurzaming. (Zie bijlage 7) Ook 
Pieter Brouwer van de huurdersorganisatie van Vestia 
zegt: “2030 is waanzin. Dat gaat nooit lukken. Economie 
kan het niet dragen. 2050 is de enige mogelijkheid.” (Zie 
bijlage 8)

Om de woningen klaar te maken voor de overstap van 
gas naar een duurzaam alternatief, zijn er een aantal 
maatregelen die minimaal getroffen moeten worden. 
Isolatie van de woning is de eerste maatregel. Tess Blom 
van de TU Delft zegt hierover: “Restwarmte uit Rotterdam 
is een hoge temperatuur, vergelijkbaar met de tempera-
tuur van verwarming met gas, daarvoor zal dus niet perse 
extra isolatie nodig zijn. Maar dat helpt natuurlijk wel om 
de vraag omlaag te krijgen.”

Isolatie is voor de bewoners van Moerwijk-Oost erg be-
langrijk om hun energierekening omlaag te krijgen. 
Daarnaast noemt zij het kierdicht maken van de woning 
en de aanwezigheid van een goed ventilatie- en ver-
warmingssysteem. Welke installaties daarbij horen is in 
figuur 2.1.1 goed af te lezen. Voor Moerwijk-Oost geldt 
het derde scenario met hoge-temperatuurverwarming. 
Zoals benoemd is het meest aannemelijk de aanvoer van 
‘industrial waste’, de warmterotonde. Het verwarmen van 
de ruimte gaat dan via radiatoren en het verwarmen van 
tapwater kan op een directe wijze plaatsvinden. 

In Eindhoven is een soortgelijke wijk met veel sociale 
woningbouw van het gas af gegaan. Dit is project ‘t Ven 
van woonstichting ‘thuis. In een interview met Bert Kaiser, 
gebiedsregisseur bij ‘thuis, werd de aanpak van het pro-
ject uitgelegd. (Zie bijlage 9)
Aanleiding voor hen was eigenlijk ook hetzelfde als bij 
Moerwijk-Oost. Ze zijn namelijk aangewezen als pilot 
gebied. Ook in ’t Ven speelde klachten over vocht en 
schimmel. 

De aanpak van woonstichting ‘thuis kenmerkte zich als 
volgt: “Er is samen met de bewoners voor één aannemer 
gekozen, deze kwam langs en dan werd er bekeken of er 
duidelijkheid en een klik was tussen hem, de bewoner(s) 
en ’thuis. De aannemer droeg zorg voor de totaalrenova-
tie niet alleen voor één onderdeel daarvan.”

Er was binnen dit project veel aandacht voor de bewo-
ners, alles ging in goed overleg. Op de vraag op welke 
manier de bewoners allemaal betrokken zijn antwoorde 
Bert Kaiser: “Via het wijkoverleg, bewonersplatform, 
de klankbordgroep door eigenaren en huurders en het 
krachtteam dat de wijk in ging om zich op de sociale 
invalshoek te richten. 
En daarnaast ook door de selectie van de aannemer ook 
aan bewoners over te laten, een tevredenheidsonderzoek 
te doen vooraf achteraf en tussendoor, de keukentafelge-
sprekken.” 
Tips voor Den Haag zijn volgens Bert Kaiser dan ook: Zet 
in op communicatie en denk mee met de mensen. 

Bij de evaluatie bleek dat de bewoners het hele proces met 
een cijfer tussen de 7 en 8 waardeerden.
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Figuur 2.1.1: Sustainable heat systems (Blom, 2018)
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Veel corporatiewoningen in Moerwijk-Oost hebben ook 
last van vocht- en schimmelproblemen. Herhaaldelijk is 
dit ook al in het nieuws geweest. (Omroep West, 2019) 
Voornamelijk de corporatie Vestia heeft veel woningen 
in bezit waarvan bewoners vocht- en schimmelklachten 
hebben. Er is een procedure voor de aanpak van vocht- 
en schimmel waarvan gebruik gemaakt wordt. Er zijn 
vanuit de bewoners nog geen signalen te vinden dat deze 
aanpak zijn vruchten afwerpt. Er is een onafhankelijke 
vocht- en schimmelexpert aangesteld door de gemeen-
te in samenspraak met corporaties. (Pruis, 2019) Deze 
expert treedt op wanneer de corporatie de klacht zelf niet 
voldoende kan beoordelen. Uit gesprekken met bewoners 
blijkt dat er nog geen zicht is op een structurele aanpak. 
Alle gevallen worden nog steeds individueel behandeld, 
als er na een melding al contact opgenomen wordt. Uit 
deze gesprekken blijkt namelijk dat het vaak lang duurt 
voordat er iemand langs komt en er vaak helemaal geen 
contact ontstaat na een melding. 

Een concrete, algemene oorzaak anders dan bewoners-
gedrag is nog niet aangewezen. Wel wordt gezegd dat de 
oorzaak vaak tweeledig is. Vestia zegt hier zelf het volgen-
de over: “Er zijn veel oude woningen waar isolatie (tocht, 

geen mechanische ventilatie) wel een knelpunt is. Dat is 
juist wat wij oplossen door in Moerwijk de komende jaren 
misschien wel 1500 woningen te gaan renoveren. Wordt 
door een bewoner een klacht ingediend over schimmel 
dan nemen wij dit natuurlijk wel direct individueel op. 
In sommige gevallen treffen wij maatregelen. In andere 
gevallen wordt er geadviseerd om bepaalde dingen zelf te 
doen (beter ventileren etc.) of een combinatie van beide.” 

Daarbij impliceert Vestia in het volgende citaat dat de 
oorzaak heel vaak bewonersgedrag is. “Dit is heel vaak 
bewonersgedrag (slecht ventileren, was drogen binnen) in 
combinatie met oude woningen. Denk aan geen mecha-
nische ventilatie. Of complexere oorzaken zoals koude-
bruggen etc.“ (Koks, 2019) 

Omdat het een probleem is van grote omvang heeft Ae-
des, de koepelorganisatie voor corporaties, een handboek 
gemaakt voor corporaties over het oppakken van klachten 
over vocht- en schimmelproblemen in de woningen. Doel 
is er per geval er achter te komen waar de problemen 
door ontstaan en hoe dit vervolgens aan te pakken.
Er staan verschillende zoekboomdiagrammen in (zie bijla-
ge 10) die gevolgd kunnen worden, waardoor je erachter 

2.2 Vocht en schimmel 
Als eerste geef ik een korte toelichting hoe schimmel ontstaat. Schimmel ontstaat als gevolg van vocht dat niet weg kan 
en zich ophoopt. Wanneer er meer waterdamp is dan lucht treedt er condensatie op. De temperatuur waarop lucht 
met een bepaalde hoeveelheid vocht gaat condenseren, heet de dauwpunttemperatuur. Op oppervlakten met een 
oppervlaktetemperatuur die lager is dan de dauwpunttemperatuur van de lucht, zal zich condensvocht vormen. Er zijn 
verschillende redenen waarom oppervlaktecondensatie moet worden voorkomen. Schimmelvorming is daar één van. 
Schimmels zijn een esthetisch probleem, maar er is ook een relatie met de gezondheid. Schimmelsporen kunnen namelijk 
een allergische reactie bij mensen teweegbrengen. 1 miljoen mensen in Nederland heeft astma, 10-20% hiervan komt 
door schimmel. (Linden, Erdtsieck, Galen, Zeegers, & e.a., 2013)

De oorzaak van een te hoog vochtpercentage kan verschillen per woning. In Den Haag hebben één op de drie mensen in 
corporatiewoningen (en ook in particuliere huurwoningen) last van vocht en schimmel. 

Corporatie Particulier: 
Inst. belegger

Particulier: 
Overig

Koop: Totaal:

Wel vocht of 
schimmel 25.980 4.920 13.100 21.330 65.330

Geen vocht 
of schimmel 52.030 10.500 28.110 91.270 181.910

Totaal 78.010 15.420 41.210 112.600 247.240
Figuur 2.2.1: Aantal woningen in Den Haag met vocht- en schimmelproblemen naar eigendom. (Lijzenga & Gijsbers, 2019)
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komt wat de oorzaak is van de vocht- en schimmelproble-
men. Op basis daarvan kan de juiste oplossing worden 
vastgesteld. Als algemene hoofdoorzaken stelt Aedes de 
volgende drie:

1. Bouwkundige oorzaken
2. Installatietechnische oorzaken
3. Bewonersinvloeden

(Aedes, 2017)

Aedes gaat er dus vanuit dat er zeker ook technische as-
pecten zijn die invloed hebben op de oorzaak van vocht- 
en schimmelproblemen in de woningen. Echter worden 
deze technische aspecten zelden als oorzaak benoemd. 
In een interview met Vestia (zie bijlage 5) is gevraagd of 
ze gebruiken maken van het Aedes handboek. Hierop 
was hun antwoord: “Weet ik eerlijk gezegd niet maar wij 
hebben wel een duidelijke werkwijze, waarbij ik ervan uit-
ga dat die overeenkomt met de Aedes richtlijnen.” (Koks, 
2019)
Ook de GGD speelt een belangrijke rol in de vocht- en 
schimmelaanpak. Zij krijgen veel klachten binnen van 
corporatiehuurders en hebben vooral een voorlichtende 
en doorverwijzende rol in de situatie. Uit een interview 
met de GGD (zie bijlage 11) blijkt dat zij een tweezijdige 
oorzaak zien, maar bewonersgedrag wordt wel wederom 
als belangrijke oorzaak gezien en een belangrijk deel van 
de oplossing is dan ook voorlichting in de wijken. 

“De oorzaak is tweezijdig. Het gedrag van de bewoners 
speelt een belangrijke rol. Alles wordt dicht gehouden, 
maar er wordt vervolgens wel gedoucht, gekookt, de 
was binnen opgehangen. Dat zorgt voor vocht in huis en 
dat kan nergens heen, dan krijg je schimmel. Ook is een 
oorzaak dat het oude huizen zijn en vaak maar gedeel-
telijk geïsoleerd in de wand. Toen kwam er een trend om 
dubbel glas in de huizen te laten zetten. Het vocht zoekt 
het koudste oppervlakte op, dit zijn nu niet meer de ramen 
maar de muren. Als het vocht daar intrekt en het kan niet 
weg, dan krijg je schimmel.” (Bangert & Lenneke, 2018) 

Door de grote omvang van het probleem is er sinds 
mei 2017 een onafhankelijke vocht- en schimmelexpert 
aangesteld in Den Haag voor de corporatiewoningen. 
Deze expert kan ingeschakeld worden door de corporatie, 
de GGD, maar ook door bewoners zelf. Hij komt alleen 
in actie als de betreffende corporatie eerst de kans heeft 
gehad de problemen zelf in te schatten en op te lossen. 
(Gemeente Den Haag, 2018) 

Na een dag meelopen met John-Paul de Korte, vocht- en 
schimmelexpert voor Den Haag, is er inzicht verkregen in 
verschillende situaties en hun werkwijze. (Zie bijlage 12) Zo 
bleek dat elke woning vocht- en schimmelproblemen heeft 
op een andere manier. Sommige woningen hebben meer 
last dan andere en ook de plaats in de woning verschilt. 
Elke woning heeft zijn eigen koude plekken waar de schim-
mel zich als eerst vormt. Bovendien waren de huizen ook 
allemaal verschillend. Vaak deden de schimmelproblemen 
zich onderin de muren voor. Uit metingen bleek dat in 
de kamers waar de meeste schimmelvorming was, de 
luchtvochtigheid ook het hoogst was. Wat opviel aan de 
werkwijze van de vocht- en schimmelexpert was dat er niet 
werd gemeten hoe vochtig de muren, vloeren en plafonds 
zijn. De expert had wel een vochtmeter mee. Ook was 
opvallend dat er in de bergingen geen tests gedaan wer-
den, er werd alleen een keer gekeken. Daarnaast stelde 
de vocht- en schimmelexpert telkens dat de bewoner een 
grote rol speelt in het geheel en bouwkundige aspecten 
soms een rol kunnen spelen. Gedeelde schuld dus. 

De vocht- en schimmelexpert gaf al wel voorzichtig aan 
dat de woningen niet meer van deze tijd zijn qua ontwerp 
en gebruik. Het gebruik is veranderd door de jaren heen 
en dat past niet meer bij de wijze waarop de woning 
gebouwd is. Daarom zouden bewoners volgens hem bij 
het kopen of huren van een huis standaard geïnformeerd 
moeten worden over het gebruik daarvan. Kort gezegd: 
een gebruiksaanwijzing gericht op díe specifieke woning. 

2.2.1 Gedrag versus constructie 
Bewonersgedrag wordt toe nu toe dus vaak aangewe-
zen als oorzaak van het produceren van te veel vocht en 
daarmee de schimmelproblemen, maar er zijn aanwijzin-
gen die duiden op een groter onderliggend probleem. Het 
is voor Moerwijk-Oost dan ook aannemelijk dat er (ook) 
een dieperliggende oorzaak is dan bewonersgedrag. Dit 
vanwege de volgende aanwijzingen: 

1. Het feit dat één op de drie mensen die wonen in een 
corporatiewoning last hebben van vocht- en schimmel. Er 
kan niet zomaar worden aangenomen dat al deze mensen 
verkeerd ventileren. 
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2. Er is een test gedaan in een woning in Moerwijk aan de 
Pieter Langendijkstraat. De bewoonster van deze woning 
heeft last van veel vocht- en schimmelproblemen. De 
vocht- en schimmelexpert is langs geweest en heeft na 
verschillende metingen en tests een rapport opgesteld met 
de conclusies. (Zie bijlage 13) Hieruit bleek dat de bewo-
ner een ander ventilatiesysteem nodig had, meer moest 
ventileren en hoger moest stoken. Dit is de uitspraak die 
vaak voorkomt. Om te testen of dit ook echt het geval is, 
is er een second opinion uitgevoerd op initiatief van Duur-
zaam Den Haag door een expert van Vochtadvies. Uit dit 
rapport blijkt dat er veel meer aan de hand is. (Zie bijlage 
14) Na 6 weken monitoren van de kelder en het ventila-
tiegedrag bleek dat de bewoonster voldoende ventileert. 
Het was ook duidelijk dat er in de kelder veel vocht zat. In 
de bijlage is te lezen wat de verschillen en overeenkomsten 
zijn tussen de twee rapporten. (Zie bijlage 15) 

De belangrijkste aanbevelingen van Vochtadvies zijn 
duidelijk: 

• In de kelder moet ontluchting worden aangebracht, 
waardoor de dampdruk zijn weg naar buiten vindt;
• Plaatsen van een afzuigkap met afvoer naar buiten. 
Dus géén recirculatie kap;
• De ventilatiepluggen afstellen met behulp van een 
debietmeter en controleren of de afzuigcapaciteit van 
de box voldoende is. 

Na een gezamenlijk gesprek met de huurster, Haagwo-
nen en Duurzaam Den Haag is besloten om een expe-
riment uit te voeren met het ontluchten van de kelder en 
daarmee de dampspanning te verlagen. Op deze wijze 
zal het vochtgehalte in de vloeren die effect hebben op 
de binnenlucht moeten verminderen en daarmee de 
schimmelproblemen ook. Er komt een buizensysteem van 
hoog naar laag, van buiten naar binnen. Dit zorgt voor 
een goede luchtcirculatie. 

3. Onlangs verschenen er stukken in de Haagse gemeen-
teraad over de grondwaterstand. Hieruit blijkt dat deze 
erg hoog is in Den Haag. Ondanks dit gegeven staat in 
een brief van 5 november 2019 dat de adviesgroep in 
haar advies tot het oordeel komt dat een richtwaarde van 
70 centimeter onder straatniveau voor hoog grondwater 
in Den Haag verstandig is, maar dat er bij nieuw beleid 
juist zou moeten worden nagedacht over te lage grond-
waterstanden omdat de risico’s hierbij mogelijk worden 
onderschat. 

Daarbij wordt geconcludeerd dat de differentiatie van de 
grondwaterrichtwaarde van 70 cm om problematiek met 
lekke kelders op te lossen niet effectief en doelmatig is. 
Ook wordt duidelijk benoemd dat lekke kelders de verant-
woordelijkheid zijn van huiseigenaren. (Asten, 2019)
Tegelijkertijd is het feit dat de kortdurende hoge grondwa-
terstanden structurele, langdurige problemen tot gevolg 
kunnen hebben. Een hoge grondwaterstand kan namelijk 
schimmelproblemen veroorzaken. (Water Dicht, 2019)

Iemand die heel duidelijk stelt dat bewonersgedrag nooit 
de oorzaak kan zijn van vocht- en schimmelproblemen is 
Eddy Cruysberghs, vochtexpert van Vochtadvies. In een 
interview bij het BouwBeurs Nieuwscafé op dinsdag 5 
februari 2019 vertelde hij hierover: 
“Vroeger hadden de oudere woningen een niveauver-
schil van twee treden. Tegenwoordig wordt alles gelijk 
gelegd, maar er wordt niets waterdicht gemaakt. Je krijgt 
een verzadiging op je maaiveldzone en dat water gaat 
horizontaal rechtdoor en alles wordt drijfnat. Warme lucht 
neemt dat vocht op en het opnemen van vocht maakt de 
vloer koud. Het opnemen van het vocht kost zo’n 30% 
op de verwarming. We moeten van het gas af, dus dat 
is op zich al problematisch. Ook krijg je interne schade 
in je constructie wat op termijn ook niet goed is. Maar 
vooral, als het begint te ruiken, is dat geen vocht (want 
water is op zichzelf reukloos), maar zijn dit rondvliegende 
schimmelsporen. Als deze zich gaan verzamelen kan dat 
je wooncomfort aantasten. Er zijn zo’n 150 schimmels die 
voorkomen in woningen en een aantal daarvan zijn zeer 
toxisch. Die mogen absoluut niet in woningen geculti-
veerd worden.” ….. “Bij 93% van alle woningen waarbij de 
spouwmuur geïsoleerd wordt, wordt niet volgens de regels 
van het bouwbesluit uitgevoerd. Het regenwater gaat dan 
in je isolatie zitten. Isoleren moet zeker gedaan worden, 
maar dan moet je ook de gevelsteen hydrofoberen. Als 
door al die constructiefouten de emmer al helemaal vol zit, 
is bewonersgedrag gewoonweg de druppel die de emmer 
doet overlopen.”
….. “De basis moet in orde zijn. We moeten niet sturen 
op verandering van bewonersgedrag, maar we moeten 
zorgen dat de constructie verbeterd.” (Cruysberghs, 2019) 

Zo spelen er verschillende gedachten over de oorzaak van 
vocht- en schimmelproblemen op landelijk niveau en ook 
in Moerwijk-Oost zelf. 
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2.2.2 Sociale gevolgen 
Een van de gevolgen voor bewoners van vocht en schim-
mel in huis zijn gezondheidsproblemen. Door de schimmel 
krijgen bewoners bijvoorbeeld last van hun luchtwegen. 
Er is zelfs een gezin in Moerwijk-Oost waarvan de baby al 
“aan de puf” moet vanwege de slechte luchtkwaliteit door 
schimmel. 

Ook zorgen de problemen voor veel stress. Na vaak vele 
meldingen van de vocht- en schimmelklachten wordt 
er nog steeds niets gedaan. De stress loopt op en ook 
dat zorgt voor (extra) gezondheidsproblemen. Dit komt 
duidelijk naar voren in het RIVM-rapport over de causa-
liteit tussen armoede, chronische stress en gezondheid. 
Hierin staat: “Een toename van de kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving heeft een verhogend effect op de kwaliteit 
van de sociale leefomgeving.” 
(Luijben & al, 2019) Waarop een 
toename van de sociale inclusie 
weer leidt tot verbetering van het 
emotionele welzijn, wat zorgt voor 
een toename van de fitheid.  Het 
verband tussen deze aspecten is 
weergegeven in figuur 2.2.2.

Ook staat er in het rapport: “Emo-
tioneel welzijn heeft een wisselwer-
king met gezonde levensverwachting: stijging van de ene 
factor heeft stijging van de andere tot gevolg. Chronische 
stress heeft een negatieve causale relatie met emotioneel 
welzijn. Als gevolg van een toename van chronische stress, 
neemt het emotionele welzijn af.” (Luijben & al, 2019) Dit 
is te zien in figuur 2.2.3. 

De stress van de mensen in Moer-
wijk-Oost door de kwaliteit van 
hun fysieke leefomgeving is dus van 
grote invloed op hun gezondheid. 

Tijdens veel gesprekken komt naar 
boven dat de bewoner al ruim 
10 jaar last heeft van vocht- en 
schimmel en er nog steeds niets 
aan de problemen gedaan wordt. 
Ondertussen blijven bewoners 
voor de volledige prijs wonen in de woning die door de 
vocht- schimmelproblemen niet voldoet aan de minimale 
norm. Deze minimale norm is vastgelegd in de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 25:
“UVRM Artikel 25 - Eenieder heeft recht op een levens-
standaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het 
welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen 
voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging 
en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op 
voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, 
overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander 
gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van 
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.”

Op basis van dit artikel is te stellen dat de huidige situatie 
als zeer onrechtvaardig ervaren wordt door de bewoners, 
omdat er nu geen rekening wordt gehouden met dit recht. 
De gevolgen die zijn ontstaan door de omstandigheden 
zijn onafhankelijk van de wil van de mensen. Het feit dat 

ze kampen met gezondheidspro-
blemen ten gevolge van vocht 
en schimmel in hun huis, is niet 
afhankelijk van hun wil. Zij willen 
geen schimmel in huis, maar toch 
is het er, wat ze er vaak ook aan 
doen om het te verminderen en 
voorkomen. De oorzaak ligt (ook) 
buiten hen en deze wordt nog niet 
aangepakt. Gevolg daarvan is dat 
de bewoners van Moerwijk-Oost 

leven in omstandigheden die niet voldoen aan de levens-
standaard zoals omschreven in artikel 25 van het UVRM. 
(College voor de rechten van de mens, 2019) Een van de 
gevolgen voor bewoners van vocht en schimmel in huis 
zijn gezondheidsproblemen. Door de schimmel krijgen 

bewoners bijvoorbeeld last van hun 
luchtwegen.

Het ministerie van binnenlandse 
zaken heeft in een telefoongesprek 
ook uitspraken gedaan waaruit 
blijkt dat de situatie als onrecht-
vaardig beschouwd kan worden. 
Het ministerie heeft namelijk niet 
het beeld dat Vestia onvoldoende 
geld heeft om schimmel aan te 
pakken. Bovendien mag een schim-
melwoning niet verhuurd worden. 

Woningen mogen nooit verhuurd worden als deze niet 
voldoen aan de wettelijke eisen. (Zie bijlage 16) 

Figuur 2.2.2: Verband tussen emotioneel welzijn, fitheid 
en sociale inclusie (Luijben & al, 2019)

Figuur 2.2.3: Negatieve effect van chronische stress 
op emotioneel welzijn en gezonde levensverwachting 
(Luijben & al, 2019)
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2.3 Uitgangspositie 
Om het onderzoek gericht uit te voeren, moet de uit-
gangspositie duidelijk zijn. Om die reden is er voor geko-
zen om één scenario als uitgangspunt te nemen en van 
daaruit verder te werken. 
Ondanks dat de warmterotonde een politiek gevoeli-
ge ingreep is, wordt er in dit onderzoeksrapport vanuit 
gegaan dat deze gebruikt gaat worden. Een deel is al 
aangelegd en er zijn al bedrijven op aangesloten. Ook 
wordt er vanuit gegaan dat dit project wordt doorgezet 
vanwege het artikel dat onlangs is verschenen in het 
Financieel Dagblad. Hieruit bleek dat gemeente Rotter-
dam als speler opzij is geschoven door minister Wiebes. Er 
zijn flinke vertragingen opgelopen in het project dat werd 
getrokken door gemeente Rotterdam, Warmtebedrijf Rot-
terdam en provincie Zuid-Holland. Dit kwam het kabinet 
niet goed uit met het oog op het Klimaatakkoord. Om 
vaart te maken heeft EZK de regie in handen genomen. 
Er is zelfs €90 mln in de voorkeursleiding naar Den Haag 
geïnvesteerd. Dit wordt beschouwd als de eerste fase van 
de Leiding door het Midden en deze zou niet tot stand 
kunnen komen zonder financiële steun van de overheid. 
(Lalkens, 2019) Er wordt dus door Het Rijk ingegrepen 
om het project van de warmterotonde te laten slagen. De 
urgentie heeft onder andere te maken met het feit dat de 
gaswinning in Groningen versneld wordt stopgezet. Een 
alternatief is nodig. 
Dit betekent voor Moerwijk-Oost dat ze waarschijnlijk 
worden aangesloten op de warmterotonde met een hoge 
temperatuurnetwerk van minimaal 70 graden Celsius. Dit 
is ook waar Rob Plattel van het energietransitieteam van 

de gemeente Den Haag vanuit gaat. (Zie bijlage 4)

Wat betreft de vocht- en schimmelproblematiek wordt 
ervan uit gegaan dat het tij nog niet keert en voornamelijk 
bewonersgedrag als oorzaak wordt gezien. Ook wordt er 
vanuit gegaan dat er om die reden niet snel een structure-
le, grootschalige aanpak komt. Tot nu toe wordt namelijk 
elke klacht individueel behandeld en uit het handboek 
van Aedes blijkt ook dat ze elke klacht als nieuwe situatie 
oppakken. Er wordt niet gesproken over grootschalige 
aanpak bij bouwrisico’s, wel over gedeelde verantwoorde-
lijkheid tussen corporatie en huurder. (Aedes, 2017) 
De vragen die blijven hangen zijn: Is de oorzaak van 
vocht- en schimmelproblemen bewonersgedrag of is 
de oorzaak bouwtechnisch? En hoe moet dit worden 
opgepakt binnen de wijkaanpak met betrekking tot de 
energietransitie? 
Dit komt allemaal aan de orde in de beantwoording van 
de deelvragen. 

Daarnaast wordt er van uit gegaan dat de woningen aan 
de Zijpendalstraat, Guntersteinweg, Hackfortstraat en 
Verwoldestraat nog steeds onderzoeksgebied zijn en er 
geen concrete plannen zijn voor sloop. Dit, omdat de laat-
ste stand van zaken is dat de bewoners zijn geïnformeerd 
per brief dat ze nog geen duidelijke plannen hebben en 
daarom een klankbordgroep op willen richten. Omdat in 
deze straten alles dus nog mogelijk is, is ervoor gekozen 
om dit als focusgebied te beschouwen binnen Moer-
wijk-Oost. Een kaartje van het gekozen gebied is te vinden 
in het volgende hoofdstuk. 
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UVRM Artikel 25 - Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is 

voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen 

voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke soci-

ale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, in-

validiteit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaans-

middelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
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Om de hoofdvraag te beantwoorden is er gekozen voor 
onderstaande onderzoeksopzet.  

3.1 Soort onderzoek
Er is kwalitatief onderzoek verricht. Het onderzoek is 
kwalitatief, omdat de onderzoeksvraag wordt beant-
woordwoord op basis van ervaringen en betekenis, de 
data afkomstig is uit interviews en observaties/tests, de 
data deductief wordt geanalyseerd, de data door middel 
van een woordelijke beschrijving wordt gepresenteerd en 
als laatste zijn literatuuronderzoek, interviews, focusgroep 
en observatie de toegepaste methodes. Deze kenmerken 
passen bij kwalitatief onderzoek doen. (Swaen, 2019)

De ervaring en betekenis van betrokkenen staan centraal 
in het beantwoorden van de hoofdvraag. Om te bepalen 
wat de behoeften van de bewoners zijn en welke maatre-
gelen daarbij passen, moet er gekeken worden naar hun 
ervaringen en de betekenis daarvan. Om deze data te 
verzamelen worden interviews afgenomen en zijn er tests 
gedaan in de woning en is er geobserveerd. Doordat er 
veel literatuur is over het onderwerp kan de data deductief 
worden getest. Omdat er geen harde cijfers uitkomen, zijn 
tabellen overbodig en kan de data worden vastgelegd 
volgens een woordelijke beschrijving. De methodes die 
worden toegepast zijn interviews, gebruikmaking van 
een focusgroep en observatie. De focusgroep houdt in 
dat ik het onderzoek neerleg bij een groep uit de wijk, 
waarbinnen het onderwerp en de voortgang besproken 
wordt. De focusgroep bestaat uit mensen uit en rondom 
de Verwoldestraat in Moerwijk, omdat hier veel mensen 
last hebben van vocht- en schimmelproblemen en ze nog 
steeds onderzoeksgebied zijn van Vestia. Het is dus nog 
steeds onzeker wat er met hun blok gaat gebeuren. Er is al 
contact met deze mensen, dit wordt verder uitgebouwd. 

3.2 Dataverzameling
Zoals al kort benoemd is er gebruik gemaakt van inter-
views, literatuuronderzoek en veldwerk. De literatuur be-
staat onder andere uit een rapport van corporatie ‘Thuis 
uit Eindhoven. Dit gaat over de renovatie van ’t Ven en het 
is een referentieproject voor de situatie in Moerwijk-Oost. 
Ook valt onder de literatuur een handleiding voor vocht- 

en schimmelklachten van Aedes, filmpjes van vochtex-
pert Eddy Cruysberghs, waarin hij uitlegt hoe vocht en 
schimmel kans krijgen in een woning, een gebiedsver-
kenning van Moerwijk-Oost door gemeente Den Haag, 
een visiepresentatie van Vestia over duurzaamheid, het 
herijkte meerjarenplan van Vestia en de evaluatie vocht- 
en schimmelaanpak van gemeente Den Haag.
De interviews zijn semi-gestructureerd. Er zijn vooraf 
vragen opgesteld, maar tijdens de gesprekken zijn extra 
doorvragen toegevoegd. De insteek was gewoon een 
gesprek aan de hand van de vragen. De interviews zijn af-
genomen bij betrokken partijen zoals Vestia, de vocht- en 
schimmelexpert en bewoners. Daarnaast zijn ook ander 
relevante partijen geïnterviewd zoals Bert Kaiser van re-
ferentieproject ’t Ven en Siem Goede van de Woonbond. 
Sommige interviews zijn op locatie gehouden en andere 
telefonisch. Alle interviews zijn getranscribeerd. 

3.3 Data-analyse
De interviews zijn getranscribeerd met behulp van notities. 
Na het transcriberen is het uitgewerkte interview ter con-
trole opgestuurd naar de geïnterviewde. Om tot beant-
woording van de deelvragen te komen is uit de interviews 
opgemaakt hoe vaak dezelfde behoefte wordt genoemd 
door de bewoners. Bij twee keer of meer van de vier bewo-
ners, wordt het opgenomen als belangrijke behoefte.

3.4 Inclusie- en exclusiecriteria 
Voor het literatuuronderzoek is alleen gebruikgemaakt 
van data uit 2014 tot 2020. Er is zo veel mogelijk gebruik 
gemaakt van data over Moerwijk-Oost zelf dan wel de 
gehele wijk Moerwijk. Voor het referentieproject is er 
buiten dit kader gekeken, maar wel binnen Nederland. Dit, 
omdat hierbinnen dezelfde regelgeving van toepassing 
is. Ook als het gaat om de methode van  aanpak van 
problemen is er op landelijk niveau gekeken. 

Voor de interviews zijn betrokken partijen geselecteerd. 
Betrokken partijen zijn instanties en personen die een rol 
spelen binnen de vocht- en schimmelaanpak in Moer-
wijk-Oost, de energietransitie in Moerwijk-Oost en de 
aanpak van persoonlijke problemen van bewoners rond-
om deze thema’s. Ook zijn diepte-interviews met bewoners 

3. Methodologie
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gehouden. Deze zijn geselecteerd op basis van contacten 
die zijn opgedaan tijdens de energierijke bijeenkomst 
Moerwijk en andere bijeenkomsten die zich gedurende het 
onderzoek voordeden.  

3.5 Onderzoeksverloop 
De opzet was om enquêtes af te nemen onder een repre-
sentatief deel van de buurt. Dit is niet doorgegaan op 
advies van Team Heeswijk. Zij gaven aan dat de bewoners 
van Moerwijk-Oost “enquête-moe” zijn. Er komen continu 
mensen langs de deur met vragenlijsten, dit roept veel 
weerstand op. Er is gezocht naar eerdere enquêtes op dit 
onderwerp in de databank van de Haagse Hogeschool 
en de scriptiedatabank, deze bleken er niet te zijn. Om die 
reden is er voor gekozen om 5 mensen te selecteren, waar-
mee een uitgebreid diepte-interview is gehouden. Uitein-
delijk zijn dit 4 mensen geworden, omdat het bezoeken 
van mensen door het Covid-19 virus niet meer mogelijk 
was. Op deze manier is er ook een voldoende verzadigd 
beeld geschetst van wat er nodig is voor bewoners op 
gebied van vocht- en schimmelaanpak en de energie-
transitie. Er zijn er ook mensen die tijdens de energierijke 
bijeenkomst Moerwijk zelf hebben aangegeven hun 
verhaal te willen doen. Later is het contact met Alltuna 
van de Verwoldestraat ontstaan, dit bleek een perfecte 

casus om als voorbeeld voor heel Moerwijk-Oost actief op 
te pakken. Naast Alltuna en haar buurvrouw Betul is er bij 
andere bewoners rondom de Verwoldestraat aangeklopt 
om hun verhaal te horen. Aan hen is gevraagd wat hun 
behoeften zijn rondom schimmelvrij en zorgeloos gasloos 
wonen. Op basis daarvan is het eisenpakket samenge-
steld. 

3.6 Validiteit en betrouwbaarheid
Ten behoeve van de validiteit zijn de interviewvragen 
opgesteld op basis van de literatuur. Het gaat hierbij 
om literatuur die is geselecteerd op relevantie voor de 
onderzoeksvraag. Daarnaast is alleen de meest recente 
literatuur voor het onderzoek geraadpleegd. 

3.7 Afbakening
Het blauwe gebied op onderstaande kaart wordt als 
focusgebied gekozen in Moerwijk-Oost. Dit, omdat dit 
nog een onderzoeksgebied is, er wordt nog onderzocht 
wat er mee moet gebeuren. Dat biedt kansen om vanuit 
de bewoners een stem te laten horen, zodat Vestia dit 
mee kan nemen in het onderzoek en afweging wat er mee 
gebeuren moet. 

Afbeelding 3.1: Gebiedsverdeling aanpak Moerwijk-Oost (Veldhuis, Vries, & Ziviani, 2017)
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de vier deelvragen beantwoord. In de eerste twee 
deelvragen wordt behandeld wat de behoeften van bewoners zijn tijdens de 
aanpak van hun woning omwille van de energietransitie en het wegnemen van 
de vocht- en schimmelproblemen. Deze behoeften worden in de derde en vier-
de deelvraag omgezet naar concrete technische en sociale maatregelen. Met 
behulp van deze deelvragen wordt tot slot de hoofdvraag beantwoord in de 
conclusie.

De hoofdvraag wordt hier nogmaals gepresenteerd:
“Hoe ziet het eisenpakket van maatregelen van Vestia-bewoners uit Moerwijk-Oost eruit om de 

vocht- en schimmelproblemen op te lossen en zorgeloos gasloos te kunnen wonen?” 

De maatregelen, voortgekomen uit de behoeften, vormen de basis van het ei-
senpakket vanuit de bewoners van Moerwijk-Oost voor Vestia. Dit eisenpakket 
wordt in de conclusie gepresenteerd en geeft daarmee antwoord op de hoofd-
vraag. 

“Je ziet zwarte spikkeltjes verschijnen 

op de muren en je hebt dat nog nooit 

gezien. Je vraagt je af wat het is.” 

 “Iedereen heeft steeds gezegd dat er 

beter geventileerd moet worden. Dit 

heb ik gedaan, maar het hielp niet.”

 “Bij een storm loopt het water ge-

woon naar binnen. De kelders staan 

dan helemaal vol.” 

“Neem ons en onze 

klachten serieus”

22
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4.1 Bewonersbehoeften om schim-
melvrij te wonen  
In deze paragraaf wordt de eerste deelvraag beant-
woord. Deze luidt: “Welke behoeften moeten voor de 
bewoners van Vestia-woningen in Moerwijk-Oost 
worden vervuld om de vocht- en schimmelproble-
men op te lossen?” 
Om tot de beantwoording van deze deelvraag te komen, 
zijn er gesprekken met bewoners gevoerd en met instanties 
die dicht bij deze bewoners staan. Om te weten te komen 
wat de behoeften van de bewoners zijn, moet er ten 
slotte met de bewoners zelf gesproken worden. Instanties 
zoals Mooi Welzijn hebben veel direct contact met de 
bewoners rondom de vocht- en schimmelproblematiek 
en zijn daarom ook representatief om mee te nemen in de 
beantwoording van deze deelvraag. De uitwerkingen van 
de gesprekken en interviews bevinden zich in de bijlage. 

4.1.1 Analyse bewonersgesprekken
Er zijn met vier bewoners bij hen thuis gesprekken gevoerd. 
De bewoners zijn er komen wonen in 2007 en 2011. Wat 
opviel is dat de bewoners aan de Verwoldestraat en 
de Schoonhetenstraat bij oplevering een schimmelvrije 
woning hadden, maar na een jaar de schimmel de kop op 
stak. Deze is nooit meer weggegaan. Bij de bewoner aan 
het Heeswijkplein was er van begin af aan al sprake van 
schimmel in de woning. Bij oplevering viel het niet meteen 
op, maar toen ze waren ingetrokken bleek het al snel om 
schimmel te gaan. 

Aan het begin was het vaak nog niet duidelijk dat het om 
schimmel gaat. De bewoonster aan de Schoonheten-
straat zei dan ook: “Je ziet zwarte spikkeltjes verschijnen op 
de muren en je hebt dat nog nooit gezien. Je vraagt je af 
wat het is.” 

De eerste stap was bij hen allen, bellen naar Vestia. In alle 
gevallen is er iemand langsgekomen van Vestia. Er werd 
een schimmelvreter gebruikt om de schimmel te verwijde-
ren of er werd opnieuw geverfd met speciale verf tegen 
schimmel. Bij beide maatregelen is de schimmel gewoon 
weer teruggekomen. Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat deze maatregelen niet helpen. 

De schimmelvreter die gebruikt wordt is die van Bison, te 
koop bij de Gamma. Dat blijkt uit een bezoek aan de be-

woonster aan de Schoonhetenstraat. Zij had de fles nog 
thuis staan die meermaals is gebruikt door Vestia. 

In de reacties onder het artikel is ook te lezen dat de 
schimmel altijd weer terugkomt. Het duurt soms even, 
maar het komt wel terug. Een definitieve oplossing is het 
dus niet. Het pakt de gevolgen aan, maar niet de oorzaak. 
Wat voor een klein beetje badkamerschimmel prima is, 
maar niet voor grootschalige schimmelvorming in muren 
en kozijnen door het hele huis.

Alle bewoners hebben vanaf het begin al last van schim-
mel en na de eerste klacht is het schimmelprobleem alleen 
tijdelijk verholpen. Daarna zijn alle bewoners telkens weer 
hun klachten over de schimmel blijven indienen bij Vestia. 
Vestia kwam dan na een tijdje weer zelf langs of met een 
expert in plaats van met schimmelvreter of speciale verf. 
Nu was bij hen allen de boodschap dat ze meer moesten 
ventileren en hoger moesten stoken. 
De bewoonster aan het Heeswijkplein: “Iedereen heeft 
steeds gezegd dat er beter geventileerd moet worden. Dit 
heb ik gedaan, maar het hielp niet.”
Ook de bewoonsters aan de Verwoldestraat en Schoon-
hetenstraat herkennen zich hierin. Bewoonster Schoon-
hetenstraat: “Toen kwam steeds het verhaal dat ik beter 
moest luchten, dat heb ik telkens gedaan. Wanneer er 
later weer iemand anders van Vestia langskwam, was het 
verhaal dat ik juist te veel luchtte. Het zijn steeds tegenstrij-
dige verhalen.” 

De conclusie hieruit is dat het beter ventileren en hoger 
stoken dus ook niet heeft bijgedragen aan het verhelpen 
van de vocht- en schimmelproblemen. 

Bij alle meldingen die daarna kwamen heeft Vestia alleen 
nog gereageerd als er een instantie zoals het juridisch 
loket werd ingeschakeld. Dit heeft Betul aan de Ver-
woldestraat bijvoorbeeld gedaan: “Ik heb een keer het 
juridisch loket ingeschakeld, omdat ik er zo klaar mee 
was. Toen kwam Vestia er wat aan doen. Er zijn gipspla-
ten gezet op de plekken met schimmel, eindelijk werd er 
meteen actie ondernomen. Ik had het idee dat Vestia toen 
wel moest, omdat ze er een beetje bang van werden dat 
het juridisch loket werd ingeschakeld. De schimmel komt 
helaas ook gewoon weer door de gipsplaten. Er is dus 
niets veranderd.”
Uit de verhalen van de bewoners blijkt dus duidelijk dat na 
herhaaldelijk klachten indienen er nog steeds geen defi-
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nitieve oplossing is geboden. Zelfs na een bezoek van de 
vocht- en schimmelexpert of het inschakelen van een huur-
commissie/juridisch loket is het probleem niet aangepakt. 
Het bleken enkel lapmiddelen, zoals een gipsplaat voor 
een muur met schimmel zetten. Op papier is er dan wat 
gebeurd, maar ze laten een gezin achter in een huis waar 
de schimmel is verstopt en elk moment weer tevoorschijn 
kan komen.
De bewoners zijn hierdoor hun hoop op echte hulp van 
Vestia verloren. Momenteel krijgen ze soms niet eens 
meer contact met Vestia. Bewoonster Schoonhetenstraat: 
“Vestia is niet meer zoals vroeger. Vroeger waren ze nog 
vriendelijk en kwamen ze altijd helpen. Nu niet meer.” 

Ondanks dat de hoop op Vestia is verdwenen, willen ze 
wél geholpen worden. Alleen moet het dan ook wel écht 
gaan gebeuren. Ze willen serieus genomen worden met 
hun problemen. Dat vertrouwen is er echter niet doordat 
er telkens alleen tijdelijke oplossingen worden geboden. 
Bewoners willen een echte oplossing die de oorzaak aan-
pakt en voorgoed is. Bewoonster Heeswijkplein: “Vestia 
voert telkens een huurverhoging door en gooit de ser-
vicekosten omhoog. Ondertussen wordt er niets gedaan 
met al onze klachten. Het wordt tijd dat Vestia alles komt 
oplossen en stopt met het wijzen naar anderen.” 
Ook de bewoners van de Verwoldestraat zien dit zo: “Het 
zou Vestia sieren als ze om tafel willen met hun huurders 
en willen luisteren naar onze verhalen. Daarna moeten 
ze er dan ook echt daadwerkelijk wat mee doen, anders 
schiet het niet op.”

4.1.2 Duiding van de oorzaak  
Er wordt door de bewoners, ondanks alle tegensla-
gen, zeker nog een oplossing verwacht van Vestia voor 
hun vocht- en schimmelproblemen. Alleen wijzen naar 
anderen gaat dus niet meer. De oorzaak moet worden 
aangepakt. Dat is dan ook de belangrijkste behoefte van 
de bewoners. 

Als oorzaak wordt nu nog vaak bewonersgedrag aange-
wezen, Vestia heeft ook toegegeven dat dit volgens hun 
ook vaak de oorzaak is. Echter blijkt dat na zorgvuldig 
opvolgen van hun adviezen en die van de experts, er geen 
verandering is te zien. Het voorbeeld van de Pieter Lange-
dijkstraat is daarvoor goed bewijs. Na 6 weken monitoren 
kon niet anders dan geconcludeerd worden dat het aan 

het gedrag van de bewoonster niet lag. Er moet dus een 
andere oorzaak zijn.

Ook Siem Goede van de Woonbond erkent in een 
interview (zie bijlage 17) dat de afhandeling van vocht- en 
schimmelklachten een probleem is en dat het echt niet 
altijd aan de bewoners ligt: “Het is een complex verhaal. 
Stap 1 is altijd de klachten serieus nemen. Je ziet dat 
corporatiemedewerkers nu vaak geen flauw idee hebben. 
Er wordt gezegd, ga maar ventileren, maar een raampje 
open is niet de oplossing. Ook isolatie, verhelpen van een 
lekkage of vocht in de kruipruimte is nodig. Daarnaast 
zijn er natuurlijk goede middelen nodig om te kunnen 
ventileren.”

Na het analyseren van de gespreksverslagen en het rap-
port als second opinion inzake de Pieter Langedijkstraat 
komt er één onderwerp steeds terug, Siem Goede heeft 
het ook al genoemd. Opvallend is namelijk dat de bewo-
ners in het gesprek allemaal aangeven last te hebben van 
vochtige kelders, maar Vestia heeft hier nooit iets mee 
gedaan in relatie tot vocht en schimmel. De bewoonster 
aan de Verwoldestraat heeft een eettafel bijvoorbeeld 2 
jaar in de kelder laten staan. Toen ze daarna de tafel naar 
haar kamer wilde halen bleek hij twee keer zo dik te zijn 
geworden en onder de schimmel te zitten. We weten nu 
dat schimmel ontstaat bij kou en vocht, dus in deze kelder 
moet het koud zijn en moet er veel vocht zijn. 
Bij de bewoonster aan de Schoonhetenstraat wordt 
momenteel gerenoveerd. Voor de renovatie had zij geen 
last van de kelderruimte onder haar. Er zat een raampje in 
de kelder en die stond open om te luchten. Nu is de kelder 
helemaal dicht gemaakt, er is geen ventilatiemogelijkheid. 
Dat heeft voor wat problemen gezorgd. Er hangt een 
muffe geur en er staat allemaal water in. 
Ook de bewoonster van de Pieter Langedijkstraat heeft 
een vochtige kelder. Niet voor niets is het advies van 
Vochtadvies om de kelder te ontluchten en de dampspan-
ning te verlagen. 

Dit is een veel voorkomend probleem in Moerwijk-Oost. 
Els Beekhuis van Mooi Welzijn zegt hierover: “Als het hard 
regent staan de kelders vol met water. Tot wel 10 a 15 cm 
hoog. Er was volgens haar wel iets aan gedaan want 
hier hoorde ze de laatste tijd niet veel meer over. Dat de 
kelders zo vochtig zijn en snel vollopen komt ook door de 
grondwaterstand.” (Zie bijlage 3)
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De bewoonster aan het Heeswijkplein heeft hier ook erg 
last van. “Bij een storm loopt het water gewoon naar 
binnen. De kelders staan dan helemaal vol.” 

Het is dus een collectief probleem dat er in de kelders veel 
vocht zit en dit niet zomaar weg kan. Hier is tot nu toe 
niets mee gedaan in relatie tot de schimmelproblemen. De 
vocht- en schimmelexpert heeft de kelders van de vier be-
zochte woningen tijdens de meeloop-dag ook niet grondig 
gecontroleerd en gemeten. Dat, terwijl dit ook zeker een 
oorzaak kan zijn voor de vocht- en schimmelproblemen, 
zoals blijkt uit de second opinion aan de Pieter Langedijk-
straat en de expertise van Eddy Cruysberghs. 

Ook koudebruggen dragen bij aan de vocht- en schim-
melproblemen. Zo blijkt uit het rapport van Projectburo 
Rijnland: “In enkele woningen is schimmelvorming 
zichtbaar aan de binnenzijde van de buitenmuur. Deze 
schimmelvorming is een gevolg van oppervlakte conden-

satie door het bereiken van de dauwpunttemperatuur.” 
(Projectburo Rijnland, 2015) Hierbij wordt ook vochtdoor-
slag genoemd.
De maatregelen die nu steeds worden getroffen zijn ge-
richt op bewonersgedrag en deze verhelpen de problemen 
niet. Bouwtechnische oorzaken zijn niet ter sprake geko-
men of onderzocht bij de bewoners die zijn gesproken. 
Op basis van deze gegevens kan dan ook de conclusie 
getrokken worden dat bewonersgedrag geen rol speelt 
in de oorzaak van vocht en schimmel, dat een bouwtech-
nische oorzaak niet is onderzocht door Vestia, maar dat 
het teveel aan vocht in de kelders wel een aannemelijke 
oorzaak zou kunnen zijn van het probleem. In onderstaan-
de figuur wordt dit uitgelegd door de relatie aan te geven 
tussen bewonersgedrag, de bouwfysische kwaliteit van de 
woning en in hoeverre vocht en schimmel dan een kans 
heeft. 

Figuur 4.1.2.1: Relatie tussen woongedrag, bouwfysische kwaliteit en de mate van vocht en schimmel (Alewijnse)
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Afbeelding 4.1.2.1: Schematische tekening over hoe een vochtige kelder leidt tot schimmelproblemen in de woning (Hell)

In onderstaande afbeelding is schematisch weergegeven hoe een vochtige kelder tot schimmelvorming in 

de woning kan leiden.

4.1.3 Behoeften van de bewoners 
Als de antwoorden van de bewoners op de vraag ‘Wat 
moet er voor u gedaan worden om schimmelvrij te wonen’ 
naast elkaar worden gelegd, komen steeds dezelfde 
wensen naar boven. 

“Neem ons en onze klachten serieus”: De bewoners voelen 
zicht niet meer serieus genomen na telkens lapmiddelen 
als oplossing te krijgen en na vele klachten vaak geen 
contact te krijgen. 

“Er moet een echte oplossing komen”: Zoals hierboven al 
vaak naar voren kwam willen de bewoners nu echt gehol-
pen worden. Nu geen tijdelijke oplossingen meer, maar de 
echte oorzaak aanpakken. 

“De huizen moeten tochtvrij gemaakt worden en vocht-
vrij”: De bewoners willen weer leefbare woningen voor hen 
en hun kinderen. Alle bewoners voelen tocht en kou in hun 

huis, hier valt niet tegenop te stoken. 

“De huizen moeten betaalbaar blijven.”: In alle verhalen 
komt terug dat de huur verhoogd wordt na een ingreep of 
dat de servicekosten ineens omhooggaan. Dat kan niet 
langer. De huur kan niet blijven stijgen voor een woning 
die niet leefbaar is.
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4.2 Bewonersbehoeften om zorge-
loos gasloos te wonen
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deel-
vraag: “Welke behoeften moeten voor de bewoners 
van Vestia-woningen in Moerwijk-Oost worden 
vervuld om zorgeloos gasloos te kunnen wonen?”

Ook voor deze deelvraag geldt dat er met bewoners 
gesproken moet worden om tot beantwoording te komen. 
In de gesprekken die gevoerd zijn is dit dan ook ter sprake 
gebracht. 

4.2.1 Analyse bewonersgesprekken
Uit gesprekken met de bewoners van de Verwoldestraat 
blijkt dat ze nu vaak geen idee hebben wat de plannen zijn 
van Vestia met hun woning. Dit brengt veel onzekerheid 
met zich mee. Mensen zien een paar straten verderop 
woningen gesloopt worden en daarachter weer grote 
renovaties plaatsvinden. Over hun eigen blok is nog niet 
bekend wat er gaat gebeuren. Zoals benoemd hebben 
de bewoners wel een brief ontvangen van Vestia, waarin 
staat dat ze op zoek zijn naar mensen voor een klankbord-
groep. (Zie bijlage 6) Vestia wil input van de bewoners, 
omdat ze nog onderzoeken hoe ze de woningen energie-
zuinig kunnen maken. Hierin geven ze ook aan dat ze leren 
van het complex aan de Schoonhetenstraat. De ideeën 
van de bewoners helpen Vestia om naast financiële en 
technische voorwaarden een goed besluit te nemen voor 
de toekomst. 

Interessant is dat Vestia in deze brief ook het onderzoek 
aanhaalt dat in 2015 is uitgevoerd door Projectburo 
Rijnland. Dit onderzoek is inmiddels 5 jaar geleden uitge-
voerd en in de brief van 17 februari geven ze aan op basis 
hiervan een plan van aanpak te ontwikkelen. 5 jaar later 
starten ze dus met een plan van aanpak, terwijl er heel 
duidelijk in staat dat er zaken zijn die snel moeten worden 
opgepakt. 

Een overeenkomst in de verhalen van de bewoners is dat 
het de bewoners op energetisch gebied het meeste stoort 
dat ze veel kou in huis hebben en dat het tocht. Zo verteld 
de bewoonster aan het Heeswijkplein dat er overal gaten 
en kieren in de woning zitten. “Als het hard waait hoor je 
de wind zelfs fluiten in huis.” 
Ook de bewoonster aan de Verwoldestraat heeft last van 

de tocht. “De muren stralen veel kou af. Als ik op de bank 
zit en mijn arm op de leuning leg die aan de muurkant zit, 
wordt die arm helemaal koud. Je kan de tocht gewoon 
voelen.” 

Eerder is al aangegeven dat er in Moerwijk-Oost zorgen 
zijn over de energiekosten, nu en in de toekomst. Om de 
energierekening omlaag te krijgen en niet meer zo hoog 
te hoeven stoken is voor de bewoners een extra reden om 
de woningen tochtvrij te maken. Een fatsoenlijk verwar-
mingssysteem, waarbij warmte gelijkmatig over de hele 
woning wordt verdeeld,  is ook meer dan welkom. Zo geeft 
Betul van de Verwoldestraat aan dat het nu vaak gebeurt 
dat de slaapkamers heel heet worden en de woonkamer 
totaal niet of andersom.

Een andere bewoonster met wie gesproken is, woont aan 
de Schoonhetenstraat en haar woning zit in de afronding 
van de renovatie die in januari is begonnen. Aangezien 
Vestia heeft aangegeven te willen leren van deze reno-
vatie voor de rest van Moerwijk-Oost, wordt hieronder 
besproken wat er volgens de bewoonster goed ging en 
wat niet. Veel dingen gingen goed vertelde ze, maar er zijn 
ook zeker aandachtspunten. 
Zo mochten ze kiezen of ze na de renovatie wilde blijven of 
dat ze een andere woning wilde. Het “passende” aanbod 
dat ze kregen was een huurwoning van 830 euro in de 
maand. De bewoonster: “Dat is niet te betalen voor ons. 
Dat is de helft van het inkomen dat we hebben!” Mo-
menteel betalen ze rond de 450 euro huur per maand, 
het aanbod is dus bijna het dubbele. Een echt passend 
alternatief bood Vestia dus niet. 

Ze hebben er daarom ook voor gekozen om na de reno-
vatie terug te keren. Vanwege het feit dat het een grote 
ingreep is, kregen ze voor een maand een tijdelijke woning 
waarin ze konden verblijven. Niet iedereen in het complex 
kreeg dit aangeboden volgens de bewoonster. Wat er 
precies ging gebeuren was niet duidelijk. Wat ze wisten is 
dat ze terug konden in hun woning wanneer het klaar was 
en dat Vestia had gezegd dat de schimmel dan ook weg 
zou zijn. 
Hieruit valt op te merken dat Vestia niet alleen onduidelijk 
is in hun plannen vooraf, maar ook tijdens het proces. Zelfs 
wanneer de renovatie gaande is, is niet alles duidelijk. 
Toen ze terug konden naar hun woning was het alleen nog 
niet klaar. “Nog steeds komen er allerlei bouwvakkers over 
de vloer. Ik kan dus nog steeds mijn spullen niet uitpakken, 
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want dan blijf ik bezig met schoonmaken. Ze komen ook 
gewoon zonder aankondiging en het vervelende is dat het 
monteursbedrijf een huissleutel van mijn huis heeft gekre-
gen van Vestia. Zij komen zonder aankondiging en zonder 
aan te bellen gewoon mijn huis binnen lopen!” 
Dat laatste is iets wat natuurlijk meteen moet veranderen. 
Een verhuurder mag namelijk niet zonder toestemming 
van de huurder de woning betreden. Dat geldt dan al 
helemaal voor derden. Recht en Vastgoed zegt hierover 
op hun website: “De hoofdverplichting van de verhuurder 
is om de verhuurde zaak ter beschikking te stellen en te 
houden van de huurder. En wel op zo’n manier dat de 
huurder het rustige, ongestoorde genot hiervan kan heb-
ben. De verhuurder verstoort dat woongenot door zonder 
toestemming een woning te betreden.” (Huijsmans, 2019) 

De verhuurder zou alleen de woning mogen betreden 
zonder toestemming wanneer er sprake is van een 
noodsituatie die kan leiden tot ernstige schade aan het 
gehuurde. Recht en Vastgoed noemt het voorbeeld van 
een gesprongen leiding. In het geval aan de Schoonhe-
tenstraat is hier geen sprake van. Duidelijk is dat deze 
aanpak niet kan worden doorgezet bij de aanpak van de 
rest van de woningen. 
De belofte dat de schimmel weg zou zijn, is niet exact 
nagekomen. De schimmel is in de keuken en badkamer 
weggespoten met schimmelvreter waarvan eerder al is ge-
concludeerd dat deze enkel tijdelijk werkt. De schimmel in 
de woonkamer zit nog steeds op de muur. Wel kan het kan 
zo zijn dat door alle andere maatregelen die Vestia heeft 
getroffen de schimmel afsterft en niet terugkomt. Vestia 
heeft namelijk nieuwe ramen en kozijnen laten plaatsen en 
er is geïsoleerd vanaf de buitengevel. 

Ook is er nieuwe mechanische ventilatie geplaatst. Dit zijn 
goede maatregelen die de woning energiezuiniger maken 
en helpen bij een gezond woonklimaat wat schimmel-
vorming beperkt. De aanwezigheid van een werkende 
mechanische ventilatie is echter niet vanzelfsprekend in 
Moerwijk-Oost. De bewoonster aan het Heeswijkplein 
wist te vertellen dat het systeem wel aanwezig is, maar dat 
deze niet werkt. “Er is nergens een knopje of een touwtje te 
vinden om het te activeren. Als ik met mijn handen voel bij 
zo’n gat, dan voel ik geen luchtstroom. Het vermoedde is 
dat deze mechanische ventilatie dus helemaal niets doet.” 
 
Tijdens het bezoek aan de woning aan de Schoonheten-
straat was te zien dat er nieuwe balkons werden gezet. 

Dat is goed nieuws. De oude balkons waren namelijk 
doorgetrokken balkons. Dat wil zeggen dat de betonnen 
vloer van de woning een stuk doorliep naar buiten als bal-
kon. Dit veroorzaakt een koudebrug doordat de isolatie 
dan wordt doorbroken. In de nieuwe situatie is dit niet het 
geval omdat de balkons worden bevestigd met een ther-
mische onderbreking. De balkons worden met stekeinde in 
de vloer vastgemaakt. Dit voorkomt een koudebrug. 
De bewoonster vertelde daarbij ook dat haar huur na 
alle ingrepen met 25 euro per maand omhoog is gegaan. 
Vestia had dit van tevoren gecommuniceerd, maar het 
blijft onwijs veel geld. Mensen maken zich al zorgen over 
de kosten en de meesten hebben het niet breed. Zoals 
beschreven in het wijkprofiel moeten ze als gezin leven van 
een enkel inkomen of een uitkering. In het vorige hoofdstuk 
werd niet voor niets al benoemd dat de bewoners een 
betaalbaar huis willen blijven houden. 

4.2.2 Lessen uit de huidige aanpak
Wat geleerd kan worden van de Schoonhetenstraat is 
dat er duidelijker gecommuniceerd moet worden met de 
bewoners. Vestia moet duidelijk zijn in wat er gaat gebeu-
ren met de woning en als de huurders naar een tijdelijke 
woning gaan, moet duidelijk zijn wat ze kunnen verwach-
ten bij terugkeer. 

Het weggeven van huissleutels aan derden en het betre-
den van de woning zonder toestemming van de huurder 
moet per direct stoppen. Het is misschien een incident en 
alleen bij deze bewoonster, maar het kan niet uitgesloten 
worden dat dit vaker gebeurt. In beide gevallen is de les 
dat dit zeer onprettig is voor de betreffende bewoner en 
het ook in strijd is met wat volgens de regels is toegestaan.  
Het aanbieden van een andere woning staat Vestia vrij, 
maar de huidige situatie leert ons dat het aanbod niet 
passend is. Dit kan verbeterd worden door een woning 
in dezelfde prijsklasse als de huidige woning aan te 
bieden. Als een iets duurdere, beter geïsoleerde woning 
wordt aangeboden, waarbij de som van de huur en 
verwarmingskosten op gelijk niveau als de huidige is, dan 
zou ook in dat geval sprake kunnen zijn van een redelijk 
aanbod.
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4.2.3 Behoeften van de bewoners 
“Wees duidelijk in wat de plannen zijn met de woningen”: 
Uit alle verhalen blijkt dat er onwijs veel onduidelijkheid is 
over de renovatie- en sloopplannen. Deze onduidelijkheid 
moet verdwijnen, de bewoners willen weten waar ze aan 
toe zijn. 

“Maak de huizen tochtvrij en vochtvrij”: Deze behoefte 
staat in het vorige hoofdstuk en geldt ook hier. De bewo-
ners willen weer leefbare woningen voor hen en hun kin-
deren. Alle bewoners voelen tocht en kou in hun huis, hier 
valt niet tegenop te stoken. Ook in dit hoofdstuk was te 
lezen dat de kou veel woongenot ontneemt en zorgt voor 
een hoge energierekening. Door de woningen tochtvrij te 
maken worden ze meteen een stuk energiezuiniger. 

“Plaats mechanische ventilatie die werkt of zorg ervoor dat 
de aanwezige installatie het gaat doen”: Ventileren zorgt 
voor een gezond leefklimaat in de woning, zonder een 
werkend systeem is dit niet te bereiken. Uit de gegevens 
blijkt dat niet iedereen een werkend systeem heeft, dit zien 
de bewoners dan ook graag opgelost. 

Wederom is ook hier de behoefte: “laat de huren en 
servicekosten niet stijgen”: In het theoretisch kader was al 
te lezen dat in de huursector van Den Haag 14% van de 
huishoudens ongeveer 10% van het netto-inkomen aan 
energielasten betaalt. Als de woningen verduurzaamd 
worden moeten ook de bewoners hier hun voordeel uit 
kunnen halen. Het is daarom redelijk om de som van de 
huurlasten en verwarmingskosten ten minste op hetzelfde 
niveau als het huidige te houden.
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4.3 Technische maatregelen die 
invulling geven aan de bewoners-
behoeften 

“Wat zijn de technische maatregelen die invulling 
geven aan de behoeften van de bewoners van 
Vestia-woningen in Moerwijk-Oost om zorgeloos 
gasloos te kunnen wonen en de vocht- en schimmel-
problemen op te lossen?”
In dit hoofdstuk zijn de behoeften van de bewoners 
vertaald naar concrete (bouw)technische maatregelen. 
Deze maatregelen worden gepresenteerd per onder-
werp, vervolgens gecategoriseerd per behoefte en verder 
toegelicht. 

4.3.1 Schimmelvrij wonen
Om schimmelvrij te kunnen wonen hebben de bewoners 
een aantal behoeften die staan omschreven in hoofdstuk 
4.1.3. Om in deze behoeften te kunnen voorzien zijn er 
maatregelen nodig. Deze maatregelen zijn tot stand 
gekomen door gesprekken met experts en in overleg met 
de bewoners. 

“Er moet een echte oplossing komen” 

Maatregel: Kelders ontluchten
Bewoners uit Moerwijk geven aan dat hun kelders vaak 
vol met water staan, vooral na een hevige regenbui. Er is 
al aangetoond dat dit zeker een oorzaak kan zijn voor het 
schimmelprobleem in Moerwijk-Oost. Er komt waarschijn-
lijk vocht (regen) van het maaiveld de kelders binnen, 

want de kelders liggen onder het maaiveldniveau. 
Omdat een vochtige/natte ruimte onder je huis een te 
hoge dampdruk in de kelder veroorzaakt en deze in dit 
geval enkel een weg naar boven in de woning kan vinden, 
kan dit ook schimmelproblemen kan veroorzaken. 

Het is daarom noodzakelijk het vochtgehalte terug te 
dringen en de dampdruk te verlagen. Dit kan door de 
kelders te ontluchten. Dit is niet meer dan ervoor zorgen 
dat de kelders goed geventileerd worden. Om de hele 
kelder goed te luchten en al het vocht af te voeren is een 
diagonale ventilatiestroom effectief. 
 
Deze manier van ontluchten voorkomt condens in de 
woning. Als ontluchting naar het dak niet mogelijk is, kan 
aan het eind van de ontluchtingsbuis ook een ventila-
tor geplaatst worden of de ontluchting kan naar een 
mechanische ventilatie toe. In de afbeelding hieronder is 
weergegeven hoe dit eruit ziet. 

Daarnaast is het raadzaam om ervoor te zorgen dat het 
regenwater van het maaiveld niet onder de begane grond 
kan kruipen. Dit lukt met een rubberen coating. Met een 
plaat isolatie ertegenaan wordt het verschil in dampdruk 
tussen binnen en buiten ook nog eens verlaagt.

Afbeelding 
4.3.1: Ventilatie-
mogelijkheden 
kelders (Leenen 
steengoed b.v., 
2018)
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Maatregel: Mechanische ventilatie aanleg-

gen door heel de woning 
Een van de adviezen richting de bewoners is vaak dat er 
beter geventileerd moet worden. Nu is al aangetoond dat 
dit niet de oorzaak van hun problemen is, maar toch is het 
belangrijk om te ventileren voor een goed binnenklimaat. 
Hiervoor is het wel van belang dat deze mogelijkheid er 
is en deze ook goed werkt. Wat blijkt is dat niet iedereen 
standaard mechanische ventilatie had en bij sommige 
werkt deze niet. De mechanische ventilatiesystemen die 
er al zijn, moeten daarom ook nagekeken worden op 
afzuigcapaciteit. Als de mechanische ventilatie nog niet 
aanwezig is, moet deze worden geplaatst. Tijdens de 
bezoeken met de vocht- en schimmelexpert bleek niet elke 
ventilatiekap goed af te zuigen. Daarnaast is het van be-
lang dat iedereen in elke kamer ook de mogelijkheid heeft 
om te ventileren. De meeste woningen in Moerwijk-Oost 
beschikken over natuurlijke toe- en afvoer qua ventilatie. 

In het bouwkundig onderzoeksrapport van Projectburo 
Rijnland over de woningen rondom de Schoonhetenstraat 
uit 2015, is al eerder gewezen op het aanbrengen van 
mechanische ventilatie. Dit zal vooral op plekken met veel 
vochtproductie, zoals een badkamer en keuken, een groot 
verschil maken.

Wanneer de mechanische ventilatie voldoende werkt is te 
vinden in het bouwbesluit. Hierin staat: 
“Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige voorziening 
voor luchtverversing dat het ontstaan van een voor de 
gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt 
voorkomen. Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor 
luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde ca-
paciteit van ten minste 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlakte 
met een minimum van 7 dm³/s.”  (Bouwbesluitonline, 
2012)

 “Maak de huizen tochtvrij en vochtvrij”

Maatregel: Koudebruggen verhelpen 
Een koudebrug is een onderbreking in de isolerende 
laag van de buitenschil van de woning. Een voorbeeld is 
bijvoorbeeld een vloer die tot de buitengevel aanloopt. 
Op deze manier zitten dus goed geïsoleerde delen tegen 
geen of slecht geïsoleerde delen aan. Zo ontstaat er als 
het ware een gat in de isolatie en gaat veel warmte ver-
loren op deze plek. Er is dan sprake van een koudebrug. 
(Takkenkamp Isolatie, 2020) 

Koudebruggen zijn vaak plekken waar schimmel als eerst 
te zien is. Dat komt doordat deze plekken koud zijn en de 
warme lucht in huis hier af zal koelen. Dat zorgt voor con-
densatie. De combinatie van vocht en kou is ideaal voor 
de schimmel om te groeien. (energids.be, 2020) Om deze 
reden is het verhelpen van koudebruggen dan ook een 
maatregel die ervoor zorgt dat vocht minder snel een kans 
krijgt om zich tot schimmel te vormen in de woning. 

Voor de situatie rondom de Schoonhetenstraat geldt dat 
de balkonelementen gekoppeld zijn aan de vloerconstruc-
tie van de woning. Dit betekend dus een koudebrug en 
daarmee is er kans op condensatie door het bereiken van 
de dauwpunttemperatuur. Dit zijn vaak de eerste plekken 
waar je schimmel ziet. (Projectburo Rijnland, 2015)

Om deze koudebruggen te verhelpen zijn er twee dingen 
mogelijk:
Ten eerste het verminderen van de dampdruk binnen. Dat 
wil zeggen ventileren met koude droge lucht. Hierdoor 
wordt het wel onaangenamer in huis, want je wilt het 
warm hebben. 

Ten tweede, als het gaat om balkons, dan kan er een 
thermische onderbreking toegevoegd worden. De vloer 
wordt dus niet naar buiten toe doorgetrokken, maar 
stopt gewoon bij de gevel. Het balkon wordt eraan vast 
gemaakt middels stekeinde in de vloer.

4.3.2 Zorgeloos gasloos wonen 
Om zorgeloos gasloos te kunnen wonen hebben de 
bewoners een aantal behoeften die staan omschreven in 
hoofdstuk 4.2.3. Om in deze behoeften te kunnen voor-
zien zijn er maatregelen nodig. Deze maatregelen zijn tot 
stand gekomen door gesprekken met experts en in overleg 
met de bewoners.

“Tochtvrij en vochtvrij wonen “

Maatregel: Isoleren
Isoleren is een belangrijke maatregel om het thermisch 
comfort van een woning te verhogen. Tess Blom, onder-
zoeker op gebied van klimaat en duurzaamheid aan de 
TU Delft, geeft ook aan dat isoleren belangrijke maat-
regel is om in elk geval het sneller warm te krijgen in de 
woning en men dus minder hoeft te stoken. Van dit laatste 
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weten we dat het voor de bewoners van Moerwijk-Oost 
erg belangrijk is.

In het bouwkundig rapport van Projectburo Rijnland staat 
onder andere dat er geen spouwmuur aanwezig is. Dit 
brengt met zich mee dat na-isolatie alleen aan de binnen- 
of buitenzijde van de woning mogelijk is. Hun advies is om 
de buitengevel te isoleren omdat dit bouwfysisch gezien 
het beste is. (Projectburo Rijnland, 2015)
Aan de Schoonhetenstraat wordt dit ook gedaan. Er 
wordt aan de buitenzijde geïsoleerd en afgewerkt met 
steenstrips. Aan de buitenzijde isoleren is ook de beste 
optie. 

Uit gesprek met Miel Karthaus (zie bijlage 18) blijkt dat 
isoleren op 3 manieren kan: Aan de binnenzijde, aan de 
buitenzijde of in de spouwmuur. In de spouwmuur isoleren 
spreekt voor zich, de nu lege spouw wordt geïsoleerd. 
Aan de binnenzijde isoleren kan ook, maar is eigenlijk niet 
wenselijk. Dit betekent namelijk dat er ook een dampdich-
te folie aangebracht moet worden om ervoor te zorgen 
dat vocht geen kans krijgt om in de isolatie te gaan zitten. 
Als dit gebeurt, moet de folie eigenlijk helemaal zonder 
onderbreking doorgetrokken worden, zonder naden en 
kieren. Vocht zoekt de snelste en makkelijkste weg en kan 
door de kleinste gaatjes doordringen. Als dat gebeurt 
en er is ook de dampdichte folie geplaatst, maar niet in 
een geheel, dan gaat het vocht zich op de lange termijn 
alsnog ophopen en zit het gevangen. Dat gaat schimme-
len. In de praktijk kan een woning nooit aan de binnenkant 
zonder kieren ingepakt worden in dampdichte folie. Daar-
om is aan de binnenzijde isoleren ook geen goed idee.  
Aan de buitenzijde isoleren blijft dan over, dit is altijd 
een goede optie. Doordat er vaak steenstrips worden 
gebruikt voor de afwerking is hydrofoberen ook niet nodig. 
Deze zijn al waterafstotend. Bij gebruik van bakstenen is 
hydrofoberen wel noodzakelijk om vocht in de isolatie te 
voorkomen.

Maatregel: Kierdicht maken 
Tocht in de woning zorgt ervoor dat er heel slecht een 
behaaglijke temperatuur bereikt kan worden. Dat is niet 
wenselijk voor het wooncomfort. Om gaten en kieren 
te dichten wordt tocht tegengegaan. De woning “lekt” 
minder waardoor de warmte beter binnen blijft en er dus 
minder gestookt hoeft te worden. 

Maatregel: HR++-glas
De beglazing dateert van 1983. De isolerende wer-
king hiervan is minimaal. (Projectburo Rijnland, 2015) 
Sommige Vestia-woning in Moerwijk-Oost hebben nog 
enkelglas, andere dubbelglas. Zelfs per portiek kan dit 
verschillen. In het adviesrapport van Projectburo Rijnland 
is aangehouden om de beglazing te vervangen door 
HR++-beglazing. HR++-glas (1,2) heeft een aanzienlijk be-
tere U-waarde dan gewoon dubbelglas (2,7), het is dan 
ook zeker aan te raden om de ramen hiermee te vervan-
gen. (GreenHome, 2016) Ook op ramen met dubbelglas 
staat bij sommige bewoners condens.

Extra Maatregel: HR-installaties plaatsen
In de toekomst is het meest aannemelijk dat Moer-
wijk-Oost gaat aansluiten op de Leiding door het Midden. 
Dat houdt in dat er stadsverwarming ofwel blokverwar-
ming komt. In dit geval is het niet nodig om de ketels te 
vervangen voor een HR-variant. Bij stadsverwarming heb 
je namelijk geen eigen ketel en wordt dit geregeld via een 
leidingsysteem. Bij blokverwarming heb je één centrale 
CV. (Energiewereld, 2019) In dit geval is het natuurlijk wel 
verstandig om een energiezuinige te plaatsen. Een Warm-
tewisselaar is wel nodig in deze situatie. Tess Blom zegt 
ook: “Als het om restwarmte van de Rotterdamse havens 
gaat is deze waarschijnlijk hoge temperatuur, deze is dan 
hoog genoeg om direct te gebruiken voor verwarmen en 
warmtapwater, met behulp van een warmtewisselaar en 
misschien een opslag-vat. Bij stadsverwarming op hoge 
temperatuur heb je een warmtewisselaar nodig, deze kan 
centraal vanuit het blok met individuele afleversets bijvoor-
beeld. Een verwarmingsinstallatie als een warmtepomp 
is niet nodig omdat je warmtegelevert krijgt waarvan 
de temperatuur hoog genoeg is voor je verwarming en 
warmtapwater.” (Blom, Vragen via de mail over duurzaam 
verwarmen, 2020)

Als het nog lang gaat duren voordat deze overstap 
wordt gemaakt, is het een overweging om te kijken naar 
HR-ketels. De ketels worden al vervangen en dan is het 
verstandig om de juiste te kiezen. Deze ketels hebben 
een hoger rendement dan een standaard of verouderde 
cv-ketel en zijn daarmee energiezuiniger. Een combiketel 
is daarin weer een efficiënte keuze, want met de HR-com-
biketel stook je de centrale verwarming en verwarm je het 
tapwater dat uit de kraan komt. 
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Deze maatregelen noemde Bert Kaiser van referentiepro-
ject ’t Ven ook om de woningen van het gas af te helpen 
en schimmelvrij te wonen. (Zie bijlage 9) Zij hebben kou-
debruggen verholpen, wanden geïsoleerd (dikker pakket 
in overleg met bewoners) en mechanische ventilatiesyste-
men aangelegd. “Met het aanpakken van de wanden is 
ook meteen gekozen voor een voorzetwand. Dit, zodat de 
huizen ook weer aan de geluidsnormen voldoen, ze waren 
namelijk erg gehorig.”

4.4 Sociale maatregelen die invul-
ling geven aan de bewonersbehoef-
ten 
“Wat zijn de sociale maatregelen die invulling 
geven aan de behoeften van de bewoners van 
Vestia-woningen in Moerwijk-Oost om zorgeloos 
gasloos te kunnen wonen en de vocht- en schimmel-
problemen op te lossen?”
In dit hoofdstuk zijn de behoeften van de bewoners ver-
taald naar concrete sociale maatregelen. Deze maatre-
gelen worden gepresenteerd per onderwerp, vervolgens 
gecategoriseerd per behoefte en verder toegelicht.

4.4.1 Schimmelvrij wonen 

“Neem onze klachten serieus” 

Maatregel: Neem elke klacht serieus en ga 

langs 
De bewoners van Moerwijk-Oost voelen zich niet meer 
serieus genomen. Een van de redenen is dat ze geen con-
tact krijgen met Vestia over hun klacht en/of dat er niets 
aan gedaan wordt. De oproep vanuit de bewoners is dan 
ook dat Vestia weer langs moet komen om het probleem 
te zien en van daaruit serieus samen naar een oplossing 
te zoeken. 

4.4.2 Zorgeloos gasloos wonen 
 

“Geef duidelijkheid over de renovatie en/of 

sloopplannen”

Maatregel: Betrek de huidige bewoners bij 

de nieuwe plannen
De bewoners hebben nu geen idee wat er gaat gebeuren. 
Die onzekerheid zorgt voor een veel weerstand en stress. 
Ze willen dat er gevraagd wordt naar hun inzichten, ze 
willen graag meedenken. Het feit dat er toegewerkt wordt 
naar een klankbordgroep voor het gebied rondom de 
Verwoldestraat is dan ook zeer positief.

4.4.3 Algemeen 

“De huizen moeten betaalbaar blijven” 

Maatregel: Verhoog de huren niet 
De laatste behoefte van de bewoners gaat over de 
betaalbaarheid van hun woning. Zoals meermaals aan 
bod is gekomen in dit rapport, hebben de mensen in 
Moerwijk-Oost het niet breed. Een huurverhoging van 
25 euro (5,55%) per maand, zoals aan de Schoonhe-
tenstraat, komt dan ook hard aan. Voor hen betekent dit 
dat de ouders boterhammen minder moeten eten om de 
kinderen nog steeds naar sport te kunnen laten gaan. Dat 
is de realiteit waarin de meeste gezinnen leven. 
Deze gezinnen moeten op alle kleintjes letten en hebben 
jarenlang in een ongezonde schimmelwoning gewoond. 
Het minste wat aan compensatie geboden kan worden 
is om de som van de huurlasten en verwarmingskosten 
ten minste op hetzelfde niveau als het huidige te houden, 
want na de renovatie hebben de bewoners van Moer-
wijk-Oost eindelijk de woning waar eenieder op basis van 
Artikel 25 uit het UVRM recht op heeft.  
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In dit onderzoek is er een antwoord gezocht op de vraag: 
“Hoe ziet het eisenpakket van maatregelen van Vestia-be-
woners uit Moerwijk-Oost eruit om de vocht- en schimmel-
problemen op te lossen en zorgeloos gasloos te kunnen 
wonen?” 

Om deze vraag te beantwoorden is kwalitatief onder-
zoek verricht onder alle stakeholders. Uit de resultaten is 
gebleken dat Vestia het financieel zwaar heeft. Hierdoor 
is het voor hen niet mogelijk om hun volledige woning-
voorraad met optimaal resultaat te kunnen verbeteren. Ze 
doen wat het meest nodig is. Dit houdt in dat ze enkel no 
regret maatregelen toepassen. Tegelijkertijd komt uit het 
onderzoek dat de Vestia-huurders in Moerwijk-Oost zich 
niet serieus genomen voelen met hun problemen omtrent 
vocht en schimmel in hun woning. Alle huurders die zijn 
gesproken hebben van begin af aan al last van vocht- en 
schimmel. Vaak is dat al 10 jaar of meer. Na herhaal-
delijk klachten indienen is er geen structurele oplossing 
gekomen. Zij zijn om deze reden dan ook het vertrou-
wen verloren. De huurders voelen zich pas weer serieus 
genomen als Vestia haar taken oppakt en hun problemen 
verhelpt, voorgoed. 
Daarvoor is het nodig de échte oorzaak aan te pakken. 

De oorzaak die nu telkens wordt aangewezen is het ge-
drag van de bewoners. Op basis van dit onderzoek is de 
conclusie dat bewonersgedrag niet de oorzaak is. Gedrag 
kan het probleem verergeren, maar het is in de gevallen 
in Moerwijk-Oost niet de oorzaak. De oorzaak ligt aan 
de bouwtechnische kant en is zeer waarschijnlijk terug te 
brengen op de te hoge dampspanning in de kelders. 

Omtrent de energietransitie is gebleken dat er erg veel 
onduidelijk is. Wat concrete no-regret maatregelen zijn 
die Vestia wil toepassen, kon niet worden beantwoord. De 
huurders hebben geen idee wanneer hun straat aange-
pakt wordt. Dat zorgt voor veel onrust en zorgen in de 
wijk. Wat hierbij ook een belangrijke zorg is, is de angst om 
een forse huurverhoging te krijgen na renovatie of sloop. 
Dat kunnen de meeste huurders niet aan. 

Uit het onderzoek is een eisenpakket gekomen met eisen 
die bovenstaande onzekerheden en problemen moet 
wegnemen. Uit behoeften die de bewoners hebben zijn 
maatregelen naar voren gekomen en deze vormen een 
eisenpakket vanuit de bewoners voor Vestia. Hierbij is 
rekening gehouden met de no-regret eis van Vestia. Het 
eisenpakket is op de volgende pagina te lezen.

5. Conclusie 
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Deze eisen zijn samengesteld op basis van de verhalen van huurders in 
Moerwijk-Oost

Schimmelvrij wonen
1.1 Ontlucht alle kelders om de dampspanning te verlagen;

1.2 Voorzie elke woning van een mechanisch ventilatiesysteem met ventilatie-openingen in elk vertrek;

1.3 Verricht grootschalig onderzoek naar de onderliggende bouwtechnische oorzaak en pak deze aan;

1.4 Verhelp koudebruggen;

1.5 Neem elke klacht serieus en ga langs bij de betreffende huurder.

Zorgeloos gasloos wonen
2.1 Betrek de huidige bewoners bij de nieuwe plannen, vraag naar hun inzicht en laat ze meedenken;

2.2 Isoleer de muren aan de buitengevel;

2.3 Vervang de ramen door HR++-glas;

2.4 Maak de woningen kierdicht om tocht te voorkomen; 

2.5 Laat de som van de huurlasten en verwarmingskosten ook na de duurzame renovatie niet stijgen;

2.6 Plaats eventueel een HR-installatie.

     
                       

Da’s de Moeâhwèkse anpak!

Eisenpakket voor Vestia
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Alle behoeften en daarbij behorende maatregelen zijn 
samengevoegd tot bovenstaand eisenpakket. Dit eisen-
pakket is naast dit rapport het eindproduct. 

De aanbeveling is voor de bewoners om dit eisenpakket 
mee te nemen in gesprekken over de energietransitie in 
hun wijk en bij het oplossen van hun vocht- en schimmel-
problemen. 

Voor Vestia is de aanbeveling deze eisen mee te nemen 
in hun aanpak van Moerwijk-Oost tijdens de renovatie en 
nieuwbouw binnen de energietransitie en hun vocht- en 
schimmelaanpak.

Ook wordt aanbevolen om grootschalig onderzoek te 
verrichten naar de bouwtechnische oorzaak van vocht- en 
schimmelproblemen in Den Haag. Een op de drie mensen 
met een huurwoning heeft last van deze problemen, 
dat zijn er erg veel. De meeste mensen, die gesproken 
zijn tijdens dit onderzoek, geven aan de adviezen keurig 
te hebben opgevolgd, voor alsnog bleef de schimmel 
komen. Ook na een second opinion en het meten van het 
bewonersgedrag bleek dat het daar niet aan kon liggen. 
Om deze redenen is het dus aan te bevelen verder te 

kijken naar een onderliggende oorzaak in de constructie 
zelf. Aangezien het zeer waarschijnlijk is dat de kelders 
de boosdoener zijn, is het dan ook aan te raden om het 
onderzoek in eerste instantie hierop te focussen. Het 
uitrollen van een pilot met het ontluchten van de kelders is 
bijvoorbeeld een goede insteek. Hier kan gemeente Den 
Haag ook een rol in spelen, wellicht in samenwerking met 
corporaties. 

Daarnaast is Moerwijk Coöperatie bezig om buurtbe-
woners op te leiden tot schimmelcoaches. Deze schim-
melcoaches worden opgeleid tot buurt-schimmelexperts. 
Deze mensen kunnen de rest van de buurt helpen met hun 
vocht- en schimmelproblemen en ze bijstaan in gesprek-
ken met de corporatie. De aanbeveling voor Vestia hierbij 
is om zich hierbij aan te sluiten en dit initiatief te steunen. 
Het biedt kansen om gezamenlijk het probleem op te 
lossen en het vertrouwen van de mensen in Moerwijk-Oost 
weer terug te winnen. 

6. Aanbevelingen
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Het schrijven van deze scriptie was zondermeer een leer-
zaam proces. Het onderwerp dat ik heb gekozen speelt 
zich in het nu af. Hierdoor veranderde de situatie met 
regelmaat. Dit maakte het interessant en lastig tegelijk. Zo 
kwam bijvoorbeeld het herijkte verbeterplan van Vestia in 
oktober 2019 uit. De inhoud van dit plan veranderde de 
situatie dusdanig dat ik mijn plan van aanpak, hoofd- en 
deelvragen en daarmee de insteek van het eindproduct 
heb moeten aanpassen. Door overleg met mijn stagebe-
geleider Hans Alewijnse kwam ik tot inzicht dat ik op een 
gegeven moment moest kiezen van welke situatie ik uitga. 
Om een onderzoek (met tijdslimiet) af te ronden kan ik 
niet met elke kleine verandering meebewegen. Dit hoeft 
ook niet zolang ik maar duidelijk aangeef op welke situatie 
ik mijn onderzoek baseer. 

Door dit onderzoek is nu vastgesteld dat de dampspan-
ning in de kelders, naast koudebruggen en een slecht 
ventilatiesysteem, een belangrijke oorzaak is van de 
vocht- en schimmelproblemen in Moerwijk-Oost. Dit 
resultaat levert een mooie bijdrage aan de pilot van mijn 
stagebedrijf Duurzaam Den Haag. Deze pilot is gestart 
in Moerwijk-Oost en is erop gericht om in de praktijk 
testen en daarmee onderzoeken wat het effect is van het 

ontluchten van kelders op de schimmelproblemen van 
bewoners. Ook zijn alle contacten die ik heb opgedaan bij 
organisaties, bedrijven en in de wijk zelf interessant voor 
Duurzaam Den Haag. Deze draag ik dan ook graag over 
aan mijn bedrijfsbegeleider Lennart van der Linde. 

Het leukste en tegelijkertijd meest indrukwekkende 
gedeelte aan het onderzoek vond ik de gesprekken met 
bewoners. De gesprekken gingen heel natuurlijk en ik 
heb met deze mensen contact onderhouden gedurende 
het onderzoek. Ook nu het af is, zal ik met deze mensen 
contact blijven houden.
Wat het zo indrukwekkend maakte, waren de verhalen die 
verteld werden. Het zijn emotionele verhalen van mensen 
die al jaren strijden voor iets dat voor mij en wellicht ook 
u heel normaal is, namelijk een gezonde woning. Tijdens 
de gesprekken hoorde ik hoe er met hen is omgegaan en 
zag ik hoe de situatie hen opbreekt. Dat is niet niks. De 
mensen vertrouwden mij met hun verhalen en het kleine 
beetje hoop dat er nog over was, zetten ze in op mij en op 
dit rapport met het eisenpakket. 

Ik trots op het resultaat en ik hoop dat het een verschil 
mag maken voor de bewoners van Moerwijk-Oost. 

7. Nawoord 
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Bijlage
I. Uitkomsten vooronderzoek – conclusie 
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II. Bewonersverhalen  
Alltuna Shabani & Betül Kus - Verwol-

destraat  

Alltuna heeft last van vocht- en schimmelproblemen in 
haar woning. Hier strijdt ze al een hele tijd tegen. Haar 
buurvrouw (woont een paar woningen verderop, maar 
wel in hetzelfde blok) en haar vriendin, Betül, heeft er ook 
last van, maar nog erger en langer. Betül woont op de 
tweede verdieping, de tussenverdieping. 
Betül woont sinds 2011 in Moerwijk-Oost op de Verwol-
destraat. Dit is een duplexwoning met kelders beneden. 
Het was een mooie en nette woning bij de oplevering, al 
snel bleek het toch niet zo mooi en net te zijn. Na een jaar 
kwamen de schimmelproblemen. Ze begon op verschil-
lende plekken in de slaapkamers, woonkamer, keuken 
en badkamer, zwarte aanslag te zien. Ze kwam erachter 
dat dit schimmel was. In de woonkamer was en is het niet 
warm te krijgen. 

Als ze de thermostaat hoger zet, worden andere kamers 
ontzettend heet, maar de woonkamer nog steeds niet heel 
behaaglijk. Het behang en de verf dat op de woonka-
mermuren zit, bladdert eraf. Hier is een keer iemand voor 
langsgekomen van de inspectie, de muren werden toen 
gemeten op vocht en ze waren nat onderin en in het 

midden vochtig. Vervolgens is hier niet veel mee gedaan. 
Er is speciale verf tegen schimmel gebruikt en er zijn een 
keer gipsplaten gezet, alleen dit lost de oorzaak niet op. 
De schimmel komt ook hier gewoon doorheen. Ook is SKK 
langs geweest voor de kozijnen. Op een gegeven moment 
is er iemand van Vestia met de inspectie langsgekomen 
en heeft haar een heel rijtje aan maatregelen gegeven 
over hoe ze moest ventileren en stoken. Dan zouden de 
klachten verdwijnen. Nu stookte ze te hoog en ventileerde 
ze niet goed. 

Ze heeft dit advies opgevolgd, maar de schimmel en het 
vocht bleef terugkomen. Ze kon zich niet herinneren of het 
de vocht- en schimmelexpert was die langskwam.
Toen Betül in 2011 hier kwam wonen, kwam ze hier samen 
met haar man. Ze waren net getrouwd en hadden onder 
andere een mooie eettafel gekregen. Deze hadden ze later 
tijdelijk in de kelder gezet met vuilniszakken er omheen ter 
bescherming. Twee jaar later gingen ze de kelder oprui-
men en tot haar grote verbazing was de tafel 2x zo dik 
geworden. Toen de vuilniszak eraf ging zagen ze dat de 
tafel vol zat met schimmel en vocht had opgenomen. La-
ter wilden ze ook het laminaat vervangen, aan de plinten 
was namelijk al te zien dat het ook daar niet goed was. 
Bovendien begon het zo muf te ruiken. Toen ze het eruit 

(Jansen, 2020)
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haalden was het helemaal groen van de schimmel eron-
der. Dit geldt ook voor de keukenkastjes. Ook daar zat een 
muffe lucht in. Zelfs in de glazen rook ze het. Toen er een 
kastje van de muur werd gehaald, was het helemaal zwart 
daarachter. Dit is toen verholpen en er zijn nieuwe kastjes 
geplaatst. Ze maakt zich nu vreselijke zorgen over wat er 
dan wel niet achter haar keukenblok zit. Ook zit er witte 
pluizige schimmel in de kamers als ze het niet weghaalt. 
Dit is zeer zorgwekkend: https://www.strooming.nl/bin-
nenmilieu/blog/witte-schimmel-huis/ 
Bij Alltuna is alles gerenoveerd een tijdje terug, dat is best 
netjes geworden. Alleen kreeg ze daarna een fixe huur-
verhoging. Gelukkig wist ze dat dat niet op deze manier 
mocht. Dit heeft ze terug weten te draaien en heeft voor 
veel maanden geld teruggekregen. 

Ze zijn de strijd tegen de problemen gewoon zat. De 
gevolgen worden behandeld, maar de oorzaak niet. 
Als ze de woningbouw bellen wordt er zelfs gezegd dat 
vocht niet gevaarlijk is. Terwijl de een na de ander in huis 
een puf heeft.  
Betül heeft een keer het juridisch loket ingeschakeld, 
omdat ze er zo klaar mee was. Daaruit kwam voort dat 
er gipsplaten werden gezet op de plekken met schimmel, 
eindelijk werd er meteen actie ondernomen. Ze had het 
idee dat Vestia toen wel moest omdat ze er een beetje 
bang van werden. De schimmel komt helaas ook gewoon 
weer door de gipsplaten. Nog steeds blijft de schimmel 
dus terugkomen in alle kamers. Het meest onderaan 
op de muren en op de kozijnen. Op het glas komt vaak 

condens en dit trekt in de loop van de dag weg. De muren 
stralen veel kou af. Als ze op de bank zit en haar arm op 
de leuning legt die aan de muurkant zit, wordt die arm 
helemaal koud. Je kan de tocht gewoon voelen. 
Al met al geven ze de strijd nog niet op. Ze zijn boos en 
vinden het zo onrechtvaardig dat ze niet gaan toegeven. 
Dan heeft Vestia gewonnen en dat mag niet, Vestia moet 
worden aangepakt is wat ze zeggen. Ze willen meer men-
sen betrekken en er een strijd van maken. Handtekeningen 
ophalen. Langs de deuren bij de buren in hun blok. Ze vin-
den dat Vestia alles in Moerwijk moet aanpakken. Al is het 
elk half jaar een blok. Ook willen ze compensatie voor alle 
onnodige kosten die ze hebben gemaakt om de schimmel 
zogenaamd op te lossen. Dit waren geen oplossingen 
maar het aanpakken van gevolgen, wat een onbegonnen 
zaak is. Het zou Vestia sieren als ze om tafel willen met hun 
huurders en willen luisteren naar de verhalen. 
Maar dan moeten ze er ook echt daadwerkelijk wat mee 
doen daarna, anders schiet het niet op. 
Het is nu een kwestie van met zijn allen, want in je eentje 
ben je niks voor Vestia. 
Naar aanleiding van dit gesprek en hun wil om samen op 
te staan, heb ik ze ook gekoppeld aan de actie van de SP. 
De SP voert samen met huurders een wooncampagne 
op Vestia om alle problemen die er spelen aan te pakken. 
Hierdoor zijn ze ook in het Haagse AD verschenen met 
een paginabreed artikel over de problemen met Ves-
tia-woningen in Moerwijk. [10] 
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Bewoonster Moerwijk-Oost - Schoonheten-

straat
Deze bewoonster woont aan de Schoonhetenstraat in 
Moerwijk-Oost. Hier is zij samen met haar man en kind ko-
men wonen in 2007. Ze betaalde toen rond de 350 euro 
voor haar tweekamerappartement. Inmiddels is dit hun 
dertiende jaar in Moerwijk-Oost, is de huur met ruim 100 
euro gestegen en zijn er drie kinderen bijgekomen. 
Na een jaar begonnen ze last te krijgen van vocht- en 
schimmel in de woning. Dit begon in de winter. Aan het 
begin wisten ze niet wat het was: ”Je ziet zwarte spikkeltjes 
verschijnen op de muren en je hebt dat nog nooit gezien.  
Je vraagt je af wat het is.” 
Op een gegeven moment werd het erger en erger, toen 
heeft ze Vestia gebeld. “Er zitten vlekken op mijn muur en 
ik weet niet wat het is.” Vestia kwam langs om te kijken. Ze 
hebben haar niet verteld wat het was, maar later kwam ze 
er wel achter dat het om schimmel ging. 

De mensen die Vestia had langs gestuurd gingen naar 
de Gamma en kochten een bus met schimmelvreter en 
spoten dit op de muur. Daarna mocht ze even een paar 
uur niet in de kamer komen, omdat deze spray niet goed is 
voor je luchtwegen als je het inademt. 
Toen ze later de kamer weer in kwam, zag ze dat haar 
muur weer helemaal wit was, geen zwarte spikkeltjes 
meer. Dat was mooi! Na een tijdje kwam het helaas weer 
terug. Weer die spikkeltjes. Ze belde weer, ze is altijd 
blijven melden bij Vestia. Vanaf toen kwam steeds het 
verhaal dat ze beter moest luchten. Dat heeft ze elke keer 
gedaan, maar wanneer er dan iemand anders van Vestia 
langskwam, werd het verhaal dat ze te veel luchtte. Steeds 
zijn het tegenstrijdige verhalen, adviezen en oorzaken die 
Vestia aan de huurders vertelt, maar wat hetzelfde blijft is 
dat de schuld altijd bij de huurder ligt en Vestia doet niets. 
“Vestia is niet meer zoals vroeger. Vroeger waren ze nog 
vriendelijk en kwamen ze altijd helpen. Nu niet meer.  

Soms weten mensen niet eens waar je het over hebt, er 
komt iemand langs voor de schimmel, maar ze weten niets 
van schimmel.” 
De schimmel werd erger en erger. Het waren niet zomaar 
wat spikkeltjes op de muur. Sommige muren werden 
zwart, zwart van de schimmel. De vocht- en schimme-
lexpert is hiervoor langs geweest en hij heeft gezegd dat 
het lag aan het kinderbedje dat voor de muur stond, 
die moest maar weg. Het kon immers niet aan de muur 

liggen. Haar zoontje heeft 2 jaar lang in de woonkamer 
geslapen, er veranderde niets aan de schimmel. De 
badkamer zag ook helemaal zwart van de schimmel en 
verf bladerde op meerdere plekken af. De ramen waren 
ook een plek waar de meeste aanslag was te zien. De 
kozijnen waren gewoon rot. Overal zat schimmel, behalve 
op het toilet en in de gang. Ook haar onderbuurvrouw 
had er last van, je rook bij haar de muffe geur al vanaf de 
voordeur. Deze vrouw is een paar jaar geleden verhuisd. 
De bewoonster is een keer naar de huurcommissie ge-
stapt, maar na 7 maanden had ze nog niets gehoord. Ze 
belde op om te vragen hoe het er mee stond, maar kreeg 
het antwoord dat haar dossier helemaal onderaan lag. 
De huurcommissie heeft haar niet geholpen. 
Inmiddels is Vestia begonnen met het renoveren van de 
Schoonhetenstraat. Ze mochten ook verhuizen, maar toen 
werden hun woningen aangeboden van 830 euro in de 
maand. Dat is niet te betalen voor heun. Dat is de helft 
van het inkomen dat ze hebben! In januari begon de grote 
renovatie. Zij en haar man en kinderen moesten hiervoor 
een maand naar een tijdelijke woning. Niet iedereen 
mocht dit, sommige moesten gewoon in hun huis blijven 
tijdens de renovatie. 
Daarna werd heun gezegd dat het klaar was en ze kregen 
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de sleutel van hun woning, maar het was helemaal niet 
klaar. Er moest nog van alles gebeuren! Nu komen er 
steeds allemaal bouwvakkers over de vloer waardoor ze 
nog steeds niet al haar spullen kan neerzetten en uitpak-
ken. Deze komen ook gewoon zonder aankondiging en 
het vervelende is dat het monteursbedrijf een huissleutel 
heeft gekregen van Vestia. Ze komen zonder aankondi-
ging en zonder aan te bellen gewoon binnen lopen. In de 
keuken en de slaapkamer is de schimmel weggespoten 
met dezelfde schimmelvreter, de vraag is hoe lang dit 
goed blijft gaan. In de woonkamer zit het nog steeds. Wel 
heeft ze roosters gekregen boven haar ramen die nu ook 
van dubbelglas zijn. Dat is heel fijn. Wel had ze gevraagd 
om een nieuwe badkamer omdat deze er echt niet uitzag 
en onder de schimmel zat, ze kreeg een nieuwe keuken 
en de badkamer ziet er nog steeds niet goed uit. Sinds 
de renovatie zijn de kelders ook helemaal dichtgemaakt. 
Er zijn geen openingen naar buiten toe en er wordt niet 
geventileerd. 
Alleen tussen de kelderruimtes onderling zitten openingen. 
“Hiervoor zat er een raampje dat open kon voor lucht, 
dat was prima. Nu zit het helemaal dicht en er hangt zo’n 
muffe geur.” Als ze vraagt of Vestia niet ook kan komen 
om binnen de muren te verven, krijgt ze te horen dat ze 
dat niet doen. Anti-schimmelverf doen ze al helemaal 
niets mee. Ook is er asbest verwijderd in de keuken. Wat 
ze willen is dat Vestia weer gevoel krijgt voor mensen. De 
muren moeten nog aangepakt worden, want wonen in 
een gerenoveerd huis waar nog schimmel in zit kan niet.  
“Vestia moet met een echte oplossing komen en de huren 
niet te ver omhooggooien.” 

“Maar ik ga niet tegen Vestia in, want ik ben bang dat ik 
anders mijn huis uit wordt gezet.”  Dit is ook de reden dat 
deze mevrouw anoniem wilde blijven. 
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Bewoonster Moerwijk-Oost - Heeswijkplein

De bewoonster aan het Heeswijkplein woont hier al sinds 
2011 met het gezin. In 2006 werd er al aangegeven door 
Vestia dat er plannen waren voor sloop, hier is toen niets 
mee gebeurd. Later in 2010/2011 kwamen deze plannen 
weer op tafel te liggen. Er is daarna nooit meer iets over 
gehoord, tot op de dag van vandaag. Wat de nieuwe 
plannen zijn voor het Heeswijkplein weet de bewoner niet. 
“Eerst zouden wij als eerste aan de beurt zijn met alle plan-
nen, maar nu zijn ze aan de slag in de Schoonhetenstraat 
en wij hebben nog steeds geen idee wat er bij ons gaat 
gebeuren.” 

Toen ze er net kwamen wonen, was de woning bij opleve-
ring eigenlijk al niet in een leefbare staat. In de keuken was 
het plafond open, de leidingen en buizen zag je hangen. 
Ze hadden aangegeven dat dit niet kan en ze ook gewoon 
een dicht plafond willen. 

Vestia had hierop gereageerd dat het heel normaal was 
om een open plafond in de keuken te hebben. 
Ook hebben ze van begin af aan al last van vocht- en 
schimmelproblemen in de woning. Altijd zijn ze blijven 
klagen bij Vestia. 

Er is een keer iemand langsgekomen in het begin, hij heeft 
de muren opnieuw geverfd. Dit heeft niet geholpen, want 
het kwam er meteen weer doorheen. “Iedereen heeft 
steeds gezegd dat er beter geventileerd moet worden. 
Dit heb ik gedaan, maar het hielp niet. Ik kan ook moeilijk 

de hele dag de ramen open laten staan in de winter met 
kleine kinderen in huis. Dat wordt veel te koud.” 

De bewoner is er op een gegeven moment maar mee ge-
stopt om Vestia hierover te bellen. De moed is in de schoe-
nen gezakt. De schimmel gaat in de gordijnen zitten en 
als er nieuwe worden opgehangen, zit er na een maand 
alweer schimmel in. De schimmel zit vooral in de douche 
en rondom de kozijnen. De ramen zijn ook altijd beslagen 
en zitten onder het condens. Bij een storm loopt het water 
zelfs langs de ramen naar binnen. Niet alleen bij de ramen 
gebeurt dit, maar ook bij de kelders beneden. Die staan 
helemaal vol water als het goed geregend heeft. “Na lang 
klagen is er een keer ene bedrijf langs geweest die de kel-
der heeft leeggezogen. Jammer genoeg moesten we weer 
bellen toen ze weg waren, want de kelder had nog steeds 
water en er was toen ook niet geventileerd om het droog 
te krijgen.” Wel is er iets tegen de gevel aangezet om het 
minder lek te maken. 

Daarnaast tocht het ook ontzettend. Overal zitten gaten 
en kieren, “als het hard waait hoor je de wind fluiten in 
huis.” 

De Vestia-woning aan het Heeswijkplein hebben een me-
chanisch afzuigsysteem, alleen deze werkt niet. Er is geen 
knopje of touwtje om hem te activeren en als je voelt bij 
het gat, dan voel je geen luchtstroom. Dus het vermoeden 
is dat deze helemaal niets doet. Dit is nog steeds niet 
opgelost. En zo zijn er meer dingen die nog steeds niet zijn 
opgelost of waar geen reactie op is gekomen. Bij de buur-
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man is onlangs asbest verwijderd, dit was aangetroffen in 
zijn woning. De openhaard schijnt de boosdoener te zijn, 
maar deze hebben zij ook. Bij hen is niets hieraan gedaan. 
Ze maken zich zorgen of er ook bij hen asbest aanwezig is. 

Ook hebben zij en de buren last van getik in de muur die 
hun woningen scheidt. Bij grote temperatuurverschillen 
lijkt het of de muur zo hard gaat werken in de avond dat 
het getik hun wakker maakt. Na veel bijhouden en klagen, 
is er nog steeds geen verandering of oplossing. Tijdens 
de wintermaanden hebben ze geen last, want dan is het 
continu koud. De lente komt er weer aan dus de verschil-
len tussen de temperatuur overdag en ’s nachts worden 
groter. Dan begint het getik weer. “Deze muren zijn overi-
gens ook niet dik. Ik kan alles horen wat de buren doen en 
zeggen. Dat is niet fijn en zorgt voor ruzies onderling.”               
“De mensen hier hebben zo veel op hun bord. Er speelt 
allerlei ellende en alles stapelt zich op. Het is de schimmel, 
de gehorigheid, Vestia die niet antwoord en nog veel 
meer. Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat mensen overlo-
pen, ze zitten niet lekker meer in hun vel.” 

Daarom zegt de bewoner ook dat er gestopt moet 
worden met mensen alles in de schoenen te schuiven. 
“Vestia voert telkens een huurverhoging door en gooit de 
servicekosten omhoog. 

Ondertussen wordt er niets gedaan met al onze klachten 
en sturen ze schoonmakers voor de portieken langs die 
niet schoonmaken. Het gebeurt zelfs dat er gezegd wordt 
dat ze langs zijn geweest, maar niemand heeft ze gezien. 
En bewijs maar eens dat jij gelijk hebt en Vestia niet.”
De bewoner geeft aan dat het tijd is dat Vestia alles komt 
oplossen en stopt met wijzen naar anderen. Ook moeten 
ze duidelijkheid geven over de planning van renovaties en 
sloop. De mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Wat 
er moet gebeuren volgens de bewoner is dat het tochtvrij 
en vochtvrij gemaakt moet worden, er moet geïsoleerd 
worden en de huizen moeten weer leefbaar zijn. Dat 
laatste geldt voor de hele wijk. “Je voelt je niet meer veilig 
hier. Criminaliteit is een groot probleem. Er veel inbraak 
en gebruik van drug.     De alcoholisten hangen voor je 
deur en vandalen proberen ’s avonds je portiekdeur in te 
trappen. Dat voelt niet veilig” 

Als je vraagt wat er nog meer anders moet zodra de 
woningen worden opgeknapt is het antwoord: 
“Alles moet aangepakt worden. Vestia moet aan de slag, 
maar de hoop is al wel verdwenen. Soms dan denk ik: 
Was Vestia maar failliet gegaan, dan had een andere, 
betere corporatie ons misschien overgenomen.” 
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III. Gespreksverslag Mooi Welzijn
Els Beekhuis - 15 oktober 2019 

Mooi Welzijn werkt in opdracht van de gemeente. Ze 
verwijzen mensen door naar de juiste personen bij proble-
men, geven voorlichting en helpen daar waar dat kan zelf. 

Vocht en schimmel komt vaak ter spraken wanneer 
mensen bij Mooi Welzijn aankloppen. Niet altijd als 
het probleem waar ze voor komen, maar dan komt het 
gaande weg in het gesprek wel ter sprake. Het probleem 
in de wijk is groot. Om de problemen te bekijken is er ook 
langsgegaan in woningen, er wordt dan gekeken of er een 
voorrangsverklaring geregeld kan worden. Helaas heeft 
half Den Haag een voorrangsverklaring dus schiet ook 
dat weinig op. 

Als het hard regent staan de kelders vol met water. Tot wel 
10 a 15 cm hoog. Er was volgens haar wel iets aan gedaan 
want hier hoorde ze de laatste tijd niet veel meer over. 
Dat de kelders zo vochtig zijn en snel vollopen komt ook 
door de grondwaterstand. De corporaties roepen vooral 
dat het aan bewonersgedrag ligt. Natuurlijk zijn er ge-
vallen waarbij het ventilatiegedrag niet is zoals het hoort, 
maar de lijkt haar toch niet de eerste oorzaak te zijn. 
Schimmelproblemen komen vooral voor bij de huizen die 
voor de crisis en Vestia’s problemen gesloopt zouden wor-
den. Dat kon toen niet meer en nu worden ze gerenoveerd. 

Vanwege de sloop en renovatie moeten mensen verhuizen 
in de wijk. Het is lastig om voor deze mensen iets te vinden 
in dezelfde prijsklasse. Sommige wonen er al 50 jaar en 
hebben een klein pensioen. Mensen worden gedwongen 
een nieuw onderkomen te vinden en daarbij ook nog 
een beperkt in hun keuze. Uit huizen met de prijsklasse 
waarvoor ze huurden en die past bij hun inkomen mogen 
ze niet meer kiezen. Het wordt een duurdere woningen, 
krijgen nog wel huurtoeslag, maar zijn alsnog 100 euro 
per maand duurder uit. 

Van het gas af is een ding in de wijk. Moerwijk is als 
pilotwijk aangewezen door de gemeente om van het gas 
af te gaan, dit zorgt voor vragen in de wijk. Vooral willen 
mensen weten wat dit betekent voor hun huis, achter de 
voordeur. Hoe moeten ze straks koken en verwarmen? 

Er zijn veel mensen met psychische klachten in Moerwijk. 
Deze mensen springen op tilt met dit soort berichten waar 
veel onzekerheid in zit. Hier wordt geen rekening mee 
gehouden. 

Brieven van de corporatie over de renovatie worden ook 
niet gedeeld met Mooi Welzijn. Dit wordt als zeer jammer 
ervaren. Op deze manier zijn ze niet op de hoogte van wat 
er speelt bij de mensen en kunnen ze niet meteen helpen. 
Ze krijgen het pas door zodra er iemand overstuur opbelt 
over de inhoud van de brief. Bewoners weten niet goed 
wat ze met zo’n brief moeten en de inhoud ervan levert 
veel stress op. Ze krijgen allemaal opdrachten en weten 
niet waarom en hoe snel dit gedaan moet zijn. Mooi Wel-
zijn kan hier goed bij helpen. Zo kunnen zij er bij zijn als de 
aannemer langskomt of helpen met het leeghalen van een 
huis wanneer dit nodig is voor renovatie of sloop. 

De mensen in Moerwijk zijn echt aan het overleven en hier 
moet begrip voor zijn. Hier kan Mooi Welzijn een rol in 
vervullen door de schakel tussen bewoners en instanties 
te zijn. Dit wordt niet gedaan en dat is jammer. Het “met 
zijn allen doen” mist, het samenwerken. Terwijl dat juist zo 
nodig is. 

Over het handboek:
Mensen hebben het idee met uitleggen dat alles meteen 
moet gebeuren. Hier moet rekening mee gehouden 
worden en ook voor de doelgroep. Deze groep gaat niet 
meteen mee en is niet meteen mee te krijgen. Dat kost 
meer tijd en investering. Houdt hier rekening mee. 
Er moet ook niet van alles van hen gevraagd worden. De 
bewoners van Moerwijk moeten juist zo veel mogelijk ont-
last worden. In het handboek moet dus ook niet komen te 
staan wie zij kunnen inschakelen maar eerder een oproep 
voor de instanties om dit al te doen zodat in het handboek 
kan worden gezet dat in situatie X persoon Y ingescha-
keld wordt en mee gaat. Voor iemand die bijvoorbeeld 
psychische klachten heeft, moet er iemand van Parnassia 
zijn bij afspraken. 

Zo’n handboek kan op veel meer plekken liggen dan 
alleen Team Heeswijk. Er zijn allerlei inloophuizen, of Bij 
Betje, maar ook bij Mooi Welzijn. 
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IV. Gespreksverslag overleg energietransitieteam en 
buurtteam

6 september 2019,  Team Heeswijk 

Aanwezig: Mehmet, Lennart, Sanne, Rob 

Plattel, Johan en Marije

- Water, geothermie en Leiding door de midden zijn de 
warmteopties voor Moerwijk. 

- De geothermiecentrale bij de Leyweg is doorgespoeld en 
gaat volgend haar zomer definitief aan. 

- Het warmtenet voor Moerwijk zal een 70 graden-net 
worden. Eerst wordt gestart met het aanleggen van het 
warmtenet en daarna met het slaan van de bron. Eerst de 
massa op orde is de filosofie erachter. Er gaan als eerste 6 
VVE flats in Morgenstond van het gas af die als voorbeeld 
gaan dienen. 

- Rob gaat met alle corporaties om tafel over de aan-
pak. In 2020 wordt begonnen met geothermie en 2023 
zullen de eerste stappen gezet zijn met de leiding door de 
midden. 

- Het aanbieden van de energie kan nog in de markt ge-
legd worden, een andere optie is het starten van coöpera-
ties. Dit wordt beiden onderzocht. Het is vooral belangrijk 
wat het allemaal achter de voordeur betekent. 

- Voor Moerwijk-Oost is het het meest aannemelijk dat ze 
aangesloten wordt op de leiding door de midden. Dit is 
wel allemaal helemaal naar achter in de planning gescho-
ven. Stel de leiding gaat niet door, dan is geothermie een 
optie. 

- De komende 4 jaar worden er 16000 woningen in Den 
Haag transitieklaar gemaakt. Dit houdt in: geïsoleerd, 
makkelijk aansluitbaar gemaakt op een nieuwe energie-
aansluiting en koken op inductie implementeren. 

- Doel is met zo min mogelijk aanpassingen in de woning 
alsnog te kunnen aansluiten op een andere duurzame 
energiebron.
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V. Interview Vestia
Jurian Koks – 31 oktober 2019 

1. Jullie hebben veel woningen in Moerwijk-Oost. 
Deze moeten van het gas af. Wat zijn jullie plannen 
tot nu toe? 
“Vestia heeft natuurlijk een rol om met elkaar in Nederland 
in de toekomst aardgasvrij te zijn. Bij nieuwbouw (ook 
in Moerwijk-Oost) wordt er, waar mogelijk, overgestapt 
op gasloos. Bij renovatieprojecten wordt óf overgestapt 
(eerste project in Den Haag de Medemblik?Heilostraat) 
óf worden de voorbereidingen getroffen om dit in de 
toekomst te doen.”

2. Wat wordt er gesloopt en wat wordt er ge-
renoveerd?
“Moerwijk-Oost: In de Zijpendalstraat, Verwoldestraat, 
Middachtenweg, Hackfortstraat en Ulenpasstraat wor-
den in 2020 zo’n 230 woningen gesloopt. Er is nieuw-
bouw gepland op deze locatie waar sociale huur, vrije 
sector huur en koopwoningen in zijn opgenomen. 
In de Schoonhetenstraat zijn we in oktober gestart met de 
renovatie van 220 woningen. De woningen worden ver-
duurzaamd (gemiddeld van een G naar een A label) en 
verder opgeknapt (denk aan portieken, bellentableaus). 
Waar nodig worden ook badkamers, keukens en toiletten 
vervangen. Op dit moment wordt onderzocht of wij na de 
Schoonhetenstraat ook gaan renoveren in ons complex 
Guntersteinweg (ook ruim 200 woningen). 
Moerwijk-West: Voornemen is om de komende jaren bijna 
1000 woningen te gaan renoveren in bewoonde staat. De 
eerste fase van 300 woningen wordt nu onderzocht en 
uitgewerkt.”

3. Waar baseren jullie deze keuze op? 
“Technische noodzaak, verschillende financiële factoren, 
gebiedsontwikkeling.”

4. Hoe gaan de nieuwe woningen duurzaam wor-
den gebouwd?  
“Vrij complex om hier uit te leggen. Dit zou een project-
leider in samenspraak met onze aannemer Van Wijnen 
verder kunnen toelichten indien noodzakelijk.”

5. Wat voor woningen worden dit? Sociale huur?
“Zie punt 2 (hierbij wordt voldaan aan prestatieafspraken 

met de gemeente)”

6. Komen de mensen weer terug in de wijk van de 
gesloopte huizen?  Waarom wel/ niet? 
“Mensen die hun woning moeten verlaten vanwege sloop/
nieuwbouw krijgen een verhuiskostenvergoeding en een 
urgentie om te verhuizen naar een andere passende 
woning. Een deel verhuist tot nu toe binnen Moerwijk en 
anderen vinden een woning buiten de wijk.”

7. En hoe zit dat met de mensen van de gerenoveer-
de woningen?
“Dat doen wij in bewoonde staat. Mensen logeren alleen 
tijdelijk in een logeerwoning en keren dan terug. Dit gaat 
om enkele weken.”

8. Hoe worden de woningen duurzaam ge-
renoveerd? 
“Onder andere nieuwe gevelconcepten (zie huidige werk-
zaamheden in complex Schoonhetenstraat).”
 
9. Per 1 oktober wordt er al gesloopt, maar de 
gemeente gaf aan dat Moerwijk-Oost is opge-
schoven in de planning om van het gas af te gaan. 
Komt er dan heel lang niets? Of beginnen jullie met 
bouwen? 
“Dit heeft volgens mij niet zoveel met elkaar te maken.
Wij starten medio 2020 met de sloop van de 230 
woningen in de actuele actiegebieden. Bouw staat direct 
daarna gepland.” 

10. Hebben jullie er zicht op hoe de bewoners te-
genover de transitie staan? 
“Gedeeltelijk. Waar mogelijk starten wij klankbordgroepen 
die meedenken over de renovaties. Daarnaast houden wij 
intensief contact met onze huurdersraad die ook com-
municeert met haar achterban (de huurders). Anderzijds 
merken wij ook wel dat in Moerwijk het soms lastig is om 
participatie van de grond te krijgen en onze indruk is dat 
men hier niet echt mee bezig is.
Overwegend is men positief. Voorbeelden: Eerste actiege-
bied zijn alle huurders naar tevredenheid, zonder juridische 
procedures, geherhuisvest. In de Schoonhetenstraat ging 
ruim 85% van de huurders akkoord met het voorstel om te 
gaan renoveren.. Bij >70% akkoord mag je wettelijk gezien 
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als verhuurder door. 

11. Hebben jullie de bewoners actief betrokken bij 
jullie plannen met de wijk? Zo ja, op welke manier? 
Zo nee, waarom niet?
“Ja, waar mogelijk. Voorbeeld is nu Moerwijk West. Wij 
zijn bezig met het uitwerken van plannen voor onderhoud 
/ renovatie. Er hebben zich inmiddels een aantal mensen 
aangemeld voor de klankbordgroep om met ons mee te 
denken.”

12.  Jullie zijn op de hoogte van de vocht- en schim-
melproblemen in de wijk. Hoe groot schatten jullie 
dit probleem in? 
“Lastig te zeggen. Er zijn veel oude woningen waar isolatie 
(tocht, geen mechanische ventilatie) wel een knelpunt is. 
Dat is juist wat wij oplossen door in Moerwijk de komen-
de jaren misschien wel 1500 woningen gaan renoveren. 
Wordt door een bewoner een klacht ingediend over 
schimmel dan nemen wij dit natuurlijk wel direct indivi-
dueel op. In sommige gevallen treffen wij maatregelen. 
In andere gevallen wordt er geadviseerd om bepaalde 
dingen zelf te doen (beter ventileren etc) of een combina-
tie van beide.”

13. Gaan jullie altijd bij elke melding langs in de 
woning? Waarom wel/niet?
“In principe wel.”

14. Maken jullie gebruik van het handboek van 
Aedes? Zo ja, werkt dit?
“Weet ik eerlijk gezegd niet maar wij hebben wel een dui-
delijke werkwijze, waarbij ik ervan uitga dat die overeen-
komt met de Aedes richtlijnen.”

15. Hoe komen jullie er achter waar de oorzaak zit? 
“Te algemene vraag.”

16. Wat is 9/10 de oorzaak van de vocht- en schim-
melproblemen?
“Heel vaak bewonersgedrag (slecht ventileren, was dro-
gen binnen) in combinatie met oude woningen. Denk aan 
geen mechanische ventilatie. Of complexere oorzaken 
zoals koudebruggen etc.”

17. Hoe pakken jullie die oorzaak aan? 
“Zie 13.”

18. Hebben jullie het idee dat de bewoners tevreden 
zijn over jullie aanpak? Waarom wel/niet?
“Soms wel soms niet. Als we ergens iets oplossen dan is 
men blij. Als we bijvoorbeeld geen technische oorzaak 
ontdekken en vooral adviseren om bepaald gedrag aan te 
passen, leidt dit natuurlijk niet altijd tot tevredenheid.”

19. Hoe zien jullie je eigen rol in de energietransitie 
en in het aanpakken van vocht- en schimmel? Wat 
kunnen bewoners van Vestia verwachten op dit 
gebied? 
“Lijkt mij al beantwoord.”

20. Welke verantwoordelijkheden zien jullie voor de 
bewoners? 
“Verdiepen in wat je zelf kan doen om het te voorkomen.”

21. Meerdere mensen en organisaties zien kansen in 
het aanpakken van vocht- en schimmelproblemen 
tegelijk met de energietransitie. Hoe kijken jullie 
hier tegenaan? 
“Goed plan. Zaken aan elkaar koppelen waar het kan. Zo 
hebben wij nu het voornemen om samen te werken met de 
gemeente in ons renovatieproject Schoonhetenstraat. Wij 
verduurzamen de woning en bewoners krijgen overal een 
extra energiepakket aangeboden + extra advies. Dubbel 
verduurzamen.”

22. Stel: Vestia zou alle vocht- en schimmelproble-
men oppakken tegelijkertijd met het verduurzamen 
van de woningen om van het gas af te gaan. Wat 
zou dat betekenen voor de tijd tussen nu en dan? 
Zitten bewoners dan nog lager met de problemen? 
Worden ze alvast verholpen en misschien alvast 
geïsoleerd? Of zijn er dan tijdelijke oplossingen? 
“Ja, een voorbeeld is de Schoonhetenstraat. Nog niet van 
het aardgas af maar wel verduurzamen.”

23. Hoe zit dat met de woningen die gesloopt 
worden? Wat wordt er met hun vocht- en schimmel-
problemen gedaan? En verhuizen deze mensen niet 
naar huizen waar dezelfde problemen zijn? 
In principe verhuizen ze naar een andere woning. Een 
woning wordt opgeleverd zonder gebreken en dus ook 
zonder schimmel. Verhuist iemand naar een woning uit de 
jaren 60 die nog niet is gerenoveerd, dan is natuurlijk de 
kans op schimmel wel groter dan dat hij verhuist naar een 
relatief nieuwe woning. Beide komt voor. 
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24. Kunnen jullie zelf een indicatie geven wanneer 
jullie verwachten te starten met de transitie in 
Moerwijk-Oost? 
“Gestart met voorbereidingen. Verder kunnen we de toe-
komst niet voorspellen over de stappen richting gasloos 
wonen.”

25. Hoe gaan jullie deze transitie aanpakken met 
de bewoners? Zijn er nog dingen die jullie missen 
om de transitie in te gaan? 
“In principe missen we niks.”

26. Ik ga uiteindelijk een handboek maken voor be-
woners om hun mee te laten draaien in het proces. 
Hebben jullie tips of suggesties voor de inhoud van 
het handboek? Wat mag echt niet missen? 
“Lastige materie., dus houdt het simpel. De kunst is denk ik 
hoe vertaal je een complex landelijk/wereldwijd probleem 
naar de individuele bewoner (wat kan ik doen, wat bete-
kent het voor mij etc.)”
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VI. Brief van Vestia over klankbordgroep aan huurders 
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VII. Gespreksverslag WOM DHZW
Marlies Hougee - 21 oktober 2019 

• Renovaties doet de WOM niet echt, wel sloop en 
nieuwbouw met als uitgangspunt aardgasvrij. Na de 
nieuwbouw worden de woningen aan Vestia gegeven. 
Zo ontdoet de WOM zich langzaam van haar bezit. 
177 woningen worden april 2021 opgeleverd. 
• 162 woningen in Moerwijk-Oost zijn van de WOM en 
1000 van Vestia
• Er komt bij de renovatie meer koop te staan dan nu.
• Er is geen animo voor een klankbordgroep, waar 
bewoners actief kunnen meedenken over de renovatie. 
• Deze week de eerste opleveringen geweest. 
• Op welke manier de woningen van het gas af gaan is 
nog niet concreet. 
• Het verduurzamen van de woningen is de dupe 
van het financieel gezond worden. Dat laatste heeft 
prioriteit. 

• 10 oktober kwam er een verbeterplan van Vestia. 
2050 is zelfs geen harde datum meer als streven voor 
complete verduurzaming. 
• Er zijn informatieavonden over de renovatie en 1 op 
1 huisbezoeken. Ook de huurverhoging die er komt 
wordt besproken. Daar moet een akkoord op komen, 
wil dat doorgaan, maar niemand had er een probleem 
mee. Ook is er een modelwoning waar mensen in 
kunnen zien hoe het straks allemaal werkt. 
• Het is de bedoeling dat mensen kunnen besparen 
met gelijk gedrag. De huurverhoging moet in balans 
zijn met de verlaagde energierekening door duurzame 
toepassingen. 
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VIII. Gespreksverslag huurdersorganisatie Vestia
Pieter Brouwer - 23 oktober 2019

Hij is al 5 jaar bezig binnen de organisatie en deze bestaat 
uit 6 mensen. 

Om vocht en schimmel weg te krijgen is eigenlijk gewoon 
nieuwbouw nodig. Alleen is het zo dat renovatie goedko-
per is. 

Delfland heeft het water verhoogd en dat is niet goed 
geweest. 

De stadsverwarmingsleidingen lopen over de waterleidin-
gen, dit veroorzaakt salmonella. 

Ze krijgen bericht van de gemeente als organisatie over 
bepaalde zaken en dan gaan zij daarmee naar Vestia. 

Vestia is 10% duurder dan Haagwonen. Commissies zijn 
lastig. 

Leningen lopen tot 2050-2060. 

Er is een wijkambassadeur: Gerrit-Jan. 

Vestia doet aan SAMR-metingen. Hiermee wordt de 
tevredenheid gemeten over alles. Algemeen. 

De klachten die er zijn, zijn ook een nasleep van de perio-
de 2012-2016. Deze zijn toen verwaarloosd. 

De raamovereenkomst die er ligt is goed, daar staan we 
achter. Alleen het aantal woningen wat er in staat die ge-
realiseerd moeten worden en aangepakt, dat kan alleen 
Staedion bereiken. 

De verhuurdersheffing moet gebruikt worden de verduur-
zaming. 

Ze zitten niet meer bij de woonbond, dat kostte teveel 
geld. 

De huurdersorganisatie is niet voor een acute stop van het 
gas. Het klaarmaken is goed en isoleren ook. Elektrisch 
koken zijn ze sowieso voor want dat is veiliger voor oudere 

mensen. Wateropvang, groene daken, witte daken is 
allemaal goed. Wel per woning kijken of het kan. 

2030 is waanzin. Dat gaat nooit lukken. Economie kan 
het niet dragen. 2050 is de enige mogelijkheid. 

De planning is er, de plannen hangen alleen aan een 
zijden draadje door de herijkte versie. Moerwijk gaat wel 
door. 

Er is energiearmoede want er is armoede in het algemeen. 
Op gebied van energie, zorg, schulden. 

Uitwerking van de raamovereenkomst zijn ze ook bij 
betrokken. 

De aanpak van vocht- en schimmel is al beter door de 
komst van de expert. 

Ze willen een lobby opzetten, landelijk bij de TK. Kleurloos 
qua politiek. 

ORACS is ook ene groot probleem. 

Ze gaan wel eens naar de geschillencommissie. 30 – 60 
mensen per jaar. 

Bouwbesluit eisen zijn eigenlijk te laag. 

Ze zijn bezig met overheidscompensatie. De overheid 
heeft er aandeel in dat Vestia het niet meer kon redden. 

Al met al staat de huurdersorganisatie voor 3 dingen:
1. Beschikbaar 
2. Betaalbaar 
3. Comfort 
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IX. Interview Bert Kaiser, referentieproject ‘t Ven
Marlies Hougee - 21 oktober 2019 

1. Wat was voor jullie aanleiding om met dit project 
te starten?

“1. Klachten vocht en tocht 
2. Forse toename mutatiekosten
3. 19 actiegebieden aangewezen in Eindhoven, waar-
onder ’t Ven.”

2. Wanneer is het project begonnen?
“2008 besluit genomen en alles optuigen, klankbord-
groep gestart.
2015 eerste fase, 40 woningen werden aangepakt
2017 doorstartfase.  Opnieuw een klankbordgroep na 
uiteenvallen van de eerste. Proef met 9 huizen.”

3. Hoe lang heeft het geduurd?
“Fase 1 een half jaar. Van de 40 woningen is de schil klaar 
en over 10 jaar worden ze aangesloten op het warmtenet. 
Doorstart. 3 maanden, eind 2018 was het klaar. Deze zijn 
all electric. 
in Augustus gestart met de rest. Doorlooptijd is naar 
schatting 2,5 jaar. Het is verdeeld in 3 clusters.”

4. Is er alleen gerenoveerd of ook gesloopt? Op 
basis waarvan hebben jullie die keuze gemaakt? 
“Beiden. De vooroorlogse huizen zijn relatief gezien prima 
gebouwd. De vroeg-naoorlogse huizen minder goed. 
Denk aan stalen kozijnen en geen spouwmuur maar 
enkelsteens muur.  Vaak label G. 
In principe was het de bedoeling dat alles werd ge-
renoveerd, maar je kan woningen verdelen in typen. Type 
B-woningen bleken toch minder geschikt voor renova-
tie. Er zat alleen een toilet op de bovenverdieping, dat 
past niet meer bij de woonkwaliteit anno 2019. Het zijn 
woningen met een smalle beukmaat, 4 meter 80. Het 
toilet moest naar beneden, maar elke nieuwe plattegrond 
maakt het niet beter. Ook gingen de kosten omhoog voor 
renovatie. Toen werd besloten om te slopen, dat was 
beter. Met bewoners worden de plannen gemaakt. Over 
twee jaar is de start en de verwachting is na 5 jaar klaar. 
In totaal 400 woningen waarvan 130 gesloopt en nieuw-
gebouwd.”

5. Hoe groot was de vocht- en schimmelproblema-
tiek in de huizen?
“Hoe groot is moeilijk te zeggen. Wel zien we dat de 
gebruikers van het eerste uur minder schimmelproblemen 
hebben. Zij gebruiken de woningen nog net als toen. De 
helft van de mensen heeft ongeveer last van schimmel. 
Dat heeft dus te maken met de bouw en de leefstijl die 
daar bij hoort.”

6. Wat is de aanpak geweest?
“Er is samen met de bewoners voor een aannemer 
gekozen, deze kwam langs en dan werd er bekeken of er 
duidelijkheid en een klik was tussen hem, de bewoner(s) 
en ’Thuis. De aannemer kwam langs voor de totaalreno-
vatie niet voor alleen 1 ding.”

7. Wat waren struikelpunten in het proces?
“1. Renovatie was op het randje van wat nog kan
2. Selectieproces aannemer was zeer ingewikkeld (wel 
goed voor de grote van project moerwijk)
3. De kosten zijn hoog. €130.000,- per woning. Hier 
zitten sociale kosten ook in en iedereen krijgt een induc-
tiekookplaat en pannen. 
4. Dat er geswitcht moest worden naar sloop. 
5. Communicatie blijft lastig en het aller belangrijkst. 
Nooit genoeg communicatie. 
6. Voldoende capaciteit in je team, ze moeten ook de 
competenties hebben om het te kunnen dragen.” 

8. Wat ging er juist goed?
“1. Er is een goede aannemer gevonden
2. Bewonersbetrokkenheid
3. Projectorganisatie, weten en zien wat er fout gaat. “

9. Op welke manier hebben jullie bewoners betrok-
ken bij de plannen?
“Via het wijkoverleg, bewonersplatform, de klankbord-
groep door eigenaren en huurders en het krachtteam dat 
de wijk in ging om zich op de sociale invalshoek te richten. 
Door de selectie van de aannemer ook aan bewoners 
over te laten, een tevredenheidsonderzoek te doen vooraf 
achteraf en tussendoor, de keukentafelgesprekken.”

10. Hoe ging dit?
“Goed, uit onderzoek blijkt een gemiddeld cijfer tussen de 
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7 en de 8.”

11. Hebben jullie tips voor Den Haag?
“Zet in op communicatie. Mensen moeten dingen voor 
hun zien. Verzet tegen verandering is heel natuurlijk, zie 
dat om te zetten in het positieve. Richt het proces zo in dat 
mensen maar 1 keer hoeven te verhuizen indien nodig. 
Stem je bouw en renovatie ook af op de grootste groep 
met vraag. Als je grootste groep van een uitkering moet 
leven, moeten de huizen en prijzen daar op aangepast 
zijn. Desnoods met huursubsidievormen. Bij hun was de 
terugkeer uiteindelijk 60%.
Denk ook met de mensen mee. Een verbouwing kan 
aardig wat lawaai en troep opleveren. Zo hebben wij 
rustwoningen ter beschikking gesteld voor als het harde 
lawaai van de verbouwing even te veel was. Ook hebben 
we logeerhuizen voor mensen die echt niet kunnen blijven 
tijdens een deel van de verbouwing. Dit is voor tijdelijke 
duur en anders dan een tijdelijke verhuizing. De logeerhui-
zen zijn ook gemeubileerd.”

12. Welke maatregelen hebben jullie getroffen om 
de huizen te verduurzamen?
“Bij de doorstartfase is er een proef gedaan van 9 wonin-
gen en deze zijn all-electric gemaakt en zijn van het gas af. 
Ze hebben een luchtwarmtepomp, waarmee de begane 
grond is verwarmd. De verdieping heeft elektrische radia-

toren. Er is een boiler voor warm tapwater en PV panelen 
op het dak. Deze maatregelen zorgen voor 50 euro daling 
in de energiekosten. Als test zijn de 4 koudste maanden 
gemonitord en is er een tevredenheidsonderzoek gedaan 
onder de bewoners. Deze werd positief beantwoord.”

13. Welke maatregelen hebben geholpen om de 
woningen van het gas af te helpen en de vocht- en 
schimmelproblemen aan te pakken? 
“Koude bruggen verhelpen, wanden isoleren (dikker pak-
ket in overleg met bewoners) en mechanische ventilatie-
systemen aanleggen. Met het aanpakken van de wanden 
is ook meteen gekozen voor een voorzetwand. Dit zodat 
de huizen ook weer aan de geluidsnormen voldoen, ze 
waren erg gehorig.”

14. Ik wil een handboek maken voor bewoners om 
hun echt mee te laten draaien in het proces. Nu we-
ten ze eigenlijk van niets en overvalt alles ze. Heb je 
tips hiervoor of suggesties voor de inhoud wat echt 
niet mag missen? 
“Misschien moet het wel helemaal geen boek worden, 
maar eerder een filmpje of iets dergelijks. Mensen gaan 
niet lezen is onze ervaring, maar iets bekijken wel. Dan 
snapt iedereen het. Visueel werkt altijd heel goed. De 
kosten zijn ook vergelijkbaar met die van een boek.”
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X. Zoekbomen oorzaak schimmel van Aedes 
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XI. Interview GGD Haaglanden
Aranka en Lenneke - 11 december 2018

1. Jullie houden je bezig met het vocht- en schimmel-
probleem in Den Haag. Hoe groot is het probleem 
volgens jullie?
“Vocht en schimmel problemen spelen bij een groot 
aantal woningen in Den Haag. We zien dat het in Den 
Haag voornamelijk optreedt in oudere woningen, vaak 
in vroeg-naoorlogse woningen en woningen waar in de 
tachtiger jaren enkele energiebesparende maatregelen 
zijn doorgevoerd zonder te denken aan de consequenties 
voor ventilatie en schimmelvorming. Deze woningen zijn 
in grote aantallen aanwezig in Den Haag. Vaak zijn dat 
sociale huurhuizen.”

2. Merken jullie ook verschil per wijk en per huisves-
tingssoort? Zo ja, in welke wijk zijn de problemen 
het grootst en in welk soort huizen? 
“Ja vooral de sociale huurwoningen hebben er last van. 
De laatste maand hebben we veel klachten gekregen uit 
Molenwijk.”

3. Hoe schatten jullie de vocht- en schimmel proble-
matiek in Moerwijk-oost en Molenwijk in? 
“Het is zeker een probleem, wat moet worden aangepakt. 
De oorzaak is echter tweezijdig: bovengenoemde wonin-
gen zijn al vanwege de bouw gevoeliger voor vocht en 
schimmelproblemen, en of die problemen optreden hangt 
vaak tevens af van het gebruik van de woning: aantal 
bewoners en bewonersgedrag (gebruik ventilatievoorzie-
ningen, voorkomen van vocht in de woning, hygiëne e.d.). 
Dat zal in die wijken ook zo zijn.”

4. Wat is volgens jullie vaak de oorzaak van de 
vocht en schimmel? 
“De oorzaak is tweezijdig. Het gedrag van de bewoners 
speelt een belangrijke rol. Alles wordt dicht gehouden, 
maar er wordt vervolgens wel gedoucht, gekookt, de 
was binnen opgehangen. Dat zorgt voor vocht in huis en 
dat kan nergens heen, dan krijg je schimmel. Ook is een 
oorzaak dat het oude huizen zijn en vaak maar gedeel-
telijk geïsoleerd in de wand. Toen kwam er een trend om 
dubbel glas in de huizen te laten zetten. Het vocht zoekt 
het koudste oppervlakte op, dit zijn nu niet meer de ramen 
maar de muren. Als het vocht daarin trekt en het kan niet 

weg, dan krijg je schimmel.”

5. Jullie krijgen zelf ook deze klachten binnen heb ik 
gelezen. Van wie komen deze? 
“Eigenlijk altijd van de bewoners zelf, maar laatst toevallig 
ook van een huisarts.”

6. Als jullie zo’n klacht binnenkrijgen, hoe gaan jul-
lie dan te werk? (Gaan jullie langs, vragen jullie om 
foto’s en een beschrijving, sturen jullie ze door..?)
“We krijgen een klacht en dan proberen we de situatie 
eerst telefonisch zo goed mogelijk in kaart te brengen. We 
stellen vragen als: Wat is de situatie nu? Wat heb je zelf al 
gedaan om het probleem aan te pakken? Heb je andere 
instanties benaderd? 
Daarna als de situatie ernstig blijkt te zijn, dan plannen we 
een afspraak om op huisbezoek te gaan. Dit doen we ook 
als een persoon gebrekkig Nederlands spreekt, dan krijgen 
we soms meer duidelijkheid als we gewoon even langs-
komen. We komen wel alleen bij mensen langs als we de 
indruk hebben dat ons advies ook daadwerkelijk wordt 
opgevolgd. Dat is waar we immers voor komen.”

7. Wat is daarmee jullie rol binnen de vocht en 
schimmel? (Vooral voorlichting, advies en doorver-
wijzing?)
“Voorlichting en advies geven is voornamelijk onze rol. 
Wij zijn ook onafhankelijk. Daarnaast proberen we goed 
overleg tussen woning eigenaar (corporatie of particulier) 
en bewoner te bevorderen om tot een oplossing te komen. 
Vaak moet zowel de eigenaar bouwkundig wat doen 
alswel de bewoner het gedrag aan passen.”

8. Met wie werken jullie het meest samen? 
“Wij werken onder andere samen met corporaties, de 
gemeente, pandbrigade, de bouw- en woningtoezicht en 
de vocht- en schimmelexpert.”

9. Als jullie doorverwijzen naar bijvoorbeeld een 
vocht- en schimmelexpert, krijgen jullie dan ook 
een terugkoppeling hoe het is verlopen en of het is 
opgelost? 
“Ja we krijgen terugkoppeling, deze kan soms wel beter. 
Regelmatig vragen we ook aan de bewoners zelf of ze dit 
willen doen, maar vaak geven zij zelf ook al aan dat te 
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doen. Het is voor ons ook fijn om te weten hoe het nou is 
afgelopen.”

10. Wat is meestal de oplossing die de problemen 
doet veranderen tot nu toe?
“De oplossing is isoleren bij dubbel glas als dat nog niet 
het geval is en betere en of beter bruikbare ventilatievoor-
zieningen brengen en daarnaast een beter ventilatiege-
drag door de bewoners. We leggen bewoners vaak in 
detail uit hoe men op welk moment van de dag ventilatie-
voorzieningen dient te gebruiken, omdat veel mensen niet 
blijken te weten hoe men het beste ventileert, zonder extra 
energiekosten. Dat zijn de voornaamste oplossingen die 
wij nu zien.”

11. Zijn er andere oplossingen die volgens jullie 
beter zouden helpen?
“Niet dat we tot nu toe weten. Wellicht wel, maar die zijn 
dan meer bouwfysisch en dat is niet ons vakgebied.”

12. Bij wie ligt de meeste verantwoordelijkheid voor 
het aanpakken van deze problemen? 
“Bij wie de verantwoordelijkheid ligt, hangt af van de 
oorzaak. Sowieso hebben de bewoners zelf een grote 
verantwoordelijkheid voor het onderhouden achter de 
voordeur. Zij hebben de verantwoordelijkheid om goed 
te ventileren etc. Als de oorzaak bouwfysisch is heeft de 
corporatie weer een taak.”

13. Wat is jullie kijk op de vocht- en schimmelaan-
pak van Vestia?
“Het is in principe niet aan ons om te oordelen over een 
andere instantie of organisatie. Het contact tussen Vestia 
en ons is in elk geval goed. We hebben korte lijntjes. Vestia 
werkt nog steeds aan verbetering van communicatie met 
de bewoners. Bijvoorbeeld door de brieven begrijpelijker te 
maken en minder moeilijk/technisch taalgebruik. Dat wil 
zeggen communiceren op maat.”

14. Zien jullie er kansen in dat de problemen wor-
den opgelost zodra de energietransitie van start 
gaat in Moerwijk-Oost en Molenwijk?
“Ja het kan een kans zijn. Bij de renovatie moet dan bij-
voorbeeld goed geïnformeerd worden over hoe je omgaat 
met je huis. Wat is juist bewonersgedrag om vocht- en 
schimmel te voorkomen. Anders ben je na de renovatie zo 
weer terug bij af.”

15. Wat is er volgens jullie nodig om de aanpak van 
vocht- en schimmel te faciliteren?  
“Goede voorlichting in de wijken.”
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XII. Verslag meeloopdag vocht- en schimmelexpert
Meelopen met vocht- en schimmelexpert 

John-Paul de korte - 22 oktober 2019

De 4 woningen
1. De eerste woning was een lage flat/portiekwoning. 
De eigenaar was al verhuisd. Er was schimmel in alleen 
zijn slaapkamer, onder in de hoek. Er was ook een 
bergruimte aanwezig onder de woning. 

2. De tweede woning was een benedenwoning. Er 
woonden 4 mensen. Man en vrouw met twee kinde-
ren. In de woning zat overal schimmel. In alle kamers. 
De CV werkte niet goed want alleen de woonkamer 
werd verwarmd. Hier was ook de minste schimmel. De 
douche kon niet goed genoeg worden geventileerd, de 
deur stond vaak ook bol van het vocht, waardoor deze 
niet dicht kon. Ze hadden zelfs naaktslakken zo nu en 
dan in de woning. Het ventileren gebeurde wel en de 
temperatuur in de woning was goed. 

3. De derde woning was een benedenwoning. Er 
woonde een man alleen, af en toe in het weekend 
samen met zijn twee zoons. Ook hier was overal schim-
mel, veel zwarte schimmel. Het was er ook heel muf. 
De ramen waren oude, dubbelglas ramen. Deze moet 
je openzetten op een bepaalde stand om te ventileren, 
er waren geen roosters. Meneer was eigenlijk de hele 
dag altijd weg en dus werd er niet geventileerd. De 
ramen laat je niet open staan in die buurt. Dan ben je 
je inboedel kwijt. De temperatuur was vanwege ziekte 
van de man, altijd warm. Zo’n 22 graden. Dat was 
alleen maar goed tegen de schimmel. Er waren ook 
wat koudebruggen vanwege balkons. Hier zag je ook 
de verf loslaten van het plafond. De schimmel zat ook 
hier vaak aan de onderkant van de muren. 

4. De vierde woningen was een flat/portiekwoning. 
Hier woonde een vrouw alleen met haar 3 kinderen. 
Het was een vrij kleine woning voor 4 mensen. De 
schimmel zat onder aan de muren en op de vloer in 
de woonkamer. Ook deze woning had een bergruimte 
onder zich. De schimmel was niet goed meer te zien, 
omdat de vrouw had schoongemaakt. Het zat nog wel 
op de gordijnen, daaraan was te zien dat er daadwer-
kelijk veel schimmelvorming moet zijn op de muren. De 

mechanische ventilatie deed het niet. Deze was stuk en 
nog steeds niet gemaakt. De temperatuur in de woning 
was goed, maar ietsje laag voor een woning met berg-
ruimte eronder. 15 graden is dan eigenlijk te koud in de 
nacht. De roosters waren open en aanwezig, maar er 
hingen wel gordijnen voor. 

Werkwijze
Bij elke woning werd er eerst een vragenlijst afgenomen. 
Deze bestond uit vragen over de manier van ventileren, de 
hoogte van de thermostaat, hoeveel mensen er wonen, 
hoeveel schimmel er is en op welke plekken, wanneer 
dit het ergst is etc. Daarna wordt er een ronde door de 
woning gemaakt. Overal worden foto’s genomen en wordt 
er met een kastje gemeten hoe hoog de temperatuur is, 
het CO2 gehalte en de luchtvochtigheid. Als het nodig is 
wordt er gemeten wat de zuigkracht is van de ventilatie of 
wordt de infraroodscan erbij gepakt. Met deze laatste kan 
je zien waar koude plekken zitten en of dat overeenkomt 
met de plekken waar zich schimmel vormt. 
Ook heeft de expert een vochtmeter voor de muren, pla-
fonds en vloeren. Deze is niet gebruikt. Na afloop worden 
conclusies getrokken uit de data en daarvan een rapport 
opgemaakt. Dit rapport gaat naar de corporatie en de 
huurder. 

Opvallend 
• Wat opvallend was, is dat er niet werd gemeten hoe 
vochtig de muren en vloeren zijn. 
• Ook in de berging is er verder niets gedaan dan 
alleen even kijken. Er werd voornamelijk gekeken naar 
het gedrag van de bewoner, daar was de vragenlijst 
ook helemaal op gebaseerd. 
• Elke woning is heel anders. Allemaal vertonen ze 
problemen op een andere manier, wat het lastig maakt 
om de oorzaak te achterhalen. Soms zag je in een 
woonblok bij de een wel vocht op de ramen staan, 
maar bij de ander weer niet. 
• Wel wordt gezegd dat de woningen niet meer van 
deze tijd zijn qua ontwerp en gebruik. Het gebruik is 
veranderd door de jaren heen. 
• Eigenlijk zouden bewoners standaard bij het kopen 
van een huis geïnformeerd moeten worden over het 
gebruik. Met een formulier gebaseerd op die specifieke 
woning. Eigenlijk net als bij planten. 
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XIII. Conclusies uit rapport Vocht- en Schimmelexpert 
Pieter Langedijkstraat 
Om de privacy van de bewoonster te waarborgen, is het huisnummer weggelakt in de rapportstukken.
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XIV. Conclusies uit rapport Vochtadvies Pieter Lange-
dijkstraat

Om de privacy van de bewoonster te waarborgen, is haar naam weggelakt in de rapportstukken.
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XV. Vergelijking twee rapportages schimmelexperts 
Verschillen en overeenkomsten twee rap-

portages Pieter Langendijkstraat

Verschillen
Waarnemingen 

1. De vocht- en schimmelexpert heeft geen metingen 
verricht in de bergingsruimte, Vochtadvies wel. 
2. De vocht- en schimmelexpert legt de oorzaak van de 
schimmel in de badkamer bij het onjuist (te veel) ven-
tileren, Vochtadvies bij het kit in de kim dat onthecht is 
en het doucheputje wat gevoegd is met een cement-
gebonden product wat niet hecht op PVC. Bovendien 
staat de ventilatieplug helemaal open en dit wil niet 
zeggen dat de afzuiging goed is. Wel zegt de vocht- 
en schimmelexpert dat er niet wordt voldaan aan de 
minimale afzuigkracht van de ventilatie. 
3. Vocht en schimmelexpert zegt dat de koude vloer 
door de berging voor schimmel kan zorgen, maar er 
desondanks in de inbouwkasten nauwelijks schimmel 
is terwijl daar zelfs geen ventilatie is. Vochtadvies heeft 
daadwerkelijk de berging gemeten en stelt dat dit de 
grootste oorzaak is door de hoge dampdruk die het 
veroorzaakt. 
4. Vocht- en schimmelexpert constateert dat sommige 
ventilatieroosters niet optimaal kunnen werken doordat 
er gordijnen voor hangen.

Hersteladvies 
5. Vocht- en schimmelexpert zegt: bewust ventileren en 
stoken. Vaak genoeg en hoog genoeg. Vochtadvies 
zegt: mevrouw ventileert voldoende. 
6. Vocht- en schimmelexpert adviseert om de in-
bouwkasten te voorzien van ventilatiemogelijkheden. 
Vochtadvies vermeld hier niets over. 
7. Vochtadvies stelt dat de kelder moet worden voor-
zien van ontluchting om de dampdruk naar buiten te 
loodsen. Hier zegt de vocht- en schimmelexpert niets 
over. 
8. Wat ook moet gebeuren volgens vochtadvies is: 
De leidingdoorvoeren van de douchemengkraan, de 
doucheput en de hoeken kitten. Dit meldt de vocht- en 
schimmelexpert niet.  
9. Dit geldt ook voor het plaatsen van een afzuigkap 
met afvoer naar buiten i.p.v. recirculatiekap. 
10. Er moet volgens vochtadvies ook een douche-
scherm komen en de deurpost en de deur moeten 
hersteld worden. 

Overeenkomsten
1. Dat de afzuigcapaciteit van de ventilatie overal moet 
worden gecheckt en waar nodig aangepast.
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Vocht- en schimmel expert Vochtadvies

Badkamer 

Oorzaak in de badkamer is onjuist ventileren.

Oorzaak in de badkamer is het kit in de kim dat 
onthecht is en het doucheputje wat gevoegd 
is met een cementgebonden product wat niet 
hecht op PVC.

Kelder Constateert weinig tot geen schimmel in de 
inbouwkasten (waar geen ventilatie zit) en denkt 
daarom niet dat de kelder de oorzaak is. Heeft 
geen metingen gedaan in de kelder. 

Metingen verricht in de kelder, vloer wordt voch-
tig gemeten en het plafond nat.

Ventilatie 
roosters

Constateert dat sommige ventilatieroosters niet 
optimaal kunnen werken doordat er gordijnen 
voor hangen.

Wordt niets over vermeld. Wel is gemonitord 
voor langere periode hoe mevrouw ventileert. 
Dit doet zij voldoende.

Ventilatie 
mechanisch

Afzuigkracht van de ventilatie is onvoldoende 
(gemeten in de badkamer).

Als gevolg van de grote opening doet de venti-
latie niets.

Advies Bewust ventileren en stoken. Mevrouw ventileert al voldoende

Inbouwkasten voorzien van ventilatiemogelijk-
heden

Overal de afzuigcapaciteit van ventilatie 
checken en waar nodig aanpassen. Beter zou 
nog zijn om een RVH sensor in de ventilatiebox 
te plaatsen.

-
De kelder moet worden voorzien van ontluch-
ting om de dampdruk naar buiten te loodsen.

Bewuster ventileren in de badkamer

De leidingdoorvoeren van de douchemeng-
kraan, de doucheput en de hoeken kitten. Ook 
moet er een douchescherm komen en de deur-
post en de deur moeten hersteld worden.

- 
Plaats een afzuigkap met afvoer naar buiten 
i.p.v. recirculatiekap.

Pluspunten
+ Genoeg adviezen die voor aanpassingen in de wo-
ning kunnen zorgen, bijvoorbeeld alles in de badkamer; 
+ Ook de vocht- en schimmelexpert sloot de kelder in 
eerste instantie niet uit. Hij heeft er alleen verder niets 
mee gedaan;
+ Afzuigkracht van de ventilatie wordt onvoldoende 
gemeten en moet dus worden gecheckt en aangepast;
+ Vochtadvies heeft metingen gedaan en gemonitord, 
hieruit blijkt dat aanpassingen aan de kleder (de oor-
zaak) echt nodig zijn 
+ Vochtadvies heeft adviezen gebaseerd op feiten en 
metingen die gecheckt kunnen worden. 

Minpunten
- De vocht en schimmelexpert is door de corporatie in-
gehuurd, dus zij zullen hem eerder geloven, vermoed ik. 
- De vocht en schimmelexpert legt het vooral neer bij 
de bewoner: beter ventileren en stoken. 
- Dit is een individueel geval. Geen zaken bekend van 
de buren. Waarom heeft zij wel last en de buren niet? 
Dat zou gevraagd kunnen worden. 

Overzicht in tabel
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XVI. Gespreksverslag ministerie BZK
Ministerie van binnenlandse zaken - Susan-

ne Schilderman

Mijn vraag was in hoeverre het rijk de verantwoordelijk-
heid heeft om in te grijpen als een corporatie het geld niet 
heeft en daardoor bewoners in de problemen komen en in 
schimmelwoningen zitten. Is dit dan niet een kwestie van 
volksgezondheid en moet dit dan worden aangepakt door 
het rijk? 

Antwoord: In de wet staat vastgelegd hoe hier mee moet 
worden omgegaan. Een corporatie kan aanspraak maken 
als zij in de problemen zit. Ook kan geld bij andere corpo-
raties worden opgehaald. Ook saneren is een oplossing. 

Vestia heeft daarbij 700 miljoen euro subsidie gekregen 
en 10 jaar om te herstellen. Nu zijn we halverwege en 
gaat het erom dat de woningen verhuurd blijven worden. 
Het is niet het beeld dat Vestia te weinig geld heeft om 
schimmelproblemen aan te pakken. Een schimmelwoning 
mag niet worden verhuurd. Ze mogen ook geen woningen 
verhuren die niet voldoen aan de wettelijke eisen. 
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XVII. Interview Woonbond 
Siem Goede – 12 september 2019

1. Over de rol van de Woonbond, wat doen jullie en 
voor wie? 
“De vereniging Woonbond is een koepel van huurdersor-
ganisatie en komt voor de belangen van huurders op. Ik 
werk bij het kennis en adviescentrum, een onderdeel van 
de Woonbond.”

2. Hoe vaak hebben jullie te maken met vocht- en 
schimmelklachten? 
“Veel. Het gaat dan vaak ook in combinatie met vragen 
over energiebesparing. De vochtklachten zien we ook na 
renovatie van woningen.”

3. Ook klachten en mensen uit Den Haag?
“In Den Haag niet echt. Daar zijn we ook minder actief 
omdat daar minder leden zitten. Ik weet wel van de Haag-
se aanpak. Ik ben op een bijeenkomst geweest daarover. 
Heel goed aan deze aanpak vind ik dat er ook echt bij de 
mensen langsgegaan wordt en dat er wordt geëvalueerd.” 

4. Waar komen deze klachten veelal vandaan? 
(Sociaal, vrije sector)
“Meestal uit corporatiewoningen, maar daar zit dan ook 
onze achterban. In het Woon2018 onderzoek is bijvoor-
beeld weer te zien dat het probleem nog veel groter is 
onder de particuliere verhuur.”

5. Wat valt verder op aan deze klachten? 
“De Oorzaak is altijd tweezijdig.”

6. Wat zien jullie vaak als oorzaak van het pro-
bleem?
“Het is bouwtechnisch maar ook gedrag van mensen. Het 
is vaak complex.” 

7. Hoe pakken jullie deze klachten op? 
“Werk van maken en een expert inschakelen. Pas als er 
dus echt werk van gemaakt moet worden en het proces 
al zo ver is, komen wij aan bod. Dan gaan we zelf langs 
om te meten, advies te geven en een technische analyse 
te maken.”

8. Wat is dé oplossing tegen vocht- en schimmel-
klachten?
“Het is een complex verhaal. Stap 1 is altijd de klachten 
serieus nemen. Je ziet dat corporatiemedewerkers nu 
vaak geen flauw idee hebben. Er wordt gezegd, ga maar 
ventileren, maar een raampje open is niet de oplossing. 
Ook isolatie, verhelpen van een lekkage of vocht in de 
kruipruimte is nodig. Daarnaast zijn er natuurlijk goede 
middelen nodig om te kunnen ventileren.”

9. Wie is verantwoordelijk voor het verhelpen van 
deze klachten? 
“Dat zijn we allemaal samen. De huurders en verhuurders 
en de overheid. De normen in het bouwbesluit bijvoor-
beeld zijn veel te vaag. Die moeten stukken scherper. De 
Rijksoverheid zou moeten formuleren wanneer je goed 
kunt ventileren. Dan is het duidelijk.”

10. Wat is de rol van de bewoners hierin? 
“De bewoners moeten goed geïnformeerd worden hoe 
zij de ventilatievoorzieningen kunnen gebruiken. En zij 
moeten dat ook doen.”

11. Zien jullie ook een link tussen de transitie en 
vocht- en schimmel?
“Ja zeker. Isolatie dus ook ventilatie. Belangrijk is wel om 
het echt goed te doen. Vaak zie je nu problemen bij de 
doorvoervoorzieningen. Dan zit er geen spleet tussen de 
onderkant van de deur en de vloer, zo kan de lucht niet 
bewegen/doorvoeren.”

12. De energietransitie is iets waar veel om te doen 
is. Hebben jullie het idee dat het 
duidelijk is bij mensen wat er gaat gebeuren?
“Nee, dat moet allemaal nog komen. Het staat in de 
kinderschoenen. Er is nog geen duidelijk plan dus de 
komende 2/3 jaar zal er nog wel onzekerheid zijn.”

13. Krijgen jullie ook hulpvragen hierover? En welke 
vragen krijgen jullie dan het vaakst?
“Ja zeker, vooral met al hun onduidelijkheden over wat er 
nou gaat gebeuren. Maar dat zal ook nog wel zo blijven.”
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14. Wat kan er anders in de transitie om deze vra-
gen te voorkomen? 
“Organisaties moeten geholpen worden om hun steentje 
bij te dragen.”

15. Is het dan ook een taak voor huurders om dit 
te agenderen bij hun corporatie of is dit iemand 
anders verantwoordelijkheid? 
“Ja, huurder moeten het aangeven en corporaties moeten 
het ook weer vragen bij huurders.”

16. Uiteindelijk wil ik een handboek maken voor 
bewoners van Moerwijk-Oost over hoe de transitie 
hand-in-hand kan gaan met vocht en schimme-
laanpak. Hoe zie jij dit voor je? Wat is jouw idee 
ervan? 
“Ik zou vooral mee willen geven: kijk hoe het aansluit bij 

de bewoners. Misschien moet het ook wel geen boek zijn, 
maar een filmpje. Dat kan ook. Ga het uitproberen.” 

17. Hebben jullie al adviezen voor bewoners?  
“We hebben een boekje dat heet comfortabel en gezond 
wonen. Hier staat veel in, die kan je bestellen op onze 
website.

Verder verwacht ik wel dat corporaties hier mee aan de 
slag gaan. Het is niet technisch of financieel, maar een 
communicatiedrempel. Het gaat veel over de kosten altijd, 
maar de vraag is eigenlijk: wat gaat het kosten als we het 
niet doen? En daarbij, wat is er gebeurd met de verhuur-
dersheffing? Dat moet eens stoppen en dat geld kan 
goed naar de transitie.”
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XVIII. Aantekeningen hulpgesprek Miel Karthaus  
Vraag en antwoord met Miel Karthaus 

(architect en werkzaam bij Duurzaam Den 

Haag)

1. Hoe verhelp je een koudebrug?
“Een koudebrug is een stuk koud oppervlakte waar de 
isolatie wordt onderbroken. Dit kan bijvoorbeeld in de 
situatie zijn van een doorgetrokken balkon. Dan is de vloer 
van binnen doorgetrokken als balkon naar buiten. De 
buitenmuur ,die hier haaks op staat, wordt onderbroken 
door de vloer. Omdat er buiten en binnen verschillende 
vochtgehaltes zijn, ontstaat er een dampdrukverschil. 
Binnen is een hoge dampdruk die zorgt voor condens aan 
de binnenzijde. Hier kan dan schimmel optreden. Ook kan 
het zijn dat er koudebruggen zijn in de hoeken waar twee 
muren haaks op elkaar aansluiten. 

Wat je kan doen tegen koudebruggen is het volgende: 1) 
Het verminderen van de dampdruk binnen. Dat wil zeg-
gen ventileren met koude droge lucht. Hierdoor wordt het 
wel onaangenamer in huis, want je wilt het warm hebben. 
2) Als het gaat om balkons, dan kan je een thermische on-
derbreking toevoegen. Je trekt de vloer dus niet door naar 
buiten maar stopt deze gewoon bij de gevel. Het balkon 
maak je eraan vast middels stekeinde in de vloer.”

2. Hoe zit het met dubbele beglazing? Moet dit 
altijd gepaard gaan met isoleren?
“Als je wel dubbel glas plaatst en niet ook je muren 
isoleert, breng je de relatieve warme en koude oppervlak-
ten uit balans. Stel je raamoppervlak is 70%, als je deze 
beter geïsoleerd maakt door er dubbelglas van te maken, 
haal je dus 70% koud oppervlak weg. Al het vocht gaat 
condenseren op de overige 30%, dat zijn de muren, die 
zijn nu kouder. Door het condenseren worden deze nu 
natter dan vroeger. Het kan zijn dat het te veel is en niet 
snel genoeg afgevoerd kan worden door de muren. Dan 
komt er schimmel. 

Wat je hieraan kan doen is aan de buitenkant hydrofo-
beren. Dat wil zeggen behandelen met een dampopen 
vloeibare substantie die ervoor zorgt dat de muren wa-
terafstotend zijn en geen regen etc. opnemen van buiten. 
Hierdoor kan het vocht van binnen nog wel worden afge-
voerd, maar is er geen opname meer aan de buitenzijde. 

De muur raakt minder snel verzadigd. Dit verhoogt de 
kans aanzienlijk om de muur droog te houden en beter 
vocht af te voeren.”

3. Er is geen spouwmuur in de woningen in Moer-
wijk-Oost. Hoe isoleer je dan het best?
“Isoleren kan op 3 manieren: aan de binnenzijde, aan de 
buitenzijde of in de spouwmuur. 
In de spouwmuur isoleren spreekt voor zich, je isoleert de 
nu lege spouw. 
Aan de binnenzijde isoleren kan ook, maar is eigenlijk niet 
wenselijk. Dit betekent namelijk dat je ook een dampdich-
te folie moet aanbrengen om ervoor te zorgen dat vocht 
geen kans krijg in je isolatie te gaan zitten. Als je dat doet, 
moet je dat eigenlijk helemaal zonder onderbreking door-
trekken, zonder naden en kieren. Vocht zoekt de snelste en 
makkelijkste weg en kan door de kleinste gaatjes doordrin-
gen. Als dat gebeurt en je hebt ook de dampdichte folie 
geplaatst, gaat het vocht zich op de lange termijn alsnog 
ophopen en zit het gevangen. Dit gaat schimmelen. 
Je kunt je voorstellen dat in de praktijk natuurlijk nooit een 
woning aan de binnenkant zonder kieren ingepakt kan 
worden in dampdichte folie. Daarom is aan de binnenzij-
de isoleren ook geen goed idee. 

Dan kun je nog aan de buitenzijde isoleren, dat is altijd 
een goed idee. Wat dan vaak gebeurt is dat er steenstrips 
geplaatst worden en geen echte bakstenen. Hydrofoberen 
is dan niet nodig. Bij baksteen wel.”

4. De woningen aan de Schoonhetenstraat worden 
gerenoveerd. Eerst hadden ze kelders met raam-
pjes, nu zijn deze raampjes er niet meer. De kelders 
zitten potdicht. Voor de renovatie was er nooit 
sprake van water in de kleder of een muffe geur. Nu 
staan de kelders blank. Wat is er aan de hand en 
hoe voorkom je schimmel?
“Er komt waarschijnlijk vocht (regen) van het maaiveld de 
kelders binnen, want de kelders liggen onder het niveau 
van het maaiveld. 
Je moet de dampdruk verlagen onder de vloer, de begane 
grondvloer moet ook afgesloten worden voor vocht. Dit 
kan op twee manieren:
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1) Ervoor zorgen dat het regenwater van het maaiveld niet 
onder de begane groen kan kruipen. Dit lukt met rubberen 
coating. Zet er dan ook meteen een plaat isolatie tegen-
aan. Dit verlaagt het verschil in dampdruk tussen binnen 
en buiten. 

2) Kom onder de begane grond, de kruipruimte. Plaatst 
hier dampdichte folie op de zandgrond. Als je daar dan 
toch bent, kan je meteen isoleren. Is het niet mogelijk 
om een folie te leggen, dan kan je het ook vullen met 
parelchips. Zorg er natuurlijk te allen tijde voor dat ook de 
kruipruimte geventileerd wordt.”

5. Als er al schimmel in de muren zit, er is ge-
renoveerd en aan de binnenkant is niets gedaan 
aan de schimmel. In hoeverre is het dan nodig dit 
alsnog te doen, door schimmel weg te halen uit de 
muur? Of sterft de schimmel gewoon af? 
“Als de schimmel geen vocht meer krijgt, dan sterft de 
schimmel. Je moet wel opletten waar er niet geïsoleerd is. 
Dit is namelijk de bodem, de kelder. Als je nog last blijft 
houden, is het aannemelijk dat het daardoor komt. Het 
blijft continu een balans tussen de aanvoer en afvoer van 
vocht.”
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