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Woord vooraf 
 
‘From MHADA to Prada’. Dit was een krantenkop die voorbij kwam zetten toen ik in het kleine 
kantoortje van het ‘Center For Education and Documentation’ door één van de dikke mappen 
met krantenartikelen aan het bladeren was. Het artikel vertelde het verhaal van de ontwikkeling 
van de Hirinandani Gardens. Op grond dat ooit bestemd was voor woningen voor lagere 
inkomensgroepen, werd een luxueuze enclave gebouwd die werd aangekondigd als het 
Zwitserland in India. ‘A 230 acre plot at Powai meant for “affordable housing for Mumbaikars” 
was transformed into a plush haven for the wealthy’ (Mumbai Mirror, 02-09-2008). De grond 
was niet terecht gekomen bij de MHADA (de publieke woningbouworganisatie) maar de Prada 
(het befaamde Italiaanse modemerk, dat hier synoniem staat voor de ‘rich and famous’ van 
Mumbai). Onder het mom van beter gejat dan slechts verzonnen, is ‘From MHADA to Prada’ de 
titel van mijn masterthesis geworden. 
 
Deze masterthesis behandelt de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in 
Mumbai. Een interessant onderwerp om te onderzoeken in een megastad waarin meer dan de 
helft van de inwoners in slums woont. Een vraag die daarbij al snel naar boven komt, is wat de 
overheid heeft gedaan om huisvesting te bieden aan lagere inkomensgroepen. Het verhaal over 
de ontwikkeling van Hirinandani Gardens is voor een groot deel exemplarisch voor de 
ontwikkelingen in de publieke woonsector. De grond die bestemd is voor publieke woningbouw 
komt via schimmige constructies in handen van andere partijen, die met dikke winsten de grond 
kunnen ontwikkelen. Wanneer er wel publieke woningbouw wordt ontwikkeld, komen de 
woningen in veel gevallen niet terecht bij lagere, maar juist bij hogere inkomensgroepen.  
 
Mijn onderzoek naar de ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai maakt onderdeel 
uit van een groter onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van Mumbai. Onder leiding van 
Bart Wissink heb ik samen met negen andere studenten in het voorjaar van 2009 ruim drie 
maanden lang onderzoek gedaan in Mumbai. Nog nooit had ik zo’n drukke stad gezien en nog 
nooit had ik zulke grote contrasten gezien. Toch voelde het er ook al snel als een thuis. 
Onderzoek doen in Mumbai bleek een leuke ervaring. De interviews met respondenten maakte 
steeds iets meer duidelijk over de publieke woonsector en brachten je op allerlei plekken in de 
stad. Het veldwerk zorgde ervoor dat je opeens bij iemand binnen zat of dat je zo maar op het 
dak stond van de BIT chawls. Na een schitterende tijd in Mumbai, viel het terug in Nederland 
niet mee om de draad weer helemaal op te pakken. Mede door een studie Bestuurskunde heeft 
het iets langer geduurd voordat ik mijn masterthesis heb afgerond. Toch ben ik trots dat deze 
thesis hier nu voor u ligt.  
 
Op deze plek wil ik, zoals te doen gebruikelijk, nog een aantal mensen bedanken. In de eerst 
plaats is er een woord voor dank voor Bart Wissink. Hij was degene die mij de kans heeft 
geboden om dit uitdagende onderzoek te doen. Zijn begeleiding in Mumbai heb ik altijd als 
prettig ervaren. Daarnaast wil ik mijn negen medestudenten bedanken waarmee ik in Mumbai 
heb gebivakkeerd. Samen hebben we er een fantastische tijd van gemaakt. Caroline, Daniël, 
Nienke, Hielke, Paul, Rens, Rianne, Stéphanie en Timo bedankt! Ook wil ik alle docenten en 
studenten van het Kamla Raheja Vidyanidhi Institute of Architecture and Environmental Studies 
in Mumbai bedanken. Ze hebben me vooral in de beginfase geholpen om wegwijs te geraken in 
Mumbai. Daarnaast gaat ook dank uit naar alle respondenten waarmee ik een interview heb 
gehad. Hun visies en opmerkingen zijn cruciaal geweest om de ontwikkeling van de publieke 
woonsector te begrijpen. Tot slot wil ik mijn vriendin Chantal bedanken. Zij heeft moeten 
toezien hoe ik urenlang achter mijn laptop aan het werken was. Ik hoop dat ik binnenkort weer 
wat meer tijd heb om samen de wereld te ontdekken.  
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Summary 
 
Splintering urbanism and public housing 
Cities grow and transform rapidly. Since 2008, more than half of the world population lives in 
cities. Several well-read neo-marxist authors like Sorkin, Castells and Graham and Marvin 
emphasize that due to the splintering of physical space, also social life in the post-industrial city 
becomes ‘fragmented’, ‘splintered’ or ‘segmented’. They stress that the rich are disconnecting 
themselves spatially from the poor, and are retreating in the pseudo public spaces of shopping 
malls, golf clubs and gated communities. An elite is connected to privileges and benefits, while 
an underprivileged is disconnected. Urban restructuring is often framed negatively from the 
neo-marxist perspective. The worries about global urban transformations and the social 
integration of urban communities reinforce the traditional attention for the loss of community. 
Mumbai can also easily read in the sense of splintering urbanism. However at the same time you 
also can see counter tendencies and the development of Mumbai differs from other cities. 
Questions therefore rise as how can the urban development in Mumbai be characterized. Which 
are the underlying mechanisms behind this development? And does the urban development of 
Mumbai result in increased urban disconnection through the emergence of splintering 
urbanism. 
 
The splintering urbanism is often linked to transformations as globalisation, downsizing 
governments and privatisation.  This makes public housing an interesting subject to study. 
Provision of public housing is declining not only in many European cities, but also in Asian cities. 
A global trend of a liberal approach to the housing market is visible. However how in the past 
and nowadays the provision of public housing for the working class and urban poor relates to 
processes of inclusion and exclusion from privileges and benefits, is not well pointed out.  
Therefore this research uses the following research question:  
How can be explained the spatial development of public housing in Mumbai and how does this 
development fit into the perspective of splintering urbanism? 
 
Theoretical framework and research method 
To analyze the factors underlying the spatial development of public housing in Mumbai, this 
study uses the Actor-Network Theory (ANT). According to ANT both human actors (humans) 
and objects (non-humans) have a role in the construction of society and spaces. Thereby actors, 
institutions and objected are connected in networks of associations. From this perspective the 
city is a collection of associations. Controversies can make clear which associations have been 
historically dominant in the spatial development of a city. The struggle between associations 
shows the dominant associations and shows which actors, institutions and objects are connected 
to these associations. This gives not only an insight into the power relations in society, but also 
makes it possible to go into detail on assumptions about a splintering urbanism.  
 
This study uses a case study research design. The case studies provide a detailed analysis on 
several aspects of the spatial development of public housing in Mumbai. There are three case 
studies selected: the Mill Area, the area Charkop and the Urban Land Ceiling and Regulation Act. 
These case studies are placed into the perspective of splintering urbanism. The study has a 
qualitative research design and uses semi-structured interviews, observations and secondary 
data collection as research methods. 
 
Spatial development of public housing in Mumbai 
Mumbai has developed from seven small islands to a metropolis. While Delhi is the official 
capital, Mumbai is often designated as the commercial and industrial capital of India. Mumbai 
has a strong attraction on immigrants. The population is characterized by various groups based 
on religion, caste and class. In the past century the population of Mumbai has grown 
dramatically, from 928,000 inhabitants in 1901 to 12,931,000 inhabitants in 2011. Especially in 
the suburbs the population has increased greatly in the last fifty years. The built-up area has 
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expended dramatically, while the land use area of mangroves and agriculture has declined. The 
city shifted to the north in a Y-shape and the buildings are surrounded by sea in de west, south 
and east. The transport network has a strong north-south orientation. Congestion on the roads is 
big problem, but also the trains are very crowded. Property prices are quite high and there is a 
huge shortage of adequate housing in Mumbai. About 54 percent of the population lives in slum 
housing and the population density is very high at many places in Mumbai.  
 
Mumbai has always been a divided city in the period until 1900. There was a clear spatial 
division between the British rulers and the inhabitants in the native town. These inhabitants 
lived separated based on religion, caste and class. The rise of the textile industry and the huge 
migration were the basis to a rapid development of the city at the end of the nineteenth century. 
Public housing did not exist already at that time. The housing for lower income groups was 
managed by landlords. In the period between 1900 and 1947 the public housing sector arose 
from problems with health and overpopulation. However public housing was never one of the 
fundamental aims of the ruling elite. Spatial planning policies should ensure the distribution of 
wealth of different classes and focused on preserving the privileges of the wealthy class. The 
period after Independence in 1947 is characterized by a socialist orientation and a powerful 
government. Several laws and regulations were turned up to manage the spatial development 
and to protect citizens. These regulations put restrictions on the spatial development of large 
sections of vacant land. A big housing shortage for lower income groups was created, property 
prices rose dramatically and slums extended. The government developed some public housing, 
but the supply was only limited. The period after 1991 shows a process of liberalisation and 
rapid development of Mumbai. Exclusive high-rise apartments, shopping malls and office 
locations shoot up all over the city. At the same time a large proportion of the population still 
live in slums, there is a widespread corruption and there is a strong aversion against migrants. 
De separation between groups was strengthened by serious riots between ethnic groups. The 
government is looking more and more for partnerships with private parties towards public 
housing, for example in a new rental housing scheme. 
 
Mill Area 
In the second half of the nineteenth century the first textile mills emerged in the Mill Area. These 
mills were for almost a century the basis of economic development of Mumbai. Around the Mill 
Area the first public housing projects also emerged. The Bombay Improvement Trust (BIT) and 
later on the Bombay Development Department (BDD) developed in the early twentieth century 
so-called chawls (one room tenements with shared facilities) in this area. The focus was not that 
much on the poor living conditions of the labour class, but more on the health of the elite. 
Improving of the health conditions should achieved by clearing slums and strengthening social 
segregation. The quality of public housing was low and the rent was often not affordable for 
lower income groups. From the seventies, the BIT chawls and the BDD, as well as other parts of 
Mumbai, were the battleground of social unrest between ethnic groups. In efforts to redevelop 
the BIT Chawls there was corruption and fraud. The redevelopment of the BDD chawls seems to 
be primarily a political struggle towards votes and money.  
 
The textile mills were in decline since the late seventies onwards and several mills closed their 
doors over the years. The land on which the mills were built, were leased for low prices for many 
years from government to the mill owners. The price of the land was increased tremendously 
due to central location of the lands. However the redevelopment of the mill lands was only 
possible if the land use destination was changed from industrial to commercial or residential 
land use. In 1991 the state government established regulation that made it possible to redevelop 
the mill lands. With this regulation approximately one third of the land would became available 
for public space and one third of the land would became available for public housing for lower 
income groups. However a controversial change in legislation in 2001, the land available for 
public housing and public space reduced drastically. Instead of public housing and public space, 
the mill owners and developers were given the opportunity to develop exclusive spaces of 
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luxury high-rise apartments, shopping malls and office buildings. A strong political-business 
nexus is a very important factor at the redevelopment of the mill lands. The redevelopment of 
the Mill Area shows how urban restructuring is actively used by elite to maximize profits and to 
develop exclusive spaces. Thereby the underprivileged are suppressed and excluded from 
benefits and privileges.  
 
Charkop 
Until the eighties Charkop was not more than a small village with extensive wetlands in the 
north of Mumbai. The large scale development of Charkop started with the involvement of the 
World Bank in Mumbai. The government focused no longer on the constructions of public 
housing, but took a role as facilitator. The construction of housing was largely shifted to the 
residents themselves and cooperation with private parties emerged. The so-called ‘sites and 
services schemes’ put a lot of attention on the affordability of housing for lower income groups. 
This case shows that a downsizing government and a larger role of private parties can increase 
the opportunities and privileges on housing of lower income groups. 
 
Large parts of Charkop are like many other parts of Mumbai, built in the mangroves. The sites 
and services scheme was halted by the introduction of the Coastal Regulation Zones. Building in 
the mangrove areas was no longer allowed. While public housing development had to stop, 
(illegal) private development continued. Mangroves were destroyed by dumping and slums 
were developed in the mangrove areas. Slum redevelopment projects make it possible to still 
develop apartments. However with these developments, a distinction between an elite and an 
underprivileged cannot easily been made. Slum dwellers can also take advantages of these kinds 
of developments. The case study of Charkop shows especially how local characteristics, such as 
mangroves, Coastal Regulation Zones and corruption, determine the spatial development. 
 
Urban Land Ceiling and Regulation Act 
The Urban Land Ceiling and Regulation Act was from a socialist ideology designed to 
redistribute vacant land and to make large tracts of land available for public housing for lower 
income groups. However the implementation of the act failed and only a limited amount of land 
became available for the public housing organisation of MHADA. The public housing that 
MHADA realized was by and large not for the lower income groups, but rather for the higher 
income groups. An elite of landowners, politicians, bureaucrats, builders and developers could 
benefit richly from the act. Due to several exemptions and corruption, development of vacant 
land could continue without the redistribution of land for social purposes. Exclusive residential 
areas were developed such as Hirinandani Gardens in Powai. The Malabar Hill project, intended 
as a housing project for lower income groups, ended as a number of exclusive residential blocks 
in the most expensive residential area of the city with several prominent politicians as residents. 
The case study of the Urban Land Ceiling and Regulation Act shows how urban restructuring is 
actively used by elite to maximize profits and to develop exclusive spaces, while the 
'underprivileged' is pushed aside. 
 
Conclusion 
The spatial developments of public housing in Mumbai can be quite easily interpreted from the 
neo-marxist perspective on splintering urbanism. In the public housing sector in Mumbai an 
elite tries to maximize profits and to develop exclusive residential areas. The lower income 
groups are often connected limitedly to the benefits and privileges of urban residential 
developments in the public housing sector. The supply of public housing has always been limited 
due to the power and the interest of the elite. Furthermore in many cases, public housing came 
in hands of the higher income groups. Examples that support this dominant view on splintering 
urbanism are the spatial policies of the Bombay Improvement Trust, the redevelopment of the 
Mill Area and the developments of the Urban Land Ceiling and Regulation Act.  
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However the dominant neo-marxist view on splintering urbanism lacks the perspective to 
understand urban development in Mumbai. Firstly the historical development of Mumbai, 
characterized by enclaves for several groups, shows that splintering is not a new phenomenon. 
Secondly the dichotomy between an elite and an underprivileged is not always distinguishable. 
At several spatial developments it is not clear who’s the elite and sometimes lower income 
groups can also enjoy privileges and benefits. Thirdly, splintering urbanism in Mumbai is not 
that much a result from global processes as globalisation, downsizing governments and 
privatisation. In some times in history, the strong directive role over government in public 
housing resulted in spatial separation between classes and ensured the privileges of the elite. 
Furthermore, it seems that a downsizing role of the government and a stronger involvement of 
private actors give opportunities to housing for lower income groups.   
 
The splintering of spaces in Mumbai is by and large the outcome of local characteristics. 
Associations determine the dominant spatial developments and determine how spaces are 
interpreted. This dominant associations determine how splintering occurs and what the impacts 
of splintering are on a city. In urban research on spatial development of cities, the focus should 
not been on splintering of spaces as such, but on the dominant associations behind splintering 
urbanism. The discussion must go about under which conditions the splintering of the city 
creates inclusion or exclusion of specific groups.  
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1 Versplintering van steden 
 
1.1 Inleiding 
De film Slumdog Millionaire liet begin 2009 heel de wereld kennis maken met de Indiase stad 
Mumbai. De film vertelt het verhaal van de 18 jarige Jamal Malik, een voormalig straatkind uit 
een slum (krottenwijk) in Mumbai. Hij vergaardt landelijk bekendheid als hij in de show ‘Who 
wants to be a millionaire’ alle vragen juist beantwoordt en Rs. 20.000.000 wint. Tegelijkertijd 
laat de film ons een tweetal gezichten zien van de stad. Een overvolle stad vol met armoede, 
slums en bevolkingsgroepen die elkaar te lijf gaat. En een stad met moderne callcenters, 
moderne studio’s en moderne woongebouwen. Wanneer je zelf in deze stad loopt zie je ook deze 
twee gezichten of werelden continu terugkomen. Enerzijds is Mumbai een moderne en 
georganiseerde stad, met permanente gebouwen zoals wolkenkrabbers, shopping malls en 
monumentale gebouwen. Nieuwe kantoorgebieden als Mindspace en Bandra Kurla Complex 
ontwikkelen zich razendsnel; gemengde gebieden als Phoenix Mills en Hiranandani Gardens 
worden uit de grond gestampt en nieuwe infrastructuur wordt aangelegd, zoals de Bandra-Worli 
Sealink en de eerste metrolijn. Bovendien is er nog een eindeloze lijst met projecten die op de 
planning staan, zoals de aanleg van een nieuw internationale luchthaven, acht metrolijnen, twee 
‘Special Economic Zones’ en allerlei kantoor- en winkelgebieden. Ook allerlei woongebouwen 
worden ontwikkeld: van de immense Imperial Towers in het centrum tot de Mittal Housing 
Enclave in de periferie van Vasai. De rijkste man van India Mukesh Ambani heeft zelfs zijn eigen 
wolkenkrabber laten bouwen. Met 27 verdiepingen geldt dit gebouw als duurste privéwoning 
ter wereld. Anderzijds is Mumbai ook een ongeorganiseerde stad met tijdelijke bebouwing, een 
permanente instroom van migranten en drukke en levendige bazaars. De alsmaar groeiende stad 
telt inmiddels bijna 13 miljoen inwoners en kent een haast ongekende bevolkingsdichtheid in 
het zuiden van de stad van circa 40.000 inwoners per vierkante kilometer (Archarya & Nangia, 
2004). Ondertussen woont nog wel 54 procent van de Mumbaikers in slums en daarnaast ook 
nog eens een aanzienlijk deel in huisvesting van zorgwekkende kwaliteit (Sharma, 2007, p. 284).  
 
Mumbai is niet de enige stad in de wereld die razendsnel groeit en transformeert. Sinds 2008 
woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Waren er in 1950 nog maar 86 
steden met meer dan één miljoen inwoners, in 2002 was dit aantal gegroeid tot meer dan 
vierhonderd (Wissink, 2007). Een groot aantal van deze steden kan gevonden worden in Azië. 
Ook in India kunnen tientallen steden gevonden worden met meer dan één miljoen inwoners, 
waarbij Mumbai de allergrootste stad is. Deze megasteden zijn belangrijke plekken in de 
wereldeconomie, waar een groot deel van het bruto binnenlands product wordt verdiend. De 
steden staan nooit stil, breiden uit en kennen een continue verandering in de economische 
activiteiten. De ruimte wordt continu hergedefinieerd en nieuwe betekenissen worden aan deze 
ruimte verleend. Tegelijkertijd worden megasteden veelal gezien als ontembare of 
oncontroleerbare monsters. Ze hebben een aanzuigende werking op de allerarmsten en veel 
mensen wonen op elkaar in enorme dichtheden. Sommige steden groeien zo enorm snel in 
omvang, dat het stedelijke gebied te maken krijgt met enorme problemen op het gebied van 
congestie, criminaliteit en vervuiling. Deze hoogdynamische ontwikkelingen laten op sommige 
plekken een scheidslijn in de ruimte zien tussen mensen in de stad. Volgens neo-marxistische 
wetenschappers is dit de reden om deze ontwikkelingen te typeren als iets fouts of verkeerds. 
De focus van deze onderzoekers ligt op de fysieke uitkomst van een stedelijke ruimte, waarin 
steden versplinterd raken en in toenemende mate uiteenvallen in enclaves. Hierbij zijn sommige 
mensen en groepen ‘connected’ met de belangrijke plekken, terwijl andere mensen 
‘disconnected’ raken. Of zoals Castells (1996) constateert: een tweedeling in een 
netwerkmaatschappij tussen ‘haves’ die kunnen deelnemen aan het overvloedige leven dat 
wordt geboden door mondiale netwerken en ‘have-nots’ die daarvan zijn afgesneden. Tussen 
een elite die kan genieten van voordelen en privileges en een groep ‘underpriviliged’ die daarvan 
wordt uitgesloten. 
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De ruimtelijke ontwikkeling van Mumbai die in eerste alinea werd geschetst kan vrij eenvoudig 
geplaatst worden in de dynamische ontwikkeling van steden waarbij de ruimte versplinterd. 
Tegelijkertijd laten de twee gesignaleerde werelden in Mumbai in werkelijkheid een sterke 
vervlochtenheid zien. Bovendien kan worden afgevraagd of een ruimtelijke en sociale 
versplintering wel een nieuw fenomeen is en welke invloed lokale factoren hebben op de 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Om te bepalen en te analyseren of de ruimtelijke 
ontwikkelingen in Mumbai passen in een beeld van een versplintering van de stad, is empirisch 
onderzoek noodzakelijk. In deze thesis zal aandacht besteed worden aan het beschrijven en 
verklaren van de ruimtelijke ontwikkeling van Mumbai en de vraag in hoeverre deze ruimtelijke 
ontwikkeling past binnen een beeld van een ruimtelijke en sociale versplintering van de stad. 
Hiervoor zal onderzoek worden gedaan naar de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke 
woonsector in Mumbai. 
 
In dit eerste hoofdstuk zal het onderwerp van het onderzoek uiteengezet worden en zal 
aandacht worden besteed aan het doel en de onderzoeksvragen van deze masterthesis. Als 
eerste zal in de tweede paragraaf een introductie worden gegeven op een centraal onderwerp in 
deze thesis: de versplintering van steden. Hieruit zal naar voren komen dat de huidige 
ruimtelijke ontwikkeling van steden veelal op een negatieve manier wordt ingekaderd als een 
‘narrative of loss’. Bij deze negatieve teneur van een ‘narrative of loss’ zijn een aantal 
kanttekeningen te plaatsen. Vervolgens zal in de derde paragraaf het onderzoek over de 
publieke woonsector in Mumbai, geplaatst worden in de bredere context van het zogenaamde 
‘Respace Project’. Hierna zal in de vierde paragraaf het doel en de probleemstelling 
gepresenteerd worden. De vijfde paragraaf gaat vervolgens in op de theorie en de 
onderzoeksmethoden die in dit onderzoek gebruikt zijn. Hierbij zal een korte introductie 
gegeven worden op de Actor-Netwerk Theorie. De afsluitende zesde paragraaf zal tenslotte een 
kort overzicht geven van de inhoud van deze thesis.  
 
1.2 Versplintering van de stad: narrative of loss 
De wetenschappelijke literatuur over de verandering van steden in een netwerksamenleving of 
een postindustrieel tijdperk focust zich op twee gelijktijdige transformaties. Ten eerste 
verdwijnt door stedelijke wildgroei (urban sprawl) het traditionele centrum-periferie model. De 
tegenstelling tussen steden als geografische en politieke centra en de rurale omgeving, 
transformeert tot enorme stedelijke regio’s met uiteenlopende inwoners, identiteiten en 
betekenissen. Het onderscheid tussen platteland en de stad vervaagt. ‘Periphery and central city 
have thus blended to form an amorphous and fractured landscape’ (Jacobs, 2002, p. 19). Deze 
ontwikkeling wordt door wetenschappers op verschillende manieren aangeduid in termen als 
megalopolis, urban field, polycentric metropolis, post-suburbia, peri-urbanism of megacity. Ten 
tweede geven vooral neo-marxistische wetenschappers aan dat de interne structuur van deze 
uitdijende steden aan verandering onderhevig is. De interne structuur versplintert, segmenteert, 
fragmenteert of valt uiteen in enclaves. Volgens deze theorieën zonderen de rijke elite zich in 
toenemende mate ruimtelijk gezien af van de armen, door de openbare ruimte in te wisselen 
voor de pseudo openbare ruimte van shopping malls, golf clubs, gated communities en de 
tussenliggende geprivatiseerde en selectieve infrastructuur. Hierdoor ontstaat er volgens deze 
wetenschappers een versplintering van de stad en een tweedeling in de ruimte en maatschappij 
(Wissink, 2007). 
 
Deze twee soorten transformaties van steden worden door wetenschappers aan verschillende 
politieke, economische en technologische veranderingen gekoppeld. Grofweg kunnen er drie 
verschillende, maar met elkaar samenhangende trends onderscheiden worden. Ten eerste geldt 
er algemene overeenstemming dat we een gestage uitkleding meemaken van het publieke 
domein. Dit is een trend die recent is versterkt door een roep om marktliberalisme en 
inkrimpende overheden. Het resultaat hiervan is dat we getuige zijn van een afname van het 
aantal diensten dat traditioneel door de overheid geleverd wordt. De terugtrekkende rol van de 
overheid zorgt er voor dat het belang van de private sector sterk is toegenomen en in mindere 
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mate de non-profit sector. Ondanks dat de groeiende non-profit sector een deel van de taken van 
de overheid heeft overgenomen, is privatisering aan de orde van de dag. Privatisering heeft 
hierbij betrekking op de vermarkting van publieke diensten en de opkomst van ‘ondernemende’ 
lagere overheden. Ten tweede ontstaan conflicten en spanningen op lokaal niveau over de 
economie, het milieu en ongelijkheid als uitvloeisel van grotere hervormingen van de mondiale 
economie, zoals de macht van multinationals, internationale arbeidsmobiliteit, gepolariseerde 
lokale en mondiale economieën en een ondergeschiktheid van lokale maatschappelijke belangen 
aan belangen van het mondiale kapitaal. Ten derde draagt de opmars van informatie- en 
communicatietechnologie bij aan omvangrijke veranderingen ten aanzien van de traditionele 
concepten van plaats en gemeenschap, lokale versus globale belangen, individuele en 
groepsidentiteiten en de kern van dagelijkse gang van zaken en sociale relaties (Banerjee, 2001). 
Deze trends zorgen voor fundamentele veranderingen in de manier waarop het openbare leven 
en de ruimte wordt geconceptualiseerd en de waarden die men aan de ruimte koppelt.  
 
In deze thesis zal vooral aandacht worden besteed aan de tweede soort transformatie van de 
stad: de verandering van de interne structuur van steden in een ruimtelijke en sociale 
versplintering. Graham en Marvin (2001) hebben deze gedachtegang uitgewerkt met een 
analyse van de ruimtelijke gevolgen van de infrastructuurontwikkeling. De auteurs betogen dat 
de privatisering van infrastructuur uiteindelijk sociale ongelijkheid en fragmentatie veroorzaakt. 
Het ‘moderne stedelijke infrastructurele ideaal’, dat in het teken stond van stedelijke en 
nationale samenhang en eenheid is vanaf de jaren zestig onder druk komen te staan. Het gevolg 
is volgens Graham en Marvin een ruimtelijke versplintering van de stad, oftewel splintering 
urbanism. Deze ruimtelijke versplintering door infrastructurele ontwikkeling leidt uiteindelijk 
ook tot een sociale versplintering. Groepen mensen die verbonden zijn met de ‘premium 
networks’ zullen worden verleid zich naar aantrekkelijke enclaves voor vrije tijd, consumptie, 
reizen, werk en wonen te begeven. Deze enclaves zijn daarbij fysiek gescheiden van andere 
ruimtes met gepercipieerde dreigingen, verschillen of armoede. Ondertussen zijn de enclaves via 
netwerken voor transport, energie, water en communicatie wel sterk verbonden met andere 
exclusieve enclaves. Buiten deze ‘premium networks’ leven talloze groepen met beperkte 
toegang tot de voordelen van moderne netwerken. Er lijkt dus sprake van twee werelden, van 
mensen die ‘connected’ zijn en mensen die ‘disconnected’ zijn. Bovendien worden onder andere 
steeds meer geografische barrières opgeworpen om deze twee werelden gescheiden te houden. 
Een open uitwisseling van mensen, goederen en ideeën tussen beide domeinen lijkt te worden 
beperkt. Het ideaal van de stad als coherente eenheid en als basis voor democratische 
uitwisseling dreigt daarmee verloren te gaan, De basis voor een eerlijke verdeling van risico’s en 
voor een materiële uitwisseling tussen arme en rijke groepen verdwijnt daardoor (Wissink, 
2003, p. 16).  
 
Waar Graham en Marvin zich ten aanzien van ruimtelijke versplintering zich richten op 
infrastructuur, richten andere wetenschappers zich op de openbare ruimte. Sorkin (1992) 
kondigt met zijn boek ‘Variations on a Theme Park’ het einde aan van de openbare ruimte. 
Sorkin beschrijft dat stedelijke ruimte die wordt gebruikt voor vrije tijd en winkelen in 
toenemende mate wordt gedomineerd door controle en beveiliging. Ongewenste groepen 
mensen worden daarbij buitengesloten, waardoor de openbare ruimte zijn functie verliest als 
ontmoetingsplaats voor mensen en als plaats voor vrijheid en democratie. Davis (1992) gebruikt 
de verbeelding van de toekomstige ruimte in de film de Blade Runner als metafoor voor dingen 
die ons te wachten staan. In deze film leven de rijken en gelukkigen boven de grond, terwijl de 
ongelukkigen samenstromen in het riool. Blade Runner verbeeldt een wereld waarin 
ongelijkheid tot uiting komt in de opsplitsing van de ruimte. ‘Therefore, spatial segmentation 
gets a leading role as cause of social bads: it spells loss of community, loss of public sphere, and 
in the end loss of solidarity’ (Wissink, 2003, p. 6). 
 
De redeneringen van Graham en Marvin en Sorkin weerspiegelen een meer algemene teneur in 
het denken over de relatie tussen ruimtelijke en sociale veranderingen. Achter deze opvattingen 
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schuilt een veronderstelling dat de kenmerken van een goed functionerende maatschappij, zoals 
gemeenschapszin, solidariteit, openbaarheid en democratie, gekoppeld zijn aan een specifieke 
ruimtelijke vorm van een openbare ruimte, waarin uitruil tussen verschillende groepen mogelijk 
is. Impliciet wordt hiermee een verband gelegd tussen openbare ruimte, democratie en 
maatschappelijke interactie. Verscheidene wetenschappers benadrukken dat ruimtelijke 
versplintering zal leiden tot sociale fragmentatie. Deze is dermate dominant dat Crawford 
(1999) spreekt van een ‘narritive of loss’, oftewel van verhaal van verlies. ‘The existence and 
popularity of these commercial public places is used to frame a pervasive narrative of loss that 
contrasts the current debasement of public space with golden ages and golden sites – the Greek 
agora, the coffeehouses of early modern Paris and London, the town square. The narrative 
nostalgically posits these as once vital sites of democracy where, allegedly, cohesive public 
discourse thrived, and inevitably culminates in the contemporary crisis of public life and public 
space, a crisis that puts at risk the very ideas and institutions of democracy itself’ (Crawford, 
1999, p. 23). Deze negatieve teneur over de versplintering van steden komt niet alleen terug in 
literatuur over infrastructuur ontwikkeling (Graham & Marvin, 2001) en de openbare ruimte 
(Banerjee, 2001; Davis, 1992; Sorkin, 1992), maar ook bijvoorbeeld in literatuur over shopping 
malls (Judd, 1995) en ‘gated communities’ (Glasze e.a., 2006).  
 
Crawford (1999) geeft aan dat de perceptie van een verhaal van verlies voortkomt uit een zeer 
enge en normatieve definiëring van zowel ‘public’ als ‘space’. ‘This perception of loss originates 
in extremely narrow and normative definitions of both ‘public’ and ‘space’ that derive from 
insistence on unity, desire for fixed categories of time and space, and rigidly conceived notions of 
private and public’ (Crawford, 1999, p. 23). De ‘narritive of loss’ gaat slechts uit van twee 
groepen in de maatschappij, de ‘have’s’ en de ‘have-nots’ of de elite en de ‘underprivileged’. Deze 
polariserende kijk op de ruimte komt voort uit de neo-marxistische opvattingen van deze 
wetenschappers. Deze opvattingen bieden daarmee slechts een beperkt beeld op de grote 
verscheidenheid aan actoren in de post-moderende pluralistische stad. Wissink (2003) 
benoemd een vijftal kritiekpunten toe op de negatieve teneur van de ‘narrative of loss’: 
 
Ten eerste gaat de ‘narritive of loss’ er ten onrechte vanuit dat ruimte in vroegere tijden niet was 
versplinterd. Versplintering veronderstelt de verbrokkeling van een eerder bestaande eenheid. 
In werkelijkheid was de oude eenheid die nu versplintert altijd een gesegmenteerde eenheid, die 
ook met grenzen was verbonden en andere eenheden uitsloot. Binnen landen was vaak een 
sterke scheiding tussen stad en platteland, waarvan de oude stadsmuren van middeleeuwse 
steden nog steeds het bewijs vormen. Athene, de stad waar democratie werd uitgevonden, was 
bijvoorbeeld een sterk ommuurde en gesloten stad. Bovendien was er ook binnen deze steden 
een sterke scheiding van klassen. Wijken van steden werden veelal bewoond door mensen uit 
dezelfde klassen. De recente ontwikkelingen kunnen daarom niet gekarakteriseerd worden als 
een versplintering, maar eerder als een hersplintering (Wissink, 2003, p. 7).  
 
Ten tweede is de koppeling tussen geïntegreerde ruimte en ‘inclusion’ (insluiting) 
problematisch. De narritive of loss veronderstelt dat versplintering zal leiden tot exclusion 
(uitsluiting), terwijl in de oude verenigde wereld de gemeenschap en het publiek domein 
gebaseerd was op solidariteit en democratie. Het voorbeeld van het oude Athene laat echter 
duidelijk zien dat uitsluiting altijd een onderdeel is geweest van de stedelijke wereld. Vrouwen, 
kinderen en slaven namen hier overduidelijk niet deel aan het democratische overleg. Deze 
constellatie was vooral gericht op de mannelijk burgers, terwijl andere groepen tegelijkertijd 
werden uitgesloten. In veel dorpen was de situatie veelal niet veel anders (Wissink, 2003).  
 
Ten derde wordt ten onrechte een directe link gelegd tussen ruimtelijke veranderingen en 
gemeenschapszin en democratie. De narritive of loss heeft een sterke focus op nabijheid (face to 
face contacten op fysieke plekken) als de voorwaarde voor een ‘goede’ maatschappij. Vanuit 
deze zienswijze betekent de teloorgang van de monumentale openbare ruimtes een verlies aan 
sociale interactie. Een dergelijke fysiek deterministische kijk is gebrekkig. Grote steden 
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omvatten veelal stedelijke dorpen, zoals de Jordaan in Amsterdam, waar een sterke 
gemeenschapszin heerst. Er is geen directe of eendimensionale koppeling tussen ruimtelijke 
vorm en de karakteristieken van sociale acties. Dit werkt ook andersom. Plaatsen waar veel 
verschillende groepen mensen samenleven en elkaar fysiek ontmoeten, hoeven niet gelijk 
gekarakteriseerd te worden met gemeenschapszin en solidariteit (Wissink, 2003).  
 
Ten vierde is de ‘narritive of loss’ gebaseerd op een algemene historische schets, die geen 
rekening houdt met lokale uitkomsten van globale fenomenen. Ondanks de vrij eenduidige 
houding in de literatuur over globale ruimtelijke ontwikkeling, lijken de specifieke uitkomsten 
per plaats sterk te verschillen. Het idee dat ruimtelijk herstructurering een uniform proces is, 
dat overal dezelfde richting volgt, is wijdverspreid. In deze eenzijdige zienswijze zijn verschillen 
tussen verschillende stedelijke regio’s, verschillen in tijd. Elke stad kan daarmee dezelfde 
karakteristieken krijgen. Deze benadering, waarin politieke overwegingen helemaal achterwege 
worden gelaten, staat tegenover institutionele analyses waaruit blijkt dat bijvoorbeeld politieke 
regimes en de karakteristieken van de bebouwing een sterke invloed uitoefenen op de lokale 
uitkomsten van algemene globale invloeden. In deze zienswijze volgt de stedelijke ontwikkeling 
wellicht specifieke richtingen, maar tegelijkertijd kunnen deze richtingen verschillen. Ten vijfde 
is er geen oog voor de variaties in de lokale waardering en politieke houding tegenover 
ruimtelijke versplintering. Er zijn verschillen waarneembaar in de politieke acties die genomen 
worden als reactie op ruimtelijke versplintering (Wissink, 2003).  
 
Deze kritiekpunten laten zien dat het verhaal over de versplintering van steden als een ‘narritive 
of loss’ een te eenzijdig verhaal lijkt weer te geven. Dit vraagt om onderzoek over de ruimtelijke 
versplintering in steden. Graham & Marvin (2001) geven aan dat op dit moment een 
ontwikkeling richting versplintering en sociale fragmentatie plaatsvindt, maar dat het proces 
naar hun mening wel degelijk kan worden gekeerd. Naast het op versplintering gerichte 
handelen van dominante actoren zien andere actoren de mogelijkheid om ontwikkelingen te 
bepalen. Ondertussen blijft er de noodzaak tot uitwisseling tussen beide ruimtelijke domeinen 
en is het in werkelijkheid zeer moeilijk om ruimtes volledig fysiek van elkaar af te schermen. 
Bovendien zullen ontwikkelingen op verschillende plaatsen, verschillend uitpakken. Dit biedt 
mogelijkheden om een tegenverhaal te ontwikkelen dat zicht geeft op de toekomst (Wissink, 
2003, p. 16). Hiervoor is gedetailleerd empirisch onderzoek nodig over hoe een verschuiving 
richting een versplintering van steden tot uitdrukking komt in verschillende politieke, culturele, 
economische en historische contexten (Graham & Marvin, 2001, p. 417).  
 
1.3 Het Respace Onderzoeksproject in Mumbai 
In het Respace onderzoeksproject van dr. Bart Wissink wordt onderzoek gedaan naar hoe 
versplintering van de ruimte tot uitdrukking komt in steden met verschillende politieke, 
culturele, economische en historische contexten. Voor dit onderzoeksproject is empirisch 
onderzoek uitgevoerd in Tokio, Hong Kong, Guanghzou, Bangkok en Mumbai. Deze Aziatische 
steden zijn geselecteerd, omdat ze allemaal een hoogdynamische, maar ook een verschillende 
ruimtelijke ontwikkeling laten zien. Het Respace project in Mumbai richt zich op het analyseren 
en verklaren van de ruimtelijke ontwikkeling. Het is echter niet realistisch om de ruimtelijke 
ontwikkeling in één keer te beschrijven en te analyseren. Het Respace project is daarom 
onderverdeeld in verschillende deelonderwerpen in de stad, die samen een omvattend beeld van 
de ruimtelijke ontwikkeling van Mumbai kunnen schetsen. Tien studenten hebben onder leiding 
van dr. Bart Wissink ieder onderzoek gedaan naar één van deze deelonderwerpen. Deze 
deelonderwerpen zijn weginfrastructuur, railinfrastructuur, utility infrastructuur, zakelijke 
dienstverlening, industrie, retail, leisure, slums, de private woonsector en tenslotte de publieke 
woonsector. Deze thesis richt zich op het laatste deelonderwerp: de publieke woonsector.  
 
De publieke woonsector omvat alle formele woningen op de woningmarkt voor overwegend 
lagere inkomensgroepen die, mede door financiële steun van de overheid, door een 
overheidsinstantie of non-profit organisatie verhuurd en/of verkocht zijn. Het beschrijven en 
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verklaren van de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector is een zeer interessant 
onderwerp in onderzoek naar de versplintering van steden. Eén van de mondiale trends die 
gekoppeld wordt aan het ontstaan van een versplinterde stad en een ‘narritive of loss’, is de 
trend van de uitkleding van het publieke domein en het inkrimpen van de overheid. Daarom is 
het interessant om te onderzoeken welke rol de overheid heeft gespeeld in het bieden van 
formele huisvesting aan lagere inkomensgroepen. Daarbij is het interessant om te zien hoe de 
publieke woonsector gerelateerd is aan insluiting en uitsluiting van voordelen en privileges van 
specifieke groepen. Bij het onderzoek naar de publieke woonsector is een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen formele en informele huisvesting. In enkele gevallen is sprake van een diffuus 
gebied waarbij de overheid de huisvesting van slumbewoners (deels) formaliseert. Omdat deze 
ontwikkelingen betrekkingen hebben op slums en dit toebehoort aan een ander deelonderwerp, 
zullen deze ontwikkelingen niet uitgebreid worden behandeld in dit onderzoek. Waar relevant 
zal er echter wel aandacht besteed worden aan de ruimtelijke ontwikkeling van slums. Het 
begrip publieke woonsector zal uitgebreid worden toegelicht in het tweede hoofdstuk.  
 
1.4 Doel en probleemstelling 
De doelstelling van het Respace project is om een bijdrage te leveren aan de discussie over 
ruimtelijke en sociale versplintering van steden. Daarbij is een vraag die aan bod zal komen in 
hoeverre Mumbai versplintert en in welke mate. Deze masterthesis heeft concreet als doel om 
de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai te beschrijven en te 
verklaren. Onderzocht zal worden welke actoren de dragende krachten zijn achter deze 
ontwikkeling en welke instituties aan hun gedrag ten grondslag liggen. Deze ontwikkelingen 
zullen in het perspectief worden geplaatst van het dominante beeld in de literatuur over de 
versplintering van steden. Hierbij zal de volgende probleemstelling worden gehanteerd: 
 
Hoe kan de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai worden verklaard en 
hoe kan deze ontwikkeling geplaatst worden in het perspectief van de versplintering van steden? 
 
Bij beantwoording van deze probleemstelling, zal gebruikt worden gemaakt van een zestal 
deelvragen, welke zijn onder te verdelen in een theoretische deel en een empirisch deel. 
 
Theoretisch kader: 

1. Hoe heeft de publieke woonsector zich ontwikkeld en wat is de relatie met de ruimtelijke 
ontwikkeling van steden? 

2. Wat voor analysekader kan gebruikt worden om de ruimtelijke ontwikkeling van de 
publieke woonsector in Mumbai te beschrijven en te verklaren? 

3. Hoe kan het analysekader geoperationaliseerd worden? 
 
Empirie: 

4. Hoe kan de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai 
gekarakteriseerd worden en hoe kan deze ontwikkeling worden verklaard? 

5. Wat vertellen de casestudies over de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke 
woonsector en de versplintering van Mumbai? 

 
Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 
De ruimtelijke ordening houdt zich onder meer bezig met de organisatie van de stedelijke 
omgeving en de ruimtes die verbonden zijn met menselijke activiteiten. De ruimtelijke ordening 
kan daarmee een belangrijke rol spelen om stedelijke ontwikkelingen in de wenselijke richting 
te stuwen. De stedelijke transformaties worden echter veelal vrij abstract aangeduid. Zonder een 
helder beeld van deze transformaties, kan ruimtelijke interventie uitmondde in ongewenste of 
tegengestelde ontwikkelingen. Inzicht in de processen die zich afspelen in de ruimte is daarom 
noodzakelijk bij interventie in de ruimte. Een doel van dit onderzoek is om de kennis te 
vergroten hoe meer inzicht kan worden verkregen in ruimtelijke ontwikkelingen in een stad. 
Een dergelijk inzicht kan planologen helpen om meer bewust te worden van de mechanismen 
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achter de stedelijke transformaties. Dit bewustzijn kan planologen helpen bij het de keuze van 
maatregelen voor het interveniëren in de stedelijke ruimte.  
 
De theorieën over een ‘narritive of loss’ en een versplinterde stad vragen om kritische 
beoordeling en een empirische onderbouwing. Dit onderzoek kan een wetenschappelijke 
bijdrage leveren aan theorievorming over de ruimtelijke ontwikkeling van steden onder invloed 
van mondiale transformaties, zoals globalisering en privatisering. Daarbij laat het onderzoek 
zien hoe in een bepaalde stad sociale processen invloed hebben op de ruimte en hoe deze ruimte 
op zijn beurt ook weer invloed heeft op deze sociale processen. Het onderzoek draagt bij aan de 
theorievorming over de versplintering van steden. Door een analyse van de ruimtelijke 
ontwikkeling van Mumbai, wordt de theorie over de versplintering van de stad concreet 
gemaakt. Deze lokale analyse kan ook een bijdrage leveren aan het politieke debat over de 
versplintering van de ruimte.  
 
1.5 Theorie en onderzoeksmethoden 
Om de voorgaande probleemstelling te beantwoorden zal in dit onderzoek gebruik worden 
gemaakt van een relationaal ruimtebegrip. Bij het relationele ruimtebegrip is de ruimtelijke 
structuur meer dan alleen de fysieke ruimte en de objecten die zich in de ruimte bevinden. De 
fysieke en symbolische ruimte zijn hierbij het resultaat van de sociale relaties tussen actoren, 
terwijl ze tegelijkertijd ook deze relaties structureren. Dit perspectief resulteert in een 
analytisch onderscheid tussen drie aspecten van de ruimte: bestaande materiële objecten 
(fysieke ruimte), de ruimtelijke karakteristieken van sociale praktijken (sociale ruimte) en de 
symbolische representatie van ruimte (symbolische ruimte) (Wissink, 2003, 10). Deze drie 
aspecten hangen daarbij met elkaar samen. Hiermee wordt een duidelijke verbinding gelegd 
tussen ruimte en sociale praktijken. Het relationele ruimtebegrip maakt het mogelijk om niet 
alleen mondiale transformaties te koppelen aan de fysieke versplintering van steden, maar ook 
om een verbinding te leggen tussen fysieke en sociale versplintering. Hierdoor kan ook aandacht 
besteed worden aan de (lokale) sociale processen die schuilgaan achter de fysieke ruimte.  
 
Om te analyseren welke processen en factoren schuil gaan achter ruimtelijke ontwikkelingen zal 
in dit onderzoek gebruik worden gemaakt van de Actor-Netwerk Theorie (ANT). De ruimtelijke 
vorm van steden kan met behulp van ANT verklaard worden aan de hand van een drietal 
elementen: actoren, instituties en objecten. Hiermee wordt aansluiting gevonden op elementen 
uit zowel een actor-gerichte benadering als een institutionele benadering. Bij een actor-gerichte 
benadering spelen doelgerichte actoren een belangrijke rol bij de ruimtelijke ontwikkeling van 
steden. Bij een institutionele benadering ligt de nadruk meer op bepaalde instituties die het 
handelen van deze actoren structureren, zoals wet- en regelgeving, normen en waarden. ANT 
voegt hier nog een derde element aan toe: objecten. Volgens de ANT spelen zowel menselijke 
actoren (humans) als fysieke objecten (non-humans) een rol in de constructie van de 
samenleving en de ruimte. Actoren, instituties en objecten vormen daarbij zogenaamde 
associaties.  
 
Vanuit dit perspectief is de stad een verzameling associaties die bestaan uit netwerken van 
actoren, instituties en objecten. Deze associaties zijn echter niet altijd eenvoudig te 
doorgronden, maar komen pas aan de oppervlakte bij controverses. Een controverse is hierbij 
een strijd waarbij twee of meerdere associaties met elkaar botsen. Om de ruimtelijke 
ontwikkeling van de stad te begrijpen en te verklaren, is het daarom noodzakelijk om 
controversen, die zich historisch gezien hebben voorgedaan, op te sporen. Vanuit deze 
controversen kunnen vervolgens de vorming van associaties (van netwerken van actoren, 
instituties en objecten) worden ontleed die schuil gaan achter ruimtelijke ontwikkeling. Hiermee 
wordt een duidelijke nadruk gelegd op de historische component van de totstandkoming van de 
ruimtelijke vorm van de stad. De focus ligt niet zo zeer op de bestaande situatie van de ruimte 
(ready made space), maar veel meer op de totstandkoming van de ruimte (space in the making). 
De focus op controversen bij toepassing van ANT zorgt ook voor de inbreng van een politieke 
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dimensie. De strijd tussen associaties laat zien wat de dominante associaties zijn en welke 
actoren aan deze associaties zijn verbonden. Dit geeft niet alleen inzicht in de machtsposities, 
maar maakt het ook mogelijk om in te gaan op veronderstellingen over een tweedeling in de stad 
tussen ‘have’s’ en ‘have-nots’. Juist deze tweedeling staat centraal bij theoretische inzichten over 
de versplintering van steden en het verhaal van een ‘narritive of loss’. 
 
Om de associaties die schuil gaan achter de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke 
woonsector in Mumbai bloot te leggen, zal casusonderzoek gebruikt worden als 
onderzoeksopzet. Het casusonderzoek over de publieke woonsector zorgt voor een 
gedetailleerde en intensive analyse van de processen die schuil gaan achter de ruimtelijke 
ontwikkeling van Mumbai. Concreet zullen er een drietal casestudies worden uitgevoerd; een 
casestudie over de Mill Area, een casestudie over Charkop en een casestudie over de Urban Land 
Ceiling and Regulation Act. Samen geven deze casestudies een beeld van de dominante 
associaties die schuil gaan achter de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in 
Mumbai. Het doorgronden en het verklaren van de ruimtelijke ontwikkeling kan vervolgens 
geplaatst worden binnen het perspectief van een versplintering of segmentering van steden. Bij 
het casusonderzoek zal gebruik worden gemaakt van verschillende kwalitatieve 
onderzoeksmethoden. Centraal staan semi-gestructureerde interviews met experts, 
sleutelpersonen en stakeholders. Daarnaast zullen ook wetenschappelijke literatuur, 
krantenartikelen en (ruimtelijke) observaties als informatiebron gebruikt worden.  
 
1.6 Inhoud 
Deze thesis is opgebouwd uit een negental hoofdstukken. De eerste vier hoofdstukken beslaan 
het theoretische en methodologische gedeelte. In het vijfde tot en met het achtste hoofdstuk 
komt het empirische gedeelte aan bod. Beide delen komen in het afsluitende negende hoofdstuk 
samen bij de conclusie. Hieronder zal kort per hoofdstuk worden geschetst wat de lezer kan 
verwachten. 
 
Hoofdstuk 1: Versplintering van steden 
In deze inleiding is de aanleiding en de achtergrond geschetst van dit onderzoek. In de 
wetenschappelijke literatuur heerst een dominante opvatting dat door bepaalde transformaties 
steden ruimtelijk en sociaal versplinteren. De vraag is in hoeverre een versplintering ook 
zichtbaar is bij de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector. 
 
Hoofdstuk 2: De publieke woonsector en de stad 
In het tweede hoofdstuk wordt het begrip publieke woonsector behandeld en wordt dit begrip 
gekoppeld aan ontwikkelingen in steden. Hierbij wordt uiteengezet hoe de publieke woonsector 
zich op verschillende plaatsen heeft ontwikkeld. Daarbij zal ook aandacht besteed worden hoe 
deze ontwikkelingen aansluiten bij een versplintering van de stad.  
 
Hoofdstuk 3: Ruimtelijke Vorm en Actor-Netwerk Theorie 
In het derde hoofdstuk wordt allereerst stil gestaan bij het relationele ruimtebegrip. Vervolgens 
wordt uiteengezet welke theorieën gebruikt kunnen worden om de ruimtelijke vorm van steden 
te beschrijven en te verklaren. Tenslotte gaat dit hoofdstuk uitgebreid in op de Actor-Netwerk 
Theorie. Deze benadering biedt de mogelijkheid om de netwerken van actoren, instituties en 
objecten bloot te leggen die schuil gaan achter ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
Hoofdstuk 4: Operationalisatie en onderzoeksmethoden 
In het vierde hoofdstuk wordt het begrip ruimtelijke vorm en de Actor-Netwerk Theorie 
geoperationaliseerd. Hiermee wordt de basis gelegd om in het empirisch gedeelte, onderzoek te 
doen naar de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector Mumbai. Tevens zullen de 
onderzoeksopzet en de onderzoeksmethoden worden besproken die bij het empirisch 
onderzoek gebruikt worden.  
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Hoofdstuk 5: De publieke woonsector in Mumbai 
In dit eerste empirische hoofdstuk wordt allereerst stilgestaan bij de ruimtelijke vorm van 
Mumbai. In het tweede deel van dit hoofdstuk zal een uitgebreide historische beschrijving 
worden gegeven van de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai.  
 
Hoofdstuk 6: Mill Area 
De ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector zal verder worden uitgediept in een 
drietal casestudies. In dit zesde hoofdstuk zal de eerste casestudie worden behandeld: de Mill 
Area. De Mill Area is een centraal gelegen gebied in Mumbai, waar de allereerste ontwikkelingen 
van de publieke woonsector plaatsvonden. De recente herontwikkeling van dit gebied is erg 
controversieel. De dominante associaties die schuil gaan achter de ruimtelijke ontwikkelingen in 
dit gebied zullen worden blootgelegd.  
 
Hoofdstuk 7: Charkop 
In dit hoofdstuk wordt de tweede casestudie behandeld: Charkop. Charkop is een suburb in het 
noordwesten van Mumbai waar vanaf de jaren tachtig de publieke woonsector is ontwikkeld in 
een hele specifieke ruimtelijke vorm. De afgelopen twee decennia zijn de ruimtelijke 
ontwikkelingen in dit gebied meermalen onderwerp geweest van controversen. Ook voor dit 
gebied zullen de dominante associaties worden blootgelegd die schuil gaan achter de ruimtelijke 
ontwikkelingen.  
 
Hoofdstuk 8: Urban Land Ceiling and Regulation Act 
In dit laatste empirische hoofdstuk zal de derde casestudie worden behandeld: Urban Land 
Ceiling and Regulation Act. In tegenstelling tot de eerdere twee casestudies gaat deze casestudie 
niet over een vast omlijnd gebied, maar over de ontwikkeling en implementatie van een wet. 
Deze wet bood voor overheden de mogelijkheid om veel land in bezit te krijgen voor de 
ontwikkelingen van publieke voorzieningen en de publieke woonsector. Deze controversiële wet 
heeft daarmee een sterke ruimtelijke component en is ook bepalend geweest bij de ontwikkeling 
van de publieke woonsector. De dominante associaties rondom deze wet zullen worden 
geanalyseerd.  
 
Hoofdstuk 9: Conclusie 
In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies behandeld door antwoord te 
geven op de probleemstelling: Hoe kan de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in 
Mumbai worden verklaard en hoe kan deze ontwikkeling geplaatst worden in het perspectief van 
de versplintering van steden? De verbinding tussen theorie en empirie staat hierbij centraal. 
Daarnaast wordt stil gestaan bij de betekenis van de conclusies voor onderzoek naar de 
ontwikkeling van steden. 
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2 De publieke woonsector en de stad 
 
In dit hoofdstuk zal de publieke woonsector centraal staan. Onderzocht zal worden wat de 
publieke woonsector is en welke historische ontwikkelingen de publieke woonsector heeft 
doorgemaakt. Daarbij zal ook een relatie worden gelegd tussen de ontwikkeling van de stad en 
de publieke woonsector. Dit hoofdstuk richt zich op de publieke woonsector en de stad in het 
algemeen. Er zal dus niet specifiek worden ingezoomd op de stad Mumbai. Wel zal ter 
verduidelijking gebruik worden gemaakt van voorbeelden. In dit hoofdstuk wordt de volgende 
deelvraag beantwoord: 
 
Hoe heeft de publieke woonsector zich ontwikkeld en wat is de relatie met de ruimtelijke 
ontwikkeling van steden? 
 
Om deze deelvraag te beantwoorden zal in de eerste paragraaf allereerst een korte introductie 
worden gegeven op huisvesting en de woonsector. Hierbij zal een onderscheid gemaakt worden 
tussen de private, publieke en informele woonsector. In de tweede paragraaf wordt het begrip 
publieke woonsector verder gedefinieerd en zal worden ingegaan op de vraag waarom de 
publieke woonsector is ontstaan. In de derde paragraaf zal de ontwikkeling van de publieke 
woonsector in een drietal landen worden geschetst: Nederland, Verenigde Staten en Singapore. 
Vervolgens wordt in de vierde paragraaf de koppeling gelegd tussen de ontwikkeling van de 
publieke woonsector en de ontwikkeling van de stad. Tenslotte worden in de afsluitende vijfde 
paragraaf de belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk uiteengezet.  
 
2.1  Huisvesting en de woningmarkt 
Om te begrijpen wat de publieke woonsector inhoudt is het allereerst noodzakelijk om te 
begrijpen wat huisvesting is en welke sectoren op de woningmarkt onderscheiden kunnen 
worden. Daarom zal deze paragraaf een korte introductie geven op huisvesting en de 
woningmarkt. Allereerst zal ingegaan worden op het begrip woning met behulp van Abrahams 
Maslow’s ‘Hierarchy of human needs’. Dit is van belang om het ontstaan van de publieke 
woonsector later in dit hoofdstuk deels te kunnen begrijpen. Vervolgens zal in deze paragraaf 
een onderscheid gemaakt worden tussen de publieke, private en informele woonsector en de 
verhouding tussen deze sectoren op de woningmarkt. Tenslotte wordt ingegaan op de vraag- en 
aanbodzijde op de woningmarkt.  
 
Huisvesting 
Het lijkt vrij voor de hand te liggen wat een woning is, maar toch is het zinvol om kort even stil te 
staan bij de functie van een woning. Een woning heeft verschillende functies. In de sociale 
wetenschappen wordt een woning gezien als middel om de menselijke behoeften te bevredigen. 
Dit functionele aspect van een woning kan worden opgedeeld in verschillende schaalniveaus. De 
socioloog Grunfeld onderscheidt een drietal functies van een woning: 

1. Creëren van bescherming; 
2. Creëren van ruimte; 
3. Voorzien van een adres (Mulder & Pinkster, 2006). 

 
Ook de psycholoog Maslow heeft met zijn ‘Hierarchy of Human Needs” een theorie die direct 
gekoppeld kan worden aan de functies van een woning (figuur 2.1). De menselijke behoeften 
vertonen volgens Maslow een bepaalde hiërarchie, doordat bepaalde behoeften krachtiger zijn 
dan anderen. Deze behoeften zijn onderverdeeld in vijf lagen. Hoe lager de behoefte in de 
piramide staat ingedeeld hoe sterker de mens deze behoefte wil vervullen. Wanneer aan een 
bepaalde behoefte is voldaan, zal de mens zich richten op het vervullen van de behoefte uit de 
hogere laag. De vijf lagen uit de Maslow’s ‘Hierarchy of Human Needs’ kunnen op de volgende 
wijze aan de functies van een huis gekoppeld worden (Mulder & Pinkster, 2006): 

1. Psysiological: een woning biedt een onderdak, waarin geslapen kan worden. 



 
 
 

21 

2. Safety: een woning geeft een gevoel van veiligheid en beschermt tegen indringers en 
weersomstandigheden. 

3. Love & belonging: een woning kan functioneren als een ontmoetingsplek tussen 
bewoners, familie en vrienden. Hiermee vervult een woning een belangrijke schakel in 
het sociale leven. 

4. Esteem: bepaalde kenmerken van een woning  kunnen een bijdrage leveren aan de 
erkenning die mensen ontvangen uit hun omgeving. Malkawi en Al Quidah (2003: 26) 
schrijven hierover: ‘The house is perhaps the basic material expression of a corpus of 
meanings. It functions as a social act that transmits non-verbal messages and meanings.’ 

5. Self-actualisation: een woning kan geoptimaliseerd worden, zodat de behoeften uit de 
voorgaande vier lagen nog beter bevredigd kunnen worden. 

 
 Figuur 2.1: Maslow’s Hierarchy of Human Needs 
 

 
Bron: Wikipedia, 2008 
 
Maslow’s humanistische psychologische theorie is nooit helder empirisch bewezen. Er bestaan 
sterke twijfels over het bestaan van een bepaalde hiërarchie in menselijke behoeften. Toch laat 
Maslow’s theorie samen met de theorie van Grunfeld zien dat een woning een functie heeft om in 
verschillende behoeften van mensen te voldoen. ‘Housing is nonetheless more than meeting 
accommodation demands, it is simultaneously an important measure of social developments, a 
key economic concern and a cultural element’ (Chiu, 2004, p. 65). 
 
Aan de verschillende functies van een woning kunnen tevens verschillende ruimtelijke 
kenmerken gekoppeld worden. Voor bescherming heeft een woning bijvoorbeeld een dak. 
Daarnaast hebben kastelen vaak dikke muren en een slotgracht om dat ze in het verleden vaak 
bescherming moesten bieden tegen indringers. Woningen zijn tegenwoordig dikwijls uitgerust 
met hekken, muren en in mindere mate met camera’s en prikkeldraad. Voor waardering of 
herkenning (esteem) zijn bij een woning ruimtelijke kenmerken als plek, omvang, architectuur 
en inrichting van de woning van belang. En voor self-actualization bouwen, kopen of huren 
mensen bijvoorbeeld een kwalitatief hoogwaardiger woning in een meer gewaardeerde 
omgeving. Deze voorbeelden laten een koppeling zien tussen functies en ruimtelijk vorm van 
een woning, Verandering in de ruimtelijke vorm van een woning heeft dus invloed op de 
persoonlijke leefomstandigheden van mensen en andersom (Mulder & Pinkster, 2006).  
 
Publieke, Private en Informele woonsector 
Woningen hebben dus verschillende functies en kunnen verschillen in ruimtelijke vorm. Op de 
woningmarkt kan een onderscheid gemaakt worden tussen de publieke en private woonsector 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Maslow's_hierarchy_of_needs.svg


 
 
 

22 

en de formele en informele woonsector. Het onderscheid tussen de formele en informele 
woonsector is op het eerste oog vrij eenvoudig te maken. De formele sector heeft betrekking op 
de woningen die conform de bestaande wetgeving, planningregelgeving en bouwvoorschriften 
zijn ontwikkeld en verkocht. De informele woonsector is strikt genomen illegaal, maar is vaak 
ingebed en geaccepteerd in de maatschappij. Bewoners betalen daarbij veelal voor het stuk land 
op een dergelijke manier, dat maar weinig juridisch actie wordt ondernomen tegen deze 
ontwikkelingen (Sivam, 2002). Marcussen beschrijft de informele woonsector op de volgende 
wijze: ‘the informal housing system comprises the formation of permanent settlements on 
unserviced land and extra-legal housing production, with limits set by the investment capacity of 
households and small entrepreneurs without access to credit facilities’ (Sivam, 2002, p. 3). 
 
Binnen de formele woonsector valt een onderscheid te maken tussen de publieke en private 
woonsector. De private woonsector is het uitgangspunt van de woningmarkt in een 
kapitalistisch systeem. In de private woonsector is er geen sprake van financiële steun vanuit de 
overheid. Woningen worden gebouwd door private partijen als projectontwikkelaars met als 
doel om financiële winst te behalen. In deze thesis zal de volgende definitie gehanteerd worden 
om de private woonsector te typeren: De private woonsector bestaat uit alle woningen op een 
woningmarkt die zonder financiële steun van de overheid of non-profit organisaties gebouwd en / 
of verkocht zijn. Een specifieke definiëring van de publieke woonsector zal in de volgende 
paragraaf worden gegeven. Het onderscheid tussen de publieke en private woonsector is niet 
altijd eenvoudig te maken. Dit komt doordat de scheidslijn tussen publiek en privaat niet altijd 
duidelijk is en dikwijls aan verandering onderhevig is (Whitehead & Scanlon, 2007). 
 
Vraag en aanbod op de woningmarkt 
De verhouding tussen vraag en aanbod van de informele, publieke en private woonsector is van 
groot belang voor het functioneren van de woningmarkt. ‘The market for housing is, like all 
markets subject to the forces of supply and demand.’ (Harrington, 1972, p. 53). Vraag en aanbod 
in de verschillende sectoren functioneren ieder op hun eigen manier, omdat verschillende 
factoren in de sectoren aan vraag en aanbod ten grondslag liggen. Er bestaan wel sterke 
interacties tussen de verschillende sectoren. ‘Thus a change in the conditions affecting one 
sector such as rent control or the average level of council rents will have repercussions in the 
other sectors’ (Lansley, 1979, p. 47). 
 
In de private woningsector wordt de vraagzijde voornamelijk bepaald door demografische en 
economische factoren die ten grondslag liggen aan de huishoudensamenstelling, de hoogte van 
de huizenprijzen in vergelijking met de huurprijs en andere kosten, de hoogte van het reële 
inkomen, de kosten en mogelijkheden om te lenen en de mogelijkheden om over te stappen naar 
een andere woonsector. De aanbodzijde in de private woningsector wordt bepaald door nieuwe 
woningen en onttrekking van woningen, door vrijgekomen woningen vanwege verhuizingen van 
huishoudens naar andere private woningen, door emigratie of sterfte van huishoudens, door 
vrijgekomen woningen vanwege verhuizingen van huishoudens naar woningen in een andere 
sector en door de verkoop van huurwoningen. De verschillende factoren hebben elk een 
bepaalde invloed, alleen wel in verschillende mate. ‘The balance of supply and demand depends 
in the main on net household formation and the transfer of households from privately rented 
sector, on the demand side, and on new housebuilding and the transfer of property from rented 
sector, on the supply side’ (Lansley, 1979, p. 57). 
 
De factoren die ten grondslag liggen aan de vraag- en aanbodzijde zijn in de publieke 
woonsector erg verschillend in vergelijking met de private woonsector. De vraag is enkel een 
semivraag, omdat woningen niet beschikbaar zijn op de vrije markt, huishoudens elkaar niet 
kunnen overbieden voor het beschikbare aanbod en woningen worden toegewezen op basis van 
de regels van de lokale gezaghebbers. De aanbodzijde wordt niet bepaald door 
marktmechanismen, maar door bestuurlijke beslissingen. Huren worden niet bepaald door de 
markt, maar door een mix van politieke, sociale en economische factoren. Hoewel 
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marktmechanismen niet direct opereren in de publieke woonsector, zijn zij wel indirect van 
invloed door grond- en huizenprijzen. Andersom geldt ook dat de prijs en beschikbaarheid van 
woningen in de publieke woningmarkt weer van invloed zijn op de vraag en aanbodzijde van de 
private woonsector. Een toename van het huurniveau in de publieke woonsector leidt 
bijvoorbeeld tot een toename van de vraag naar woningen in de private woonsector, terwijl een 
toename van het aanbod van woningen in de publieke woonsector kan leiden tot afname van de 
vraag naar woningen in de private sector. ‘The public housing sector therefore has an important 
role in determining the supply and demand and prices of dwellings in de private sector’ 
(Lansley, 1979, p. 63). 
 
Ook de informele woonsector is sterk verbonden met de vraag- en aanbodzijde van zowel de 
publieke als private woonsector. Wanneer bijvoorbeeld het aanbod van (goedkope) woningen 
daalt in de private sector, kan dit leiden tot een toenemende vraag naar woningen in de 
informele sector. Als het aanbod of de toegang tot woningen in de publieke sector toeneemt, kan 
dit leiden tot een afname van woningen in de informele woningsector. Ook andersom heeft de 
informele woningsector invloed op de publieke en private woonsector. De informele woonsector 
zelf wordt vooral gedomineerd door de grondmarkt en minder door de woningmarkt. Dit komt 
doordat voor huishoudens met een laag inkomen in steden in ontwikkelingslanden woningbouw 
vooral een ‘self-managed’ proces is. ‘In fact, in many cities of developing countries, the low-
income market for owner-occupied housing is, predominantly, a land market, whereas the 
middle-income residential land market may, in practice, be a housing market’ (Sivam, 2002, p.3). 
Vooral het functioneren van de grondmarkt heeft dus grote invloed op de informele woonsector.  
 
Afsluiting 
Deze eerste paragraaf heeft duidelijk gemaakt dat woningen verschillende functies hebben voor 
de mens om in behoeften te voorzien. Een woning kan onderdak bieden, een gevoel van 
veiligheid geven, functioneren als ontmoetingsplek of een bepaalde erkenning geven.  Er kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen de publieke, private en informele woonsector. De 
verhouding tussen vraag en aanbod in de informele, publieke en private woonsector vertonen 
sterke onderlinge relaties. Een verandering in aanbod van woningen in de publieke woonsector 
heeft bijvoorbeeld invloed op de vraag naar woningen in de informele en private woonsector. 
Om processen in de publieke woonsector te begrijpen is het daarom van belang om ook de 
verhoudingen tussen vraag en aanbod van de informele en private sector op de woningmarkt en 
grondmarkt te begrijpen. Andersom geldt ook dat men er van bewust moet zijn dat processen in 
de publieke woonsector van invloed zijn op de informele en private woonsector.  
 
2.2  Publieke woonsector 
In deze paragraaf zal verder worden ingegaan op het begrip publieke woonsector. Hierbij zal 
allereerst worden stilgestaan bij een definiëring van het begrip publieke woonsector. Vervolgens 
wordt kort ingegaan op redenen waarom er een publieke woonsector is.  
 
Definiëring van de publieke woonsector  
Het is niet eenvoudig om een eenduidige definitie te geven van de publieke woonsector, omdat 
de term verschillend wordt gebruikt. Ook synoniemen van de publieke woonsector (public 
housing) als social housing en council housing worden veelvuldig gebruikt. De exacte betekenis 
verschilt per land:  
‘In a number of the countries included in this survey there is no single formal definition of social 
housing. Definitions may relate to ownership –notably non-profit organisations and local 
authorities (e.g. the Netherlands and Sweden); who constructs the dwellings (e.g. Austria en 
France); whether or not rents below market levels (e.g., Ireland and England); the relevant 
funding and/or subsidy stream (e.g. France and Germany); and most importantly, in almost all of 
the countries included, the purpose for which the housing is provided. In some countries social 
housing is formally available to all households (e.g. Austria en Sweden) but in most it is actually 
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directed at those who cannot serve their own housing needs (e.g. Netherlands and England)’ 
(Whitehead & Scanlon, 2007, p. 8). 
 
Ook in de literatuur worden verschillende definities van de publieke woonsector (public 
housing, social housing, council housing) gehanteerd: 

• ‘The main purpose of public sector housing has been to cater for needs which would 
otherwise not be met’ (Lansley, 1979, p. 63). 

• ‘State owned-housing, which often makes up a significant proportion of all housing in a 
country and constitutes its largest source of rental accommodation’ (Yeung & Wong, 
2003, p. 3). 

• ‘Government-owned housing made available to low-income individual and families at no 
cost or for nominal rental rates (BA Alliance, 2008). 

• ‘Any state, country, municipality or other government entity or public body (or its 
agency or instrumentality) that is authorized to engage in or assist in the development or 
operation of low-income-housing’ (Caction, 2008). 

 
Bovenstaande definities maken duidelijk dat er verschillen bestaan in de definities, maar dat er 
wel een aantal kenmerken aan het begrip publieke woonsector kunnen worden gekoppeld 
waarmee deze zich onderscheidt van andere woonsectoren. Doling (1997) onderscheidt in deze 
een drietal hoofdkenmerken van de publieke woonsector. Ten eerste zijn de huurniveaus niet 
primair gericht op het behalen van winst. De eigenaren van de woningen nemen genoegen met 
weinig of geen winst. Ten tweede worden woningen toegewezen aan huishoudens op basis van 
noodzaak. Het vermogen om te betalen is niet het uitgangspunt. Ten derde wordt het aantal en 
de kwaliteit woningen in de publieke woonsector sterk beïnvloed door de sociale vraag. Met 
andere woorden, de welwillendheid van de overheid om te betalen voor huisvesting is 
belangrijk voor de omvang en het karakter van de publieke woonsector. Samenvattend kunnen 
de volgende karakteristieken van de publieke woonsector uit bovenstaande definities en 
hoofdkenmerken worden gedetermineerd: 

• De publieke woonsector is een aparte sector binnen de woningmarkt; 
• De kenmerken van de publieke woonsector verschillen sterk per land; 
• Woningen in de publieke woonsector zijn vaak eigendom van de overheid of non-profit 

organisaties; 
• Huurniveaus van woningen in de publieke woonsector zijn niet primair gericht op het 

behalen van winst; 
• Woningen in de publieke woonsector zijn vaak bestemd voor lagere inkomensgroepen; 
• Toewijzing van woningen in de publieke woonsector gebeurt op basis van noodzaak. 

Samen leiden deze karakteristieken tot de volgende definitie van de publieke woonsector: 
De publieke woonsector omvat alle formele woningen op de woningmarkt voor overwegend lagere 
inkomensgroepen die, mede door financiële steun van de overheid, door een overheidsinstantie of 
non-profit organisatie verhuurd en/of verkocht zijn. 
 
Bovenstaande definitie duidt helder aan wat er onder het begrip publieke woonsector wordt 
verstaan. Toch is niet altijd duidelijk of een woning kan worden toegerekend tot de publieke 
woonsector. Dit komt ten eerste doordat in diverse regelsystemen ook eigenaren of verhuurders 
in de private woonsector financiële steun krijgen van de overheid. In Duitsland bijvoorbeeld 
worden alle sectoren in de woningmarkt zo sterk beïnvloed door subsidies en regelgeving, dat 
een onderscheid tussen sociale of niet-sociale woningbouw moeilijk te maken is (Doling, 1997). 
Ten tweede is het onderscheid tussen de informele woonsector en de publieke woonsector soms 
ook moeilijk te maken, doordat bijvoorbeeld bij herstructuringsprogramma’s in slums woningen 
(gedeeltelijk) worden gelegaliseerd (Das, 2003). Ten derde worden woningen uit de publieke 
woonsector dikwijls geprivatiseerd. Deze woningen gaan dan deel uit maken van de private 
woonsector, maar zijn wel met financiële steun van overheden gerealiseerd en/of verkocht. 
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Wanneer het onderscheid tussen woningen in de publieke woonsector of andere sectoren 
moeilijk valt te maken, zal dat in deze thesis worden aangegeven. 
 
Bestaan van publieke woonsector 
De definitie van het begrip de publieke woonsector laat zien dat overheden met de publieke 
woonsector zich genoodzaakt voelen om financiële steun te geven voor de verkoop of verhuur 
van woningen voor overwegend lagere inkomensgroepen. Over de reden van het bestaan van 
een publieke woonsector bestaan in de wetenschappelijke literatuur echter verschillende 
opvattingen. Veelal worden slechte woonomstandigheden voor lagere inkomensgroepen als 
reden gegeven voor het ontstaan van de publieke woonsector. Er kan ook op een abstractere 
manier naar de publieke woonsector worden gekeken, met behulp van McGuire’s 
vierstappenmodel voor beleidsontwikkeling. De economisch ontwikkelde landen hadden eerst 
weinig overheidsinterventies op de woningmarkt. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een 
grootschalige ontwikkeling. Dit duurde tot de jaren ’70 toen de nadruk verschoof van 
kwantitatief naar kwalitatief. Vanuit een neoklassiek perspectief kan het ontstaan van de 
publieke woonsector verklaard worden vanuit het falen van de markt. De marktresultaten voor 
goederen (woningen) en diensten (kwaliteit van de woningen) liggen onder de collectieve vraag. 
Er zijn niet voldoende of kwalitatief onvoldoende woningen om mensen in hun behoeften of 
vraag te voldoen. Overheden grijpen hierbij in om te corrigeren voor het falen van de markt 
(Marcuse, 1998).  
 
Een heel andere perspectief op de ontwikkeling van de publieke woonsector is voortgekomen 
uit studies vanuit de marxistische traditie, waarin de dynamiek van kapitalistische 
maatschappijen centraal staan. Eén van de best uitgewerkte voorbeelden hiervan is van Micheal 
Harloe. Hij legt de focus niet op de vraag waarom de publieke woonsector in de welvaartstaat 
een marginale rol heeft, maar meer waarom de publieke woonsector wordt vergeleken met 
andere goederen en diensten van de welvaartstaat. ‘Why not more, but why at all?’ (Doling, 
1997, p. 174) Harloe is van opvatting dat de publieke woonsector niet kan worden vergeleken 
met andere goederen en diensten die de overheid biedt, zoals vanuit een neoklassiek perspectief 
wel wordt gedaan. Ten eerste is privaat eigendom van vastgoed (waaronder woningen) één van 
de bouwstenen van een kapitalistische maatschappij. Ten tweede heeft de woonsector altijd 
private vormen gekend, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gezondheidszorg, educatie en pensioen. 
Ten derde kunnen de hoge investeringen geldig worden gemaakt in de vorm van huur of 
hypotheekbetalingen (Doling, 1997).Vanuit dit perspectief kan het bestaan van de publieke 
woonsector dus niet eenvoudigweg worden verklaard vanuit de opvatting van het corrigeren 
voor het falen van de markt.  
 
Afsluiting 
Deze tweede paragraaf maakt duidelijk dat er geen eenduidige definiëring is voor het begrip 
publieke woonsector. De publieke woonsector kan gezien worden als alle formele woningen op 
de woningmarkt voor overwegend lagere inkomensgroepen die mede door financiële steun van 
de overheid door een overheidsinstantie of non-profit organisaties verhuurd en/of verkocht zijn. 
Vanuit een neo-klassiek perspectief kan het bestaan van de publieke woonsector verklaard 
worden vanuit het corrigeren door de overheid van het falen van de markt. Studies vanuit een 
marxistische perspectief plaatsen hier vraagtekens bij en laten zien dat de publieke woonsector 
niet zonder meer kan worden vergeleken met andere goederen en services die de overheid 
biedt.  
 
2.3  Historische ontwikkeling van de publieke woonsector 
In de vorige paragraaf is gekomen tot een definitie van de publieke woonsector. Om verderop in 
dit hoofdstuk de relatie tussen stad en de publieke woonsector toe te lichten, is het van belang 
om de publieke woonsector in historisch perspectief te plaatsen. Daarom zal in deze paragraaf 
de historische ontwikkeling van de publieke woonsector centraal staan. Een belangrijke vraag 
daarbij zal zijn waarom de publieke woonsector is ontstaan. Er zal een onderscheid gemaakt 
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worden tussen het ontstaan van de publieke woonsector in Nederland, Verenigde Staten en 
Singapore. Deze landen zijn niet representatief voor het continent waarop ze liggen, maar maken 
wel duidelijk hoe de publieke sector zich op verschillende plaatsen heeft ontwikkeld. 
 
Nederland 
In Nederland betekende de ‘Woningwet’ in 1901 de eerste overheidsinterventie. De wet was een 
antwoord op de tekortschietende huisvesting voor lagere inkomensgroepen. De private sector 
had geen oplossing te bieden voor de vaak extreem slechte levensomstandigheden aan het einde 
van de negentiende eeuw. De consequentie was ‘slum housing’ en problemen met de 
volksgezondheid in zowel de steden als het platteland. Al voor de woningwet ontstonden rond 
1850 private initiatieven om acceptabele woningen te bouwen voor lagere inkomensgroepen. 
Deze woningen werden vervolgens verhuurd aan huishoudens met een laag inkomen. De private 
initiatieven bleken echter onvoldoende, waardoor de nationale overheid besloot de ‘Woningwet’ 
in te voeren. De wet betekende een financiële steun van de overheid voor woningen voor lagere 
inkomensgroepen. Vanaf 1902 werden bestaande private organisaties omgevormd tot een 
woningcorporatie en ook gemeenten namen initiatieven (Ouwehand & van Daalen, 2002). 
Bekende voorbeelden van de woningen uit deze periode zijn de woningen in de zogenaamde 
tuinsteden (garden villages). 
 
Na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een groot woningtekort en groeide de publieke 
woonsector snel. Veel woningen waren door bombardementen of andere beschadigingen uit de 
oorlog vernietigd. De nationale overheid koos om kosten te drukken voor grootschalige vaak 
monotone wooncomplexen in voornamelijk de grote steden. Hiermee werd hoofdzakelijk 
gekozen voor kwantiteit en veel minder voor kwaliteit. Gedurende de jaren ’50 en ’60 bleef er 
een groot woningtekort bestaan. Complete nieuwe buurten werden gebouwd met gemiddeld-
hoge appartementenblokken en rijen eengezinswoningen. Woningen waren vaak klein en 
uniform. Gedurende de jaren ’70 en ’80 kwam de focus meer te liggen op de kwaliteit van de 
publieke woonsector. In het kader van grootschalige urbanisatie en stedelijke vernieuwing 
werden honderdduizenden woningen gebouwd. Hierbij werden hoofdzakelijk 
eengezinswoningen gebouwd, maar ook grote aantallen galerijflats. De huidige ontwikkelingen 
bouwen hier grotendeels op voort. Nieuwe woningen worden vooral gerealiseerd in de grote 
steden in het kader van stedelijke vernieuwing of in de nabijheid van grote steden. De aantallen 
nieuwbouwwoningen in de publieke woonsector zijn echter sterk afgezwakt (Ouwehand & van 
Daalen, 2002). 
 
Figuur 2.2: Bouwjaar van sociale huurwoningen in percentage 

 
Bron: Ouwehand & van Daalen, 2002 
 
Ook elders in Europa is een soortgelijke historische ontwikkeling van de publieke woonsector 
waarneembaar. In de periode voor de Eerste Wereldoorlog was de ontwikkeling van de vrije 
sector waarneembaar, terwijl in de periode na deze oorlog de interventie van de overheden 
sterk toenam. De grote expansie van de publieke woonsector in grote delen van West-Europa 
vond plaats na de Tweede Wereldoorlog. Dit kwam door een combinatie van grote 
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woningtekorten, de noodzaak tot economische herstructurering, sociale verwachtingen en 
spanningen en het private kapitaal en de huizenmarkt die ontoereikend functioneerden. De 
laatste decennia lijkt de rol van de publieke woonsector langzaam af te zwakken, mede doordat 
het geloof in de verzorgingsstaat afneemt. De omvang en de rol van de publieke woonsector 
verschilt echter sterk per land (Doling, 1997). 
 
Figuur 2.3: Omvang van de publieke woonsector op de woningmarkt in 1990 
Land Voorraad publieke 

woningbouw (% van 
totaal) 

Land Voorraad publieke 
woningbouw (% van 
totaal) 

Australië 7 Italië 3 
Oostenrijk 20 Japan 8 
België 7 Nederland 44 
Canada 5 Nieuw-Zeeland 6 
Denemarken 18 Noorwegen 4 
Finland 15 Portugal 4 
Frankrijk 17 Spanje 1 
Duitsland 15 Zweden 22 
Griekenland 0 Zwitserland 4 
Ierland 11 Verenigd Koninkrijk 25 
Bron: Doling, 1997 
 
Verenigde Staten 
De publieke woonsector in de Verenigde Staten heeft nooit centraal gestaan in het woonbeleid. 
Het is altijd een bijproduct geweest van ander beleid met doelen die anders waren dan het 
verbeteren van de huisvesting. In het midden van de jaren ’30 met de “Depressie” en “the New 
Deal” van president Roosevelt kwam de publieke woonsector het dichtst in de buurt van een 
centrale positie in het woonbeleid. Grote delen van de bevolking woonden in slechte huisvesting 
of voelden zich maatschappelijk betrokken bij degene die woonden in slechte huisvesting. 
Slechts tijdens twee andere perioden is de publieke woonsector relatief progressief geweest. Na 
de Tweede Wereldoorlog toen er geschikte woningen beschikbaar moesten komen voor 
oorlogsveteranen en rond het jaar 1968 als onderdeel om het geweld in de getto’s tegen te gaan. 
Tijdens drie andere perioden heeft de publieke woonsector een teruglopende rol gehad; kort 
voor de Tweede Wereldoorlog toen economische condities verbeterden, in de jaren ’50 en ’60 
waarbij stedelijke vernieuwing leidde tot grootschalige sociale uitsluiting en ten slotte tijdens de 
terugkeer naar het conservatisme aan het begin van de regeerperiode van president Nixon toen 
werd besloten het hele programma voor de publieke woonsector te laten vallen (Marcuse, 
1998).  
 
De ruimtelijke vorm van de woningen in de publieke woonsector is gedurende de jaren sterk 
veranderd in de Verenigde Staten. Tijdens de jaren ’30 was de architectonische vormgeving 
vooral gebaseerd op de Zeilenbau (lange, smalle huizenblokken), over komen waaiend vanuit 
Europa. Vanaf de jaren ’50 en ’60 werden vanuit een moderne visie de hoge ‘slabs’ en 
‘superblocks’ de iconen van de publieke woonsector. Tegenwoordig ligt de nadruk in de 
vormgeving vooral op heterogene community buildings, met een lagere dichtheid en gericht op 
verschillende inkomensgroepen. Von Hoffman noemt deze overgang een vervanging van het 
environmental determinism voor het social determinism. Het geloof dat een kwalitatief goede 
fysieke woonomgeving kan leiden tot verbetering van de inkomenspositie, is vervangen door het 
geloof dat het mixen van inkomensgroepen er voor kan zorgen dat lagere inkomensgroepen 
hoger op kunnen komen (Von Hoffman, 1998). 
 
Deze omslag richting het mixen van inkomensgroepen heeft ook te maken met ontwikkelingen 
in de publieke woonsector. De invoering van de huurprijsberekening (rent-geared-to income 
systeem) zorgde er voor dat huishoudens met een midden of hoger inkomen, 25 procent van 
hun inkomen aan huur moesten gaan betalen. Veelal konden deze huishoudens elders een 
woning huren of kopen in de private woonsector voor hetzelfde geld. Mede hierdoor ontstonden 
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concentraties van lagere inkomensgroepen in bepaalde wijken. Hierdoor ontstonden problemen 
die ook wel als ‘ghettofication’ worden aangeduid. Eén van de kenmerken hiervan was de 
bevolkingsegregatie op ras. De huishoudens in de publieke woningbouw, voor een groot deel 
bestaand uit de zwarte bevolking en immigranten, kwamen gescheiden te wonen van de blanke 
(over het algemeen rijkere) huishoudens. De bouw van grotere publieke woningbouwprojecten 
zorgde ervoor dat ook uit de omliggende gebieden de midden en hogere inkomensgroepen 
wegtrokken. De vrijgekomen woningen in deze omliggende gebieden werden vervolgens 
betrokken door huishoudens met lagere inkomensniveaus. Veelal werden de wijken met 
publieke woningbouw gekenmerkt door sociale problemen, zoals armoede, schooluitval, 
criminaliteit en rassenstrijd. Met het HOPE VI programma is in 1993 begonnen met de sloop van 
100.000 van de 1,3 miljoen woningen in de publieke woonsector. In andere wijken wordt 
vervolgens nieuwe publieke woningbouw gerealiseerd, zodat huishoudens meer verspreid 
worden en dichter bij werkgelegenheid en voorzieningen komen te wonen. De huishoudens van 
gesloopte woningen krijgen een vervangende woning of subsidie voor een woning in de private 
woonsector (Walker, 1997). 
 
Singapore 
Halverwege de twintigste eeuw was Singapore overbevolkt en waren er grote woningtekorten. 
In 1947 leefde ongeveer twintig procent van de bevolking in woningen met 21 of meer 
personen. Na de Tweede Wereldoorlog verslechterde de situatie verder door de komst van 
immigranten en de bevolkingsgroei. Het Britse koloniale regime had een ‘laissez faire’ 
benadering voor het woonbeleid. De prijzen van land en woningen in de private woonsector 
stegen deze periode tot enorme hoogte. Singapore kreeg zelfbestuur in 1959, waarna ook het 
woonbeleid veranderde. De nieuwe bestuurders van de People Action Party (PAP) hadden meer 
aandacht voor de huisvestingsituatie van de inwoners van Singapore. Deze toegenomen 
betrokkenheid van bestuurders had zowel te maken met het verbeteren van de relatie met de 
bevolking, als met het versterken van de relatie met buitenlandse investeerders. De relatie 
tussen de bevolking en de PAP was in het begin vrij broos, waardoor een aantal populaire 
maatregelen genomen moesten worden om deze relatie te verbeteren. Ook de relatie met 
buitenlandse investeerders kon een impuls gebruiken, aangezien de economische ontwikkeling 
van Singapore achterbleef bij de verwachtingen. De PAP wilden buitenlandse investeerders 
aantrekken door het creëren van een gunstig investeringsklimaat. Onderdeel van dit gunstige 
investeringsklimaat was onder meer goedkope arbeid, goede infrastructuur en sociale en 
politieke stabiliteit. Hiervoor werd onder meer een gedegen overheidsapparaat opgezet en 
geïnvesteerd in de publieke woonsector, onderwijs en de gezondheidszorg. Deze aanpak 
resulteerde in een verbetering van de levensomstandigheden en de politieke steun (Castells e.a., 
1990; Park, 1998). De keuze om te investeren in de productie van publieke woningbouw was 
mogelijk, omdat er bouwgrond kon worden vrijgemaakt. De overheid in Singapore heeft 
ongeveer 75 procent van al de grond in bezit, waardoor ook speculatie op de private markt 
wordt verkleind (Chan, 1993). 
 
De realisatie en het beheer van publieke woningbouw is in Singapore in handen van de Housing 
and Development Board (HDB). Na de oprichting van de HDB in 1960 startten grootschalige 
publieke woningbouwprojecten. In de beginjaren was het beleid gericht op het bieden van 
woonruimte met basisvoorzieningen, zodat woningtekorten en overbevolking kon worden 
tegengegaan. Om er voor te zorgen dat voor alle inkomensgroepen woningen beschikbaar 
kwamen, werden de huurprijzen van woningen zwaar gesubsidieerd. Vanaf eind jaren zestig, 
kwam de strategie meer te liggen op het bieden van huisvesting in een goede leefomgeving. 
Hierbij werden ook gesubsidieerde koopwoningen gebouwd (Park, 1998).  
 
De activiteiten van de HDB zorgden samen met financieel stimulerende maatregelen tot een 
sterke economische groei. Mede door tekorten op de arbeidsmarkt zag de overheid zich echter 
wel genoodzaakt om de economie om te vormen. Grote investeringen van de overheid leidden 
tot bezuinigingen op sociale voorzieningen of de privatisering van sociale voorzieningen. Ten 
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aanzien van de publieke woonsector betekende dit dat de overheid zich vooral gering richten op 
het bouwen van woningen. Deze woningen werden vervolgens voor een gesubsidieerde prijs 
verkocht. Daarnaast werd de private woonsector gestimuleerd om huurwoningen te bouwen 
(Park, 1998). De nieuwe publieke woningbouw die werd verkocht aan huishoudens is 
voornamelijk geconcentreerd in zogenaamde ‘new towns’. Deze ‘new towns’ zijn in feite 
zelfvoorzienende gebieden met winkels, scholen, ziekenhuizen en recreatieve voorzieningen 
(Chan, 2003).  
 
Figuur 2.4: Opgeleverde woningen in de publieke woonsector in Singapore 
Periode Totaal aantal woningen Publieke woningbouw Percentage publieke 

woningbouw 

1967 - 1971 81.731 70.117 85, 79 
1972 - 1976 145.993 135.368 92, 72 
1977 - 1981 131.370 121.312 92, 34 
Bron: Park, 1998 
 
Door de sterke rol van de overheid op de woningmarkt heeft Singapore het grootste aandeel 
publieke woningbouw in de wereld. Ongeveer 85 procent van de huishoudens woont in 
gesubsidieerde woningen. Tegenwoordig is echter wel een groot percentage van de huishoudens 
(90 procent) eigenaar van hun woning geworden. Doordat een zeer omvangrijk deel van de 
bevolking in publieke woonbouw woont, wordt over het algemeen de publieke woonsector niet 
gezien als een teken van armoede. Daarbij speelt ook mee dat de publieke woningbouw 
tegenwoordig relatief duur is in vergelijking met de prijs van publieke woningbouw elders in de 
wereld (Chan, 2003).   
 
Afsluiting 
Deze derde paragraaf maakt duidelijk dat de ontwikkeling van de publieke woonsector sterk 
verschilt per land. Over het algemeen kan gesteld worden dat de opkomst van de publieke 
woonsector te maken heeft met de slechte huisvesting van overwegend lagere inkomensgroepen 
en woningtekorten. De omvang en het belang van de publieke woonsector verschilt echter 
behoorlijk per land. Wel is er een trend zichtbaar in veel landen van een afnemend belang van de 
publieke woonsector. De problemen waarmee de publieke woonsector in diverse landen wordt 
geconfronteerd verschilt. In Singapore biedt de publieke woonsector aan een groot deel van de 
bevolking huisvesting in nieuwe zelfvoorzienende gebieden. Tegelijkertijd laat het voorbeeld 
van de Verenigde Staten zien dat ontwikkelingen in de publieke woonsector ook kunnen zorgen 
voor segregatie van bevolkingsgroepen, waardoor sociale problemen kunnen ontstaan. 
 
2.4  Publieke woonsector en de stad 
De voorgaande paragraaf heeft laten zien dat de ontwikkeling van de publieke woonsector 
varieert per land. Niet alleen verschilt de omvang van de publieke woonsector, maar ook de 
problemen waarmee de publieke woonsector in diverse landen wordt geconfronteerd. In 
Singapore biedt de publieke woonsector huisvesting aan een groot deel van de bevolking in 
nieuwe zelfvoorzienende gebieden. Tegelijkertijd laat het voorbeeld van de Verenigde Staten 
zien dat ontwikkelingen in de publieke woonsector ook kunnen zorgen voor segregatie van 
bevolkingsgroepen. De publieke woonsector heeft daarmee een bepaalde invloed op het 
functioneren van de stad en haar bewoners. In deze paragraaf zal verder worden ingegaan op de 
relatie tussen de publieke woonsector en de stad. De nadruk zal hierbij liggen op residentiële 
segregatie en het ontstaan van enclaves. Hiermee wordt ook de verbinding gelegd tussen de 
versplintering van steden en de publieke woonsector. Achtereenvolgens zal worden ingegaan op 
de locatie van de publieke woonsector in de stad, stedelijke enclaves en residentiële segregatie. 
 
Locatie 
In de locatiekeuze van de woningen in de publieke woonsector is overduidelijk de visie van de 
moderne planner terug te vinden. Grofweg kunnen drie verschillende tijdsperiodes 
onderscheiden worden bij de locatiekeuze van woningen voor de arbeiders in West-Europese 
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steden. Dit komt grotendeels overeen met de locatie van publieke woningbouw in Europa 
(Marcuse & van Kempen, 2000).  

• De woningen van voor de Tweede Wereldoorlog zijn vaak gebouwd in de vorm van een 
gordel. Ze zijn veelal vervallen en goedkoop, maar wel gelegen in de nabijheid van het 
stadscentrum. Veel woningen in de publieke woonsector uit deze periode zijn gebouwd 
in de zogenaamde tuinsteden. Hierin is duidelijk de moderne visie van Ebenezer Howard 
terug te vinden. Deze gebieden worden ook wel oude herstructureringsgebieden 
genoemd, omdat er veelal allerlei soorten van renovatieactiviteiten plaats vinden. 

• De woningen van kort na de Tweede Wereldoorlog zijn vaak gebouwd in een ring net 
buiten de oudere herstructuringsgebieden. Deze ring past binnen het concept van een 
radiale stad. 

• De woningen gebouwd rond de periode 1965-1975 zijn veelal hoogbouwwoningen. Deze 
woningen zijn soms, maar niet altijd ruimtelijk gescheiden van de stad. In deze visie op 
woningbouw is overduidelijk de moderne visie Le Corbusier terug te vinden. 
Hoogbouwcomplexen worden omgeven door veel groen en zijn gescheiden van 
bedrijvigheid. 

Deze indeling is een simplificatie van de tijdsperiodes in de locatiekeuze. De locatiekeuze hangt 
sterk af van het nationale regelsysteem en de lokale context. De indeling in tijdsperiodes en 
locaties maakt het echt wel mogelijk om de publieke woonsector te plaatsen binnen het debat 
over stedelijke enclaves.  
 
Figuur 2.5: The Garden City en La Ville Radieuse 

 
Bron: Boelens, 2008 
 
Stedelijke enclaves 
In de wetenschappelijke literatuur is er in toenemende mate aandacht voor het ontstaan van 
enclaves. Dit kan gezien worden als onderdeel van de discussies over de versplintering van de 
stad. Ook de publieke woonsector speelt hierbij een belangrijke rol. Door processen als 
globalisatie, migratiestromen, racisme en het verdwijnen van de verzorgingstaat ontstaat 
volgens Marcuse en van Kempen (2000) een ‘New Spatial Order’. Hierbij wordt het onderscheid 
tussen arm en rijk groter. Dit komt tot uitdrukking in verschillende buurten en wijken. Buurten 
of wijken krijgen kenmerken van citadels, enclaves of getto’s. 

• Citadels zijn gesloten en afgeschermde gebieden met woningen voor de hogere 
inkomens, vaak (vooral wanneer ze buiten de stad zijn gelegen) gecombineerd met 
kantoren en commerciële voorzieningen. 

• Enclaves zijn vrijwillig ontwikkelde ruimtelijke concentraties van groepen op basis van 
hun etniciteit, leefstijl, religie etc. 
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• Getto’s zijn ruimtelijke geconcentreerde gebieden waarin mensen gedwongen worden 
door de dominante maatschappij om daar te wonen vanwege hun ras, etniciteit of religie. 
Dit wordt ook wel de classic ghetto genoemd. Een nieuwe vorm van een getto is de 
outcast ghetto, waarin bewoners zijn uitgesloten van het economische leven van de 
omringende maatschappij (Marcuse, 1997). 

 
Mede doordat de rol van de publieke sector is veranderd, is de ‘New Spatial Order’ ontstaan. 
Hierbij speelt ook de publieke woonsector een belangrijke rol. Dit komt omdat overheden steeds 
meer zijn afgestapt van de verzorgingsstaat. Hierdoor is er ten eerste in minder mate sprake van 
inkomensondersteuning voor huishoudens. Huishoudens met een laag inkomen, maar ook 
werklozen, ouderen en gehandicapten zien daarom hun kansen op de woningmarkt afnemen. 
Hierdoor zijn deze mensen aangewezen op de woningen die zij kunnen betalen. Wanneer deze 
woningen met relatief lage huren ruimtelijk geconcentreerd zijn, ontstaan gebieden met 
concentraties van relatief arme huishoudens. Ten tweede is met de inklinking van de 
verzorgingsstaat een privatiseringsgolf op gang gekomen in de publieke woonsector. In 
Engeland heeft het ‘right to buy’ er toe geleid dat er in grote mate sprake is van residualisering. 
Alleen de huishoudens met de allerlaagste inkomens blijven gebruik maken van de publieke 
woonsector in het kwalitatief slechtste deel van de woningvoorraad. Ten derde neemt de 
subsidiestroom voor de publieke woonsector in een inklinkende verzorgingsstaat af. Hierdoor 
nemen prijzen van nieuwe woningen toe en wordt de woningkeuze beperkter voor huishoudens 
met een lager inkomen. Tegelijkertijd kan een proces van gentrification plaatsvinden. Hogere 
inkomensgroepen verdrijven daarbij lagere inkomensgroepen uit voormalige buurten voor 
huishoudens met lagere inkomens. Overigens leidt het inklinken van de verzorgingsstaat niet 
automatisch tot een toenemende concentratie van huishoudens met een laag inkomensniveau. 
Ook meer marktgeoriënteerde huisvestingsprogramma’s van de overheid bieden mogelijkheden 
voor huishoudens met een relatief laag inkomen (Marcuse & van Kempen, 2000). 
  
Publieke woningbouw van voor de Tweede Wereldoorlog worden door de grote diversiteit van 
de woningen, bewoond door zeer uitlopende bevolkingsgroepen. De enorme differentiatie van 
leefstijlen kan lijden tot racisme, sociale isolatie, angst om ’s nachts naar buiten te gaan etc. In 
deze buurten is er in toenemende mate sprake van een proces van complete of gedeeltelijke 
gentrification. Hogere inkomensgroepen worden aangetrokken door de goede ligging, levendige 
atmosfeer of herstructureringsprocessen. Hierdoor kunnen in de reeds herontwikkelde delen 
van deze gebieden enclaves ontstaan van de nieuwe elite. De gebieden met woningen gebouwd 
kort na de Tweede Wereldoorlog worden gekenmerkt door veel woningen uit de publieke 
woonsector. Veel van deze woningen, oorspronkelijk ook bedoeld voor de middenklasse, zijn 
veranderd van aantrekkelijke gezinsbuurten tot gebieden waar in veel mensen niet willen 
wonen. Huishoudens die het konden veroorloven zijn naar betere buurten getrokken. Nieuwe 
huishoudens (jonge mensen, immigranten, soms voormalige gastarbeiders) in deze gebieden 
hebben vaak een laag inkomen, waardoor de buurt minder aantrekkelijk wordt voor andere 
nieuwkomers. De toekomst van deze gebieden is erg afhankelijk van overheidsingrijpen. Zonder 
interventie zullen deze gebieden buurten zijn waar alleen mensen zonder keus eindigen. Aan de 
andere kant kan interventie in deze gebieden in de vorm van sloop of upgrading er wel toe 
leiden dat delen van de woningen weer aantrekkelijk worden voor midden en hogere 
inkomensgroepen. De hoogbouw gebieden uit de periode 1965-1975 waren in veel landen 
bedoeld voor de middenklasse en functioneren in veel steden nog steeds zo. Toch zijn er ook 
voorbeelden waarbij deze woningen alleen worden bewoond door huishoudens die geen andere 
keus hebben. Hierbij kan gedacht worden aan de Franse ‘grand ensembles’ (Marcuse & van 
Kempen, 2000).  
  
Residentiële segregatie 
In bepaalde buurten met woningen in de publieke woonsector kunnen concentraties van lagere 
inkomensgroepen ontstaan. Wanneer er sprake is van een residentiële scheiding van groepen 
binnen een grotere populatie kan gesproken worden over residentiële segregatie. In de 
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wetenschappelijke literatuur over steden wordt uitgebreid stil gestaan bij de gevolgen van 
segregatie. Young (2000) geeft een helder overzicht van deze gevolgen. Deze wetenschapper 
maakt daarbij een onderscheid tussen ‘residential racial segregation’ en ‘residential class 
segregation’.  
 
‘Residential racial segregation’ kan gezien worden als de residentiële scheiding van bepaalde 
groepen op ras binnen een grotere populatie (Van Kempen & Özüekren, 1998). Young (2000) 
benoemt een viertal nadelen van ‘residential class segregation’. Ten eerste is segregatie strijdig 
met het principe van gelijke kansen en beperkt het een vrije woningkeuze. In Groot-Brittannië 
hadden bepaalde bevolkingsgroepen bijvoorbeeld geen toegang tot de publieke woonsector, 
omdat ze nog niet lang genoeg in het land woonden. Ten tweede produceren en versterken 
processen van segregatie de sterke structuren van privileges en nadeligheden. Mensen in een 
wijk met een hoge concentratie van etnische minderheidsgroepen hebben vaak een slechtere 
kwaliteit van leven dan de mensen die wonen in een ‘blanke’ wijk. Ten derde verhullen de 
processen die segregatie veroorzaken de voorrechten van bepaalde groepen. Ten vierde zorgt 
segregatie voor maatschappelijke en ruimtelijke differentiatie, waardoor de politieke 
communicatie met de gesegregeerde groepen wordt belemmerd. Meer concreet kan segregatie 
bijvoorbeeld een probleem zijn wanneer bepaalde geclusterde bevolkingsgroepen nadelen 
ondervinden door het wonen in een bepaalde buurt. Deze nadelen kunnen bijvoorbeeld 
slechtere toegang tot transport zijn, een lage prijs-kwaliteitverhouding voor een woning of het 
wonen nabij onaangename industriële installaties. Een nadeel kan ook zijn dat bepaalde etnische 
groepen door hun woonsituatie een verminderde toegang hebben tot banen of educatie (Young, 
2000).  
 
‘Residential class segregation’ kan beschouwd worden als de segregatie van bepaalde groepen of 
klassen. Young beschrijft class segregation op de volgende wijze: ‘an entire way of life in which 
relatively well-off people can conduct nearly all of their everyday activities insulated from 
encounters with those less well-of, their faces, their dwellings, their working conditions, and so 
in’ (Young, 2000, p. 211). Verschillen tussen groepen hebben hierbij betrekking op het 
inkomens- en welvaartniveau, arbeidsparticipatie en levensstijlen. Residentiële segregatie is niet 
een nieuw fenomeen. Historisch gezien werd er in veel samenlevingen een scheiding 
aangebracht in voorrechten, welvaart en vrije tijd tussen hogere en lagere klassen. Lagere 
inkomensgroepen kunnen het zich soms niet veroorloven een woning te kopen of te huren in 
bepaalde gebieden. Als in wijken en steden sprake is van een van mix van inkomensgroepen, 
kunnen ook de minderbedeelden profiteren van de mensen met meer middelen. Wijken en 
steden met een mix van inkomensgroepen kunnen leiden tot betere parken, publieke 
voorzieningen en straten dan de wijken met merendeels lagere inkomensgroepen. Andersom 
kunnen zogenaamde ‘gated communities’ er toe leiden dat parken, winkels en voorzieningen 
alleen beschikbaar zijn voor degenen binnen de muren. Hiermee zonderen bepaalde mensen 
zich af van de mensen en problemen in de omringende stad (Young, 2000). 
 
Young (2000) maakt duidelijk dat er echter ook positieve aspecten kunnen zijn aan segregatie. 
Sommige bevolkingsgroepen kunnen er bewust voor kiezen om geclusterd bij elkaar te wonen, 
omdat ze bijvoorbeeld de buurt als levendig ervaren of de sterke maatschappelijke netwerken 
waarderen. De wetenschapper voelt zich dan ook ongemakkelijk bij het discours waarbij 
segregatie enkel wordt gezien als iets slechts. Volgens Young moet er daarom een duidelijk 
onderscheid gemaakt worden tussen de vrijwillige clustering van bepaalde groepen en de 
noodgedwongen clustering van groepen. De focus moet daarom bij segregatie dan ook vooral 
liggen op processen van insluiting en uitsluiting van privileges en voordelen door de 
woonsituatie van specifieke groepen.  
 
Afsluiting 
Deze vierde paragraaf maakt duidelijk dat de locatie en de ruimtelijke vorm van woningen in de 
publieke woonsector in de loop der jaren aan verandering onderhevig is geweest. Dit zorgt er 
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ook mede voor dat niet overal de concentratie van bepaalde inkomensgroepen gelijk is. Lagere 
inkomensgroepen kunnen zich niet veroorloven om overal een woning te huren of te kopen en 
zijn soms aangewezen tot de publieke woonsector. Wanneer woningen met relatief lage huren 
ruimtelijk geconcentreerd zijn, kunnen gebieden ontstaan met concentraties van relatief arme 
huishoudens.Tegelijkertijd kan een proces van gentrification plaatsvinden. Hogere 
inkomensgroepen verdrijven daarbij lagere inkomensgroepen uit voormalige buurten voor 
huishoudens met lagere inkomens. De ontwikkelingen in de publieke woonsector kunnen zorgen 
voor segregatie. Segregatie kan er voor zorgen dat bepaalde groepen bijvoorbeeld een 
verminderde toegang hebben tot educatie, werk, transport of voorzieningen. De focus moet bij 
segregatie vooral liggen op processen van insluiting en uitsluiting van privileges en voordelen 
door de woonsituatie van specifieke groepen. 
 
2.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk is onderzocht wat de publieke woonsector is en welke historische 
ontwikkelingen de publieke woonsector heeft doorgemaakt. Daarbij is ook een relatie worden 
gelegd tussen de ontwikkeling van de stad en de publieke woonsector. Daarbij werd de volgende 
deelvraag beantwoord: 
 
Hoe heeft de publieke woonsector zich ontwikkeld en wat is de relatie met de ruimtelijke 
ontwikkeling van steden? 
 
Dit hoofdstuk laat zien dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen de publieke, private 
en informele woonsector. De verhoudingen tussen vraag en aanbod van woningen in de 
informele, publieke en private woonsector vertonen daarbij sterke onderlinge relaties. Dit 
betekent dat een onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector niet 
enkel oog moet hebben voor de publieke woonsector, maar ook van de informele en private 
woonsector. De publieke woonsector wordt in dit onderzoek beschouwd als alle formele 
woningen op de woningmarkt voor overwegend lagere inkomensgroepen die, mede door 
financiële steun van de overheid, door een overheidsinstantie of non-profit organisatie verhuurd 
en/of verkocht zijn.  
 
Over het ontstaan van de publieke woonsector bestaat geen eenduidig antwoord en de 
ontwikkeling van de publieke woonsector verschilt sterk per land. Over het algemeen kan 
gesteld worden dat de opkomst van de publieke woonsector te maken heeft met de slechte 
huisvesting van overwegend lagere inkomensgroepen en woningtekorten. Toch blijft het van 
belang om oog te hebben voor lokale context, waarin de publieke woonsector zich begeeft. De 
locatie en de ruimtelijke vorm van woningen in de publieke woonsector blijkt in de loop der 
jaren aan verandering onderhevig is geweest. Dit betekent dat bij onderzoek naar de publieke 
woonsector ook aandacht dient uit te gaan naar de historische ontwikkeling van de publieke 
woonsector in relatie tot de stad.  
 
De publieke woonsector kan invloed hebben op de ruimtelijke verdeling van groepen over de 
stad. Wanneer woningen met relatief lage huren ruimtelijk geconcentreerd zijn, kunnen 
gebieden ontstaan met concentraties van relatief arme huishoudens. De ontwikkelingen in de 
publieke woonsector kunnen zorgen voor segregatie. Segregatie kan er voor zorgen dat 
bepaalde groepen bijvoorbeeld een verminderde toegang hebben tot educatie, werk, transport 
of voorzieningen. De focus moet bij segregatie vooral liggen op processen van insluiting en 
uitsluiting van privileges en voordelen door de woonsituatie van specifieke groepen. Daarmee is 
de publieke woonsector ook gekoppeld aan de versplintering van steden.  
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3 Ruimte en de Actor-Netwerk Theorie 
 
Om in de empirie de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai te 
onderzoeken, is het van belang om stil te staan bij wat ruimte is en hoe de ruimtelijke 
ontwikkeling kan bestudeerd kan worden. In dit hoofdstuk zal op zoek worden gegaan naar aan 
analysekader om ruimtelijke ontwikkeling te analyseren. Hierbij zal de volgende deelvraag 
worden beantwoord: 
 
Wat voor analysekader kan gebruikt worden om de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke 
woonsector in Mumbai te beschrijven en te verklaren? 
 
Deze deelvraag zal beantwoord worden in een vijftal paragrafen. In de eerste paragraaf wordt 
ingegaan op verschillende opvattingen in de wetenschap over het begrip ruimte. De tweede 
paragraaf zal ingaan op het begrip ruimtelijke vorm. Vervolgens zullen in de derde paragraaf 
verschillende benaderingen besproken worden om veranderingen in ruimtelijke vorm te 
analyseren. In de vierde paragraaf wordt aandacht besteed aan de actor-gerichte benadering en 
de institutionele benadering. Daarna zal in de vijfde paragraaf uitgebreid aandacht worden 
besteed aan de Actor-Netwerk Theorie. In de afsluitende zesde paragraaf zullen de belangrijkste 
conclusies van het hoofdstuk uiteengezet worden.  
 
3.1 Opvattingen over ruimte 
Ruimte lijkt in eerste instantie een vrij helder begrip. Toch worden in de wetenschap 
verschillende waarden en kenmerken aan ruimte toegedicht. Hierbij kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen absolute ruimte, relatieve ruimte en relationele ruimte. Voor een 
verklaring van ruimtelijke vorm is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in deze verschillende 
ruimten. Tevens zal op basis van Asbeek Brusse e.a. (2002) een onderscheid gemaakt worden 
tussen fysieke, sociale en symbolische ruimte. 
 
Wanneer mensen aan ruimte denken, denkt men veelal aan fysieke verschijningen als een 
gebouw, een weiland, een weg of een plaats. Al deze objecten staan in een ruimte met een 
bepaalde afstand tot elkaar en hebben elk een bepaalde omvang. Deze opvatting over ruimte 
wordt ook wel het absolute ruimtebegrip genoemd, of Euclidische of Cartesiaanse ruimte (naar 
Euclides en Descartes). De objectieve wetenschap die zich alleen richt op dingen die ook waar te 
nemen zijn, ligt ten grondslag aan het absolute ruimtebegrip. Hierbij staat de fysieke ruimte los 
van sociale processen die zich in deze ruimte afspelen. Ruimte is volgens deze opvatting altijd 
meetbaar in omvang. De afstand tussen objecten in de ruimte zijn ook meetbaar in tijd. Met het 
gebruik van dezelfde meeteenheden kunnen plaatsen onderling worden vergeleken. Het 
absolute ruimtebegrip ontstond dan ook toen er uniforme meeteenheden voor afstand en tijd 
werden ingevoerd bij de vorming van natiestaten in de zeventiende en achttiende eeuw. Het 
begrip heeft lange tijd een dominante positie gehad in de samenleving en de wetenschap 
(Graham & Healey, 1999; Murdoch, 2006). 
 
Een andere opvatting om naar ruimte te kijken is het relatieve ruimtebegrip. Hier wordt gesteld 
dat ruimte afwezig is als er geen materie en processen zijn. Ruimte bestaat alleen omdat 
objecten en processen bestaan. Door deze relativering van de ruimte vindt een 
vermenigvuldiging plaats van het aantal onderscheiden typen ruimten. De enkelvoudige 
absolute ruimte wordt vervangen door talrijke relatieve ruimten. Mensen bekijken en 
beoordelen een plaats of een object in de ruimte op verschillende manieren. Verschillen in 
perceptie over ruimte kunnen hierbij worden geïnstitutionaliseerd en daarmee gelinkt worden 
aan actoren en praktijken. De verschillende perspectieven op de ruimte kunnen conflicten op 
leveren. Een reactie hierop in de ruimtelijke planning is meer coördinatie en integrale planning 
(Asbeek Brusse e.a., 2002). 
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Een meer recentere manier om te kijken naar ruimte is het relationele ruimtebegrip. Murdoch 
(2006) onderscheid een viertal hoofdkenmerken van deze relationele ruimte. Ten eerste wordt 
ruimte gemaakt door relaties tussen entiteiten en processen. Ruimte is daarom relationeel. Ten 
tweede worden afzonderlijke ruimten en plaatsen beschouwd als stabilisaties en relaties, of in 
de termen van David Harvey als ‘permanences’ (duurzaamheden). Deze ‘permanences’ zijn nooit 
af, maar voorlopig. Ze worden dan ook voortdurend opnieuw gemaakt en veranderd. Ten derde 
is ruimte gemaakt uit meervoudige relaties. Deze relaties ontmoeten elkaar in de ruimte op 
ontmoetingsplaatsen. Er kunnen conflicten zijn tussen verschillende verzamelingen van relaties 
over wie het ruimtelijke overwicht heeft, maar er kan ook sprake zijn van consensus. Ten vierde 
zijn ruimten niet gesloten maar open. Als meervoudige relaties elkaar ontmoeten in de ruimte, 
kunnen nieuwe relaties gevormd worden en nieuwe (ruimtelijke) identiteiten ontstaan. De 
openheid van de ruimte betekent ook dat ruimten en plaatsen meer dynamisch zijn dan statisch. 
Ruimte is daarom altijd in beweging en verandering.  
 
In Asbeek Brusse e.a. (2002) wordt op basis van een relationeel ruimtebegrip een verder 
onderscheid gemaakt tussen drie dimensies van ruimte: sociale ruimte, fysieke ruimte en 
symbolische ruimte. Deze drie dimensies van ruimte zijn onderling verbonden. De sociale ruimte 
omvat de ruimtelijke kenmerken van sociale processen en interacties. Alle sociale processen 
hebben namelijk ruimtelijke kenmerken, ze hebben een schaal en een verspreiding. De fysieke 
ruimte omvat de wereld van objecten in de ruimte. Er bestaat een directe relatie tussen de 
ruimtelijke kenmerken van dominante sociale processen en ruimtelijke inrichting, en daarmee 
ook tussen de sociale ruimte en de fysieke ruimte. Hoe de fysieke ruimte er uit ziet bijvoorbeeld 
en waar er bijvoorbeeld goedkope huurwoningen zijn is afhankelijk van maatschappelijke 
verhoudingen. De fysieke ruimte is daarmee uitdrukking van die verhoudingen en omgekeerd 
worden maatschappelijke verhoudingen en sociale processen door de bestaande inrichting 
bepaald. De aanwezigheid van goedkope woningen in steden impliceert ook lagere 
inkomensgroepen onder kiezers en daarmee andere politieke verhoudingen (Asbeek Brusse e.a., 
2002, p. 138). De manier waarop ruimte wordt gerepresenteerd is de symbolische ruimte. 
Mensen hebben verschillende constructies van de ruimte. De vraag wat de fysieke ruimte is, kan 
dan ook niet eenduidig worden beantwoord. Dat antwoord is cultureel bepaald en brengt de 
maatschappelijke verhoudingen tot uitdrukking. De discussie over veranderingen in de fysieke 
ruimte gaat vaak eerst over de vraag wat die ruimte is en moet zijn. Ook in de symbolische 
ruimte komen zo sociale verhoudingen tot uitdrukking en tegelijkertijd bepaalt de uitkomst van 
de strijd om de symbolische ruimte mede de inrichting van de fysieke ruimte. 
 
Ruimte heeft kortom een multidimensionaal begrip waarover verschillende opvattingen 
bestaan. Belangrijk bij het analyseren van ruimte is de samenhang met sociale processen. Het 
relationeel ruimtebegrip legt een duidelijke verbinding tussen ruimte en sociale praktijken. 
Daarmee wordt het mogelijk om niet alleen mondiale transformaties te koppelen aan de fysieke 
versplintering van steden, maar ook om een verbinding te leggen tussen fysieke en sociale 
versplintering. Hierdoor kan ook aandacht besteed worden aan de (lokale) sociale processen die 
schuil gaan achter de fysieke ruimte. 
 
3.2 Ruimtelijke vorm 
Ruimte komt in verschillende dimensies overal voor, zowel in de stad en het platteland. 
Verschillende wetenschappers concentreren zich in hun werk vooral op de stad. Bourne (1982) 
onderscheid een viertal karakteristieken van de stad waarin het zich onderscheid van het 
platteland. Ten eerste kent een stad veelal een grote heterogeniteit. Daarin bepalen tal van 
actoren of groepen van actoren de vorm van een stad. Dit maakt de stad een complex 
onderzoeksonderwerp. Ten tweede kent een stad een relatief hoog aantal instituties. In 
toenemende mate worden wet- en regelgeving vastgesteld, zoals eigendomsrechten en 
bebouwingvoorschriften, die bepalen hoe de stad er uit moet komen te zien en hoe onderlinge 
relaties worden vormgegeven. Ten derde zijn eigendomsverhoudingen in steden erg belangrijk. 
Het grondgebruik van land wordt veelal bepaald door degene die eigenaar is van het stuk land. 
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Juist in de stad is er ook veel ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Ten vierde is een specifiek 
karakteristiek van de stad dat er externe effecten aanwezig zijn. Hierbij gaat het om acties van 
individuen of groepen die een weerslag hebben op de omgeving, zoals het effect van 
luchtvervuiling op de ruimtelijke kwaliteit 
 
Bij een onderzoek naar de ruimtelijke vorm van een stad zijn dus verschillende karakteristieken 
van belang. Wu (1995) maakt een onderscheid in drie verschillende niveaus om ruimtelijke 
vorm te analyseren. Het is eerste niveau wordt gevormd door de analyse van de relatie tussen 
ruimtelijke en niet ruimtelijke aspecten van de stad. Het tweede niveau wordt gevormd door een 
analyse van specifieke ruimtelijke vorm en de factoren die hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van deze specifieke ruimtelijke vorm. Bij het derde niveau staat een analyse van 
de lokale karakteristieken centraal, zoals de geometrische vorm van stadsuitbreidingen. De 
ruimtelijke vorm van een stad is daarmee in de ogen van Wu een multidimensionaal 
onderzoeksobject.  
 
Bourne (1982) heeft uitgebreid uitgewerkt welke concepten en criteria gebruikt kunnen worden 
om de ruimtelijke vorm of structuur van de stad te beschrijven. Ook Bourne beschouwt hierbij 
de ruimtelijke vorm van de stad als een multidimensionaal onderzoeksobject. Bourne (1982) 
beschrijft ruimtelijke vorm op de volgende wijze: ‘urban form is the spatial pattern or 
‘arrangement’ of individual elements – such as buildings and land uses (or collectively, the built 
environment) as well as social, economic activities and public institutions – within an urban 
area’ (Bourne, 1982. p. 30). Bourne richt zich in deze beschrijving dus op de fysieke ruimte. 
Daarnaast spreekt Bourne over stedelijke interactie: ‘urban interaction is the underlying set of 
interrelationships, linkages, and flows that acts to ‘integrate’ the pattern and behaviour of 
individual land uses, groups, and activities into the functioning entities that were described 
above as subsystems’ (Bourne, 1982. p. 30). Met deze stedelijke interactie richt Bourne zich 
vooral op de sociale ruimte. Samen vormen deze ruimtelijke vorm en de stedelijke interactie met 
een verzameling van organisatorische regels de stedelijke ruimtelijke structuur (urban spatial 
structure). Bourne ziet de stad vanuit de systeemtheorie als een ruimtelijk systeem. Dit systeem 
is een complex geheel en omvat activiteiten, elementen en relaties. De grenzen van het systeem 
worden bepaald door de onderlinge relaties tussen elementen. Onderdelen van het ruimtelijk 
systeem kunnen subsystemen vormen. Deze subsystemen kunnen zowel ruimtelijk 
(appartementencomplex) als niet ruimtelijk (gemeentelijke dienst) georiënteerd zijn.  
 
De systeemtheorie van Bourne biedt aanknopingspunten om de ruimtelijke vorm te beschrijven. 
Bourne gebruikt een twintigtal criteria die samen een beeld geven van de ruimtelijke structuur 
van een stad. De criteria zijn onder te verdelen in vier niveaus: context, macrovorm, interne 
vorm en functie en organisatie en gedrag. Context, macrovorm en interne vorm en functie 
hebben vooral betrekking op een beschrijving van de ruimtelijke vorm. In de operationalisatie in 
het volgende hoofdstuk zal verder op deze drie niveaus worden ingegaan. Het vierde niveau 
(organisatie en gedrag) biedt vooral verklaringen voor ruimtelijke vorm. De criteria die hieraan 
gekoppeld zijn organisatiestructuren (het kader van ruimtelijke ordening en ruimtelijke 
integratie), cybernetische eigenschappen (feedback op ruimtelijke ontwikkeling), regelgevende 
mechanismen (monitoring en controle) en doelgerichtheid (Bourne, 1982, pp. 40-43). Bij deze 
criteria voor een verklaring van de ruimtelijke vorm kunnen echter bepaalde kanttekeningen 
worden geplaatst. Ten eerste worden vooral onderlinge relaties onderzocht die zichtbaar zijn en 
passen in het kader van het systeem. Dit hoeven echter niet per definitie de belangrijkste relaties 
te zijn. De systeemtheorie van Bourne is dan ook vooral overheidscentrisch en niet politiek 
genoeg. Ten tweede is de systeemtheorie enigszins simplistisch voor een complex geheel als de 
stad. De schijnbare precisie in criteria kan de verleiding geven dat men meer denkt te weten 
over hoe een stad werkt en de relaties binnen een stad, dan in werkelijkheid het geval is. Deze 
kanttekeningen zorgen er voor dat de systeemtheorie van Bourne aanknopingspunten biedt 
voor een beschrijving van de ruimtelijke vorm, maar niet afdoende is voor een verklaring van de 
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ruimtelijke vorm of de ruimtelijke ontwikkeling. In de volgende paragraaf wordt daarom verder 
ingegaan op benaderingen voor de verklaring van ruimtelijke vorm.  
 
3.3 Benaderingen over ruimtelijke vorm 
De benaderingen over hoe een bepaalde ruimtelijke vorm ontstaat en hoe deze ruimtelijke vorm 
kan worden verklaard verschillen. Op basis van Lake (1983) zullen in deze paragraaf een viertal 
benaderingen uiteengezet worden die gebruikt kunnen worden voor een verklaring van de 
ruimtelijke vorm: de neoklassieke benadering, de human ecology benadering, de politieke 
benadering en de marxistische benadering. 
 
Neoklassieke benadering 
Deze economische benadering is sterk gebaseerd op de neoklassieke economische benadering 
van de jaren zestig. Centraal in deze benadering staat de markt die tot stand komt en 
gereguleerd wordt door de spanning tussen vraag en aanbod. Deze wisselwerking hangt af van 
de distributie van schaarse goederen en de voorkeuren van de consumenten. Grond wordt 
hierbij gezien als dergelijk schaars goed, waardoor de grondprijzen bepaald worden door de 
markt van vraag en aanbod. Door de hieruit voortvloeiende verschillen in grondprijzen verschilt 
ook de ruimtelijke ontwikkeling per gebied (Lake, 1983). Deze benadering is daarom ook sterk 
gericht op grondprijzen en grondgebruik. Neoklassieke economen hebben als voornaamste doel 
om algemene wetmatigheden te ontdekken. Hiervoor worden land-use modellen opgesteld, 
waarvan die van de Amerikaanse econoom Alonso één van de belangrijkste is. In zijn model legt 
hij een verband tussen grondprijs en grondgebruik in relatie tot de locatie van de grond binnen 
de stad. Voor de grondprijzen en het grondgebruik is vooral de afstand tot het centrum 
bepalend. Volgens deze benadering maakt de mens rationele afwegingen, bijvoorbeeld op het 
gebied van reiskosten en grondprijzen. De nadruk op marktwerking en rationaliteit zorgt er 
voor dat er enkele kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij de neoklassieke benadering. Ten 
eerste zal een mens niet altijd rationeel gedrag vertonen, maar soms ook opereren op basis van 
behoeften of emoties. Ten tweede maakt Lake (1983) duidelijk dat een neoklassieke benadering 
vooral duidelijk maakt dat grondprijzen lager worden vanaf het centrum van de stad richting de 
periferie. Welke ‘niet-markt’ factoren, zoals de institutionele context, politieke overwegingen en 
handelingen van actoren, ook invloed hebben op de grondprijzen en het grondgebruik maakt 
een neoklassieke benadering echter niet inzichtelijk (Lake, 1983).  
 
Human ecology benadering 
De human ecology benadering heeft zich ontwikkeld in de Chicago School van de jaren dertig. De 
grote man achter deze benadering is Robert Park. De benadering komt op een aantal punten 
overeen met de neoklassieke benadering, maar de verklaring voor ruimtelijke vorm verschilt. 
Ook in de in de human ecology benadering dalen grondprijzen vanuit het centrum richting de 
periferie en zijn grondprijzen bepalend voor het grondgebruik. Daarnaast werken zowel human 
ecologists als neoklassieken aan één uniform model dat algemeen toepasbaar is. De human 
ecology bouwt daarbij voort op het Darwinisme, waarbij competitie, dominantie en opvolging 
centrale principes zijn. In deze benadering wordt de stad gezien als één systeem. Wanneer in 
één component van de maatschappij verandering plaatsvindt, zullen ook de andere 
componenten veranderingen ondergaan. Hieruit vloeit voort dat wanneer in één gebied van de 
stad succesvolle groei plaatsvindt, er in een andere deel van de stad achteruitgang zal 
plaatsvinden. De marktwerking wordt hierbij gezien als een gevolg van competitie tussen 
verschillende groepen om bepaalde stukken grond te bemachtigen. De meest dominante groep 
eindigt hierbij met de grond. Door deze ontwikkelingen verandert de verdeling van de bevolking 
van de stad, waarmee ook de maatschappij verandert en ontwikkelt (Lake, 1983).  
 
De benadering gaat hierbij echter voorbij aan het feit dat de mens in staat is om georganiseerde 
instrumentele acties aan te gaan om het proces van dominantie te beïnvloeden. Harvey Molotch 
wijst er daarnaast op dat er zich continu ontwikkelingen voordoen in een stad. Mensen 
organiseren zich in groepen en voelen verbondenheid met de plek waar ze wonen. Volgens 
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Molotch is er hierdoor niet alleen een competitie tussen groepen inwoners op zoek naar de beste 
locatie, maar strijden locaties ook voor groepen mensen. De krachten die zorgen voor de 
totstandkoming van ruimte houden dus niet op wanneer er een verdeling is gemaakt van 
groepen over de grond in een stad. Critici van de human ecology benadering zijn van opvatting 
dat de benadering te simplistisch is en te weinig oog heeft voor ontwikkelingen van buitenaf. 
Inmiddels is binnen deze benadering meer aandacht gekomen voor politieke, organisatorische 
en symbolische invloeden op de afhankelijkheid van gebieden binnen steden, waardoor de 
benadering aan aanzien heeft gewonnen (Lake, 1983).  
 
Politieke benadering 
Waar in de vorige benaderingen de ruimtelijke structuur van een stad vooral een uitvloeisel was 
van de vraag van de consument, herplaatst de politieke benadering deze gedachte De politieke 
benadering, ontwikkeld door Kevin Cox, legt een relatie tussen marktprocessen en lokale 
politieke processen in stedelijke gebieden. Belangrijk hierbij is de expliciete wederkerige relatie 
tussen economische en politieke factoren die de stedelijke structuur bepalen. Volgens Cox 
structureren huizenmarkten de stroom van investeringen en inwoners tussen stedelijke buurten 
en gemeenten. De condities op deze huizenmarkten hebben hierbij invloed op de ontwikkeling 
van bewoners en de activiteiten op een bepaald grondgebied. Tegelijkertijd proberen groepen 
(zoals bewonersorganisaties) via politieke inmenging de stromen op de stedelijke 
huizenmarkten in hun voordeel te beïnvloeden (Lake, 1983). 
 
Marxistische benadering 
Binnen de marxistische benadering is vooral de verdeling tussen klasse en kapitaal van belang 
voor de structuur van de stad. Grondlegger van deze benadering is de Duitser Karl Marx. Volgens 
marxisten zijn positivistische benaderingen, zoals de neoklassieke benadering en de human 
ecology benadering op een drietal punten onjuist. Ten eerste is een positivistische benadering te 
individualistisch, doordat men er van uit gaat dat de maatschappij bestaat uit onafhankelijke 
individuen die op basis van hun eigen voorkeuren zich gedragen op de markt. Volgens marxisten 
komen deze voorkeuren en het gedrag echter tot stand in een brede sociaal-economische 
context. Deze context is hierbij de uitkomst van de ontwikkeling van productiefactoren. Ten 
tweede zijn positivistische benaderingen vooral gefocust op uitwisseling, waarbij individuen 
elkaar op de vrije markt tegen komen en interactie aan gaan. Marxisten zijn van opvatting dat de 
basis van sociale dynamiek voortvloeit uit de productie. Kapitalisten zijn hierbij eigenaar van de 
productiemiddelen, terwijl arbeiders hun arbeid verkopen aan de kapitalisten. Ten derde 
beschouwt een positivistische benadering de vrije markt als een natuurlijk proces, waarbij 
relaties zijn te vinden met grondstoffen, arbeid, kapitaal en producten. De marxistische 
benadering beschouwt dit markproces als niets meer dan oppervlakkige uitingen van de 
klassenrelaties tussen personen (Lake, 1983).  
 
Een centraal element van de marxistische benadering vormt de waarde die wordt gekoppeld aan 
arbeid. De waarde van arbeid is hierbij gelijk aan de arbeidstijd die noodzakelijk is voor het 
leven en de voortplanting van een arbeider. De kapitalist koopt arbeid en zet deze arbeid om in 
producten en diensten die het mogelijk maken dat de arbeider kan leven en zich voort kan 
planten. De kapitalist eigent zich de extra waarde toe die de arbeid nog verder kan opleveren. 
Volgens de geograaf David Harvey willen kapitalisten dat deze extra waarde verder groeit. Deze 
groei kan bijdragen aan ruimtelijke investeringen in de steden. Volgens Marx kunnen een 
tweetal kapitaalstromen onderscheiden worden. Voor de ruimtelijke vorm van een stad 
betekent dit dat er in de eerste stroom geld wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke omgeving voor 
productie en consumptie. In de tweede stroom zijn institutionele structuren als de 
kapitaalmarkt, financiële structuren en overheidprogramma’s leidend voor het geld dat 
geïnvesteerd wordt in langdurige en grootschalige ruimtelijke projecten. Bij een verandering 
van investeringen van geld van de eerste stroom naar de tweede stroom is vooral de huurprijs 
van grond van belang. Deze huurprijzen kunnen zorgen voor een monopolie van bepaalde 
klassen in sommige gebieden (Lake, 1983).  
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Bovenstaande benaderingen bieden aanknopingspunten voor een verklaring van de ruimtelijke 
vorm van steden, maar bieden geen adequaat analysemodel. Hiervoor zijn deze benaderingen 
ten eerste niet pluralistisch genoeg. Juist voor de verklaring van de ontwikkeling van de 
postmoderne stad is een pluralistische werkelijkheidopvatting van belang. Ten tweede kunnen 
bovenstaande benaderingen onvoldoende omgaan met de samenhang tussen de sociale, 
symbolische en fysieke ruimte. 
 
3.4 Actoren en instituties 
De benaderingen in de vorige paragraaf bieden nog geen adequaat analysekader voor een 
onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling en versplintering van een stad. Juist in een 
onderzoek waarbij versplintering een centraal element vormt is het van belang oog te hebben 
voor de sociale processen die schuil gaan achter ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke 
ontwikkeling is niet alleen het resultaat van macro-economische processen, maar ook politieke, 
culturele en sociale processen op een lokaal niveau spelen een belangrijke rol in de ruimte. Voor 
een beter begrip van deze processen wordt in deze paragraaf een beeld geschetst van 
invloedrijke factoren: actoren en instituties. 
 
Actorgerichte benadering 
Binnen het postmodernistische gedachtegoed is er veel aandacht voor de individuele mens en 
groepen van mensen. De sociale wereld wordt actief door mensen gevormd. Individuele actoren 
en groepen van actoren hebben ieder hun eigen unieke eigenschappen en een eigen specifieke 
handelswijze. Deze handelswijze is echter niet alleen gebaseerd op rationaliteit, maar juist sterk 
op persoonlijk belangen. De nadruk op het individu heeft ook gevolgen voor het beeld dat 
actoren hebben van hun sociale wereld. Dit beeld is in hoge mate afhankelijk van hun eigen 
interpretatie (Giddens, 1976). Hieruit zou opgemaakt kunnen worden dat de actor-gerichte 
benadering nauwelijks verbonden lijkt aan het idee van een absolute ruimte, immers elke actor 
of groep van actoren heeft een eigen beeld van de sociale wereld. De nadruk ligt dan ook meer 
op relaties tussen actoren en de interpretatie van deze relaties. Desondanks is Giddens (1976) 
van opvatting dat er een relatie bestaat tussen de sociale wereld en de wereld van de natuur: ‘for 
while it is true that human beings do not produce the world of nature, they do none the less 
produce from it, and actively transform the conditions of their own existence by so doing’ 
(Giddens, 1976, p.163.) Daarmee laat Giddens zien dat een actor-gerichte benadering oog kan 
hebben voor de relatie tussen absolute ruimte en sociale processen. Het handelen van actoren en 
de interactie tussen actoren bepaalt hierbij de ruimtelijke ontwikkeling. Belangrijke actoren in 
de ruimtelijke ordening, zoals gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars drukken 
daarbij een belangrijk stempel op de ruimtelijke vorm. 
 
Vanuit een actor-gerichte benadering handelen actoren uit eigen belang, maar heeft men 
dikwijls wel andere actoren nodig om doelen te realiseren. Om doelen en middelen aan elkaar te 
koppelen gaan actoren relaties aan met andere actoren. Maatschappelijke processen worden 
daarom beïnvloed door netwerken van relaties tussen actoren. Net als in andere benaderingen 
speelt macht hierbij een belangrijke rol. Netwerken worden bepaald door conflicten die tot een 
bepaalde machtsverhouding leiden (Giddens, 1976). Een actor in een netwerk zal een eigen 
strategie volgen op basis van de verdeling van doelen, middelen en macht. Voortdurend vindt er 
daarbij een proces van onderhandeling plaats. Schatzki (1996) laat zien dat de omgeving 
waarbinnen een actor opereert van cruciaal belang is. Daarmee is een actor-gerichte benadering 
dus beter geschikt om rekening te houden met de context dan positivistische benaderingen als 
de neoklassieke benadering en de human ecology benadering. Hierdoor kunnen ontwikkelingen 
op microniveau beter betrokken worden bij theorievorming over de stad. Tegelijkertijd betekent 
de nadruk op ontwikkelingen op micro- en mesoniveau ook dat conclusies minder moeilijk 
gegeneraliseerd kunnen worden. Actoren worden in sterke mate beïnvloed door de structuren 
waarbinnen ze zich begeven. Actoren kunnen zich daarbij in andere contexten verschillend 
gedragen. Schatzki beschouwt dit gegeven als sociale praktijken. ‘ Although differing greatly 
amongst themselves, their accounts present pluralistic and flexible pictures of the constitution of 
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social life that generally oppose hypostatized unities, root order in local contexts, and/or 
successfully accommodate complexities, differences and particularities’ (Schatzki, 1996, p. 12). 
Een belangrijke structurerende invloed in de sociale praktijken zijn instituties.  
 
Institutionele benadering 
Vanuit een institutionele benadering wordt duidelijk dat ruimtelijke ontwikkeling niet puur 
plaatsvindt op basis van rationele economische afwegingen of puur plaatsvindt vanuit de 
individuele acties van actoren. Centraal bij de institutionele benadering staan instituties, zoals 
wet- en regelgeving en (ongeschreven) gedragsregels. Deze instituties zijn mechanismen die de 
sociale wereld structureren. DiMaggio (1988) zegt over de institutionele benadering het 
volgende: 'Thus institutional theory posits a distinct set of determinants of organizational 
structure and behavior that are relatively independent of and can be modeled with only modest 
attention to actor self-interest. ‘In this, institutional theory recognizes that the taken-for-granted 
nature of much of organizational life and the intractability and opacity of organizational systems 
have been underestimated by utilitarian and conflict theorists, who have assumed that 
organizations and the people in them are more plastic, calculating, and manipulable then they 
usually are’ (DiMaggio, 1988, p. 5). Volgens de institutionele benadering zullen actoren door de 
instituties op een bepaalde manier handelen. Daarmee oefenen instituties dus bewust of 
onbewust een sterke invloed uit op het verloop van een ontwikkelingsproces (DiMaggio, 1988). 
Ruimtelijke ontwikkelingen en de totstandkoming van ruimtelijke vorm kunnen daarom 
verklaard worden uit de geldende instituties.  
 
Het voordeel van de institutionele benadering is dat het een verklaring kan bieden voor 
verschijnselen die niet door rationeel handelen van actoren en de daarbij behorende belangen 
worden gedreven. De benadering impliceert dat individuele belangen en belangen van groepen 
uitleg geven aan specifieke organisatorische en sociale verschijnselen. Daarbij zijn er twee 
belangrijke belangen die de instituties vormen. Ten eerste zorgt de veronderstelling dat mensen 
een voorkeur hebben voor zekerheid en voorspelbaarheid in het leven er voor dat instituties 
gecreëerd worden. Ten tweede zorgt het belang van organisaties om te overleven er voor dat de 
organisaties toegeven aan de vraag van andere actoren waarvan ze afhankelijk zijn voor 
middelen en legitimiteit. Deze twee belangen staan volgens DiMaggio (1988) centraal in de 
institutionele benadering maar worden niet altijd expliciet genoemd. ‘Institutionalization is a 
product of the political efforts of actors to accomplish their ends and that the success of an 
institutionalization project and the form that the resulting institution takes depend on the 
relative power of the actors who support, oppose, or otherwise strive to influence it. There is a 
paradox rooted in this. Institutionalization as an outcome place organizational structures and 
practices beyond the reach of interest and politics. By contrast, institutionalization as a process 
is profoundly political and reflects the relative power of organized interests and the actors who 
mobilize around them’ (DiMaggio, 1988, p.13). Daarmee is de institutionele benadering dus ook 
sterk politiek geladen. Ruimtelijke ontwikkelingen reflecteren daarbij ook aan de relatieve 
macht van de georganiseerde belangen en de actoren die zich daarom heen begeven.  
 
Voor de institutionele benadering is relatief veel aandacht geweest in de planologie. Deze 
aandacht is tweezijdig. Enerzijds ligt de focus op de institutionele inbedding van ruimtelijke 
interventiepraktijken als structurerende factor voor ruimtelijke uitkomsten. Anderzijds is er ook 
de mogelijkheid om middels aanpassing van die institutionele inbedding ruimtelijke resultaten 
te boeken. De focus ligt daarbij op de rol van instituties als instrumenten voor de ruimtelijke 
planning (Boelens & Wissink, 2006). 
 
De institutionele benadering is echter niet geschikt voor ieder probleem of 
onderzoeksonderwerp. De organisatiestructuren moeten onder meer geïnstitutionaliseerd zijn 
en vaak moet onderzoek gericht zijn op ontwikkeling op de lange termijn. Daarbij is een 
vergelijking tussen steden of landen vaak noodzakelijk om verschillen tussen instituties te 
kunnen verklaren (DiMaggio, 1988). Daarnaast kunnen een aantal kanttekeningen geplaatst 
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worden bij de benadering. John (1998) benoemt een vijftal kanttekeningen. Ten eerste proberen 
actoren en groepen van actoren instituties vaak te omzeilen om hun belangen beter te 
verdedigen. Instituties kunnen worden ondergraven wanneer machtige actoren toegang krijgen 
tot het publieke beleidsproces. Ten tweede zorgt de sociale context er voor dat formele 
regelingen worden gemaakt en worden onderhouden. Het politieke klimaat heeft daarom ook 
evenals de aanwezige instituties invloed op het gevoerde beleid. Institutionele veranderingen 
komen voort uit bredere veranderingen in de hele context en kunnen niet op zich zelf worden 
gezien. Ten derde geeft de institutionele benadering een vrij statisch beeld van een 
beleidsproces. De benadering kan verklaren hoe beleid tot stand kan komen in het politieke 
systeem, maar heeft minder oog voor het verklaren van veranderingen in het beleid. Ten vierde 
hebben instituties (vooral wet- en regelgeving) geen onafhankelijke rol in het beleidsproces, 
maar zijn ze afhankelijk van politieke keuzes gemaakt door individuen. Nieuwe actoren in de 
politiek kunnen bijvoorbeeld veranderingen aanbrengen in de wet- en regelgeving. Ten vijfde 
heeft de institutionele benadering veelal weinig oog voor verschillen tussen beleidsterreinen. 
Instituties zijn veelal uniform en verschillen in het beleid en het beleidsproces vloeien veelal 
voort uit de rol van belangengroepen en andere maatschappelijke invloeden. In werkelijkheid 
zijn beleidsprocessen vaak complexer dan wordt verondersteld met de institutionele benadering 
(John, 1998).  
 
De institutionele benadering biedt kortom een deel van de verklaring voor sociale processen en 
ruimtelijke ontwikkelingen, maar heeft slechts beperkt aandacht voor actie en veranderingen. 
Een actor-gerichte benadering heeft wel meer oog voor acties en veranderingen, maar heeft 
weer minder oog voor de structurerende rol van instituties. Voor een verklaring van de 
ruimtelijke vorm en ruimtelijke ontwikkelingen is het van belang dat er zowel aandacht is voor 
instituties als ook voor het handelen van actoren bij sociale processen. In de Actor-Netwerk 
Theorie worden instituties en actoren aan elkaar gekoppeld. In de volgende paragraaf zal verder 
worden ingegaan op de Actor-Netwerk Theorie.  
 
3.5 Actor-Netwerk Theorie 
De Actor-Netwerk Theorie (ANT) is de afgelopen twintig jaar ontwikkeld onder leiding van 
Bruno Latour, Michel Callon en John Law. Ten grondslag aan deze theorie ligt een 
wetenschapsociologische verklaring van de inhoud van wetenschappelijke kennis en de aard 
van technologische ontwikkeling. De Actor-Netwerk Theorie laat zien hoe actoren hun wereld 
construeren door netwerken van associaties tussen actoren te creëren (de Jong & Wissink, 
2008). Een aantal elementen van de ANT zijn van belang bij een analyse van de ruimtelijke 
ontwikkeling van steden. Achtereenvolgens zal in deze paragraaf worden ingegaan op de rol van 
objecten bij ANT, de rol van associaties, het proces van translatie en de betekenis van een ANT 
perspectief voor onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van een stad.  
 
Objecten 
Eén van de centrale elementen van de ANT is de actor. Waar in veel wetenschappelijke studies 
de actor gezien wordt als een menselijke actor, kent in begrip actor bij de ANT een ruimere 
definiëring. Daarbij wordt het begrip actor vervangen door het begrip actant, hetgeen duidt op 
‘something that acts or to which activity is granted by others’ (Latour, 1997, p. 5). Latour maakt 
gebruik van de term actor om aan te geven dat niet alleen mensen worden gezien als een actor, 
maar ook objecten. ‘It (ANT red.) does not limit itself to human individual actors but extends the 
word actor (or actant) to non-human, non-individual entities” (Latour, 1997, p. 2). Mensen 
(humans) en objecten (non-humans) zijn in principe gelijkwaardig volgens Latour. De uitkomst 
van interacties tussen mensen en objecten schept pas een onderscheid tussen deze twee 
actanten. Actoren stabiliseren zich door middel van interacties en worden daarmee vaststaande 
entiteiten. Gedurende het proces zelf hebben actoren nog een onduidelijke status (Dijstelbloem, 
2007).  
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Het belang van objecten als actor kan het beste inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van 
een voorbeeld. Stel er ligt in een stad een weg waarover is afgesproken (via instituties) dat de 
maximum snelheid 30 km per uur is. Niet iedereen zal zich echter aan deze snelheid houden. Om 
de maximum snelheid te handhaven zou een oplossing kunnen zijn om een politieagent (een 
menselijke actor) langs de weg te plaatsen. Automobilisten (andere menselijke actoren) zullen 
door de politieagent mogelijk afremmen en niet meer te hard rijden. Deze oplossing zal niet 
altijd praktisch zijn. Een alternatief kan gevonden worden in de vorm van verkeersdrempels 
(objecten). De drempels hebben min of meer dezelfde interactie met automobilisten als een 
politieagent heeft. Het bereikte effect in de vorm van handhaving van de maximum snelheid 
wordt bereikt. Objecten zijn dus van groot belang in wetenschappelijk onderzoek (Marick, 
2008).  
 
ANT kan contra-intuïtief genoemd worden, omdat objecten als actoren worden bestempeld. Dit 
wekt niet alleen verwarring en verbazing, maar soms zelfs boosheid. Objecten kunnen immers 
niet praten, op een stoel gaan zitten of een handeling uitvoeren. Belangrijk hierbij is voor op te 
stellen dat de ANT het begrip actor opnieuw definieert. Daarnaast beweert de theorie niet dat er 
geen verschil is tussen humans en non-humans. De kern is dat zowel mensen (humans) als 
objecten (non-humans) andere actanten kunnen beïnvloeden. Mensen beïnvloeden objecten, 
maar objecten beïnvloeden ook mensen (de Jong & Wissink, 2008). Voor het analysekader van 
dit onderzoek is het daarom van belang om ook objecten te betrekken bij een verklaring van 
ruimtelijke ontwikkeling en zorgvuldig om te gaan met het onderscheid tussen actoren als 
humans (mensen) en actoren als non-humans (objecten). 
 
Associaties 
Bij de ANT staan netwerken tussen actoren (zowel menselijke actoren als objecten) centraal. Het 
gaat daarbij niet om een technisch netwerk in de vorm van riolering, elektriciteit of wegen, maar 
om actor-netwerken. Deze actor-netwerken hebben vaak geen vaste en zichtbare vorm. Volgens 
Latour (2005) is de sociale wereld niet de lijm die repareert, maar wordt de sociale wereld juist 
door heel veel verschillende zaken aan elkaar gelijmd. Het gaat daarmee ook niet langer over 
een maatschappij of vooraf gedefinieerde groepen in een samenleving. Het gaat over netwerken: 
ketens van actoren die tijdens processen met elkaar verbonden raken, waardoor robuuste 
verbindingen kunnen ontstaan. Pas wanneer deze verbindingen geïnstitutionaliseerd raken, 
worden ze sociale verbanden genoemd (De Jong & Wissink, 2008).  
 
Latour (1987) maakt een onderscheid tussen ‘ready made science’ (gemaakte wetenschap) en 
‘science in the making’ (wetenschap die gemaakt wordt). Bij wetenschappelijke theorieën wordt 
veelal het proces van de totstandkoming van een bepaalde theorie weggedacht wanneer deze 
theorie is geaccepteerd. Daarmee raakt de invloed van actoren, instituties en objecten op de 
totstandkoming van een theorie veelal onderbelicht. Wanneer deze invloed wel wordt belicht, 
wordt een zogenaamde ‘black box’ geopend. Verschillende voorheen onzichtbare processen 
worden daarmee zichtbaar: 'Uncertainty, people at work, decisions, competition, controversies 
are what one gets when making a flashback from certain, cold, unproblematic black boxes to 
their recent past’ (Latour, 1987, p. 4). Met de opening van een ‘black box’ wordt het proces van 
‘science in the making’ zichtbaar gemaakt, waarmee duidelijk wordt welke actoren, instituties en 
objecten bepalend zijn geweest in de uiteindelijke vorm van een bepaalde theorie (ready made 
science). De tweedeling tussen ‘ready made science’ en ‘science in the making’ kan ook gebruikt 
worden in een analyse van de totstandkoming van de ruimte. Hierbij kunnen de begrippen 
‘ready made space’ en ‘space in the making’ gebruikt worden. Evenals bij wetenschappelijke 
theorieën, blijven achterliggende processen van de totstandkoming van de ruimte vaak 
verborgen of onderbelicht. De ruimte of ‘ready made space’ bestaat uit geaccepteerde en 
vastliggende elementen binnen de ruimtelijke vorm, zoals woningen, kantoorgebouwen en 
wegen. Een analyse van de ‘ready made space’ maakt echter niet inzichtelijke hoe deze ruimte 
tot stand is gekomen en welke actoren, instituties en objecten invloed hebben gehad op deze 
totstandkoming. De nadruk moet daarom niet zo zeer gelegd worden op ‘ready made space’, 
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maar meer op het proces van ‘space in the making’. Niet de huidige ruimte moet het object van 
onderzoek zijn, maar het proces hoe de ruimte tot stand is gekomen (Latour, 1987).  
 
Bij het zichtbaar maken van het proces van ‘space in the making’ is het van belang controverses 
of conflicten op te sporen. Bij een controverse moet een keuze worden gemaakt, waarbij 
verschillende opties worden afgewogen en uitgesloten. Hierbij kan gedacht worden aan een 
controverse over of een nieuwe weg door een natuurgebied komt te liggen of dat er wordt 
gekozen de weg in een tunnel aan te leggen. Het spreekt voor zich dat een keuze bij een 
dergelijke controverse daarmee bepalend is voor de uiteindelijke ruimtelijke vorm. De nadruk 
op controverses identificeert de momenten in de geschiedenis die beslissend zijn geweest in het 
proces van ‘space in the making’. De controverses kunnen gezien worden als een strijd tussen 
verschillende associaties. Deze associaties bestaan uit de netwerken van verbindingen tussen 
actoren, instituties en dingen. Bij een controverse of de strijd tussen associaties wordt 
voortdurend getracht om andere actoren, instituties en objecten aan een associatie te binden. 
Daarmee wordt geprobeerd om de dominante associatie te worden en de controverses in eigen 
voordeel te beslechten. De dominante associatie is daarmee bepalend voor de ruimtelijke vorm 
(Dijstelbloem, 2007; de Jong & Wissink, 2008).  
 
Translatie 
Associaties van actoren, instituties en dingen komen tot stand in een proces wat door Callon 
(1986) wordt aangeduid als translatie. Translatie kent een viertal fasen. Gedurende deze fasen 
wordt duidelijk welke identiteit actoren aannemen, welke rollen actoren spelen in het proces en 
welke keuzes ze maken. ‘These moments constitute the different phases of a general process 
called translation, during which the identity of actors, the possibility of interaction and the 
margins of manouvre are negotiated and delimited’ (Callon, 1986, p.6). Translatie omvat alle 
onderhandelingen, intriges, berekeningen, overredingen en zelfs fysiek geweld die er voor 
zorgen dat een actor de autoriteit krijgt om te spreken en handelen namens andere actoren (De 
Jong & Wissink, 2007). In het proces van translatie worden de volgende vier fasen 
onderscheiden: 

1. Problematisering: in deze fase komt een leidende actor met een probleemstelling en een 
plan van aanpak. Aan andere actoren wordt duidelijk gemaakt dat het oplossen van de 
probleemstelling alleen maar voordelen voor hen oplevert of zelfs noodzakelijk voor hen 
is.  

2. Interesseren: in deze fase worden relaties tussen de leidende actor en zijn bondgenoten 
duurzamer gemaakt, zodat ze zich kunnen wapenen tegen andere sterke actoren. 

3. Vastlegging: in de derde fase worden onderhandelingen, interpretaties, transacties, 
propaganda, manipulatie, overtuiging en geweld gebruikt om de relaties tussen actoren 
verder te versterken. Hierbij wordt een rolverdeling gemaakt tussen de belanghebbende 
actoren, waaruit ook de machtsverhoudingen naar voren komen.  

4. Mobilisatie: in deze laatste fase spreekt de leidende actor als woordvoerder namens alle 
betrokken elementen. De belanghebbenden blijven in de rol die in de vorige fase is 
bepaald. Belangrijk daarbij is dat de massa de woordvoerder blijft volgen. De leidende 
actor wordt daarbij nog machtiger als de associaties geïnstitutionaliseerd worden (De 
Jong & Wissink, 2007). 

  
Het proces van translatie kent geen vaststaand eindpunt en consensus kan op elk moment 
worden betwist. Vandaar is het ook van belang om associaties te onderhouden. Het proces van 
translatie is het mechanisme dat de (ruimtelijke) vorm bepaalt van de sociale en natuurlijke 
wereld. Dit maakt het proces van translatie een interessant onderzoeksobject, omdat het kan 
verklaren waarom sommige leidende actoren het recht verwerven om de sociale en natuurlijke 
wereld te representeren en namens andere (stille) actoren te spreken (Callon, 1986). 
Machtsverhoudingen kunnen daarmee worden begrepen en inzichtelijk worden gemaakt.  
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Een kritiekpunt op ANT is dat machiavellisme inherent zou zijn aan de theorie. De theorie zou 
het onmogelijk maken een onderscheid aan te brengen tussen de beschrijving van het ontstaan 
van netwerken en de verklaring die ervoor gegeven kan worden. Hierdoor zou de enige 
verklaringsgrond die overblijft, berusten op macht. De theorie ondersteunt daarmee feitelijk het 
recht van de sterkste. De werkelijkheid bestaat daarbij uit de dominante associaties. Volgens 
Latour is een onderscheid tussen beschrijving en verklaring echter niet noodzakelijk. Wie 
precies beschrijft hoe netwerken tot stand komen heeft volgens Latour geen extra verklaring 
nodig. ‘If a description remains in need of an explanation, it means that it is a bad description’ 
(Latour, 2005, p. 137). Door netwerken in kaart te brengen die door nieuwe inzichten kunnen 
ontstaan, vallen verklaring en beschrijving samen volgens Latour. Dit betekent niet dat macht de 
achterliggende kracht is achter deze netwerken. Machtsrelaties zijn volgens Latour het effect 
van de totstandkoming van netwerken (associaties). Dit brengt echter wel een vraagstuk met 
zich mee hoe deze associaties gelegitimeerd kunnen worden. Dit geldt niet zo zeer voor een 
verklaring voor de ontwikkeling van de ruimtelijke vorm, maar wel voor het interveniëren in de 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad (Dijstelbloem, 2007; De Jong & Wissink, 2008). Bij 
empirisch onderzoek blijkt een onderscheid tussen verklaring en beschrijving in de praktijk wel 
veelal zinvol. In het vierde hoofdstuk zal hier verder op worden ingegaan.  
 
Actor-Netwerk Theorie en ruimtelijke vorm 
Een vraag die overblijft, is wat het ANT perspectief betekent voor onderzoek naar de ruimtelijke 
ontwikkeling en versplintering van steden. Ten eerste maakt het ANT perspectief duidelijk dat 
steden en stedelijke regio geïnterpreteerd moeten worden als de immer onrustige en 
veranderende overvloed van associaties die voortkomen uit de resten van eerdere associaties. 
Fysieke objecten en sociale actoren kunnen niet los van elkaar worden gezien, maar zijn 
onontkoombaar aan elkaar gekoppeld. Deze koppeling is wellicht onzichtbaar geworden door de 
acceptatie van associaties, maar bij een onderzoek naar ruimtelijke vorm wordt het wel 
inzichtelijk gemaakt. Daarnaast bepalen niet alleen menselijke actoren de ruimtelijke vorm van 
steden, maar ook niet-menselijke actoren (objecten) beïnvloeden de associaties en uiteindelijk 
dus ook de ruimtelijke vorm. Objecten kunnen in associaties de positie en definitie van 
menselijke actoren steunen. Niet alleen de elite kan een onderdeel vormen van een associatie, 
maar verschillende coalities van actoren ontstaan en binden zich samen. Daarbij kunnen ook 
instituties onderdeel vormen van de dominante associaties.  
 
De versplintering van steden moet geïnterpreteerd worden vanuit de associaties waaruit deze 
ontstaat. De versplinterde ruimtes of objecten in een stad zijn daarbij onderdeel van associaties, 
samen met actoren en instituties. De versplinterende ruimtes zijn hierbij dus gerelateerd aan 
specifieke coalities van actoren die empirisch onderzocht moeten woorden. Ook de instituties 
die binnen de associaties in relatie staan tot de actoren en de versplinterende ruimtes moeten 
aan empirische analyse worden onderworpen. Belangrijk daarbij is om oog te hebben voor 
sociaalhistorische situaties. Associaties en de uitkomsten daarvan in de ruimte van de stad 
zullen verschillen per plaats en zullen veranderen door de tijd. Een analyse van de dominante 
associaties kan inzichtelijk maken wie wel en wie niet profiteert van bepaalde ruimtelijke 
constellaties in een stad. 
 
3.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk is uiteengezet wat voor analysekader gebruikt kan worden bij onderzoek naar 
de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Hierbij is antwoord gegeven op de volgende deelvraag: 
Wat voor analysekader kan gebruikt worden om de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke 
woonsector in Mumbai te beschrijven en te verklaren? 
 
Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat een analyse van de ruimte niet enkel gericht moet zijn op de 
fysieke ruimte, maar ook op de sociale processen in deze ruimte. De ruimte is niet alleen van 
invloed op sociale processen, maar deze sociale processen bepalen andersom ook mede de 
ruimte. Bij een studie naar de ontwikkelingen in de ruimte is het belangrijk oog te hebben voor 
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de wisselwerking tussen de fysieke ruimte, sociale ruimte en symbolische ruimte. Vanuit een 
actor-gerichte benadering wordt duidelijk dat menselijke actoren invloed uitoefenen op de 
ruimte. De institutionele benadering maakt duidelijk dat de ruimtelijke vorm van steden niet 
enkel wordt bepaald door actoren, maar ook door instituties, zoals wet- en regelgeving en 
gedragsregels. De ANT maakt duidelijk dat de combinatie van actoren en instituties de 
ruimtelijke vorm kan verklaren. Deze actoren moeten daarbij niet enkel gezien worden als 
menselijke actoren, maar ook als objecten. De actoren, instituties en objecten gaan verbindingen 
met elkaar aan en vormen associaties. De ruimtelijke vorm vloeit daarbij voort uit de associaties. 
Het is daarbij belangrijk om oog te hebben voor controversen. Dit zijn momenten waarop 
associaties strijden voor dominantie. De ANT laat zien dat het belangrijk is om de focus te leggen 
op de totstandkoming van ruimtelijke vorm (space in the making) en minder op de huidige 
ruimtelijke vorm (ready made space). In het volgende hoofdstuk zal een operationalisatie 
plaatsvinden van het voorgaande analysekader.  
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4 Operationalisatie 
 
In het vorige hoofdstuk is een theoretisch kader geschetst, waarbij het relationele ruimtebegrip 
en de Actor-Netwerk Theorie zijn geïntroduceerd. Hieruit komt naar voren dat ruimte vanuit 
een relationeel ruimtebegrip gezien kan worden als een verzameling van dominante associaties. 
Zowel actoren, instituties als objecten blijken van belang bij een verklaring van ruimtelijk vorm. 
Om dit theoretisch kader te gebruiken in het empirische gedeelte van het onderzoek, is een 
operationalisatie noodzakelijk. In dit hoofdstuk zal de operationalisatie geschetst worden van 
het onderzoek. In feite schetst dit hoofdstuk daarmee het plan van aanpak met een 
verantwoording. Hierbij zal antwoord gegeven worden op de volgende deelvraag:  
 
Hoe kan het analysekader geoperationaliseerd worden? 
 
In dit hoofdstuk zal allereerst uiteengezet worden hoe de ontwikkeling van de ruimtelijke vorm 
van de stad Mumbai en de publieke woonsector in Mumbai kan worden beschreven. Vervolgens 
zal worden ingegaan op de wijze hoe de ontwikkeling van de ruimtelijke vorm verklaard kan 
worden. Daarna zal de opzet van de empirische hoofdstukken besproken worden. Tenslotte zal 
ingegaan worden op de onderzoekmethoden die gebruikt zijn. 
 
4.1 Beschrijving van ruimtelijke vorm 
Versplintering van steden heeft betrekking op de ontwikkeling van de ruimtelijke vorm van 
steden. Om de ruimtelijke vorm te beschrijven zal in deze masterthesis deels gebruik worden 
gemaakt van Bourne (1982). Bourne beschouwt de ruimtelijke vorm als een ruimtelijke patroon 
van individuele elementen, sociale groepen, economische activiteiten en publieke instituties die 
in een stedelijk gebied te vinden zijn. Om de ruimtelijke stedelijke structuur te beschrijven 
onderscheidt Bourne vier niveaus: context, macrovorm, interne vorm en functie en organisatie 
en gedrag. De eerste drie niveaus zullen hieronder kort worden toegelicht (zie ook figuur 4.1). 
 
Het eerste niveau (de context) laat zien dat de structuur van een stad grotendeels afhankelijk is 
van situatie en omstandigheden waarin een stad verkeert. Bij de context zijn een aantal criteria 
van belang. Ten eerste is de tijd en het stadium van de ontwikkeling van een stad van belang bij 
de context. Ten tweede is het functionele karakter van een stad van belang bij de context. 
Daarbij gaat het onder meer over de manier hoe diverse productievormen aanwezig zijn in een 
stad. Leunt de stad bijvoorbeeld sterk op de dienstensector of is juist de industrie dominant? 
Ten derde is bij de context ook de externe omgeving een criterium. Daarbij gaat het over de 
sociaal-economische en culture omgeving waarin een stad zich bevindt. Ten vierde is bij de 
context ook de relatieve locatie van een stad van belang. Daarbij gaat het over de positie van een 
stad ten opzichte van andere gebieden in het stedelijke systeem.  
 
Het tweede niveau heeft betrekking op de macrovorm van een stad. Een eerste criterium van de 
macrovorm is de schaal. Het gaat daarbij onder meer om de oppervlakte van een stad, het aantal 
inwoners in een stad en het inkomensniveau van de inwoners. Ten tweede is bij de macrovorm 
ook de vorm van de stad van belang. Daarbij gaat het om de vorm van de stad uit de lucht. Ten 
derde is het landschap en de topografische ligging een criterium. Hierbij kan gedacht worden 
aan bijvoorbeeld een heuvelachtig landschap dat een bepaalde invloed heeft op de ruimtelijke 
vorm van een stad. Ten vierde is het transportnetwerk van belang bij de macrovorm. Daarbij 
gaat het om het soort transportnetwerken en de indeling van deze netwerken.  
 
Het derde niveau heeft betrekking op de interne vorm en functie van een stad. Bourne benoemt 
bij dit niveau een heel scala aan criteria, die niet allemaal bruikbaar zijn in dit onderzoek. Het 
gaat daarbij onder meer om criteria als de dichtheid van een de stad, de homogeniteit (van 
grondgebruik en sociale groepen), de concentratie (van grondgebruik en activiteiten ten 
opzichte van het centrum), de sectoralisatie (de concentratie van activiteiten in sectoren), de 
verbondenheid (de koppeling van onderdelen van de stad via transportmiddelen) en de 
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verwisselbaarheid (van functies in gebieden). Niet al deze criteria zullen worden meegenomen, 
maar enkel als ze redelijkerwijs onderzoekbaar zijn en informatie voorradig is. 
 
Figuur 4.1: Criteria voor de beschrijving van ruimtelijke vorm 
Niveau Criteria Beschrijving 

Context Tijd Tijd en stadium in de ontwikkeling 
 Functioneel karakter Dominante aanwezige functies 
 Externe omgeving Sociaal-economische en culturele 

omgeving 
 Relatieve locatie Positie van de stad in het stedelijke 

systeem 
Macrovorm Schaal Oppervlakte, aantal inwoners en 

inkomensniveau 
 Vorm Geografische vorm van de stad 
 Landschap Fysieke landeigenschappen van de 

stad en de bebouwing 
 Transportnetwerk Soort en indeling van 

transportsystemen 
Interne vorm en functie Dichtheid Dichtheden van bepaalde functies 
 Homogeniteit Homogeniteit van grondgebruik en 

sociale groepen 
 Verbondenheid Verbondenheid via 

transportmiddelen en sociale 
interactie 

Bron: naar Bourne, 1982, p. 41. 
 
De voorgaande drie niveaus van de ruimtelijke stedelijke structuur zullen enkel als handvat 
dienen voor een beschrijving van de ruimtelijke vorm van Mumbai en de publieke woonsector in 
Mumbai (zie paragraaf 4.3). De verschillende criteria van de drie niveaus zullen dan ook niet 
puntsgewijs worden uitgewerkt in de empirie. Een drietal redenen liggen hieraan ten grondslag. 
Ten eerste kan de schijnbare precisie in criteria de verleiding geven dat men meer denkt te 
weten over hoe een stad werkt en de relaties binnen een stad, dan in werkelijkheid het geval is. 
Er is daarom ook voorzichtigheid geboden met het puntsgewijs uitwerken van de verschillende 
criteria. Ten tweede zal de focus in de empirie gelegd worden op de totstandkoming van de 
ruimte (space in the making) en minder op de huidige ruimtelijke vorm (ready made space). 
Deze criteria zijn vooral geschikt om de huidige ruimtelijke vorm in kaart te brengen, terwijl de 
ANT een analysekader biedt om ook de totstandkoming van de ruimte te beschrijven. Ten derde 
vallen volgens Latour (2005) verklaring en beschrijving samen. Wie precies beschrijft hoe 
associaties tot stand komen heeft volgens Latour geen extra verklaring nodig. De werkelijkheid 
bestaat daarbij uit de dominante associaties. De focus in de empirie zal daarom ook vooral liggen 
op de totstandkoming van associaties en minder op een beschrijving van de ruimtelijke vorm 
aan de hand van een aantal vooraf beschreven criteria.  
 
4.2 Verklaring ruimtelijke vorm 
Om de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector te verklaren zal in dit onderzoek 
gebruik worden gemaakt van de ANT. De verklaring van de ruimtelijke ontwikkeling vloeit 
daarbij voort uit de beschrijving hoe associaties tot stand komen. Hiermee worden de 
onderliggende processen die bepalend zijn voor de ruimtelijke vorm van een stad inzichtelijk 
gemaakt.  
 
Bij het beschrijven van de verschillende associaties zal een analytisch onderscheid gemaakt 
worden tussen actoren, instituties en dingen. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat deze 
drie elementen verbindingen met elkaar aangaan en een onderdeel vormen van associaties. Deze 
associaties worden daarbij gevormd door zowel menselijke als niet-menselijke actoren. De 
associaties strijden tegen elkaar om dominant te worden. De dominante associaties zijn daarbij 
bepalend voor de ruimtelijke ontwikkeling. De strijd tussen associaties wordt beschouwd als een 
controverse 



 
 
 

48 

 
Associaties zijn niet altijd eenvoudigweg zichtbaar, maar worden zichtbaar gedurende 
controversen. Een belangrijk element van het empirisch onderzoek is dan ook het opsporen van 
controversen. Met het opsporen van controversen wordt inzichtelijk welke dominante 
associaties er in de loop der tijd zijn geweest. Daarbij kan uiteengezet worden welke actoren, 
instituties en objecten met elkaar verbonden zijn in de dominante associaties. Bij een empirische 
analyse van de totstandkoming van associaties kan gebruik worden gemaakt van het proces van 
translatie van Callon. In het vorige hoofdstuk (paragraaf 3.5) werd duidelijk dat een viertal fasen 
worden onderscheiden bij dit proces van translatie: problematisering, interesseren, vastlegging 
en mobilisatie. De nadruk op controverses identificeert de momenten in de geschiedenis die 
beslissend zijn geweest bij de totstandkoming van de ruimte (space in the making). Daarmee zal 
het empirisch onderzoek ook een duidelijke historische component kennen.  
 
4.3 Casestudies 
De voorgaande twee paragrafen hebben laten zien hoe ruimtelijke vorm beschreven kan worden 
in dit onderzoek en deze ruimtelijke vorm verklaard kan worden. De ruimtelijke vorm kan 
beschreven worden aan de hand van enkele criteria van Bourne (1982); de context, de 
macrovorm en de interne vorm en functie. De ontwikkeling van de ruimtelijke vorm kan 
verklaard worden met een beschrijving van de totstandkoming van associaties. In het eerste 
empirische hoofdstuk zal allereerst een inleidende beschrijving worden gegeven van de 
ruimtelijke vorm van Mumbai. Hierbij zal een analytisch onderscheid gemaakt worden tussen de 
context, de macrovorm en de interne vorm en functie. Hierna zal een algemene historische 
beschrijving worden gegeven van de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in 
Mumbai. Daarbij zullen de belangrijkste actoren, instituties en objecten genoemd worden en 
zullen een aantal controversen worden behandeld. Na dit eerste hoofdstuk zullen in een drietal 
hoofdstukken een drietal casestudies worden behandeld. Hieronder zal een toelichting worden 
gegeven op het gebruik van casestudies in het empirisch onderzoek.  
 
Dit onderzoek kent als onderzoeksopzet een casusonderzoek. Casusonderzoek betreft een 
gedetailleerde en intensieve analyse van een enkele casus. ‘Case study research is concerned 
with the complexity and particular nature of the case in the question’ (Bryman, 2008, p. 52). Een 
casus kan bijvoorbeeld een bepaald gebied zijn, maar ook een bepaalde gemeenschap, familie of 
organisatie. De selectie van een casus is in wetenschappelijk onderzoek niet altijd eenvoudig. In 
dit onderzoek heeft de selectie van casestudies plaatsgevonden na een eerste serie van 
interviews. Daarbij is nagegaan in welke gebieden zich controverses hebben voorgedaan. Er is 
getracht om met de casestudies een zo representatief en omvattend mogelijk beeld te geven van 
de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector. De casestudies kunnen dan ook gezien 
worden als ‘examplifying cases’ (Bryman, 2008). Bij de selectie van casestudies is ook rekening 
gehouden met de beschikbaarheid van informatie en de mogelijkheden voor empirisch 
onderzoek. Uiteindelijk zijn een drietal casestudies geselecteerd: Mill Area, Charkop en de Urban 
Land Ceiling and Regulation Act. Het lijkt misschien enigszins opmerkelijk dat bij de casestudies 
is gekozen voor twee gebieden en één wet. Toch verklaren de drie cases gezamenlijk een goed 
beeld van de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai. Bij de inleiding 
van de drie casestudies zal verder toegelicht worden waarom juist voor deze casestudies is 
gekozen. 
 
Bij de drie casestudies zal als eerste een uitgebreide historische beschrijving worden gegeven, 
waarbij relevante gebeurtenissen en elementen worden besproken. Pas daarna zullen de 
casestudies geanalyseerd worden met behulp van Actor-Netwerk Theorie. Dit lijkt misschien in 
eerste instantie niet in lijn met de veronderstelling van Latour dat er geen onderscheid gemaakt 
moet worden tussen beschrijving en verklaring. Desondanks is voor deze manier gekozen, 
omdat hiermee een casus voor de lezer beter te begrijpen is. De context waarin controverses 
zich afspelen kan op deze manier in beeld worden gebracht.  
 



 
 
 

49 

Met behulp van de casestudies zal in het empirisch onderzoek inzichtelijk worden gemaakt 
welke actoren, instituties en objecten in de loop der tijd bepalend zijn geweest bij de ruimtelijke 
ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai. Met het inzichtelijk maken van het proces 
van translatie kunnen de casestudies ook duidelijk maken hoe machtrelaties verlopen bij de 
ruimtelijke ontwikkeling. De casestudies kunnen duidelijk maken in hoeverre deze 
ontwikkelingen passen bij het dominante beeld in de literatuur van een versplinterende stad en 
de ‘narritive of loss’. Eén van de mondiale trends die gekoppeld wordt aan het ontstaan van een 
versplinterde stad, is de trend van de uitkleding van het publieke domein en het inkrimpen van 
de overheid. Daarom is het interessant om te kijken welke rol de overheid heeft gespeeld in het 
bieden van formele huisvesting aan lagere inkomensgroepen in Mumbai. Daarbij is het van 
belang om te zien hoe de publieke woonsector gerelateerd is aan insluiting en uitsluiting van 
voordelen en privileges van specifieke groepen. Het empirisch onderzoek legt daarmee niet zo 
zeer de nadruk op een fysiek-ruimtelijke perspectief, maar eerder op een sociaal-ruimtelijk 
perspectief op versplintering van de stad.  
 
4.4 Onderzoeksopzet en onderzoeksmethoden 
Casusonderzoek kan plaatsvinden met behulp van zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve 
onderzoeksopzet. Dit onderzoek zal gebruik maken van een kwalitatieve onderzoeksopzet. 
Kwalitatief onderzoek zorgt voor een open, interpreterende benadering, van binnenuit, 
waarmee antwoord kan worden gevonden op nieuwe vragen. Daarmee geeft kwalitatief 
onderzoek de ruimte voor nieuwe inzichten en kan er diepgaande informatie worden verkregen 
(Bryman, 2008). Dit onderzoek kent een inductieve benadering. Bij een inductieve benadering 
wordt er vanuit de observaties of bevindingen in de empirie een bepaalde theorie opgebouwd. 
Gaandeweg het onderzoek, zullen op basis van de onderzoeksresultaten, nieuwe theoretische 
veronderstellingen naar voren komen. Dit onderzoek heeft een interpretatieve epistemologische 
oriëntatie. Interpretivisme is hierbij een epistemologische positie waarbij geprobeerd wordt om 
de subjectieve betekenis van sociale acties te begrijpen. De sociale wereld zal hierbij beschouwd 
worden vanuit de strijd tussen associaties. Dit onderzoek zal grotendeels een constructivistische 
ontologische oriëntatie kennen. Constructivisme gaat hierbij in tegenstelling tot objectivisme er 
van uit dat sociale fenomenen en de betekenis ervan continu worden geconstrueerd door sociale 
actoren. Dit betekent ook dat een wetenschapper met een onderzoek slechts een bepaalde 
sociale constructie weergeeft van de werkelijkheid (Bryman, 2008). 
 
In het empirisch onderzoek zullen verschillende onderzoekmethoden worden gebruikt. 
Uitgangspunt hierbij is dat dit onderzoek een kwalitatieve onderzoeksopzet kent. Hieronder zal 
worden ingegaan op het gebruik van semi-gestructureerde interviews, observaties en 
secundaire dataverzameling. 
 
Semi-gestructureerde interviews 
In dit onderzoek zal grotendeels gebruik worden gemaakt van semi-gestructureerde interviews 
als onderzoeksmethode. Bij semi-gestructureerde interviews heeft de onderzoeker een lijst aan 
vragen of tamelijk specifieke topics (interviewschema), maar waarbij de geïnterviewde 
respondent een grote speelruimte heeft hoe een vraag te beantwoorden. Van de volgorde van de 
vraagstelling in het interviewschema kan worden afgeweken. Ook vragen die niet staan in het 
interviewschema kunnen worden gesteld, als bijvoorbeeld de onderzoeker bepaalde 
interessante elementen oppakt van de respondent. Grotendeels worden wel alle vragen 
afgewerkt van het interviewschema en wordt min of meer hetzelfde interviewschema gebruikt 
bij andere respondenten (Bryman, 2008, p. 438). Er worden zoveel mogelijk open vragen 
gesteld, die ruimte laten voor de respondent om in eigen bewoordingen te kunnen antwoorden. 
Bovendien kunnen hierdoor nieuwe aspecten of onderwerpen aan het licht komen.  
 
Om de transparantie van het onderzoek te vergroten zullen alle interviews in dit onderzoek 
worden opgenomen. Hierdoor wordt de reproduceerbaarheid van het onderzoek vergroot. 
Bovendien biedt het voordelen voor een juiste dataverwerking van de interviews. Aspecten die 
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de onderzoeker niet heeft opgemerkt tijdens een interview of aspecten in het interview die 
wellicht later in het onderzoek opeens relevant blijken, kunnen op deze manier teruggeluisterd 
worden.  
 
De selectie van respondenten vindt grotendeels plaats op basis van relevantie voor 
beantwoording van de onderzoeksvragen. Voor de selectie van respondenten wordt gebruikt 
gemaakt van de sneeuwbalmethode. Hierbij maakt de onderzoeker een eerste contact met een 
kleine groep respondenten die relevant zijn voor het onderzoeksonderwerp en gebruikt 
vervolgens deze respondenten om weer nieuwe respondenten voor het onderzoek te selecteren. 
Voor deze eerste kleine groep aan respondenten is gebruik gemaakt van het netwerk van de 
KRVIA universiteit in Mumbai. Daarnaast zijn op basis van publicaties in de wetenschappelijke 
literatuur enkele respondenten geselecteerd. De interviews zullen bij de respondent zelf op 
locatie plaatsvinden. In bijlage I is een overzicht opgenomen van de geïnterviewde 
respondenten. 
 
Observaties 
Naast het gebruik van semi-gestructureerde interviews zal in het empirisch onderzoek gebruik 
gemaakt worden van observatie als onderzoeksmethode. Observatie wordt in wetenschappelijk 
onderzoek veelal gebruikt om gedrag te onderzoeken. Het is echter ook bruikbaar in dit 
onderzoek. Observaties kunnen helpen om de ruimtelijke vorm te beschrijven. Daarbij kunnen 
de observaties ondersteund worden met foto’s. Waarnemingen worden op deze manier 
vastgelegd en kunnen een toegevoegde waarde hebben om een situatie beter te begrijpen. 
Observatie wordt vooral gebruikt bij de casestudies.  
 
Secondaire dataverzameling 
Een derde onderzoeksmethode in het empirisch onderzoek is secondaire dataverzameling. Het 
zal namelijk niet altijd noodzakelijk zijn om zelf nieuwe gegevens te verzamelen. Bij de 
beantwoording van de onderzoeksvraag kan ook gebruik worden gemaakt van reeds aanwezige 
informatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om boeken, (wetenschappelijke) tijdschriften, 
krantenartikelen of statistische gegevens. De bestaande gegevens worden ook wel secundaire 
data genoemd. Secondaire dataverzameling heeft een aantal voordelen. Ten eerste zijn 
secondaire data relatief goedkoop en snel te verkrijgen. Het verkrijgen van de data is vaak veel 
minder arbeidsintensief dan ander onderzoeksmethoden, zoals semi-gestructureerde 
interviews. Ten tweede heeft secondaire dataverzameling het voordeel van non-reactiviteit. Dit 
wil zeggen dat bij de dataverzameling de data niet wordt beïnvloed door de onderzoeker. Bij 
semi-gestuctureerde interviews bestaat de kans dat respondenten zich anders zullen gedragen 
in de aanwezigheid van een onderzoeker. Het voordeel van non-reactiviteit bij secondaire 
dataverzameling hoeft overigens niet automatisch te betekenen dat de data altijd betrouwbaar 
zijn. Ten derde is een voordeel bij secondaire dataverzameling de toegankelijkheid. Er kunnen 
bijvoorbeeld historische gegevens gebruikt worden. 
 
Een moeilijkheid bij secondaire dataverzameling is tegelijkertijd ook de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van data. Gegevens zijn niet altijd openbaar en gratis beschikbaar. Daarnaast 
zijn data ook niet altijd overal beschikbaar, maar op een beperkt aantal locaties. Bij het 
analyseren van secondaire data moet rekening worden gehouden met de betrouwbaarheid van 
de data. Daarbij moet onder meer worden gekeken van welke organisatie data afkomstig zijn. Bij 
het gebruik van krantenartikelen moet bijvoorbeeld ook rekening gehouden worden met 
censuur in bepaalde landen (Baarda & De Goede, 2006; Bryman, 2008).  
 
4.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk heeft een operationalisatie plaatsgevonden van het analysekader. Tevens zijn de 
onderzoeksopzet en de onderzoeksmethoden uiteengezet. Hiermee is het kader geschetst voor 
het empirisch onderzoek. De volgende deelvraag is in dit hoofdstuk beantwoord: 
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Hoe kan het analysekader geoperationaliseerd worden? 
 
Het empirisch onderzoek zal uiteenvallen in een drietal delen. In het eerste gedeelte zal de 
ruimtelijke vorm van Mumbai worden beschreven. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van 
criteria van Bourne, waarbij een analytisch onderscheid wordt gemaakt tussen de context, de 
macrovorm en de interne vorm en functie. Het tweede gedeelte zal bestaan uit een algemene 
historische beschrijving van de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai. 
Daarbij zullen de belangrijkste actoren, instituties en objecten genoemd worden en zullen een 
aantal controversen worden behandeld. In het derde gedeelte zullen de casestudies behandeld 
worden: Mill Area, Charkop en Urban Land Ceiling and Regulation Act. Bij de casestudies zal een 
de nadruk liggen op de totstandkoming van de ruimte (space in the making). Hiervoor zullen de 
belangrijkste controversen worden opgespoord, waardoor inzichtelijk wordt wat de dominante 
associaties zijn. Deze dominante associaties van actoren, instituties en objecten bepalen de 
ontwikkeling van de ruimtelijke vorm. Met de vier fasen van het proces van translatie kan bij de 
casestudies inzichtelijk worden gemaakt hoe associaties ontstaan en hoe machtrelaties verlopen. 
Daarmee kan de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector ook geplaatst worden ten 
opzichte van het dominante beeld in de theorie over de versplintering van steden. Speciale 
aandacht zal daarbij uitgaan naar de rol van de overheid bij het bieden van formele huisvesting 
aan lagere inkomensgroepen in Mumbai en de insluiting en uitsluiting van voordelen en 
privileges van specifieke groepen door de publieke woonsector. Het empirisch onderzoek kent 
een kwalitatieve onderzoeksopzet. Semi-gestructureerde interviews, observaties en secundaire 
dataverzameling zullen gebruikt worden als onderzoeksmethoden. 
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5 Publieke Woonsector in Mumbai 
 
In dit eerste empirische hoofdstuk zal worden ingegaan op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Mumbai en de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai. In dit hoofdstuk 
zal de volgende deelvraag worden beantwoord: 
 
Hoe kan de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai gekarakteriseerd 
worden en hoe kan deze ontwikkeling worden verklaard? 
 
De eerste paragraaf zal ingaan op de ruimtelijke vorm van Mumbai. Hierbij zal op basis van 
criteria van Bourne (1982) een analytisch onderscheid gemaakt worden tussen de context, de 
macrovorm en de interne vorm en functie. De vier daaropvolgende paragrafen gaan in op de 
historische ruimtelijke ontwikkeling van Mumbai en de publieke woonsector in Mumbai. Elke 
paragraaf markeert daarbij een bepaalde periode in de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke 
woonsector. Per periode zullen de belangrijkste actoren, instituties en objecten besproken 
worden die van belang zijn bij deze ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij zal waar mogelijk ook 
worden ingegaan op controverses. In de afsluitende zesde paragraaf zullen de belangrijkste 
bevindingen van dit hoofdstuk worden geschetst.  
 
5.1 Ruimtelijke vorm van Mumbai 
Voordat in de volgende paragrafen wordt ingegaan op de ruimtelijke ontwikkeling van de 
publieke woonsector, is het handig om eerst meer te weten over de ruimtelijke vorm van 
Mumbai. In deze eerste paragraaf zal daarom worden ingegaan op de ruimtelijke vorm van deze 
stad. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de context, de macrovorm en de interne 
vorm en functie. Als eerste wordt ingegaan op de context, waarbij onder meer aandacht wordt 
besteed aan de belangrijke functies in de stad en de positie van Mumbai in relatie tot de 
omgeving. Vervolgens wordt ingegaan op de macrovorm van de stad, waarbij onder meer 
aandacht zal uitgaan naar de schaal, het landschap en het transportnetwerk. Tenslotte gaat deze 
paragraaf in op de interne vorm en functie. Hierbij wordt onder meer ingegaan op de dichtheid 
en verbondenheid.  
 
Context 
Mumbai is uitgegroeid van een zevental kleine eilanden tot een miljoenenmetropool. Hoewel 
Delhi de officiële hoofdstad is, wordt Mumbai dikwijls aangeduid als de commerciële en 
industriële hoofdstad van India. De economische activiteiten in Mumbai spelen een belangrijke 
rol in de rest van India. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de commerciële 
ontwikkeling van Mumbai versterkt door de textielindustrie. Sinds de onafhankelijkheid van 
India in 1947 is de economische basis van Mumbai verbreed. De stad huisvest onder meer de 
hoofdkantoren van de grote banken en verzekeringsmaatschappijen, de nationale effectenbeurs 
en de hoofdkantoren van Indiase conglomeraten als de Tata Group (Pacione, 2006) Ongeveer 
tien procent van de banen in de industrie in India zijn in Mumbai te vinden. Van de handel over 
water in India vindt zeventien procent plaats in de haven van Mumbai, terwijl het internationale 
vliegveld in Mumbai goed is voor 49 procent van het internationale vliegverkeer in India 
(Sudhakara Reddy, 2000).  
 
Mumbai kent als economisch centrum een sterke aantrekkingskracht op migranten. De 
volkstelling in 2001 maakte duidelijk dat 37 procent van de inwoners niet in de stad is geboren, 
ondanks dat de bevolking van de stad relatief jong is. Het grootste deel van de migranten komt 
uit de deelstaat Maharashtra, de deelstaat waarin ook Mumbai is gelegen. Ook uit het noordelijk 
gelegen Uttar Pradesh (24,3%) en het nabijgelegen Gujarat (9,6%) komen vrij veel migranten. 
Een overgrote meerderheid van deze migranten (78%) komt van het platteland en heeft een 
achtergrond in de landbouw (Indian Census, 2005). Veelal zijn bepaalde migrantengroeperingen 
oververtegenwoordigd in specifieke economische activiteiten. Migranten uit Gujarat zijn 
bijvoorbeeld vaak betrokken in het bankwezen, de groothandel en de detailhandel. De vele 
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migranten maken van Mumbai één van de meest kosmopolitische steden in India (Pacione, 
2006).  
 
Mumbai is verreweg de grootste stad van de staat Maharashtra. Verschillende andere steden 
dienen als voorstad. Forenzen wonen bijvoorbeeld in Thane of Panvel, maar werken in Mumbai. 
Het hele metropolitane gebied van Mumbai wordt aangeduid als de Mumbai Metropolitan 
Region (MMR). De ruimtelijke planning van dit gebied is in handen van de MMRDA (Mumbai 
Metropolitan Region Development Authority). Deze masterthesis zal zich vooral richten op 
ruimtelijke ontwikkelingen op het grondgebied van de gemeente Mumbai, de Municipal 
Corporation of Greater Mumbai (MCGM). Bij het grondgebied van de gemeente wordt veelal een 
onderscheid gemaakt tussen de Island City en de Suburbs (figuur 5.1). Waar relevant zal er ook 
aandacht besteed worden aan ontwikkeling binnen de grenzen van de MCGM. 
 
Figuur 5.1: Overzichtkaart van de Island City, Greater Mumbai en de Mumbai Metropolitan Region 

 
Bron: Acharya & Nangia, 2004 
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Macrovorm 
De bevolking van Mumbai is in de afgelopen eeuw zeer sterk gegroeid (figuur 5.2). In 1901 had 
Greater Mumbai 928.000 inwoners, in 1951 was dit aantal al gegroeid tot 2.994.000, terwijl in 
2001 ongeveer 11.914.000 mensen in de stad woonden (Pacione, 2006). De verwachting is dat 
het inwonersaantal in 2011 uitkomt op 12.931.000 (Acharya & Nangia, 2004). Vooral de 
bevolking in de suburbs is vanaf de jaren vijftig zeer sterk toegenomen, van 665.000 in 1951 tot 
8.588.000 in 2001. Ondanks een forse aanwas van de bevolking, lijken de groeipercentages de 
laatste decennia enigszins af te zwakken. In bepaalde steden in de Mumbai Metropolitan Region 
neemt de bevolking zeer explosief toe, zoals in Thane en Kalyan. Het totale bevolkingsaantal van 
de Mumbai Metropolitan Region was in 2001 ongeveer 18.893.000 (Pacione, 2006). De 
verwachting is dat dit aantal stijgt tot 22.252.000 in 2011 (Acharya & Nangia, 2004). 
 
Figuur 5.2: Bevolkingsontwikkeling van Mumbai tussen 1901-2001 (per 100.000 inwoners). 

 
Bron: Pacione, 2006 
 
De totale oppervlakte van Mumbai beslaat ruim 600 km², hetgeen ongeveer vergelijkbaar is met 
de oppervlakte van de Noordoostpolder. De totale oppervlakte van de Mumbai Metropolitan 
Region is 3855 km² (Archarya & Nangia, 2004). Het grondgebruik in Mumbai bestaat voor het 
grootste deel uit bebouwing (figuur 5.3). De sterke groei van de bebouwing heeft zich 
voornamelijk voorgedaan in de Suburbs, ook al is de bebouwing in de Island City ook 
toegenomen. Deze bebouwing in de Suburbs is grotendeels ten koste gegaan van stukken bos en 
mangroveland. Grote stukken bos en mangroves zijn de afgelopen decennia bebouwd. De sterke 
toename van het grondgebruik in de categorie ‘overige’ heeft te maken met de uitbreiding van 
het internationale vliegveld. Opvallend is de sterke toename van de landbouw in de Suburbs 
vanaf 1991. Een heldere verklaring hiervoor geven Archarya en Nangia (2004) echter niet.  
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Figuur 5.3: Grondgebruik in de Island City (links) en de Suburbs (rechts) in km² in 1971, 1991 en 2011 
(prognose). 

 
Bron: Acharya & Nangia (2004) 
 
De sterke toename van de bebouwing in de Suburbs is ook goed terug te zien in het 
kaartmateriaal van de historische ontwikkeling van Mumbai (figuur 5.4). De kaarten maken 
duidelijk dat de bebouwing in Mumbai in de loop der jaren steeds verder naar noorden is 
opgerukt. Op de kaart van 2009 is een duidelijk Y-vorm zichtbaar. In het zuiden van de stad 
(Island city) is de bebouwing aan de west-, zuid- en oostkant omgeven door de zee. Richting het 
noorden splitst de bebouwing zich op in een westelijk suburbaan gebied (Western Suburbs) en 
een oostelijk suburbaan gebied. Het onbebouwde midden bestaat voor het grootste deel uit het 
Sanjay Ghandi National Park. In dit midden zijn ook enkel meren (Powai Lake en Vihar Lake) en 
een groot agrarisch gebied (Aarey Milk Colony) gelegen. De bebouwing van de Western Suburbs 
loopt verder door richting voorsteden als Mira Bhayandar, Vasai en Virar, terwijl de bebouwing 
van de Eastern Suburbs verder doorlopen richting voorsteden als Thane en Navi Mumbai. De 
uiteinden van de Y-vorm worden daarmee steeds langer. 
 
Het transportnetwerk in Mumbai kent een sterke noord-zuid oriëntatie (Masselos, 2005). De 
belangrijkste wegen starten in het zuiden en vervolgen hun weg in noordwestelijke (Western 
Express Highway) of noordoostelijke richting (Eastern Express Highway). Parallel aan deze 
wegen lopen nog een behoorlijk aantal secondaire wegen. In oost-westelijke richting liggen geen 
snelwegen. De congestie is erg groot op de wegen in Mumbai. Voor veel mensen is een reistijd 
van vier uur over overvolle wegen dagelijkse kost. De wegen liggen veelal ingeklemd tussen de 
bebouwing, waardoor uitbreiding van de wegen niet gemakkelijk is (Pacione, 2006).  
 
Niet alleen de wegen in Mumbai zijn overvol, maar ook de treinen. De treinen gaan vanuit het 
zuiden richting het noordwesten (Western Railway), het noordoosten (Central Railway) en 
richting Navi Mumbai (Harbour line). Dagelijks maken zes miljoen mensen gebruik van de trein. 
Gedurende de drukke uren reizen 4700 passagiers in een negen-wagonstrein, waarvan de 
maximum passagierscapaciteit 1700 is. De capaciteit van het treinsysteem is daarmee te laag 
voor het aantal mensen dat er dagelijks gebruik van maakt. Naast de trein is ook de bus met 4,5 
miljoen passagiers per dag een belangrijk vervoersmiddel. Samen zijn de trein en het bus goed 
voor 88 procent van het gemotoriseerde persoonlijke verkeer in de Mumbai Metropolitan 
Region. Het openbaar vervoer speelt daarmee een dominante rol in het dagelijks leven in 
Mumbai (Pacione, 2006). Het openbaar vervoernetwerk zal in de komende jaren worden 
uitgebreid door de aanleg van diverse metrolijnen.  
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Figuur 5.4: Historische ontwikkeling van Mumbai 
 

 

 
 
 
Interne vorm en functie 
De bevolkingsdichtheid in Mumbai is zeer hoog. In de Island City was de bevolkingsdichtheid 
44.096 inwoners/km² in 1991, terwijl dit naar verwachting afneemt tot 39.236 inwoners/km² in 
2011. De bevolkingsdichtheid stijgt echter behoorlijk in de Suburbs. In 1991 was de 
bevolkingsdichtheid hier 17.087 inwoners/km², terwijl dit aantal naar verwachting stijgt tot 
25.578 inwoners/km² in 2011 (Archarya & Nangia, 2004). Binnen de Island City is de 
bevolkingsdichtheid in Dharavi (één van de grootste slums van Mumbai) naar schatting zelfs 
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314.887 inwoners/km² (Savchuk & Echanove, 2011). Ter vergelijking is bijvoorbeeld de 
bevolkingsdichtheid van Manhattan met 25.846 inwoners/km² het hoogste van de Verenigde 
Staten. Opvallend is dat meer dan de helft van de bevolking is gehuisvest op slechts zes procent 
van het land in Mumbai (Patel, 2007, p. 76). 
 
Niet alleen de bevolkingsdichtheid is hoog, maar ook de dichtheid van bepaalde functies in 
gebieden in de stad. De dienstensector is bijvoorbeeld sterk geconcentreerd bij Bandra Kurla 
Complex in het midden van de stad. Ook in het CBD bij Nariman Point in het zuiden van de stad 
is de dichtheid van financiële instellingen behoorlijk hoog. De laatste decennia zijn er steeds 
meer kantoorlocaties in de suburbane gebieden bijgekomen, waardoor het relatieve belang van 
het CBD is afgenomen. Een voorbeeld is de vestiging van callcenters en ict-bedrijven in 
Mindspace in Malad. In 1980 was nog 69 procent van de kantoren gevestigd in de Island City, 
terwijl dit percentage is gedaald tot 54 procent in 1998 (Census India, 2005). De industrie was 
oorspronkelijk vooral geclusterd in de Mill Area (zie hoofdstuk 6). Tegenwoordig is de industrie 
gedeeltelijk gevestigd in Special Economic Zones (SEZ’s), zoals bij Powai of Navi Mumbai.  
 
De bevolkingssamenstelling van Mumbai is behoorlijk heterogeen. Eerder in deze paragraaf 
werd al duidelijk dat Mumbai een grote aantrekkingskracht heeft op migranten uit heel India. 
Veelal gaan migranten van dezelfde afkomst bij elkaar wonen. Hierdoor zijn er tal van 
migrantengroeperingen in Mumbai. Naast een verscheidenheid aan migranten kent Mumbai ook 
een verscheidenheid aan religieuze groeperingen. Het Hindoeïsme is de dominante religie en 
67,39 procent van de bevolking van Mumbai is hindoe. Ook Moslims (18,56%), Boeddhisten 
(5,22%), Jains (3,99%) en Christenen (3,72%) zijn in behoorlijk grote groeperingen 
vertegenwoordigd in de stad. Hiernaast spelen ook groepen als de Sikhs en de Parsis een 
belangrijke rol in de stad (Mehta, 2004). In Mumbai zijn er regelmatig etnische spanningen. 
Tijdens rellen in 1993 werden bijvoorbeeld 200.000 moslims verdreven uit de stad (Pacione, 
2006). Naast religie en afkomst speelt ook het kastenstelsel nog steeds een rol bij de 
heterogeniteit van de bevolkingssamenstelling. Ondanks dat het kastenstelsel sinds 
onafhankelijkheid in 1947 is afgeschaft, is het stelsel voor sommige mensen nog wel bepalend 
met wie men omgaat en wat voor werk men doet.  
 
Slums bij Bandra (Western Suburbs) 

 
 
Hoewel er een grote variatie is aan bevolkingsgroepen, wonen deze groepen wel min of meer 
door elkaar heen in de stad. In de buurt bij duurdere woningen bevindt zich veelal ook een slum. 
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Het komt dan ook geregeld voor dat een duur appartement uitkijkt op een slum. Dit is ook niet 
heel vreemd, aangezien ongeveer 54 procent van de inwoners van Mumbai in een slum woont 
(Sharma, 2007). Daarnaast huren rijkere inwoners vaak slumbewoners in als bewaker of 
schoonmaker. Deze slumbewoners wonen daarom ook vaak in de buurt van rijkere inwoners. De 
meeste wooncomplexen zijn echter wel veelal afgeschermd met muren of bewaking, waardoor 
niet iedereen overal kan komen. In het zuiden van de stad bij Malabar Hill en Colaba zijn enkele 
gebieden met tamelijk dure exclusieve appartementen.  
 
Appartementencomplexen nabij een slums in Malad (Western Suburbs) 

 
 
5.2 Van vissersdorp naar koloniale handelsstad 
De vorige paragraaf heeft inzicht gegeven in diverse aspecten van de ruimtelijke vorm van 
Mumbai. In de komende vier paragrafen zal aandacht besteed worden aan de historische 
ruimtelijke ontwikkeling van Mumbai en de publieke woonsector in Mumbai. Elke paragraaf 
markeert daarbij een bepaalde periode in de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke 
woonsector. Deze paragraaf gaat in op de ontwikkeling van Mumbai tot het einde van de 
negentiende eeuw. In deze periode was de publieke woonsector nog niet aanwezig in de stad. 
Desondanks is deze periode interessant om te bespreken. 
 
Mumbai bestond ooit uit zeven eilanden met daarover verspreid gelegen vissersdorpen, 
rijstvelden en agrarische dorpen. Ook had Mumbai enkele kleine oude havens waarbij zich 
handelsdorpen ontwikkelden. Deze dorpen bestonden uit dicht op elkaar gebouwde 
eengezinswoningen. De economie was sterk gericht op landbouw en visserij. De belangrijkste 
bevolkingsgroep waren de Koli vissers. Mumbai was ook strategisch belangrijk door de havens. 
Indische en buitenlandse heersers probeerden hierover de controle te krijgen (Shetty e.a., 2007). 
In 1534 kregen de Portugezen de eilanden in handen. Zij gebruikten de haven als schuilplaats 
voor hun koopvaardijschepen en oorlogsmanschappen (Dwivedi & Mehrotra, 2001). Deze 
heersers bouwden forten en andere militaire infrastructuur in het agrarische landschap. Ze 
leefden in vrijstaande woningen van één of twee verdiepingen (Shetty e.a., 2007). 
 
De Portugese koning schonk de eilanden waarop Mumbai gelegen was als een bruidschat aan 
koning Charles II in 1661. In 1668 werden de eilanden door de Britse Kroon overhandigd aan de 
British East India Company voor een huur van 10 pond per jaar (Dwidedi & Mehrotra, 2001). De 
Britse koloniale machthebbers versterkten de positie van Mumbai als handelsknooppunt door 
de natuurlijke haven in het zuiden van de stad. Dit kwam mede doordat de haven in Surat 
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minder bruikbaar was geworden door verzanding (Adarkar & Menon, 2004, p. 90). Grote 
hoeveelheden goederen werden doorgevoerd via de haven van Mumbai. Op de gebieden in de 
buurt van de haven ontstonden markten. Agrarische grond werd daarnaast gebruikt voor 
vastgoedontwikkeling. De geografische beperkingen van de zeven eilanden werden 
ondervangen door grootschalige droogleggingen en ontginningen. Hierdoor werden de eilanden 
aan elkaar gekoppeld. Een koloniaal fort werd in het zuiden ontwikkeld voor de machtshebbers. 
Tegelijkertijd kwam er een constante stroom van migranten richting Mumbai. Buiten het fort 
groeide een grote stad met dicht op elkaar gebouwde woningen en winkels. Zogenaamde wadi’s 
werden ontwikkeld: gebouwen met aan de voorkant winkels en huizen aan de achterkant en op 
de hogere verdiepingen. Grondeigenaren werden landheren en verhuurden deze wadi’s (Shetty 
e.a., 2007). In deze periode werd ook een duidelijk afscheiding gemaakt tussen de Engelse 
machtshebbers in het fort en de rest van de stad. Deze afscheiding bestond uit een Esplanade. 
Ook in de rest van de stad waren duidelijke afscheidingen zichtbaar tussen groepen met 
verschillende religies en kastes. Hindoes, Moslims, Katholieken, Sikhs of Jains leefden 
bijvoorbeeld veelal afgescheiden van elkaar (Tindall, 1992). 
 
Het einde van het textielaanbod in de Verenigde Staten na de Amerikaanse burgeroorlog dwong 
de Britten om uit te kijken naar andere plaatsen om textiel te produceren. De textielindustrie 
werd gestimuleerd in India. Een aantal textielfabrieken (mills) werden opgezet in Mumbai 
tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw. Tegelijkertijd werd spoorinfrastructuur 
aangelegd om goederen en soldaten snel te kunnen verplaatsen. Aan het eind van de 
negentiende eeuw was Mumbai één van de belangrijkste textielproducerende centra in de 
wereld. De focus lag grotendeels op de ontwikkeling van de infrastructuur voor de industrie. De 
economie werd bepaald door de textielfabrieken in Mumbai. Het landschap werd 
gekarakteriseerd door textielfabrieken, bruggen en treinstations. In deze tijd begon men met de 
bouw van de zogenaamde chawls. Dit waren gebouwen voor meerder huurders met collectieve 
voorzieningen. De chawls werden voor de arbeidersklassen gebouwd door de fabriekseigenaren 
en andere grondeigenaren (Shetty e.a., 2007). De groei van Mumbai als industriële stad in de 
tweede helft van de negentiende eeuw versterkte de scheiding tussen verschillende 
economische groepen. De rijke eigenaren van Textielfabrieken gingen in gebieden wonen als 
Malabar Hill, terwijl de fabrieksarbeiders woonden in Girangaon, het gebied rondom de 
Textielfabrieken. In Girangaon was daarbij ook een duidelijke scheiding zichtbaar tussen 
groepen met verschillende religies en kastes. Veelal was daarbij ook de oorspronkelijke plaats 
waar een migrant vandaan kwam, bepalend voor waar men woonde (Adarkar & Menon, 2004).  
 
Tussen het begin van de zestiende eeuw en het eind van de negentiende eeuw had Mumbai een 
complete ruimtelijke en economische metamorfose ondergaan. Van zeven eilanden met vooral 
landbouw en visserij, was Mumbai veranderd in een grote industriële stad met een bloeiende 
handel en economie. Verschillende factoren hebben bijgedragen aan deze metamorfose: de 
destabilisatie van Surat, de toename van de Britse macht na hun overwinning op de Marathas, de 
komst van telegraaf-, weg- en spoorverbindingen, een algemene toename van de Indiase 
buitenlandse handel en de opening van het Suezkanaal. Ook een agrarische crisis, waardoor vele 
boeren zich genoodzaakt voelden om te migreren naar Mumbai, heeft bijgedragen aan de 
metamorfose van de stad (Adarkar & Menon, 2004, p. 90-91).  
 
5.3 De start van de publieke woonsector 
Aan het eind van de negentiende eeuw was Mumbai uitgegroeid tot een bloeiende industriële 
stad. Tegelijkertijd werd de stad ook gekarakteriseerd door milieuvervuiling, armoede en 
gezondheidspandemieën. Overbevolking en onhygiënische gebouwen bedreigden de levens van 
de bewoners en zorgden voor de verspreiding van ziektes als tuberculose. Tussen 1897 en 1907 
waren plagen doodsoorzaak nummer één in de stad. Deze plagen zorgden bij de elite voor een 
breed gedragen consensus dat de stad ‘schoongemaakt’ moest worden. In 1898 werd daarom de 
Bombay City Improvement Trust (BIT) opgezet. De oprichting van de BIT betekende de eerste 
vormen van publieke woningbouw. Tussen 1898 en 1918 werden ruim 12.000 
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eenkamerwoningen gebouwd. De eenkamerwoningen werden gebouwd in de zogenoemde BIT 
chawls. Dit waren betonnen gebouwen met eenkamerwoningen aan beide zijdes van een 
centrale gang. Gedeelde sanitaire voorzieningen waren er aan het eind van de gang. Het 
merendeel van de huurders van de chawls bestonden uit ambtenaren en winkeliers. Slechts een 
zeer beperkt deel van de textielarbeiders kon zich de maandelijkse huur permitteren. 
Tegelijkertijd met de bouw van de chawls werden tienduizenden bewoners uitgezet uit 
gesloopte woningen of slums (Hazareeshing, 2001).  
 
De publieke woningbouw was nooit één van de fundamentele doelen van de BIT. De stedelijke 
ontwikkelingen van de BIT waren vooral gericht op het in stand houden van de privileges van de 
welvarende klasse. Het ruimtelijke beleid moest zorgen voor de spreiding van verschillende 
klassen. De welvarende klasse moest vooral meer ruimte krijgen in het zuiden van de stad 
(Hazareeshing, 2001). Accommodatie voor de fabrieksarbeiders moest dicht bij de fabrieken in 
het midden van de stad plaatsvinden, omdat werktijden en lonen geen reisafstand naar het werk 
toestonden (Adarkar & Menon, 2004). Er was dan ook duidelijk sprake van een bepaalde mate 
van segregatie. De BIT werd sterk gedomineerd door de elite. Daarnaast kwam de belangrijkste 
financieringsstroom van de BIT vanuit de gemeente. Juist de gemeente werd genomineerd door 
landeigenaren, die vijandig stonden tegenover elk publiek woningbouwprogramma. Daarnaast 
was de noodzaak voor democratische verantwoording beperkt, omdat slechts één procent van 
de bevolking stemrecht had in 1914. In het welvarende zuiden van de stad werden in het begin 
van de twintigste eeuw vele nieuwe publieke gebouwen opgetrokken, waarmee kosten noch 
moeite werden gespaard. In de zogenoemde Fort Area waren onder meer de General Post Office, 
het Custom House, de JJ School of Art, het Prince of Wales Museum, het Royal Institute of Science 
en de Gateway of India uitingen van de Britse macht en prestige (Hazareeshing, 2001). 
 
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd de woningnood van arbeiders gezien als het 
grootste sociale probleem in Mumbai. Minstens 50.000 arbeiders waren dakloos en sliepen op 
straat. De Bombay Development Department (BDD) werd opgericht en kreeg de 
verantwoordelijkheid om minstens 50.000 eenkamerwoningen te bouwen. Hierdoor moest 
eindelijk het probleem van huisvesting voor arbeiders worden verholpen. Het merendeel van de 
kamers in de BDD chawls hadden geen stromend water, wasplaats, licht, een slecht 
functionerende kookplaats en openbaar toilet. In totaal zijn er op vier locaties 207 BDD chawls 
gebouwd met in totaal ongeveer 17.000 eenkamerwoningen. Voor arbeiders waren echter de 
huren belemmerend en de wensen van arbeiders werden niet betrokken in het planningsproces. 
Het kleine aantal bewoners bestond uit ambtenaren, ambachtslieden en winkeliers, maar geen 
industriearbeiders (Hazareeshing, 2001). Tien jaar na de bouw werden chawls door de Engelsen 
zelfs gebruikt als gevangenis voor gevangenen van de satyagraha, de vreedzame 
onafhankelijkheidsstrijd onder leiding van Mahatma Gandhi (Joseph, 2003). De werkzaamheden 
van de BDD kwamen tot stilstand toen aandacht, geld en energie vooral werden gestoken in de 
onafhankelijkheidsstrijd (Hazareeshing, 2001). Pas na de grote migrantstroom na de afscheiding 
van India en Pakistan in 1947 werden de chawls volledig bewoond (Sathe, 1996). 
 
5.4 De publieke woonsector na onafhankelijkheid 
Na de onafhankelijkheid van India in 1947 koos de centrale overheid voor een socialistische 
koers. Deze koers kwam ook wel bekend te staan als het Licence Raj systeem. De Indiase 
economie werd daarbij grotendeels afgesloten van de buitenwereld en de nadruk lag op de 
ontwikkeling van de interne markt. Restricties (licences) werden opgelegd voor het produceren 
van goederen en de invoer van goederen. Niet de vrije markt moest bepalen hoeveel 
investeringen nodig waren in welke sectoren, maar de overheidsplanning. Een centraal element 
in de overheidplanning vormden de vijfjarenplannen. Na 1967 werden ook belangrijke banken, 
oliemaatschappijen en mijnen genationaliseerd. De verschillende maatregelen hebben 
verwoestend gewerkt voor de economie (Khilnani, 2003). In 1947 had de internationale 
gemeenschap nog goede hoop voor de economische vooruitzichten van India. Desondanks was 
de economische groei van één procent in 1980 zeer laag, terwijl andere landen als Zuid-Korea 
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een gemiddeld groeipercentage lieten zien van meer dan zes procent (Panagariya, 2008). 
Daarnaast resulteerde het Licence Raj systeem in een snelle groei van de grootschalige corruptie 
(Piramal, 1996) en vormde het de basis voor het ontstaan van grootschalige maffia-activiteiten 
(Weinstein, 2008).  
 
De socialistische koers had ook een belangrijke impact op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Mumbai. Verschillende wetten en regelgeving werden door de centrale overheid en de 
deelstaatoverheid na 1947 ingevoerd om de ruimtelijke ontwikkeling in goede banen te leiden 
en de burgers te beschermen. De ruimtelijke planning was gericht op gelijkheid en het effectief 
functioneren van de socialistische staat (Shetty e.a., 2007).Ten eerste werden gezondheid- en 
veiligheidsvoorschriften opgesteld, waaraan woningen moesten voldoen. Ten tweede gaf de 
introductie van de Rent Control Act in 1948 bescherming aan huurders, door onder meer de 
huurniveaus op het niveau van 1940 te bevriezen (zie hoofdstuk 6). Ten derde bood de 
Maharashtra Regional and Town Planning Act in 1966, de basis voor het opstellen van 
ontwikkelingsplannen (Development Plans). Deze ontwikkelingsplannen moesten de ruimtelijke 
groei in stedelijke gebieden reguleren. Hierbij werd onder meer het grondgebruik gezoneerd 
(Land Use Zoning) en werd het concept FSI (Floor Space Index) vastgesteld. De FSI is bepalend 
voor de maximale bouwhoogte in relatie tot de oppervlakte van een perceel. Ten vierde werd in 
1976 de Urban Land Ceiling and Regulation Act (ULCRA) geïntroduceerd (zie hoofdstuk 8). Deze 
wet moest zorgen voor een rechtvaardige verdeling van land en bood de mogelijkheid aan de 
overheid om land van grootgrondbezitters te onteigenen. Deze stukken grond konden 
vervolgens door de overheid gebruikt worden voor publieke doeleinden (Phatak, 1996, p. 183-
186). Ten vijfde werd een regionale planningsautoriteit opgericht, de MMRDA. In deze context 
vond het Regional Plan zijn oorsprong, waarin plannen stonden voor een nieuw CBD (Bandra 
Kurla Complex) en een satellietstad (Navi Mumbai). 
 
Het landschap werd in de periode na onafhankelijkheid gekenmerkt door nieuwe industriële 
zones, stedenbouwkundige programma’s, grootschalige woningbouwcomplexen, bungalows en 
appartementen in de suburbane gebieden en enkele commerciële gebieden. Terwijl 
appartementen het dominante woningtype werd, begonnen slums te groeien. De discussies over 
slums werden heviger vanaf de jaren zeventig, onder meer door de grote migratiestroom 
richting Mumbai. De hoge bevolkingsdichtheid in de stad werd het centrale punt bij het 
bespreken van stedelijke vraagstukken. Slums, suburbane ontwikkelingen en wildgroei aan de 
stedelijke rand verspreidden zich razendsnel door de enorme vraag naar vastgoed (Shetty e.a., 
2007). De grondprijzen in Mumbai waren altijd al hoog doordat Mumbai op een eiland is 
gebouwd. De schaarste van de grond en hoge vastgoedprijzen werden versterkt door de 
verschillende wetten en regelgeving. Grote stukken land konden door de ULCRA en de Land Use 
Zoning niet worden gebruikt voor de bouw van woningen. De FSI legde beperkingen op voor de 
hoogte van woningen, terwijl grondbezitters werden ontmoedigd om nieuwe woningen te 
verhuren door de Rent Control Act. Daarnaast waren ook grote stukken land in Mumbai in bezit 
van organisaties als het havenbedrijf en de spoorwegmaatschappijen. Door een gebrek aan 
woningen voor lagere inkomensgroepen en torenhoge vastgoedprijzen, waren migranten 
overgeleverd aan woningen in slums en de informele economie. In 1980 leefde 55 procent van 
de bevolking in Mumbai in slums en nog eens 15 procent in chawls van ondermaatse kwaliteit. 
Tegelijkertijd betekende een gebrek aan investeringen in de infrastructuur en de hoge 
vastgoedprijzen, dat veel mensen in de middenklasse genoodzaakt waren om elke dag lange en 
vele oncomfortabele uren te reizen. Bouwers en ontwikkelaars werden steeds belangrijkere 
actoren voor het bieden van huisvesting. Maar ook de (deelstaat)overheid heeft zich actief 
bemoeid in de periode na de onafhankelijkheid (Shetty e.a., 2007) 
 
De Bombay Housing Board (BHB) werd opgezet in 1949. De eerste publieke 
woonbouwprojecten waren de zogenoemde ‘Subsidised Industrial Housing Schemes’ voor 
industriearbeiders met lage inkomens. Bij deze projecten werden huurwoningen verstrekt aan 
de arbeiders (Shetty e.a., 2007). In totaal zijn er ongeveer 29.600 van deze woningen gebouwd 
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door de BHB (Sharma, 2007). Grote problemen hierbij waren het bepalen van inkomens, de 
geringe terugverdiensten en een gebrek aan middelen voor het onderhoud van de woningen. Na 
de onsuccesvolle pogingen voor het aanbieden van huurwoningen, koos de BHB voor het 
vergroten van de woningvoorraad door het aanbieden van koopwoningen met een 
huurkoopconstructie. Hierbij werd men vanaf de jaren zeventig met de financiering ondersteund 
door een nationale organisatie, de Housing and Urban Development Corporation (HUDCO). De 
HUDCO had hierbij verschillende middelen om lagere inkomensgroepen te ondersteunen. Ten 
eerste het bieden van gedifferentieerde rentetarieven. Ten tweede door de verplichting op te 
leggen dat een bepaald percentage van de investeringen gericht moest zijn op de lagere 
inkomensgroepen. Ten derde door kostenplafonds in te stellen voor verschillende 
inkomensgroepen. De benadering om dure volledig gebouwde woningen aan te bieden die 
konden voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen, werd verder versterkt door de 
gesubsidieerde kredietfaciliteiten van de HUDCO (Phatak, 1996).  
 
Bij de publieke woningbouw werd en wordt nog steeds een duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen verschillende inkomensgroepen. Hiervoor werden de concepten HIG (Higher Income 
Group), MIG (Middle Income Group), LIG (Lower Income Group) en EWS (Economically Weaker 
Section) in het leven geroepen. De oppervlakte van de woningen en het woningtype hingen af 
van de inkomensgroep. Desondanks werd er bij alle soorten woningen rekening gehouden met 
open ruimte, licht, ventilatie en sanitaire voorzieningen. Voor de lagere inkomensgroepen 
werden woningen gebouwd die veel overeenkwamen met de chawls, alleen met groter 
vloeroppervlak en individuele sanitaire voorzieningen. Vaak werden deze woningen door 
bewoners gaandeweg iets uitgebreid, door bijvoorbeeld een deel van de buitenruimte bij de 
woning te betrekken. Woningen voor MIG en HIG hadden een groter vloeroppervlak en veelal 
naast een woonkamer ook één of meerdere slaapkamers. De woningen vormden onderdeel van 
laagbouw appartementenblokken. Gezamenlijk vormden de appartementenblokken op één 
locatie een zogenaamde colony. De bevolkingsdichtheden in de colonies hingen af van de klasse 
van de bewoners (Shetty e.a., 2007).  
 
In 1976 ging de BHB op in de MHADA (Maharashtra Housing & Area Development Authority). De 
BHB en de MHADA hebben samen vanaf onafhankelijkheid tot 1986 ongeveer 100.000 woningen 
gebouwd voor verschillende inkomensgroepen. Ongeveer driekwart van deze woningen waren 
bedoeld voor de EWS en de LIG. Meerdere onderzoeken hebben echter laten zien dat de 
woningen die toegewezen werden aan de EWS en de LIG in werkelijkheid werden bewoond door 
groepen met hogere inkomens. Zij betaalden veelal de originele eigenaar een bedrag dat 
vergelijkbaar was met de prijs van een vergelijkbare woning in de vrije markt (Sundaram, 1989, 
p. 68). De subsidies op rentetarieven waren echter veelal niet voldoende voor lagere 
inkomensgroepen om zich een volledig gebouwde woning in de publieke woonsector te kunnen 
veroorloven. Zonder verdere subsidies, kwam dan ook het woningaanbod dat was bedoeld voor 
de lagere inkomensgroepen, in werkelijkheid in handen van de betere bedeelde huishoudens 
(Phatak, 1996). Mede door de inbreng van de Wereldbank en herhaalde klachten over de 
kwaliteit van de woningen en het beperkte organisatorische vermogen, besloot de MHADA zich 
vanaf 1984 te gaan richten op het bouwrijp maken van percelen in plaats van het ontwikkelen 
van woningen (Sundaram, 1989, p. 68).  
 
Na de onafhankelijkheid is de scheiding tussen groepen op religie, kaste en inkomen gebleven. 
Grote rellen in 1946 en 1947 zorgden er voor dat Moslims samen gingen leven voor hun 
veiligheid. Sociale segregatie was daarbij een uitkomst van het etnische geweld (Adarkar & 
Menon, 2004, p. 20). Daarnaast ging ook de grote stroom immigranten na onafhankelijkheid in 
enclaves wonen van verschillende kasten, religies en inkomensgroepen. De publieke woonsector 
heeft daar wellicht ook deels een bijdrage in gehad, doordat verschillende colonies werden 
gebouwd voor verschillende inkomensgroepen. 
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5.5 De publieke woonsector in het liberale tijdperk 
Problemen met de betalingsbalans zorgden dat India bijna failliet was in 1991. Onder druk van 
de Wereldbank en het IMF ging de overheid een meer marktgeoriënteerd beleid voeren. 
Controles werden verminderd, toltarieven, accijnzen en belastingen werden drastisch 
verminderd, staatsmonopolies werden afgebroken, de economie werd opengesteld voor handel 
en investeringen van private ondernemingen, concurrentie werd aangemoedigd en globalisatie 
werd langzaam aan omarmd (Jalan, 2005). Het effect van de hervormingen openbaarde zich 
vrijwel direct. In de jaren negentig noteerde India een gemiddelde economische groei van meer 
dan zes procent. De hervormingen zorgden voor een ingrijpende stedelijke ontwikkeling in veel 
Indiase steden. 
 
Sinds de eerste hervormingen in 1991 is ook Mumbai razendsnel veranderd. De nadruk in de 
economie kwam sterk te liggen op de zakelijke dienstverlening, van grote outsourcing 
ondernemingen tot kleine ondernemers. Het belang van de industrie begon al vanaf midden 
jaren tachtig af te brokkelen en veel Textielfabrieken hebben de deuren gesloten. Verschillende 
Textielfabrieken werden herontwikkeld en luxueuze hoogbouwappartementen, shopping malls 
en kantoorgebouwen schoten uit de grond (Shetty e.a., 2007). De herontwikkeling van de Mill 
Area is echter wel controversieel (zie hoofdstuk 6). Ook elders in Mumbai hebben zich 
ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen voorgedaan. Grootschalige kantoorgebieden werden 
ontwikkeld, zoals Mindspace in Malad en Bandra Kurla Complex. Gemengde gebieden als 
Phoenix Textielfabrieken en Hiranandani Gardens werden uit de grond gestampt. Nieuwe 
infrastructuur wordt aangelegd, zoals de Bandra-Worli Sealink en de metrolijn van Versova naar 
Ghatkopar. Daarnaast worden ook allerlei woongebouwen ontwikkeld; van de immense Imperial 
Towers tot de Mittal Housing Enclave in de periferie van Vasai. Veel hoogbouwprojecten gaan 
samen met de herontwikkeling van slums. Tegelijkertijd blijft wel meer dan de helft van de 
bevolking in Mumbai wonen in slums en zijn de vastgoedprijzen erg hoog. In het midden van de 
jaren negentig waren de vastgoedprijzen in het zuiden van Mumbai zelfs hoger dan in het 
centrum van Tokyo en New York (Patel, 2007). De ruimtelijke planning is grotendeels 
overgeheveld naar de markt met daarbij wel regelgeving over het beschermen van erfgoed, het 
verstrekken van extra FSI voor herontwikkeling van vervallen woningen, slums en oude 
industriële gebieden. Ook regelgeving over TDR (Transfering Development Rights) speelt een 
rol. Dit zijn verhandelbare rechten om te bouwen. De belangrijkste actoren bij het bieden van 
huisvesting zijn de bouwers en ontwikkelaars, maar ook NGO’s, financiële instellingen en 
slumlords spelen een bepalende rol.  
 
Liberalisatie en economische hervormingen werden ook gezien als middel om een einde te 
maken aan het woningtekort en om competitie aan te jagen. Feitelijk was het Bombay Urban 
Development Project (BUDP) van de Wereldbank in 1985 al een eerste aanzet tot een 
liberalisatie van de woningmarkt (zie hoofdstuk 7). Onderdeel van dit programma was het 
zogenaamde ‘sites and services scheme’. De MHADA had de grootste verantwoordelijkheid bij de 
projectimplementatie voor de ontwikkeling van 40.000 ‘serviced sites’ in Greater Mumbai en 
25.000 in Thane/Kalyan. De overheid nam niet langer de rol als bouwer op zich, maar eerder als 
facilitator. Eigenaren van de percelen konden zelf hun woningen bouwen en uitbreiden wanneer 
ze daar de mogelijkheid voor hadden. De overheid concentreerde zich alleen op het bouwrijp 
maken van de percelen en de aanleg van de infrastructuur. Binnen het BUDP lag er een sterke 
nadruk het minimaliseren van de kosten om zo de prijs van percelen toegankelijk te maken voor 
de armere delen van de bevolking. Hoewel het merendeel van de percelen bedoeld was voor de 
lagere inkomensgroepen is het nog maar de vraag in hoeverre de percelen ook bij deze 
huishoudens terecht zijn gekomen. Uiteindelijk betekende de invoering van de Coastal 
Regulatory Zones (CRZ) het einde van het ‘sites and services scheme’. De beschikbare grond 
kwam in een gebied te liggen dat niet meer mocht worden bebouwd vanwege de kwetsbare 
kust- en mangrovegebieden (MMRDA, 1996; Phatak, 1996). 
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De uitvoering van het BUDP programma betekende niet het complete einde voor de rol van de 
MHADA als bouwer. De MHADA bleef, weliswaar in beperkte mate, woningen aanbieden voor 
verschillende inkomensgroepen. Waar het gemiddelde woningaanbod van de MHADA in de 
periode tussen 1973 en 1982 nog 3183 woningen was, daalde dit gemiddelde tot 886 woningen 
in de periode tussen 1983 en 1991 (Das, 2005, p. 231). Na het wegvallen van het BUDP 
programma is de MHADA zich weer meer gaan richten op het aanbieden van woningen. De grote 
vraag aan woningen in de stad is terug te zien in het aantal inschrijvingen dat de MHADA 
ontvangt voor de woningen die zij aanbieden. In 2009 waren er bijvoorbeeld ruim 430.000 
inschrijvingen voor minder dan 4.000 woningen (The Times of India, 14-02-2009). 
Inschrijvingen zijn niet gratis, maar kosten geld. Bij de toewijzing van woningen maakt de 
MHADA gebruik van een loterijsysteem. Ruim de helft (51%) van de woningen wordt 
toegewezen aan specifieke groepen, waaronder diverse soorten overheidsfunctionarissen (20%) 
en verschillende etnische groepen (20%) (MHADA, 2011a). De toegewezen woningen worden 
verkocht voor prijzen die ver onder de marktwaarde liggen. Wanneer iemand een woning van de 
MHADA koopt, mag hij deze daarom niet binnen vijf jaar doorverkopen. In de praktijk wordt hier 
echter niet altijd aan gehouden door de eigenaren van de woningen. Regelmatig worden 
woningen direct of na een paar maanden doorverkocht voor een prijs die een meervoud is van 
de prijs die is betaald aan de MHADA. Het winnen van de MHADA loterij kan daarom zeer 
lucratief zijn (Mid Day, 23-04-2011). 
 
MHADA Colony uit de midden jaren negentig in Oshiwara (Westen Sububs) 

 
 
Een belangrijk element bij de ruimtelijke ontwikkeling was en is de aanwezigheid van corruptie. 
De corruptie zou zich vooral sinds het bewind van Indira Gandhi (vanaf 1966) als een 
rottingsproces over het hele subcontinent hebben verspreid (Brunt, 2002, p. 57). Deze corruptie 
blijkt overal aanwezig en is voor veel mensen zichtbaar. Uit een studie van Pinto blijkt dat 
raadsleden in Mumbai zich duidelijk bewust zijn van de corruptie in de lokale politiek en de 
gemeente. Een raadslid merkt in deze studie het volgende op: ‘Corruptie woedt overal, zowel op 
een alledaags niveau in de vorm van chantage, dwang, bedreigingen en afpersing als in de vorm 
van de meer verhullende smeergelden die van aannemers worden gevraagd in ruil voor 
contracten’ (Brunt, 2002, p. 162). Ook in de publieke woonsector is de corruptie alom aanwezig. 
‘MHADA plots caught in lease scam’  (The Asian Age, 29-12-2008), ‘Mhada officials sell rooms’ 
(The Asian Age, 21-09-2005), ‘MHADA unearth fraud’ (The Times of India, 28-03-1995) en 
‘Bhujbal gets dragged deeper into MHADA scam’ (Sunday Observer, 18-12-1994) zijn zomaar 
een aantal krantenkoppen van artikelen over corruptie in de publieke woonsector. Uit 
interviews met respondenten wordt duidelijk dat corruptie op drie verschillende wijzen een rol 
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speelt bij de publieke woonsector. Ten eerste wordt grond dat bestemd is voor publieke 
woningbouw onderhands verkocht aan projectontwikkelaars. Veelal wordt op deze grond 
vervolgens een slum gebouwd onder de leiding van slumlords. Deze slum kan worden 
herontwikkeld waarbij de projectontwikkelaar de rechten krijgt om meer en duurdere 
appartementen te bouwen. Ten tweede worden appartementen voor lagere inkomensgroepen in 
de publieke woonsector zo gebouwd dat de muren tussen de woningen er direct weer 
uitgebroken kunnen worden. Op deze manier kan direct na oplevering van vijf appartementen, 
één groot appartement worden gemaakt. Niet de lagere inkomensgroepen bewonen daarbij de 
woning, maar mensen met hogere inkomens. Ten derde vindt de toewijzing van publieke 
woningbouw plaats via een loterij. Deze loterij wordt soms omgekocht. 
 
Naast de corruptie speelt ook de sterke band tussen politici, ambtenaren, bouwers, 
projectontwikkelaars en de onderwereld een rol bij ruimtelijke ontwikkeling. Deze sterke band 
wordt ook wel de ‘political-business nexus’ genoemd. Prabhu (2004: 22) schrijft hierover het 
volgende: ‘A nexus developed between the politicians, the bureaucrats, the build, the 
underworld, and a section of the media and this nexus continued to damage the city; not just by 
permitting more and more FSI while neglecting the essential infrastructure, but also by 
providing impetus to the activities of those elements of the underworld who had been hitherto 
lying low’. Deze nexus is vaak leidend bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het draait daarbij vooral 
om macht en geld: ‘Power is used to make money and money is spent to buy power. The health 
and well-being of the citizens are not on the agenda of the politicians of today’ (Prabhu, 2005, p. 
22). Politieke partijen kunnen, veelal in ruil voor bepaalde middelen, rekenen op de steun van 
leiders in de maatschappij, zoals slumlords en leiders van kasten. Deze bepalen voor een grote 
groep mensen op wie ze mogen stemmen. Bij de publieke woonsector speelt de nexus op 
meerdere manieren een rol. Ten eerste werd in een interview met een voormalige vice-
president van de MHADA duidelijk dat de productie van de publieke woningbouw onder meer 
stagneert door de druk van politici, ambtenaren, projectontwikkelaars en maffia. Deze actoren 
zijn namelijk gebaat bij hoge grond- en woningprijzen en daardoor zo min mogelijk publieke 
woningbouw. Ten tweede wordt in ruil voor macht of andere middelen grond die bestemd is 
voor publieke woningbouw toegewezen aan projectontwikkelaars. Veelal hebben politici daarbij 
ook zakelijke belangen in de grond of de ruimtelijke ontwikkelingen (The Economic Times, 30-
07-1999).  
 
De scheiding tussen groepen in Mumbai werd versterkt door ernstige rellen tussen etnische 
groepen in 1992 en 1993 (Vora & Palshikar, 2005). ‘The trend to live as a clan already exists, as 
exclusive community enclaves for Parsis, Catholics, Hindu Brahmins, and other communities, dot 
the city’ (M&C, 06-11-2007). Daarnaast droegen de aanhoudende sociale problemen bij aan een 
voedingsbodem voor de opkomst van de Shiv Sena in de jaren negentig. Deze politieke partij 
komt op voor de belangen van de Marathi, de oorspronkelijk bewoners van Maharashtra. De 
volgende uitspraken weerspiegelen de opvattingen van Bal Thackeray, de leider van de Shiv 
Sena: ‘Bombay is the capital of Maharashtra, but it is dominated by others. [..] Why are we 
unemployed? Because others are coming from other states and getting all the jobs, like the 
hotels run by the Shetty community from Udipi, Karnataka. Bombay boys are not even getting 
the job of waiters in these hotels’ (Adarkar & Menon, 2004). Eén van de belangrijkste partijen 
van Mumbai en Maharashtra keert zich daarmee duidelijk af van migranten. Dit heeft 
bijgedragen aan de scheiding tussen bevolkingsgroepen (Vora & Palshikar, 2005). 
 
Samenwerking met private partijen 
De liberale koers, een gebrek aan middelen en de blijvende problemen op de woningmarkt 
dwong de overheid om de samenwerking aan te gaan met private partijen. De regionale 
planningsautoriteit MMRDA kwam in 2008 met een plan om 500.000 huurwoningen te 
ontwikkelingen in vijf jaar tijd, het zogenaamde ‘rental housing scheme’. Dit is een zeer 
substantiële hoeveelheid woningen. Ter vergelijking bouwde de BIT tussen 1898 en 1918 ruim 
12.000 woningen, de BDD tussen 1922 en 1947 ongeveer 17.000 woningen (Hazareeshing, 
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2001) en de BHB en MHADA samen tussen 1949 en 2009 ongeveer 186.000 woningen (MHADA, 
2011b). De bemoeienis van MMRDA met de publieke woonsector is opvallend, omdat voorheen 
de taak van publieke woningbouw primair lag bij de MHADA. Eén van de hoofdredenen om te 
starten met dit nieuwe programma was om de steeds maar uitdijende ontwikkeling van slums 
tegen te gaan (The Asian Age, 02-04-2008). De MMRDA zoekt met het rental housing scheme 
duidelijk de samenwerking met private partijen. In feite laat men de bouw en ontwikkeling over 
aan bouwers en projectontwikkelaars in ruil voor extra FSI of TDR. Hierbij zijn er twee opties. 
Ten eerste is er de mogelijkheid dat een ontwikkelaar het recht krijgt om op grond dat eigendom 
is van de MMRDA huurwoningen te ontwikkelingen. Deze huurwoningen worden ‘gratis’ 
gegeven aan de MMRDA en in ruil daarvoor krijgt de ontwikkelaar TDR of het recht om op deze 
locatie ook woningen te ontwikkelen voor de vrije markt. Ten tweede is er de mogelijkheid dat 
de ontwikkelaar huurwoningen ontwikkelt op private grond. Ook deze woningen worden gratis 
gegeven aan de MMRDA die ze vervolgens kan verhuren. In ruil daarvoor krijgt de 
projectontwikkelaar extra FSI of TDR. De specifieke voorwaarden zijn afhankelijk van de locatie 
(MMRDA, 2011).  
 
Het rental housing scheme lijkt nog niet heel voorspoedig te verlopen. Sinds 2008 zijn 22 
projectontwikkelaars tot overeenstemming gekomen met de MMRDA. Deze projecten zijn goed 
voor ongeveer 200.000 woningen van 14,4 m². Van deze 22 ontwikkelaars hadden slechts zes 
ontwikkelaars daadwerkelijk toestemming gekregen van de gemeentes en de 
planningautoriteiten om te bouwen (Mumbai Mirror, 16-03-2010). Daarnaast kwam een project 
met bijna 10.000 huurwoningen in Vasai (ten noorden van Mumbai) stil te liggen, omdat de 
MMRDA en de projectontwikkelaar het niet eens konden worden wie moest gaan opdraaien 
voor de kosten voor de aanleg van de infrastructuur. Toch staan er al met al behoorlijk veel 
huurwoningen gepland (Hindustan Times, 05-01-2010). Bij het meest omvangrijke project in 
Virar (ten noorden van Mumbai) staan 133.000 woningen gepland op een gebied van 212 
hectare. Hiervan zijn 43.000 woningen bestemd als huurwoning voor de MMRDA en 90.000 
woningen worden door de ontwikkelaar verkocht in de vrije markt. Met dit gigantische project is 
een investering van de projectontwikkelaar gemoeid van 65-70 miljard roepie (ruim 1 miljard 
euro) (Project Monitor, 08-06-2009). De mening over het rental housing scheme lopen uiteen. 
Woningmarkt expert Neera Adarkar is van opvatting dat het programma de lagere 
inkomensgroepen weg zal gaan jagen uit de stad, ver weg van hun werk. ‘If you want to prevent 
slums in Mumbai, building rental units in far off Raigad, defeats the whole purpose. Slum-
dwellers generally work as cheap labour in the city, and to expect them to go even as far as 
Panvel is unrealistic. MMRDA’s scheme sounds more like a move to drive the poor out of the city’ 
(Mumbai Mirror, 16-03-2010). Woningmarktexpert V.K. Phatak is daarentegen een stuk 
enthousiaster: ‘rental housing is the only way out in a city that is restricted by the 62-year-old 
Rent Control Act’ (Live Mint, 03-06-2009). De toekomst zal nog moeten uitwijzen welke impact 
het rental housing scheme heeft voor de ruimtelijke ontwikkeling van Mumbai. 
 
Ook de MHADA zoekt de laatste jaren de samenwerking met projectontwikkelaars. Hierdoor 
worden ze deels gedwongen, omdat deze overheidsorganisatie nog maar nauwelijks grond in 
bezit heeft waarop ontwikkeld mag worden. Van de 123,4 hectare die de MHADA in zijn bezit 
heeft, kan 121,3 hectare niet gebruikt worden voor publieke woningbouw. Het grootste deel van 
de grond die in bezit is van de MHADA valt onder de Coastal Regulatory Zones (CRZ) en de No 
Development Zones (NDZ) (Mumbai Mirror, 09-07-2010). Daarnaast is er sinds de afschaffing 
van de ULCRA (zie hoofdstuk 8) een instrument weggevallen voor de overheid om relatief 
goedkoop grond in bezit te krijgen. De MHADA gebruikt nu twee nieuwe mogelijkheden om 
publieke woningbouw te ontwikkelen. Ten eerste wil MHADA grond op de private markt gaan 
kopen om woningen te ontwikkelen voor de economic weaker section (EWS). Omdat dit erg 
kostbaar is, wil de woningbouworganisatie de betrokken ontwikkelaars extra FSI toestaan (The 
Economic Times, 08-08-2010). Ten tweede wil men de MHADA colonies gaan herontwikkelen. 
Hierbij is de MHADA echter wel afhankelijk van de bewoners van deze woningen, omdat deze 
eigenaar zijn van de woningen. De MHADA wil daarom de FSI verhogen, waardoor er ruimte 
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ontstaat voor extra woningen en grotere woningen voor de huidige bewoners. De 
herontwikkeling moet gedaan worden door private partijen die in ruil daarvoor ruimte krijgen 
om woningen te bouwen voor de vrije markt. In totaal bezit de MHADA ongeveer 1.000 hectares 
grond in de stad waarop MHADA colonies zijn gebouwd. Door herontwikkeling van de colonies 
door private partijen, zouden ongeveer 150.000 extra woningen van 33 m² beschikbaar kunnen 
komen voor de MHADA voor publieke woningbouw (Mumbai Mirror, 25-10-2010). Het is de 
vraag in hoeverre deze herontwikkelingen gaan plaatsvinden. Concrete plannen zijn er in ieder 
geval voor de herontwikkeling van de twee grootste MHADA colonies in Vikhroli in het 
noordoosten van de stad. Hierbij komen 31.000 extra woningen in de publieke woonsector 
beschikbaar (DNA, 15-09-2010). 
 
5.6 Conclusie 
In dit eerste empirische hoofdstuk is ingegaan op de ruimtelijke ontwikkeling van Mumbai en de 
ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai. Daarmee is de volgende 
deelvraag beantwoord: 
 
Hoe kan de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai gekarakteriseerd 
worden en hoe kan deze ontwikkeling worden verklaard? 
 
De beschrijving van de verschillende periodes in de voorgaande paragrafen maakt verschillende 
zaken duidelijk over de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai. In 
figuur 5.5 zijn de belangrijkste actoren, instituties en objecten die betrokken zijn bij de 
ruimtelijke ontwikkeling nog eens in een tabel weergegeven.  
 
Figuur 5.5: Relevante actoren, instituties en objecten bij de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector 
in Mumbai. 
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De periode tot 1900 maakt duidelijk dat Mumbai altijd al een verdeelde stad is geweest. Er was 
een duidelijke ruimtelijke afscheiding tussen de Britse overheersers en de overige inwoners van 
Mumbai. Ook deze inwoners leefden gescheiden naar religie, kaste en klasse. Vooral de komst 
van de textielfabrieken en de grote migratiestroom zorgden voor een snelle ontwikkeling aan 
het einde van de negentiende eeuw. Publieke woningbouw was er nog niet. De woningbouw 
voor lagere inkomensgroepen was in handen van landheren. De periode tussen 1900 en 1947 
laat zien dat de publieke woningbouw ontstond vanuit problemen met de volksgezondheid en 
overbevolking. Publieke woningbouw was nooit één van de hoofddoelen van de heersende elite. 
Het ruimtelijke beleid moest zorgen voor de spreiding van verschillende klassen en was vooral 
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gericht op het in stand houden van de privileges van de welvarende klasse. De publieke 
woningbouw was van lage kwaliteit en voor lagere inkomensgroepen nauwelijks betaalbaar. De 
periode na onafhankelijkheid wordt gekenmerkt door een socialistisch koers en een sterke rol 
van de overheid. Een verscheidenheid aan wet- en regelgeving werd opgesteld om de ruimtelijke 
ontwikkeling in goede banen te leiden en de burger te beschermen. Deze wetten hebben grote 
beperkingen opgelegd voor ontwikkelingen in de stad en hebben daardoor mede gezorgd voor 
een tekort aan woningen voor lagere inkomensgroepen, hoge vastgoedprijzen en de toename 
van slums. De overheid ontwikkelde wel woningen, maar had daarmee slechts een beperkte 
invloed op de ruimtelijke ontwikkeling. De periode na 1991 laat zien dat Mumbai na 
grootschalige liberale hervormingen een razendsnelle ruimtelijke ontwikkeling van de stad heeft 
doorgemaakt. Exclusieve hoogbouwappartementen, shopping malls en kantoorlocaties schieten 
als paddenstoelen uit de grond. Tegelijkertijd blijft een groot deel van de bevolking van Mumbai 
wonen in slums, is er op grote schaal sprake van corruptie en is er een sterke afkeer tegen 
migranten. De scheiding tussen groepen in Mumbai werd versterkt door ernstige rellen tussen 
etnische groepen. De overheid zoekt ten aanzien van publieke woningbouw in toenemende mate 
de samenwerking met private partijen. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de ruimtelijke 
ontwikkeling valt nog moeilijk te zeggen. 
 
Deze historische beschrijving van de ontwikkeling van Mumbai maakt duidelijk dat 
versplintering geen nieuw fenomeen is. Er kan dan ook niet gesproken worden over de 
versplintering van de stad, maar eerder over een hersplintering van de stad. Een elite heeft zich 
daarbij in uiteenlopende periodes afgescheiden van de lagere inkomensgroepen. Juist in de 
periode dat de overheid een duidelijk stempel drukte op de ruimtelijke ontwikkeling, werd de 
basis gelegd voor uitdijende slums en torenhoge vastgoedprijzen. De uitkleding van het publieke 
domein en het inkrimpen van de overheid lijkt daarmee niet direct aan de basis te liggen van 
versplintering in Mumbai. De lokale karakteristieken, zoals de corruptie en de political-business 
nexus blijken van belang bij de ruimtelijke ontwikkelingen in Mumbai. 
 
Niet alleen een elite heeft zich ruimtelijke afgescheiden van een ‘underpriviliged’, maar ook 
diverse groepen scheiden zich af op basis van religie, kaste of etniciteit. Dit komt deels voort uit 
de pluralistische structuur van de Indiase samenleving. Dit laat zien dat een neo-marxistische 
beeld op de versplintering van de stad een te eenzijdig beeld geeft. Ruimtelijke afscheiding is 
niet enkel voorbehouden aan een elite, maar ook aan een verscheidenheid van groepen.  
 
De rol van de publieke woningbouw lijkt beperkt te zijn geweest en heeft niet altijd in het teken 
gestaan van het bieden van voldoende huisvesting aan lagere inkomensgroepen. Een machtige 
elite blijkt niet altijd gehandeld te hebben voor insluiting van lagere inkomensgroepen. Hierbij 
werd de elite in eerste instantie gesteund door een beperkt functionerende democratie en in de 
loop der jaren ook door een sterke corruptie. Hoe dit komt en welke machtrelaties ten grondslag 
liggen aan de hersplintering van Mumbai zal verder duidelijk moeten worden uit de casestudies 
in de volgende hoofdstukken. 
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6 Mill Area 
 
De Mill Area is misschien wel het meest spraakmakende gebied in Mumbai. In dit gebied van 
ongeveer 243 hectare in het hart van de island city, ontstonden in de tweede helft van de 
negentiende eeuw de eerste textielfabrieken (textile mills). Het gebied staat daarmee volgens 
velen aan de wieg van het moderne Mumbai. ‘The mills made Mumbai what it is – a modern, 
industrialized metropolis, just as the port enabled it to emerge as a trading centre earlier’ 
(D’Monte, 2002, p. 14). Of zoals Jawaharlal Nehru, voormalig president van India zei: ‘the history 
of cotton and of textiles is not only the history of the growth of modern industry in India, but in a 
sense it might be considered the history of India’ (D’Monte, 2002, p. 71). Na de neergang van de 
textielindustrie vanaf de jaren tachtig is het gebied snel veranderd. Textielfabrieken werden 
gesloopt en winkelcentra en hoge appartementencomplexen verrezen. This area is now smack in 
the middle of the island city and occupies a strategic location (D’Monte, 2002, p. 22). Deze 
herontwikkeling van de fabrieksterreinen is echter wel zeer controversieel. Politici, 
projectontwikkelaars en maffia konden volop profiteren van deze ontwikkelingen, terwijl de 
doorsnee Mumbaiker nauwelijks heeft kunnen profiteren. 
 
Ook voor de publieke woningbouw is de Mill Area zeer interessant. Met de komst van de 
textielfabrieken, ontstonden vanaf begin twintigste eeuw ook de eerste publieke 
woningbouwprojecten in de vorm van de BIT chawls en de BDD chawls. Door bevriezing van de 
huren door de Rent Control Act kwamen veel chawls van private partijen in de loop der jaren 
steeds meer in verval. Deze zijn onder toezicht komen te staan van de publieke 
woningbouworganisatie MHADA en zijn veelvuldig onderwerp geweest van discussies over 
herontwikkeling. Daarnaast is met de neergang van de textielfabrieken ruimte gekomen voor 
nieuwe publieke woningbouwprojecten. De herverdeling van de fabrieksterreinen voor publieke 
woningbouw heeft zich echter in de praktijk anders uitgepakt dan vooraf door verschillende 
actoren was beoogd.  
 
In dit hoofdstuk zullen de ruimtelijke ontwikkelingen in de Mill Area worden besproken. Daarbij 
wordt antwoord gegeven op de volgende deelvraag: 
 
Wat vertellen de casestudies over de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector en de 
versplintering van Mumbai? 
 
In dit hoofdstuk zal achtereenvolgens het ontstaan en de ontwikkeling van de BIT en BDD 
chawls uiteengezet worden. Vervolgens zal worden ingegaan op het verval en de 
herontwikkeling van de chawls van private partijen die onder toezicht zijn komen te staan van 
de publieke woningbouworganisatie. Daarna zal worden ingegaan op de herverdeling van de 
fabrieksterreinen en de herontwikkeling van de Mill Area. In de laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk zal de casestudy geanalyseerd worden vanuit een ANT perspectief en zal de 
casestudie geplaatst worden in het debat over de versplintering van steden. 
 
6.1 BIT en BDD chawls 
In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat de bouw van de BIT chawls en de BDD chawls 
de start betekende van de ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai. Het is daarom 
interessant om na te gaan welke actoren, instituties en objecten bepalend waren voor deze 
ontwikkeling. In deze paragraaf zal daarom worden ingegaan op de ontwikkeling van de BIT en 
BDD chawls. Daarbij zal achtereenvolgens worden ingegaan op de Bombay Improvement Trust, 
Bombay Development Department, spanningen tussen bevolkingsgroepen en de 
herontwikkeling van de BIT en BDD chawls.  
 
Bombay Improvement Trust 
Door de uitbraak van de Amerikaanse Burgeroorlog steeg de vraag van katoen uit India snel. 
Vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw namen de investeringen in textielfabrieken snel 
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toe en aan het eind van de negentiende eeuw waren de voorheen dunbevolkte noordelijke delen 
van de stad rond Parel veranderd in een industrieel landschap (D’Monte, 2002, p. 22). Deze 
industrialisatie trok arbeidsmigranten uit het achterland van de Konkan en de Deccan. Om de 
migranten te huisvesten bouwden ondernemende landeigenaren woningen. Dit waren de meest 
eenvoudige chawls (één kamer woningen, met gedeeld sanitair), omdat de arbeiders met hun 
lage salarissen maar weinig huur konden betalen. Door gebrek aan regelgeving over de 
minimale woonruimte, basisvoorzieningen en open ruimte tussen woningen, werden 
eenkamerwoningen gebouwd zonder aansluiting op riolering op elk stukje grond dat maar 
beschikbaar was (Hazareeshing, 2001, p. 238). Aan het einde van de eeuw was een nieuwe stad 
ontstaan, maar wel een stad die werd gemarkeerd door een degradatie van het milieu, armoede 
en gezondheidspandemieën. Overbevolkte en onhygiënische gebouwen bedreigden de levens 
van de bewoners van Mumbai en zorgden voor de verspreiding van ziektes als tuberculose. 
Tussen 1897 en 1907 waren plagen doodsoorzaak nummer één in de stad (Hazareesingh, 2001, 
p. 238-239). 
 
Deze plagen zorgden bij de elite voor een breed gedragen consensus dat de stad 
‘schoongemaakt’ moest worden. Naar het voorbeeld van de Glasgow Improvement Trust werd in 
1898 door het stadsbestuur van Mumbai de Bombay City Improvement Trust (BIT) opgezet. 
Naar Brits model werd de BIT gedomineerd door lokale elite. In de beginjaren lag de focus 
voornamelijk op het ruimen van slums om daarmee de hygiënische omstandigheden in de stad 
te verbeteren. De sloop van slums vertoonde echter geen gelijke tred met de bouw van nieuwe 
woningen, waardoor landeigenaren de mogelijkheid bleven houden om arbeiders te huisvesten 
in gevaarlijke en onhygiënische woningen. In 1909 had de BIT meer dan 50.000 bewoners 
uitgezet uit gesloopte woningen, terwijl slechts 2.844 eenkamerwoningen in nieuwe hygiënische 
chawls werden opgeleverd. Het probleem werd hiermee dus eerder verplaatst dan opgelost. 
Daarnaast zorgde de controle van landeigenaren over de gemeente dat er geen uniforme 
bebouwingsvoorschriften kwamen. Dit werd nog eens versterkt door het geringe democratisch 
gehalte van de gemeente. In 1914 had slechts één procent van de bevolking stemrecht, terwijl na 
hervormingen in 1923 nog steeds slechts zeven procent mocht stemmen. De komst van de BIT 
als speler op de grondmarkt zorgde er wel voor dat de schaarse aanwezigheid van grond, inzet 
werd van speculatie door commerciële bedrijven, handelaren en de fabriekseigenaren. Al met al 
had het eerste decennium van de BIT nauwelijks impact op de overbevolking in de meeste 
verstopte delen van de binnenstad (Hazareeshing, 2002).  
 
Toch betekende de bouw van enkele chawls door de BIT de eerste vormen van publieke 
woningbouw in Mumbai. Desondanks was het bieden van publieke woningbouw nooit één van 
de fundamentele doelen van de BIT. ‘The provision of social housing was never one of its 
fundamental aims’ (Hazareeshing, 2001, p. 246). De BIT ontving het merendeel van zijn 
inkomsten van de gemeente, welke door landeigenaren werd gedomineerd. Deze stonden 
vijandig tegenover elke vorm van publieke woningbouw. Een ander deel van de inkomsten van 
de BIT kwam voort uit de ontwikkeling en verhuur van stukken grond. Leasecontracten met 
partijen voor commerciële doeleinden leverden daarbij meer inkomsten op dan leasecontracten 
voor woningen.  
 
De stedelijke ontwikkelingen van de BIT waren vooral gericht op het in stand houden van de 
privileges van de welvarende klasse. ‘In spite of consistently high level of frustration at their 
failure to reverse the process of environmental degeneration, the colonial agencies never 
questioned the shibboleth that urban development should remain driven by the profit and 
prestige motives of the dominant classes’ (Hazareeshing, 2001, p. 242). Het ruimtelijke beleid 
was vooral gericht op de spreiding van verschillende klassen. De welvarende klasse moest 
vooral meer ruimte krijgen in het zuiden van de stad. Accommodatie voor de textielarbeiders 
moest dicht bij de fabrieken in het midden van de stad plaatsvinden, omdat werktijden en lonen 
geen reisafstand naar het werk toestonden. Een onderzoek van het arbeidsbureau in 1925 liet 
ook zien dat negentig procent van de fabrieksarbeiders binnen vijftien minuten loopafstand van 
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hun werk woonden (Adarkar & Menon, 2004, p. 13). Alleen de middenklasse die zich de kosten 
van openbaar vervoer konden veroorloven, zouden naar het suburbane noordwesten kunnen 
verhuizen. Er was dan ook duidelijk sprake van een bepaalde mate van segregatie. ‘Such spatial 
segregation had to be maintained otherwise the interests of one class will suffer by the intrusion, 
into areas unsuitable for them, of residents of another (Hazareeshing, 2001, p. 243). Niet alleen 
in ruimtelijke spreiding van klassen kwamen de privileges van de welvarende klassen tot 
uitdrukking, maar ook in het grondgebruik en de bebouwing zelf. In de periode tussen 1901 en 
1925 groeide de bevolking van Mumbai met 50 procent, maar nam het aantal woningen met 
slechts 11 procent toe. Daartegenover stond dat het grondgebruik van fabrieken met 328 
procent toenam en van pakhuizen, trein, tram en havens met 400 procent. Tegelijkertijd werden 
in het welvarende zuiden ook nieuwe publieke gebouwen opgetrokken, waarmee kosten noch 
moeiten werden gespaard (Hazareeshing, 2001).  
 
Na een decennium van een ineffectieve en dure opruiming van slums, begon de BIT uiteindelijk 
het tempo van het slopen van woningen te verminderen en kwam er meer aandacht om 
huurders te herhuisvesten in nieuwe chawls. Tussen 1909 en 1918 sloopte de BIT 7.823 
eenkamerwoningen en bouwde daarvoor 9.311 nieuwe woningen in de plaats. Met de bouw van 
deze woningen werd alleen niet beoogd om aan de woningvraag van de werkende bevolking te 
voldoen. De bouw was vooral gericht om voor private partijen als voorbeeld te dienen van 
kwalitatieve woningbouwprogramma’s, zodat zij het werk zouden kunnen overnemen van de 
BIT. De nieuwe woningen hadden alle vereisten van moderne hygiënische woningbouw en 
werden gezien als ‘the cream of one-room housing accomodation in Bombay’ (Hazareeshing, 
2001, p. 246). Toch kon slechts een handjevol arbeiders van de textielfabrieken de maandelijkse 
huur van Rs. 3.50-5.00 per kamer zich permitteren. De voorzitter van de BIT gaf dan ook zelf aan 
dat de chawls meer werden bewoond door de middenklasse dan door armere klassen. Het 
merendeel van de huurders waren ambtenaren en winkeliers (Hazareeshing, 2001, p. 247).  
 
BIT Chawl bij Mumbai Central 

 
 
In totaal zijn er 133 chawls door de BIT gebouwd, waarin ongeveer 10.000 huishoudens leven. 
Een voorbeeld van een aantal chawls zijn de BIT chawls bij Chandan Wadi Road in het zuiden 
van Mumbai. Deze chawls zijn gebouwd in 1904. De locatie bestaat hierbij uit vijf chawls met 
ieder vier verdiepingen. Per verdieping zijn er 32 eenkamerwoningen en gedeelde sanitaire 
voorzieningen. In totaal zijn er op deze locatie 635 huurwoningen van 7,5 m². Met een 
gemiddelde huishoudengrootte van vijf, zijn de dichtheden erg hoog (Sathe, 1996). 
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Figuur 6.1: Schematische weergave van een BIT chawl bij Chandan Wadi Road 

 
Bron: Sathe, 1996 
 
Bombay Development Department  
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd de woningnood van arbeiders gezien als 
Mumbai’s grootste sociale probleem. Minstens 50.000 arbeiders waren dakloos en sliepen op 
straat. Met weinig steun van private partijen werd door de overheid van Mumbai een nieuwe 
organisatie opgericht: de Bombay Development Department (BDD). De BDD kreeg de 
verantwoordelijkheid om minstens 50.000 eenkamerwoningen te bouwen. Hierdoor moest 
eindelijk het probleem van huisvesting voor arbeiders worden verholpen. Voor arbeiders waren 
echter de huren belemmerend en de wensen van arbeiders werden niet betrokken in het 
planningsproces. De eenkamerwoningen werden dan ook gebouwd ‘out of touch with the life of 
the people for whom the buildings were intended’. Het merendeel van de kamers in de BDD 
chawls hadden geen stromend water, wasplaats, licht en slecht functionerende kookplaatsen en 
sanitaire voorzieningen. Daarnaast hadden de chawls geen veranda of balkon. ‘Rooms had thus 
no view of the sky and no perspective on the outside world’ (Hazareeshing, 2001, p. 248). 
Volgens de aartsbisschop van Mumbai zouden de BDD chawls veranderen in centra van ondeugd 
en misdaad, omdat er geen vorm van menselijke waardigheid in het ontwerp terugkwam 
(Hazareeshing, 2001).  
 
BDD Chawl bij de NM Joshi Marg (Parel) 
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In totaal zijn er op vier locaties 207 BDD chawls gebouwd. De totale oppervlakte van deze vier 
locaties samen beslaat 37.1 ha. Op 24 ha in Worli staan 121 chawls, op 2.29 ha in Sewri zijn 12 
chawls gebouwd, op 5.39 ha in Naigaon 42 chawls en aan de NM Joshi Marg 32 chawls op een 
oppervlakte van 5.56 ha. De dichtheden verschillen per locatie. De 32 BDD chawls aan de NM 
Joshi Marg (Parel), gebouwd in 1923, bestaan elk uit vier verdiepingen. Elke verdieping telt 
twintig kamers van gemiddeld 15 m2. Één chawl bestaat daarmee dus uit 80 
eenkamerwoningen. Aan het eind van elke gang zijn gedeelde toiletten en een wasruimte. De 
BDD chawls op de andere drie locaties kennen een soortgelijke verdeling. In de diverse BDD 
chawls zijn niet alleen woningen gevestigd, maar zijn ook kamers in gebruik als schoollokaal, 
ziekenhuiskamer of winkels. Bij de BDD chawls in Worli zijn bijvoorbeeld 86 kamers in gebruik 
als ziekenhuis, 293 kamers als winkel en 110 kamers als schoollokaal. Toch zijn de chawls 
gemiddeld voor 95 procent in gebruik als woning (MTSU, 2009). 
 
Figuur 6.2: Schematische weergave van een BDD bij NM Joshi Marg 

 
Bron: Sathe, 1996 
 
Het merendeel van de textielarbeiders in Mumbai waren migranten. In 1921 was meer dan 84 
procent van de bevolking geboren buiten Mumbai. Arbeiders migreerden veelal alleen, maar wel 
met behulp van connecties in hun kaste, stam of dorp. Deze sociale organisatie was noodzakelijk 
om verzekerd te zijn van een baan, voor het behouden van loon, voor het vinden van een huis en 
voor het krijgen van krediet. De Mill Area werd in de jaren twintig en dertig ook toneel van 
verschillende stakingen. Arbeiders staakten veelvuldig voor betere werkomstandigheden, 
kortere werktijden en meer loon. Ook hierbij speelde de sociale organisatie een belangrijke rol. 
Opvallend hierbij is dat het gebruik van de publieke en private ruimte veelal door elkaar loopt. 
De publieke ruimte van de straat en de buurten kregen een private dimensie doordat het 
privéleven van de bevolking door hun geringe woonruimte veelal buiten de eigen woonruimte 
plaatsvond. ‘The arena of the street and neighborhood [...] was substantiated by leisure and 
sociability as well. It was in particular constituted in important respects by the politics of 
Girangaon and especially the traditions, memories and experience built up by decades of 
industrial conflict and political struggle’ (Adarkar & Menon, 2004, p. 22).  
 
De werkzaamheden van de BDD kwamen tot stilstand toen aandacht, geld en energie vooral 
werden gestoken in de onafhankelijkheidstrijd. Uiteindelijk werd de BDD samengevoegd met de 
gemeente (Sathe, 1996). In totaal werden slechts 17.000 woningen gebouwd, waarvan slechts 
een vijfde in eerste instantie werd bewoond. Het kleine aantal bewoners bestond uit 
ambtenaren, ambachtslieden en winkeliers, maar geen industriearbeiders (Hazareeshing, 2001). 
Tien jaar na de bouw werden enkele chawls door de Britten zelfs gebruikt als gevangenis voor 
gevangenen van de satyagraha, de vreedzame onafhankelijkheidstrijd onder leiding van 
Mahatma Gandhi (Joseph, 2003). Pas na de grote migrantenstroom, als gevolg van de de 
afscheiding van India en Pakistan in 1947, werden de chawls volledig bewoond (Sathe, 1996). 
Opvallend is dat arbeiders van de textielfabrieken nauwelijks in opstand kwamen voor betere 
huisvesting. Over de stakingen van de arbeiders voor meer loon en betere werkomstandigheden 
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in het begin van de twintigste eeuw in Mumbai is relatief veel literatuur verschenen. 
Tegelijkertijd is in de literatuur nauwelijks iets te vinden over een strijd van de textielarbeiders 
voor betere huisvesting. Dit laat zoals Kumar (1987) aangeeft vragen open: ‘This leaves 
unanswered the question of why workers did not themselves do more to alleviate the wretched 
conditions they lived in: why for example, did they not pressurize their organisations to demand 
better housing’ (Kumar, 1987, p. 54). Het innen van de huren vormde zowel bij de BIT chawls als 
de BDD chawls een groot probleem. De gebruikelijke methode van huurders was om een valse 
naam en adres op te geven en daarna met de noorderzon te vertrekken. Tussen 1925 en 1929 
vetrokken alleen al bij de BDD chawls aan de NM Joshi Marg 2250 huurders zonder de huur te 
betalen. Ook bij de andere drie locaties van BDD chawls vertrokken veel huurders zonder te 
betalen (Kumar, 1987, p. 53). Het ontduiken van de huur kan als een reactie gezien worden op 
de slechte woonomstandigheden. Echte controverses vanuit de arbeiders over de 
woonomstandigheden bleven echter grotendeels uit.  
 
Spanningen tussen bevolkingsgroepen 
Een uniek kenmerk van de Indiase maatschappij is de pluralistische structuur. De samenleving 
bestaat uit verschillende kasten, religieuze, linguïstieke en regionale groepen. Dit zorgt voor 
uiteenlopende economische en machtbelangen van de verschillende groepen. De 
onverenigbaarheid van hun belangen manifesteert zich vaak in conflicten tussen groepen. 
Gewelddadige botsingen tussen Hindoeïstische en islamitische gemeenschappen zijn inmiddels 
uitgegroeid tot een onderdeel van het sociale leven in India. Ook georganiseerde bewegingen als 
de Shiv Sena in Maharashtra zorgen, op basis van verschillen in regionale en taalkundige 
afkomst, voor sociale conflicten. Daarnaast zorgt het afbrokkelen van het kastesysteem en de 
daarmee veranderende verhoudingen tussen groepen voor nieuwe sociale onlusten. Ook de BDD 
chawls in Worli zijn veelvuldig het strijdtoneel geweest van conflicten tussen 
bevolkingsgroepen. 
 
De BDD chawls in Worli zijn centraal gelegen in Mumbai en zijn gebouwd tussen 1922 en 1928. 
In totaal zijn er 121 chawls met elk 80 eenkamerwoningen. De BDD chawls beslaan in Worli 
daarmee een kleine tienduizend woningen en evenveel huishoudens. Gemiddeld woonden in 
1983 vijftien personen in een eenkamerwoning, waarmee de totale bevolking van de BDD 
chawls in Worli neerkwam op ongeveer 150.000. Het gebied is dus zeer dicht bevolkt. De 
bewoners van de chawls bestaan uit heterogene groepen. De twee dominante groepen zijn 
kasten-hindoes en neo-boeddhisten. Kasten-hindoes zijn hindoes die onderdeel uitmaken van 
een bepaalde kaste (veelal de Marathe Kaste) en bezitten ongeveer 45 chawls. Neo-boeddhisten 
zijn voormalig kastenloze (Dalits) die zich hebben bekeerd tot het boeddhisme. Deze groep is 
geconcentreerd in 29 chawls. Daarnaast worden 19 chawls bewoond door werknemers van de 
politie, waaronder 86 officieren en 2353 politiemannen en hun families. Enkele chawls worden 
bewoond door zowel neo-boeddhisten als hindoes uit hogere kasten. Een klein percentage 
bestaat uit minderheidsgroepen als moslims en christenen. Qua beroepsgroepen behoort de 
bevolking tot lagere inkomensgroepen die betrokken zijn bij de politie, fabriekswerk, lager 
gekwalificeerde banen bij de overheid en dagloonwerk (Sharma & Yesudian, 1983, p. 419-420). 
 
Tussen 1974 en 1982 hebben in totaal 93 rellen in de buurt van de BDD chawls plaatsgevonden. 
De rellen in 1974 duurden maar liefst twee maanden en kostten aan zes inwoners het leven, 113 
mensen raakten gewond en 70 chawl-complexen werden beschadigd. De aanleiding voor deze 
rellen kwam voort uit een tussentijdse verkiezing voor een parlementlid van Centraal Mumbai. 
De Dalit Panthers, een activistische groepering van neo-boeddhistische jongeren, wilde deze 
verkiezing boycotten. Het doel hiervan was om aandacht te vragen voor de achtergestelde 
positie van Dalits in India. Een groot deel van de neo-boeddhisten in de BDD chawls was onder 
invloed van deze Dalit Panthers. Daardoor zag de regerende Congress partij een overwinning in 
gevaar komen. De Congress partij wilde gesteund door de Shiv Sena daarom de eenheid van de 
Dalit Panthers doorbreken. Onder deze omstandigheden nam tijdens een publieke bijeenkomst 
van de Dalit Panthers de spanning de overhand. Het politieke conflict ontaardde daarmee in een 
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gewelddadig conflict tussen kaste-hindoes en neo-boeddhisten. Ook na deze twee maanden 
durende rellen vielen nog diverse doden, raakten honderden mensen gewond en werden 
tientallen chawls beschadigd (Sharma & Yesudian, 1983).  
 
Sharma & Yesudian (1983) beschrijven een zevental achterliggende factoren waarom geweld 
tussen bevolkingsgroepen zich juist manifesteerde bij de BDD chawls in Worli. Ten eerste zijn de 
ruimtelijke spreiding van de chawls en concentratie van groepen in gescheiden complexen 
achterliggende factoren. Chawls van Neo-boeddhisten of kaste-hindoes die zijn ingesloten door 
de vijandige groep zijn veelal het doelwit van geweld. Daarnaast zorgt het face-to-face contact 
tussen Neo-Boeddhisten en kaste-hindoes bij het gebruik van publieke voorzieningen in de BDD 
chawls voor onderlinge fricties. Traditiegetrouw leven deze groepen in de dorpen ruimtelijk 
gescheiden van elkaar. Ten tweede is de rol van de politie medebepalend in de 
gewelddadigheden. De politiemannen, veelal onderdeel uitmakend van de Maratha kaste, komen 
voornamelijk op voor de Hindoes en treden op tegen de neo-boeddhisten. ‘The Sena youth who 
lived in the police lines put on police uniforms and came into the dalit chawls and beat up 
everyone. The dalit families living in Chawl No. 54 were surrounded for 13 days and they could 
not step out of their houses. The police supported the Sena’ (Adarkar & Menon, 2004, p. 319). 
Een derde onderliggende factor zijn de onwettelijke praktijken in de buurt. Gokken en illegale 
handel in drank zouden aanleiding zijn tot conflicten. Ten vierde vormt alcoholisme een factor, 
aangezien veel conflicten ontstaan wanneer groepen jongeren ’s avonds dronken zijn. Een vijfde 
achterliggende factor is de hoge werkloosheid. Deze wijdverspreide werkloosheid onder de 
verschillende groepen kan leiden tot frustratie, onrust en ontevredenheid. ‘Yes unemployment 
was also a factor – it is always that sections that is active during riots’ (Adarkar & Menon, 2004, 
p. 323). Ten zesde vormt ook de overbevolking een achterliggende factor. Hierdoor is de 
kwaliteit van leven relatief slecht, hetgeen een voedingsbodem kan zijn voor sociale conflicten. 
Tenslotte spelen ook economische condities op de achtergrond mee. De bewoners van het 
gebied behoren grotendeels tot de lagere inkomensklasse. Daar komt bij dat het gemiddelde 
inkomen van neo-boeddhisten inmiddels iets hoger is als dat van kaste-hindoes. Kaste-hindoes 
waren juist gewend dat deze kastenloze neo-boeddhisten nauwelijks iets verdienden en bijna 
fungeerden als slaaf. Ze voelen zich daardoor economisch naar de achtergrond gedrukt (Sharma 
& Yesudian, 1983).  
 
De kenmerken van deze achterliggende factoren zijn echter niet specifiek voor de BDD chawls in 
Worli. De woonomstandigheden bij de BDD chawls aan de NM Joshi Marg (Parel) zijn nagenoeg 
hetzelfde. Daarnaast is de concentratie van mensen op basis van hun kaste of religieuze 
voorkeuren een kenmerkend verschijnsel van zowel stedelijke als landelijke gebieden in India. 
Verder komt overbevolking, hoge werkloosheid en armoede op veel meer plekken voor in India. 
Gewelddadige conflicten komen echter op deze plekken niet zo grootschalig voor als bij de BDD 
chawls in Worli. De hoofdreden voor de sociale spanning in Worli is dan ook vooral de 
onverenigbaarheid van de belangen tussen neo-boeddhisten en kaste-hindoes en de 
veranderende verhoudingen tussen deze bevolkingsgroepen. Juist deze twee groepen zijn in de 
BDD chawls in Worli sterk vertegenwoordigd. Waarom juist deze twee groepen sterk 
vertegenwoordigd zijn op deze publieke woningbouwlocatie, blijft een vraag waarop hier geen 
antwoord kan worden gegeven. Het toont echter wel aan dat de publieke woningbouw bij de 
BDD chawls in Worli niet heeft gezorgd voor kwalitatieve hoogstaande leefomstandigheden, 
waarbij de spreiding van en tolerantie tussen bevolkingsgroepen een belangrijke rol inneemt. 
 
Ook de BIT chawls zijn het strijdtoneel geweest van confrontaties tussen groepen. Tijdens de 
grootschalige rellen tussen december 1992 en januari 1993 in Mumbai raakten bij BIT chawls op 
diverse locaties moslims en hindoes slaags met elkaar. Gedurende deze onrusten die in heel 
Mumbai plaatsvonden, werden ongeveer 900 mensen gedood, raakten meer dan 2000 mensen 
gewond en was er een geschatte schade aan gebouwen van 90 miljard roepie (1,4 miljard euro) 
(Wilkinson, 2006). Later werd duidelijk dat ook leden van de politieke partij Shiv Sena 
betrokken waren geweest bij de rellen. De rellen zorgden voor migratiestromen in Mumbai en 
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een toegenomen segregatie in de stad. Moslims in buurten waar vooral hindoes woonden, 
ruilden hun huis in voor een buurt met overwegend moslims. Andersom vertrokken ook hindoes 
uit moslimbuurten naar hindoebuurten (Voro & Palshikar, 2005). Ten minste drie verschillende 
BIT chawls zijn ook het toneel geweest van onlusten. Bewoners van de BIT Chawl in Imamwada 
geven aan dat ze hun woede en verontwaardiging tegenover de politie nooit kunnen overwinnen 
vanwege het optreden van de politie tijdens de rellen. De politie zou zeer gewelddadig 82 
moslims gearresteerd en de in cel gestopt hebben, terwijl geen enkele hindoe zou zijn 
gearresteerd (The Asian Age, 03-09-2000). Bewoners van de BIT chawls aan de Lovelane geven 
aan dat er tijdens de rellen in de stad grote argwaan en angst ontstond tussen hindoes en 
moslims. Toch is gezamenlijk en succesvol geprobeerd om zich te beschermen van onrusten van 
buitenaf, middels onder meer avondwaken (The Times Of India, 14-02-1993). Bij de BIT chawls 
in Agripadi in januari 1993 zou een moslimbende zich hebben uitgeleefd met rellen, 
plunderingen en brandstichting in verschillende chawls. Een moslimmenigte botste hierbij met 
een hindoemenigte in de buurt (The Independent, 09-11-1993). Duidelijk is in ieder geval dat 
zowel de BDD chawls en de BIT chawls het toneel zijn geweest van spanningen tussen 
bevolkingsgroepen. Deze spanningen hebben ook het leven van de bevolking op deze publieke 
woningbouwlocaties beïnvloed en dragen bij aan een ruimtelijke versplintering van 
verschillende groepen.  
 
Herontwikkeling van de BIT en BDD chawls 
De BIT en de BDD chawls zijn nog steeds eigendom van de overheid. De originele huur per 
maand voor de bewoners was Rs. 13. Later werd dit bedrag verhoogd naar Rs 17 per maand. In 
1947 werd de Rent Control Act ingevoerd om huurders te beschermen. Hierdoor werden huren 
bevroren en geldt voor de meeste huurders (79%) van de chawls dat ze nog steeds Rs. 17 per 
maand betalen. Bij sommige ambtenaren die wonen in de chawls wordt soms een vast deel van 
hun salaris ingehouden waardoor ze meer huur betalen (MTSU, 2009). Hoewel woningen vaak 
nog steeds klein en donker zijn, lijkt niet iedereen ontevreden. ‘These are not sad homes. These 
are not sad lives. There is love, laughter, hope, fixed deposits and stunning space management: 
many homes here pack in a washing machine, 165-litre fridge, television, music system, god, his 
consort and even a wall-attached foldable dining table’ (Joseph, 2003). Van de huurders geeft 97 
procent aan dat de conditie van hun woning goed is of geschikt is om te verblijven. Toch zijn de 
geringe huurinkomsten bij lange na niet genoeg om het noodzakelijke onderhoud te plegen aan 
de chawls. Hierdoor kampen de gebouwen met veel achterstallig onderhoud, lekkende daken en 
een slechte staat van de woningen en de ruimte rondom de woningen (MTSU, 2009). Er zijn 
daarom ook diverse plannen geweest om de BDD chawls evenals de BIT chawls te 
herontwikkelen.  
 
Voor de 133 Chawls van de BIT, tegenwoordig in eigendom van de gemeente (MCGM), bestaan 
nog geen concrete plannen voor herontwikkeling. Desondanks gaven medewerkers van de 
MCGM in 2007 aan dat de bijna een eeuw oude gebouwen hun beste tijd hadden gehad. De 
MCGM heeft echter recentelijk nog het plan goedgekeurd om voor Rs. 34 miljoen (€540.000) de 
zeven BIT chawls in Prabhadevi te repareren. Ondanks het feit dat reparaties alleen helpen om 
de bouwvallige gebouwen overeind te houden en ze een aanslag vormen op het budget van de 
MCGM, houdt men hieraan vast aangezien reparaties een permanente bron van inkomsten zijn 
voor invloedrijke aannemers. Ook de politieke partijen hebben nog niet gelobbyd voor 
herontwikkeling van de chawls, ondanks dat de inwoners van de chawls een omvangrijke 
‘votebank’ kunnen zijn voor de politieke partijen. Om over te gaan tot herontwikkeling zijn er 
twee verschillende manieren. Ten eerste kunnen de huurders een ‘co-operative society’ vormen, 
een bouwer en architect aanwijzen en vervolgens toestemming aan de MCGM vragen om de 
chawls te herbouwen. De tweede manier is dat de MCGM zelf het initiatief neemt voor 
herontwikkeling via publiek-private samenwerking. De dichtheid van woningen bij de BIT 
chawls is alleen erg hoog, waardoor de MCGM geen winst kan maken (The Times of India, 17-02, 
2007). 
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Ondanks dat er nog geen grootschalige herontwikkeling heeft plaatsgevonden bij de BIT chawls, 
zijn er wel enkele ontwikkelingen geweest bij de BIT chawls bij Mumbai Central Station. In 2006 
kwam middels een right to information (RTI) aanvraag aan het licht dat een projectontwikkelaar 
chawl nummer 16 zonder toestemming van de MCGM had gesloopt. De tachtig huurders van de 
chawl werden overtuigd om te verhuizen naar een tijdelijk gebouw (transit building). Daarbij 
werden ze verzekerd van een nieuwe woning van 32 m2, in plaats van hun huidige woning van 
13 m2. De bouwer had echter nog helemaal geen goedkeuring van de MCGM voor de 
bouwplannen voor herontwikkeling en mocht zodoende geen tijdelijk gebouw plaatsen en de 
chawl slopen. De MCGM heeft niet opgetreden en geen sanctie opgelegd. Opvallend is dat de 
ontwikkelaar gelieerd blijkt ze zijn aan Arun Gawli. Gawli is één van kopstukken in de 
onderwereld van Mumbai en heeft tegenwoordig zijn eigen politieke partij (Akhil Bharatiya 
Sena) (The Times of India, 27-12-2006). Een ander opmerkelijk voorval rond herontwikkeling 
van de BIT chawls bij Mumbai Central Station kwam in 2009 ook via een RTI-aanvraag aan het 
licht. In het kader van herontwikkeling van de chawls konden projectontwikkelaars een bod 
doen, maar wel met de voorwaarde dat zeventig procent van de huurders achter dit bod 
stonden. Als bewijs moest deze zeventig procent formulieren invullen, inclusief handtekening en 
pasfoto. Uit de RTI-aanvraag bleek dat minstens 45 van deze formulieren vervalst waren. 
Jongeren in de chawl zouden valse formulieren hebben verzameld, met daarop valse 
handtekeningen. Ook werden foto’s gebruikt van internet en van geestelijke leiders op de 
televisie die helemaal niet in India woonachtig zijn. De projectontwikkelaar Disnesh Jain 
ontkende zulke middelen te gebruiken. ‘Why would I resort to such measures? I am giving them 
a very good scheme and a 350 square feet house. These people are trying to malign me because 
they want to appoint their own builder’ (Mumbai Mirror, 19-01-2009). Beide voorbeelden laten 
in ieder geval zien dat bij deze kleinschalige herontwikkelingen van de BIT chawls sprake is 
geweest van vormen van fraude en/of corruptie. 
 
Voor de BDD chawls zijn er wel plannen voor grootschalige herontwikkeling. De discussie over 
herontwikkeling ontstond reeds in 1994 en ontaardde toentertijd in een controverse. Door 
slecht onderhoud verkeerden de chawls in een verslechterende conditie. Volgens een prominent 
lid van de Congress partij Mr. Ajit Sawant zou de situatie zijn verslechterd door de regelgeving 
en de bureaucratie. Het bewind over de chawls is in handen van het housing department 
(onderdeel van de MHADA), terwijl het onderhoud in handen is van het public works 
department (onderdeel van de MCGM). Beide partijen wijzen naar elkaar over de 
verantwoordelijk van het beroerde management. Voor de herontwikkeling had de Bombay 
Housing and Area Development Board (BHADB), onderdeel van de MHADA, een tweetal 
voorstellen. Het eerste voorstel bestond uit een verhoging van de FSI naar 3,192 binnen het 
stedelijk vernieuwingsprogramma van de deelstaat. Door deze extra bouwhoogte zouden kosten 
voor herbouw, geschat op Rs. 2.5 miljard (40 miljoen euro), gecompenseerd kunnen worden. 
Een tweede voorstel bestond uit het betrekken van multinationals en grote bedrijven bij de 
herontwikkeling. Deze bedrijven zouden extra ruimte in het zuiden van Mumbai goed kunnen 
gebruiken. De huurders verenigd in de Akhil BDD Chawl Rahivashi Mahasang gaven echter aan 
de MHADA niet te vertrouwen en zelf het initiatief te willen nemen voor herontwikkeling. ‘We 
don’t trust the state government and its agencies, whether MHADA or BHADB. We, the tenants, 
are the sole custodians of our tenements’, aldus Mr. Arvind Waghmare van deze 
huurdersorganisatie. Sinds een resolutie van de overheid hadden deze huurders namelijk sinds 
mei 1994 het recht op wederverkoop van hun woningen in de BDD chawls. Huurders kwamen 
daarom met een plan voor de herontwikkeling van de chawls, waarbij private ontwikkelaars 
zouden worden betrokken. Een controverse ontstond echter, omdat huurders niet gebruik 
mochten maken van een verhoging van de FSI naar 3.192. Deze verhoging zou exclusief 
voorbehouden moeten blijven aan de deelstaatoverheid. Volgens het eerder genoemd lid van de 
Congress partij Ajit Sawant zou daarom de FSI moeten worden verhoogd, ook voor de huurders. 
Politieke tegenstanders gaven echter aan dat dit loze beloftes waren en de uitspraak alleen maar 
was bedoeld om stemmen voor zich te winnen. ‘The entire plan is a sop to the BDD voters. On 
the eve of every state assembly elections, the Congress wakes up to the plight of the tenants’, 
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aldus Mr. Kalidas Kolambkar van de Shiv Sena. De onafhankelijke politica Ms. Sumitra Wable 
nam de plannen voor herontwikkeling van de Chawls met een korrel zout en noemde het ‘empty 
slogans, nothing else’ (The Times of India, 17-10, 1994).  
 
Ook in de jaren daarna bleven plannen voor herontwikkeling van de BDD chawls geregeld in het 
nieuws komen. Tot daadwerkelijke herontwikkeling kwam het echter nooit. In 1996 deed een 
comité het voorstel dat MHADA een pilot-project moest starten voor de herontwikkeling van vijf 
chawls in Worli (Indian Express, 26-09-1999). Vervolgens werd in 1999 weer gesproken over 
een pilot-project voor de herontwikkeling van drie chawls in Worli op een stuk grond van 6328 
m2. Op de plaats van de chawls zouden gebouwen van acht verdiepingen verrijzen. De huurders 
van de chawls zouden hier een woning gratis krijgen van 21 m2, terwijl ook een deel van de 
woningen verkocht kon worden in de vrije markt (The Asian Age, 26-02-1999). Vervolgens 
werden in hetzelfde jaar de voorstellen voor deze pilot-projecten terzijde geschoven en kwam 
de focus weer te liggen op de integrale herontwikkeling van alle BDD chawls. ‘A model multi-
storyed township, complete with facilities such as schools, colleges, hospital and a commercial 
mall, would replace the sturdy three-storied BDD chawls constructed 70 years ago (The Times of 
India, 20-09-1999). Ook in 2005 werd weer een comité ingeschakeld om onderzoek te doen naar 
herontwikkeling van de BDD chawls, waarna diverse berichten in de media kwamen dat met 
herontwikkeling kon worden gestart. Tot op heden is aan de ruimtelijke vorm van de chawls nog 
niets veranderd.  
 
Minstens een drietal zaken zijn opvallend bij de berichten rondom herontwikkeling. Ten eerste 
vormen financieringsmethoden voor de herontwikkeling een continu punt van discussie. De 
methoden van financiering variëren van totale herontwikkeling door de MHADA via 
kruissubsidiëring tot aan volledig private herontwikkeling via aanbesteding. Ook verschillende 
tussenvormen van publiek-private samenwerking worden meerdere malen genoemd. In 1999 
leek er overeenstemming te bestaan dat herontwikkeling zou plaatsvinden door een private 
partij, aangewezen door de deelstaatoverheid. Hierover ontstond echter ophef toen duidelijk 
werd via politieke tegenstanders dat de ontwikkelaar, aan wie het contract werd gegund, 25 
miljard roepie (390 miljoen euro) winst zou kunnen maken op de herontwikkeling. De 
aanbesteding had niet openbaar plaatsgevonden en de overheid wilde de naam van de 
projectontwikkelaar ook niet kenbaar maken (Mid Day, 26-09-1999). Ten tweede is opvallend 
dat bij de plannen voor herontwikkeling telkens sprake is van een bepaalde politieke strijd. 
Politieke tegenstanders geven diverse keren aan dat de plannen alleen maar dienen om 
stemmen te winnen voor verkiezingen. Hiervan zijn diverse voorbeelden: ‘Elections are coming 
up and they (politici red.) cannot afford to lose voters on this issue’ (The Asian Age, 27-02-
1999). ‘The decision was taken had to be viewed in the context of the coming elections to the 
Lok Sahba and state assembly’ (The Times of India, 31-07-1999). Ten derde valt op dat er ook 
sprake is van een strijd tussen huurders en de overheid. ‘The MHADA and various associations 
of tenants of BDD chawls are locked in a battle to get rights to the redevelopment of the chawls 
in Mumbai’ (Indian Express, 24-10-01). Gezien de hoge waarde van de grond bij de BDD chawls, 
claimen de verschillende partijen het recht op herontwikkeling. Niet alleen de 
huurdersorganisaties stonden hierbij tegen over de MHADA, maar ook tegenover elkaar. In 2001 
ging de BDD Chawl Bhadekaru Hakku Sanrakhsana tegen het besluit van het housing 
department in om de Akhil BDD Chawl Rahivasi Mahasangh het herontwikkelingproject te 
gunnen (Indian Express, 24-10-01). Blijkbaar hebben de verschillende vertegenwoordigers van 
de huurders geen eenduidige gezamenlijke belangen.  
 
In augustus 2009 verscheen een nieuw rapport over de herontwikkeling van de BDD chawls. Dit 
rapport werd deze keer opgesteld door de Mumbai Transformation Support Unit (MTSU), een 
initiatief van de Wereldbank, Cities Alliance, United States Agency for International 
Development, All India Institute of Local Self-Government en de overheid van Maharashtra 
(MTSU, 2009). In het rapport wordt niet alleen aandacht besteed aan de kenmerken van de 
chawls en de sociaaleconomische karakteristieken van de huurders, maar ook aan 
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financieringsmethoden voor herontwikkeling. Twee verschillende methoden worden 
geïntroduceerd: de DCR 33(9) model en het Dharavi model. Beide modellen gaan uit van een 
verhoging van de  FSI naar 4, terwijl de huidige FSI van de vier locaties nu gemiddeld 1.05 is. Bij 
beide modellen betekent dit dat er ruimte ontstaat voor extra woningen. Tevens krijgen in beide 
modellen de huidige huurders van de BDD chawls een woning in eigendom van 28 m2 met een 
kamer, keuken en toilet in nieuwbouwcomplexen. De publieke voorzieningen worden hierbij 
door private ontwikkelaars ontwikkeld. Het DCR 33(9) model gaat er van uit dat zowel MHADA 
als een private ontwikkelaar extra woningen bouwen om te verkopen. De extra woningen 
gebouwd door de MHADA (circa 4900 woningen) zijn bedoeld voor lagere en 
middeninkomensgroepen en zijn daarom qua oppervlakte beperkt tot maximaal 58 m2. De 
woningen gebouwd door een private ontwikkelaar (circa 1630 woningen) zijn groter en kunnen 
verkocht worden op de vrije markt. De ontwikkelaar krijgt tevens de mogelijkheid om ruimte te 
ontwikkelen voor commerciële doeleinden. In totaal levert deze methode de MHADA 4900 
nieuwe woningen op, waarvan de gefixeerde waarde 22.2 miljard roepie (350 miljoen euro) is. 
De marktwaarde is twee tot drie keer hoger. Het Dharavi model is gebaseerd op de 
financieringsmethode die gebruikt is bij de herontwikkeling van Dharavi, Mumbai’s meest 
bekende en grootste slum. Hierbij kunnen private ontwikkelaars via een openbare aanbesteding 
bieden op de rechten voor herontwikkeling van de BDD chawls. De extra ruimte die ontstaat 
door herontwikkeling mag de ontwikkelaar gebruiken voor de bouw van woningen of 
commerciële complexen, welke verkocht kunnen worden op de vrije markt. De verwachting is 
dat deze methode de MHADA netto 17 miljard roepie (265 miljoen euro) oplevert. Dit is feitelijk 
de verwachte hoogte van een bod door private actoren voor de aanbesteding. Opvallend is dat 
de rapportage ook aandacht besteed aan de transparantie van de twee modellen. ‘Transparency 
at all phases of the project will ensure the success and could provide model for future cluster 
development projects in Mumbai and other cities’ (MTSU, 2009, p. 51). Geconstateerd wordt dat 
het Dharavi model met open biedingen volledig transparant is, terwijl het DCR 33(9) model, 
waarbij een ontwikkelaar wordt geselecteerd op basis van toestemming van 70 procent van de 
huurders, minder transparant is (MSTU, 2009). 
 
In augustus 2010 werd duidelijk dat deelstaatoverheid had besloten dat niet de MHADA de BDD 
chawls mocht gaan herontwikkelen, maar private partijen. Daarmee lijkt de overheid niet te 
kiezen voor het DCR 33(9) model, maar voor het Dharavi model. Volgens Chief Minister Ashok 
Chavan zou MHADA niet de expertise en capaciteit hebben om de herontwikkeling van de 
chawls op zich te nemen. State-run agencies like Maharashtra Housing and Area Development 
Authority (Mhada) are not capable enough for redevelopment projects’ (DNA, 27-08-2010). 
Volgens de regeringsleider zou de deelstaat Maharashtra ervan kunnen profiteren als private 
partijen de herontwikkeling zouden uitvoeren: ‘We will get free houses, get money and do not 
have to spend anything’ (Hindustan Times, 27-08-2010). Dat private partijen met dergelijke 
deals winst zouden maken, vond de Chief Minister geen probleem. ‘If they invest money, they are 
bound to make profits’ (Hindustan Times, 27-08-2010). Volgens de oppositie in het 
deelstaatparlement komt de keuze om de herontwikkeling neer te leggen bij private partijen 
voort uit een nexus tussen politiek en projectontwikkelaars. ‘The state has malafide intention in 
gifting the land to the private parties’ (Hindustan Times, 27-08-2010), aldus oppositieleider 
Eknath Khadse. MHADA had graag de herontwikkeling op zich genomen. Doordat de MHADA 
nog slechts 2 hectare land beschikbaar heeft, zagen ze de herontwikkeling als goede 
mogelijkheid om extra betaalbare woningbouw te creëren. Volgens een ambtenaar van de 
MHADA komt het er nu op neer dat de MHADA mag opdraven voor de kosten voor het maken 
van een ontwerpplan en het uitschuiven van tenders, waarna private ontwikkelaars er 
vervolgens met de winst vandoor kunnen gaan (DNA India, 27-08-2010). De herontwikkeling 
lijkt hierbij andermaal vooral een politieke strijd te zijn geworden, waarbij de publieke 
woonsector slechts een beperkte rol speelt. 
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Afsluiting 
De vraag is nu wat deze historie van de BIT en BDD chawls duidelijk heeft gemaakt? Deze fase 
van laat industrieel kolonialisme laat zien dat de stedelijke ontwikkeling in Mumbai werd 
gedreven door een heleboel selectieve, private en vaak tegenstrijdige overwegingen die 
uiteindelijk werkten tegen de eenwording van de stad als geheel. De koloniale ruimtelijke 
praktijk werd gedomineerd door de economische, politieke en sociale belangen van een kleine 
demografische minderheid. Privileges en ontwikkelingen kwamen vooral ten goede aan deze 
elite, terwijl voor het merendeel van de bevolking nauwelijks perspectief werd geboden voor 
verbetering van de huisvesting, transport, gezondheidszorg en basisvoorzieningen. Bij zowel de 
BIT chawls als de BDD chawls was dan ook het bieden van adequate huisvesting voor de lagere 
inkomensgroepen nooit één van de fundamentele doelen. Dit kwam onder meer tot uitdrukking 
in de lage kwaliteit van de woningen, het geringe aantal woningen dat werd gebouwd en het 
nauwelijks bereiken van de lagere inkomensgroepen bij het bieden van adequate huisvesting. 
Vanaf de jaren zeventig werden de BIT chawls en de BDD chawls, evenals andere delen van 
Mumbai, het strijdtoneel van onlusten tussen bevolkingsgroepen. Bij deze rellen speelden 
politieke motieven op de achtergrond een belangrijke rol. Tegelijkertijd zorgden de rellen voor 
een toenemende segregatie in buurten. Bij de herontwikkeling van de BIT chawls wordt 
duidelijk dat er sprake is van corruptie en fraude. De herontwikkeling van de BDD chawls lijkt 
vooral een politieke strijd te zijn in een zoektocht naar stemmen bij de politieke partijen en geld.  
 
6.2 Private Chawls 
In en rondom de Mill Area werden niet alleen chawls gebouwd bij de publieke 
woningbouwprojecten van de BIT en de BDD. Het merendeel van de chawls werd gebouwd door 
private actoren, zoals landeigenaren en fabriekseigenaren en kunnen daarom niet direct 
gekarakteriseerd worden als publieke woningbouw. Mede door een bevriezing van de huur door 
de Rent Control Act, worden veel private chawls slecht onderhouden. Om gevaarlijke situaties te 
voorkomen kwamen tienduizenden chawls onder toezicht te staan van de publieke 
woningbouworganisatie MHADA. Ook bij de herontwikkeling van de private chawls speelt de 
MHADA dikwijls een belangrijke rol. In deze paragraaf zal achtereenvolgens worden ingegaan op 
de bouw, het verval en de herontwikkeling van de private chawls.  
 
De bouw van private chawls 
In de vorige paragraaf werd reeds duidelijk dat de industrialisatie in de tweede helft van de 
negentiende eeuw zorgde voor een grote instroom van arbeidsmigranten in Mumbai. Om de 
migranten te huisvesten bouwden ondernemende landeigenaren woningen. Dit waren 
eenvoudige chawls in de buurt bij de verschillende textielfabrieken. Door gebrek aan 
regelgeving werden deze private chawls gebouwd zonder aansluiting op riolering en op elk 
stukje grond dat maar beschikbaar was (Hazareeshing, 2001, p. 238). ‘Since land was expensive, 
tenurial conditions complex and, most crucially, returns on rentals for the poor invariably low, 
builders filled their sites with chawls and squeezed into them as many tenements as they could’ 
(Adarkar & Menon, 2004, p. 20-21).  
 
De private chawls kennen een grotere variatie in de constructie dan de chawls gebouwd door de 
BIT en BDD. De chawl kan worden omschreven als een typologie bestaande uit meerdere 
afzonderlijke wooneenheden met daarin een keuken en wasplaats. De eenkamerwoningen zijn 
gelegen langs een gang met een gemeenschappelijke toegang en aan het einde van de gang 
gedeelde toiletten. Bij deze vormen van huisvesting zijn dichtheden bekend van 3000 personen 
per hectare. Bij de meeste chawls, die zijn gelegen langs drukke straten, zijn er winkels op de 
begane grond gevestigd. Soms zijn de chawls ook gelegen rond een gezamenlijke binnenplaats. 
De constructie van de chawls wordt meestal gekenmerkt door een houten frame en schuine 
daken. Later werden ook sommige chawls gebouwd met frames van gewapend beton. De gangen 
zijn niet alleen belangrijk voor de frisse lucht, maar spelen ook een rol in het culturele leven van 
de bewoners. Door de geringe ruimte in de woningen zelf, vond een groot deel van de vrije tijd 
plaats in de gemeenschappelijke gangen, waardoor zich een gemeenschappelijke cultuur kon 
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ontwikkelen. In het begin werden de eenkamerwoningen van acht tot vijftien vierkante meter 
voornamelijk bewoond door vier á vijf arbeidsmigranten die tijdens de moesson terug gingen 
naar hun dorpen om te helpen op het agrarische land. Later vertrokken ook hele families naar de 
stad, vanwege de betere kansen in de stad (Shetty e.a., 2007). 
 
Het verval van de chawls 
Na de Tweede Wereldoorlog stegen de huren van woningen in Mumbai zeer snel. Voor de 
gewone man werd daardoor de huur veelal onbetaalbaar. Om de rechten van de huurder te 
beschermen werd daarom in februari 1948 de ‘Bombay Rents, Hotel Rates and Lodging House 
Rates Control Act 1947’ ingevoerd. Deze wet, veelal aangeduid als Rent Control Act, zorgde dat 
huren van woningen werden bevroren op het niveau van 1 september 1940. Voor overige 
woningen kon de rechter een standaard rente vaststellen die niet mocht worden verhoogd. 
Daarnaast voorzag de wet in het beschermen van huurders tegen uitzetting en de overdracht 
van huurrechten bij erfopvolging. De Rent Control Act zorgde echter wel voor een aantal nieuwe 
problemen. In de navolgende periode namen de kosten van bouwmateriaal en arbeidsloon sterk 
toe, waardoor het voor de private verhuurders met de geringe huurinkomsten nauwelijks 
mogelijk was om ook maar de minimale en noodzakelijke reparaties aan de huizen uit te voeren. 
Ook de huurders hadden veelal niet het geld voor reparaties. De veelal houten materialen in de 
chawls konden slecht tegen het zwoele klimaat, de hevige regenval en het gebrek aan reparaties. 
In de periode tussen 1960 en 1970 stortten daarom verschillende chawls in. Dit gaf niet alleen 
een financieel verlies, maar ook verloren mensen hun leven (Government of Maharashtra, 2007).  
 
Private Chawl in de Mill Area onder toezicht van de MHADA 

 
 
Naast de Rent Control Act had ook de introductie van de Development Control Regulations 
(DCR) in 1965 effect op het onderhoud van de private chawls. Met deze komst van regelgeving 
werd ook de maximale bouwhoogte beperkt tot een FSI van 1.66. In veel gevallen was in de 
daadwerkelijke situatie al sprake van een FSI tussen 2.5 en 4. De beleidsmakers dachten 
toentertijd wellicht dat bij herontwikkeling een lagere bouwhoogte zou leiden tot een lagere 
dichtheid en minder congestie. In de praktijk kwam het er op neer dat er nauwelijks sprake was 
van herontwikkeling en de private chawls vanwege hun hoge vastgoedwaarde volledig werden 
benut. Dit kwam onder meer doordat met name in de binnenstad de chawls hun woonfunctie 
verloren en werden benut voor commercieel gebruik. De winsten die met deze transacties 
werden verdiend, werden niet gebruikt voor herontwikkeling van de gebouwen (Phatak, 1996, 
p. 188).  
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De deelstaatoverheid nam met de invoering van de Bombay Building Repairs and 
Reconstruction Act 1969 de verantwoordelijkheid over voor reparatie en herstel van de private 
gebouwen, veelal chawls. Hiermee vormt Mumbai een uitzondering in de wereld; ‘the Bombay 
island city must have been the only one in the World to enforce this kind of Act’ (Government of 
Maharashtra, 1997, p. 3). Om de kosten voor de noodzakelijke reparaties aan de gebouwen te 
betalen werd een ‘Repair Cess’ in het leven geroepen. Per jaar moest de eigenaar van de private 
woongebouwen een bepaald bedrag betalen aan de overheid. Verantwoordelijk voor de 
reparaties was de Bombay Repair and Reconstruction Board, die vanaf 1976 onderdeel ging 
uitmaken van de MHADA. De Board deed de noodzakelijke structurele reparaties en waar de 
kosten van de reparaties boven een bepaalde grens kwamen ging men over tot herontwikkeling. 
Bij herontwikkeling werden eigenaren gedwongen de private gebouwen te verkopen en werden 
de oude huurders na herontwikkeling huurders bij de Board (Mukhija, 2004). Tussen 1970 en 
1990 werden in totaal 222.180 private woningen gerepareerd. Ook werden er 252 gebouwen 
herontwikkeld met daarin 15.256 woningen. Deze herontwikkeling leverde de MHADA 3.463 
extra nieuwe woningen op (Phatak, 1996). Huurders van gebouwen die werden herontwikkeld, 
kwamen veelal ‘tijdelijk’ te wonen in ‘transit camps’. In veel gevallen moesten huurders echter 
noodgedwongen jarenlang in deze tijdelijke woningen verblijven (Government of Maharashtra, 
1997) 
 
Herontwikkelingslocatie van een private chawl in de Island City 

 
 
Herontwikkeling van de chawls 
In het begin van de jaren negentig is de MHADA een nieuwe strategie gaan volgen voor de 
herontwikkeling van private chawls. Dit herontwikkelingsprogramma vergrootte de toegestane 
dichtheid van woningen, in aantal woningen en bebouwingsoppervlakte. De deelstaat 
verwachtte dat de hogere toegestane dichtheid er toe zou leiden dat extra woningen verkocht 
konden worden in de vrije markt, waarbij de opbrengsten (via kruissubsidies) gebruikt konden 
worden om de huurders gratis woningen aan te bieden. Daarnaast kregen de ontwikkelaars van 
herontwikkelingsprojecten (overheden, private ontwikkelaars, huurdersorganisaties of een 
combinatie van deze drie) de mogelijkheid om winst te maken met de ontwikkelingen. Mukhija 
(2006) laat met een casestudie van de Sambhu Kimati Chawl in Parel (in het midden van de 
Island City) zien dat herontwikkeling van de chawls geen eenvoudige opgave is. Het gebruik van 
kruissubsidies lijkt sterk af te hangen van de hoge vastgoedprijzen op de markt, 
herontwikkelingsprojecten blijken technisch veeleisend en gecompliceerd, onenigheden en 
conflicten tussen participanten en stakeholders zijn mogelijk en toegang tot financiële middelen 
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blijkt vaak lastig. Tegelijkertijd laat de casestudie echter wel een beeld zien dat herontwikkeling 
van de private chawls een bijdrage kan leveren aan de revitalisering van buurten. Daarnaast 
kunnen extra woningen worden gecreëerd en kunnen de ontwikkelaars winst maken. Bovendien 
biedt het voor huurders met veelal lagere inkomens de mogelijkheid om een nieuwer en groter 
huis te betrekken. Mukhija (2006) laat daarmee zien dat samenwerking tussen overheden, 
projectontwikkelaars en bewoners niet altijd gemakkelijk is, maar dat het wel nieuwe kansen 
biedt. 
 
6.3 Herontwikkeling van de Mill Area 
Een eeuw lang stonden de textielfabrieken aan de basis van belangrijke economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen in Mumbai. Desondanks raakte de textielindustrie vanaf eind 
jaren zeventig in verval en sloten veel textielfabrieken in de loop der jaren de deuren. Er zijn 
verschillende factoren die hebben bijgedragen aan het verval van de textielfabrieken. ‘The 
problems of the textile industry have its roots in a complex set of factors, including government 
policy, lack of modernization, diversification of company funds by the millowners and the 
growth of the powerloom sector using facilities and subsidies set aside for the encouragement of 
the handloom industry’ (Adarkar, Menon & 2004, p. 337). Daarnaast waren er ook omvangrijke 
en langdurige stakingen in de jaren tachtig. Op het hoogtepunt staakten 250.000 textielarbeiders 
en duurde de staking 18 maanden voort (D’Monte, 2006). Bij het verval van de textielfabrieken 
speelde ook mee dat de fabriekseigenaren zich gingen realiseren dat de grond waarop de 
textielfabrieken stonden veel waard was op de vastgoedmarkt. ‘Faced with rising land prices, 
sustained industrial action, severe competitive pressure and a hostile fiscal regime, the 
millowners diversified, outsourced and withdrew from the industry. The real estate on which 
the mills stood appeared to be worth more than the industry could realize’ (Adarkar & Menon, 
2004, p. 71). Het werd daarmee interessanter voor fabriekseigenaren om zich te richten op 
vastgoedontwikkelingen dan op de textielindustrie.  
 
Het fysieke verval van de Hindoostan Mills 

 
 
De grond waarop de textielfabrieken waren gebouwd, was in veel gevallen feitelijk niet in 
eigendom van de fabriekseigenaren, maar werd geleasd van de overheid. De leaseduur van de 
contracten was vaak lang (tot wel 999 jaar) en de leasekosten waren zeer laag (soms wel één 
roepie per jaar). Daarmee hadden de fabriekseigenaren in de praktijk de grond in bezit. Deze 
grond had echter wel een industriële bestemming, waardoor commercieel en residentieel 
grondgebruik niet mogelijk was. In 1991 opende de deelstaat van Maharashtra de deuren voor 
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de verkoop en herontwikkeling van de fabrieksterreinen, de grond waarop de textielfabrieken 
waren gebouwd. De fabrieksterreinen kwamen onder toezicht te staan van sectie 58 van de 
Development Control Regulations (DCR). DCR sectie 58 bracht twee grote voordelen voor de 
fabriekseigenaren met zich mee. Ten eerste gaf de DCR (58) toestemming het grondgebruik te 
veranderen van een industriële bestemming, naar een commerciële of residentiële bestemming. 
Ten tweede werd de FSI bij de fabrieksterreinen verhoogd, waardoor bijna drie keer zo veel 
mocht worden gebouwd dan voor 1991. In ruil voor deze concessies moesten de 
fabrieksterreinen bij herontwikkeling in ongeveer drie gelijke delen worden opgesplitst. Daarbij 
was één deel van de grond voor de eigenaar van de textielfabriek, één deel voor de gemeente 
(MCGM) voor openbare ruimte en publieke voorzieningen, en ook één deel voor de MHADA voor 
publieke woningbouw (Iswalkar, 2005). Herontwikkeling van de textielfabrieken zou daarmee 
grote kansen bieden om publieke woningbouw te realiseren in één van de meest centrale 
gebieden in de stad. Het plan was dat de publieke woningbouw op de fabrieksterreinen daarbij 
uitsluitend bestemd zou zijn voor lagere inkomensgroepen en voor tijdelijke woningen 
(D’Monte, 2002, p. 140). 
 
De fabriekseigenaren konden met de invoering van DCR (58) in 1991 mee gaan profiteren van 
de herontwikkeling van de textielfabrieken. Ze konden een deel van het land gaan 
herontwikkelingen en kregen extra FSI of TDR. Toch legden veel fabriekseigenaren zich niet zo 
maar neer bij de driedeling van het land (Iswalkar, 2005). Dat was op zichzelf ook niet heel 
verwonderlijk, omdat het land erg veel waard was. In totaal was er bij de 54 textielfabrieken 
grofweg 203 hectare onbezet land beschikbaar. De verwachte waarde hiervan tijdens het 
hoogtepunt van de vastgoedboom in het midden van de jaren negentig was tussen de 150 en 200 
miljard roepie (tussen 2,4 en 3.2 miljard euro). Zelfs met de daling van de vastgoedprijzen 
sindsdien met veertig procent, gaat het om zeer aanzienlijke bedragen (D’Monte, 2002, p. 123). 
In DCR (58) was er een mogelijkheid opgenomen voor de fabriekseigenaren om de driedeling 
van het land te omzeilen. Wanneer een textielfabriek financieel in de problemen zat, mocht het 
vijftien procent van het land ontwikkelen of verkopen. De opbrengsten hiervan konden dan 
gebruikt worden om de bedrijfsvoering van de textielfabriek weer te verbeteren. Deze vijftien 
procent van het land mochten worden ontwikkeld, zonder dat een deel moest worden afgestaan 
aan de gemeente en de MHADA. Sommige textielfabrieken staken zichzelf daarom doelbewust in 
de financiële problemen en konden daardoor land ontwikkelen, zolang ze maar onder de grens 
van vijftien procent bleven (Iswalkar, 2005). 
 
In 2001 kwam de deelstaatstaat met een ‘klein’ amendement op de DCR (58). Met het 
amendement zou volgens de Chief Minister tegemoet gekomen worden aan een langlopende 
wens van de textielarbeiders. De huurders van de woningen op de fabrieksterreinen zouden 
bescherming krijgen. Van het land dat werd toegewezen aan de MHADA, moest de helft gebruikt 
worden om woningen te ontwikkelen voor de textielarbeiders. Van het amendement werd 
slechts een formele melding gemaakt in een lokale krant. Het ‘kleine’ amendement bleek echter 
een zeer omvangrijk amendement te zijn. De driedeling van het land had niet langer betrekking 
op heel het stuk land van de textielfabrieken, maar enkel op de open onbebouwde stukken land 
bij de textielfabrieken. Omdat slechts een beperkt percentage van de fabrieksterreinen bestaat 
uit onbebouwde ruimte, werd daarmee het percentage van het land dat naar de gemeente en de 
MHADA zou gaan veel kleiner (zie figuur 6.6). Het potentieel beschikbare land voor publieke 
woningbouw in de Mill Area werd daarmee drastisch beperkt. Het amendement kwam wel goed 
uit voor de fabriekseigenaren. Voor hen kwam veel meer land beschikbaar voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Bij enkele textielfabrieken hoefde er helemaal geen land meer te worden 
afgestaan aan de gemeente en de MHADA. Daarnaast bleven de fabriekseigenaren vanuit de 
regelgeving uit 1991 ook het voordeel houden van een hoog FSI of TDR (Iswalkar, 2005).  
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Figuur 6.6: Verdeling van land bij de herontwikkeling van textielfabrieken volgens de oorspronkelijke DCR (58) 
(links) en volgens het amendement (rechts). 

   
Bron: Iswalkar, 1995, p. 7 
 
In 2005 werd een studiegroep ingesteld door de Chief Minister om nog eens goed naar het 
amendement uit 2001 te kijken. Opmerkelijk genoeg was het hoofd van de studiegroep iemand 
van de HDFC Bank. Juist deze bank had grote belangen in de ontwikkeling van de 
fabrieksterreinen. Daarnaast maakte ook één van de grootste grondbezitters in de Mill Area deel 
uit van de studiegroep. De studiegroep nam uiteindelijk geen serieuze beslissingen. Een Public 
Interest Litigation (PIL) van de Bombay Environmental Action Group (BEAG) had wel resultaat. 
Het Bombay High Court bepaalde dat ontwikkeling van de fabrieksterreinen moest worden 
stopgezet zolang er onderzoek is over issues als de eigendomsrechten en de geldigheid van het 
amendement uit 2001. De eigenaars van de textielfabrieken gingen vervolgens naar het 
Surpreme Court die de uitspraak van de High Court van tafel veegde. Deze uitspraak van het 
Surpreme Court wordt aangeduid als zeer controversieel (D’Monte, 2006). 
 
Exclusieve hoogbouwappartementen in de Mill Area 

   
 
Het amendement en de plotselinge koerswijziging van het Supreme Court kunnen gezien 
worden als een uitvloeisel van de political-business nexus, de sterke banden tussen de politiek, 
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ambtenaren en de private sector. Daarbij werd macht gebruikt om zo veel mogelijk winst te 
maken. ‘Indeed, the formation of a new nexus of cash, muscle and office by the 1980s, operating 
on a larger scale of wealth and power, was facilitated by the workings of democratic politics, but 
also suggested a certain degradation of governance’ (Adarkar & Menon, 2004, p. 76). Een 
voorbeeld van de verwevenheid tussen politiek en de private sector is te zien bij de verkoop van 
de Kohinoor Mill. De kopers waren een consortium van bedrijven van Manohar Joshi en Raj 
Thackeray, politici van de Shiv Sena. Ze betaalden 4.2 miljard roepie (67 miljoen euro) voor het 
stuk land van ongeveer twee hectare. Met de geldende FSI en de huidige marktprijzen, lijken ze 
daarmee al in te spelen op een verhoging van de FSI in de toekomst (Iswalkar, 2005). 
 
Ondanks de controverses over de herontwikkeling van Mill Area en de geringe hoeveelheid land 
dat beschikbaar is gekomen voor publieke woningbouw, hebben er zich wel ingrijpende 
ruimtelijke ontwikkelingen voorgedaan in de Mill Area. Luxueuze hoogbouwappartementen zijn 
op verschillende plekken ontwikkeld, zoals bij de MP Mill. Bij de Phoenix Mills is er een grote 
shopping mall ontwikkeld met allerlei leisurevoorzieningen. Dit zijn echter wel voor een groot 
deel ontwikkelingen waarvan slechts een klein deel van de inwoners van Mumbai voordeel van 
ondervindt. De herontwikkeling heeft daarnaast voor hogere dichtheden gezorgd, terwijl de 
infrastructuur nauwelijks is verbeterd.  
 
New Hind Mill 
De DCR (58) bepaalt dat ongeveer 1/3 van het open land bij herontwikkeling van 
textielfabrieken bestemd is voor de MHADA. Van dit land van de MHADA moet de helft worden 
gebruikt voor publieke woningbouw en de andere helft voor huisvesting van de voormalige 
textielarbeiders. Hiermee probeert men de textielarbeiders mee te laten profiteren van de 
herontwikkeling van de Mill Area. Op verschillende locaties in de Mill Area worden woningen 
voor de textielarbeiders ontwikkeld. Eén van deze locaties is bij de voormalige New Hind Mill. 
Op deze locatie van 3,3 hectare worden 3562 woningen van 21 m² gebouwd voor de 
textielarbeiders. Daarnaast worden ook 1654 tijdelijke woningen gebouwd (transit camps), 
bedoeld voor huishoudens bij de herontwikkeling van slums en private chawls (MHADA, 2011c). 
In eerste instantie was het de bedoeling dat iedere voormalige textielarbeider gratis een woning 
zou krijgen. Dit blijkt echter niet mogelijk, vanwege hoge bouwkosten en doordat de MHADA 
nog niet voldoende land in bezit heeft gekregen. Woningen worden nu verkocht voor Rs. 
750.000 (€11.800). Desondanks is er veel interesse voor de woningen. De MHADA ontving voor 
28.000 woningen maar liefst 120.000 inschrijvingen van voormalige textielarbeiders (DNA, 22-
07-2011).  
 
Woningen bij de New Hind Mill in aanbouw 
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Modern Mills 
De Modern Mills was één van de eerste textielfabrieken die werd herontwikkeld. Hierbij werd in 
lijn met de DCR 58 de optie gekozen om de bestaande gebouwen te laten staan en het open land 
te herontwikkelen. De fabriekseigenaar, de gemeente en de MHADA kregen hierbij ongeveer een 
even groot deel van het open land in hun bezit voor herontwikkeling (Business Standard, 26-03-
2005). De MHADA kreeg op deze manier een perceel van 0,7 hectare in handen, waarop drie 
gebouwen werden ontwikkeld met in totaal 376 woningen. Deze woningen waren bestemd voor 
de LIG (Lower Income Group) en de MIG (Middle Income Group). De oppervlakte van de 
woningen varieerde tussen 21 m² en 46 m² (Indian Express, 19-02-1999. De toewijzing van de 
woningen gebeurde met behulp van de MHADA loterij. Opvallend is dat een bewoner aangaf dat 
twee van de drie gebouwen vooral worden bewoond door overheidsfunctionarissen. Normaal 
gesproken wordt twintig procent van de woningen toegewezen aan overheidsfunctionarissen 
(MHADA, 2011a). De woningen van de LIG werden verkocht door de MHADA aan de 
uitverkorenen voor 1,4 miljoen roepie (€21.900). Een bewoner gaf aan dat veel uitverkorenen, 
tegen de regels in, hun woning al snel weer doorverkochten voor prijzen die soms het 
vijfvoudige waren van het bedrag dat aan de MHADA is betaald. De toewijzing van woningen 
door de MHADA kan daarmee grote voordelen en privileges opleveren voor een kleine groep 
mensen. De MHADA mist de instrumenten om mee te profiteren van deze winsten. ‘Mhada also 
lacks the machinery to prevent misuse of allotted plots. In a number of places, plots allotted for 
tenements at low prices are re-sold by the allotees for fantastic sums when the area around 
develops. A system must be devised to ensure that MHADA does not lose out on such re-sales’ 
(Mid Day, 24-05-1998).  
 
Publieke woningbouw bij de Modern Mills 

 
 
6.4 De Mill Area vanuit een ANT perspectief 
De drie voorgaande paragrafen hebben een verhaal geschetst van de ruimtelijke ontwikkeling 
van de publieke woonsector in de Mill Area. Verschillende relevante gebeurtenissen en 
elementen zijn hierbij besproken. Het verhaal van de Mill Area zal in deze paragraaf nader 
worden geanalyseerd vanuit de Actor-Netwerk Theorie. Hierdoor kan inzichtelijk worden 
gemaakt welke associaties van actoren, instituties en objecten bepalend zijn geweest bij de 
ruimtelijke ontwikkelingen. Het proces van translatie kan duidelijk maken hoe machtsrelaties 
verlopen bij deze ontwikkelingen. Het ANT perspectief biedt daarmee de mogelijkheid om te 
analyseren hoe de ruimtelijke ontwikkelingen in de Mill Area passen bij het dominante beeld in 
de literatuur van een versplinterende stad en ‘narritive of loss’. 



 
 
 

88 

 
Het verhaal van de Mill Area bestaat uit verschillende ontwikkelingen en gebeurtenissen. Van de 
opkomst van de publieke woonsector met de BIT en BDD tot etnische spanningen in de chawls. 
En van het verval van private chawls tot de herontwikkeling van de fabrieksterreinen. Er kan 
dan ook niet gesproken worden van één dominante associatie die bepalend is voor de 
ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
Grofweg kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de dominante associatie bij de 
ontwikkeling van de chawls en de dominante associatie bij de herontwikkeling van de Mill Area. 
Voor deze twee dominante associaties staan de belangrijkste actoren, instituties en objecten 
weergegeven in figuur 6.8.  
 
Figuur 6.8: Relevante actoren, instituties en objecten bij de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector 
in Mumbai. 
 Ontwikkeling van Chawls 

 
Herontwikkeling van de Mill 
Area 

Actoren BIT, BDD, gemeente, 
landeigenaren, 
fabriekseigenaren, migranten. 

Fabriekseigenaren, 
textielarbeiders, MHADA, 
projectontwikkelaars, 
deelstaatoverheid. 
 

Instituties BIT Act, stemrecht, etnische 
spanningen. 
 

DCR 58, amendement DCR, lease-
contracten, political-business 
nexus, FSI, TDR. 
 

Objecten Girangaon, slums, 
textielfabrieken, chawls. 

Textielfabrieken, 
Hoogbouwappartementen, 
Shopping Malls, Transit Camps. 
  

 
De dominante associaties komen tot stand in het proces van translatie. Sommige leidende 
actoren verwerven daarbij het recht om de sociale en natuurlijke wereld te representeren. 
Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt hoe machtsverhoudingen verlopen bij de ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het proces van translatie is in figuur 6.9 weergegeven voor de ontwikkeling van 
chawls en de herontwikkeling van de Mill Area.  
 
Figuur 6.9: Proces van translatie bij de ontwikkeling van chawls en de herontwikkeling van de Mill Area.  
 Ontwikkeling van Chawls 

 
Herontwikkeling van de Mill Area 

Problematisering Mumbai werd aan het eind van de 
negentiende eeuw gekenmerkt door 
overbevolking en onhygiënische 
omstandigheden. Voor de vele 
arbeidsmigranten was er geen adequate 
huisvesting. Plagen waren doodsoorzaak 
nummer één. 
 

De textielfabrieken raakten door verschillende 
redenen in verval en sloten hun deuren. Door 
de zeer centrale ligging was de grond waarop 
de textielfabrieken waren gebouwd veel waard. 
Het probleem was echter wel dat de grond 
bestemd was voor industrieel gebruik en dat 
daardoor herontwikkeling van de grond niet 
mogelijk was. 

Interesseren Bij de elite ontstond een breed gedragen 
consensus dat de stad moest worden 
‘schoongemaakt’. De focus lag hierbij niet zo 
zeer op de slechte woonomstandigheden van 
de arbeidsmigranten, maar veel meer op de 
volksgezondheid.  

Het verval van de textielfabrieken en de 
problemen van textielarbeiders zorgden er 
voor dat de overheid geïnteresseerd raakte in 
de herontwikkeling van de Mill Area. Daarbij 
zag de overheid kansen om een deel van de 
grond ook te gebruiken voor publieke 
doeleinden, zoals publieke woningbouw en 
openbare ruimte. 

Vastlegging 
 
 
 

De rolverdeling tussen actoren werd 
vastgesteld in de BIT Act. De BIT werd sterk 
gedomineerd door de lokale elite die een 
leidende rol op zich namen. Deze elite 
bestonden uit landeigenaren en de 

Met DCR (58) werd het mogelijk om de 
fabrieksterreinen te herontwikkelen. De 
rolverdeling werd vastgesteld, waarbij een 
driedeling van het land zou plaatsvinden tussen 
fabriekseigenaren, de gemeente en de MHADA. 
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fabriekseigenaren. Het verbeteren van de 
volksgezondheid moest worden bereikt door 
het opruimen van slums en het versterken 
van sociale segregatie. De publieke 
woningbouw stond dan ook in het teken van 
het spreiden van klassen. Voor arbeiders 
waren de publieke chawls veelal 
onbetaalbaar. Bij de planning van de publieke 
woningbouw was geen rol weggelegd voor de 
arbeiders. 

Zeer bepalend was het amendement op DCR 
(58) in 2001. Hiermee werd de rol van de 
gemeente en de MHADA bij de herontwikkeling 
drastisch ingeperkt. De rol van de 
fabriekseigenaren en projectontwikkelaars bij 
de herontwikkeling werd versterkt. Voor 
publieke woningbouw kwam veel minder 
ruimte beschikbaar dan in eerste instantie was 
beoogd.  

Mobilisatie 
 

Leidend bij de ontwikkelingen waren de elite 
in de BIT. Ook de gemeente had een 
bepalende rol als belangrijke financier. Het 
merendeel van de bevolking werd niet 
betrokken bij de ontwikkelingen in de 
publieke woonsector en hadden ook geen 
stemrecht.  

De deelstaatregering nam een leidende rol op 
zich door eerst DCR (58) vast te stellen en later 
het amendement. Het was de Chief Minister zelf 
die zich positief uitsprak over het amendement. 
Op de achtergrond speelde daarbij een lobby 
van de private sector een belangrijke rol. 

 
Het verhaal van de Mill Area lijkt in eerste instantie in het beeld te passen van een versplintering 
van de stad: van de dominantie van de elite in de BIT tot de political-business nexus bij de 
herontwikkeling van de textielfabrieken. De stedelijke herstructurering wordt door een elite 
actief gebruikt om maximale winsten te behalen en exclusieve ruimtes te ontwikkelingen, 
waarbij de ‘underprivileged’ worden weggedrukt.  
 
Er kunnen echter wel een aantal kanttekeningen bij deze constatering geplaatst worden. Ten 
eerste lijkt niet zo zeer de globalisering een rol te spelen bij de totstandkoming van 
versplintering van de stad, maar is deze versplintering eerder de uitkomst van specifieke lokale 
karakteristieken (etnische en religieuze spanningen, FSI regelgeving, political-business nexus, 
vastgoedprijzen etc.). Ten tweede kan de uitkleding van het publieke domein en de terugtreding 
van de overheid niet gezien worden als dominante factor bij de versplintering van de stad. Bij de 
herontwikkeling van de chawls blijkt juist de kleinere rol van de overheid nieuwe kansen te 
geven voor huurders om mee te profiteren van de herontwikkeling. Daarnaast blijkt dat juist 
toen de overheid in het begin van de twintigste eeuw een regierol op zich nam, het ruimtelijk 
beleid vooral gericht was op de spreiding van verschillende klassen. In navolging hierop blijkt 
ten derde dat versplintering geen nieuwe fenomeen is. Bij de opkomst van de publieke 
woonsector waren de stedelijke ontwikkelingen van de BIT vooral gericht op het in stand 
houden van de privileges van de welvarende klasse. Ten vierde blijkt dat niet enkel de elite de 
ruimtelijke ontwikkeling bepaalt en mee kan profiteren van privileges en voordelen, maar ook 
diverse groepen in de maatschappij. Ook huurders kunnen voordeel hebben bij de 
herontwikkeling van chawls en uitverkorenen van de MHADA loterij bij de Modern Mills kregen 
het privilege om hun woning zeer lucratief door te verkopen. Deze vier kanttekeningen maken 
duidelijk dat neo-marxistische beeld van een versplintering van de stad tekort schiet voor een 
verklaring van de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in de Mill Area.  
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7 Charkop 
 
Charkop lijkt op het eerste gezicht een rustige aangename buitenwijk in het noorden van 
Mumbai. Toch gaat achter de ontwikkeling van Charkop een heel verhaal schuil over de publieke 
woonsector. Waar andere wijken in Mumbai voornamelijk zijn ontwikkeld door private 
ontwikkelaars, is Charkop grotendeels ontwikkeld door de overheid. De publieke woningbouw 
heeft er toe bijgedragen dat Charkop een unieke ruimtelijke vorm heeft in Mumbai: er is op grote 
schaal laagbouw gebouwd. Tegelijkertijd werd de constructie van de woningbouw grotendeels 
overgelaten aan de bewoners zelf en werd nadrukkelijk de samenwerking gezocht met private 
partijen. Achter de ontwikkeling van Charkop gaat ook nog een ander verhaal schuil, het verhaal 
van bouwen in de mangrove. Grote delen van Charkop zijn evenals veel andere delen van 
Mumbai gebouwd in de mangrove. Door wetgeving ten behoeve van de bescherming van de 
mangroves werd de publieke woningbouw een halt toegeroepen. Ondertussen gaan (illegale) 
ontwikkelingen in de mangroves wel gewoon verder. Recente ontwikkelingen als de aanleg van 
een metrolijn, zullen nieuwe ontwikkelingen in de wijk teweegbrengen. In dit hoofdstuk zullen 
de ruimtelijke ontwikkelingen van Charkop worden besproken. Daarbij wordt antwoord 
gegeven op de volgende deelvraag: 
 
Wat vertellen de casestudies over de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector en de 
versplintering van Mumbai? 
 
In dit hoofdstuk zal allereerst worden ingegaan op het Bombay Urban Development Project, wat 
het startschot was van de grootschalige ontwikkeling van Charkop. Hierna zal worden ingegaan 
op het bouwen in de mangroves, waarbij het spanningsveld tussen woningbouw en 
natuurbehoud aan bod zal komen. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal overige 
ontwikkelingen, zoals de aanleg van een nieuwe metrolijn bij Charkop, het gebruik van de Right 
To Information Act en de functie van ‘cooperative housing societies’. In de laatste paragraaf van 
dit hoofdstuk zal de casestudy geanalyseerd worden vanuit een ANT perspectief en zal de 
casestudie geplaatst worden in het debat over de versplintering van steden. 
 
7.1 Bombay Urban Development Project 
Tot de jaren tachtig was Charkop niet meer dan een klein dorpje van Koli-vissers met rondom 
uitgestrekte moeraslanden. De grootschalige ontwikkeling van Charkop startte in 1984 met de 
komst van de Wereldbank naar Mumbai. De Wereldbank introduceerde het Bombay Urban 
Development Project (BUDP). In 1979 startte de overheid van Maharashtra, geïnitieerd door de 
Wereldbank, discussies over een stedelijk ontwikkelingshulpprogramma. De hulp van de 
Wereldbank bracht een aantal voorwaarden en principes met zich mee, als betaalbaarheid, 
kostenreductie en het vermogen om te repliceren. Het BUDP had als hoofddoel: ‘to provide 
opportunity, especially to the urban poor, to build environmentally acceptable shelters within 
their budgetary limits and thereby secure a better match between resources and realistically 
available land, infrastructure and shelter investment by all sectors’ (MMRDA, 1996, p. 1991). De 
doelstellingen van het BUDP konden op de volgende manier gegroepeerd worden: 
A: Om de beschikbaarheid van land, infrastructuur en het onderdak aanzienlijk te vergroten, in 
het bijzonder voor de families met lagere inkomens en kleine ondernemers. 
B: Om substantieel de financiële en administratieve capaciteit van de lokale overheden te 
verbeteren voor het leveren en onderhouden van voorzieningen. 
C: Om de institutionele capaciteit te versterken om te plannen, coördineren, implementeren en 
het evalueren van projecten, programma’s, beleid en prestaties. 
D: Om de kosten in de publieke sector te drukken en om tot een grootschalige reductie van de 
publieke en private kosten voor de investeringen in woningen te komen, door een efficiëntere en 
gelijkwaardiger grondgebruik en kostenbeleid en beter geschikte prestatiegebonden 
vormgevingsregels, ontwikkelingscontroles en bebouwingsregelgeving.  
E: Om te zorgen voor een groot deel van private investeringen in land en woningbouw van 
kleine woningen voor lagere inkomensgroepen (Sundaram, 1989, p. 52). 
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Deze doelstellingen van het Rs. 2.8 miljard (€45 miljoen) kostende project zijn vertaald in een 
viertal componenten: 
I: De Land Infrastructure Program (LISP): Hieronder moesten ongeveer 88.000 percelen met 
voorzieningen worden geleverd met daarbij gemeenschapsfaciliteiten, ‘core houses’ en leningen 
voor woningreparaties. 
II: Slum Upgrading Programme (SUP): Upgrading van 100.000 slumhuishoudens in Greater 
Mumbai, Thane en Kalyan met daarbij de verlening van eigendomsrechten, verbeterde 
infrastructuurvoorzieningen, leningen om woningen op te knappen en 
gemeenschapsvoorzieningen. 
III: Local Government Finance Administration and Services (LOGFAS): Hierbij werd gemikt op 
een betere uitrusting en civiel werk voor verbetering van het onderhoud van wegen, drainage en 
een betere inzameling en verwerking van afval in de Mumbai, Thane, Kalyan en New Bombay.  
IV: Technical Assistance, Training and Equipment (TATE): Verbetering van de capaciteit voor 
projectimplementaties van coördinerende autoriteiten als de MHADA, CIDCO, MCGM en 
MMRDA.  
 
In totaal werd het project geïmplementeerd door zes organisaties. De MMRDA had hierbij een 
coördinerende rol. De MHADA had de grootste verantwoordelijkheid bij de 
projectimplementatie. De publieke woningbouworganisatie ontwikkelden 40.000 ‘serviced sites’ 
in Greater Mumbai en 25.000 in Thane/Kalyan als onderdeel van het LISP. De gemeente zorgde 
voor de infrastructuur en de communicatievoorzieningen in Greater Mumbai bij het LISP. 
Daarnaast zorgde het binnen het SUP voor de upgrading van 20.000 slumhuishoudens op 
gemeentegrond en het leveren van infrastructuur en gemeenschapsfaciliteiten voor 100.000 
huishoudens. Binnen het LOGFAS programma bouwde de gemeente een afvalwerkingstation in 
Mahalaxmi. Daarnaast was ook CIDCO (City and Industrial Development Corporation) voor Navi 
Mumbai en de gemeenten Thane en Kalyan betrokken bij de implementatie van het project 
(MMRDA, 1996). 
 
Sites and Services 
De ontwikkeling van Charkop maakte onderdeel uit van het LISP, ook wel ‘Sites and Services’ 
genoemd. Dit programma was anders dan eerdere publieke woningbouwprojecten, omdat er 
meer aandacht werd gegeven aan basisvoorzieningen als drinkwatervoorzingen, riolering, 
bestrating en elektriciteit, en niet aan de gangbare constructie van woningen. Dit betekende in 
feite ‘the gradual shift of housing construction and finance from the public to the private sector 
with the public sector focusing on land and infrastructure development’ (Sundaram, 1989, p. 
51). De overheid nam niet langer de rol als bouwer op zich, maar eerder als facilitator. Eigenaren 
van de percelen konden zelf hun woningen bouwen en uitbreiden wanneer ze daar de 
mogelijkheid voor hadden.  
 
Binnen het LISP lag er een sterke nadruk op het minimaliseren van de kosten om zo de prijs van 
percelen toegankelijk te maken voor de armere delen van de bevolking. Deze kostenbesparing 
werd gerealiseerd door ten eerste functionele standaarden te gebruiken voor de grootte van 
percelen, wegbreedte en open ruimtes en standaardontwerpen te maken voor onder meer de 
waterhuishouding en de wegen. Het gebruik van lagere standaarden was alleen mogelijk met 
een versoepeling van de Development Control Regulations en andere bebouwingsvoorschriften. 
Ten tweede werd gekozen voor een differentiatie van locatie en prijs voor verschillende 
inkomensgroepen, door kleinere percelen op mindere locaties te bestemmen voor lagere 
inkomensgroepen en meer geld te vragen voor grotere percelen op de betere locaties. Hierdoor 
moest het mogelijk worden dat 60 procent van de begunstigden, huishoudens waren die leefden 
onder de armoedegrens. (MMRDA, 1996, p. 192). 
 
In totaal zijn er met het LISP 35,812 percelen ontwikkeld. In Charkop en Gorai Road hadden 
ongeveer 20.000 armere huishoudens de kans om een plot te kopen voor Rs. 5000 en daarop 
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een eenkamerwoning te bouwen voor ongeveer Rs 25.000. Deze percelen werden ontwikkeld op 
land dat eigendom was van de overheid (Phatak, 1996, p. 195). Hoewel het merendeel van de 
percelen bedoeld was voor de armere huishoudens is het nog maar de vraag in hoeverre de 
percelen ook bij deze huishoudens terecht zijn gekomen. ‘The plots were meant for the poor, but 
the scheme was cleverly turned into a project for the rich. Only a quarter of the plots were 
reserved for the poor and the rest for the upper classes. Even those meant for the poor were 
graved by petty traders and later sold in the black market’, aldus PK Das (The Times of India, 28-
06-1990). Niet alleen in Charkop was er sprake dat slechts een klein deel van de percelen in 
handen kwam van huishoudens met lagere inkomens. Onderzoek van Jacquemin en Banerjee-
Guhu (2001) maakt duidelijk dat ook in Navi Mumbai een groot deel van de percelen voor lagere 
inkomensgroepen in handen zijn gekomen van huishoudens met een hoger inkomen. Een groot 
deel van de armere huishoudens had financiële moeilijkheden met terugbetaling van de lening 
en de constructie van hun woning. Veel van deze huishoudens raakten hun plot of woning kwijt 
aan hun schuldeisers of konden de druk van makelaars of vermogende kopers om hun woning te 
verkopen niet weerstaan. Onderzoeksresultaten in Airoli (Navi Mumbai) maken duidelijk dat 
slechts twintig procent van de LIG die een plot hadden toegewezen gekregen, konden bouwen en 
blijven. Van de EWS was dit slechts vijf procent. In Charkop was er daarnaast sprake van fraude 
bij de toewijzing van percelen. Speculanten en vastgoedmakelaars maakten honderden valse 
aanvragen voor de percelen, inclusief valse kopieën en documenten van niet bestaande 
personen. De MHADA accepteerde deze documenten, terwijl ze eigenlijk deze documenten had 
moeten verifiëren. Als de makelaars of speculanten vervolgens een plot kregen toegewezen 
verkochten ze deze plot gelijk door voor een veel hogere prijs (Indian Express, 15-05-1997).  
 
Sites and services scheme in Charkop 

 
 
7.2 Bouwen en Mangroven 
De fysieke historie van Mumbai wordt gekenmerkt door zijn (voormalige) eilanden en 
landaanwinning. Charkop ligt van origine op het eiland Salsette. Kenmerkend voor de 
ruimtelijke vorm van dit eiland zijn de diverse kreken of inhammen. Charkop ligt zelf aan de 
Manori Creek. Aan deze kreken, maar ook aan andere delen van de kustlijn liggen van oorsprong 
veel mangroven. Deze mangroven komen voor in tropische gebieden met een getij. In de 
zoektocht naar ruimte voor ontwikkelingen in Mumbai zijn de mangroven zeer belangrijk 
geweest. In 1924 besloegen mangroven 235 vierkante kilometer in Mumbai en Navi Mumbai, 
terwijl het ruimtebeslag van mangroven was gedaald tot 160 vierkante kilometer in 1994 
(Times of India, 24-01-2008). Dit betekent niet alleen dat een groot aantal mangrovebossen 
verloren zijn gegaan, maar ook dat nieuwe wegen, woningen en bedrijvigheid zijn ontstaan op 
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plekken waar eerst mangroven waren. Deze stedelijke ontwikkeling is ook goed terug te zien in 
het landgebruik. Tussen 1925 en 1994 liep  het aandeel bos en agrarisch land terug van 60 
procent naar 30 procent, terwijl het grondgebruik van mangroves gereduceerd werd van 28 
procent naar 18 procent. Het aandeel bebouwd land steeg in deze tijdspanne daarentegen van 
12  naar 52 procent (Shindikar, 2009) 
 
Mangroven worden gezien als ecologische belangrijke kustgebieden, die een leefomgeving 
bieden voor zeedieren, bescherming bieden tegen extreme weersomstandigheden en een basis 
vormen voor duurzaam toerisme (Shindikar, 2009). In de jaren tachtig van de vorige eeuw 
drong het besef door bij de centrale overheid dat de kust beter beschermd moest worden. In 
1981 sprak de toenmalige minister-president Indira Gandhi in een brief aan de Chief Ministers 
haar zorgen uit over het gebrek aan natuurbescherming van de kustgebieden. In navolging 
daarop werd in 1991 door het Ministerie van ‘Environment and Forests’ het concept Coastal 
Regulation Zones (CRZ) geïntroduceerd, waarbij de wetgevende verankering kwam te liggen in 
de Environmental Protection Act en de Environmental Protection Rules. Met de introductie van 
de CRZ werden alle ontwikkelingen beperkt binnen een afstand van 500 meter van de vloedlijn. 
De kustlijn werd hierbij ingedeeld in een drietal zones. De CRZ I-zone is het gebied tussen de 
vloedlijn en de eblijn, waar geen ontwikkelingen zijn toegestaan. De CRZ II-zone is het gebied 
waar substantiële ontwikkelingen binnen 500 meter van de vloedlijn reeds hebben 
plaatsgevonden, maar waar verdere ontwikkelingen onder toezicht komen te staan. De CRZ III-
zone is tenslotte het gebied waar kleine ontwikkelingen reeds hebben plaatsgevonden en binnen 
een No Development Zone vallen. Hier zijn slechts reparaties aan bestaande gebouwen 
toegestaan (BURRA, 2003). De centrale overheid verplichtte de staten in India een ‘Coastal Zone 
Management Plan’ (CZMP) op te stellen voor het kustgebied binnen 500 meter van de vloedlijn. 
Na verschillende afwijzingen, onder meer omdat Maharashtra in eerste instantie de rivieren en 
kreken niet hadden meegenomen in hun CZMP, werd het CZMP van Maharashtra in 2000 
aangenomen door het Ministerie van ‘Environment and Forest’.  
 
Het concept CRZ werd landelijk ingevoerd en had daarmee dus ook gevolgen voor de 
ontwikkelingen in de kustgebieden van Mumbai. Voor Charkop betekende de invoering van de 
CRZ het einde van het LISP-programma van het BUDP. Vrijwel heel het ontwikkelingsgebied lag 
namelijk met de nieuwe regelgeving binnen de CRZ II-zone. Volgens de CRZ-regelgeving zijn 
binnen een CRZ II-zone geen nieuwe constructies toegestaan aan de zeezijde van bestaande 
wegen en vallen nieuwe constructies aan de landzijde van bestaande wegen onder de lokale 
Development Control Regulations. Omdat de geplande wegen in Charkop bij de invoering van 
CRZ in 1991 nog niet waren gebouwd, werd vrijwel het hele beoogde ontwikkelingsgebied in 
Charkop aangeduid als zeezijde van bestaande wegen. Dit betekende in de praktijk dat er dus 
geen nieuwe constructies in dit gebied gebouwd mochten worden. Na invoering van de CRZ 
besloot de MHADA dan ook om de toewijzing van kavels en het maken van bouwplannen voor de 
percelen een wacht toe te roepen. In 1998 maakte de MHADA officieel bekend dat werd gestopt 
met het BUDP. MHADA gaf aan dat degenen aan wie de percelen waren toegewezen, hun 
aanbetaling variërend van Rs. 500 tot enkele tonnen konden terugvorderen (Indian Express, 19-
11-1998).  
 
In 2003 gaf de centrale overheid alsnog de MHADA toestemming om in Charkop woningbouw te 
laten plaatsvinden in CRZ-zones. Met deze eenmalige vrijstelling van de CRZ-regelgeving kwam 
het Ministerie van Environment and Forest’ de MHADA tegemoet na diverse verzoeken van deze 
publieke woningbouworganisatie. In totaal werd ongeveer 400 hectare grond in Mumbai 
vrijgeven voor ontwikkeling van woningbouw, waarvan 139,7 hectare in Charkop. De toewijzing 
van de grond had al voor 1991 plaatsgevonden middels een loterij voor individuele percelen en 
percelen voor cooperative housing societies. De Vice-President van de MHADA, UPS Madan gaf 
aan het werk van voor 1991 te vervolgen. ‘We will simply continue our work from 1991 
onwards and allot the land’, aldus Madan (Mid Day, 21-02-2003). De grond wordt voor een 
periode van negentig jaar door MHADA verleasd aan individuen en cooperative housing 
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societies. MHADA zelf had ook al forse investeringen gedaan voor grondverwerving en voor 
water, afwatering en elektriciteitsvoorzieningen. In de jaren na de eenmalige vrijstelling zijn 
vooral in sector 8 en 9 van Charkop een groot aantal nieuwe woningen en 
appartementencomplexen verrezen. 
 
Publieke woningbouw in sector 8 in Charkop werd een halt toegeroepen 

 
 
In 2005 deed een uitspraak van het gerechtshof in Mumbai aan bepaalde ontwikkelingen in 
Charkop weer een halt toe roepen. Het gerechtshof besloot dat binnen een afstand van 50 meter 
van de mangroven niet gebouwd mocht worden. Meer dan vijftig bijna-voltooide gebouwen 
vielen binnen deze afstand. In eerste instantie ging de constructie van woningen gewoon verder. 
‘Even the Mumbai High Court ruling in October 2005 did not put a dampener on the aggressive 
construction activity on scores of plots on sector 8 and 9’, aldus Reji Abraham van de United 
Association for Social, Educational and Public Welfare (DNA, 09-03-2006). In maart 2006 droeg 
de gemeente de politie op om de constructie van woningen te stoppen in de verboden gebieden. 
Bewoners in Charkop vertelden in april 2009 dat de bouw van enkele appartementencomplexen 
die in aanbouw zijn, daadwerkelijk waren stilgelegd. In juli 2010 liet de MHADA weten dat het in 
gesprek is met de overheid over een versoepeling van de CRZ-regelgeving in Charkop, Asalpha 
and Turbhe. Een soepelere interpretatie van de regelgeving in deze drie gebieden zou de 
MHADA in totaal 80 hectare opleveren voor woningbouwprojecten. Ondertussen heeft de 
MHADA het voorstel gedaan om ruim 52 hectare land dat valt binnen de CRZ I-zone onder te 
brengen bij het ‘forest department’. Dit is tegelijkertijd ook het grootste grondbezit van MHADA 
in Mumbai (Mumbai Mirror, 09-07-2010).  
 
Tussen 1994 en 2000 zijn meer dan 1000 ha mangroven verloren gegaan in Mumbai, waarvan 
een groot deel in strijd met de CRZ-regelgeving. Op verschillende plekken is in 
mangrovegebieden sprake van illegale dumpingen van afval en puin. Vaak gaat achter deze 
dumpingen een dubieus netwerk schuil van projectontwikkelaars en politiek, waarbij sprake is 
van vormen van omkoping. De sociaal-activist PK Das zegt hierover het volgende: ‘We 
simultaneously find large-scale reclamation along the city’s coastline by various land sharks. 
Huge tracks of land are thus illegally created in blatant violation of the government’s own policy 
set out in the Coastal Regulation Zone notification. Although it is well aware of these illegal 
reclamations and land-grabs, the government does not initiate any action’ (Das, 2003, p. 223). 
Een veelgebruikte methode die in diverse interviews werd genoemd, is het plaatsen van slums 
op deze stukken mangroveland die door illegale dumpingen zijn ontgonnen. Na een aantal jaren 
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kunnen via een Slum Rehabilitation Scheme (SRS) de slums worden herontwikkeld (Mukhija, 
2001). Bij deze herontwikkeling van een slum ontstaat voor private ontwikkelaars de 
mogelijkheid om niet alleen voor slumbewoners woningen te bouwen, maar ook om duurdere 
woningen te bouwen voor de vrije markt. Op de krappe woningmarkt in Mumbai, met een groot 
tekort aan woningen, kunnen deze woningbouwprojecten zeer winstgevend zijn. In feite wordt 
hierbij een slum dus als instrument ingezet om op land waarop het niet is toegestaan, 
uiteindelijk toch te kunnen bouwen. Achter deze methode zit vaak een netwerk van 
projectontwikkelaars, criminelen, corrupte ambtenaren en corrupte politici (Prabhu, 2004). 
Juist de gebieden aan de randen van de mangroven zijn voor deze ontwikkelingen kwetsbaar, 
omdat deze gebieden een aangenaam woonklimaat bieden aan de rand van de stad. 
 
Overigens was het in eerste instantie slechts beperkt toegestaan om in een CRZ-zone 
herontwikkeling van slums te laten plaatsvinden. In CRZ II-zone mocht aan de zeezijde van de 
bestaande wegen geen herontwikkeling van slums plaatsvinden, omdat ze werden aangemerkt 
als illegale constructies. Aan de landzijde mochten de slums slechts met zeer beperkte 
bouwhoogte (FSI van 1 tot 1.33) worden herontwikkeld, waardoor dit nauwelijks financieel 
interessant was. In 2002 besloot het ministerie van ‘Environment and Forests’, na een verzoek 
van de deelstaatoverheid en gesteund door een stevige lobby van projectontwikkelaars, dat bij 
rivieren en kreken de grootte van de CRZ-II-zone werd ingekort. Niet langer was de een afstand 
van 500 meter van de vloedlijn de grens, maar de breedte van de kreek met een maximum van 
100 meter (Burra, 2003). Stel dat de kreek een breedte heeft van 60 meter, dan werd het gebied 
op een afstand van 60 meter van de kreek en verder niet langer aangeduid als CRZ II-zone. Het 
voordeel hiervan is dat de bouwhoogte bij herontwikkeling enorm toeneemt (FSI van 2.5 in 
plaats van 1.33). Hierdoor werd het dus ook voor private ontwikkelaars veel interessanter om 
slums te herontwikkelen. Juist hierdoor neemt de druk op de mangrove dus extra toe.  
 
Ook in Charkop is op grote schaal sprake van vernietiging van de mangroven. Twee bewoners 
van sector 8 in Charkop vertelden in een interview dat in april 2007 elke morgen twee 
vrachtwagens kwamen om puin te dumpen in de mangroves vlakbij hun woning. Verschillende 
klachten van deze bewoners bij de deelgemeente en het nabijgelegen politiebureau leverden 
geen resultaat op. Een bezoek aan de gemeente leverde uiteindelijk wel resultaat op. Naar 
aanleiding van hun bezoek pakte een vliegende brigade van de gemeente twee 
vrachtwagenchauffeurs op. Wat vervolgens is gedaan, konden de twee inwoners niet vertellen. 
Enkele maanden na deze arrestatie signaleerden de bewoners dat lokale Koli-vissers een dam 
hadden gebouwd in de mangrove, waardoor een groot deel van de mangroven was komen droog 
te staan. Hierdoor werd een stuk mangrove beschadigd en vernietigd (The Times of India, 06-
02-2008). Deze keer leverden klachten van de bewoners bij de gemeenten geen resultaat op. De 
gemeente verwees de bewoners door naar het Ministerie van ‘Environment & Forests’ die op 
hun beurt verklaarden niets te kunnen doen, omdat ze het land niet in bezit hadden. Ook de 
Mangrove Society of India heeft in 2008 middels een brief aan diverse overheidsorganisaties zijn 
zorgen kenbaar gemaakt dat gezonde stukken mangroven in Charkop compleet werden 
vernietigd. Opheldering werd echter niet gegeven (Mangrove Society of India, 2008). In sector 8 
zijn overigens nog geen slums te vinden, maar in andere delen van Charkop op voormalig 
mangroveland inmiddels wel. Bewoners vermoeden dat deze slums gebruikt zullen worden voor 
herontwikkeling.  
 
Deze paragraaf laat daarmee zien dat er in Mumbai, en in Charkop in het bijzonder, een 
spanningsveld bestaat tussen bouwen en natuurbehoud. Door invoering van de CRZ regelgeving 
door de centrale overheid moest het LISP programma worden gestopt door de MHADA. 
Hierdoor werd de nieuwe rol van MHADA als facilitator van grootschalige woningprojecten voor 
lagere inkomensgroepen een halt toegeroepen. In de jaren daarna waren de gemeente, de 
deelstaatoverheid en de centrale overheid het geregeld niet met elkaar eens over de bouw van 
woningen in het gebied. Ondertussen gingen (illegale) ontwikkelingen wel gewoon verder en 
stond het natuurbehoud in Charkop onder druk. 
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Illegale dumpingen in de mangroves bij Charkop 

 
 
7.3 Overige ontwikkelingen 
In de twee voorgaande paragrafen is een beeld geschetst van twee belangrijke ontwikkelingen in 
Charkop. Ten eerste de grootschalige uitbreidingen van Charkop met het LISP-schema en ten 
tweede de problemen met bouwen in de mangroven. In het verlengde van deze ontwikkelingen 
vinden er nog een aantal overige ontwikkelingen plaats die van belang zijn bij de ruimtelijke 
ontwikkeling van Charkop. In deze paragraaf zullen een aantal van deze overige ontwikkelingen 
besproken worden. 
 
Cooperative Housing Societies 
Cooperative Housing Societies spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van Charkop, net als 
in de rest van Mumbai. Een voorbeeld waarbij een cooperative housing society een belangrijke 
rol speelde was bij de ontwikkeling van appartementencomplex Sea Crown in sector 8. De 
cooperative housing society deed bij de MHADA een aanvraag voor de constructie van een 
appartementencomplex op een plot in het gebied. Hiervoor moest de nog te vormen cooperative 
housing society een lijst overhandigen met de leden van de society. In samenwerking met een 
bouwer kon de society vervolgens een appartementencomplex ontwikkelen met ruime 
appartementen met fraai uitzicht over de wijde omgeving en met een luxueus dakterras inclusief 
zwembad. Door simpelweg leden te schrappen van de vooraf ingediende ledenlijst, konden de 
appartementen in de vrije markt worden verkocht. De door de MHADA vastgestelde prijs van 1,8 
miljoen roepie (€28.500) kon eenvoudigweg drastisch worden verhoogd door het rekenen van 
kosten voor ‘amenities’. Aan deze methode is niets illegaals. Toch kunnen er enkele twijfels bij 
worden geplaatst. De vraag is of het verantwoordbaar is dat op grond van de MHADA luxueuze 
private woningen worden ontwikkeld, zonder dat daarbij de winst terugvloeit naar de MHADA. 
Niet alle woningen in sector 8 en 9 zijn ontwikkeld door cooperative housing societies. 
Verschillende bewoners hebben de kans gekregen om op kavels hun eigen huis te bouwen. 
 
Right to Information 
Bij de ontwikkeling van Charkop speelde de Right to Information (RTI) Act een rol. Met behulp 
van deze wet kunnen individuen een aanvraag indienen voor informatie bij elke 
overheidsinstelling. In maart 2006 werd in Charkop door inwoner S.K. Nangia een RTI aanvraag 
aangediend voor de informatie over de details van de voorgenomen plannen voor de 
ontwikkeling van parken, speeltuinen en ‘hawking’ zones. Bij de ontwikkeling van Charkop in de 
jaren tachtig waren parken, speeltuinen en ‘hawking’ zones aan de inwoners beloofd. Over de 
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jaren heen hebben inwoners van Charkop gevochten voor deze basisvoorzieningen die de 
kwaliteit van leven moesten vergroten. RTI werd hierbij ingezet als machtsmiddel om deze wens 
te bewerkstelligen. Op de aanvraag voor informatie reageerde de public information officer 
(PIO) van de MHADA niet binnen de gestelde termijn. Met hulp van de State Information 
Commission reageerde de PIO wel op een tweede poging, maar kwam niet met de relevante 
informatie. Hierna gaf de Information Commissioner van de staat de MHADA zeven dagen om te 
reageren. MHADA vroeg Nangia om een kopie van de RTI aanvraag, omdat de aanvraag zou 
ontbreken in hun bestand. Toen hij uiteindelijk een antwoord kreeg van de MHADA, zond de 
aanvrager een klacht naar de State Information Commission dat de MHADA zijn aanvraag te laat 
had behandeld en daarom moest worden bestraft. Daarop noemde de Information Commission 
de zeven maanden vertraging ‘a mockery of the RTI act’ en bestrafte de PIO van de MHADA met 
de hoogst mogelijke boete van Rs 25.000. Ook de vice-president en de CEO van de MHADA 
kregen een boete opgelegd (The Times of India, 03-01-2007). 
 
Uiteindelijk gaf de MHADA in december 2008 toe aan de druk van de burgergroeperingen en 
activisten om basisvoorzieningen te bieden in het gebied. Een paar maanden daarvoor had de 
lokale politicus Gopal Shetty een protestmars gelopen naar het kantoor van de MHADA. Ook Dr. 
Shuhba Raul, burgemeester van Mumbai, had een ontmoeting met de kopstukken van de 
MHADA om het gebied over te dragen aan de gemeente. ‘It’s been over eight years that the 
Charkop area has been developed under the World Bank Project. But even today, the area does 
not have basic amenities like streetlights, proper roads, storm water drains and sewerage 
system’ (The Times of India, 09-01-2009), aldus de burgemeester. De MHADA trekt Rs. 160 
miljoen (€2.5 miljoen) uit voor de ontwikkeling van wegen en rioolafwatering in het gebied. De 
gemeente zal hiervoor een plan uitwerken. In de tussentijd hadden inwoners van sector 8 van 
Charkop al geld bijeengebracht om straatverlichting te plaatsen.  
 
Mangrove Park 
In september 2009 kwam het plan naar buiten om een Mangrove Park te ontwikkelen in 
Charkop. De gemeente wil een promenade creëren in de mangrovebossen bij sector 8 in 
Charkop. ‘We plan to build a pathway that would run through the mangroves and can be used for 
bird watching and recreation. The park will comply with the Coastal Regulation Zone (CRZ) rules 
and it will not only be an educational hub but will also have recreational value’, aldus 
gemeenteraadslid R.A. Rajeev (Mumbai Mirror, 23-09-2009). De gemeente wil met de aanleg van 
een mangrovepark de mangroven toegankelijk maken voor de bevolking en tegelijkertijd het 
gebied beter beschermen. De toegankelijkheid van de mangroven wordt daarbij niet alleen 
bereikt met voetpaden door de mangroven, maar ook bestaat er in het plan ruimte voor 
informatievoorzieningen en vogelspotplaatsen. Natuurliefhebbers zeggen dat er meer dan 30 
verschillende vogelsoorten in de mangrovebossen van Charkop zijn te spotten. De bescherming 
van de mangroves moet vooral toenemen door een betere beveiliging van het gebied. ‘Since the 
mangroves are unattended, a lot of debris dumping takes place in the area. Once the promenade 
is created, the mangroves would surely be protected’, aldus R.A. Rajeev. Het plan voor de aanleg 
van een mangrovepark laat zien dat de gemeente de bevolking met de mangrove wil verbinden. 
Een doel hiervan is om de stedelijke bevolking bewuster te maken van het belang van 
mangroves. Wat er uiteindelijk van het plan terecht gaat komen is vooralsnog onbekend.  
 
Metro 
In januari 2004 werd een ‘master transit plan’ onthuld door de MMRDA met daarin het plan voor 
146 kilometer metrolijn. Onderdeel van fase I (2006-2011) was de 38 kilometer lange metrolijn 
tussen Colaba, Bandra en Charkop. In september 2006 werd de route van deze tweede metro 
corridor gewijzigd. De metro zal in de toekomst vanaf Bandra niet doorrijden naar Colaba in het 
zuiden, maar naar Mankhurd in het oosten over een lijn van 31,87 kilometer. Bij deze beslissing 
speelden bezwaren van de Mumbai Heritage Conservation Committee een rol. Hoewel de metro 
volgens de eerste planning al klaar had moeten zijn, is er in 2011 nog niet gestart met de bouw. 
De financiering van de metro vormde lange tijd een probleem (The Times of India, 27-03-2011). 
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Daarnaast was er onenigheid over de plaats van het depot voor metrostellen. Het depot van 
bijna 20 hectare zou op de plaats komen van een slum met 1.200 huishoudens en op CRZ land 
(Hindustan Times, 07-07-2011). 
 
Het plan voor een metro zorgt voor een stijging van de vastgoedprijzen in Charkop en wordt 
door makelaars gebruikt als marketinginstrument. ‘After the MMRDA revealed its plan of the 
metro rail, the realty prices in Charkop have risen tremendously in the past one year or so. A 
year ago, the ongoing rate was around Rs 1,800 per square feet, but now the same place costs Rs 
5,000 per square feet’ (Mumbai Pluses, 26-03-2008). Bewoners spreken van meer dan een 
verdubbeling van de waarde van hun appartement. Het is interessant om te zien hoe in de 
toekomst de ruimtelijke vorm van Charkop zal veranderen door de betere ontsluiting met de 
komst van de metro. De woningen ontwikkeld onder het LISP mogen niet hoger zijn dan twee 
verdiepingen, maar de vraag is of dit met de komst van een metrostation nog wel houdbaar is. 
Daarnaast is het de vraag of er zich een proces van gentrification zal gaan voordoen na de aanleg 
van metro, waarbij de lagere inkomensgroepen worden weggedrukt door hogere 
inkomensgroepen.  
 
7.4 Charkop vanuit een ANT perspectief 
De drie voorgaande paragrafen hebben een verhaal geschetst van de ruimtelijke ontwikkeling 
van de publieke woonsector in Charkop. Verschillende relevante gebeurtenissen en elementen 
zijn hierbij besproken. Het verhaal van Charkop zal in deze paragraaf nader worden 
geanalyseerd vanuit de Actor-Netwerk Theorie. Hierdoor kan inzichtelijk worden gemaakt 
welke associaties van actoren, instituties en objecten bepalend zijn geweest bij de ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het proces van translatie kan duidelijk maken hoe machtsrelaties verlopen bij 
deze ontwikkelingen. Het ANT perspectief biedt daarmee de mogelijkheid om te analyseren hoe 
de ruimtelijke ontwikkelingen in Charkop passen bij het dominante beeld in de literatuur van 
een versplinterende stad en ‘narritive of loss’. 
 
Het verhaal van de Charkop bestaat uit verschillende ontwikkelingen en gebeurtenissen. Van de 
veranderde rol van de publieke woonsector tot de aanleg van de metro. En van corruptie bij de 
toewijzing van woningen tot het spanningsveld tussen bouwen en mangroves. Er kan dan ook 
niet gesproken worden van één dominante associatie die bepalend is voor de ruimtelijke 
ontwikkelingen. 
Grofweg kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de dominante associatie bij de 
ontwikkeling van de Sites and Services en de dominante associatie bij ontwikkeling van 
appartementen. Voor deze twee dominante associaties staan de belangrijkste actoren, instituties 
en objecten weergegeven in figuur 7.1.  
 
Figuur 7.1: Relevante actoren, instituties en objecten bij de ruimtelijke ontwikkeling van Charkop 
 Sites and Services 

 
Bouwen in mangroves 

Actoren Wereldbank, MHADA, bewoners 
 

Ambtenaren, Politici, Maffia, 
Slumlords, Projectontwikkelaars, 
Slumbewoners 
 

Instituties CRZ, LISP, Corruptie 
 

CRZ, SRS, 

Objecten Mangroves, Sites and Services 
 

Mangroves, Dumpingen, Slums, 
Metro 

 
De dominante associaties komen tot stand in het proces van translatie. Sommige leidende 
actoren verwerven daarbij het recht om de sociale en natuurlijke wereld te representeren. 
Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt hoe machtsverhoudingen verlopen bij de ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het proces van translatie is in figuur 6.9 weergegeven voor de ontwikkeling van 
Sites and Services en voor het bouwen in mangroves 
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Figuur 7.2: Proces van translatie bij de ontwikkeling van chawls en de herontwikkeling van Charkop.  
 Sites and Services 

 
Bouwen in mangroves 

Problematisering In de jaren tachtig waren er grote problemen 
met de huisvesting van de lagere 
inkomensgroepen in Mumbai. Veel inwoners 
leefden in slechte omstandigheden in slums 
en er was onvoldoende woonruimte voor 
lagere inkomensgroepen.  
 

In Mumbai is een grote vraag naar woningen. 
De woningen in de buurt bij mangroves zijn 
vanwege hun groene ligging populair. 
Tegelijkertijd wordt legale ontwikkeling van de 
mangrovegebieden geblokkeerd door de CRZ.  
 

Interesseren De Wereldbank ging zich in het midden van 
de jaren tachtig richten op de aanpak van de 
stedelijke problematiek in Mumbai. Als 
geldschieter zocht men hierbij aansluiting 
met andere partijen.  
 

Verschillende actoren zijn geïnteresseerd in het 
bouwen van woningen in de mangroves, omdat 
ze er geld mee kunnen verdienen. Voor 
slumbewoners bieden de mangrovegebieden 
potentiële woongebieden. 

Vastlegging Met BUDP werd een rolverdeling vastgelegd. 
De Wereldbank bepaalde de strategie. 
Onderdeel van deze strategie was de aanleg 
van Sites and Services. De MHADA had niet 
langer zijn originele rol als bouwer van 
publieke woningbouw, maar kreeg daarbij de 
rol als facilitator toebedeeld. Een belangrijke 
rol was weggelegd voor de bewoners. Zij 
mochten zelf hun eigen huis bouwen en hun 
huis uitbreiden. 
 

Verschillende actoren hebben baat bij het 
illegaal bouwen in de mangroves en spelen elk 
een eigen rol. Politici komen niet in actie tegen 
illegale activiteiten, omdat ze in ruil daarvoor 
macht kunnen krijgen. Ambtenaren kijken door 
de vingers in ruil voor geld. Slumlords beheren 
slums in de mangroves en verdienen daarmee 
geld. Slumbewoners vinden er een plaats om te 
wonen. De maffia zorgt voor dumpingen in de 
mangroves en soms wordt ook de lokale 
bevolking daarvoor ingezet. 
Projectontwikkelaars hebben een belangrijke 
rol bij de herontwikkeling van slums en kunnen 
zodoende appartementen verkopen in de vrije 
markt. 
  

Mobilisatie 
 

De Wereldbank nam als geldschieter een 
leidende rol op zich. Uiteindelijk werd deze 
rol ondermijnd doordat het BUDP 
programma stopte, mede door invoering van 
de CRZ. 
 

Een duidelijke leider is niet aan te wijzen. De 
ontwikkelingen gebeuren daarvoor te veel 
achter de schermen (in een black box). 

 
Het verhaal van Charkop lijkt wisselend in het beeld te passen van een versplintering van de 
stad. Het verhaal over de Sites and Services laat zien dat er onder aanvoering van de 
Wereldbank zeer veel aandacht was voor de betaalbaarheid van woningen voor lagere 
inkomensgroepen. Daarmee moesten deze lagere inkomensgroepen aansluiting vinden bij de 
voordelen en privileges van formele huisvesting. De aandacht voor de betaalbaarheid ging 
samen met een ingeperkte rol van de overheid en een grotere rol voor private partijen. De 
internationale invloed van de Wereldbank speelde hierbij een bepalende rol. Tegelijkertijd was 
er sprake van corruptie bij de toewijzingen en kwamen uiteindelijk slechts een beperkt aantal 
woningen terecht bij lagere inkomensgroepen. Daarnaast laat het voorbeeld van 
appartementencomplex Sea Crown zien dat bepaalde groepen kunnen profiteren van het 
ontwikkelen van grond van de MHADA, zonder dat daarbij de publieke woningbouworganisatie 
van mee kan profiteren. Toch is hierbij niet per definitie sprake van een elite die zich ruimtelijk 
afzondert en van privileges geniet ten koste van de ‘underprivileged’. Verschillende actoren, 
waaronder ook bewoners kunnen profiteren van de ontwikkelingen.  
 
Het verhaal over het spanningsveld tussen bouwen en mangroves laat zien dat (illegale) private 
ontwikkelingen doorgaan, waar ontwikkelingen in de publieke woonsector moeten stoppen. Dit 
zou geïnterpreteerd kunnen worden als een elite die de ontwikkelingen gebruiken om maximale 
winsten te behalen en om exclusieve ruimtes te ontwikkelingen, waarbij de ‘underprivileged’ 
worden weggedrukt. De elite die blijft profiteren van de ontwikkeling van luxueuze 
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appartementen, terwijl de mogelijkheden om publieke woningbouw te creëren voor de lagere 
inkomensgroepen afnemen. Toch behoeft deze constatering een nuancering. Ten eerste blijken 
ook slumbewoners onderdeel uit te maken van de dominante associatie. Er kan daarom ook 
geen duidelijke tweedeling gemaakt worden tussen een elite die profiteert van voordelen en 
privileges en een groep ‘underprivileged’ die daarvan wordt uitgesloten. Ten tweede leiden de 
ontwikkelingen in de mangroves niet automatisch tot de vorming van enclaves of versplintering, 
juist doordat ook slumbewoners voordeel kunnen hebben bij de herontwikkeling van slums.  
 
De casestudie van Charkop laat vooral zien hoe lokale karakteristieken, zoals de mangroves, CRZ 
en corruptie van invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkelingen. Deze lijken minder sterk voort te 
vloeien uit processen als globalisering, de uitkleding van het publieke domein of een 
terugtrekkende overheid.  
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8 Urban Land Ceiling and Regulation Act 
 
Waar in de voorgaande casestudies twee gebieden centraal stonden, staat in deze derde en 
laatste casestudie een wet centraal: de Urban Land Ceiling and Regulation Act (ULCRA). Het lijkt 
enigszins contra-intuïtief om een institutie als een wet als casestudie te onderzoeken in deze 
masterthesis. Vanuit een ANT perspectief vormt een institutie immers slechts een onderdeel van 
een associatie. De ULCRA heeft echter een duidelijke ruimtelijke component en is van belang 
geweest bij de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector. Het gaat daarom ook in 
deze casestudie niet over de wet ‘an sich’, maar om de associaties die dominant zijn rondom de 
ULCRA. Eigenlijk is de gang van zaken rond de ULCRA exemplarisch voor de publieke 
woonsector in Mumbai. De voortgang van deze wet legt feilloos het (on)vermogen van de 
overheid in Maharashtra bloot. De wet ontstaan vanuit een socialistische gedachte van 
herverdeling van grond, ontaardde in een machtspel van corruptie en belangenbehartiging 
tussen grondeigenaren, bouwers, ontwikkelaars, industrie, ambtenaren en politici. De lagere 
inkomensgroepen konden niet of nauwelijks profiteren. Of zoals Harini Narayanan treffend zegt: 
‘There is no disputing the fact that the Act’s stated purpose of redistributing urban land 
equitably has never really worked’ (Narayanan, 2003, p. 184).  
 
In dit hoofdstuk zal de ontwikkeling van de ULCRA staan. Daarbij wordt antwoord gegeven op de 
volgende vraag: 
 
Wat vertellen de casestudies over de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector en de 
versplintering van Mumbai? 
 
In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens het ontstaan, de implementatie, de profiteurs en de 
intrekking van de ULCRA aan bod komen. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal de 
casestudy geanalyseerd worden vanuit een ANT perspectief en zal de casestudie geplaatst 
worden in het debat over de versplintering van steden. 
 
8.1 Ontstaan van de ULCRA 
De Urban Land Ceiling and Regulation Act werd vastgesteld in februari 1976, maar de wortels 
van de wet kunnen geplaatst worden binnen verscheidende campagnedocumenten en 
statements van de  Congress partij vanaf de vroege jaren zestig. Deze documenten 
bediscussieerden herhaaldelijk de noodzaak van het tegengaan van armoede middels een 
rechtvaardige herverdeling van land, een thema dat traditioneel centraal stond in de politieke 
strategie van de partij. De ULCRA werd uiteindelijk vrijwel van de één op de andere dag, vrijwel 
zonder enig parlementair debat, aangenomen op het hoogtepunt van de Emergency (zie kader) 
(Srinivas, 1991).  
 
Eigenlijk is de ULCRA slechts een uitbreiding van artikel 39 van de Indiase grondwet. Onder dit 
artikel staan onder andere de volgende twee grondbeginselen: 
The State shall, in particular, direct its policy towards securing 
b: that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as 
best to subserve the common good; 
c: that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and 
means of production to the common detriment 
Deze grondbeginselen werden ook geaccepteerd als basisprincipes van het socialistische beleid 
van de regerende Congress partij. De beginselen waren eerst terug te vinden in wetten 
gerelateerd aan de hervorming van de eigendommen en bezittingspatronen van agrarische 
gronden en later dus in de Urban Land Ceiling and Regulation Act. Het uiteindelijk doel hiermee 
was het herverdelen (onteigenen) van grondeigendommen voor grotere publieke belangen 
(Sundaram, 1989, p. 43).  
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Kader: De Emergency 
De Indiase Emergency van 26 juni 1975 tot 21 maart 1977 was een periode van 21 maanden, waarin de noodtoestand 
werd afgekondigd. Feitelijk verwierf Indira Gandhi de volmacht. Dit betekende één van de meeste controversiële 
periodes in de geschiedenis van onafhankelijk India. Het wordt wel de zwartste periode in de historie van de 
democratie in India genoemd. Aanleiding voor het uitroepen van de noodtoestand was de toenemende politieke 
onrust in India die was ontstaan vanwege economische en sociale problemen, alsmede beschuldigingen van corruptie. 
De noodtoestand werd afgekondigd, precies twee weken nadat Indira Ghandi door het Hooggerechtshof schuldig was 
bevonden aan misbruik van overheidsmiddelen voor verkiezingsdoeleinden. Met het uitroepen van de noodtoestand 
kon de centrale overheid zijn macht herstellen om de orde in India te handhaven. Gandhi besloot burgerlijke vrijheden 
en persvrijheid in te perken en nationale en staatsverkiezingen uit te stellen. In enkele deelstaten vond er een 
gedwongen machtsovername plaats, de belangrijkste oppositieleiders en duizenden activisten werden gevangen 
genomen en stakingen en demonstraties werden onwettig verklaard (Malthur, 2004).  
 
Ondanks een tweederde meerderheid van Indira Ghandi’s Congress partij gingen hervormingen van nationale wetten 
Indira Gandhi niet snel genoeg voor een gedegen herstel van de economie. Ze trok een volmacht naar zich toe en 
kondigde een twintigpuntenprogramma aan om de agrarische en industriële productie te verhogen, publieke diensten 
te verbeteren en om armoede en analfabetisme te bestrijden. Onderdeel van dit programma was de Urban Land 
Ceiling and Regulation Act (Srinivas, 1991). Ondertussen namen protesten voor herstel van de democratie toe. 
Uiteindelijk werden nieuwe verkiezingen afgekondigd en politieke gevangen vrijgelaten. Na een electorale 
aardverschuiving werd de noodtoestand beëindigd (Malthur, 2004). 

De controverse rondom het ontstaan van de ULCRA moet dus niet zozeer gezocht worden 
rondom de vaststelling van de wet in 1976 (er was immers nauwelijks politiek debat), maar 
eerder rondom de vaststelling van de grondwet in 1949. De grondwet werd vanaf december 
1946 ontworpen door de leden van de Constituent Assembly, welke waren gekozen door de 
verkozen leden van de provinciale vergaderingen. Onder andere de latere eerste president 
Jawaharlal Nehru nam zitting in deze Assembly. De Constituent Assembly benoemde op hun 
beurt een ontwerpcomité met als voorzitter Dr. Ambedkar. De tekst van de grondwet, gemaakt 
door Ambedkar, voorzag in constitutionele vrijheden en beschermingen voor een breed scala 
aan burgerlijke vrijheden voor de individuele burger, waaronder vrijheid van religie, de 
opheffing van onaanraakbaarheid en het verbieden van discriminatie ten behoeve van de 
economie en sociale rechten voor vrouwen. Verder introduceerde de Assembly een systeem 
waarbij banen binnen de publieke sectoren en plaatsen op scholen en colleges worden 
gereserveerd voor ‘Dalits’ (onaanraakbare of kasteloze) en bepaalde stammen. De schrijvers van 
de wetten hoopten de sociaal-economische ongelijkheden en het gebrek aan kansen van de 
lagere klassen uit te roeien met deze maatregel. Onherroepelijk ten grondslag liggend aan deze 
sociale maatregelen in de grondwet was het kastesysteem. Dr. Ambedkar kwam zelf uit een 
arme ‘Dalit’ familie en besteedde zijn hele leven aan het vechten tegen sociale discriminatie en 
het Indiase kastesysteem (Mahbubani, 2008).  
 
De ULCRA had een drietal hoofddoelen. Ten eerste had de wet ten doel te voorkomen dat urbaan 
land geconcentreerd zou zijn in de handen van slechts enkele personen. Ten tweede was de wet 
bedoeld om speculatie en woekerwinsten op grond tegen te gaan. Ten derde moest de wet 
zorgen voor een gelijkwaardige herverdeling van grond. Om deze doelen te bereiken voorzag de 
ULCRA ten eerste in het opleggen van een maximumgrens aan de hoeveelheid (onontwikkelde) 
grond die personen in hun bezit mochten hebben, ten tweede in de verwerving door de overheid 
van grond die buiten deze grens viel en ten derde in de regelgeving voor de constructie van 
gebouwen op deze stukken grond (Pathak, 2003). Voor het leveren van huisvesting voor de 
lagere inkomensgroepen voorzag de ULCRA in een drie stappenproces. Als eerste moest de 
overheid de grond verwerven. Vervolgens moest de overheid met hulp van lokale 
ontwikkelingsinstanties, infrastructuur en/of woningbouw ontwikkelen of private partijen een 
prikkel (de planologische peen) geven dat zij deze zouden ontwikkelen. Tenslotte moest de 
ontwikkelde grond worden herverdeeld onder de ‘economically weaker section’. Voor elk van 
deze stappen was een gedetailleerd overzicht noodzakelijk van de procedures en up-to-date 
informatie van de grondmarkt, het functioneren van lokale autoriteiten, financiële mechanismes 
etc. (Srinivas, 1991).  
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De ULCRA van 1976 beslaat 64 stedelijke agglomeraties in India met elk tenminste 200.000 
inwoners volgens de census van 1971. De steden werden ingedeeld in vier categorieën 
gebaseerd op de populatie. In de ‘A’-categorie steden werd besloten dat elke persoon niet meer 
dan 500 vierkante meter onontwikkeld land mocht houden. In de ‘B’ categorie was de grens 
1000 vierkante meter per persoon, in de ‘C’-categorie 1500 vierkante meter en in de ‘D’- 
categorie kon maximaal 2000 vierkante meter land per persoon onontwikkeld blijven. Greater 
Mumbai werd ingedeeld in de ‘A’-categorie. In de Mumbai Metropolitan Region (MMR) werden 
verder Ulhasnagar en Thane ingedeeld in respectievelijk categorie B en C. (Narayanan, 2003)  
 
Elke grondbezitter waarop de wet betrekking had, moest vervolgens binnen afzienbare tijd een 
verklaring inleveren bij een overheidsinstantie van de deelstaat met zijn of haar 
grondbezittingen. De overheid verklaarde na bestudering van de verklaringen of de 
grondbezitting binnen de grenzen viel of niet. Wanneer iemand te veel onontwikkeld land in 
bezit had, kon de overheid de grond verwerven voor een schappelijke compensatie. De 
verworven grond kon vervolgens worden gebruikt door de overheid om publieke woningbouw 
voor lagere inkomensgroepen te realiseren. De grond kon ook door de overheid worden 
doorverkocht aan bijvoorbeeld de initiatiefnemers van een cooperative housing society of 
belangrijker aan industriële of commerciële complexen (Narayanan, 2003).  
  
Sommige commentatoren beweren dat de ULCRA werd gebracht om de impact van de 
Emergency te verzachten. Met de wet zouden de lagere inkomensgroepen in steden tevreden 
kunnen worden gehouden die te maken hadden met de excessen van Indira Gandhi´s beleid, 
zoals het vernietigen van slums en geboortebeperkingen. Interessant genoeg betwijfelen deze 
commentatoren niet de openlijk toegegeven socialistische doelen van de makers van de wet. 
‘Even if the Act was originally brought in just as an attempt to appease a restive population, it 
was genuinely meant to serve populist ends; that the government did indeed attempt to use it to 
serve these ends; and that the Act eventually failed at least in part because its social welfare 
aims were impossible to achieve, because the pursuit of these aims somehow bred a degree of 
corruption and venality that crippled and disorted the very purpsose of the Act’ (Narayanan, 
2003, p. 185). Narayanan betoogt dat de sociale doelen al bij het schrijven van de wet gedoemd 
waren te mislukken, vanwege een sterke lobbypraktijk voor zwak beschreven uitzonderingen en 
onduidelijke definities in de wet (Narayanan, 2003, p. 186).  
 
8.2 Implementatie van de ULCRA 
Tussen de inwerkingtreding van de Urban Land Ceiling Regulations Act in februari 1976 en de 
intrekking van de wet door de nationale overheid in maart 1999 werden ten aanzien van de 
ULCRA om en nabij 22.000 verklaringen van grondeigendommen ingediend voor Greater 
Mumbai. Van deze verklaringen waren er iets minder dan 12.500 (bijna 57 procent) onderzocht 
in 1999, welke betrekking hadden op 26.000 ha. land. Hiervan werden uiteindelijk slechts 3.300 
verklaringen afgerond. De nauwkeurig onderzochte verklaringen besloegen slechts 1.292 ha. 
onontwikkeld land, waarvan vervolgens voor 214 ha land werd verklaard dat ze zouden moeten 
toebehoren tot de deelstaat Maharashtra. Van deze 214 ha werd uiteindelijk 70,5 ha. verworven 
door de staat (Narayanan, 2003, p. 187). 
 
Het proces van grondverwerving bleek onhandelbaar te zijn. Hoewel de maximale vergoeding 
een gereduceerd bedrag was van 10 Rs. per vierkante meter (met een maximum van 200.000 Rs 
ongeacht de grootte van het land), bleek het in de praktijk vaak onmogelijk voor de staat 
Maharashtra geld te vinden om deze gronden te verwerven (Sundaram, 1989, p. 83). De 
overheid van Maharashtra probeerde deze financiële hordes te verminderen, door een 
versoepeling van de regels voor te stellen aan de grondbezitters. Gedurende verschillende 
periodes werden verschillende constructies bedacht. Grondbezitters kregen uitzonderingen 
aangeboden, zoals het in bezit houden van zeventig procent van het land, als ze het overige land 
maar gratis zouden geven aan de overheid (Narayanan, 2003).  
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Het land dat de overheid had verworven werd voor het overgrote deel beschikbaar gesteld aan 
de MHADA, welke vervolgens gesubsidieerde woningbouw (publieke woningbouw) op deze 
stukken grond zou moeten ontwikkelen. Over de jaren heeft de Mumbai Housing and Area 
Development Board (MHADB) 65 ha grond in bezitting gekregen, van de in totaal 70,5 ha 
verworven onontwikkelde stukken land. Van deze 65 ha land was 22 ha fysiek onbruikbaar 
geworden, doordat hier slums op waren gebouwd. Daarnaast werd een deel van de resterende 
stukken grond overgedragen aan andere publieke instanties, zoals de door de Wereldbank 
gesponsorde BUDP projecten van bijna 10 ha in Charkop (zie vorige hoofdstuk) (Narayanan, 
2003). 
 
Wat met de overige grond is gebeurd is vrij opzienbarend. De MHADB realiseerde in een periode 
van ruim 20 jaar op deze stukken land slechts 4.500 woningen (Narayanan, 2003). Daarbij was 
er geen prijscontrole op de woningen en weinig verschil tussen deze woningen en de 
vergelijkbare woningen gebouwd door private partijen. Het resultaat was dat de meerderheid 
van de woningen werden bemachtigd door de relatief beter af zijnde middenklasse (Abraham, 
1982, p. 2). ‘On top of this, the type of housing taken up by the Housing Board or MHADA on the 
acquired land was such that the cheapest tenement could not be afforded by 60% of the 
population, and was largely inappropriate to their needs. Even the rental and ownership housing 
meant for the lower income groups tended to be ultimately occupied by the higher income 
groups’ (Sundaram, 1989, p. 86). 
 
Sinds eind jaren tachtig zijn er nauwelijks meer gronden verworven via de ULCRA ten behoeve 
van de MHADA (Narayanan, 2003, p. 188). Opvallend is dat in de periode van oktober 2004 tot 
oktober 2005 een record werd gehaald van de hoeveelheid verworven grond. Waar tussen 1976 
en oktober 2004 slechts 86 hectare werd verworven door de Urban Development Department 
(UDD) in Mumbai, werd in twaalf maanden tijd 150 hectare land verworven. Op deze 150 
hectare grond kunnen 150.000 woningen worden gebouwd, maar of dit daadwerkelijk gebeurt 
is de vraag (The Times of India, 28-04-2006).  
 
In de wet stonden verschillende uitzonderingen die implementatie van de wet en het verwerven 
van grond door de overheid van Maharashtra bemoeilijkten. Gaandeweg werd de rol van de 
overheid als vastgoedontwikkelaar steeds meer ingewisseld voor het toewijzen van 
uitzonderingen aan grondbezitters, met de verzekering dat zij gesubsidieerde woningbouw 
zouden ontwikkelen. Er kunnen een drietal belangrijke uitzonderingen worden onderscheiden. 
Ten eerste waren gronden die hoofdzakelijk gebruikt werden voor agrarisch doeleinden 
gevrijwaard van de wet. Vroegere agrarische gebieden als Mira-Bayandar konden zo ontwikkeld 
worden tot suburbane stedelijke gebieden, zonder te vallen onder de ULCRA. Ten tweede kon 
onder sectie 20 van de wet een uitzondering worden gemaakt als dit noodzakelijk of passend 
was voor het ‘public interest’ of als met het verwerven van een stuk de grond de eigenaar ‘undue 
hardship’ zou worden aangedaan. Wat werd verstaan onder ‘public interest’ en ‘undue hardship’ 
werd echter niet uitgelegd in de wet. Ten derde kon onder sectie 21 van de ULCRA een 
uitzondering worden gemaakt voor het overschot aan onontwikkelde grond als de eigenaar 
toestemde om woningen voor de EWS te ontwikkelen. In de loop der tijd besloot de overheid 
van Maharashtra ook voor de EWS uitzonderingen mogelijk te maken onder sectie 20 van de wet 
(Narayanan, 2003). 
 
Tot aan 1999 waren in Greater Mumbai 2.348 aanvragen gedaan voor uitzonderingen onder 
sectie 20 van de wet en 2.093 aanvragen onder sectie 21. Onder sectie 20 waren 650 
uitzonderingen toegekend en onder sectie 21 in totaal 345 uitzonderingen. De meeste van deze 
uitzonderingen werden gedaan met als voorwaarde dat de grondeigenaren op een deel van het 
land woningen zouden bouwen voor de EWS. De overheid hoopte dat via deze uitzonderingen 
100.000 van deze woningen zouden worden gebouwd op 615 ha. Uiteindelijk werden dat er 
32.000 op minder dan 200 ha. Aangezien de overheid de verkoop van deze woningen wilde 
reguleren middels een inkomenseis voor de bewoners, hebben nauwelijks mensen van de EWS 
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deze woningen ooit kunnen betrekken. Over de jaren zijn verschillende rechtszaken geweest die 
op nationaal niveau veel aandacht hebben gekregen. Een beroemd voorbeeld hiervan is de 
‘Shanti Star Builder vs Gotame and others case' uit 1990 in Greater Mumbai. Het Supreme Court 
handhaafde het vonnis dat de bouwer onvoldoende was nagekomen om woningen te bouwen 
voor de EWS op basis waarvan zijn overschot aan land was uitgezonderd. Het aantal bezwaren 
gerelateerd aan de ULCRA die zijn uitgemond in formele geschillen is verrassend laag (minder 
dan 125) (Narayanan, 2003).  
 
Met deze uitzonderingen werd de ULCRA een speelbal van corruptie. ‘The ULCRA came to be 
vilified as a vehicle for corruption’ (Kharude, 2007) en ‘It has been observed in some states that 
the enforcement of ULCRA has encouraged corruption’ (The Statesman, 10-02-1998)) zijn 
zomaar enkele passages uit krantenartikelen. De corruptie vond op verschillende manieren 
plaats in elke stap. Landeigenaren vormden liefdadigheidsinstellingen om voor uitzonderingen 
in aanmerking te komen. Bouwers en ontwikkelaars bouwden appartementen in kleinere 
gebieden om een uitzondering te krijgen en voegden vervolgens de appartementen samen. Ze 
verkochten meerdere woningen aan dezelfde persoon om zo de ULCRA te ontlopen (Das, 1998) 
of lieten valse overeenkomsten zien met leden van de EWS (The Times of India, 18-04-1993). 
Families met grote hoeveelheden land creëerden fictieve familieleden om te zorgen dat elk 
familielid niet meer dan de maximale 500m2 land in bezit had. Om deze valse erfgenamen te 
registreren moest vervolgens weer geld worden betaald. In andere gevallen werden 
steekpenningen betaald om de hoeveelheid grond dat moest worden overgedragen aan de 
overheid te reduceren (The Times of India, 28-10-2006). ‘If you had the right connections and 
the money to please, you could get exemptions’ (Business Times, 09-06-1997). 
 
8.3 Profiteurs 
Hoewel de ULCRA was bedoeld om de gewone (armere) burger te dienen, zijn het vooral andere 
actoren die hebben geprofiteerd van de wet. Hieronder zullen deze actoren worden besproken. 
 
Grootgrondbezitters 
In Mumbai is 55 procent van de beschikbare grond in handen van 91 individuele personen 
(Srinivas, 1991). Mumbai kreeg in de achttiende en negentiende eeuw te maken met de komst 
van handelaren uit de Parsi-gemeenschap als landeigenaren. Vanwege de loyaliteit, maar vooral 
om mensen naar Mumbai te trekken werden grote stukken grond uitgeleend aan de bevolking. 
Deze leasecontracten werden later tegen een behoorlijke prijs omgezet naar absolute eigendom 
van de grond. Op deze manier werden de Parsi’s de grootste landeigenaren in Mumbai, wat nog 
eens werd versterkt door verdere investeringen. 
 
De kleine groep van grootgrondbezitters in Greater Mumbai hebben over het algemeen niet 
gekozen om publieke of media-aandacht te trekken. In de tijd dat de ULCRA voor het eerst werd 
aangekondigd zijn er ook geen formele protesten van deze grondbezitters. De reden voor deze 
stilte ligt misschien wel in het feit dat de ULCRA in zijn uiteindelijke vorm, minder streng was 
dan de Central Land Acquisition Act (CLAA) uit 1894 die daarvoor werd gebruikt in stedelijk 
gebieden om gronden te verwerven door overheden. Volgens Sundaram (1989) vertraagt de 
ULCRA het tempo om gronden te verwerven. In vergelijking met de CLAA biedt de ULCRA met 
zijn uitzonderingen meer flexibiliteit. Het befaamde planologische spanningsveld tussen 
rechtszekerheid en flexibiliteit lijkt hierbij door te schieten naar flexibiliteit. De flexibiliteit werd 
optimaal benut door de grondbezitters. Een voorbeeld hiervan is dat stukken land met 
bebouwing werden vrijgesteld van de ULCRA, zelfs wanneer er sprake was van ‘encroachments’ 
of onrechtmatige constructies. Voor landeigenaren werden daarmee ‘encroachments’ nuttige 
hulpmiddelen. Gezien de geringe beschikbaarheid van land in Mumbai was het niet moeilijk voor 
grondeigenaren om een deal te sluiten met ontwikkelaars om de ‘encroachers’ te verwijderen, 
de illegale bouwwerken te verwijderen en onder sectie 22 van de wet de grond te 
herontwikkelen (Narayanan, 2003). 
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Veel van de grootgrondbezitters waren al bij aanvang van de wet gevrijwaard van de ULCRA, 
omdat het overgrote deel van hun grondbezittingen werden geplaatst in No Development Zones 
(NDZ) of vielen binnen agrarische gebieden. Hierdoor was hun grond automatisch uitgezonderd. 
Als de zonegrenzen vervolgens bij een herziening van het Development Plan van Greater 
Mumbai werden veranderd, konden deze stukken land vrij worden ontwikkeld. Aangezien veel 
van deze grootgrondbezittingen in de suburbs waren, waar juist ook veel NDZ waren 
geconcentreerd, zijn de meeste grootgrondbezitters in staat geweest gebruik te maken van deze 
uitzonderingen. Daarbij gaven de NDZ grootgrondbezitters de mogelijkheden om te speculeren 
op grond, hetgeen loodrecht indruist tegenover één van de doelen van de ULCRA. Wanneer 
iemands land in het Development Plan viel onder een reservering voor publieke doeleinden was 
de grond ook automatisch uitgezonderd van de ULCRA. Er zijn gevallen waarbij grondbezitters 
(vaak in samenwerking met ontwikkelaars) werkelijk hebben verzocht om een simpele 
reservering als een speeltuin of een tuin te plaatsen op hun grond. Vervolgens als grondbezitters 
aanboden om de speeltuin of een andere soort reservering op hun eigen kosten te bouwen voor 
de stad, kregen grondeigenaren de mogelijkheid om de omliggende grond te ontwikkelen 
(Narayanan, 2003).  
 
De overheid van Maharashtra constateert in een bijdrage aan het Intergovernmental Committee 
on the ULCRA in 1997 nog een andere manier om de onteigeningswetgeving te omzeilen door 
grondbezitters. Grondbezitters verkopen hierbij hun overschot aan onontwikkelde grond aan 
een koper en geven de informatie door aan inkomstenbelastingdepartement. Het departement 
ziet onderwaardering van de verkoopprijs, neemt de grond over en veilt de grond. De 
opbrengsten van de veiling en het bedrag dat de originele grondeigenaar ontvangt is hierbij veel 
hoger dan de compensatie die de eigenaar anders van de overheid zou hebben ontvangen onder 
de ULCRA (Narayanan, 2003, p. 191). 
 
Naast de uitzonderingen staat een gebrek aan transparantie op de grondmarkt implementatie 
van de ULCRA in de weg. Er zijn geen officiële statistieken van grondtransacties en de beweging 
van grondprijzen in de verschillende delen van Mumbai (Sundaram, 1989, p. 87). In sommige 
gevallen kan de overheid de grond onteigenen, maar blijken adressen van de eigenaren niet 
bekend te zijn (The Times of India, 28-06-1990).   
 
Grote bouwers en ontwikkelaars 
De rol van de bouwers en ontwikkelaars is zeer interessant ten aanzien van de ULCRA. Zij zijn de 
grootste profiteurs en tegelijkertijd de grootste criticasters van de wet. Kenmerkend voor de 
grote bouwers en ontwikkelaars is de political-business nexus. In het bijzonder in Greater 
Mumbai zijn de bouwers en ontwikkelaars uitermate bewust van de macht van de deelstaat om 
uitzonderingen te maken, waardoor ze maar al te graag samen spannen met de overheid op een 
manier die in andere steden onmogelijk is. Harayanan (2003) schrijft dat een studie van de 
memo’s en aantekeningen van de Mumbai woningbouwlobby (ondermeer de Maharashtra 
Chamber of Housing Industry) duidelijk maakt, dat deze groepen vaak het beleid vormgeven dat 
later wordt vastgesteld door de deelstaatregering. 
 
Een voorbeeld hiervan is het concept ‘guided development’, dat werd gepresenteerd als een 
nieuwe liberale marktvriendelijke optie voor grondverwerving onder de ULCRA. Dit concept 
werd aangeboord door een groep landeigenaren/ontwikkelaars om de uitgestrekte stukken 
grond in Powai, die in het bezit waren van enkele families, te kunnen gebruiken. Toen in 1977 de 
toenmalige Bombay Metropolitan Region Development Authority (BMRDA) aankondigde dat ze 
van plan waren om de stukken grond in Powai te verwerven en te ontwikkelen, kwamen de 
grondeigenaren met een voorstel voor een driedelige overeenkomst om de 100 ha grond te 
ontwikkelen. Deze overeenkomst werd volledig geaccepteerd door de overheid van 
Maharashtra. Volgens de overeenkomst deden de grondeigenaren eerst afstand van de grond 
voor een miniem bedrag van 1 roepie per hectare en vervolgens kregen ze het land terug op 
basis van een 80-jaardurend vernieuwbaar leasecontract van 1 roepie per hectare per jaar. De 
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grondeigenaren/ontwikkelaars moesten daarbij infrastructuur ontwikkelen in het gebied. 
Daarnaast moesten ze 15 procent (ongeveer 6 hectare) overhandigen aan de overheid met 
daarop woningen voor een compensatie van Rs. 150 per sq ft (wat geen slechte prijs was voor de 
bouwer aan het einde van de jaren ’70 in Powai). Op basis hiervan kregen de 
grondeigenaren/ontwikkelaars vrijstelling van de ULCRA onder sectie 20 voor hun gehele land 
(Harayanan, 2003). Volgens de MMRDA heeft de ontwikkelaar Hirinandani in werkelijkheid veel 
grotere woningen verkocht in de vrije markt dan was afgesproken en daarmee substantieel 
geprofiteerd. Daarnaast is slechts een kwart van het aantal afgesproken woningen (15 procent) 
verkocht aan de overheid (The Economic Times, 21-07-1997). Niet voor niets had een 
krantenartikel de kop: ‘From MHADA to Prada’ (Mumbai Mirror, 02-09-2008), 
 
Ingang van Hirinandini Gardens in Powai 

 
 
Veel andere grote stukken grond in suburbaan Mumbai zijn ontwikkeld door grote 
bouwondernemingen in de periode kort na de inwerkingtreding van de ULCRA. Het 
Lokhandwala Complex tussen Versova en Oshiwara, de Gokuldham en Yashodham complexen in 
Dindoshi, het Yogi Nagar Complex in Eskar, de Raheja Township in Malad, de grootschalige 
uitbreiding van de Godrej fabrieken in Vikhroli en het Hiranandani complex in Powai zijn allen 
ontwikkeld gedurende deze periode, met dank aan de unieke beperkingen van de ULCRA. ‘In 
fact, the years immediately after the ULCRA came into force saw an orgy of building activity’ 
(Narayanan, 2003, p. 194). 
 
Ook in de ontwikkeling van ‘cooperative housing societies’ speelden bouwers/ontwikkelaars 
een belangrijke rol. Zij faciliteerden de transactie van het overschot aan onontwikkelde grond 
van grondeigenaren naar de individuele leden van een ‘cooperative housing society’. Ze kochten 
daarbij de ontwikkelingsrechten van een bepaald stuk grond van de eigenaar, zorgden voor de 
noodzakelijke ‘clearance’ van de grond, ontwikkelden de woningen en transfereerden deze naar 
de individuele huiseigenaren. In de loop der tijd hebben de grote ontwikkelaars vrijwel alle 
ontwikkelingsrechten van de grote stukken grond in Greater Mumbai bemachtigd. Op deze 
manier hadden de bouwers de grond dus niet in bezit, maar bezaten ze wel het recht om op deze 
grond te ontwikkelen (Narayanan, 2003). 
 
Een belangrijke vraag is dan waarom de bouwers/ontwikkelaars als grootste profiteurs ook de 
grootste en mondigste criticasters waren van de wet. Een reden kan zijn dat ze moe en onzeker 
waren van de willekeurigheid en corruptie aangaande het flexibele karakter van de wet. Daarbij 
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wilden ze vermindering van de vertragingen vanwege het wachten op uitzonderingen en de 
kosten die nodig waren om deze uitzonderingen te verkrijgen. Volgens een ontwikkelaar uit 
Mumbai besteden de meeste ontwikkelaars Rs. 10 per m² om toestemming te krijgen van het 
Urban Land Ceiling departement (Business Standard, 18-04-2007). Het is ook mogelijk dat de 
kritiek meer een bepaalde retoriek was om de ongelofelijke toename van de vastgoedprijzen en 
het grootschalige woningtekort te rechtvaardigen (Narayanan, 2003) 
 
Industrie 
De makers van de ULCRA wilden niet dat door de wet de beschikbaarheid van land voor de 
industrie in gevaar zou komen. Daarom stond onder sectie 23 dat de eigenaren van de industrie 
hun grondbezittingen mochten houden als de deelstaat dit noodzakelijk achtte voor de industrie 
of de bouw van woningen voor de werknemers van de industrie. Daarnaast mocht wanneer niet 
gebruik werd gemaakt van het overschot aan land binnen de vastgestelde periode een 
verlenging worden gegeven totdat de industrie daadwerkelijk de grond wilden gaan gebruiken. 
Met andere woorden kon land onontwikkeld blijven als beweerd werd dat het land gebruikt zou 
gaan worden voor industriële doeleinden (Narayanan, 2003). 
 
Ook voor neergaande industrieën als de textielfabrieken in Mumbai was de ULCRA bepalend. 
Onder sectie 22 van de ULCRA konden bestaande bouwconstructies worden gesloopt, zodat de 
grond vervolgens kon worden herontwikkeld conform het master plan van de regio. Als na sloop 
de hoeveelheid onontwikkelde land van een eigenaar over de grens van 500 vierkante meter 
ging, moest hij of zij een verklaring invullen. Zolang ze van plan waren om de grond te 
herontwikkelen hoefden ze zich geen zorgen te maken dat hun overschot aan land zou worden 
onteigend. De ULCRA heeft dus nooit de toegang en de flexibiliteit van het gebruik van land voor 
de industrie in de weg gestaan (Narayanan, 2003). 
 
Nationale en deelstaatoverheid 
Uitzonderingen onder de ULCRA zijn altijd afhankelijk geweest van de behoefte van de politiek 
op deelstaatniveau. Het aantal uitzonderingen heeft van tijd tot tijd sterk gevarieerd, afhankelijk 
van de uitgangspunten van de heersende regering en het vertrouwen van de chief minister om 
controversieel op te treden. Eén van de meest controversiële elementen van de ULCRA was het 
quotum voor de chief minister. Dit wilde zeggen dat tien procent van de woningen moesten 
worden overgedragen aan de overheid door de grondeigenaren, die woningen ontwikkelden 
voor de EWS, om voor de uitzonderingsregel in aanmerking te komen. De overheid kon deze 
appartementen vrij toewijzen aan wie zij wilden. Later is dit quotum gereduceerd tot vijf 
procent van de woningen. Het Malabar Hill project, dat was bedoeld als woningbouwproject 
voor de EWS, eindigde als een aantal exclusieve woonblokken in het duurste woongebied van de 
stad met verschillende prominente politici als bewoners (zie Srinivasan, 1983).  
 
De toekenning van aanvragen voor uitzonderingen was sterk afhankelijk van de persoonlijke 
voorkeur van de chief minister. Sharad Pawar, een chief minister van Maharashtra, kende tussen 
1979 en 1980 in minder dan een jaar meer dan 200 uitzonderingen toe onder sectie 21. Zijn 
opvolger A.R. Antulay kende in de twee jaar daaropvolgend slechts twee aanvragen voor 
uitzonderingen toe. Babasaheb Bhosale, de opvolger van Antulay, kende in zijn eerste maanden 
geen enkele uitzondering toe, waarna de ‘Practising Engineers, Architects and Townplanners 
Association’ een petitie indiende bij het Bombay High Court om alle aanvragen onder sectie 21 
direct toe te kennen. Onmiddellijk daarna werden tientallen aanvragen toegekend (EPW, 1983; 
Narayanan, 2003, p. 199). Activist P.K. Das is van opvatting dat er sprake was van een gebrek 
aan politieke wil en overeenstemming voor implementatie van de wet (The Times of India, 26-
06-1990). Journalist Gopal Bhargava spreekt van een ‘lack of will for implementation among 
both elected members and bureaucrats’ (The Statesman, 10-02-1998). Bij toekenning van de 
uitzonderingen was echter niet alleen sprake van een gebrek aan politieke wil. De overheid 
gebruikte zijn macht voor toename van het aantal uitzonderingen als stimulans bij een 
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stagnerende markt of een afname van het aantal toekenningen als steun bij dalende 
vastgoedprijzen (Narayanan, 2003, p. 199). 
  
De doorwerking van de ULCRA van de centrale overheid naar de deelstaat Maharashtra verliep 
niet altijd even soepel. De deelstaat spoorde de centrale overheid niet aan voor wijzigingen van 
de wet voor een betere stroomlijning. De verschillende hervormingen van de wet door de 
centrale overheid bestonden dan ook in de praktijk al vele jaren in Greater Mumbai. Politici van 
de centrale overheid moeten dan ook bewust zijn geweest dat hun beleid ten aanzien van de 
ULCRA vooral symbolisch van aard was, omdat de overheid van Maharashtra altijd moeilijk 
beïnvloedbaar bleek te zijn. De overheid van Maharashtra kon leven met deze symbolische 
waarde, zolang ze haar eigen grondpolitiek maar kon voeren. 
 
8.4 Intrekking van de ULCRA 
In begin maart 1999 stemde het Lagerhuis van het Indiase parlement voor de intrekking van de 
Urban Land Ceiling and Regulation Act uit 1976. Verantwoordelijke minister Ram Jethmalani gaf 
hierbij twee hoofdredenen aan voor de intrekking van de wet. Ten eerste had de ULCRA 
volkomen gefaald, omdat slechts zeven procent van het beoogde ‘overschot’ aan land was 
verworven door de overheden van de verschillende deelstaten. Ten tweede was door de 
beperkingen op de grond, het aanbod van grond gelimiteerd, waardoor groei van de 
woningsector was gestokt en woningprijzen waren opgedreven (Das, 1998). 
 
De discussie over intrekking van de ULCRA startte veel eerder. De ‘National Commission on 
Urbanization’ (NCU) raadde al in 1988 aan om de wet te herschrijven om de remmende factoren 
te verwijderen. Een heffing van een ‘Vacant Land tax’ werd daarbij gezien als alternatief voor de 
ULCRA. In een tussenrapportage in 1986 concludeerde de NCU dat de ULCRA geen van zijn 
doelen bewerkstelligde waarvoor het was aangesteld. Ten eerste maakte administratieve 
laksheid gecombineerd met een afwezigheid van een sterke wil de wet in grote mate ineffectief. 
Ten tweede hebben de uitzonderingenclausules de overheid belet in het verwerven van grond 
en gezorgd voor een legale uitweg voor grondeigenaren. Ten derde heeft de wet er toe geleid dat 
grondtransacties werden bevroren, waardoor grondprijzen omhoog werden gestuwd 
(Sundaram, 1989, p. 85).  
 
Ook de president van de Bombay Regional Congress Committee en gemeenteraadslid Murli 
Deora gaf in 1990 aan dat de wet in de huidige vorm verouderd en overbodig was geworden. 
Daarom moest de wet geschrapt of aangepast worden. Deora kreeg bijval vanuit onverwachte 
hoek. Shyam Chaninani van de Bombay Environment Action Group gaf aan dat de wet oneerlijk 
was en vernietigende consequenties had voor de omgeving. Gebieden die waren aangemerkt als 
NDZ moesten gevrijwaard blijven van woningen, anders zou de open ruimte in de stad verder 
afnemen (The Times of India, 26-06-1990). 
 
De intrekking van de ULCRA bouwt voort op de liberalisatie en economische hervormingen uit 
1991. Liberalisatie en economische hervormingen werden daarbij gezien als middel om een 
einde te maken aan het woningtekort en om competitie aan te jagen (Kharude, 2007). Feitelijk 
was het BUDP-programma al een eerste aanzet tot een liberalisatie in de woningmarkt. 
Woningen werden niet langer in zijn geheel door de overheid gebouwd, maar de uitverkorenen 
mochten zelf hun woning bouwen. Bij intrekking van de ULCRA door de centrale overheid 
bestond dan ook het geloof dat marktmechanismen zouden leiden tot laaggeprijsde 
woningopties voor de lagere inkomensgroepen. De ULCRA werd veelal verantwoordelijk 
gehouden voor het feit dat grote stukken land in steden geblokkeerd waren voor ontwikkeling, 
terwijl ontwikkeling het woningaanbod had kunnen vergroten (The Times of India, 20-05-1998). 
 
De intrekking van de ULCRA in Maharashtra duurde tot 29 november 2007, ruim acht jaar nadat 
de centrale overheid de wet had ingetrokken. Maharashtra was samen met de deelstaat West-
Bengalen de enige deelstaat die de wet nog niet had geschrapt. Gedurende twee 
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regeringsperioden van de deelstaat is er over de intrekking actief gedebatteerd. Gedurende de 
wintersessie van het staatsoverleg in Nagpur werd, na twee dagen van debatteren, besloten tot 
intrekking van de wet. Belangrijkste reden om de ULCRA in te trekken was de toegang tot geld. 
Maharashtra had ongeveer 90 infrastructuur projecten op de korrel en via de Jawaharlal Nehru 
National Urban Renewal Mission (JNNURM) van de centrale overheid kon een fonds worden 
aangeboord. Dit stedelijke vernieuwingsplan voorzag een totale investering van 20 miljard 
dollar over een periode van zes jaar, maar toegang was alleen mogelijk als Maharashtra de 
ULCRA zou intrekken (Bavadam, 2008). Ongeveer 15 projecten in Maharashtra die waren 
geïmplementeerd onder de JNNURM waren al gestart door de deelstaat, maar kampten met een 
gebrek aan geld vanwege de voorwaarde dat de staat eerst de ULCRA moest schrappen. Met 
deze projecten was een bedrag van Rs. 61 miljard (ongeveer 1 miljard euro) gemoeid. In totaal 
heeft de centrale overheid vanuit de JNNURM Rs. 230 miljard (3,6 miljard euro) vrijgemaakt 
voor de deelstaat Maharashtra (Business Standard, 18-04-2007). De herontwikkeling van de 
New Hind Mill was een van de projecten die mede werd gefinancierd vanuit de JNNURM. 
 
Eén van de redenen van de late intrekking in Maharashtra was dat de overheid en het ambtelijk 
apparaat in deze deelstaat sterk kon profiteren van de ULCRA. ‘It has been a huge cash cow for 
those in power, hence they have shied away from repealing the act, even though it has failed 
miserably in its aims’ (The Times of India, 28-10-2006). Daarnaast konden politici sterk 
profiteren van het quotum van vijf procent (eerder tien procent) van de woningen die moesten 
worden overgedragen aan de overheid. Volgens een insider was bij de toewijzing van de 
woningen sprake van corruptie en begunstiging van familieleden toen verscheidende ministers 
deze woningen gingen toewijzen aan vertrouwelingen (The Times of India, 28-10-2006) 
 
Vanuit de bouw- en ontwikkelaarwereld was er overeenstemming met de intrekking van de 
ULCRA. ‘It will help foreign investors and real estate funds who are particular about titles to 
invest in properties. Land buyers also can mortgage the vacant land now and get loans’, zei RS 
Ajmera, president van de Confederation of Real Estate Developers Association of India (Business 
Standard, 03-08-2007). Mohan Desmukh van de Maharashtra Chamber of Housing and Industry 
gaf aan dat: ‘Nonetheless, the repeal can ease the shortage of dwelling units in Mumbai, which is 
as much as 35,000 units’ (Business Standard, 03-08-2007). Terwijl een vastgoedconsultant zei 
dat: ‘In the absence of ULCRA, developers will be in a position to develop huge tracts of lands. 
This supply will have a sobering effect on prices. Moreover, it will be a win-win situation for the 
state, developers and house buyers’ (Business Standard, 18-04-2007). 
 
De intrekking van de ULCRA wordt gezien als middel om de transparantie en efficiëntie te 
verhogen en de problemen voor buitenlandse investeringen te reduceren. ‘Earlier, nobody knew 
what was going on in many of the real-estate firms, with the holding company creating many 
subsidiaries to buy huge tracts of land for projects like townships. This was due to the ceiling on 
land acquisition and ownership. Now, the main company can buy land and overseas investors 
can also be assured of how it has been bought and developed’, aldus Vikas Agarwald van de 
kredietverstrekker ICRA (Business Standard, 18-04-2007).  
  
Er was weinig oppositie gedurende de wintersessie in Nagpur. Hoewel de regerende Congress 
partij en de National Congress partij beducht waren de resolutie er door heen te drukken, 
stemde de Bharatiya Janata Party (BJP) in met de intrekking, omdat het onderdeel was van de 
nationale huisvestingsagenda. Alleen de linkse partijen en de Shiv Sena vormden oppositie tegen 
intrekking van de wet. Shiv Sena had bedenkingen, omdat de intrekking van de wet de rijken ten 
goede zou komen en ‘anti-Maharashstrian’ zou zijn. De nieuwe infrastructuur en projecten 
zouden ‘outsiders’ naar de stad brengen, die meer geld en macht hebben dan de lokale bevolking 
(Bavadam, 2008).  
 
In aanloop naar de intrekking van de ULCRA liep er een rechtszaak van oudgediende socialisten 
tegen de intrekking van de wet. PB Samant, leider van Janata Dal, zag de intrekking van de 
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ULCRA als een uitverkoop naar de ‘rich and famous’ en diende een public interest litigation (PIL) 
in tegen het schrappen van de wet. In een verklaring aan het gerechtshof gaf de overheid de 
verzekering dat het 17.000 acres (6880 ha) zou verwerven onder wet in twee jaar. De overheid 
stelde vervolgens 21 ambtenaren in werking om 16.000 acres te verwerven in zes maanden. Ter 
vergelijking werd in 30 jaar 1.000 acres land in Greater Mumbai verworven onder de wet. Nu 
werd beloofd in zes maanden zestien keer zoveel land te verwerven. Nadat het hoger 
gerechtshof de staat had opgedragen om 1.009 acres te verwerven in maart 2007, had de 
overheid 1.200 acres verworven op 31 maart 2007 (The Times of India, 06-08-2007).  
 
Van de kant van de woningactivisten was er stevige kritiek op de intrekking van de ULCRA. Ze 
zijn van opvatting dat private partijen niet geïnteresseerd zullen zijn in de ontwikkeling van 
goedkope huisvesting. Daarbij zullen ze de uitgifte van grond controleren, waardoor de 
vastgoedprijzen hoog zullen blijven. ‘The repeal of the ULCRA would work to detriment of the 
urban poor. It does nothing to mitigate the slum crises’  aldus woningactivist PK Das (The Times 
of India, 20-05-1998) en ‘We would be deluding ourselves if we were toe believe the state 
government’s claim that repealing ULCRA would solve the housing problem in the city’ (The 
Times of India, 28-10-2006). Ook de voormalige vice-president van de MHADA en activist 
Chandrasheskar Prabhu is het niet eens met de intrekking van de wet: ‘The Act cannot be faulted 
because middle-class housing was its philosophy. First, the government doesn’t implement the 
Act, then is says it is not implementable, therefore repeal it’ (Bavadam, 2008). Terwijl Patkar en 
Singh (2009) van opvatting zijn dat ‘The cabinet’s approval to the repeal of the ULCRA (as 
reported by the media) exposes the moral bankruptcy of the government, which, kneeling before 
the World Bank and builders’ lobby has taken this decision’ (Patkar & Singh, 2009). De activisten 
pleitten in plaats van een intrekking van de wet voor een betere implementatie van de wet en 
het wegnemen van de vele uitzonderingen (Patkar & Singh, 2009).  
 
Simpreet Singh, lid van de National Alliance for Peoples movement deed onder de Right to 
Information Act een aanvraag voor een lijst met informatie van de landeigenaren die 
uitzonderingen hadden verkregen onder de ULCRA en de namen van de woningbouwprojecten 
op hun land. Om maatschappelijke discussies tegen te gaan over de non-implementatie en de 
intrekking van de wet, verwierp de Public Information Officer (PIO) van Urban Development 
(UD) V. Jadhav de aanvraag met de reden dat de informatie te omvangrijk zou zijn. De PIO van de 
Collectorate S. Dhaighue ging nog een stap verder en zond Simpreet Singh een rekening van Rs. 
1,6 miljoen (€25.400) als hij de informatie wilde hebben (Kharude, 2007).  
 
8.5 ULCRA vanuit een ANT perspectief 
De vier voorgaande paragrafen hebben een verhaal geschetst over de ontwikkeling van de 
ULCRA. Verschillende relevante gebeurtenissen en elementen zijn hierbij besproken. Het verhaal 
van de ULCRA zal in deze paragraaf nader worden geanalyseerd vanuit de Actor-Netwerk 
Theorie. Hierdoor kan inzichtelijk worden gemaakt welke associaties van actoren, instituties en 
objecten bepalend zijn geweest bij de ruimtelijke ontwikkelingen. Het proces van translatie kan 
duidelijk maken hoe machtsrelaties verlopen bij deze ontwikkelingen. Het ANT perspectief biedt 
daarmee de mogelijkheid om te analyseren hoe de ontwikkelingen rondom de ULCRA passen bij 
het dominante beeld in de literatuur van een versplinterende stad en ‘narritive of loss’. 
 
Grofweg kan de ontwikkeling van de ULCRA ingedeeld worden in een drietal dominante 
associaties: het ontstaan, de (non)-implementatie en de intrekking van de ULCRA. Het ontstaan 
van deze associaties kan met behulp van het proces van translatie worden beschreven. Voor 
deze drie dominante associaties staan de belangrijkste actoren, instituties en objecten 
weergegeven in figuur 8.1.  
 
 
 
 



 
 
 

112 

Figuur 8.1: Relevante actoren, instituties en objecten rondom de ontwikkeling van de ULCRA. 
 Ontstaan van de 

UCLRA 
(non)-implementatie 
van de UCLRA 
 

Intrekking van de 
ULCRA 

Actoren Ambedkar, Indira 
Ghandi, Congress partij, 
Nehru 
 

Grootgrondbezitters, 
bouwers, 
projectontwikkelaars, 
industrie, ambtenaren, 
politici. 
 

Centrale overheid, 
deelstaatoverheid, 
bouwers/ontwikkelaars, 
grootgrondbezitters, 
Wereldbank 

Instituties Grondwet, Emergency, 
grootgrondbezit, 
kastesysteem, 
socialisme, ULCRA 
 

ULCRA, NDZ, Exemption 
20/21, corruptie, 
political-business nexus 

JNNURM, liberalisatie, 
political-business nexus. 

Objecten Slums 
 

Agrarische grond, 
industriële complexen, 
encroachments 

Infrastructuur, slums. 

 
De dominante associaties komen tot stand in het proces van translatie. Sommige leidende 
actoren verwerven daarbij het recht om de sociale en natuurlijke wereld te representeren. 
Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt hoe machtsverhoudingen verlopen bij de ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het proces van translatie is in figuur 8.2 weergegeven voor het ontstaan van de 
ULCRA, de (non)-implementatie van de ULCRA en de intrekking van de ULCRA. 
 
Figuur 8.2: Proces van translatie bij de ontwikkeling van de ULCRA 
 Ontstaan van de ULCRA 

 

Problematisering Het eigenlijke probleem was een grote sociaal-economische en sociaal-culturele ongelijkheid 
in India. Deze ongelijkheid komt voor een belangrijk deel voort uit het kastesysteem. De 
ongelijkheid kwam ook terug in de verdeling van grond. Enkele personen waren in bezit van 
grote lappen onontwikkelde grond en konden zo de grondmarkt en het woningaanbod 
domineren. Door het geringe woningaanbod en de hoge vastgoedprijzen kon een groot deel 
van de bevolking in steden zich geen formele woning permitteren en woonden men in slums. 

Interesseren De strijd tegen ongelijkheid nam vanaf de jaren ’20 met leidinggevende figuren als Mahatma 
Gandhi en B.R. Ambedkar grote vormen aan. Publieke bewegingen en protesttochten werden 
georganiseerd. Als voorzitter van het ontwerpcomité van de grondwet drukte Ambedkar, die 
uit een Dalit-familie kwam, een sterk socialistisch stempel op de grondwet en daarmee op 
toekomstige wetten. De Congress Party kreeg massale steun van de bevolking in de periode na 
onafhankelijkheid. 

Vastlegging Door de verkiezing als voorzitter van het ontwerpcomité van de grondwet door de Constituent 
Assembly kreeg Ambedkar een zeer bepalende rol in de vormgeving van de grondwet en 
onafhankelijk India. In de rol van Prime Minister hadden Jawaharlal Nehru en zijn dochter 
Indira Gandhi in de uitwerking van de grondwet en het socialistische beleid in India een zeer 
bepalende rol. De Emergency verstevigde de rol van Indira Gandhi. 

Mobilisatie 
 

Waar als eerste Mahatma Gandhi en Ambedkar spokespersons waren tegen de sociaal-
economische en sociaal-culturele ongelijkheid, werd deze functie als spokesperson 
overgenomen door Nehru en later Indira Gandhi. De volmacht tijdens de Emergency van Indira 
Gandhi gaf haar de mogelijkheid om een twintigpuntenprogramma door te voeren, met als 
onderdeel daarvan de Urban Land Ceiling and Regulation Act. 

 
 (non)-implementatie van de ULCRA 

 

Problematisering De inwerkingtreding van de ULCRA in 1976 zorgde voor een probleem. Grootgrondbezitters in 
Mumbai dreigden een deel van hun land kwijt te raken, terwijl bouwers en ontwikkelaars 
beperkt werden in hun mogelijkheden om woningen te bouwen. 

Interesseren De bouwers/ontwikkelaars en landeigenaren betrokken de overheid bij hun probleem. De 
overheid had beperkte financiële middelen en uitzonderingen maakten het mogelijk dat 
bouwers konden bouwen en overheden toch nog grond konden verwerven. De quota zorgden 
er voor dat politici woningen in bezit kregen en daarmee gebaat waren bij het geven van 
uitzonderingen. 
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Vastlegging De bouwers/ontwikkelaars en landeigenaren zorgden voor de aanvraag van uitzonderingen. 
De ambtenaren verleenden deze uitzonderingen, met veelal de betaling van smeergeld. 
Instituties als het Development Plan en Exemption 20/21 speelden een belangrijke rol als 
instrument voor de verlening van uitzonderingen. Corruptie en een sterke political-business 
nexus speelden daarbij een belangrijke rol. Encroachments werden door landeigenaren en 
ontwikkelaars gebruikt om onder de ULCRA uit te komen en toch te kunnen ontwikkelen. De 
rol van de MHADA als bouwer van gesubsidieerde woningbouw voor de EWS was beperkt, 
vanwege de beperkte verwerving van grond door de overheid. 

Mobilisatie 
 

Eigenlijk was de political-business nexus de spokesperson. Het machtspel van corruptie en 
belangenbehartiging tussen grondeigenaren, bouwers, ontwikkelaars, industrie, bureaucraten 
en politici zorgden er voor dat de ULCRA eigenlijk nooit volledig is geïmplementeerd. ‘The 
Urban Land Ceiling Act has increased corruption in real estate deals, instead of bringing about 
an equitable distribution of land’ (Swamy, 1993). 

 
 Intrekking van de ULCRA 

 

Problematisering Het probleem bij intrekking van de ULCRA was dat de wet volkomen had gefaald, omdat de 
overheid slechts een klein deel van de beoogde grond had verworven en dat daarnaast door de 
beperking op grond, het aanbod van grond gelimiteerd was, waardoor groei van het 
woningaanbod was gestokt en woningprijzen waren opgedreven. 

Interesseren De Wereldbank en het IMF hadden de centrale overheid in 1991 opgedragen om economische 
hervormingen door te voeren. De intrekking van de ULCRA vloeide voort uit deze 
hervormingen en werd breed gedragen door de bouwers/ontwikkelaars. In eerste instantie 
wilde de overheid van Maharashtra niet meegaan met de intrekking van de wet, maar toen dat 
tot gevolg had dat de staat geen aanspraak kon maken op het JNNURM fonds om stedelijke 
infrastructuur te verbeteren, werd toch besloten de ULCRA in te trekken. Protesten kwamen 
vanaf de kant van activisten. 

Vastlegging De Wereldbank en het IMF hadden een voortrekkersrol bij de economische hervormingen. Bij 
intrekking van de ULCRA op nationaal niveau speelden de centrale overheid een belangrijke 
rol. Het JNNURM in combinatie met de gebrekkige infrastructuur en de grote hoeveelheid 
slums in Mumbai speelden een bepalende rol bij intrekking van de wet in de staat 
Maharashtra. 

Mobilisatie 
 

De centrale overheid in samenwerking met de bouwers/ontwikkelaars waren de 
spokepersons. Zij lieten een krachtig geluid horen dat intrekking van de ULCRA noodzakelijk 
was om de huisvestingsproblematiek aan te pakken. 

 
Het verhaal van de ontwikkeling van de ULCRA sluit paradoxaal genoeg aan bij het beeld van de 
versplintering van steden. De stedelijke herstructurering wordt door een elite actief gebruikt om 
maximale winsten te behalen en exclusieve ruimtes te ontwikkelingen, waarbij de 
‘underprivileged’ worden weggedrukt. Het woord paradoxaal heeft hierbij betrekking op het 
socialistische gedachtegoed waaruit de wet is ontstaan. De ULCRA was juist bedoeld om de 
grond te herverdelen en grote stukken grond beschikbaar te maken voor publieke woningbouw 
voor lagere inkomensgroepen. Hiermee zou de wet in zijn oorspronkelijke opzet zorgen voor de 
insluiting van voordelen en privileges voor lagere inkomensgroepen. De implementatie van de 
wet faalde en de MHADA kreeg slechts een beperkte hoeveelheid land in bezit voor publieke 
woningbouw. De publieke woningbouw die de MHADA wel realiseerde, was echter niet bestemd 
voor de lagere, maar voor de hogere inkomensgroepen. De beperkte implementatie van de 
ULCRA zorgde er voor dat groep elite van grootgrondbezitters, politici, ambtenaren en 
bouwers/ontwikkelaars rijkelijk kon profiteren. Via verschillende uitzonderingen en corruptie 
kon ontwikkeling van het land doorgaan en werd het land niet afgestaan voor maatschappelijke 
doeleinden. Hierbij speelde ook de political-business nexus een belangrijke rol. Exclusieve 
woongebieden werden ontwikkeld, zoals het Hiranandani complex in Powai. Spraakmakend is 
de ontwikkeling van het Malabar Hill project. Bedoeld als woningbouwproject voor de lagere 
inkomensgroepen, eindigde het project als een aantal exclusieve woonblokken in het duurste 
woongebied van de stad met verschillende prominente politici als bewoners. Bij de intrekking 
van de ULCRA stond de elite van bouwers en ontwikkelaars tegenover activisten die streden 
voor huisvesting voor lagere inkomensgroepen. Wederom won hierbij de elite met hulp van de 
overheid de strijd om dominantie.  
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Toch past het verhaal rondom de ontwikkeling van de ULCRA niet helemaal in het beeld van de 
versplintering van steden. De macht van de elite en de vorming van exclusieve ruimtes blijkt niet 
zo zeer voort te vloeien uit processen als globalisering en een terugtrekkende overheid. Lokale 
karakteristieken blijken daarbij belangrijker, zoals het kastesysteem, de corruptie, de political-
business nexus, de slums en de hoge vastgoedprijzen.  
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9 Conclusie 
 
In deze masterthesis is een beeld geschetst van de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke 
woonsector in Mumbai. Onderzocht is wat dragende krachten zijn achter deze ontwikkeling. In 
dit afsluitende hoofdstuk zullen de belangrijkste conclusies uiteengezet worden. Hierbij wordt 
antwoord gegeven op de probleemstelling: 
 
Hoe kan de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai worden verklaard en 
hoe kan deze ontwikkeling geplaatst worden in het perspectief van de versplintering van steden? 
 
Versplintering van de publieke woonsector 
De neo-marxistische literatuur over de versplintering van steden laat zien hoe de stedelijke 
herstructurering door een elite actief wordt gebruikt om maximale winsten te behalen en 
exclusieve ruimtes te ontwikkelingen. Dit gaat ten koste van de ‘underpriviliged’, mensen die de 
aansluiting verliezen van voordelen en privileges. Castells (1996) constateert een tweedeling in 
een netwerkmaatschappij tussen ‘haves’ die kunnen deelnemen aan het overvloedige leven dat 
wordt geboden door mondiale netwerken en ‘have-nots’ die daarvan zijn afgesneden. Graham & 
Marvin (2001) constateren dat de privatisering van infrastructuur uiteindelijk sociale 
ongelijkheid en versplintering veroorzaakt. Er ontstaan twee werelden, van mensen die 
‘connected’ zijn en mensen die ‘disconnected’ zijn.  
 
De ruimtelijke ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai kan vrij eenvoudig 
geïnterpreteerd worden vanuit het perspectief van de versplintering van steden. Ook bij de 
ontwikkeling van de publieke woonsector is er een elite aanwezig die probeert zoveel mogelijke 
winst te behalen en exclusieve ruimtes ontwikkelt. En ook hier is er een lagere inkomensgroep 
die in veel gevallen nauwelijks aansluiting kan vinden van voordelen en privileges bij de 
stedelijke ontwikkelingen in de publieke woonsector. Het aantal woningen in de publieke 
woningbouw dat wordt gebouwd is altijd relatief beperkt geweest onder invloed van de elite. 
Daarnaast kwamen in veel gevallen de woningen terecht bij hogere inkomensgroepen. Niet de 
lagere inkomensgroepen kregen het voordeel en privilege van formele huisvesting, maar juist de 
hogere inkomensgroepen. Een aantal voorbeelden illustreren bovenstaand beeld.  
 
Ten eerste laat de opkomst van de publieke woningbouw aan het begin van de twintigste eeuw 
zien dat de belangen van de elite (grondbezitters en fabriekseigenaren) centraal stonden. De 
focus lag hierbij niet zo zeer op de slechte woonomstandigheden van de arbeidsmigranten, maar 
veel meer op de gezondheid van de elite. Het verbeteren van de volksgezondheid moest worden 
bereikt door het opruimen van slums en het versterken van sociale segregatie. Het ruimtelijk 
beleid van de Bombay Improvement Trust was vooral gericht op de spreiding van verschillende 
klassen en het in stand houden van de privileges van de welvarende klasse. Publieke 
woningbouw was nooit één van de hoofddoelen van de heersende elite. De publieke 
woningbouw stond dan ook in het teken van het spreiden van klassen. De huisvesting in de 
publieke woonsector was van lage kwaliteit en voor lagere inkomensgroepen nauwelijks 
betaalbaar. 
 
Ten tweede laat de herontwikkeling van de Mill Area zien hoe de stedelijke herstructurering 
door een elite actief wordt gebruikt om maximale winsten te behalen en exclusieve ruimtes te 
ontwikkelingen, waarbij de ‘underprivileged’ worden weggedrukt. Een sterke political-business 
nexus was bij de herontwikkeling van de Mill Area zeer bepalend. In de oorspronkelijke 
regelgeving zou bij herontwikkeling van de textiefabrieken veel ruimte beschikbaar komen voor 
maatschappelijke doeleinden. Ongeveer 1/3 van het land zou beschikbaar komen voor openbare 
ruimte en 1/3 voor publieke woningbouw voor lagere inkomensgroepen. Door verandering van 
de regelgeving werd de beschikbare ruimte voor publieke woningbouw en openbare ruimte 
drastisch ingeperkt. In plaats van publieke woningbouw en openbare ruimte, kregen de 
fabriekseigenaren en projectontwikkelaars de kans op exclusieve ruimtes te ontwikkelen met 
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luxueuze hoogbouwappartementen, shopping malls en kantoorgebouwen. De lagere 
inkomensgroepen werden hierbij uitgesloten van voordelen en privileges.  
 
Ten derde laat de ontwikkeling van de ULCRA zien hoe een wet die bedoeld was om te zorgen 
voor een herverdeling van de grond, ontaardde in een machtspel van corruptie en 
belangenbehartiging tussen grondeigenaren, bouwers, ontwikkelaars, industrie, ambtenaren en 
politici. De lagere inkomensgroepen konden niet of nauwelijks profiteren. De ULCRA was vanuit 
het socialistische gedachtegoed bedoeld om de grond te herverdelen en grote stukken grond 
beschikbaar te maken voor publieke woningbouw voor lagere inkomensgroepen. De 
implementatie van de wet faalde en de MHADA kreeg slechts een beperkte hoeveelheid land in 
bezit voor publieke woningbouw. De publieke woningbouw die de MHADA wel realiseerde, was 
echter in veel gevallen niet bestemd voor de lagere inkomensgroepen, maar voor de hogere 
inkomensgroepen. Een groep elite van grootgrondbezitters, politici, ambtenaren en 
bouwers/ontwikkelaars konden rijkelijk profiteren. Via verschillende uitzonderingen en 
corruptie kon ontwikkeling van het land doorgaan en werd het land niet afgestaan voor 
maatschappelijke doeleinden. Exclusieve woongebieden werden ontwikkeld, zoals het 
Hiranandani complex in Powai. Spraakmakend is de ontwikkeling van het Malabar Hill project. 
Bedoeld als woningbouwproject voor de lagere inkomensgroepen, eindigde het project als een 
aantal exclusieve woonblokken in het duurste woongebied van de stad met verschillende 
prominente politici als bewoners.  
 
Kanttekeningen bij versplintering 
Hoewel de ruimtelijke ontwikkelingen in de publieke woonsector in Mumbai dus in lijn lijken 
met het dominante perspectief in de neo-marxistische literatuur over de versplintering van 
steden, kunnen echter een aantal kanttekeningen geplaatst worden bij deze constatering.  
 
De neo-marxistische literatuur over de versplintering van steden beschrijft de versplintering 
van steden als een relatief nieuw fenomeen. De historische ontwikkeling van Mumbai wordt 
echter gekenmerkt door het creëren van enclaves voor verschillende groepen. In de Britse 
koloniale tijd was er een duidelijke ruimtelijke afscheiding tussen de Britse overheersers en de 
overige inwoners van Mumbai. Daarnaast was bij de opkomst van de publieke woonsector in 
Mumbai het ruimtelijk beleid er op gericht om de spreiding van klassen te bevorderen. Hiermee 
laat dit onderzoek zien dat er niet altijd kan worden gesproken over de versplintering van de 
stad, maar eerder over een hersplintering van de stad. Een elite heeft zich daarbij in 
uiteenlopende periodes afgescheiden van de lagere inkomensgroepen. In onderzoek naar de 
versplintering van steden is het daarom belangrijk om aandacht te hebben voor de historische 
component van versplintering. 
 
De neo-marxistische literatuur over de versplintering van steden beschrijft een duidelijke 
tweedeling tussen een elite en een ‘underprivileged’, tussen de have’s en de have not’s. Hoewel 
een dergelijke tweedeling tussen een elite en een underpriviliged bij sommige ruimtelijke 
ontwikkelingen duidelijk te onderscheiden valt, is dit echter niet altijd het geval. Bij 
verschillende ruimtelijke ontwikkelingen is het niet duidelijk wie de elite is of kunnen ook lagere 
inkomensgroepen genieten van privileges en voordelen. Een voorbeeld hiervan is de toewijzing 
van publieke woningbouw bij de Modern Mills. Lagere inkomensgroepen kregen hier na een 
loterij woningen toegewezen, die ze voor een geringe prijs konden kopen van de MHADA. 
Vervolgens konden ze binnen de kortste keren voor soms wel het vijfvoudige bedrag de woning 
weer doorverkopen, zonder dat daarbij de winst terugvloeide richting de MHADA. Door als 
uitverkorenen uit de loterij te komen, kon een selecte groep dus genieten van bijzondere 
privileges. Een heel ander voorbeeld waarbij het onderscheid tussen de elite en de 
‘underprivileged’ niet duidelijk te maken is, doet zich voor bij het bouwen in de mangroves bij 
Charkop. De publieke woningbouw werd hier een halt toegeroepen, terwijl illegale private 
ontwikkelingen verder konden gaan. Slumbewoners zijn hier wel echter onderdeel van de 
dominante associatie en kunnen door het verkrijgen van huisvesting mee profiteren van deze 
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ontwikkelingen. Tenslotte speelt in Mumbai ook mee dat er niet alleen sprake is van een 
ruimtelijke afscheiding tussen een elite en een ‘underprivileged’, maar dat ook verschillende 
etnische en religieuze groepen zich ruimtelijk afscheiden. Moslims, Hindoes, Parsis, Sikhs etc. 
leven en wonen veelal gescheiden van elkaar. Versplintering is daarmee niet exclusief 
verbonden aan een elite of een ‘underprivileged’.  
 
In de neo-marxistische literatuur wordt de versplintering van steden vooral gezien als proces 
dat voortvloeit uit processen als globalisering, de uitkleding van het publieke domein of een 
terugtrekkende overheid (Banarjee, 2001). Deze processen blijken niet leidend te zijn bij het 
ontstaan van versplintering in Mumbai. Ten aanzien van de publieke woonsector was juist een 
sterke regierol van de overheid in sommige gevallen bepalend voor een ruimtelijke afscheiding 
tussen klassen en het behouden van privileges en voordelen van de elite. In de periode na 
onafhankelijkheid, toen de overheid een duidelijk stempel drukte op de ruimtelijke 
ontwikkeling, werd de basis gelegd voor uitdijende slums, torenhoge vastgoedprijzen en 
corruptie. Ook in de beginperiode van de publieke woonsector nam de overheid (weliswaar 
gedomineerd door lokale elite) een regierol op zich en was het ruimtelijk beleid vooral gericht 
op de spreiding van verschillende klassen. Tegelijkertijd blijken economische hervormingen en 
een terugtrekkende overheid in sommige gevallen juist de kansen en privileges van lagere 
inkomensgroepen te vergroten. Een voorbeeld hiervan was het sites and services programma bij 
Charkop. De publieke woningbouworganisatie bouwde hierbij niet langer woningen, maar liet 
dit over aan de bewoners. Hierdoor werd de betaalbaarheid van woningen en de kansen op 
formele huisvesting voor de lagere inkomensgroepen vergroot. Een ander voorbeeld is de 
herontwikkeling van de private chawls. Voorheen had de overheid hierbij de regierol over de 
herontwikkeling van de vervallen chawls. De huidige kleinere rol van de overheid biedt voor 
huurders nieuwe kansen om mee te profiteren van de herontwikkeling. Tenslotte lijkt de 
samenwerking tussen private partijen en de overheid bij het Rental Housing Scheme nieuwe 
kansen te geven voor lagere inkomensgroepen. In vijf jaar tijd moeten een half miljoen 
huurwoningen voor lagere inkomensgroepen worden gebouwd. Ter vergelijking, de MHADA en 
de BHB hebben samen tussen 1949 en 2009 in totaal slechts 186.000 woningen gecreëerd voor 
de publieke woonsector. Economische hervormingen en een terugtredende overheid lijken 
hierbij dus ook juist kansen te geven voor huisvesting voor lagere inkomensgroepen. 
 
De dominante interpretatie in de neo-marxistische literatuur over de versplintering van steden, 
waarbij dominante groepen de ‘underprivileged’ wegdrukken onder de context van processen 
als globalisatie, de uitkleding van het publieke domein en de terugtredende overheid, blijkt 
kortom onvoldoende perspectief te bieden om de stedelijke ontwikkeling in Mumbai te 
begrijpen. De versplintering van de ruimte in Mumbai blijkt niet zo zeer de uitkomst te zijn van 
processen als globalisering, de uitkleding van het publieke domein of een terugtrekkende 
overheid, maar veel meer een uitkomst van de lokale karakteristieken. De dominante associaties 
bepalen de ruimtelijke ontwikkeling en bepalen hoe de ruimte wordt geïnterpreteerd. Deze 
associaties worden gevormd door relaties tussen actoren, instituties en objecten. Deze 
dominante associaties bepalen in welke vorm versplintering ontstaat en welke gevolgen de 
versplintering heeft voor een stad. In onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van steden, 
moet daarom niet de focus liggen op versplintering ‘an sich’, maar op de dominante associaties 
die schuil gaan achter de versplintering en de stedelijke ontwikkeling. Belangrijk is om te 
focussen op wie aansluiting kan vinden bij voordelen en privileges en wie niet. De discussie 
moet daarbij gaan over onder welke omstandigheden (dominante associaties) de versplintering 
zorgt voor aansluiting en wanneer de versplintering zorgt voor uitsluiting van specifieke 
groepen. 
 
Meerwaarde Actor-Netwerk Theorie 
Het empirische raamwerk in dit onderzoek is gebaseerd op de Actor-Netwerk Theorie. Een 
vraag die daarom gesteld dient te worden, is welke meerwaarde ANT in dit onderzoek heeft 
gehad. De Actor-Netwerk Theorie heeft een gedetailleerd raamwerk geboden om de ruimtelijke 
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ontwikkeling van de publieke woonsector in Mumbai te verklaren. De focus op associaties van 
actoren, instituties en objecten blijkt daarbij zinvol. Dit onderzoek maakt duidelijk dat zowel 
actoren (zoals de MHADA, projectontwikkelaars, slumbewoners, Indira Gandhi etc.), instituties 
(zoals het kastesysteem, corruptie, political-business nexus, FSI etc.) als objecten (zoals de 
natuurlijke haven, de textielfabrieken, de mangroves etc.)  een rol spelen bij de ruimtelijke 
ontwikkeling van een stad. ANT kan biedt daarmee een mogelijkheid om te analyseren hoe de 
ruimtelijke vorm van een stad tot stand is gekomen.  
 
Desondanks moet worden geconstateerd dat ANT in dit onderzoek vooral heeft gediend als een 
beschrijvend raamwerk en minder als een verklarend raamwerk voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van de publieke woonsector. Vooral het proces van translatie bleek bij de 
casestudies slechts in beperkte mate de machtrelaties bloot te leggen. Daarmee had ANT slechts 
een beperkte meerwaarde te bieden bovenop de historische beschrijvingen in de casestudies. 
Dit kwam mede, omdat er weinig publicaties zijn verschenen over de publieke woonsector in 
Mumbai. Hierdoor was er geringe informatie beschikbaar hoe het proces van translatie exact is 
verlopen. Ook de interviews kon dit gebrek aan informatie niet verhelpen. Dit kwam mede 
doordat de vorming van associaties zich verder terug in de historie hebben voorgedaan en de 
benodigde informatie daardoor bij respondenten moeilijk te achterhalen is. Het zou daarom 
achteraf gezien interessant zijn geweest om een meer recentere casus van de publieke 
woonsector in Mumbai te analyseren. 
 
ANT heeft wel een belangrijke invalshoek geboden voor onderzoek naar de versplintering van 
de stad. Het maakt duidelijk dat de versplintering van de stad geen tweestrijd is tussen de elite 
en de ‘underpriviliged’ onder invloed van globale processen. Juist het begrijpen van de ruimte is 
van belang voor ruimtelijke interventie in de ruimte. Het neo-marxistische perspectief op de 
versplintering van de stad zou kunnen zorgen voor onjuiste keuze voor interventie in de ruimte.  
Dit perspectief zou kunnen leiden tot de veronderstelling dat de terugtrekkende rol van de 
overheid bij de publieke woonsector in Mumbai, zorgt voor de uitsluiting van lagere 
inkomensgroepen. Hieruit zou de maatregel kunnen voortvloeien om de rol van overheid te 
versterken en de macht van private partijen in te binden. Dit onderzoek laat juist ook zien dat de 
samenwerking met private partijen kan zorgen voor meer kansen voor lagere inkomensgroepen 
voor huisvesting. Een sterke rol van de overheid ging in het verleden daarnaast niet gepaard met 
het bieden van adequate huisvesting en daarmee de insluiting van lagere inkomensgroepen. ANT 
biedt daarmee een perspectief om de ruimte te begrijpen, waarmee de basis kan worden gelegd 
voor een interventie in de ruimte in de gewenste richting.  
 
Hoewel dit onderzoek primair betrekking heeft op de publieke woonsector in Mumbai, kunnen 
er wel een aantal lessen uit worden getrokken voor de Nederlandse ruimtelijke planning. Het 
onderzoek laat zien dat een zorgvuldig bestudering van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad 
zinvol is voor ruimtelijke interventie. ANT kan inzichtelijke maken hoe dominante associaties de 
ruimtelijke ontwikkeling van een stad bepalen. De discussie moet daarbij gaan over onder welke 
omstandigheden de versplintering zorgt voor aansluiting en wanneer de versplintering zorgt 
voor uitsluiting van specifieke groepen. Liberalisering in de publieke woonsector in Nederland, 
zoals bij de brutering van woningcorporaties in 1995, hoeft bijvoorbeeld niet automatisch te 
betekenen dat lagere inkomensgroepen worden uitgesloten van privileges en voordelen. Het 
blijft daarom van belang om de lokale context te onderzoeken, waarin de ruimtelijke 
ontwikkeling tot stand is gekomen.  
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Bijlage I: Overzicht van geïnterviewde respondenten en lezingen 
  
Interviews 
Datum Naam Organisatie Functie Onderwerp 

 

16-02-2009 
17-02-2009 

Rajiv Misra JJ School of 
Architecture 

Principal of faculty Wonen 

27-02-2009 Anil Darshetkar Shreeya Services Architect Publieke woonsector 
 

02-03-2009 P.K. Das P.K. Das & Associates Activist / Architect Wonen 
 

02-03-2009 Aparna Vedula CIDCO Senior Planner Ontwikkeling  Navi 
Mumbai 

27-03-2009 Fali Poncha Knight Frank Director Land Agency Woningmarkt 
 

27-03-2009 Chandrashekhar 
Prabhu 

 Activist  / voormalig 
vice-president 
MHADA 

Publieke woonsector 

28-03-2009 Shailesh Gandhi Central Information 
Commission 

Central Information 
Commissionar 

Corruptie / Right to 
Information Act 

01-04-2009 
14-04-2009 

Neera Adarkar Adarkar Associates Architect / Activist Mill Area 

08-04-2009 Mr. Hadadare MHADA Chief Engineer Publieke woonsector 
 

09-04-2009 Sanjay Ranacle Mumbai University Head of Journalism 
Department 

Corruptie en maffia 

11-04-2009 Rishi Aggarwal Jago Party Citizen’s candidate 
Lokh Sabha 

CRZ en Mangroves 

13-04-2009 Mariam Dossal Mumbai University Researcher History 
Department 

BIT en grondmarkt 

19-04-2009 Manisha Chalwadi Writer Relocations Bewoner Charkop / 
Mangrove  activist 

Charkop en 
Mangroves 

21-04-2009 R.N. Sharma Tata Institute of 
Social Science 

Researcher / Activist Wonen 

21-04-2009 Gautham Chaterjee MHADA Vice President Publieke woonsector 
 

24-04-2009 Gulshan Chopra MMRDA Engineer Rental Housing 
Scheme 

 
Lezingen 
Datum Naam Organisatie Functie Onderwerp 

 

02-02-2009 Anirudth Paul KRVIA Director Mumbai 
03-02-2009 Rohit Mujumdar KRVIA Professor Mumbai 
05-02-2009 Anirudth Paul KRVIA Director Slums 
05-02-2009 Anirudth Paul KRVIA Director Privaat wonen 
06-02-2009 Sandeep Pendse Mumbai University Professor Sociologie 
06-02-2009 Uma Adusumilli MMRDA Director Regional 

Development Plan 
07-02-2009 Prasad Shetty MMRDA Researcher Industrie 
09-02-2009 Mahes Patak MMRDA Pensioen Businessplan MMR 
10-02-2009 Bina Balakrishnan Consultant Consultant Infrastructuur 
17-02-2009 Joygopal Sanyal JJL Megrath 

Consultants 
Director Private 

ontwikkelingen 
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