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INLEIDING

Achtergrond: Utrechts grootstedelijk geografisch onderzoek in de Derde Wereld
Dit promotieonderzoek vloeit voort uit eerder onderzoek dat werd uitgevoerd door de (voor-
malige) vakgroep Sociale Geografie van Ontwikkelingslanden van de Faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen, Universiteit Utrecht. Naast het rurale onderzoek en het onderzoek gericht
op kleine steden heeft genoemde vakgroep in de afgelopen twee decennia onderzoek verricht
naar grond- en woningmarkten, huisvestingsstrategieën van de staat en de stedelijke armen in
een aantal grootstedelijke locaties in de Derde Wereld. Er verschenen dissertaties over Jakarta
(Titus 1985), Singapore (Van Grunsven 1990), Bamako (Van Westen 1995) en Ouagadougou
(Dekeyser 1998). De meeste urbane onderzoeken hadden evenwel plaats in Latijns-Amerika
en in het bijzonder in de agglomeratie La Paz. Naast vele artikelen in vak- en wetenschappe-
lijke tijdschriften en afstudeerscripties van studenten die tijdens hun veldwerk een deelonder-
werp in een afgebakend gebied van La Paz bestudeerden (zie bijlage 1), resulteerden deze
onderzoeken in dissertaties van Verkoren (1989) en Van Lindert (1991b). Voorts kwam uit de
samenwerking tussen SGO en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit te
Amsterdam een derde dissertatie over La Paz tot stand door Beijaard (1992). Onderhavige
studie kan worden beschouwd als de vierde in een reeks.
Kenmerkend voor alle vier dissertaties is de gerichtheid op de habitatproblematiek. De stu-
dies richten zich op deelgebieden van deze brede problematiek en zijn hierdoor complemen-
tair: Verkoren gaf een overzicht van de residentieel-geografische structuur van La Paz; Van
Lindert bestudeerde de huisvestingsstrategieën van de lage-inkomensgroepen in de agglome-
ratie La Paz; Beijaard analyseerde de huisvestingsstrategieën van de staat en de gevolgen hier-
van voor lage- en midden-inkomenshuishoudens in de wijken rond het centrum van La Paz;
en in deze studie staat centraal de ontwikkeling van zelfbouwbuurten onder invloed van pro-
cessen als buurtconsolidatie en urbane transformatie.

Trends in het habitat discours
Het denken over habitat in Derdewereldsteden is de afgelopen decennia sterk veranderd.
Opvattingen over zelfbouw nemen hierbij een belangrijke plaats in. Tot in de jaren zeventig
van de twintigste eeuw was de aandacht bijna uitsluitend gericht op huisvesting. Daarna ver-
schoof de aandacht naar het bredere thema van stedelijke armoedebestrijding waarvan huis-
vesting een deelaspect is. Tenslotte is in de discussie van de laatste decennia meer aandacht
gekomen voor de rol van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de habitat-problema-
tiek.

Door de snel in omvang toenemende stedelijke bevolking werd het begin jaren zeventig dui-
delijk dat de tot dan toe gehanteerde huisvestingsstrategieën van overheden in de Derde
Wereld geen oplossing boden voor de grote vraag naar woonruimte van vooral arme huishou-
dens. Vanuit de geïndustrialiseerde wereld was het model van sociale woningbouw gekopi-
eerd, dat werd aangevuld met beleid gericht op de afbraak van slums (Van Lindert 2001, p.72).
Deze strategieën waren zeer kostbaar voor zowel de overheden als de bewoners. Het resultaat
hiervan was dat er relatief weinig woningen werden opgeleverd en dat deze buiten het bereik
van de stedelijke armen vielen. Stedelijke armen werden gedwongen door zelfbouw in hun
woningbehoefte voorzien.
Duidelijk werd dat er voor de woningbehoefte van arme huishoudens geen standaardoplos-
sing bestond en dat de overheid te inflexibel was om in de huisvesting van deze groep te voor-
zien (Abrams 1966; Mangin 1967; Turner 1972). Het idee ontstond dat de rol van de overheid
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als aanbieder van woonruimte drastisch zou moeten worden teruggedrongen en in plaats
daarvan zou de overheid de mogelijkheden tot zelfbouw van arme huishoudens moeten facili-
teren. Op basis hiervan ontwikkelde de Wereldbank vanaf 1972 een beleid rond de financie-
ring van zelfbouwprojecten.
Zelfbouwprojecten die vanaf de jaren zeventig door overheden in de Derde Wereld werden
gefaciliteerd, zijn te verdelen in sites-and-services projecten en in buurtverbeteringsprojecten.
In het kader van sites-and-services projecten boden overheden in nieuwe wijken kavels aan
voorzien van basisvoorzieningen en eventueel een simpele bebouwing (‘ore unit). Op deze
kavels konden de kopers zelf hun woning (uit)bouwen. Buurtverbeteringsprojecten vonden
plaats in bestaande zelfbouwwijken. Hier werden bijvoorbeeld basisvoorzieningen aangebo-
den, het verkavelingspatroon werd geordend, de ontsluiting werd verbeterd en/of het grond-
gebruiksrecht werd geregeld (Potter & Lloyd-Evans 1998).

Kritiek op het faciliterende zelfbouwbeleid van de jaren zeventig en tachtig viel uiteen in
praktische kritiek op de concrete wijze van uitvoering van de projecten en meer inhoudelijke
kritiek van politiek-economische aard. Praktische kritiek richtte zich meestal op het feit dat
er te weinig aandacht was voor lokale omstandigheden die de resultaten van de projecten
positief of negatief beïnvloedden (Mathéy 1992) en op het kleinschalige karakter van deze
projecten. Politiek-economisch kritiek kwam vooral van Marxistische wetenschappers die dit
soort projecten zien als “another way for the capitalist sector to economize on its outlays for the
reproduction of labour, further burdening non-capitalist production” en zelfs als “self-exploitation of
the poor” (Burgess 1978 en Ward 1982 in Van Westen 1995 p.39). Door beide groepen critici
werd naar voren gebracht dat het veelal niet de stedelijke armen waren die profiteerden van de
zelfbouwprojecten.
Als reactie op de meer praktische kritiek ontstond de scaling up van zelfbouwprojecten.
Zelfbouw bleef niet beperkt tot enkele wijken, maar werd omgezet in grootschalig beleid.
Hiermee werd zelfbouw de basis van woningproductie in de gehele stad (UNCHS 1990). Het
stedelijke huisvestingsvraagstuk was hiermee nog niet opgelost, maar zelfbouw vormde nu wel
een pragmatische oplossing waar ook de stedelijke armen van konden profiteren, zelfs als zij
nog steeds niet in staat waren een woning in eigendom te verwerven. Want huishoudens
schoven door uit bestaande huurwoonruimte naar zelfbouwwoningen in eigendom en in de
loop van de tijd ontstond er in de zelfbouwwijken ook huurwoonruimte (Datta & Jones 2001,
pp.339-344). Bovendien namen de mogelijkheden toe om in te kunnen wonen bij familie.
Tenslotte konden stedelijke armen profiteren van zelfbouw doordat de productie van wonin-
gen werkgelegenheid creëerde en de woningen zelf gebruikt konden worden bij het verwer-
ven van een inkomen (Werna 2001, pp.215-223).
De inhoudelijke kritiek op zelfbouw heeft niet geresulteerd in een praktisch bruikbaar alter-
natief. Het beïnvloedde echter wel het denken over het habitat-vraagstuk en heeft daarmee
bijgedragen aan de verschuiving van een benadering die zich in hoofdzaak richtte op het
thema huisvesting naar een meer integrale benadering van het stedelijk armoedevraagstuk.

Kritiek op zelfbouw heeft duidelijk gemaakt dat de stedelijke huisvestingsproblematiek geen
op zichzelf staand verschijnsel is. De huisvestingscondities van lage-inkomenshuishoudens in
Derdewereldsteden zijn een uitingsvorm van het onderliggende armoede probleem. Vanaf de
jaren negentig vertalen de Wereldbank, UNCHS (United Nations Centre for Human
Settlements) en UNDP (United Nations Development Programme) dit inzicht in beleid
(World Bank 1990; UNCHS 1990; UNDP 1991). Dit nieuwe beleid richt zich niet meer enkel
op huisvesting, maar op een integrale aanpak van de stedelijke problemen. Belangrijke aan-
dachtsvelden hierbij zijn: versterking van het gemeentelijk bestuur en verbetering van het
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financieel beheer; het vergroten van de duurzaamheid van het gevoerde beleid; en de bestrij-
ding van stedelijke armoede (UNCHS 1996).
Bovendien is duidelijk geworden dat stedelijke ontwikkeling niet alleen een zaak is van de
overheid (UNCHS 1996). De opkomst van neo-liberale ontwikkelingsmodellen en de uitvoe-
ring van structurele aanpassingsprogramma’s werkten een terugtreden van de (nationale) over-
heid in de hand. Als gevolg hiervan is de rol van andere actoren zoals buitenlandse donoren,
NGO’s en de private sector belangrijker geworden. Ook wordt er steeds meer samengewerkt
zoals bijvoorbeeld door de Wereldbank met lokale overheden, waarbij in toenemende mate
gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van NGO’s/CBO’s en stedenbanden
(Davidson & Peltenburg 1993; Van Lindert 2001). Ook de visie op de rol van de lokale bevol-
king verandert. Duurzame ontwikkeling is alleen mogelijk als deze gedragen wordt door de
lokale bevolking. Decentralisatie en bevolkingsparticipatie betrekken de bevolking meer en
meer bij het politieke besluitvormingsproces en hun eigen ontwikkeling. De aanpak van ste-
delijke problemen wordt hierdoor meer afgestemd op de plaatselijke omstandigheden.

Het vervolg van deze inleiding laat zien dat de uit het habitat discours voortgekomen beleids-
veranderingen van groot belang zijn voor de ontwikkelingen in ons onderzoeksgebied, de
Zona 16 de Julio in El Alto.

Wonen in El Alto en de overheid
In El Alto, op de hoogvlakte aan de periferie van het lager gelegen La Paz, ontstond vanaf de
jaren veertig van de twintigste eeuw een groot aantal zelfbouwwijken die opgezet waren op
basis van strak opgezette verkavelingsplannen. Deze plannen reguleerden tevens het grondge-
bruik in deze wijken waar slechts beperkt ruimte was voor economische activiteiten. Behalve
het vervaardigen en/of beoordelen van verkavelingsplannen had de overheid niet veel be-
moeienis met de zelfbouw in El Alto. Dit had tot gevolg dat de woonomstandigheden hier
sterk te wensen overlieten. Toen in de jaren tachtig de Wereldbank belangstelling toonde voor
de verbetering van woonomstandigheden in de steden in de Derde Wereld kwamen hiervoor
ook in Bolivia fondsen beschikbaar. Hiermee werden in El Alto enkele kleinschalige sites-
and-services projecten opgezet en werd een buurtverbeteringsproject uitgevoerd in een tweetal
wijken van het stadsdeel Zona 16 de Julio in El Alto.
Bij de opzet en implementatie van het buurtverbeteringsproject in El Alto waren diverse
actoren betrokken: de centrale overheid bemiddelde in de financiering; de Inter Amerikaanse
Ontwikkelingsbank verstrekte de lening; de gemeente La Paz coördineerde het project; een
Duitse consultant (Gitec) verrichtte de planning; en de lokale nutsbedrijven en gemeentelijke
diensten zorgden voor de uitvoering. Wie nauwelijks tot niet betrokken werden in de opzet
van het buurtverbeteringsproject waren de lokale bewoners. Om deel te kunnen nemen aan
het project moesten de bewoners wel de geulen graven voor de perceelsaansluitingen op
waterleiding en riolering.
Nog tijdens de uitvoering van het buurtverbeteringsproject ontvouwde de centrale Boliviaanse
overheid een plan om alle bewoners van het land van veilig drinkwater te voorzien. De uit-
voering hiervan in El Alto ging niet meer uit van de gemeente La Paz maar van de inmiddels
zelfstandig geworden gemeente El Alto, die halverwege de jaren tachtig bestuurlijke autono-
mie verwierf. De jonge gemeente had grootse plannen om haar imago op te poetsen. Daartoe
werd een aantal integrale ontwikkelingsplannen opgesteld. De uitvoering hiervan kwam ech-
ter nauwelijks van de grond. Het ontbrak de lokale bestuurders aan kennis, kunde en financi-
ële middelen. Het economische herstructureringsbeleid van de centrale overheid, dat zich ver-
taalde in minder financiële middelen en minder ambtenaren, maakte het voor de gemeente El
Alto moeilijker om grip te krijgen op de ontwikkelingen. De leemte van een grotendeels
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onzichtbare lokale overheid werd in de meer perifere delen van El Alto gevuld door NGO’s
die op veel terreinen activiteiten ontplooiden. In de meer centraal gelegen en meer geconsoli-
deerde delen van El Alto moesten de bewoners een groot deel van hun woon- en werkwensen
geheel zelfstandig realiseren. Hierin kwam pas enigszins verandering met de in 1994 ingezette
politiek van decentralisatie en bevolkingsparticipatie. Hiermee verwierven de bewoners een
basis om samen met de overheid te werken aan duurzame ontwikkeling (Schalkwijk 2001).

Geschiedenis en doelstelling van dit onderzoek
De directe aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek waaruit deze dissertatie is voort-
gekomen was de implementatie van een buurtverbeteringsproject in een tweetal wijken van
het stadsdeel Zona 16 de Julio in El Alto, te weten de wijken Villa 16 de Julio en Villa
Ballivian. In de literatuur werd toentertijd gewag gemaakt van positieve maar ook negatieve
effecten waarin een dergelijke overheidsinterventie kon resulteren. Daarbij werd onderscheid
gemaakt tussen effecten op korte termijn en op lange termijn. Het buurtverbeteringsproject
in de Zona 16 de Julio bood ons een soort laboratoriumsituatie: het project zou in een beperkt
gebied plaatsvinden en was nog niet van start gegaan. De beperking van het project tot twee
wijken maakte dat een aanpalende wijk (Villa Los Andes) kon dienen als controle gebied.
Het longitudinale onderzoek startte rond het moment dat het buurtverbeteringsproject van
start ging in 1984. Door middel van een gestructureerde survey van huishoudens woonachtig
op een aantal ad random geselecteerde kavels in de drie onderzoekswijken werd in dat jaar
een base-line studie gemaakt. Om korte termijn effecten van buurtverbetering te kunnen
onderscheiden van lange termijn effecten werden de huishoudens woonachtig op de geselec-
teerde kavels in intervallen van vijf jaar drie maal opnieuw bezocht (zie de methodologische
bijlage voor meer details over de wijze van onderzoek). Tijdens deze herhaalde surveys wer-
den veranderingen in de woonomgeving, het grondgebruik, de bedrijvigheid, de sociaal-eco-
nomische kenmerken en demografische opbouw van de bevolking en de mobiliteit nauwkeu-
rig bijgehouden.
Hierbij bleek dat in de onderzoekswijken – maar ook in El Alto als geheel en op nationaal
niveau – zich veranderingen voordeden in een tempo die we vooraf bij de opzet van het
onderzoek niet hadden verwacht. Vooral de ruimtelijk-economische en functionele kenmer-
ken van het onderzoeksgebied veranderden snel. Naast de woonfunctie won ook de lokale
economische bedrijvigheid steeds meer aan betekenis.
Door de dynamiek die in de Zona plaatsvond, bleek er sprake te zijn van selectieve uitval. Dat
maakt het gebruik van geavanceerde statistische toetsen een ongeschikt instrument voor onze
analyse.

Door de hierboven geschetste ontwikkelingen veranderde het doel van ons onderzoek. Zoals
gezegd was oorspronkelijk het onderzoek opgezet als een evaluatie van de effecten van buurt-
verbetering. Geleidelijk aan is het accent van het onderzoek komen te liggen op de invloed
van consolidatie- en transformatieprocessen bij de ontwikkeling van zelfbouwbuurten. Aan de
hand van de empirische bevindingen in de Zona 16 de Julio poogt deze studie meer inzicht te
geven in de ontwikkeling van zelfbouwwoonwijken in de tijd en de rol die processen als
buurtconsolidatie en urbane transformatie hierbij spelen.
In deze studie zal slechts summier worden ingegaan op het ontstaan van zelfbouwwijken en
de problemen waarmee deze worden geconfronteerd aan het begin van hun consolidatiepro-
ces. Het onderzoek beperkt zich tot de voortgaande buurtconsolidatie en de uitwerking van
het urbane transformatieproces. Dit betekent dat de ontwikkelingen worden gevolgd in wij-
ken die niet meer tot de periferie behoren en die (nog) niet tot het centrum kunnen worden
gerekend.
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In de literatuur worden deze wijken nogal eens aangeduid als ‘voormalige periferie’ (zie
Verkoren 1989, Van Lindert 1991). Ze verkeren in hun ontwikkelingsfase ergens tussen de
‘jonge wijken’ en de ‘oude wijken’. Deze wijken kenmerken zich door de aanwezigheid van
woningen opgetrokken uit duurzame bouwmaterialen, een ontwikkelde lokale economische
structuur en een ‘gevestigde’ bevolking met een eigen identiteit.
Het gaat in deze studie specifiek om de ontwikkeling die genoemde wijken doormaken op
het moment dat de invloed van de lage-inkomens residentiële functie afneemt door de
opkomst van andere – hoogwaardiger residentiële of economische – functies. Deze studie
geeft een beeld van de fysiek-ruimtelijke, ruimtelijk-economische en sociaal-economische
ontwikkelingen waarmee een dergelijke transformatie gepaard gaat.

Structuur van de studie
De studie begint in het eerste hoofdstuk met een verkenning van de literatuur met betrekking
tot urbane huisvesting in de Derde Wereld. Voor zover mogelijk richt deze verkenning zich
op studies over Latijns Amerika. Uit de literatuurverkenning volgen aan het eind van het eer-
ste hoofdstuk de probleemstelling, onderzoeksvragen en hypothesen. In hoofdstuk 2 volgt een
uitgebreide verkenning van het onderzoeksgebied. Hierin wordt de context van de onder-
zoekslocatie geschetst aan de hand van geografische, historische en sociaal-economische
aspecten. Vervolgens worden in vier hoofdstukken de onderzoeksbevindingen gepresenteerd
met betrekking tot een aantal ontwikkelingen in het onderzoeksgebied: de residentiële ont-
wikkeling in hoofdstuk 3, de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in hoofdstuk 4, de ont-
wikkelingen in de sociaal-economische kenmerken van de bewoners in hoofdstuk 5, terwijl in
hoofdstuk 6 de mobiliteit wordt geanalyseerd. Aan het eind van deze studie volgt in hoofd-
stuk 7 een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en een reflectie op de hypothesen.
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1 VERANDERENDE WIJKEN GEVOLGD, DE EFFECTEN VAN 

BUURTCONSOLIDATIE EN URBANE TRANSFOEMATIE

In deze theoretische fundering van het onderhavige onderzoek zal een overzicht worden
gepresenteerd van de relevante urbane ontwikkelingsliteratuur.1 Het doel hiervan is om een
kader te scheppen voor het empirische onderzoek in de Zona 16 de Julio.

De paragrafen 1.1 tot en met 1.5 vormen een verkenning van de relevante literatuur. Hierin ligt
de nadruk op wonen, morfologische veranderingen, het grondgebruik, sociaal-economische
veranderingen en intra-urbane mobiliteit. Gezien het belang van de residentiële functie in
zelfbouwwijken wordt eerst aandacht besteed aan het wonen. Paragraaf 1.1 behandelt de huis-
vestingsstrategieën van overheden, zoals conventionele woningbouwprogramma’s, sites-and-
services projecten en buurtverbeteringsprojecten. Vervolgens wordt in paragraaf 1.2 ingegaan
op de huisvestingsstrategieën van huishoudens. In paragraaf 1.3 staat de veranderende wijk
centraal. In deze paragraaf wordt, uitgaande van Dunkerley’s model dat de grondwaarde in de
wijk hanteert als indicator voor verandering, de basis gelegd voor een nadere bestudering van
de twee concepten welke voor verandering verantwoordelijk kunnen worden gesteld: buurt-
consolidatie en urbane transformatie. Deze twee concepten worden uitvoeriger behandeld in
de paragrafen 1.4 en 1.5. Hierbij wordt tevens ingegaan op de invloed die een beleid van
buurtverbetering kan uitoefenen op processen van buurtconsolidatie en urbane transformatie.
Na de behandeling van deze theoretische aspecten zullen in paragraaf 1.6 de onderzoeksvra-
gen worden gepresenteerd. In paragraaf 1.7 worden de hypothesen van dit onderzoek gefor-
muleerd.

1.1 Huisvestingsstrategieën van de overheid

Latijns Amerika kent een sterke urbane groei (Verkoren 2002). In de afgelopen decennia zijn
het vooral de grote urbane agglomeraties geweest waar de absolute groei het sterkst was
(UNCHS 1996). De voornaamste problemen die met deze groei samenhangen zijn vervuiling,
congestie en urbane armoede. Ondanks deze problemen, worden steden als economisch effi-
ciënt gezien omdat voorzieningen veel goedkoper aangeboden kunnen worden aan huishou-
dens die dicht op elkaar wonen dan aan huishoudens die verspreid wonen in kleine dorpen of
op het platteland. De bevolkingsdichtheid in steden resulteert in compacter netwerken, rela-
tief minder buizen, pijpen en kabels en dus in lagere kosten per inwoner dan bij verspreide
bewoning het geval zou zijn. Verder kan worden gesteld dat de ruraal-urbane migratie bij-
draagt aan de modernisering van de samenleving. Dit zou leiden tot sociale voordelen en bij-
dragen aan economische groei (Bromley & Bromley 1982, pp. 92-96).
Vooral de compacte stad wordt gezien als voorbeeld van efficiëntie ( Jenks & Burgess, 2001).
In de grote stedelijke agglomeraties zien we vaak dat het resultaat van de ongebreidelde urba-
ne groei een concentratie is van problemen in bepaalde wijken. De stedelijke armoede kan in
dit soort wijken niet onopgemerkt blijven.
Overheden in Latijns Amerika kunnen weinig doen om de urbane groei te stoppen.2 Naast
hun nauwelijks succesvol te noemen pogingen om de urbane groei af te remmen, hebben zij
gepoogd de groei te verplaatsen, weg van de grote metropolitane gebieden. Voor zover empi-
rische data dit laten zien, lijkt deze strategie een zeker resultaat op te leveren (Bromley &
Bromley 1982, p. 97). Toch bestaat natuurlijk niet de illusie dat dit dè oplossing is voor de con-
tinue groei van de metropolitane gebieden en de urbane problemen. Oplossingen voor deze
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problemen, en dus voor urbane armoede, moeten binnen de steden zelf worden gevonden.
Zo leidde de snelle groei van de urbane bevolking en een steeds groter wordende kloof tussen
arm en rijk in urbane gebieden in het midden van de jaren ’70 tot een ommekeer in de huis-
vestingsstrategieën van een aantal Latijnsamerikaanse overheden. De tot dan toe in opdracht
van de overheid gebouwde woningen bleken als gevolg van de geldende minimum eisen te
duur voor zowel overheid als doelgroepen. Slechts in een uitzonderlijk geval zijn institutione-
le woningbouwprogramma’s in staat gebleken om een belangrijke plaats te verwerven binnen
het totale bouwvolume. In Mexico is dit gerealiseerd door het Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), een fonds waaraan bijna acht miljoen arbei-
ders en meer dan een miljoen bedrijven verplicht bijdragen (Infonavit 1996). Bolivia is één van
de vele voorbeelden waarin een dergelijke organisatie niet van de grond heeft kunnen komen
(Beijaard 1992). Het totale aantal woningen dat in institutionele woningbouwprogramma’s
gerealiseerd werd, bleek totaal ontoereikend om de groeiende urbane bevolking te kunnen
opvangen. Als gevolg van het ontbreken van voldoende legale huisvestingsmogelijkheden
werden nogal wat steden geconfronteerd met landinvasies en een sterke stijging van het aantal
illegale bouwsels in de volksbuurten. Het ontbreken van voorzieningen en de onzekerheid
over het behoud van woonruimte droegen bij tot de troosteloze woonomstandigheden in deze
wijken.
De ideeën van mensen als Turner en Mangin, die de overheid als een te log apparaat zagen
om in de individuele woonbehoefte te voorzien, vormden de basis voor een nieuwe wijze van
denken over het belang van huisvesting (Skinner et al. 1987, p.1). Als gevolg van een verande-
rende houding van invloedrijke internationale organisaties als de Wereldbank3 en UNCHS
ten opzichte van huisvesting, werd de rol van de overheden steeds meer faciliterend (Pugh
1994). Huishoudens werden gestimuleerd om in hun eigen woonbehoefte te voorzien. De op
deze gedachte gestoelde strategieën vallen onder de noemer zelfbouw. In contrast met de tra-
ditionele woningbouwprogramma’s werden de kosten van de eigenlijke woningbouw nu
gedragen door de woningeigenaren.
Een eerste wijze om woonruimte te creëren met, voor de overheid, relatief lage kosten waren
de zogenaamde sites-and-services projecten. In deze projecten draagt de overheid zorg voor de
verkaveling van een nieuwe wijk en voorziet deze van de basisinfrastructuur. Voorts levert zij
vaak het ontwerp van de woningen en presenteert deze middels een modelwoning. Deze ont-
werpen nopen tot het gebruik van duurzame bouwmaterialen en een ‘verantwoorde construc-
tie’, die verhinderen dat de woningen echt goedkoop geconstrueerd worden. Dit wordt ver-
antwoord door te wijzen op de minimum eisen waaraan goede huisvesting dient te voldoen.
Overheden zijn terughoudend in het toestaan van kwalitatief minderwaardige woningen in
‘hun’ wijken. Helaas betekent bouwen volgens de overheidsnormen in veel gevallen dat de
woningen buiten het bereik van lage-inkomensgroepen vallen.
Het is gebruikelijk dat huishoudens die een perceel in een sites-and-services project willen
kopen hiervoor een overheidskrediet kunnen krijgen. Stedelijke armen komen niet in aanmer-
king voor een dergelijk krediet, omdat zij te weinig inkomenszekerheid hebben en veelal niet
over de juiste contacten beschikken. Voor huishoudens zonder krediet zijn de percelen te
kostbaar. De overheid financiert de aanleg van de basisinfrastructuur namelijk grotendeels uit
de verkoop van de percelen.
Tenslotte blijkt de ligging van nogal wat sites-and-services projecten niet gunstig te zijn voor
de stedelijke armen. Om te zorgen dat het niet de kostbaarste stukken land zijn die worden
verkaveld, vinden dit soort projecten vaak plaats in de periferie. De periferie is echter ook ver
weg van de centra van werkgelegenheid. Midden-inkomensgroepen zijn nog wel instaat om
de transportkosten tussen huis en werk op te brengen, lage-inkomensgroepen echter nauwe-
lijks.
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Samenvattend kan worden gesteld dat sites-and-services projecten een vooruitgang ten
opzichte van de traditionele overheidswoningbouwprojecten betekenen. Voor de urbane
armen betekenen zij echter geen grote vooruitgang omdat zij aan hen voorbij gaan.

Een tweede optie voor de overheid om met relatief geringe kosten in woonruimte te voorzien
vormen buurtverbeteringsprojecten. De rol van de overheid is hierbij normaal gesproken terug-
gebracht tot het reguleren van het grondgebruiksrecht, meestal door het verlenen van eigen-
domstitels en/of het aanbieden van voorzieningen zoals drinkwater, riolering, elektriciteit,
onderwijs en medische voorzieningen. Hiermee proberen overheden de gezondheidssituatie
te verbeteren, de woningvoorraad te vergroten en de daadwerkelijke ontwikkelingen in grond-
gebruik in overeenstemming te brengen met de urbane planning.
Grote delen van de bevolking hebben middels deze strategie toegang gekregen tot kwalitatief
hoogwaardiger huisvesting en de inkomensgenerende condities in de buurten zijn toegeno-
men (Leynes 1990, Treiger & Faernstein 1990). Idealiter leidt buurtverbetering dus tot armoe-
debestrijding doordat woonomstandigheden worden verbeterd en de productieve mogelijkhe-
den van armen worden vergroot.

In de jaren ’70 en ’80 waren veel overheden succesvol in het verwerven van Wereldbank fond-
sen om hun buurtverbeteringsprojecten mee te financieren. Eén van de redenen waarom de
Wereldbank deze projecten steunde, was om de overheidsuitgaven aan huisvesting terug te
dringen. Buurtverbetering is voor de overheid minder kostbaar dan institutionele woning-
bouw of het uitvoeren van sites-and-services projecten. Voorwaarde voor participatie van de
Wereldbank was echter wel dat de buurtverbeteringsprojecten zichzelf grotendeels moesten
terugverdienen.
De noodzaak van projecten om zichzelf terug te verdienen, is moeilijk verenigbaar met de
wens stedelijke armen te bereiken (Moitra & Samajdar 1987). Het aanbieden van voorzienin-
gen kan niet gratis gebeuren. Òf de overheid moet de kosten hiervan dragen, òf de deelne-
mers aan de projecten. Te ambitieuze projecten, politieke onwil van de overheid en de onmo-
gelijkheid, of simpelweg de weigering, van huishoudens om te betalen voor de verbetering van
woonomstandigheden, verklaren waarom het zichzelf terugverdienen van projecten in het
verleden niet altijd even goed lukte (Nientied & Van der Linden 1987, Nientied et al 1982).
Meer betrokkenheid van buurtbewoners, al dan niet via buurtorganisaties, bij de opzet van
het project en de locatiekeuze, samenwerking met de projectleiding tijdens de uitvoering, en
samenwerking bij het onderhoud van de voorzieningen, zou kunnen helpen dit probleem te
voorkomen (Viloria & Williams 1987, Taylor 1987, Heron & Kooyman 1987, Ziss 1987, Gilbert
& Ward 1984).

Zelfbouw heeft in het verleden aan de nodige kritiek blootgestaan (Van Westen 1995, pp.39-
41). De kern hiervan is terug te voeren op de sociale en economische context waarin zelfbouw
plaatsheeft. Het perifeer-kapitalistisch systeem zou met behulp van zelfbouw op een goedko-
pe wijze in de reproductie van arbeid voorzien en niet-kapitalistische productiewijzen zo ver-
der terugdringen (Burgess 1978, Ward 1982, Mathéy 1992). Wat tot de dag van vandaag over-
gebleven is van het commentaar is een morele vraag: moet de overheid niet meer zorgen voor
de stedelijke armen in plaats van hun ontwikkeling aan henzelf over te laten? 

Er is nogal wat kritiek te leveren op de wijze waarop in het verleden buurtverbeteringsprojec-
ten werden gepland en uitgevoerd. Toch blijft het feit bestaan dat buurtverbetering aange-
toond heeft, zowel voor de overheid als voor de stedelijke armen, een goedkopere en efficiën-
tere wijze te zijn om grote groepen te huisvesten dan de conventionele
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overheidswoningbouwprojecten. Tegelijkertijd heeft buurtverbetering bewezen meer huishou-
dens te bereiken dan sites-and-services projecten, vooral wanneer het armeren betrof. Dit laat-
ste kwam mede doordat in tegenstelling tot de strikte projectnormen bij sites-and-services
projecten, de eigenaar-bewoners bij buurtverbetering nauwelijks werden gehinderd door
bouwvoorschriften en beperkingen in het gebruik van materialen (Zaaijer & Nientied 1993).
Voorts zijn er ook locationele aspecten die voor buurtverbetering pleiten. Ten eerste vinden
deze projecten plaats in bestaande buurten en zijn ze gericht op huishoudens die hier reeds
wonen. Deze hoeven dus niet te verhuizen als zij in het project willen participeren, wat zowel
bij overheidswoningbouwprojecten als bij de sites-and-services projecten wel het geval is. Als
gevolg is het waarschijnlijker dat hun sociale netwerken intact blijven. Ten tweede blijken
buurtverbeteringsprojecten overwegend in wat oudere wijken te worden uitgevoerd. Deze
mogen dan niet op de beste locaties zijn gelegen, ze zijn wel verankerd in de urbane structuur.
Alle huisvestingsstrategieën van de overheid waarbij nieuwe wijken aan de stad worden toe-
gevoegd, missen dit voordeel.

1.2 Huisvestingsstrategieën van huishoudens

Als gebruikers van woonruimte hebben huishoudens een aantal huisvestingsstrategieën ont-
wikkeld. In Van Lindert’s definitie (1991, p.31) wordt onder huisvestingsstrategie verstaan: “het
geheel van doelgerichte handelingen die door het huishouden worden verricht om toegang
tot de grond- en woningmarkt en/of verbeteringen in de kwaliteit van de eigen huisvestings-
omstandigheden te bewerkstelligen.” Uit deze definitie volgt een opdeling van de strategieën
in twee momenten. Eerst moet een huishouden zich toegang tot de stedelijke woningmarkt
verwerven en vervolgens kan men zich gaan bezighouden met het verbeteren van de woon-
omstandigheden. Het toegang krijgen tot de urbane woningmarkt geschiedt door het verlaten
van het ouderlijk huishouden4 of door ruraal-urbane migratie. Het verbeteren van de woon-
omstandigheden gaat gepaard met verhuizingen of verbeteringen aan woningen.
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen collectieve en individuele strategieën. Het
individuele huishouden zit als het ware gevangen in een web van beperkingen, zowel van per-
soonlijke als contextuele aard. Deze beperkingen bepalen de handelingsruimte van het huis-
houden. Vanuit deze beperkte handelingsruimte bepaalt het individuele huishouden welke
strategie zal worden gevolgd. De collectieve strategieën zijn er op gericht de handelingsruim-
te te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn collectieve landinvasies en het demand making,
waarbij getracht wordt de overheid onder druk te zetten (Van Lindert 1991, pp.38-48).
Of de collectieve strategieën succesvol zijn of niet, uiteindelijk zal het individuele huishouden
moeten beslissen welke actie het onderneemt. Bähr (1987) geeft voor de toetreding tot de
urbane woningmarkt de volgende zes alternatieven, gebaseerd op eigendomsrelatie, bouwacti-
viteiten en mobiliteit.
1. Wanneer de financiële mogelijkheden van een huishouden niet toereikend zijn om zich op

legale wijze toegang tot de woningmarkt te verschaffen, kan worden besloten om zich aan
te sluiten bij een land invasie en op het zo verworven perceel een, al dan niet tijdelijke,
woning te bouwen.

2. Bij voldoende financiële middelen kan het huishouden een perceel in de stad kopen en
hierop een woning bouwen.

3. In het geval het huishouden zich weet te kwalificeren voor een woningbouwproject van de
overheid, doordat het over voldoende financiële middelen beschikt of kredietwaardig is,
kan een woning worden betrokken in de projectwijk.

4. Verhuizen naar een gehuurde woning is een mogelijkheid die in aanmerking komt als
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kopen te kostbaar is of een huishouden zich niet voor langere tijd wil binden aan een
bepaalde locatie.

5. Is het huren van een gehele woning te duur voor een huishouden of heeft het geen
behoefte aan een gehele woning, dan rest de mogelijkheid van onderhuur. Hierbij wordt
dan één of meerdere kamers gehuurd bij een eigenaar-bewoner of in een huurcomplex.

6. Tenslotte is er nog de mogelijkheid van het inwonen bij familie, vrienden of bekenden.
Deze, meestal tijdelijke oplossing geeft huishoudens de kans om zich in de stad te vestigen
zonder daarbij grote kosten te maken.

Zoals bovengenoemde mogelijkheden verduidelijken wordt het volgen van een strategie in
belangrijke mate bepaald door de vraag wat een huishouden zich kan veroorloven. Een huis-
houden kan een lijst van verlangens koesteren met betrekking tot de woning, maar als de
middelen ontoereikend zijn, zal moeten worden uitgekeken naar een goedkoper alternatief.
Naast de financiële mogelijkheden van huishoudens spelen ook andere factoren een rol. Zo is
bijvoorbeeld de beschikbaarheid van woonruimte van eminent belang, net als de locatie van
de woning ten opzichte van de werkplek en de aanwezigheid van familie in de stad.
Eenmaal toegetreden tot de urbane woningmarkt worden de huishoudens geconfronteerd
met een sterke toename in het aantal mogelijke alternatieven om in hun huisvesting te voor-
zien. Als de huishoudens beter thuisraken in de stad groeit hun sociale netwerk en krijgen zij
een beter overzicht over de verschillende alternatieven in huisvesting. Afhankelijk van welke
keuzen zij binnen het woningaanbod maken, kan hieraan achteraf een strategie worden toe-
gekend. Het is dus niet zo dat huishoudens bewust voor een huisvestingsstrategie kiezen,
huishoudens kiezen voor huisvesting.
De huisvestingsstrategieën van de huishoudens zijn terug te voeren op een tweetal basisprin-
cipes. Wil een huishouden zijn huisvestingssituatie verbeteren, kan het of verhuizen naar een
woning die beter aansluit bij hun wensen en eisen, of de woning waarin men woont
aanpassen. Het volgen van een strategie gebaseerd op één van deze mogelijkheden sluit een
andere keuze in de toekomst niet uit. Daarbij is het dus zeer wel denkbaar dat een huishou-
den in eerste instantie een bestaande woning aanpast en later toch verhuist, of dat een huis-
houden na verhuizing de woning aanpast, al naar gelang de omstandigheden.

Het type strategie dat wordt gehanteerd, hangt in de visie van Turner en Mangin voor een
belangrijk deel samen met de eigendomsstatus van de betrokken huishoudens. Het uiteinde-
lijke doel van huurders en gratis-wonenden zou het betrekken van een woning in eigendom
zijn. Aangezien deze huishoudens veelal niet in staat zijn om een woning kopen, verhuizen zij
naar de stedelijke perifere waar de grondprijzen laag zijn. Hier kopen zij een perceel waarop
zij zelf hun eigenwoning bouwen. Op deze wijze ontstaan aan de randen van de steden de
zelfbouwwijken. Nadat huishoudens (in hoofdzaak in deze zelfbouwwijken) woning-eigenaar
zijn geworden, verhuizen ze doorgaans niet meer, maar breiden zij hun woningen uit en ver-
beteren zij deze naar gelang hun veranderende voorkeuren.
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Figuur 1.1 - Gegeneraliseerde huisvestingsstrategieën van huishoudens naar eigendomsstatus
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Empirische studies laten inderdaad verschil zien in gehanteerde huisvestingsstrategie tussen
eigenaar-bewoners en huurders/gratis-wonenden (Beijaard 1995, p.174; Hordijk 2000, pp.141-
142; Baken 2000, pp.360-365). Eigenaar-bewoners verhuizen minder vaak dan huurders/gra-
tis-wonenden omdat zij andere voorkeuren bezitten (figuur 1.1). Toch is de keuze tussen ver-
huizen of niet-verhuizen niet enkel afhankelijk van de eigendomsstatus van het huishouden.
Ook het huisvestingsbeleid van de overheid, de individuele kenmerken van de betrokken
huishoudens, de structuur van de grond- en woningmarkt, de formele- en informele moge-
lijkheden om leningen te verwerven en de lokale context spelen mee in deze beslissing (Datta
& Jones 2001, pp.347-350). Verandering is hierbij een sleutelbegrip, aangezien bovengenoemde
aspecten niet statisch zijn.

1.3 Dunkerley’s model van de veranderende wijk

De wijken waar deze studie zich op richt – de door zelfbouw ontstane lage-inkomenswoon-
wijken in Derdewereldsteden – kenmerken zich door verandering (UNCHS 2001). De mor-
fologie, het voorzieningenniveau, de bevolkingsdichtheid en de samenstelling van de bevol-
king zijn slechts enkele van de variabelen die in enkele jaren sterk blijken te kunnen
veranderen. In deze studie wordt expliciet aandacht geschonken aan het veranderingsproces
in deze wijken op het moment dat deze worden geconfronteerd met een relatief dalend
belang van de lage-inkomens residentiële functie en de opkomst van andere – hoogwaardiger
residentiële of economische – functies. Toch is het voor de beeldvorming omtrent deze wijken
noodzakelijk om kort een schets te geven van hun ontwikkeling in de tijd, nog voor het
moment dat de wijken bebouwd worden. Dit geschiedt aan de hand van het model van
Dunkerley.
Dunkerley (1983, pp.7-9) gebruikt in zijn model het grondgebruik en als afgeleide daarvan de
grondwaarde om de verandering in de wijk te karakteriseren (figuur 1.2).5 De gedachten ach-
ter het model zijn relatief simpel: de grondwaarde wordt in eerste instantie bepaald door het
grondgebruik en de locatie beïnvloedt in sterke mate het grondgebruik. Hiermee bouwt
Dunkerley voort op de traditionele grondgebruiksmodellen van Von Thunen, Alonso en de
afgeleide bid-rent curves en de geografische modellen van Burgess, Hoyt en Harris & Ullman
(zie Hartshorne 1980, pp.211-221).

De kern van Dunkerley’s model is dat, over een lange periode, de stijging van de grondwaarde
in een wijk niet lineair is, maar dat deze sprongsgewijs stijgt ten gevolge van functieverande-
ringen.

Het model geeft de ontwikkeling weer van de grondwaarde in de tijd. Binnen het model
maakt een agrarisch stuk grond in de urbane periferie de ontwikkeling door tot een geconso-
lideerde wijk. Dunkerley identificeert drie perioden in de ontwikkeling: ruraal landgebruik
(t0-t1), een eerste vorm van urbaan grondgebruik (t1-t2) en een tweede vorm van urbaan
grondgebruik (na t2). Deze drie perioden worden van elkaar gescheiden door twee momenten
van verandering, te weten van ruraal grondgebruik naar de eerste vorm van urbaan grondge-
bruik en van de eerste vorm van urbaan grondgebruik naar de tweede vorm van urbaan
grondgebruik.
De momenten van verandering in grondgebruik zijn kenmerkend voor urbane transformatie.6

Het grondgebruik en daarmee de functie van de wijk verandert. De perioden tussen de
momenten van verandering zijn kenmerkend voor consolidatie, er heeft een geleidelijke ont-
wikkeling plaats.
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De grondwaarde wordt bepaald door de waarde voor niet-urbaan gebruik (de agrarische
waarde), de waarde van de bebouwing7 en de waarde van de locatie (DiPasquale & Wheaton
1996, pp.38-56). De waarde van de locatie is het hoogst daar waar economische activiteiten het
meeste rendement opbrengen. Bereikbaarheid is hierbij het sleutelbegrip (Harvey 1996,
pp.199-214). Urbane groei en ontwikkeling leiden constant tot een verandering in de bereik-
baarheid van locaties. Zo zorgt het voor verdichting in de periferie waardoor hier de econo-
mische bereikbaarheid toeneemt. In een groeiende stad – hoofdstuk 2 zal laten zien dat El
Alto een sterk groeiende stad is – is hierdoor een sterke stijging van grondwaarden in de peri-
fere en voormalig perifere wijken te constateren (Van den Berg 1984, pp.37-50). Dunkerley’s
model veronderstelt een lineaire stijging van de agrarische waarde van de grond. Voorts ver-
onderstelt het model ook een lineaire, zij het snellere, stijging van de waarde van urbane
grond. Het zijn de functieveranderingen die zorgen voor een sterke stijging van de waarde in
een korte periode.

Om te zien of Dunkerley’s model bruikbaar is voor het onderhavige onderzoek, wordt in de
volgende paragrafen gekeken hoe het model aansluit bij de empirische bevindingen over ver-
anderende wijken in de literatuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee concepten die in
de literatuur over veranderende wijken naar voren komen (Baken et al 1991). Buurtconsolidatie
is een proces dat – in een organische zienswijze – het best valt te omschrijven als het volwas-
sen worden van de wijk. Het is een geleidelijk veranderingsproces over een lange periode, dat
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Figuur 1.2 - Grondgebruik en grondwaarde; het model van Dunkerley
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hoofdzakelijk vanuit de wijk zelf wordt gevoed. De organische omschrijving van urbane trans-
formatie is een karakterverandering. Door een verandering in de positie van de wijk binnen de
stad, onder andere door voortschrijdende stedelijke groei, wijzigt de functie van de wijk en
daarmee het grondgebruik. Deze verandering komt dus niet zoals bij buurtconsolidatie vanuit
de wijk zelf, maar ontstaat door invloeden van buiten de wijk.

1.4 De veranderde wijk: buurtconsolidatie

Kenmerkend voor jonge zelfbouwwijken is een gebrek aan (basis)voorzieningen en infrastruc-
tuur. Hierbij bezitten de bewoners veelal een geringe zekerheid met betrekking tot het
gebruiksrecht van de grond, wat wil zeggen dat ze vaak niet weten of ze op deze plek kunnen
blijven wonen of verdreven zullen worden. De woningen bestaan veelal uit minder duurzame
bouwmaterialen en zijn klein en meestal niet hoger dan één bouwlaag. De bevolkingsdicht-
heid is niet bijzonder hoog en de sociale netwerken van de bewoners zijn relatief zwak.
Consolidatie is het proces waarbij deze negatieve kenmerken van de wijk langzamerhand ver-
beteren. In de definitie van Baken et al (1991, p.18), behelst consolidatie drie aspecten: (a) een
stijging van de de-facto zekerheid van het grondgebruiksrecht voor de bewoners van de wijk;
(b) een stijging in het niveau van de voorzieningen en infrastructuur en een verbetering van
de woningen zelf; en (c) de formatie en daaropvolgende uitbouw van sociale netwerken en
organisaties die fungeren als bronnen van zekerheid en krediet en van sociale structuren die
zorg dragen voor de uitbouw van vaardigheden en de opvang van nieuwe migranten. Deze
drie aspecten worden vaak vergezeld door twee verwante ontwikkelingen (figuur 1.3): (d) ver-
dichting door migratie en natuurlijke groei, waardoor de potentiële vraag naar goederen en
diensten lokaal toeneemt; en (e) een relatieve locationele verandering van de wijk door de
groei van de stad, waarbij de wijk transformeert van perifere woonwijk tot een minder perifeer
gebied met nieuwe economische functies (Baken et al 1991, p.24-25). Met deze laatste twee
ontwikkelingen signaleren de auteurs urbane transformatie, een proces dat hierna uitvoeriger
zal worden behandeld.

Gedurende het consolidatieproces blijft de grondwaarde stijgen. Een reden hiervoor is de
relatieve traagheid waarmee rurale grond wordt omgezet in urbane grond. Hoewel veel steden
zich omringd weten door uitgestrekte rurale gebieden die relatief eenvoudig zouden kunnen
worden omgezet in urbane grond, is er een aantal factoren dat dit verhindert. Naast de waarde
die deze gronden bezitten voor de landbouw, de juridische obstakels en andere onvolkomen-
heden van de markt (Harvey 1996, pp.202-206), is het vooral de afgelegenheid die deze gebie-
den parten speelt. Ruraal-urbane migratie en natuurlijke aanwas houden ondertussen de vraag
naar grond hoog. In economische termen: urbane grond blijft een schaars goed.
Ook de verbeterde ontsluiting en het ontstaan van lokale werkgelegenheid zorgt voor een stij-
ging van de grondwaarde. Percelen een flink eind van de centra van werkgelegenheid, in wij-
ken zonder openbaarvervoer, zijn de minst geliefde woonlocaties in de stad. De grondwaarde
van dit soort percelen is laag omdat de sociale kosten om hier te wonen, zoals bijvoorbeeld de
kosten en tijd die het reizen naar het werk met zich meebrengt, hoog zijn (Baken & Van der
Linden 1992, p.19). Een verbeterde ontsluiting en werkgelegenheid in de nabijheid maken
geconsolideerde wijken geliefder woonlocaties, waar de vraag naar woonruimte het aanbod
overtreft. Dit is zeker het geval als de wijk beschikt over basisvoorzieningen. Door een tekort
aan woonruimte in wijken met voorzieningen als elektriciteit, drinkwater en riolering zijn de
grondprijzen in wijken die wel beschikken over deze voorzieningen in de regel hoger (Walters
1983, pp. 59-60).
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De stijgende grondwaarde kan positieve effecten hebben voor eigenaar-bewoners van een
wijk die aan het begin van het consolidatieproces staat. Op het moment van verkaveling bij-
voorbeeld is de grondwaarde in een wijk relatief laag, onder andere door het ontbreken van
voorzieningen. Huishoudens die zich op dat moment in de wijk vestigen, moeten er rekening
mee houden dat het nog tien tot twintig jaar kan duren voordat deze worden aangelegd
(Baken et al 1991, p.19-20). Als zij bereid zijn deze periode in de wijk te blijven wonen en hun
perceel pas te verkopen na de aanleg van voorzieningen, kan dit echter de grootste bron van
inkomsten zijn die zij bezitten. Empirisch onderzoek laat namelijk zien dat de opbrengst van
de verkoop van een perceel in een geconsolideerde wijk het huishoudensinkomen over de
periode dat het huishouden in de wijk woonachtig was, kan overstijgen (Van Beijnum &
Kranenburg 1993, pp.53-54 & 88-90). Hierbij moet wel worden aangetekend dat het consoli-
datieproces niet louter financieel voordeel brengt voor de eigenaar-bewoners. Om te kunnen
profiteren van consolidatie moeten zij namelijk ook aanzienlijke investeringen plegen. Naast
de aankoopprijs voor het perceel en de kosten om hun eigendom wettelijk vastgelegd te krij-
gen, zijn aanzienlijke sommen geld gemoeid met het verbeteren van de woning en de voorzie-
ningen. De opbrengst van de verkoop van een perceel kan dus wel eens beduidend lager uit-
vallen dan wordt verondersteld als alleen naar het verschil in grondwaarde tussen het moment
van aankoop en verkoop wordt gekeken. Niettemin staat de mogelijke opbrengst in geen ver-
houding tot het huishoudensinkomen. Het blijft echter de vraag of de individuele huishou-
dens hiervan kunnen profiteren. Zelfs als hun eigendom sterk in waarde is gestegen, zijn eige-
naar-bewoners terughoudend bij verkoop. Om geld over te houden aan de verkoop zouden zij
namelijk moeten verhuizen naar een locatie waar percelen voordeliger zijn, een locatie met
minder gunstige woonomstandigheden (Nientied 1984, p.20). Dit is één van de redenen waar-
om eigenaar-bewoners verondersteld worden niet te verhuizen, maar hun woning te verbete-
ren (zie paragraaf 1.2).
De stijging van de grondwaarde kan als gevolg hebben dat lage-inkomensgroepen niet langer
in staat zijn percelen in de wijk te kopen. Volgens Baken & Van der Linden (1992, pp.9-20) is
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Figuur 1.3 - De invloed van consolidatie op het economisch klimaat en de economische ontwikkeling
op buurtniveau
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echter het absolute bewijs niet geleverd dat lage-inkomenshuishoudens toegang tot geconsoli-
deerde wijken verliezen. Overtuigende cijfers zijn namelijk niet voorhanden doordat empiri-
sche studies waarin een dergelijke conclusie wordt getrokken, gebaseerd zijn op te algemeen
onderzoek. Voorts stellen zij dat het moeilijk is om onderscheid aan te brengen in stijging van
de grondprijs als gevolg van het consolidatieproces en die tengevolge van meer algemene fac-
toren, zoals urbane groei en macro economische ontwikkelingen. Hoewel zij niet expliciet
spreken over een scheiding van effecten van buurtconsolidatie en van urbane transformatie, is
duidelijk dat hier wel geduid wordt op dit in empirische studies vaak ontbrekende onder-
scheid.

Effecten van buurtverbetering op consolidatie
Buurtverbetering is een instrument dat een zeer grote invloed op de voortgang van de conso-
lidatie kan hebben. De bewoners van wijken waar de overheid buurtverbeteringsprojecten uit-
voeren, zijn in hoofdzaak zelfstandig werkzaam. Hierdoor vinden formele kredieten niet zo
gemakkelijk hun weg naar deze wijken (zie Smets 2002). Door zorg te dragen voor grondge-
bruikszekerheid en het aanbieden van basisvoorzieningen kan de overheid stimuleren dat
bewoners hun huisvesting verbeteren.

Het effect van overheidsinterventies zoals buurtverbetering kan worden gemeten aan de hand
van het aantal percelen dat aangesloten is op de waterleiding, de hoeveelheid leidingen die is
aangelegd en de omvang van het verzorgingsgebied van de voorzieningen. Afgezet tegen de
uitgaven, blijkt of de investeringen efficiënt zijn benut. Een tweede wijze om de effecten van
buurtverbetering te monitoren, is om de reacties van de huishoudens te analyseren. Het effect
van de interventie wordt dan afgemeten aan de investeringen van bewoners in hun huis-
vesting en de verbetering van de woonomstandigheden.
Studies die de tweede benaderingswijze hanteren, bewijzen dat eigenaar-bewoners effectief
hun woningen verbeteren en/of vergroten nadat door middel van een buurtverbeteringspro-
ject het voorzieningenniveau is gestegen en het grondgebruikrecht is gereguleerd (Angel 1983,
Davidson 1987). Nadat buurtverbeteringsprojecten goed en wel zijn gestart, kan er een aan-
zienlijke toename in bouwactiviteiten worden geconstateerd (Keare & Parris 1982, Mathéy &
Sampat 1987). Grondgebruiksrecht is niet simpel te scheiden in legaal en illegaal of formeel
en informeel. Dit zijn uitersten waar de daadwerkelijke status van veel huishoudens zich tus-
sen bevindt (Payne 2001, p.418). Van belang is de verwachting of men in de woning kan blij-
ven (de Souza 2001, pp.175-185). Doordat huishoudens te horen krijgen dat zij kunnen blijven
wonen en dan de beschikking hebben over tenminste de basisvoorzieningen als water en elek-
triciteit, vindt er een verandering in hun huisvestingsstrategie plaats. “Community residents
must feel secure in their residential circumstances if they are to invest the effort, money and time to
make upgrading improvements in either housing or infrastructure.” (Choguill 1999, p.299).
In plaats van te verhuizen naar weer een nieuwe locatie in de stad besluiten veel eigenaar-
bewoners hun woning aan te passen aan hun wensen door middel van uitbreiding en/of ver-
betering.
Buurtverbetering kent ook negatieve effecten, zoals een stijging van de woonlasten voor de
bewoners. Aan de levering van de basisvoorzieningen zijn kosten verbonden. De huishoudens
moeten betalen voor het verbruikte drinkwater en de elektriciteit. Daarnaast proberen overhe-
den ook een deel van de kosten van de aanleg te verhalen op de huishoudens door middel van
de introductie van onroerendgoedbelasting. Voorts betekent ook de verbetering van de
woningen zelf dat de huishoudens hun financiële reserves zullen moeten aanspreken. Een
deel van degenen die dit niet willen, zullen elders op zoek gaan naar een goedkope wijze om
hun woonomstandigheden te verbeteren (Datta & Jones 2001, pp.347-350) Tenslotte resulte-
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ren de verbeteringen in het voorzieningenniveau en de toegenomen zekerheid wat betreft het
grondgebruiksrecht vaak in een stijging van de huurprijzen doordat de grond- en woning-
waarden zijn gestegen. Concluderend moet worden vastgesteld dat buurtverbeteringsprojec-
ten vaak leiden tot een snelle groei van de woonlasten in verbeterde wijken (Nientied 1984a &
1986, Moitra & Samajdar 1987, Robben 1987, Taylor 1987). Geconfronteerd met deze hoge
lasten, kunnen huishoudens zich gedwongen zien om hun woonruimte te delen met anderen
om de uitgaven te drukken (Richartz 1988).
Een sterke stijging van de woonlasten betekent dat de armen uit de wijk kunnen worden ver-
dreven (Hennion 1987, Larsson 1987, Schlyter 1987).8 Het optreden van verdrijving doet sterk
afbreuk aan de effectiviteit van buurtverbetering als instrument voor het huisvesten van stede-
lijke lage-inkomensgroepen. Toch wordt in veel studies slechts zijdelings gerefereerd aan ver-
drijving. Bij de beoordeling van buurtverbeteringsprojecten wordt zelden geëvalueerd in hoe-
verre het project de doelgroep, de bewoners van de wijk, heeft weten te bereiken.

1.5 Het veranderende karakter van de wijk: urbane transformatie

Het behoeft geen betoog dat de rurale gebieden die metropolen omsluiten, veranderen onder
invloed van urbane groei. Nog voordat de grond daadwerkelijk bij de stad worden gevoegd,
worden er elementen met stedelijke functies gevestigd. Toch blijft in de meeste gevallen de
agrarische functie grotendeels gehandhaafd. Duidelijk is ook dat er sprake is van een anticipa-
tiebeweging: speculanten proberen de grond te kopen, stukken land worden gereserveerd door
de overheid. De overgang van het rurale grondgebruik naar het urbane grondgebruik
geschiedt dan plotseling snel. In de meeste gevallen betekent dit dat de grond een residentiële
functie krijgt.9 Dit kan gebeuren doordat de overheid de grond besluit te bebouwen om de
groei van de stedelijke bevolking op te vangen, doordat de grondeigenaren hun grond ver-
kopen en/of verkavelen of doordat er een invasienederzetting ontstaat waar landloze stadsbe-
woners zich vestigen.
Doordat de zo gevormde nieuwe woonwijken zich bevinden in de stedelijke periferie, betreft
het slecht ontsloten gebieden, zonder infrastructuur en voorzieningen. De bewoners die zich
hier vestigen zijn dan ook voor het grootste deel lage-inkomens huishoudens.10 Deze onder-
vinden door stijgende grondprijzen in toenemende mate problemen bij het vinden van woon-
ruimte en zijn aangewezen op de plekken met een lage grondwaarde.
Duidelijke voorbeelden van bovenstaand transformatieproces in de literatuur zijn de studies
van Janssen (1978, pp.92-97) en Klinkhamer (1989).
Janssen beschrijft het ontstaan van de wijk Santa Rosa de Lima in Bogotá, Colombia. Deze is
ontstaan op de gronden van wat eens de finca Los Laches was. Dit landgoed had in de tweede
helft van de 19e eeuw vooral waarde vanwege de eucalyptuswouden die er zich bevonden.
Voorts waren er kolen- en kleiafgravingen, kleine steenbakkerijen en enkele bronnen. Enkele
delen werden verkocht omdat de klei, de kolen en het water voor de productie van bakstenen
konden worden benut. In 1890 steeg de grondwaarde doordat speculanten delen van het
gebied begonnen op te kopen. In de jaren ’50 en ’60 nam de handel in grond door speculanten
toe, totdat een deel ervan in 1963 werd bezet door landloze migranten. Wat deze empirische
studie laat zien, is dat de anticipatie op de te verwachten transformatie van ruraal naar urbaan
grondgebruik in totaal wel een periode van 70 jaar kan beslaan.
Het meest opvallende aan de ontwikkeling van de grondprijzen is de geringe stijging tot 1937
en de snelle stijging hierna (figuur 1.4). Tot 1937 waren het vooral de genoemde grondstoffen
die de waarde stijging van de grond bepaalden. Na 1937 werd de waardevermeerdering van de
grond gedicteerd door de groei van de stad. Modernisering in de landbouw dreef kleine boe-
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ren en landloze arbeiders uit de rurale gebieden naar de stad in een eerste migratiegolf.
Toenemend grootgrondbezit en de onderdrukking van de rurale bevolking die hoopte op
eigen percelen (La Violencia) resulteerde in een nog grotere migratiegolf in de jaren ’50.
Bogotá groeide uit zijn voegen en de grondprijzen in de stedelijke randzone schoten omhoog
omdat het gebied na verkaveling geschikt was voor woningbouw ( Janssen 1978, pp.97-101 &
227).

Klinkhamer beschrijft het ontstaan van de wijk Rio Seco in El Alto, Bolivia. Deze wijk is ten
zuidwesten van de Zona 16 de Julio gesitueerd. Een belangrijk punt van verschil tussen beide
is dat in een deel van Rio Seco een sites and services project is uitgevoerd. Dit wil zeggen dat
een deel van de kavels in de wijk werden verkocht inclusief basisvoorzieningen en een basis-
wooneenheid.
Voor de verkaveling van Rio Seco maakt het grondgebied deel uit van de comunidad
Yunguyo. De gronden, eigendom van de Boliviaanse overheid, kennen dan nog een agrarisch
gebruik. Eind jaren zestig wordt duidelijk dat de grond aantrekkelijk is voor stedelijke ont-
wikkeling van het almaar groeiende El Alto. De boeren die het gebruiksrecht op de grond
hebben, proberen vanaf 1968 het individuele eigendomsrecht op de grond te verwerven. De
meeste van hen sluiten in 1969 een zevenjarig contract met een projectontwikkelaar. Het
duurt echter tot 1981 voordat de procedure betreffende het grondeigendom is geregeld. Tot die
tijd heeft echter een groot aantal grondtransacties plaats dat als illegaal moet worden bestem-
peld. De grond wordt verkocht zonder dat het eigendomsrecht overgaat op de koper. Deze
kopers zijn trouwens niet enkel particulieren, maar vaak ook woningbouwcorporaties. Om de
verkaveling, hoewel zonder legale status, toch te kunnen doorvoeren, maakt men in Rio Seco,
net als in de Zona 16 de Julio, gebruik van strikte verkavelingsplannen (Klinkhamer 1989,
pp.57-83).
Uit de ontwikkeling van de perceelsprijzen in Rio Seco wordt duidelijk dat het niet enkel de
aanleg van basisvoorzieningen en de woningconstructie is die de stijging hiervan kunnen ver-
klaren. Vanaf het moment dat duidelijk is dat het gebied interessant kan gaan worden voor
toekomstige stedelijke ontwikkeling neemt het aantal grondtransacties toe en stijgt de grond-
waarde vooral door een groeiende vraag naar percelen in de wijk (Klinkhamer 1989, pp.79-80).
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Figuur 1.4 - Gestandaardiseerde grondprijs in de wijk Santa Rosa de Lima in Bogotá, Colombia 
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Empirisch materiaal met betrekking tot de verdere ontwikkeling van zelfbouwwijken relatief
zeldzaam. Een verandering in het type urbaan grondgebruik zoals in Dunkerley’s model
wordt in een aantal gevallen wel aangeduid, maar niet expliciet geanalyseerd.
De studies van Durand-Lasserve (1975) en Van den Berg (1984) over respectievelijk de ont-
wikkeling van Bangkok en Lusaka, beschrijven de effecten van stedelijke groei voor wijken in
de (voormalige) periferie. Durand-Lasserve hanteert de grondwaarde als indicator voor ver-
andering. Uit het algemene beeld van de ontwikkeling van de grondwaarde tussen 1958 en 1971
blijkt dat deze vanuit het centrum naar de periferie toe afneemt (figuur 1.5). Hierbij worden
echter drie ontwikkelingen geconstateerd. Ten eerste is de grondwaarde in 1971 gestegen ten
opzichte van die in 1958. Ten tweede is door de stedelijke groei het gebied met grondwaarden
die hoger zijn dan de rurale grondwaarde aanzienlijk toegenomen. Ten derde tenslotte, blijkt
dat er binnen de voormalige periferie van Bangkok wijken zijn waar de grondwaarde sneller is
gestegen dan in andere wijken. Kennelijk is de lokale context dus ook in wijken die tot de
voormalige periferie behoren van belang bij de ontwikkeling die deze wijken doormaken.
Van den Berg (1984, pp.69-82) geeft op basis van Durand-Lasserve’s bevindingen een gede-
tailleerder analyse van de rol die lokale omstandigheden kunnen spelen in de ontwikkeling
van de grondwaarde. Hij concludeert: “andere factoren dan afstand tot het stadscentrum heb-
ben een sterke invloed op de grondwaarde” (Van den Berg 1984, p.71). Enkele omstandighe-
den die een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van de grondwaarden zijn natuur-
lijke obstakels zoals rivierbeddingen en dalen die de aanleg van woningen en voorzieningen
bemoeilijken en sociaal ongewenste elementen zoals de aanwezigheid van sloppenwijken. De
nabijheid van hoofdwegen, spoorwegen, centra van werkgelegenheid en/of koopkracht resul-
teert in een positief effect op de grondwaarde.

Urbane modellen met betrekking tot Latijns Amerika lijken te suggereren dat de meest waar-
schijnlijke plaatsen waar transformatie optreedt de raakvlakken zijn tussen stadsdelen met
verschillend grondgebruik (Griffin & Ford 1980 & 1983, Gormsen 1981, Bähr & Mertins 1981
& 1985, Van Lindert & Verkoren 1997). Dit geldt zowel in de periferie waar ruraal en urbaan
grondgebruik elkaar raken, als in de steden bij wijken met verschillende soorten urbaan
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Figuur 1.5 - Grondwaarden in Bangkok, 1958 en 1971
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grondgebruik. Onder invloed van urbane groei, verdichting en een stijgende koopkracht ver-
andert het grondgebruik op deze locaties als eerste. Hiervoor is niet alleen een uitwaaiering
vanuit naastgelegen wijken met een ander grondgebruik verantwoordelijk, maar ook de notie
van buurtbewoners, woning-eigenaren, grondspeculanten, projectontwikkelaars en midden-
standers dat verandering financieel voordeel op kan leveren.
Deze tendens is terug te vinden in de anticipatiebeweging voorafgaande aan de functieveran-
deringen in Dunkerley’s model (figuur 1.2). De grondwaarde in de wijk begint te stijgen voor-
dat daadwerkelijke verandering in grondgebruik plaatsheeft. Dunkerley onderschrijft hiermee
dat het niet zo zeer het huidige grondgebruik is dat verantwoordelijk is voor de verandering
in grondwaarde, maar de verwachting omtrent het toekomstig grondgebruik.
Speculatie blijkt één van de belangrijkste factoren bij verandering. Dit is evenwel geen nieuw
inzicht. Deze gedachte komt reeds voor de studies van Hoyt en Gallois over de stedelijke ver-
andering van Chicago en Parijs (Sargent 1974, p.121). Zij zagen in speculatie de dominante
factor in bouwactiviteit en opdeling van percelen. Janssen (1978, p.68) voegt hieraan toe dat,
doordat de stijging van de potentiële grondwaarde hoger is dan de gerealiseerde opbrengst uit
verhuur aan lage-inkomensgroepen, speculatie op basis van een verwachte verandering in
grondgebruik kan resulteren in verdrijving.
In een aantal gevallen geschiedt transformatie zelfs op een grootschalige en gewelddadige
wijze. Everett (2001, pp. 453-471) laat in haar studie van Bogotá zien dat squatterbuurten wor-
den geruimd om woonruimte voor midden-inkomensgroepen te verschaffen na de aanleg van
nieuwe infrastructuur.
Er blijven veel vragen met betrekking tot het moment en de wijze waarop wijken een trans-
formatie doormaken in hun urbaan grondgebruik. De meest gangbare ontwikkeling lijkt die
waarbij de residentiële status van de wijk verandert van lage-inkomens residentieel naar
midden-inkomens residentieel. Zelfbouwwijken met een voldoende hoog voorzieningenni-
veau trekken over het algemeen midden-inkomensgroepen aan. Dit komt enerzijds doordat
ze in de loop van de tijd een goede verbinding met andere delen van de stad hebben gekregen
en over een aantal basisvoorzieningen zijn gaan beschikken, anderzijds doordat de grondprijs
in deze wijken lager blijft dan in institutioneel gebouwde wijken. Ze vormen dus een redelijk
alternatief waarbij de midden-inkomensgroepen de bestaande woningvoorraad naar eigen
inzicht kunnen veranderen zonder aan de beperkingen van institutionele wijken vast te zitten
(Van der Linden 1986). Toch lijkt het welhaast of bepaalde zelfbouwwijken altijd de woon-
plaats van lage-inkomensgroepen blijven. Redenen hiervoor kunnen zijn dat wijken ondanks
consolidatie en buurtverbetering niet aantrekkelijk genoeg zijn geworden voor midden-inko-
menshuishoudens, dat deze huishoudens voldoende alternatieven in de stad bezitten, of door-
dat er een grondgebruik is aan te treffen dat hinderlijk is voor de bewoners.
Wijken waar midden-inkomensgroepen wonen, bezitten veelal een exclusief residentieel
karakter. De bewoners zijn veelal werkzaam in formele banen buiten hun woonwijk en zijn
succesvol in het weren van economische activiteiten op grond van het vervuilende karakter of
de overlast die deze bezorgen. De inwoners van lage-inkomenswijken verzetten zich veel
minder tegen het plaatshebben van economische activiteiten in de wijk. Zij zijn zelf juist vaak
betrokken bij de informele activiteiten die zich in en rond hun woonhuizen afspelen. In deze
wijken kan transformatie dan ook eerder bestaan uit een toename van de locale bedrijvigheid.
Kenmerkend is het ontbreken van een ruimtelijke scheiding tussen residentiële en economi-
sche functies. Hierdoor ontstaat in deze wijken een mix van grondgebruik voor wonen en
voor economische doeleinden, die erin resulteert dat het zwaartepunt van residentieel grond-
gebruik verschuift naar grondgebruik voor bedrijvigheid. McCallum & Benjamin (1985, p.283)
geven een overzicht van het belang van economische activiteiten in lage-inkomenswijken.
Hun voorbeelden reiken van 15 % van de percelen die economisch worden gebruikt in San
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Blas, Colombia tot aan 80 % van de percelen in Surabaya’s kampongs in Indonesië.
Zaaijer & Nientied (1993, pp. 107-109) geven geen empirische bewijzen voor urbane transfor-
matie, maar gaan wel expliciet in op de ontwikkeling van buurtgebonden economische acti-
viteiten in informele wijken. Net als in het mede door hen ontwikkelde consolidatiemodel
van Baken e.a. (paragraaf 1.4), wijzen zij op de groeiende lokale vraag naar goederen en dien-
sten door groei van de bevolking en het ontstaan van nieuwe economische mogelijkheden
door een veranderde relatieve ligging. Letterlijk stellen zij: “Stedelijk groei kan deze wijken
transformeren van perifere woonwijken die aanvankelijk nauwelijks enige binding met de ste-
delijke economie hebben, tot buurten die, mede als gevolg van hun meer centrale ligging,
nieuwe economische functies genereren.” (Zaaijer & Nientied 1993, p. 107). Zij vervolgen hun
relaas met een mogelijk scenario voor voortgaande ontwikkeling waarbij de afzet van de
bedrijfjes kan groeien tot buiten de eigen wijk. Hierdoor stijgt in de wijk zelf het welvaarts-
peil en neemt de vraag naar producten en diensten toe. Uiteindelijk kunnen de bedrijfjes uit-
groeien tot ‘moderne’ zelfstandige ondernemingen. Dit succes heeft uitstralingseffecten op
anderen en kan mogelijk aanzetten tot het starten van eigen bedrijfjes.

Voor de vervolgontwikkeling van zelfbouwwijken is het van groot belang of bij de transfor-
matie de lage-inkomens residentiële functie overgaat in een midden-inkomens residentiële
functie of dat het belang hiervan afneemt ten gunste van een niet-residentiële functie. Het is
daarom opmerkelijk dat aan laatst genoemde ontwikkeling in de literatuur weinig aandacht
wordt besteed. Te meer omdat een dergelijke transformatie niet onwaarschijnlijk lijkt.

Effecten van buurtverbetering op transformatie
Naast effect op het consolidatieproces (zie paragraaf 1.4) heeft een overheidsinterventie als
buurtverbetering ook effect op de economische structuur en daarmee op transformatieproces-
sen. Buurtverbetering voorziet de bewoners van een heel scala aan nieuwe mogelijkheden
voor het verwerven van een inkomen (Raj & Nientied 1990, Treiger & Faernstein 1990,
Tipple 1993). Als eerste ontstaat een levendige handel in bouwmaterialen: er wordt duidelijk
ingespeeld op de hausse in bouwactiviteiten. De eigenaar-bewoners zullen geneigd zijn de
bouwmaterialen in de wijk zelf te kopen, ook al ligt het prijsniveau hier iets hoger omdat dit
ruimschoots opweegt tegen de transportkosten. Verder zullen nogal wat huishoudens tot de
conclusie komen dat zelf bouwen van een woning niet makkelijk en erg tijdrovend is.
Beroepen als metselaar, timmerman, loodgieter en dergelijke worden in de verbeterde wijken
in toenemende mate uitgeoefend door gespecialiseerde handwerkslieden.
Vinden in de eerste tijd na de buurtverbetering nog velen werk in de bouwnijverheid, na ver-
loop van tijd neemt het belang van deze sector af. Er ontstaan in de verbeterde wijken allerlei
kleinschalige bedrijfjes die afhankelijk zijn van het gebruik van openbare voorzieningen, in
het bijzonder elektriciteit. Hout- en metaalbewerkingsbedrijven zijn hierbij voor de hand lig-
gend, maar ook ontstaan bijvoorbeeld bedrijfjes die zich bezighouden met de reparatie van
defecte elektrische apparaten en het verzorgen van elektrisch versterkte muziek op feesten.
Ook de waterleiding sorteert in een dergelijk effect, waarbij het dan bijvoorbeeld gaat om
wassen van kleding en de bereiding van voedsel. De toegenomen bedrijvigheid in de wijken
levert nieuwe arbeidsplaatsen op in andere sectoren, zoals handel en transport (Baken et al
1991, Rondinelli & Kasarda 1993).
Een tweede effect van buurtverbetering op het transformatieproces is het ontstaan van een
commerciële huursector. Door verbeterde woonomstandigheden (consolidatie) en groei van
de werkgelegenheid (transformatie) willen huishoudens van buiten de wijk zich hier vestigen.
Eigenaar-bewoners anticiperen hierop door woonruimte te verhuren (Robben 1987).
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1.6 De onderzoeksvragen

Op basis van de bevindingen en omissies in de literatuur, hebben we een onderzoeksproject
geformuleerd dat niet alleen aandacht wil besteden aan de effecten van buurtverbetering in
zelfbouwwijken in een Derde Wereldstad, maar ook de ontwikkeling van dergelijke wijken in
een breder perspectief wil plaatsen. Als onderzoeksgebied is gekozen voor een drietal wijken
in El Alto, Bolivia. Deze aan elkaar grenzende wijken zijn grotendeels vergelijkbaar in bevol-
kingssamenstelling en bebouwing. Bij aanvang van het onderzoek is de overheid voornemens
twee van de drie wijken te verbeteren. Hierdoor is het de ideale locatie voor een test and 
control study. De ontwikkelingen in de verbeterde wijken kunnen direct worden vergeleken
met die in een representatieve controlewijk.

De kernvraag van dit onderzoek is: Wat zijn de belangrijkste veranderingen die zich onder
invloed van buurtconsolidatie en urbane transformatie in de Zona 16 de Julio in de periode 1984-
1999 hebben voorgedaan met betrekking tot de woonomgeving; de ontwikkeling van de economische
bedrijvigheid en de mogelijkheden een inkomen te verwerven; en de bevolkingssamenstelling en
mobiliteit? 

De kernvraag maakt duidelijk dat in het onderzoek drie typen onderzoeksobjecten zijn
onderscheiden. Het eerste onderzoeksobject vormen de inrichtingselementen van de Zona:
haar gebouwen, infrastructuur en grondgebruik. Het tweede onderzoeksobject is de in de
Zona aanwezige economische bedrijvigheid. Een derde object van onderzoek zijn de bewo-
ners van het onderzoeksgebied met hun sociaal-economische kenmerken.
Verbetering van de materiele voorzieningen, zoals dit gebeurt bij buurtverbetering, kan zowel
een gunstige als een ongunstige uitwerking kan hebben op de lokale activiteiten en de bewo-
ners van de wijk. De woonomstandigheden verbeteren, maar de oorspronkelijke bewoners
kunnen worden verdreven: wat goed is voor de wijk is niet per definitie goed voor de bewo-
ners.

Met inachtneming van de drie hierboven onderscheiden typen onderzoeksobjecten, leidde de
beantwoording van de kernvraag tot onderzoek op vijf onderzoeksvelden: (1) de grond- en
woningmarkt in de Zona 16 de Julio; (2) de fysiek-ruimtelijke aspecten van het wonen in de
Zona; (3) de sociaal-economische kenmerken van de bewoners; (4) de economische activitei-
ten; en (5) mobiliteit van, naar en binnen de Zona.

Het eerste onderzoeksveld richt zich op ontwikkelingen op de grond- en woningmarkt.
Hierbij zal aandacht worden besteed aan de kosten van het wonen, die onder meer tot uit-
drukking komen in de grondwaarden, de onroerendgoed-prijzen en de hoogte van de huren
en aan andere relevante zaken zoals daar zijn: onroerendgoed-transacties, eigendomsrelaties,
en het optreden van het verdichtingsproces. Het tweede onderzoeksveld behandelt de fysiek-
ruimtelijke habitat aspecten in de Zona 16 de Julio. Voor een belangrijk deel worden deze
weerspiegeld in de aard en morfologie van de bebouwde omgeving. Relevante aspecten hier-
van zijn onder andere de veranderingen in het grondgebruik; de woningomvang; het gebruik
van bouwmaterialen; de bouwdichtheden en infrastructurele kenmerken. Het derde onder-
zoeksveld beslaat de sociaal-economische kenmerken van de bewoners van de Zona 16 de
Julio. Op basis van de analyse van een aantal relevante variabelen zoals huishoudenssamen-
stelling; huishoudens- en individuele inkomens; opleidingsniveau; en beroepskenmerken,
worden de veranderingen in de sociaal-economische kenmerken van de bewoners bestudeerd.
Het vierde onderzoeksveld heeft betrekking op de bedrijvigheid, in het bijzonder de ontwik-
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keling van nieuwe economische activiteiten in de Zona. Het vijfde onderzoeksveld tenslotte,
betreft de analyse van de mobiliteit. Naast verschillen in de kenmerken van huishoudens en
individuen die naar, of uit, de Zona verhuisden en degene die daar bleven wonen gedurende
de onderzoeksperiode, wordt speciale aandacht besteed aan het al dan niet voorkomen van
verdrijving.

Met het bovenstaande in gedachten en uitgaande van de algemene kernvragen, werden de
volgende meer specifieke deelvragen geformuleerd:
1. Wat zijn de belangrijkste veranderingen met betrekking tot de huisvesting en de woning-

eigendomsrelaties in de Zona 16 de Julio en hoe verhouden deze veranderingen zich tot
die in andere wijken in El Alto?

2. Wat zijn de ontwikkelingen in de buurtgebonden economische activiteiten en welke rol
spelen deze in de armoede bestrijding in de Zona?

3. Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen enerzijds de sociaal-econo-
mische kenmerken van de huishoudens en individuen die sinds 1984 in de Zona 16 de Julio
zijn blijven wonen en anderzijds die van hen die zijn vertrokken en die zich hier hebben
gevestigd?

4. Geeft een systematische vergelijking van de sociaal-economische kenmerken van bewo-
ners aanwijzingen voor verdrijving uit de Zona?

5. Hoe verhouden de maatregelen tot buurtverbetering zich tot de ontwikkelingen in wonen
en werk in de Zona 16 de Julio?
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Figuur 1.6 - Structuur van het boek
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6. Hoe passen de in de Zona geconstateerde ontwikkelingen in het beeld van de ontwikke-
ling van een zelfbouwwijk, in het bijzonder met betrekking tot de concepten van consoli-
datie en urbane transformatie?

7. Wie hebben er geprofiteerd van de consolidatie en de transformatie en wie zijn de verlie-
zers in de ontwikkeling van de wijk?

1.7 Samenvatting en hypothesen.

Sinds de jaren ’70 zijn er twee belangrijke alternatieven voor de traditionele bouwprogram-
ma’s gekomen. Zowel sites-and-services als buurtverbetering hebben als doel woonruimte te
creëren voor huishoudens die niet instaat zijn kant en klare woningen te kopen. Doordat in
beide strategieën gebruik wordt gemaakt van hun arbeidskracht, zijn de kosten voor de bewo-
ners lager. Ook de kosten voor de overheid zijn lager en daarmee hoopt deze meer huishou-
dens te kunnen bereiken.
Toch sluiten sites-and-services projecten de urbane armen vaak uit. Dit komt in hoofdzaak
doordat deze, zonder formele arbeid en zonder inkomensstabiliteit, geen toegang tot krediet
hebben. Ook zijn de heersende bouwvoorschriften te streng, het gebruik van dure bouwmate-
rialen en constructies resulteert in onnodig hoge kosten voor de deelnemers. Tenslotte is de
locatie van veel sites-and-services projecten niet gunstig te noemen. Overheden gebruiken bij
voorkeur goedkope stukken grond voor de projecten, die daardoor gewoonlijk in de urbane
periferie plaatshebben, ver weg van arbeidsplaatsen van lage-inkomenshuishoudens.
In tegenstelling tot de sites-and-services projecten die zich dus maar op een beperkt deel van
de stedelijke bevolking richten, bereiken buurtverbeteringsprojecten ook de lage-inkomens
segmenten van de bevolking. Over het algemeen is er met buurtverbetering minder geld
gemoeid dan met de institutionele woningbouwprogramma’s. De kosten van de verbetering
van de woningen worden namelijk door de bewoners gedragen. Primair is de rol van de over-
heid er één van faciliteerder: door de regulering van eigendomstitels en de aanleg van basis-
voorzieningen schept zij de condities voor verbetering van de woonomstandigheden.

In de zelfbouwwijken komt verandering tot stand onder invloed van buurtconsolidatie en
urbane transformatie. Bij buurtconsolidatie komt deze impuls tot verandering in hoofdzaak
van uit de wijk zelf, bij urbane transformatie van buiten de wijk. Toch is dit geen strikte schei-
ding. Mede hierdoor wordt de verandering van wijken vaak beschreven als één proces waarbij
alle veranderingen worden geplaatst onder de noemer consolidatie. Dat dit geen juiste bena-
dering is, blijkt uit het model van Dunkerley. Hij onderscheidt aan de hand van de verande-
ring in de grondwaarde verschillende momenten van verandering. Van wezenlijk belang hier-
bij is dat deze veranderingen duidelijk verschillen in intensiteit. Gebaseerd op Dunkerley’s
model moet consolidatie als een rustiger proces worden gezien dat zich over een langere peri-
ode voltrekt. Transformatie zou sneller plaatsvinden en een grotere verandering bewerkstelli-
gen.
Overheidsinterventies als buurtverbetering blijken op beide typen verandering effect te sorte-
ren.
Door een verbetering in de woonomstandigheden kan de wijk aantrekkelijk worden als
woonplaats voor midden-inkomens groepen. Voorts kan een gestegen aantrekkelijkheid resul-
teren in het ontstaan van een commerciële huurmarkt doordat ook huurders zich in de wijk
willen vestigen en bereid zijn hiervoor te betalen.
Buurtverbetering kan ook het aantal inkomensgenererende mogelijkheden in de wijk verbre-
den. Kleinschalige ambachtsbedrijfjes kunnen gebruik gaan maken van de elektriciteit en het
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water; de bouwactiviteit neemt toe en daarmede de arbeidsmogelijkheden in deze sector; en
buurtwinkels profiteren van een stijging in het besteedbaar inkomen en een groeiende bevol-
king door de huishoudens die door de verbeterde woonomstandigheden worden aangetrok-
ken.

Cruciaal bij de voortgaande ontwikkeling van verbeterde wijken is de wijze waarop zij zich
ontwikkelen. Hierboven werd reeds geschetst dat de ontwikkeling in de richting van een
hoogwaardiger residentiële functie kan gaan, of kan leiden tot een toename van de economi-
sche activiteiten. Tussen deze beide typen van ontwikkeling bestaat een spanningsveld.
Midden-inkomensgroepen slagen er over het algemeen vrij goed in om bedrijvigheid, met alle
overlast van dien, te weren uit hun woonomgeving. Een instroom van midden-inkomensgroe-
pen kan dus een belemmering vormen voor verdere economische ontwikkeling en een verder-
gaande economische ontwikkeling kan de wijken dus juist minder interessant maken als vesti-
gingsplaats voor midden-inkomensgroepen.

Onafhankelijk van welke ontwikkeling de wijken doormaken, lijken de arme bewoners hier-
van het slachtoffer te worden. Een toename van de populariteit als woonlocatie zal de grond-,
woning- en huurprijzen opdrijven en kunnen resulteren in een verdrijving van de armen. Een
functieverandering van de wijk blijkt een nog sterker effect op de grondprijzen te hebben en
daarmee wederom tot verdrijving te kunnen leiden.

De theorie en onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd, hebben we vertaald
in een aantal hypothesen. Zij weerspiegelen onze ideeën, gebaseerd op wat er volgens de lite-
ratuur zou zijn te verwachten, omtrent de ontwikkelingen in de Zona 16 de Julio tussen 1984
en 1999.

Hypothesen
1. Buurtverbetering resulteert slechts in een verbetering van de woonomstandigheden voor

bepaalde categorieën huishoudens.
2. Verbeterde woonomstandigheden leiden tot een toename in de bouwactiviteit van eige-

naar-bewoners en een groei van de huursector.
3. Buurtconsolidatie en urbane transformatie maken het leven van buurtbewoners duurder

door de kosten van basisvoorzieningen, stijgende huren en toenemende druk op de grond
en de woningen, met als gevolg een verslechterende toegang tot de woningmarkt voor lage
inkomens.

4. Buurtverbetering speelt een rol in zowel het consolidatieproces als het urbane transforma-
tieproces.

5. Het urbane transformatieproces resulteert in een toename van de lokale economische acti-
viteit en creëert lokale werkgelegenheid, waardoor er een stijging van de grondwaarde
plaatsvindt met alle negatieve gevolgen van dien.

6. Verbeterde woonomstandigheden veroorzaken een instroom van midden-inkomenshuis-
houdens.

7. De functieverandering leidt tot een verandering in de sociaal-economische samenstelling
van de bevolking door verdrijving van de armen en instroom van midden-inkomenshuis-
houdens.
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Noten

1. Er is gepoogd de literatuur die in dit hoofdstuk wordt gepresenteerd zoveel mogelijk te beperken

tot Latijns Amerika, waar noodzakelijk wordt echter gebruikgemaakt van literatuur betreffende

andere geografische regio’s.

2. In een aantal gevallen ontbreekt ook de wil hiertoe.

3. Tot de late jaren ’70 distantieerde de Wereldbank zich van huisvestingsprojecten die men als lou-

ter consumptief zag en daarmee ongeschikt om in te investeren (Choquill 1987, p.1).
4. Let op, dit is niet hetzelfde als het vertrek uit het ouderlijk huis. Kinderen starten vaak een eigen

huishouden door uit de ouderlijke woning te vertrekken en op een andere locatie te gaan wonen,

maar zij kunnen ook een zelfstandig huishouden vormen binnen het ouderlijk huis.

5. In onderhavige studie is het uitdrukkelijk niet de bedoeling een analyse van de verandering in de

grondwaarde te presenteren. De grondwaarde wordt slechts gehanteerd als indicator voor de ver-

andering van de wijk.

6. De momenten van veranderingen in grondgebruik binnen Dunkerley’s model nemen geen tijd in

beslag. Zo gaat het rurale grondgebruik ineens over in urbaan grondgebruik. Hoewel dit de over-

zichtelijkheid van het model zekere ten goede komt, lijkt dit toch erg onaannemelijk. Gedeeltelijk

ondervangt Dunkerley dit probleem door de veranderingen vooraf te laten gaan door een antici-

patiebeweging.

7. De waarde van de constructies bestaat niet alleen uit de waarde van bakstenen maar ook van de

bouwkosten, de infrastructuur etc.

8. Hoofdstuk 6 staat voor een groot deel in het teken van het al dan niet voorkomen van verdrijving.

9. Op sommige locaties wordt de agrarische functie vervangen door een commerciële, daar waar

perifere bedrijfsterreinen zijn gepland. De ontwikkeling van deze gebieden valt buiten het bestek

van deze studie.

10. Gevallen waarin het hogere-inkomenshuishoudens betreft zijn bijvoorbeeld de overheids-woning-

bouwprojecten. Ook de ontwikkeling van deze wijken valt buiten het kader van deze studie.
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2 DE STAD EL ALTO EN DE ZONA 16 DE JULIO

“Most travellers arriving in La Paz, by plane, bus or automobile, will be entering by way of
El Alto, perhaps the only city in the world where the airport is the best place in town”
(Cramer 1996, p.150) 

Verslagen van ooggetuigen zijn vaak weinig lovend over El Alto. De stad heeft buitenstaan-
ders dan ook niet veel te bieden. Voor een grote groep Bolivianen ligt dit anders. Niet voor
niets heeft zich hier – in de voormalige periferie van La Paz – een zelfstandige stad ontwik-
keld met meer dan 500.000 inwoners.
Op de vragen waarom dit zo is en hoe deze ontwikkeling is verlopen, geeft dit hoofdstuk een
antwoord. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de ontwikkelingen die hebben bijgedragen
aan de vorming van de Zona 16 de Julio, het stadsdeel dat in deze studie een centrale plaats
inneemt. Het doel van dit hoofdstuk is tevens een kader te scheppen voor de analyses van de
residentiële-, de ruimtelijk-economische en de sociaal-economische ontwikkelingen die in de
navolgende hoofdstukken aan bod komen.
Na een overzicht van de occupatiegeschiedenis in paragraaf 2.1, worden de politieke- en
bestuurlijke ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van de stad en haar evo-
lutie behandeld in paragraaf 2.2. De huidige structuur van de stad wordt gepresenteerd in para-
graaf 2.3, en in paragraaf 2.4 zal nader worden ingegaan op het onderzoeksgebied: de Zona 16
de Julio. Tenslotte zullen de belangrijkste thema’s uit dit hoofdstuk worden samengevat.

2.1 De occupatiegeschiedenis

Een eerste kennismaking met El Alto
Het meest uitgesproken element van de natuurlijke omstandigheden is de ligging van El Alto
op 4.000 meter boven zeeniveau.1 In de zon kan het overdag nog aangenaam warm worden
maar ’s nachts koelt het sterk af. De gemiddelde jaartemperatuur blijft steken onder de acht
graden Celsius. Voorts is de stad gelegen op een kale hoogvlakte waardoor ook de wind er vrij
spel heeft. De stad kent weinig beschutting. Naast het alom aanwezige droge, gele gras groei-
en er slechts solitaire eucalyptusbomen. Zeker in vergelijking met La Paz – dat beschut in een
soort keteldal 400 meter lager ligt (figuur 2.1) – wordt het klimaat van El Alto zelden als aan-
genaam ervaren.
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Figuur 2.1 - De hoogteligging van El Alto ten opzichte van La Paz



Figuur 2.2 – De ruimtelijke groei van de agglomeratie La Paz

Het is onmogelijk om El Alto te bestuderen zonder aandacht te besteden aan de positie die
de stad heeft in de agglomeratie La Paz (figuur 2.2). El Alto fungeert, met name vanaf 1950,
als overloopgebied voor personen, instellingen en bedrijven die de congestie van het keteldal
ontvluchten. Daarnaast draagt El Alto’s ligging op de hoofdvlakte er toe bij dat het een
belangrijke schakel is in de verbindingen van de agglomeratie met het achterland. De hoofd-
wegen die de agglomeratie verbinden met Peru, Chili en grote delen van Bolivia komen in El
Alto samen in de Ceja, het knooppunt van wegen aan de rand van de hoogvlakte. Vanuit dit
knooppunt dalen de wegen af naar het keteldal, het eigenlijke La Paz.

De eerste indruk die bezoekers van El Alto opdoen, wordt sterk bepaald door het armoedige
karakter van de stad: “...as you approach through the grey, littered and poverty-plagued sprawl of
El Alto, on muddy streets that appear to have escaped attention since Inca times. Once merely a La
Paz suburb, El Alto has now burgeoned into a separate entity where unkept children play in
expanding potholes; Indian women pound laundry in a sewage-choked stream; streets are lined with
sparsely-stocked market stalls; and even every second business appears to be an auto repair shop or a
scrapyard” (Swaney 1996, p.142).
Dit armoedige karakter wordt bevestigd door onderstaande kaart (figuur 2.3), waaruit groot
contrast in welvaart blijkt tussen het op de hoogvlakte gelegen El Alto en het keteldal van La
Paz. Alleen de perifere oostelijke- en noordelijke delen van La Paz komen qua welvaartsni-
veau overeen met El Alto. Deze perifere delen zijn voornamelijk de steilranden van het ketel-
dal, waar eveneens lage inkomenshuishoudens een schamele behuizing hebben gevonden (zie
Verkoren 1989).

De ontwikkelingen tot 1952
Tot aan de Nationale Revolutie van 1952 bestond het gebied van El Alto2 voor het grootste
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gedeelte uit rurale gronden. Hier lagen de haciënda’s van enkele grootgrondbezitters. Hoewel
ruraal van karakter, was de nabijheid van La Paz merkbaar aan enkele opvallende urbane ele-
menten. Reeds in 1912 vestigden zich hier een rederij en een spoorwegmaatschappij3 en in
1925 werden een vliegveld en een golfterrein aangelegd. In 1933 werden – op de plek waar zij
nog steeds te zien zijn – de opslagtanks van de oliemaatschappij gebouwd (Sandoval &
Sostres 1989, p.21).
Naast genoemde bedrijvigheid, verscheen in de jaren dertig ook de eerste verspreid voorkomen-
de residentiële bebouwing. Rond 1940 werden grootschalige plannen gemaakt om gronden in El
Alto te verkavelen ten behoeve van woningbouw (PNUD 1993, p.39). Het officiële begin van het
wonen in El Alto was op 14 september 1942, de stichtingsdag van de wijk Villa Dolores.

Ontwikkelingen na 1952
De Nationale Revolutie heeft belangrijke consequenties gehad voor de ontwikkeling van El
Alto. De Reforma Agraria – de landhervorming van de regering – leidde tot de opdeling van
veel landgoederen, ook die in El Alto. De voormalige landarbeiders en pachters kregen de
beschikking over een stuk land ter grootte van ongeveer 2.700 m2. Doordat het vooral de
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Figuur 2.3 - Percentage huishoudens per wijk dat in armoede leeft, de agglomeratie La Paz (1992)
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marginale gronden waren die in handen kwamen van de nieuwe boeren, vonden echter maar
weinigen een goed bestaan op de door hen gestichte bedrijven. Het traditionele overervings-
systeem, waarbij de grond gelijkelijk over de zonen werd verdeeld, zorgde voorts voor een ver-
slechtering van de economische basis van deze bedrijven. Al snel bezat een groot deel van de
nieuwe boeren onvoldoende middelen van bestaan. Hierdoor ontstond een massale trek van
het platteland naar de stad (Van Lindert 1991, pp.105-106).
Het merendeel van de stroom ruraal-urbane migranten richtte zich op de grote steden, in het
bijzonder La Paz. Hierdoor raakte het dal waarin de stad ligt al snel overvol. De druk op de
beschikbare grond dreef de grondprijzen op, waardoor het moeilijker werd voor de migranten
om hier een perceel te bemachtigen waarop zij een eigen woning konden bouwen. Dit nu
bracht zowel hen die al enige tijd in het centrum van La Paz woonruimte hadden gehuurd als
degenen die direct afkomstig waren van het platteland, ertoe zich in de periferie te vestigen
waar de grondwaarden aanzienlijk lager waren en waar zelfbouw dus goedkoper was. Deze
periferie werd gevormd door de steilwanden van het keteldal en de hoogvlakte met daarop de
zes wijken van El Alto. Deze kenden dan ook een grote bevolkingsaanwas. Het merendeel
van de migranten waren Aymara’s, geboren in het departement La Paz. Behalve uit de om-
ringende rurale provincies en het centrum van de stad La Paz was een deel van de migranten
afkomstig uit de departementen Oruro and Potosi. Hiervandaan kwamen de Quechua
migranten. Deze verschillen etnisch van de Aymara’s en vormen nog steeds een minderheid in
El Alto (zie hoofdstuk 6).

De migranten waren aangewezen op de diensten van verkavelaars bij het bemachtigen van
een perceel. Deze verkavelaars kochten op grote schaal grond van individuele boeren en van
boerengemeenschappen rond de stad. De lage prijzen die de verkavelaars bereid waren te
betalen werden grif geaccepteerd, omdat de grond voor velen haar agrarische waarde had ver-
loren. De verkoop aan verkavelaars en de omzetting van agrarische grond naar bouwgrond
voor zelfbouwwijken was illegaal. Juist om de agrarische grond te beschermen, en zo de
binnenlandse voedselproductie zeker te stellen, kon men slechts het gebruiksrecht op rurale
gronden verwerven. Formeel waren alle rurale gronden eigendom van de staat. Hoewel de
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De Nationale Revolutie (1952 - 1956)

Nadat de zittende regering de macht overdroeg aan een militaire junta in plaats van aan de winnaar

van de verkiezingen in 1951 - de MNR kandidaat Victor Paz Estenssoro - ontstond een chaotische

situatie. Mijnwerkers, gesteund door politie-eenheden, kwamen in opstand. De opstand mondde uit

in de Nationale Revolutie.

De revolutie vond massale aanhang onder een reeds langer bestaande volksbeweging van bewoners

van de volkswijken van La Paz, urbane intellectuelen, zelfstandig-werkzamen, ambachtslieden en

handelaren en een gedeelte van de autochtone bevolking. Deze volksbeweging streefde naar meer

democratie en emancipatie van de autochtone bevolking.

Het succes van de Revolutie leidde tot grote politieke veranderingen. De belangrijkste hiervan was

de installatie van de nieuwe regering: Victor Paz Estenssoro werd alsnog president. De nieuwe rege-

ring voerde een aantal ingrijpende vernieuwingen door. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van

algemeen kiesrecht, de nationalisatie van de mijnen en de landhervorming.

Halverwege de jaren veertig startte de uitgifte van percelen in de wijk 16 de Julio, in de hierop vol-

gende jaren in de wijken Ballivian en Alto Lima. In totaal waren er in 1952 zes wijken4 in El Alto

(Quisbert Zarata 1994, p.4; Sandoval & Sostres 1989, p.21). Het aantal bewoners dat zich daadwer-

kelijk in El Alto had gevestigd, was evenwel nog zeer gering.



omzetting illegaal was, geschiedde deze op een zeer ordelijke wijze. Door verkavelingsplan-
nen te hanteren met geordende stratenpatronen en perceelsschikkingen hoopten de verkave-
laars minder weerstand te ondervinden bij hun handelen. Nadat de grond eenmaal een urbane
status had verworven, geschiedde de verkoop van individuele percelen aan aspirant zelf-
bouwers volkomen legaal. De nieuwe eigenaren ontvingen zelfs volledige eigendomstitels en
construeerden hun zelfbouwwoningen op de percelen zonder dat zij moesten vrezen van hun
percelen verjaagd te worden.
In 1968 woonden er al 60.000 mensen in El Alto. De lage grondprijzen maakte El Alto een
ideaal vestigingsgebied voor zowel lage inkomens-huishoudens als grote, ruimteverslindende
fabrieken en industriële bedrijven. Deze laatste was de lokale overheid van La Paz liever kwijt
dan rijk. Verscheidene bestaande industrieën kozen er voor om het keteldal te verlaten en ook
veel nieuwe industrieën kozen voor El Alto als standplaats. De bekendste hiervan zijn de zui-
vel industrie PIL (Producción Industrializada Lechera), de bottelarijen van Coca Cola en La
Oriental, de papierfabriek van La Papelería en de SAID textielfabriek.

Voortgaande groei
Terwijl de bebouwingsdichtheid in de oudere wijken steeg, kwamen er aan de rand van El
Alto steeds maar weer nieuwe wijken bij. Het aantal wijken nam toe van zes in 1952 tot 218 in
1992. Voorts wachtten nog 108 wijken op officiële erkenning als wijk. Deze erkenning komt
niet alleen neer op de registratie van de betreffende buurtorganisaties als belangenvertegen-
woordigers van de bewoners van de wijk, maar maakt het vooral ook mogelijk om basisvoor-
zieningen in de wijken aan te leggen.

Aan het eind van de jaren negentig is migratie nog steeds de belangrijkste factor bij de groei
van de stad.5 Wel is de rol van de natuurlijke aanwas sterk in betekenis toegenomen.
Hoewel het jaarlijkse groeicijfer terugloopt – de stad kent nu eenmaal een steeds grotere
bevolkingsomvang – blijkt in absolute getallen gezien er nog steeds geen sprake te zijn van
daling van de groei (figuur 2.4).6 Ieder jaar neemt de bevolking toe met ongeveer 30.000 per-
sonen. In absolute aantallen wordt hiermee – jaar na jaar – zelfs de aanwas tijdens de boom
periode van hoge jaarlijkse groeicijfers in de jaren zeventig en tachtig duidelijk overtroffen.
Het blijft vooralsnog onduidelijk tot welke omvang de stad uiteindelijk zal groeien. De hoog-
vlakte biedt in ieder geval voldoende ruimte voor uitbreiding.
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Figuur 2.4 - De bevolkingsgroei in El Alto, 1952-2000

Bron: Fernandez Rojas 1992, INE
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2.2 Politieke- en bestuurlijke ontwikkelingen

De afscheiding van La Paz
In de afgelopen dertig jaar heeft zich ten aanzien van El Alto een aantal belangrijke politiek-
en bestuurlijke veranderingen voorgedaan. Zo werd El Alto in 1968 officieel een stadsdeel van
La Paz. Het stadsbestuur van La Paz bestemde El Alto als vestigingsgebied voor industrie en
lage-inkomenshuishoudens, niet in de laatste plaats omdat men deze wilde weren uit de meer
centrale delen van de stad. De uitwerking van het bestemmingsplan voorzag voor El Alto een
onderscheid tussen bedrijfsterreinen langs de uitvalswegen en residentiële wijken met ver-
schillende bevolkingsdichtheden. In de praktijk kwam het er veelal op neer dat de ontwikke-
ling van El Alto zich grotendeels onttrok aan het oog van de overheid. In een poging om
meer greep te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen werden er stadsdeelbesturen gevormd
in een aantal delen van de agglomeratie La Paz. Voor El Alto was de hoop dat er, onder lei-
ding van een loco-burgemeester, orde kon worden geschapen in de massale stadsuitbreidingen
en bevolkingsaanwas.7

De bewoners van El Alto konden niet tevreden worden gesteld met deze bestuurlijke veran-
dering. Het democratiseringsproces dat op gang kwam na de val van het bewind van generaal
Garcia Meza in 1982 ging onder meer gepaard met de roep om bestuurlijke autonomie voor
El Alto. Na 1984 werd het streven naar autonomie vertolkt door een sociale beweging onder
de naam FURIA (Frente de Unidad y Renovación Independiente de El Alto). Deze bewe-
ging kon rekenen op steun van haast alle sociale organisaties in El Alto.8 Een van deze orga-
nisaties was het overkoepelende orgaan van buurtraden. Deze had al langere tijd het ongenoe-
gen geuit over het feit dat veel van de belastingopbrengsten die in El Alto werden
gegenereerd naar La Paz wegvloeiden, zonder dat daarvan een substantieel deel ten goede
kwam aan de bewoners van El Alto. Grote delen van de arme bevolking van El Alto hadden
het gevoel dat de rijken in La Paz profiteerden van gelden die aan hen ten goede hadden
moeten komen. Dit gevoel werd versterkt doordat de herinvesteringen die het gemeentebe-
stuur van La Paz pleegde ten behoeve van El Alto, slechts zelden in het belang waren van de
bewoners. Zo verrezen er prestigieuze kantoorgebouwen en werd het centrum van La Paz
verbonden met het vliegveld op El Alto middels een tolweg. Veel van deze uitgaven kon het
gemeentebestuur van La Paz zich veroorloven door de belastingopbrengsten van het vliegveld
en de douane, die direct naar de gemeente vloeiden. De buurtraden in El Alto waren van
mening dat de belastingopbrengsten van het vliegveld en de douane direct ten goede zouden
moeten komen aan de ontwikkeling van El Alto, omdat de activiteiten nu eenmaal plaats
hadden op het grondgebied van El Alto.
Na nauwelijks meer dan een jaar hadden de acties waartoe FURIA de bewoners van El Alto
wist te mobiliseren succes. Aan de vooravond van de presidentsverkiezingen in 1985 verwierf
El Alto bestuurlijke zelfstandigheid. El Alto werd het bestuurlijk centrum van een speciaal
voor haar gecreëerde bestuurlijke entiteit, de Vierde Sectie van de provincie Murillo.9 In 1988
werd El Alto uiteindelijk officieel tot stad verklaard door het Nationale Congres (Van
Lindert 1991).

Sindsdien heeft het autonome stadsbestuur van El Alto moeten ervaren dat het niet eenvou-
dig is om de ruimtelijke ontwikkeling van de stad te sturen. De bestuurlijke en technische
problemen die voortvloeien uit de groei van de stad en het aantal inwoners zijn niet meer
behapbaar voor één centraal stedelijk bestuur. De verdeling van de stad in zes districten die
elk uit meerdere wijken bestaan en de plannen om binnen de stad El Alto tot de vorming van
drie stadsdeelbesturen te komen, moeten dan ook worden gezien als pogingen om de ruimte-
lijke ontwikkelingen duidelijker te kunnen sturen.
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In hoeverre de politieke- en bestuurlijke ontwikkelingen tot een daadwerkelijke verbetering in
de positie van de bewoners van El Alto hebben geleid is zeer de vraag. De belangrijkste reden
voor de wens tot bestuurlijke autonomie was ontevredenheid over de geringe inspraak bij de
aard en locatie van gemeentelijke bestedingen. Na het verwerven van bestuurlijke autonomie
zou hierin verandering hebben moeten komen. Echter, haast gelijktijdig met de bestuurlijke
autonomie van El Alto trof de centrale Boliviaanse overheid een pakket maatregelen om de
economische crisis van de jaren tachtig te beteugelen (zie kader).

De belastinghervormingen in het kader van het Decreto Supremo 21060 in 1985 leidden er toe
dat de belastinginkomsten van de luchthaven en de douane direct naar de nationale overheid
vloeiden in plaats van naar de gemeente. De nationale overheid, op haar beurt, zorgde voor
een verdeling van de belastinginkomsten over de steden. Bij deze verdeling kreeg La Paz een
disproportioneel groot gedeelte toegewezen. El Alto daarentegen, ontving juist zeer weinig en
er kan dus worden vastgesteld dat er feitelijk veel bij het oude bleef. Ook na 1985 vloeide er –
voor het gevoel van de bevolking – te weinig geld naar El Alto. Door de economische her-
structureringspolitiek heeft de bestuurlijke autonomie van El Alto – toch vooral ingegeven
door ontevredenheid over de geringe gemeentelijke bestedingen van de gemeente La Paz in
El Alto – geresulteerd in meer inspraak van de bewoners bij de gemeentelijke bestedingen,
maar niet tot daadwerkelijk hogere bestedingen in El Alto.
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Decreto Supremo 21060

Voor het beteugelen van de economische crisis in de jaren tachtig was het onvermijdelijk ingrijpen-

de economische maatregelen te nemen. Na zijn verkiezing in 1985 kondigde president Victor Paz

Estenssoro het Decreto Supremo 21060 af. De president verklaarde dat ‘Bolivia stervende was’ en

dat de uitvoering van het decreet noodzakelijk was om het land in leven te houden.

De maatregelen ter liberalisering van de Boliviaanse economie waren in hoofdzaak gericht op

monetaire stabilisering en bestrijding van de hyperinflatie. Deze bedroeg alleen al in het jaar 1985
haast 9.000 procent.

Het Decreto Supremo 21060 kende zes beleidspunten:

1. Het reduceren van het overheidstekort door bevriezing van de salarissen, het verhogen van de

prijs van, nationaal geproduceerde, benzine en het snijden in overheidsuitgaven.

2. De introductie van een nieuwe nationale munteenheid (de Boliviano die ten opzichte van de oude

Peso zes nullen kwijtraakte).

3. Terugdringing van de overheidsbemoeienis.

4. De introductie van een absolute vrije markt waarin prijzen slechts door vraag en aanbod bepaald

zouden worden.

5. Het stimuleren van de export.

6. Het doorvoeren van belastinghervormingen.

Vooral de belastinghervormingen bleken voor El Alto van direct belang. De vereenvoudiging en

centralisatie van de belastinginning, resulteerde in het terugbrengen van het aantal belastingen van

meer dan 400 tot zeven. Eén van deze basis belastingen was de nieuw ingevoerde BTW (Mesa

Gisbert 1994, pp.549-550). Voorts werd El Alto afhankelijk van de centrale overheid voor wat betreft

haar inkomsten.



Participatie en decentralisatie
Participatie en decentralisatie zijn de grote thema’s in de Boliviaanse politiek van de jaren
negentig (zie kader). De daaruit voortvloeiende veranderingen in het wettelijke kader hebben
ook voor El Alto vergaande gevolgen.
Doordat de scheiding tussen urbane en rurale gebieden is komen te vervallen – beide zijn nu
verenigd in de nieuw gecreëerde gemeenten – kan de centrale overheid minder invloed meer
uitoefenen op lokale ontwikkelingsplannen: agrarische grond kan vrijelijk worden omgezet in
woonwijken. Gezien de winsten die grondspeculanten weten te realiseren en de belangen die
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Ley de Participación Popular

Onder president Gonzalo Sánchez de Lozada werd in 1994 de Ley de Participación Popular (LPP:

de Wet op de Bevolkingsparticipatie) en als aanvulling hierop in 1995 de Wet op de Bestuurlijke

Decentralisatie aangenomen.

De LPP - die als doel had de levensstandaard van de Boliviaanse bevolking te verbeteren - omvatte

drie deelaspecten. Naast een gemeentelijke herindeling en bevolkingsparticipatie is het vooral ook

een instrument ter herverdeling van financiële middelen.

De term gemeentelijke herindeling doet geen recht aan de bestuurlijk verandering die intrad.

Bolivia kende voorheen namelijk geen echte gemeenten. Door urbane en rurale gebieden te vereni-

gen in ‘territoriale gemeenten’ verviel de ruimtelijke differentiatie tussen gebieden (Mesa Gilbert

1994, p.495; Urioste 1995, pp.27-28). Hiermee kwam ook een einde aan de formele dichotomie met

betrekking tot urbaan en ruraal grondbezit.

De bevolkingsparticipatie heeft de grootste impact voor de bevolking in rurale gebieden. Deze was

feitelijk uitgesloten van politieke invloed. Daar waar de stedelingen sinds 1984 hun burgemeester

konden kiezen, waren de bewoners van de rurale gebieden totaal afhankelijk van de nationale over-

heid. De uitkomst van de nationale verkiezingen werd echter in belangrijke mate bepaald door de

stemmen van de stedelingen.

Door registratie van bestaande buurtcomités, boerengemeenschappen en indiaanse gemeenschappen

beoogt de LPP deelname van de gehele bevolking in lokaal bestuur te stimuleren. Deze belangen-

groepen krijgen rechtspersoonlijkheid en kunnen hun wensen in de vorm van projecten bij de

gemeente indienen. Onder toezicht van een ‘waakzaamheidscomité’ beslist de gemeente over het al

dan niet toekennen van financiering voor projecten.

De herverdeling van financiële middelen na 1994 heeft een groot effect op de gemeenten. Twintig

procent van de nationale belastinginkomsten wordt onder de gemeenten verdeeld. De hoogte van

het bedrag dat de individuele gemeenten ontvangen, is afhankelijk van het aantal inwoners. Deze

verdeling naar rato impliceert dat de stad La Paz de grote ‘verliezer’ is van de invoering van de LPP.

In het verleden heeft La Paz zich altijd een disproportioneel groot deel van de totale belastingop-

brengst weten toe te eigenen.

De vragen wat nu precies de implicaties waren van de bestuurlijke autonomie en op welke manier

El Alto zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen, kwamen aan de orde op de conferentie ‘El

Alto, Ciudad del Futuro’ (El Alto, stad van de toekomst). De belangrijkste uitkomst van deze confe-

rentie - waarmee in 1988 de zelfstandigheid werd gevierd - was dat de stad een zelfstandig econo-

misch draagvlak moest ontwikkelen door het uitbouwen van industrie en ambacht. Voorts zouden

de bronnen van inkomsten - zowel economisch als financieel - ten goede moeten komen aan de stad

zelf en dus niet wegvloeien naar La Paz. Door economisch minder nauwe banden met La Paz te

onderhouden, zou de economie meer kans hebben te profiteren van lokale bestedingen. Op deze

wijze zou ook de financiële afhankelijkheid verminderen. Voorop stond de ontwikkeling van een

eigen (economische) identiteit (Sandoval & Sostres 1989).



gemeenten hebben bij groei – meer inwoners betekent meer fondsen van de centrale overheid
– lijkt er geen rem op de urbane expansie te staan.
Doordat buurtcomités er in geslaagd zijn om zich als belangengroep (organización territorial
de base: OTB) te laten registreren, winnen de bewoners aan politieke invloed.10 Toch is het
niet echt duidelijk wat er nu van de buurtcomités mag worden verwacht. Vooral de vraag of
zij nu daadwerkelijk alle bewoners vertegenwoordigen of – zoals in het verleden – slechts de
(mannelijke) huiseigenaren, blijft vooralsnog onbeantwoord. Duidelijk is overigens wel dat
niet alle buurtcomités evenveel invloed weten uit te oefenen bij de verdeling van de beschik-
bare fondsen over de door hen voorgestelde projecten. Dit wordt mede veroorzaakt door de
macht van het ‘waakzaamheidscomité’ dat is samengesteld uit slechts enkele leden van de ver-
schillende belangengroepen. Dit comité toetst de gemeentelijke uitgaven aan projecten en
beslist hiermee de facto over het al dan niet doorgaan van een project.

De fondsen die de gemeente van de nationale overheid ontvangt zijn niet voldoende om het
budget te dekken. Met de decentralisatie heeft de gemeente een uitgebreid pakket taken
gekregen. De inrichting en financiering van gezondheidszorg, scholing, sport, lokale infra-
structuur en openbare werken, zijn nu een zorg van de gemeente. Dit maakt het noodzakelijk
dat zij aanvullende bronnen van inkomsten aanboort. Naar alle waarschijnlijkheid betekent
dit dat veel van de inwoners van – en bedrijven in – El Alto voor het eerst in hun leven
belasting zullen moeten gaan betalen. Diegenen die reeds in het verleden belasting betaalden,
zullen worden geconfronteerd met hogere aanslagen.
Eén van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de gemeente is de grond- en onroe-
rendgoed belasting. Het krachtigste instrument dat de gemeente ter beschikking staat ten
behoeve van de inning van grond- en onroerendgoed belasting is het kadaster. Het ontbreekt
de gemeente op het ogenblik echter aan capaciteit en expertise om het kadaster optimaal te
benutten.11 Vooral de registratie van het aantal gebouwen loopt ver achter bij de actuele situa-
tie. Hierdoor betalen veel woningeigenaren te weinig of in het geheel geen onroerendgoed
belasting. Voorts ligt de onroerendgoed belasting ook politiek gevoelig en wil de gemeente
haar vingers hier niet aan branden.12 Hoewel de gemeente de inkomsten uit grond- en onroe-
rendgoed belasting nodig heeft om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren, aarzelt het
bestuur van El Alto met het daadwerkelijk innen van de belastingen conform de geldende
regels. Vooralsnog blijft het onduidelijk hoe de gemeente op de lange termijn in haar inkom-
sten gaat voorzien wanneer er geen verandering komt in deze houding.
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Lokale politiek

Hoewel het voor een buitenstaander relatief eenvoudig is om de ontwikkeling van de stad waar te

nemen en te zien dat er op velerlei terrein vooruitgang wordt geboekt, vinden veel van de bewoners

het moeilijk te geloven dat alles ooit nog eens goed zal komen. De vele beloften op een betere toe-

komst die de lokale politici de laatste decennia hebben gedaan, zijn hier debet aan. El Alto’s lokale

politiek is berucht om zijn populistische korte termijn beleid. Voor de verkiezingen worden straten

verhard, rioleringen vernieuwd, bomen geplant en komen nieuwe doelpalen in de kleuren van de

politieke partij die ze betaald heeft voor de voetbalveldjes in de stad beschikbaar. Voorts vertonen de

kranten haast iedere dag foto’s van handen schuddende politici, wanneer deze nieuwe projecten ter

verbetering van de woonomstandigheden van de bewoners hebben weten te regelen. Illustratief voor

het populisme dat de lokale politici ten toon spreiden is ook het wijzigen van de betiteling van El

Alto van ‘Stad van de Toekomst’ in ‘Armste stad van het Land.’ Gebruikmakend van deze laatste

betiteling is men er in geslaagd grote sommen geld van buitenlandse donoren te verwerven.



2.3 De huidige structuur van El Alto

De huidige structuur van El Alto wordt gekarakteriseerd door de groei die in de voorafgaande
decennia vooral plaats heeft gehad rond het vliegveld. Zoals eerder vermeld, vond uitbreiding
van de stad in hoofdzaak plaats naar het noorden, westen en zuiden. De toekomstige groei
van El Alto zal vooral plaats hebben langs de uitvalswegen in westelijke- en zuidelijke rich-
ting. Naar het noorden en oosten wordt verdere groei verhinderd door, respectievelijk, het
toenemende reliëf van de Cordillera Real en het keteldal waarin La Paz ligt.

Figuur 2.5 – El Alto: structuurkenmerken van de bebouwde oppervlakte

Binnen El Alto zijn – op basis van de periode waarin de wijken zijn ontstaan en de migranten
die zij in die periode trokken – drie gebieden te onderscheiden: het ‘centrale’ deel rond de Ceja,
het gebied ten noorden van het vliegveld en het gebied ten zuiden van het vliegveld (figuur 2.5).
Het centrale deel van El Alto is het kleinste van de drie. Het heeft morfologisch het meest
urbane karakter en er wonen veel relatief welvarende huishoudens. Ook de woonomstandig-
heden zijn hier beter dan in de overige gebieden. Dit komt onder meer omdat het voorzie-
ningenniveau hier op een hoger niveau ligt dan elders. De bewoners van dit deel van de stad
zijn veelal afkomstig uit de stad La Paz of de departementen Oruro and Potosi (figuren 2.6,
2.7). Slechts een minderheid van de hier woonachtigen is afkomstig uit de rurale hoogland
provincies van het departement La Paz (Sandoval & Sostres 1988, pp.31-36).
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Figuur 2.6 – Bevolking geboren in het departement Oruro

Bron: CNPV 1992

Naast zetel van het stadsbestuur bevinden zich het merendeel van de kantoren, banken en
nutsbedrijven in de Ceja, de kern van het centrale deel van El Alto. De Ceja is hiermee het
bestuurlijk-economisch centrum van de stad. De aanwezigheid van deze kantoren en banken
heeft een belangrijke rol gespeeld in de economische ontwikkeling van het gebied. In hun
nabijheid zijn ontelbare – kleinschalige – dienstverlenende bedrijfjes ontstaan.13 Hierdoor is
de Ceja het belangrijkste centrum van zakelijke dienstverlening van de stad geworden.
Overigens blijven de economische activiteiten in de Ceja niet beperkt tot dienstverlening.
Het gebied vervult tevens een belangrijke handelsfunctie. Binnen de context van El Alto fun-
geert de Ceja als Centraal Zaken District.
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Het overgrote deel van de huishoudens in het noordelijke deel van El Alto zijn Aymara huis-
houdens afkomstig van het omringende platteland. Veel van deze huishoudens moeten tot de
armsten in El Alto worden gerekend. Juist onder deze huishoudens vindt men veel econo-
misch zelfstandige ondernemers die werkzaam zijn in handel en ambacht. Deze ondernemers
profiteren van de aanwezigheid van een grote periodieke markt. Vooral op zondag trekt deze
markt, die een groot deel van de noordelijke stadswijken 16 de Julio en Ballivian beslaat, scha-
ren kopers naar het noordelijk deel van de stad.
Voorts heeft het noordelijke stadsdeel relatief veel grootschalige industriële activiteiten. Deze
zijn in hoofdzaak geconcentreerd langs de uitvalsweg naar Peru.
Wat de kwaliteit van huisvesting betreft, kent het Noorden een aantal zeer oude, geconsoli-
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Figuur 2.7 - Bevolking geboren in het departement Potosi 

Bron: CNPV 1992
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deerde wijken. Deze bevinden zich direct ten noorden van het vliegveld, dicht bij de centrale
deel van El Alto. De woonomstandigheden zijn hier relatief goed te noemen in vergelijking
met de meer perifere jonge wijken. In de uiterste periferie worden nog steeds rurale gronden
omgezet in woonwijken. De bebouwing bestaat daarbij veelal uit niet veel meer dan schamele
één kamer woningen en ook basisvoorzieningen zijn hier niet voor handen.

Het Zuiden is het jongste deel van El Alto. Hier is de samenstelling van de bevolking hetero-
gener dan in andere delen van de stad. Naast middenklassehuishoudens die in hoofdzaak
afkomstig zijn uit La Paz, wonen hier lage-inkomenshuishoudens uit alle delen van het land.
Dit wil niet zeggen dat het Zuiden ook daadwerkelijk een smeltkroes is. Integendeel, het is
een schoolvoorbeeld van segregatie. De middenklassehuishoudens wonen in enkele door de
overheid gebouwde wijken die in kwaliteit sterk contrasteren met de zelfbouw in de rest van
El Alto. Op de armoedekaart (figuur 2.3) zijn deze relatief ‘betere’ wijken duidelijk te onder-
scheiden. De woonomstandigheden in verreweg het grootste gedeelte van het Zuiden staan in
schril contrast met deze door de overheid gebouwde wijken. Dit is het gebied waar veel van
de recente migranten terechtkomen. Deze bezitten een beperkt sociaal netwerk en mede
daardoor beperkte economische mogelijkheden. Als gevolg van de geringe bevolkingsdruk is
de grondprijs in de perifere wijken van zuidelijk El Alto nog laag. De instroom van huishou-
dens drijft echter ook hier de grondprijs op. In reactie hierop groeit de stad steeds verder naar
het zuiden. Mede vanwege het minder geaccidenteerde terrein dan in het noorden rijgen de
schamele zelfbouwwijken zich in het zuiden in hoog tempo aaneen.

2.4 Het onderzoeksgebied: de Zona 16 de Julio

Het onderzoeksgebied, de Zona 16 de Julio, is gelegen in het noorden van de stad. Het gebied
is genoemd naar de belangrijkste van de drie wijken waaruit het bestaat en is één van de
oudere en meer geconsolideerde zelfbouwgebieden van de stad.14 Kenmerkend voor de Zona
is het strikte verkavelingspatroon (figuur 2.8). Hoewel een dergelijke verkaveling niet onge-
bruikelijk is in Latijns-Amerika wijkt het patroon sterk af van dat in bijvoorbeeld Afrikaanse
of Aziatische zelfbouwwijken. Bezien in de context van El Alto zijn de woonomstandigheden
hier alleszins redelijk. De huishoudens hebben de beschikking over een breed scala aan voor-
zieningen als elektriciteit, waterleiding en riolering.
De bevolkingsdichtheid is in de loop der jaren sterk toegenomen. Het aantal woningen is
gegroeid van 400 in 1948 tot rond de 9.000 thans. Voorts heeft zich ook een verandering vol-
trokken in het grondgebruik. Naast de residentiële functie zijn economische activiteiten
steeds belangrijker geworden.

Binnen de Zona komen aanzienlijke verschillen voor in de mate waarin de consolidatie- en
transformatieprocessen zijn voortgeschreden. Van de drie wijken waaruit de Zona bestaat, is
Villa 16 de Julio – door haar ouderdom en centrale ligging – het meest ontwikkeld. Voorts is
in Villa 16 de Julio een concentratie van economische activiteiten ontstaan door de aanwezig-
heid van de periodieke markt. In de afgelopen vijftig jaar is deze markt uitgegroeid tot één
van de grootste in Bolivia. Een groot deel van de talrijke handels- en dienstverlenende
bedrijfjes in de Zona is nauw met deze markt verbonden (zie hoofdstuk 4). Villa 16 de Julio
heeft door de aanwezigheid van deze economische activiteiten een minder residentieel karak-
ter gekregen dan de twee overige wijken.
Behalve verschillen tussen de drie wijken doen zich ook binnen de afzonderlijke wijken aan-
zienlijk verschillen voor in de mate waarin de consolidatie- en transformatieprocessen zijn
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voortgeschreden. In alle drie de wijken is het beeld van de interne differentiatie steeds het-
zelfde: een concentratie van hoogbouw en economische activiteiten langs de hoofdwegen, met
laagbouw en een overwegend residentieel grondgebruik in de achterliggende straten.
Als geheel heeft de ontwikkeling van de economische bedrijvigheid er toe geleid dat de Zona
veranderd is in het belangrijkste winkelgebied van El Alto: een kwart van alle winkels in de
stad is hier geconcentreerd.15

De bevolking van de Zona 16 de Julio
De Zona heeft een zeer jonge bevolking. Meer dan driekwart van de 50.000 bewoners is 
jonger dan 30 jaar (figuur 2.9). Dit beeld komt overeen met dat van de overige wijken van de
stad. Het is niet te verwachten dat de huidige bevolkingsopbouw snel verandert: de jonge
bevolking staat garant voor veel geboorten.

Hoewel het twee-ouder gezinstype overheerst, kent de Zona een grote verscheidenheid in de
gezinsvormen. Het verschijnsel van één-ouder gezinnen wijst op de vaak jonge leeftijd waarop
men sterft in El Alto en vooral ook op de instabiliteit van veel huwelijken. Voorts zijn ook
allerlei grotere familie-eenheden zeker geen uitzondering. Dit verschijnsel wijst op woonom-
standigheden die verschillen van die in moderne urbane samenlevingen (Hinderink &
Sterkenburg 1975, p. 223).
In de Zona 16 de Julio zijn het naast de sterke familiebanden vooral economische aspecten die
hier toe bijdragen. Naast allerlei migranten-familieleden afkomstig uit rurale gebieden, zijn
het vooral ook de eigen kinderen die bijdragen aan de vorming van grote familie-eenheden.
Deze blijven inwonen in het ouderlijk huis, ook lang nadat zij zijn getrouwd en zelf kinderen
hebben. Door een relatief tekort aan woonruimte hebben veel kinderen geen andere keus dan
bij hun ouder in te blijven wonen: het aantal nieuwe huishoudens dat ontstaat overstijgt de
mogelijkheden om hen te huisvesten. Toch biedt het delen van woonruimten met meerdere
personen slechts een beperkte oplossing voor dit probleem. Een deel van de in de Zona gebo-
ren jongeren ontkomt er niet aan om uit de Zona weg te trekken.
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Een aanzienlijk deel van de migranten die zich in de Zona hebben gevestigd, is afkomstig uit
de provincies Ingavi en Los Andes (zie hoofdstuk 6).16 Deze op de hoogvlakte gelegen pro-
vincies zijn van oudsher gericht op de agglomeratie La Paz en het zijn ook juist deze provin-
cies van waaruit de boeren hun oogst op de markt in de Zona komen verhandelen.
Ondanks de toenemende druk op de beschikbare ruimte blijft de instroom in de Zona
omvangrijk. Hierbij valt wel op dat de migranten niet langer louter uit rurale gebieden
komen. Ongeveer eenderde van de recente instromers is afkomstig uit de stad La Paz.

Veel ruraal-urbane migranten onderhouden banden met hun herkomstgebieden. Slechts één-
derde van hen doet dit in het geheel niet (Aranibar et al. 1984, p.65). Het is duidelijk dat een
groot deel van het normen- en waardepatroon is geïmporteerd vanaf het platteland. Ook in
de stad leeft de Aymara cultuur voort (Sandoval et al. 1987, p.75). Belangrijk hierbij is de eigen
taal. Vooral ouderen zijn nog vaak alleen het Aymara machtig. Voor de jongere generaties leek
het Aymara lange tijd van ondergeschikt belang. Zij werden uitsluitend onderwezen in het
Spaans. Recentelijk is het Aymara echter aan een revival bezig en met de verplichting om op
scholen tweetalig onderwijs gegeven, lijkt haar positie – ook in de stedelijke context –
gewaarborgd.
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Figuur 2.9 - De bevolkingspiramide van de Zona 16 de Julio

Bron: CNPV 1992
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Sociaal-culturele aanpassing

De bevolking ervaart het werken van meerdere personen binnen het huishouden als een directe

bedreiging voor de eenheid. Dit is zeker het geval als de vrouw meer verdient dan de man. De man

ziet zichzelf - en wordt door anderen gezien - als hoofd van het huishouden.

Door zich als baas op te stellen verstoren de mannen de eenheid in het gezin. Dit biedt niet langer

status en zekerheid maar vormt een bron van conflicten. Vooral bij huishoudens met een lager oplei-

dingsniveau en geringe economische mogelijkheden openbaart zich dit. Scheidingen, en wegge-

lopen vrouwen getuigen hiervan (Gregoria Apaza 1997, pp.15-16).



Toch kan moeilijk worden ontkend dat de Aymara cultuur in El Alto onder druk staat van de
maatschappelijke ontwikkelingen.17 Dit resulteert in een sociaal-culturele vermenging van
traditionele Aymara gemeenschapsbanden met moderne zakelijke verhoudingen (Calderon
1984). Traditionele waarden en normen worden aangepast aan de realiteit van alle dag. Dit
leidt er onder meer toe dat de traditionele positie van de man is uitgehold. Werkende vrou-
wen en kinderen zijn in El Alto steeds meer de norm, zoals in hoofdstuk 5 zal blijken.
De huishoudens in de Zona 16 de Julio waren – voor wat betreft hun inkomsten – lange tijd
aangewezen op de werkgelegenheid in La Paz. Heden ten dage is dit nog slechts in beperkte
mate het geval. Weliswaar verlaat nog steeds een deel van de beroepsbevolking dagelijks de
Zona om te gaan werken in La Paz of elders in El Alto, maar meer en meer biedt de Zona
zelf werkgelegenheid aan de eigen bevolking (zie hoofdstuk 5). Opvallend hierbij is dat het
daarbij niet enkel meer om werkgelegenheid voor mannen gaat. De arbeidsparticipatie van
vrouwen is – vooral de laatste decennia – sterk gestegen.

De maatregelen die de Boliviaanse overheid in het kader van de economische herstructure-
ringspolitiek nam om de economische crisis midden jaren tachtig te bezweren, liggen ten
grondslag aan de verandering in de beroepsstructuur. In reactie op het terugdringen van de
overheidsuitgaven en het verminderen van het aantal formele arbeidsplaatsen in overheids-
dienst zagen velen zich genoodzaakt om als zelfstandig werkende in hun levensonderhoud te
voorzien. Het deel van de beroepsbevolking dat werkzaam was in de handel en dienstverle-
ning nam toe ten koste van de nijverheid. De groei in het aandeel zelfstandig werkzamen
ging voorts gepaard met een toename van het belang van informele sector activiteiten. Deze
zijn vaak in de nabijheid van het woonhuis gelokaliseerd, waardoor het economisch belang
van de Zona voor de eigen bevolking sterk is gestegen.
Door al deze ontwikkelingen is de sociaal-economische heterogeniteit van de bevolking toe-
genomen. Naast huishoudens waarvan meerdere leden zich bezighouden met marginale eco-
nomische activiteiten en die het hoofd maar moeilijk boven water weten te houden, kent de
Zona ook steeds meer welvarende huishoudens. Deze huishoudens danken hun relatieve rijk-
dom – zoals hoofdstuk 5 laat zien – voornamelijk aan succes met handels- of dienstverlenende
activiteiten.

Het HAM-BIRF buurtverbeteringsproces
Een belangrijke factor in de ontwikkeling van de Zona 16 de Julio vormde het HAM-BIRF
buurtverbeteringsprogramma.18

Teneinde de woonomstandigheden in volksbuurten van de agglomeratie La Paz te verbeteren,
verstrekte de Wereldbank eind jaren zeventig een lening aan de gemeente La Paz. In 1978
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Werkenden in de Zona 16 de Julio

De mannen uit de Zona vertrekken ’s ochtends al vroeg om met hun taxi´s en busjes arbeiders naar

de fabrieken en de kantoren te vervoeren. Handelaren zijn bezig om hun goederen te transporteren

en uit te stallen. Terwijl het huishouden gewoon doordraait, openen vrouwen hun winkeltjes en

onder het voeden van de kinderen door helpen ze de klanten. In tijden dat er weinig klanten worden

verwacht proberen ze nog sokken en truien te breien die op de Calle Sagarnaga in La Paz aan toe-

risten worden verkocht.

Jonge meisjes werken als hulpje in de grotere winkels, jongentjes schreeuwen de bestemmingen van

de transportbusjes. Tot laat in de avond zijn metaalbewerkers bezig met het lassen van deuren en de

autoreparatiebedrijven sluiten pas nadat ook het verkeer tot rust is gekomen.



werd besloten een buurtverbeteringsproject te starten in enkele van de oudste wijken van El
Alto, toentertijd nog één van de armste gedeelten van de stad La Paz. De keuze voor Villa 16
de Julio en Villa Los Andes lag echter niet zondermeer voor de hand, aangezien er in El Alto
meer wijken waren met slechte woonomstandigheden. Belangrijke factoren die bij de keuze
een rol hebben gespeeld, waren de bereidheid van de buurtcomités om aan het project mee te
werken en de goede kontakten van leden van de comités met de gemeentelijke overheid (Van
Lindert & Van Woerden 1987). Het belang van informele contacten bij toewijzing van pro-
jecten en gelden in Bolivia is ook aantoonbaar gebleken bij het HAM-BIRF buurtverbete-
ringsprogramma.

Hoewel bij de opzet van het project een integrale benadering werd nagestreefd, lag de nadruk
bij de uitvoering toch erg op de aanleg van waterleiding en riolering. Hierdoor verwierf het
toenmalige lokale waterleidingbedrijf – de Sociedad Autónoma Municipal para Agua Potable y
Alcantarillado (SAMAPA) – een belangrijke plaats in het project. In de tweede helft van de
jaren zeventig had de SAMAPA – met steun van het Duitse consultantsbureau GITEC –
een blauwdruk voor de aanleg van waterleiding en riolering in heel El Alto gemaakt. Men zag
het project in Villa 16 de Julio en Villa Los Andes als het begin van een veel omvangrijkere
campagne.
Bij de implementatie van het buurtverbeteringsproject in de Zona 16 de Julio is vooral een
top-down strategie gevolgd. De contracten voor de uitvoer van de werken werden toegekend
aan een select gezelschap van bedrijven. Hierdoor werd er maar weinig gebruik gemaakt van
lokale arbeidskracht. Het project zelf had slechts een marginale invloed op de werkgelegen-
heid in de wijken. Toch resulteerde het niet alleen in een verbetering van de woonomstandig-
heden, ook de lokale bedrijvigheid werd er door gestimuleerd. In hoofdstuk 3 en 4 wordt uit-
voerig ingegaan op de verbetering in het voorzieningenniveau en de ontwikkeling van de
lokale bedrijvigheid.

2.5 Tenslotte

El Alto
Het op 4.000 meter hoogte gelegen El Alto is de jonge, snel groeiende satellietstad van La
Paz. Deze heeft zich in goed vijftig jaar ontwikkeld van ruraal gebied tot een stad met meer
dan 500.000 inwoners. In bevolkingsomvang gemeten is het hiermee uitgegroeid tot de vierde
stad in Bolivia. Door de landhervorming die volgde op de Nationale Revolutie kwam een
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HAM-BIRF

De naam van dit buurtverbeteringsprogramma is ontleend aan de samenwerking tussen de

Honorable Alcaldía Municipal de La Paz (HAM) en de Interamerikaanseinvesteringsbank, de

Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Deze samenwerking kende vier uit-

voerende instanties: de gemeente La Paz the, de nationale woningraad, de Consejo Nacional de

Vivienda (CONAVI), de Banco Industrial S.A. (BISA) en de Banco de la Vivienda (BANVI).

CONAVI was verantwoordelijk voor de site-and-services projecten, BISA hield zich, in samenwer-

king met de lokale overheid, bezig met het verstrekken van kleine kredieten voor handelaren en

ambachtslieden. BANVI voorzag de uitvoerende instanties van technische en financiële ondersteu-

ning. HAM tenslotte was belast met de buurtverbeterings-projecten en de aanleg van buurtmarkten

(Calderon & Flores 1983, pp.16-18).



geweldige migratiestroom uit de omliggende rurale provincies op gang. Om de migranten te
huisvesten werd rurale grond omgezet in woonwijken. In de jaren zeventig en tachtig bereikte
de migratie naar El Alto een hoogtepunt. Door de weinig aantrekkelijke fysisch-geografische
omstandigheden en het ontbreken van urbane voorzieningen waren de grondprijzen in El
Alto nog steeds laag. Nadat andere locaties in La Paz door hun goedkope huisvestingsmoge-
lijkheden heen raakten, vulden de zelfbouwwijken in El Alto zich met huishoudens die de
huurkazernes en woningen van familie in La Paz waren ontgroeid en met huishoudens die
rechtstreeks van het omringende platteland of uit andere delen van Bolivia naar El Alto
migreerden.
Nog steeds is El Alto – binnen de agglomeratie La Paz – het woongebied voor de lage-inko-
mensgroepen. Toch heeft de stad in de loop der tijd een sociaal-economisch heterogener
bevolking gekregen. Naast de middenklasse-huishoudens die geconcentreerd leven in enkele
door de overheid gebouwde wijken, kent ook de bevolking in de zelfbouwwijken een grote
sociaal-economische verscheidenheid.

Bestuurlijk heeft El Alto in de afgelopen decennia een aantal ingrijpende wijzigingen onder-
gaan. Voor 1985 kende El Alto geen bestuurlijke autonomie. De bevolking van de hooggele-
gen zelfbouwwijken vond dat het gemeentebestuur van de stad La Paz, waarvan El Alto deel
van uitmaakte, nauwelijks oog had voor hun belangen. De voornaamste grief van de bewoners
van de wijken op de hoogvlakte was dat de belastinggelden die werden gegenereerd op het
vliegveld en bij de douane, beide gelegen op het grondgebied van El Alto, in hoofdzaak ten
goede kwamen aan de bewoners van het keteldal. Hun strijd voor afscheiding van La Paz
werd in 1985 gehonoreerd.
Al snel na de bestuurlijke autonomie in 1985 vervloog de hoop op een verbetering van de
financiële positie van El Alto. Eveneens in 1985 probeerde de Boliviaanse regering namelijk
middels een economische herstructureringspolitiek de economische crisis te bezweren. Een
belangrijk onderdeel van de economische herstructureringspolitiek vormde de hervorming
van het belastingstelsel. Alle belastinggelden werden voortaan centraal geïnd. De steden wer-
den hierdoor voor wat betreft hun inkomsten volledig afhankelijk van de centrale overheid.
Bij de herverdeling van de belastinggelden over de verschillende steden kwam El Alto er
bekaaid af.

De bestuurlijke structuur in Bolivia is in de jaren negentig opnieuw sterk veranderd. Het
beleid is op decentralisatie en participatie gericht. Rurale- en urbane gronden zijn verenigd in
gemeenten en de herverdeling van belastinggelden over deze gemeenten vindt plaats op basis
van het inwonertal. Hierbij hebben de gemeenten echter van de centrale overheid een reeks
taken toebedeeld gekregen, onder andere op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs,
die moeten worden gefinancierd uit lokale belastingen. Vooralsnog heeft de gemeente El Alto
grote moeite met het genereren van voldoende inkomsten. Het gevolg van de bestuurlijke
veranderingen in de jaren tachtig en negentig is dat de bestuurlijke autonomie de bewoners
van El Alto niet dat gebracht heeft waarop zij hadden gehoopt. Nog steeds is de stad een
armoedige aaneenschakeling van zelfbouwwijken waarop de bestuurlijke controle, voorname-
lijk ten gevolge van het ontbreken van voldoende fondsen bij de lokale overheid, zeer gering
is.

De Zona 16 de Julio
In de jaren veertig vond de verkaveling plaats van de gronden in het gebied van de Zona 16 de
Julio. De strakke planning die ten grondslag lag aan de verkaveling is tot op de huidige dag
zichtbaar, ondanks de enorme toenamen in het aantal woningen. De bevolkingsdichtheid van
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de Zona 16 de Julio nam snel toe toen in de jaren vijftig de ruraal-urbane migratie eenmaal
goed op gang was gekomen.
De woonomstandigheden in de Zona zijn sinds 1985 duidelijk verbeterd. Dit komt voor een
belangrijk deel op het conto van het HAM-BIRF buurtverbeteringsprogramma. In het kader
van dit programma is, gebruik makend van Wereldbank financiering, een groot deel van de
Zona voorzien van onder meer drinkwater en riolering.
Tegenwoordig wonen er meer dan 50.000 personen in de Zona. Ofschoon de Zona hiermee
een belangrijke residentiële functie vervuld, kent de Zona een duidelijk gemengd grondge-
bruik.
Meer en meer bewoners zijn, veelal als zelfstandig ondernemer, werkzaam in de Zona zelf.
Opvallend hierbij is het toenemend aantal vrouwen dat economisch actief is. De zelfstandig
werkzamen profiteren van de aanwezigheid van de periodieke markt in de Zona. De stromen
kooplustigen die hier op af komen vormen ook de cliëntèle voor hun winkeltjes, werkplaatsjes
en dienstverlenende bedrijfjes.

Nu een beeld van El Alto en de Zona 16 de Julio is geschetst, zullen we in de komende
hoofdstukken in meer detail ingaan op een aantal van de aspecten en ontwikkelingen die in
dit hoofdstuk werden aangestipt. Zo zullen de residentiële- en ruimtelijk economische ont-
wikkelingen, de ontwikkelingen in de sociaal-economische karakteristieken van de bewoners
en de individuele- en huishoudens mobiliteit worden beschreven en zal worden geanalyseerd
hoe deze ontwikkelingen zijn te plaatsen binnen de concepten van buurtverbetering en urba-
ne transformatie, zoals deze in hoofdstuk 1 zijn uiteengezet.

Noten

1. Niet voor niets heet de stad ‘El Alto’ (in het Nederlands ‘de hoogte’).

2. Formeel ‘bestaat’ El Alto pas sinds 1985.
3. De Empresa Navegación del Lago Titicaca en de Empresa Ferrocarril de La Paz-Guaqui.

4. Villa Dolores, Villa 12 de Octubre en Villa Bolivar ‘A’ in het zuiden van El Alto en Villa 16 de

Julio, Villa Ballivian en Villa Alto Lima in het noorden.

5. Het is moeilijk om exact aan te geven hoe groot de bevolkingsgroei is. Het bevolkingsaantal dat

wordt genoemd in de census van 1976, de volkstelling van 1988 en de census van 1992 lijkt niet

meer dan een indicatie te zijn voor de werkelijke bevolkingsomvang. Op basis van genoemde

bronnen kan de volgende jaarlijkse groei worden berekend:

1976-1988: 10,2 %

1976-1992: 9,5 % 

1988-1992: 7,2 %

6. Veel van de bevolkingsprognoses extrapoleren data uit de periode 1976-1992 naar de toekomst.

Alle publicaties in de eerste jaren na de 1992 Census spreken dan ook van een jaarlijkse bevol-

kingsgroei van tussen de 9,2 en 9,4 procent voor El Alto.

Analyse van de verschillende datasets van het INE laat zien dat de jaarlijkse groei 10,3 procent was

tussen 1976 en 1988 en dat deze daalde naar 7,2 procent voor de periode 1988 – 1992.

7. De voornaamste problemen waar El Alto mee kampte waren de controle op de uitgifte van perce-

len, het verwerken van de vele perceelsopdelingen en het aanbod van voorzieningen en infrastruc-

tuur.

8. De steun voor FURIA onder de bevolking van El Alto kende een duidelijk etnische component.

De Aymara indianen in El Alto hadden het gevoel dat zij werden bestuurd door blanken en

mestiezen in La Paz.
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9. Overigens omvat de Vierde Sectie van de provincie Murillo slechts de urbane en rurale gebieden

van El Alto zelf.

10. Onder de in totaal 255 OTB’s waren in 1998 254 Juntas de Vecinos.

11. De pogingen van de UNDP om – in de periode 1988-1992 – het kadaster te hervormen, zijn uit-

eindelijk op niets uitgelopen. De aanschaf van kostbare computerapparatuur om een digitaal

kadaster op te zetten, hebben slechts geresulteerd in een pilot-project. Nadat de externe staf het

project had verlaten, is men gestopt met het verzamelen van en actualiseren van de digitale data,

zodat zelfs voor het gebied dat in het pilot-project fungeerde deze al snel achterhaald en onbruik-

baar waren.

12. Een poging om de woningeigenaren en bewoners daadwerkelijk het bedrag te laten betalen dat zij

aan onroerendgoed belasting verschuldigd waren, werd in 1995 snel afgeblazen nadat het gemeen-

tehuis werd belegerd door ontevreden burgers.

13. Veelal zijn dit bedrijfjes waar men fotokopieën vervaardigt. Daarnaast treft men hier veel bedrijf-

jes die juridisch adviseren, bouwtekeningen vervaardigen en dergelijke.

14. De drie wijken waaruit de Zona bestaat zijn: Villa 16 de Julio, Villa Los Andes en Villa Ballivian.

15. Dit betekent dat er in de Zona haast 2000 winkels en winkeltjes zijn (Sostres 1995, p.14).

16. Het merendeel van de bewoners van de Zona is geboren in de provincie Murillo in het departe-

ment La Paz. Deze provincie omvat de urbane centra El Alto en La Paz. Dit zijn dus veelal de

autochtonen.

17. Het Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Primaria en el Distrito III de la Ciudad El Alto

stelt zelfs dat de moderne cultuur die der Aymara’s als inferieur beschouwt (PFAP 1991, p.10).

18. Zie Van Lindert & Van Woerden 1987, pp.13-22 voor meer informatie betreffende HAM-BIRF.
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3 RESIDENTIËLE ONTWIKKELINGEN

In hoofdstuk twee is geschetst hoe El Alto is ontstaan als woongebied van voornamelijk lage-
inkomensgroepen. Hoewel voor de ruraal-urbane migranten, die sinds de jaren vijftig naar de
agglomeratie La Paz komen, huisvesting zelden het directe motief voor de migratie is (zie
hoofdstuk 6), gaat dit motief wel op voor hun vestiging in El Alto. Op deze locatie konden
velen een eigen woning bemachtigen.
In de afgelopen jaren hebben de huishoudens die een eigen woning in El Alto wisten te ver-
krijgen, een groot deel van hun energie en inkomen in verbetering van hun huisvesting en
voorzieningenniveau geïnvesteerd. Hierbij zijn zij gesteund door de lokale overheid middels
buurtverbeteringsprojecten. De vraag in dit hoofdstuk is: hoe heeft de woningmarkt op deze
ontwikkelingen gereageerd? Naast een meer algemene beschrijving van de recente ontwikke-
lingen in de huisvesting binnen de onderzoekswijken, richt dit hoofdstuk zich op de analyse
van de veranderingen die de bewoners aan hun huisvesting hebben aangebracht. Voorts wordt
ingegaan op de vraag hoe de residentiële ontwikkelingen in de Zona 16 de Julio zich verhou-
den tot de concepten buurtconsolidatie en urbane transformatie, zoals deze werden gepresen-
teerd in hoofdstuk één.
Uitbreiding heeft het grootste effect op de woningvoorraad van El Alto. Deze uitbreiding
voltrekt zich per definitie in de periferie van de stad. De Zona 16 de Julio behoort allang niet
meer tot de periferie. Verreweg de grootste groei in de woningvoorraad hier heeft plaatsge-
vonden in het verleden. Hierdoor is de Zona inmiddels het thuis geworden voor meer dan
tien procent van de 500.000 bewoners van de stad El Alto.
Toch blijkt de woningvoorraad ook nog in het recente verleden te zijn gegroeid. Dit is vooral
het gevolg van een verdichtingsproces als gevolg van een toename in het aantal percelen waar-
op huizen konden worden gebouwd. Deze toename – door opsplitsing van bestaande percelen
– staat centraal in paragraaf 3.1. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op het verdichtingsproces:
perceelsopdeling, zelfbouw en de opkomst van hoogbouw zorgen voor een aanhoudende groei
van de woningvoorraad. De veranderingen in het niveau van de basisvoorzieningen zijn het
onderwerp van paragraaf 3.3. In paragraaf 3.4 komen de morfologische veranderingen in de
Zona aan bod. Deze omvatten zowel veranderingen op het gebied van woningomvang, de
toegepaste bouwmaterialen, als het gebruik van de ruimte in de woning. Paragraaf 3.5 biedt
een analyse van de dynamiek in de eigendomsverhoudingen. Hierin worden de recente ont-
wikkelingen in de verhouding eigenaar-bewoners, huurders en gratis-wonenden beschreven
in relatie met de geanalyseerde veranderingen in de woningkenmerken. In paragraaf 3.6 wor-
den de belangrijkste bevindingen samengevat.

3.1 Toename van het aantal percelen

Het aantal percelen in de Zona 16 de Julio
In de jaren veertig werd de Zona 16 de Julio slechts langzaam geoccupeerd. Een groot deel
van de 3.000 verkavelde percelen bleef lange tijd onverkocht. Verreweg de meeste percelen
werden verkocht aan boerenfamilies op het platteland rond La Paz. Deze waren nog steeds
werkzaam in de landbouw en beschouwden het perceel in de stad als een goede belegging en
als bruggehoofd voor een toekomstige vestiging in de stad van henzelf of hun kinderen. Het
gevolg was dat vooralsnog slechts weinigen daadwerkelijk begonnen aan de bouw van een
woning op het gekochte perceel in El Alto.
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Pas in de jaren vijftig vestigden zich hier op grotere schaal huishoudens. Na de agrarische
hervorming van 1952 trokken velen vanaf het platteland naar de agglomeratie La Paz. Een
aantal van hen had reeds eerder een perceel verworven in El Alto. Anderen trokken eerst naar
het centrum van La Paz waar men woonde in gehuurde kamers. Nadat voldoende geld was
verdiend om de bouw van een woning op het eigen perceel te kunnen bekostigen, vertrokken
deze huishoudens naar El Alto. Daar werden de percelen in zelfbouw met woningen gevuld.
In de jaren zeventig en tachtig tenslotte waren de oorspronkelijke percelen allen verkocht en
bebouwd en ontstonden nieuwe percelen tengevolge van opdeling. Eigenaren splitsten delen
van hun percelen af voor verhuur en/of verkoop aan derden. Het aantal percelen nam hier-
door toe tot rond de 8.700 in de jaren negentig (tabel 3.1). Aan de toename van het aantal per-
celen lijkt evenwel een einde te zijn komen.

In ruimtelijk opzicht is de toename in het aantal percelen zeer ongelijk geweest. In het meer
centrale deel van de Zona was er eerder sprake van dat de percelen ‘vol’ gebouwd werden en
kwam ook de opdeling eerder opgang. Meer perifere delen bleven hier lang bij achter. Maar
in de tweede helft van de jaren tachtig deed zich hier een inhaalslag voor.

Tabel 3.1 - Het aantal percelen in de wijken van de Zona 16 de Julio, 1989, 1994 en 1999

Het oorspronkelijke verkavelingspatroon
Het oorspronkelijke verkavelingspatroon in de Zona is nog goed te onderscheiden. Dit
ondanks dat er in de loop der tijd – door een enorme bouwactiviteit, de opdeling van percelen
en het samenvoegen ervan – een steeds grotere diversiteit is ontstaan in de omvang en de vor-
men van de percelen. De druk op de beschikbare ruimte heeft er in geresulteerd dat de
gemiddelde perceelsomvang is gedaald en dat er slechts weinig percelen hun oorspronkelijke
omvang hebben behouden.
Bij de verkaveling van de Zona 16 de Julio werden er langwerpige bouwblokken met een for-
maat van 100 bij 200 meter gecreëerd. Deze bouwblokken werden opgedeeld in 16 percelen
van 20 bij 50 meter en – aan de beide uiteinden – acht kleinere percelen van 20 bij 25 meter,
welke waren gereserveerd voor commerciële activiteiten (figuur 3.1). Naast deze standaard
indeling werd een aantal bouwblokken bestemd voor openbare ruimte en voor voorzieningen
zoals scholen (Van Lindert & Van Woerden 1987, p.23).
Onder invloed van opdeling is de gemiddelde perceelsomvang afgenomen tot iets boven de
300 m2 in de jaren negentig. Bij de afname in de perceelsomvang doet zich een ruimtelijke
differentiatie tussen de drie wijken van de Zona voor. In Villa 16 de Julio en Villa Ballivian
begon het opdelingsproces eerder dan in Villa Los Andes. In deze laatste zijn de percelen –
gemiddeld genomen – dan ook nog steeds het grootst. Doordat in de tweede helft van de
jaren negentig ook in Villa Los Andes het aantal opdelingen toenam, neemt de differentiatie
tussen de wijken snel af.
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1989 1994 1999

Villa 16 de Julio 3120 3339 (+ 7 %)  3293 (- 1 %)

Villa Los Andes 1054 1874 (+ 78 %) 1777 (- 5 %) 

Villa Ballivian 2770 3524 (+ 27 %) 3516 (- 0 %)

Totale Zona 6944 8737 (+ 26 %) 8686 (- 1 %) 

Bron: veldwerken 1989, 1994 en 1999



Onbebouwde percelen
Niet alle percelen in de Zona zijn bebouwd. Integendeel zelfs, de Zona kende zelf in het
begin van de jaren negentig een toename in het aantal onbebouwde percelen (tabel 3.2).1

Normaal gesproken zou onder invloed van bouwactiviteit het aantal onbebouwde percelen in
de loop der tijd verminderen. In de Zona 16 de Julio was hiervan echter in de periode 1989 –
1994 geen sprake. Ondanks dat de Zona een hoge bouwactiviteit kende, nam het aantal onbe-
bouwde percelen alleen maar toe. De reden hiervoor was dat onbebouwde gedeelten van reeds
gedeeltelijk bebouwde percelen werden afgescheiden als nieuwe bouwkavels. Deze nieuwe
bouwkavels hebben enige tijd braak gelegen voordat ze werden verkocht en vervolgens in snel
tempo werden volgebouwd.

Het verleden heeft laten zien dat zolang de Zona een aantrekkelijk vestigingsgebied is en veel
percelen niet geheel volgebouwd zijn, er steeds opnieuw delen zullen worden afgescheiden en
als onbebouwd perceel zullen worden verkocht. Tussen 1989 en 1994 bleek zich vooral in de
het westelijk deel van Villa Ballivian en in Villa Los Andes een groei in het aantal onbebouw-
de percelen te hebben voorgedaan (figuur 3.2). Niet toevalligerwijze waren dit de delen van de
Zona waar het verdichtingsproces het minst ver was voortgeschreden en waar op de afzonder-
lijke percelen nog relatief veel onbebouwde ruimte aanwezig was. Na 1994 is echter ook hier
het aantal onbebouwde percelen snel afgenomen. Hiermee is veel van de open ruimte rond de
bebouwing in Villa Los Andes en het westelijk deel van Villa Ballivian verdwenen, een trend
die reeds eerder zichtbaar was in Villa 16 de Julio en het oostelijk deel van Villa Ballivian.
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Figuur 3.1 - De oorspronkelijke verkaveling van de Zona 16 de Julio
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3.2 Het verdichtingsproces

Verdichting: een proces met structuur
Verdichting lijkt vaak een ongrijpbaar proces: schijnbaar geheel willekeurig worden bestaande
woningen vergroot, percelen gesplitst en verschijnt er hoogbouw.2 Toch valt er bij nadere
beschouwing structuur in dit proces te onderkennen (Acioly & Davidson, 1996). Zo is er dui-
delijk sprake van een ‘horizontale’ en een ‘verticale’ component. De horizontale component
van het verdichtingsproces wordt gevormd door de uitbreiding van bestaande woningen en de
opdeling van percelen. De individuele percelen worden hierdoor kleiner en de hoeveelheid
onbebouwde ruimte tussen de woningen neemt af. De verticale component behelst de con-
structie van nieuwe verdiepingen boven op bestaande woningen en opkomst van hoogbouw.
Steeds meer huishoudens komen hierdoor – letterlijk – boven op elkaar te wonen.

Verdichting ten gevolge van zelfbouw
Zowel Verkoren (1989) als Van Lindert (1991) besteden veel aandacht aan woningconsolidatie
in El Alto-La Paz. Hun studies geven een goed beeld van de bouw en uitbreiding van wonin-
gen en benadrukken het belang van het zelfbouwproces hierbij. In figuur 3.3 (1 t/m 8) is te
zien hoe verdichting als gevolg van zelfbouw tot stand komt.

Hierbij valt direct op dat het proces van zelfbouw zich kenmerkt door de in de tijd gefaseerde
bouwactiviteit. In tegenstelling tot de meer reguliere bouw, is het bij zelfbouw van groot
belang dat huishoudens aanpassingen aan hun woning kunnen plegen op de momenten dat
daar behoefte aan is en wanneer er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.
De nieuwe eigenaren voorzagen hun percelen welhaast onmiddellijk van een erfafscheiding.
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Tabel 3.2 - Onbebouwde percelen in de wijken van de Zona 16 de Julio, 1989, 1994 en 1999

1989 als % van totaal 1994 als % van totaal 1999 als % van totaal

16 de Julio 27 0,9 25 0,7 6 0,2

Los Andes 22 2,1 177 9,4 10 0,6

Ballivian 53 1,9 171 4,9 48 1,4

Totale Zona 102 1,5 373 4,3 64 0,7

Bron: veldwerken 1989, 1994 en 1999

Voor of achter?

Bij de bouw van de woningen in de Zona 16 de Julio toont zich het belang van de cultureel-etnische

context. De traditionele plaats van het woonhuis bij Aymara´s op het platteland is achter op het

perceel. Dit gegeven hebben de Aymara migranten mee genomen naar de stad. Veel van de eerste

woningen waren dus niet direct aan de straat gelegen. Huishoudens waarvan de leden in de stad zijn

geboren – of hier al langere tijd verblijven – bouwen hun woningen veel vaker voor op het perceel

(Gisbert 1988, pp.204-216; Van Lindert 1991, pp.153-160). Het voordeel hiervan is dat de begane

grond kan worden gebruikt om een winkeltje of iets dergelijks te huisvesten. De veranderende keuze

tussen voor of achter heeft geresulteerd in een zeer divers bouwpatroon.
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Figuur 3.2 - Bouwblokken met onbebouwde percelen in de Zona 16 de Julio, 1989, 1994 en 1999

Bron: veldwerken 1989, 1994 en 1999
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De ommuring gaf aan dat het perceel was verkocht en beschermde het tegen squatters en ille-
gale grondspeculanten. Bij de daadwerkelijke ingebruikneming van de percelen werd de eerste
woning veelal in een hoek van het perceel gebouwd. De muur om het perceel deed hierbij
dienst als achter- en zijmuur van de woning.
De uitbreidingen die in de loop der jaren werden doorgevoerd beperkten zich aanvankelijk tot
bijbouwen van kamers. Later verrezen er ook verdiepingen op de bestaande bouw.
De percelen behielden lang hun oorspronkelijke omvang doordat er nog voldoende onbe-
bouwde percelen voorhanden waren en er nauwelijks sprake was van druk op de grond. Dit
veranderde pas toen de bevolkingsdichtheid in de Zona opliep (zie ook figuur 7.2b).

Verdichting ten gevolge van opdeling van percelen
De opdeling van percelen in de Zona 16 de Julio vindt haar oorsprong in twee factoren die
beide zijn te herleiden tot de financiële positie van de huishoudens. In de eerste plaats kwam
opdeling vaak voort uit de wens een eigen woning te creëren voor de inwonende kinderen van
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Figuur 3.3 - Verdichting ten gevolge van zelfbouw in El Alto

Bron: Verkoren 1989, Van Lindert 1991

1 2 3 4

8765

11109



huwbare leeftijd. Door het perceel te splitsen konden deze kinderen een gezin stichten zonder
dat zij over voldoende vermogen beschikten om een eigen woning te kopen. In de tweede
plaats profiteerden eigenaar-bewoners van de toegenomen druk op de grond – en de hierdoor
gestegen grondwaarde (zie hoofdstuk 4) – middels de verhuur of verkoop van een deel van het
perceel. Deze tweede factor manifesteerde zich het eerst – en het sterkst – in het meer centra-
le deel van de Zona: met name in Villa 16 de Julio.

Het resultaat van het opdelingsproces in Villa 16 de Julio is een goed voorbeeld van wat er
allemaal mis kan gaan. De opdeling hier geschiedde op twee verschillende wijzen. Geen van
beide gaf in de praktijk een bevredigend resultaat. Opdeling in de lengte van de percelen
resulteerde in lange, smalle, moeilijk te bebouwen percelen (figuur 3.4a). Uitbreiding van de
woningen in de toekomst werd hiermee niet vergemakkelijkt. Minder vaak werd overgegaan
tot opdeling in de breedte van de percelen. Dit had namelijk als gevolg dat de achter-liggende
delen moeilijk bereikbaar werden. Er werden opgangen aan de straatzijde van de percelen
aangelegd om dit te ondervangen (figuur 3.4b). Desondanks bleken de achterliggende perce-
len nauwelijks bruikbaar voor handelsdoeleinden. Dit resulteerde in lagere waarden van per-
celen die niet direct aan de straat waren gelegen. De eigenaar-bewoners behaalden met de
verkoop van een dergelijk perceel dus maar een beperkt financieel voordeel.
Pas in de tweede helft van de jaren tachtig laten Villa Los Andes en het perifere deel van
Villa Ballivian een sterke toename zien in het aantal perceelsopdelingen. Aangezien de eige-
naar-bewoners lering hadden getrokken uit de problemen bij de opdelingen in Villa 16 de
Julio, zochten zij via de juntas de vecinos steun bij de overheid. Deze begon in 1987 met de
aanleg van stegen om hiermee de bouwblokken in tweeën te delen (figuur 3.4c).3

Het gevolg van deze overheidsinterventie was dat de originele percelen van twee zijden toe-
gankelijk werden gemaakt. Dit resulteerde na opdeling in percelen met een eigen uitgang naar
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Figuur 3.4 - Verdichting ten gevolge van opdeling in de Zona 16 de Julio

A - opdeling in ‘16 de Julio’A - opdeling in ‘16 de Julio’A - opdeling in ‘16 de Julio’

B - opdeling in Los Andes voor aanleg stegenB - opdeling in Los Andes voor aanleg stegenB - opdeling in Los Andes voor aanleg stegen

C - opdeling in Los Andes na aanleg stegenC - opdeling in Los Andes na aanleg stegenC - opdeling in Los Andes na aanleg stegen



de straat. Door de populariteit van dit soort percelen gingen deze voor een hoge prijs van de
hand. Het gevolg was dat veel eigenaren zich lieten verleiden om hun perceel op te delen.
Deze opdeling werd zichtbaar in de hierboven beschreven toename in het aantal onbebouwde
percelen tussen 1989 en 1994. Nu deze percelen inmiddels grotendeel zijn volgebouwd, lijkt
verdichting ten gevolge van opdeling van percelen een minder prominente plaats in te gaan
nemen in de Zona 16 de Julio.

Verdichting ten gevolge van hoogbouw
Het effect van de verticale component van verdichting heeft zich vooral recentelijk doen gel-
den. Aanvankelijk bestonden de zelfbouwwoningen uit één bouwlaag. Allengs werd een groot
deel van de zelfbouwwoningen voorzien van een tweede bouwlaag om tegemoet te komen aan
de toegenomen behoefte aan ruimte, maar pas in de jaren negentig schoot de bebouwing de
hoogte in (figuur 3.5). Dit ging gepaard met een verandering in de aard van het bouwen. De
traditionele adobe woningen werden vervangen door betonskeletbouw. Deze bouwwijze maak-
te de opkomst van de hoogbouw pas mogelijk. Binnen El Alto is de Zona 16 de Julio één van
de delen die voorop lopen bij het vervangen van traditionele woningen door hoogbouw. De
bebouwingsdichtheid neemt hierdoor sterk toe en tevens wordt extra woonruimte gecreëerd.
Voorts sorteert de extra woonruimte die wordt gecreëerd door de verticale verdichting ook
effect op de horizontale verdichting. De nieuwe woonruimte vermindert de druk op de grond
en remt daarmee het tempo van perceelsopdeling. Tenslotte wordt op bescheiden schaal zelfs
een proces zichtbaar dat zich het best laat omschrijven als samenvoeging. Hierbij worden
meerdere kleine percelen aangekocht en samengevoegd tot één grote om zodoende de con-
structie van hoogbouw mogelijk te maken.

De effect van het verdichtingsproces
Hoe verandert de Zona 16 de Julio nu onder invloed van het verdichtingsproces? In figuur 3.5
is naast de opkomst van hoogbouw ook iets zichtbaar van de opdeling van percelen en de
zelfbouw. Het beeld blijft evenwel beperkt tot één bouwblok. De luchtfoto’s genomen in ver-
schillende jaren laten het totale effect van het verdichtingsproces in de Zona zien (figuur 3.6).
Wat bij bestudering van de foto’s opvalt is de heterogeniteit van het verdichtingsproces. De
trend is onmiskenbaar in de richting van meer – kleinere – percelen, meer bebouwing en meer
hoogbouw. Het resultaat van de verdichting is een grotere variëteit in de individuele perceels-
omvang en bebouwing. Het totaalbeeld blijft echter zeer geordend. De vorm van de oor-
spronkelijke verkaveling is grotendeels behouden gebleven en het stratenpatroon is vrijwel
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De ontwikkeling van de stegen 

De stegen die de grote bouwblokken in tweeën splitsten, groeiden na enkele jaren uit tot ware stra-

ten. Toch verliep dit niet overal zonder slag of stoot. Belangrijkste obstakel was dat enkele eigenaar-

bewoners weigerden mee te werken aan de aanleg. In de eerste jaren nadat men met de aanleg was

begonnen, waren er nog veel stegen die halverwege het bouwblok doodliepen op een perceel van een

weigerachtige eigenaar. Verder nam de verharding van de stegen en de aanleg van stoepen nogal wat

tijd in beslag. Omdat de gemeente hier geen middelen voor kon vrijmaken, werd besloten dit uit te

voeren in het kader van een ‘food for work program’ van USAID. In ruil voor voedsel konden vrou-

wen uit de buurt halve dagen werken aan de verharding. Tot de voltooiing hiervan bleven de stegen

redelijk onaantrekkelijke toegangen. Voorts was het zaak de nieuwe percelen te voorzien van de

nodige basisvoorzieningen zoals drinkwater en elektriciteit. Ook de discussies over wie de kosten

hiervan moest dragen - overheid of eigenaar-bewoners - stond een snelle ontwikkeling in de weg.
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Figuur 3.5 - Verdichting in een bouwblok ten gevolge van hoogbouw

Bron: luchtfoto’s Instituto Geográfico Militar 



onveranderd. Door het aanleggen van stegen door de gemeentelijke overheid is tevens effec-
tief opgetreden tegen het ontstaan van een patroon van percelen dat slechts over paadjes via
andere kavels te bereiken is. De ontwikkeling van het verkavelingspatroon in de Zona 16 de
Julio wijkt hiermee af van die in veel andere steden in ontwikkelingslanden, met name buiten
Latijns Amerika. Senyapìlì (1994) laat aan de hand van de ontwikkeling van de zogenoemde
Gecekondu wijken in Istanbul bijvoorbeeld zien dat het niet vanzelfsprekend is dat het origine-
le straten- en verkavelingspatroon gehandhaafd blijft. Het gevolg hiervan is het ontstaan van
Gecekondu wijken met een chaotische bebouwing waarvan de ontsluiting en de infrastructuur
zo slecht zijn dat ze vervallen tot slums.
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Figuur 3.6 - Het verdichtingsproces in de Zona 16 de Julio zichtbaar op de luchtfoto’s van de bouw-
blokken rond het Plaza de la Libertad, 1962-1994

Bron: luchtfoto’s Instituto Geográfico Militar
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3.3 Veranderingen in het niveau van basisvoorzieningen

Basisvoorzieningen in El Alto
In hoofdstuk 1 werd duidelijk dat de beschikbaarheid van voorzieningen niet alleen van grote
invloed is op het welzijn van bewoners, maar ook dat deze in hoge mate bepalend is voor de
ontwikkeling van wijken. Buurtconsolidatie en urbane transformatie ondergaan een sterke sti-
mulans door de aanleg van infrastructuur ten behoeve van basisvoorzieningen als drinkwater
en riolering.
In El Alto werden de basisvoorzieningen voor een belangrijk deel in de jaren tachtig gecre-
ëerd door overheidsinstellingen of bedrijven die aan de overheid waren gelieerd. De wens om
deze bedrijven efficiënter en effectiever te laten opereren en de wens om de rol van de over-
heid te verkleinen, leidde aan het eind van de jaren negentig tot privatisering van de nutsbe-
drijven.
Onder de bevolking kunnen beter en vooral sneller opererende nutsbedrijven op grote steun
rekenen. De bevolking heeft echter wel de hoop dat verbetering van de dienstverlening niet
gepaard gaat met hogere kosten. De vroegere tegenstanders van de aanleg van basisvoorzie-
ningen waren altijd al van mening dat de aanleg van waterleiding en riolering de bewoners
alleen maar meer geld zou gaan kosten. Zij hebben het gevoel dat ze toch nog gelijk gaan
krijgen.
De opstelling van de afzonderlijke buurtraden was in belangrijke mate bepalend voor de
selectie van de wijken waar in de jaren tachtig met de aanleg van waterleiding en riolering
werd begonnen. Een aantal buurtraden was pertinent tegen de aanleg, anderen waren er juist
een groot voorstander van. De bereidheid van de Wereldbank en buitenlandse donoren om te
investeren in infrastructuur maakte een grootschalige aanpak mogelijk. Daarnaast was ook de
rol van enkele leidinggevenden van de nutsbedrijven van groot belang. Deze hadden – op een
moment dat er slechts sprake was van de implementatie van enkele pilot-projecten – maar al
vast plannen gemaakt voor de aanleg van leidingnetten in geheel El Alto. Het resultaat van
deze plannen was dat men na uitvoering van de pilot-projecten is doorgegaan met de uitbouw
van de leidingnetten. Steeds weer werden aanpalende wijken opgenomen in het netwerk van
genoemde basisvoorzieningen.

Tabel 3.3 – Huishoudens die kunnen beschikken over voorzieningen, El Alto, 1992

Tussen 1976 en 1992 groeide het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet in El Alto met
meer dan 400 procent van 15.707 tot 75.921. Ondanks deze 60.000 nieuwe aansluitingen op
het elektriciteitsnet beschikken nog steeds niet alle huishoudens in de stad over elektriciteit.
Dit is te verklaren door de geweldige bevolkingsgroei van El Alto. Tussen 1976 en 1992 steeg
het aantal huishoudens namelijk met meer dan 300 procent. Na 1988 heeft zich zelfs een
geringe daling voorgedaan in het percentage huishoudens dat over elektriciteit beschikt.
Het merendeel van de aansluitingen op het elektriciteitsnet heeft plaats in de overgangswij-
ken tussen het oude hart van de stad en de nieuwe wijken aan de randen. In de periferie, waar
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elektriciteit 83 %

drinkwater 86 %

riolering 33 %

N= 91.850

Bron: CNPV 1992



de bouw van woningen vooral plaatsheeft, vinden nog nauwelijks aansluitingen plaats. Het
lijkt dan ook zeer aannemelijk dat het nog geruime tijd zal duren voordat alle huishoudens –
dus ook degenen die zich vestigen aan de rand van de stad – over elektriciteit kunnen
beschikken.
Sinds 1997 wordt het drinkwater in El Alto geleverd door Aguas de Illimani. Dit is de gepriva-
tiseerde en herdoopte opvolger van de Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SAMAPA) welke deze taak sinds 1966 uitvoerde.
In en rond El Alto/La Paz bezat de SAMAPA drie onafhankelijk van elkaar opererende lei-
dingnetten (figuur 3.8). Deze opereerden onafhankelijk van elkaar binnen wijken met eenzelf-
de hoogteligging. Het Sistema Pampahasi voorzag de huishoudens in de lagere delen van La
Paz, zoals de hoge-inkomenswijken in de Zona Sur, van drinkwater; het Sistema Achachicala
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Figuur 3.7 - Percentage huishoudens dat beschikt over elektriciteit in El Alto, 1992
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Figuur 3.8 - De waterleidingsystemen in El Alto en La Paz, 1990.
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deed hetzelfde voor het centrum van La Paz. Het Sistema El Alto, ten slotte, verzorgde de
bewoners van El Alto en het noord-oostelijk deel van La Paz met drinkwater (PNUD 1990,
pp. 66-69 & Bascon e.a. 1988, p.36).

Een aantal problemen waarmee de SAMAPA en thans de Aguas de Illimani te kampen heeft,
wordt bepaald door de fysisch geografische condities in en rond El Alto en La Paz. Het
Sistema El Alto levert water aan huishoudens die wonen tussen de 3.300 en 4.150 meter boven
zeeniveau. Dit hoogteverschil van 850 meter noopt tot de aanleg van ondergrondse kamers
om de druk te reguleren. Door na iedere 50 meter verval het water af te remmen in betonnen
kamers voordat het verder stroomt in de hoofdbuizen, wordt voorkomen dat de buizen in de
laaggelegen delen zullen barsten. De aanleg van de druk-regulerende kamers resulteert in een
druk tussen de 20 and 70 meter waterkolom bij de eindgebruikers. De noodzaak van de aan-
leg van drukkamers verklaart dat de aanleg van de waterleiding niet goedkoop kan geschie-
den.

Binnen El Alto zijn drie gebieden te onderscheiden waar de beschikbaarheid van drinkwater
verschilt. Het eerste gebied bestaat uit de oudere wijken, waar 24 uur per dag drinkwater
beschikbaar is op de percelen die op de waterleiding zijn aangesloten. In het tweede gebied
kan, al naar gelang de problemen met de druk van het water, de waterlevering op de percelen
gedurende bepaalde perioden van de dag worden onderbroken. Het derde en meest perifere
deel tenslotte kent überhaupt geen perceelsaansluitingen en wordt slechts van water voorzien
middels publieke kranen.

Naast de fysisch geografische gesteldheid blijkt ook de bevolkingsgroei problemen bij de
drinkwaterverzorging te veroorzaken. Nieuwe wijken aan de rand van de stad moeten in het
leidingsysteem worden opgenomen en verdichting in de oude wijken leidt tot een toename
van het aantal aanvragen voor aansluiting op het waterleidingnet.
Ondanks de bevolkingsgroei steeg het aandeel huishoudens dat in huis beschikt over een aan-
sluiting op de waterleiding van 15 procent in 1976 tot 86 procent in 1992 (PNUD 1990, p. 69 &
CNPV 1992). Door een vermindering van het budget daalde het aantal aansluitingen dat jaar-
lijks gerealiseerd werd evenwel van 14.123 in 1987 (PNUD 1990, p.78) tot minder dan 6.000 in
1994. Dit aantal blijkt niet voldoende om gelijke tred te houden met de groei van de stad. Het
door de SAMAPA gepropageerde ‘water voor allen’ zal op deze wijze niet worden bereikt.
Aan deze situatie heeft de privatisering vooralsnog geen einde weten te maken.
Een derde probleem vormt de toename in het watergebruik. De dagelijkse per capita con-
sumptie steeg van 30 liter in 1976 tot 142 in 1988 (PNUD 1980, p.69). Samen met de groeiende
bevolking draagt deze stijging het gevaar in zich dat er een moment komt dat er niet langer
voldoende water kan worden geleverd. Reeds in 1988 werd meer dan 80 procent van de maxi-
mum capaciteit van het waterleidingbedrijf (618 liter water per seconde) benut. De capaciteit
van het waterleidingbedrijf kan worden vergroot tot 928 liter per seconde. Zelfs dan kunnen –
met een dagelijks per capita gebruik van 142 liter – niet meer dan 565.000 personen van drink-
water worden voorzien.

Eén van de oplossingen voor dit probleem vormt het grondwaterproject (Proyecto de Agua
Subterráneas) in het zuiden van El Alto. Dit project maakt voor het eerst gebruik van grond-
water, daar waar men in El Alto traditioneel gebruik maakte van smeltwater van gletsjers c.q.
oppervlaktewater (figuur 3.8).
Tussen de verschillende wijken in El Alto zijn grote verschillen in het percentage huishou-
dens dat kan beschikken over leidingwater (figuur 3.9). Een lage score is in de jonge wijken
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vooral te wijten aan een gering aanbod aan aansluitingen, in oudere wijken komt dit vooral
door een geringe vraag van de individuele huishoudens die veelal de hoge kosten vrezen. De
Zona 16 de Julio behoort tot deze laatste groep.

De problemen met de riolering in El Alto lopen grotendeels parallel met die van de waterlei-
ding. Voor 1976 bezat de stad eigenlijk geen sanitaire voorzieningen. Een uitzondering hierop
vormde de sociale woningbouwprojecten in Ciudad Satélite, Villa Adela, Río Seco en Villa
Nuevos Horizontes. Deze waren voorzien van een eigen riolering-systeem met een commu-
nale septic tank.
De problemen ten gevolge van de fysisch geografische condities bleken bij de constructie van
de riolering zeer groot. Het was noodzakelijk aanzienlijke egalisatiewerken uit te voeren. Bijna
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Figuur 3.9 - Percentage huishoudens dat beschikt over leidingwater, El Alto 1992 
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twee decennia na het begin van de aanleg van riolering in El Alto moet worden geconcludeerd
dat dit slechts een beperkt succes heeft opgeleverd. Zo blijft het grootste deel van de stad nog
steeds verstoken van deze voorziening (figuur 3.10). Hierbij gaat het niet alleen om de jongste
wijken maar ook wijken die al 20 jaar bestaan. In 1990 was slechts 31 procent van de oppervlak-
te van de stad voorzien van riolering (PNUD 1990, p.81). Bovendien blijkt dat lang niet alle
huishoudens in de wijken waar riolering ligt, daarvan ook daadwerkelijk gebruik maken.

De grootste tekortkoming van de riolering in El Alto is dat zij het probleem van vervuiling
slechts verplaatst. Bij de aanleg van de riolering werd uitgegaan van de bron. Dit hield in, dat
eerst de percelen door middel van een afvoer op het leidingsysteem werden aangesloten ter-
wijl er nog geen oplossing was voor het afval dat zo bijeen kwam. Hoewel de bouw van de
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Figuur 3.10 - Percentage huishoudens dat beschikt over riolering, El Alto 1992.
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rioolzuiveringsinstallatie een prominente plaats innam in het ontwerp van de riolering in
1976, bleek dat in 1998 nog steeds niet met de bouw hiervan was begonnen. Daarom wordt
het ongezuiverde afvalwater nog steeds geloosd in een aantal riviertjes. Hiermee is het pro-
bleem voor wat betreft het noordelijke – hoog gelegen – deel van El Alto ‘opgelost’, in tegen-
stelling tot de gebieden stroomafwaarts. De jaren negentig hebben laten zien dat cholerabe-
smetting ten gevolge van vervuild oppervlaktewater een reëel gevaar is.

Het totaal beeld van het voorzieningenniveau in El Alto is nauwelijks verrassend. De geogra-
fische spreiding van deze voorzieningen over de stad is zeer onevenwichtig. Naast het cen-
trum en de oudere delen van de stad, zijn het vooral de door de overheid gebouwde wijken
waar het voorzieningenniveau relatief hoog is. De huishoudens in de perifere delen van de
stad hebben het meest te lijden onder een gebrek aan voorzieningen (figuur 3.7, 3.9 & 3.10).
Overigens betekent het feit dat een voorziening in een bepaalde wijk voorhanden is, niet auto-
matisch dat alle huishoudens er dan ook gebruik van maken. Vooral de kosten van het realiseren
van een perceelsaansluiting op de leidingnetten zijn een te hoge drempel voor veel huishoudens.

Het voorzieningenniveau in de Zona 16 de Julio
Hoe is het nu gesteld met het voorzieningenniveau in de Zona 16 de Julio en welke ontwikke-
lingen hebben zich hier gemanifesteerd?
Hoewel onder grote delen van de bevolking van de Zona 16 de Julio om economische redenen
weerstand bestond tegen de plannen om – in het kader van het HAM-BIRF buurtverbete-
ringsproject (zie hoofdstuk 2) – wegen te verbeteren en waterleiding en riolering aan te leg-
gen, gingen deze werkzaamheden in de jaren tachtig van start. Mede hierdoor ontwikkelde de
Zona zich van een gebied waar de bewoners te lijden hadden onder een totaal gebrek aan
voorzieningen (Quisbert Z. 1994, p.5) tot een gebied waar een zeer grote meerderheid van de
bewoners kan beschikken over basisvoorzieningen (tabel 3.4).

Elektriciteit
Al ten tijde van de start van het buurtverbeteringsproject was het in de Zona 16 de Julio van-
zelfsprekend om over elektriciteit te beschikken. Ook in latere jaren waren er nauwelijks huis-
houdens die een woning bezaten zonder stroom. De enige uitzondering hierop vormden
enkele kamerbewoners die blij waren met hun – tijdelijke – plek om te slapen. In de wonin-
gen is overigens zowel 110 V als 220 V beschikbaar zodat de bewoners huishoudelijke appara-
ten uit de gehele wereld kunnen benutten.
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Onderhoud van de leidingnetten

Wonderlijk genoeg is het niet een gebrek aan planning dat aan de basis ligt van veel van de proble-

men met voorzieningen in El Alto. In tegendeel, het lijkt er op dat door al de tijd en middelen die

worden besteed aan het plannen van uitbreiding van de leidingnetten, er weinig tot geen aandacht

meer is voor onderhoud en verbetering van de voorzieningen in wijken waar deze eenmaal zijn aan-

gelegd. Om het simpel uit te drukken: een wijk krijgt normaal gesproken eenmaal de kans om een

voorziening binnen te slepen. Is deze eenmaal geïmplementeerd volgens het daarvoor bestaande

plan, dan richt men zich op andere wijken. Verdichting binnen een wijk - die gepaard gaat met een

toename van het aantal bewoners - vraagt evenwel om aanpassing van de leidingnetten. Daarnaast is

een regelmatig onderhoud aan de leidingnetten wenselijk. Aan dit aspect is tot op heden te weinig

aandacht besteed in El Alto. Het gevolg is dat een grote hoeveelheid drinkwater verloren gaat als

gevolg van lekkages en dat de riolering regelmatig verstopt is.



De elektriciteit is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de Zona, in het bijzon-
der doordat zij de groei van de kleinschalige bedrijvigheid mogelijk maakte. Zo zijn onder
meer de textielnijverheid en de metaal- en houtbewerking afhankelijk van het voorkomen van
elektriciteit.

De drinkwatervoorziening
In 1980 startte men met de aanleg van de waterleiding in Villa 16 de Julio en Villa Los Andes.
Vanaf 1984 kregen ook de bewoners van Villa Ballivian de beschikking over deze voorziening.
Het aantal gerealiseerde perceelsaansluitingen bleef in de eerste jaren laag. In 1984 beschikte
nog slechts vijf procent van de huishoudens over een kraan op hun perceel. Dit lijkt – vier jaar
na aanvang van het project – een lage score. Hierbij moet evenwel niet worden vergeten dat er
een enorme hoeveelheid werk moest worden verzet voordat kon worden overgegaan tot het
installeren van kranen op de percelen. Zo moest er een pomp- en filterstation worden
gebouwd en moesten er hoofdleidingen in de wijken worden aangelegd. Daarnaast waren er
ook de nodige strubbelingen tussen de SAMAPA en de buurtbewoners over de technische
uitvoering van het project.
Na 1984 steeg het aantal huishoudens dat kon profiteren van de Wereldbank investeringen
dramatisch (tabel 3.4). In de jaren negentig werd het gebruik van leidingwater een vanzelf-
sprekendheid voor meeste huishoudens. Als laatste waren de huishoudens in de stegen (zie
paragraaf 3.2) van waterleiding verstoken. De percelen aan de stegen waren pas recentelijk
verkaveld en bebouwd, en waren daardoor nog niet voorzien van stromend water.
Normalerwijs zouden de huishoudens de kosten voor de aanleg zelf moeten dragen.
Aangezien dit echter voor veel nieuwkomers in de Zona 16 de Julio onmogelijk was, werd
door de SAMAPA besloten de bewoners in de kosten tegemoet te komen. Op voorwaarde
dat de bewoners zelf zorg droegen voor het graven en weer dichtscheppen van de greppels
voor de leidingen, werden de benodigde buizen gratis verstrekt. Hoewel men zich erover
beklaagde geen geldelijke vergoeding voor de arbeid te ontvangen, stemde men uiteindelijk
toch in met de aanleg van de waterleiding in deze vorm.

De riolering
Hoewel na 1984 verreweg de meeste woningen zijn aangesloten op de riolering, ‘ruikt’ het nog
steeds in de Zona 16 de Julio. De Zona behoort tot de best verzorgde gebieden op het gebied
van riolering in El Alto, maar dit neemt niet weg dat de sanitaire omstandigheden niet op het
verwachte hoge niveau zijn gekomen.
Onmiskenbaar is de sanitaire situatie verbeterd ten opzichte van de tijd dat er in het geheel
geen riolering aanwezig was, maar het heeft er alle schijn van dat de rioleringsvoorziening
haar beste tijd heeft gehad en dat de sanitaire situatie zich weer verslechtert. Hoofdzakelijk
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% huishoudens in: 1984 1989 1994 1999

Basisvoorzieningen 

elektriciteit 99 99 98 99 

waterleiding 5 95 98 100 

riolering 1 77 84 97 

Bron: veldwerken 1984, 1989, 1994 en 1999

Tabel 3.4 - Aantal huishoudens dat beschikt over basisvoorzieningen in de Zona 16 de Julio, 1984,
1989, 1994 en 1999 (in %).



door de te geringe diameter van de rioolleidingen en de toegenomen bevolking schiet de
capaciteit van het systeem hopeloos tekort. Het resultaat hiervan is dat op veel plaatsen in de
Zona het rioolwater over straat loopt. Het uiteindelijke effect van de miljoenen investering
van het buurtverbeteringsproject wordt hierdoor voor een belangrijk deel teniet gedaan.
Ondanks ontegenzeggelijke verbetering van de woonomstandigheden, zijn deze nog steeds
niet optimaal. Dit gegeven heeft ook zijn weerslag op de status van de wijk.

3.4 Morfologische veranderingen 

Met welke veranderingen in het woningbestand is de implementatie van de basisvoorzienin-
gen nu gepaard gegaan? Na afloop van een buurtverbeteringsproject mag worden verwacht
dat de bewoners verbeteringen aan hun woningen doorvoeren en dat hierdoor verbeterde wij-
ken worden gekenmerkt door een hoge bouwactiviteit (Strassman 1989).
In deze paragraaf wordt bestudeerd of ook de Zona 16 de Julio zich kenmerkt door een hoge
bouwactiviteit en hoe deze bouwactiviteit zich morfologisch manifesteert.

Bouwhoogten
Binnen de Zona 16 de Julio is een ruimtelijke differentiatie aan te brengen in de wijze waarop
het verdichtingsproces zich heeft gemanifesteerd. In de meer perifere locaties van de Zona –
zoals in Villa Los Andes en in delen van Villa Ballivian – is de opdeling van percelen de
meest prominente morfologische verandering. In het centrale deel van de Zona wordt het
verdichtingsproces vooral ook gekenmerkt door de opkomst van hoogbouw.
De eerste hoogbouw verscheen pas laat in de jaren tachtig. In 1989 waren er – in de gehele
Zona – slechts 20 gebouwen van vijf bouwlagen. Dit waren op dat moment tevens de hoogste
gebouwen. In de eerste helft van de jaren negentig neemt de hoeveelheid hoogbouw echter
sterk toe: het aantal gebouwen met vijf bouwlagen vermeerdert tussen 1989 en 1994 tot 79.
Verder verschenen er in deze periode drie gebouwen met zes bouwlagen en één gebouw met
zeven bouwlagen. In totaal zijn er dus 63 gebouwen met vijf of meer bouwlagen bijgekomen.
Anders gezegd: de hoeveelheid hoogbouw is in een periode van vijf jaar met 315 procent toe-
genomen. Tussen 1994 en 1999 bedraagt de relatieve toename van de hoogbouw 287 procent.
Hoewel dit geringer is dan in de voorafgaande periode van vijf jaar, is de absolute toename
van hoogbouw gigantisch. In vijf jaar tijd verrezen 75 gebouwen met 5 bouwlagen, 27 gebou-
wen met 6 bouwlagen, 4 gebouwen met 7 bouwlagen en zelfs één gebouw met 8 bouwlagen
(tabel 3.5).
De morfologische verandering van de Zona door de introductie van hoogbouw is duidelijk
zichtbaar (figuur 3.11). Toch vormt de hoogbouw minder dan tweeënhalf procent van het tota-
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aantal bouwlagen: 1 2 3 4 5 6 7 8 N=

jaar  

1989 3.777 2.527 437 78 20 - - - 6.839 

1994 4.358 2.821 800 298 79 6 1 - 8.363 

1999 3.944 3.088 944 453 154 33 5 1 8.622

Bron: veldwerken 1989, 1994 en 1999

Tabel 3.5 - Aantal gebouwen naar aantal bouwlagen in de Zona 16 de Julio, 1989, 1994 en 1999



le aantal gebouwen in de Zona. Sinds 1994 bezit de meerderheid van de gebouwen niet langer
slechts één bouwlaag. Toch vormt deze categorie gebouwen nog steeds de in omvang grootste
groep. Als de bouwactiviteit die de periode 1989-1999 kenmerkte aanhoudt, zal dit evenwel
niet lang meer het geval zijn. Naast de in het oog springende hoogbouw met vijf of meer
bouwlagen neemt vooral ook de gestapelde bouw met twee, drie of vier bouwlagen sterk toe.
Met het toenemen van de hoogbouw wordt ook het ruimtelijk patroon hiervan steeds duide-
lijker. Allereerst blijft de concentratie van hoogbouw in het centrale deel van de Zona – die
aan het einde van de jaren tachtig ontstond – grotendeels intact. Hier treft men hoogbouw
zowel langs de hoofdwegen als langs secundaire wegen aan. Buiten het centrale deel van de
Zona is de opkomst van hoogbouw beperkt tot percelen aan de hoofdwegen. Als het patroon
van de huidige ontwikkeling zich voortzet, is echter ook in meer perifere delen van de Zona
te rekenen met de komst van hoogbouw langs secundaire wegen. Vooralsnog lijkt weinig een
verdere groei van de hoeveelheid hoogbouw in de weg te staan. Ook de lokaal geldende maxi-
male bouwhoogte van vijf verdiepingen blijkt in de praktijk niet te worden gerespecteerd. De
overheid heeft deze maximale bouwhoogte geïntroduceerd met oog op de veiligheid voor de
luchtvaart. De internationale luchthaven is tenslotte in het hart van de stad gelegen (zie
hoofdstuk 2). Overigens ziet de lokale overheid in de constructie van gebouwen die de toege-
stane vijf bouwlagen overstijgen een argument, dat haar wens om de luchthaven te verplaatsen
kracht bij zet en onderneemt dientengevolge weinig om deze illegale hoogbouw te verhinde-
ren.

De woningomvang
Betekent de toename van de gemiddelde bouwhoogte nu ook dat de huishoudens over ruime-
re woningen beschikken? De woningomvang is van belang, aangezien deze voor een belang-
rijk deel het wooncomfort van huishoudens bepaalt. Hierbij is het vooral belangrijk dat er in
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De hoogbouw

Hoe ziet de hoogbouw er uit? De hoogbouw bestaat uit een betonnen skelet dat is opgevuld met

baksteen. Een aantal gebouwen is bepleisterd of betegeld en zelden zijn ze van ornamenten voor-

zien. De begane grond telt in meer dan 90 procent van de gevallen tenminste één winkel. Daarnaast

treft men hier opslagruimte aan. De indeling van de etages bestaat veelal uit één eetkamer, twee

slaapkamers, één multifunctionele kamer waar wordt gekookt, t.v. gekeken en dergelijke, en soms

ook een berghok. Voorts treft men hier een w.c. en badkamer aan. Per etage kan een huishouden

worden gevestigd. Een rondleiding door een dergelijke woning zal nog menige bezoeker verwonde-

ren. Waar de woning van buiten saai, grauw en kleurloos is, treft men in de hoogbouw vloeren van

marmer, spiegelwanden en ingebouwde halogeenspots. Heel even heeft men de sensatie dat de

voordeur van een dergelijke woning een doorgang naar een hoge-inkomenswijk verbergt.

Een nadere beschouwing van de aanwezige hoogbouw leert dat grofweg de helft hiervan nog niet is

voltooid. Hoewel het veelal de afwerking van de gebouwen betreft, blijken ook meer essentiële

zaken als ramen en daken nogal eens te ontbreken. Dit laatste is niet alleen waar te nemen bij

gebouwen waarvan de bouw recent is gestart. Sommige gebouwen zijn tien jaar na aanvang van de

bouw nog steeds niet voltooid. In verreweg de meeste gevallen ligt de oorzaak in een gebrek aan

middelen. Men is voortvarend gestart met de bouw maar gaandeweg blijkt dat de constructie en

afwerking meer geld vergt dan waarover men beschikt. Als gevolg hiervan blijft de hoogbouw

onvoltooid. Een aantal eigenaren is hierdoor in een vicieuze cirkel terecht gekomen: zij hebben geen

geld om hun gebouw te voltooien en kunnen dus geen kamers verhuren waardoor zij geen inkom-

sten hebben uit de bouw.
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Bron: veldwerken 1989, 1994 en 1999

Figuur 3.11 - Hoogbouw in de Zona 16 de Julio, 1989, 1994 en 1999 

1989

1999

1994



de woningen voldoende kamers zijn om functies te scheiden. Nog steeds zijn er huishoudens
waarvan de leden gezamenlijk in één kamer huizen. Wat overdag de speelkamer voor de kin-
deren is en waar ´s avonds televisie wordt gekeken, dient tevens als keuken en als slaapkamer.
Door het handig opstellen van kasten en het ophangen van een deken over een waslijn wordt
de slaapruimte van de ouders afgescheiden van die van de kinderen.

Gezien het belang van de Zona als woonplaats voor lage-inkomensgroepen, is het niet ver-
wonderlijk dat veel van de woningen niet bijster groot zijn en voor bijna de helft uit één-
kamer bestaan (tabel 3.6). Toch verschijnen er recentelijk steeds meer grote woningen. De
grootste woning die tijdens het onderzoek in het veld werd opgespoord, bezit 20 kamers. In
totaal zijn er in de Zona meer dan 1.200 woningen die over ten minste vijf kamers beschik-
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Figuur 3.12 - Eén kamer woningen in El Alto, 1992

Bron: CNPV 1992
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ken, waarvan er 80 met 10 kamers of meer (CNPV, 1992). Deze laatst genoemde groep
woningen omvat uitsluitend recent verschenen hoogbouw. De data uit het onderzoek wijzen
uit dat het aandeel huizen met vijf of meer kamers tussen 1989 en 1994 is verdubbeld tot
boven de 10 procent. In de periode van 1984 tot 1989 bleef dit evenwel stabiel op vijf procent.
De groei in het aantal grote woningen is dus zeer duidelijk een recent fenomeen.

Ondanks de enorme bouwactiviteit in de afgelopen decennia, woont nog steeds een groot deel
van de huishoudens van de Zona 16 de Julio in één kamer woningen. Deze één kamer wonin-
gen worden in hoofdzaak bewoond door huurders en gratis-wonenden (zie paragraaf 3.5). Dit
impliceert evenwel niet dat alle eigenaar-bewoners in grote woningen leven. De combinatie
van relatief lage inkomens, hoge druk op de beschikbare ruimte en dus hoge kavel prijzen
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Figuur 3.13 - Woningen met vijf of meer kamers in El Alto, 1992
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draagt er toe bij dat velen in kleine woningen leven. De recente bouwactiviteit in de Zona
heeft geresulteerd in grotere gebouwen, maar niet automatisch in grotere woningen. In de
nieuwbouw treft men namelijk veelal meerdere woningen aan.
Wanneer de omvang van de woningen in de Zona 16 de Julio wordt vergeleken met die in
andere delen van El Alto, blijkt de Zona een oververtegenwoordiging van zowel één kamer
woningen als van woningen met vijf of meer kamers te hebben (figuren 3.12 & 3.13). Dit resul-
teert echter tevens in een ondervertegenwoordiging in het aandeel woningen in de midden-
categorieën. Dit wijst niet enkel op de sociaal-economisch heterogene bevolking die in de
Zona huist (zie hoofdstuk 5), maar lijkt ook te duiden op een tweedeling in de bevolking.
Naast relatief arme kamerbewoners kent de Zona relatief welvarende bewoners van grote
woningen.

De materialen van de muren
Een wandeling door één van El Alto’s straten maakt duidelijk dat adobe het belangrijkste
bouwmateriaal is. De muren van 90 procent van de woningen in de stad zijn hieruit opge-
trokken (INE 1995, p.87). Soms zijn de muren bepleisterd en/of beschilderd, maar de wonin-
gen in roestbruine aarden tinten zijn typerend voor El Alto.4

Voor de bewoners is adobe een ‘goedkoop’ bouwmateriaal dat bestand is tegen de lokale kli-
matologische omstandigheden. In deze koude, winderige stad is bescherming tegen de ele-
menten van levensbelang.5

Bakstenen woningen verschaffen hun eigenaren meer status dan die van adobe, simpelweg
omdat ze kostbaarder zijn. De hogere status is één van de belangrijkste redenen voor het
gebruik van baksteen, maar de relatief hoge prijs remt het grootschalig gebruik er van. Als
optimaal compromis tussen status en kosten kent El Alto het gemengde gebruik van bouw-
materialen. Men bouwt de woning volledig van adobe op de muur aan de straat na; voor de
gevels aan de straat wordt prominent gebruik gemaakt van baksteen.
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Tabel 3.6 - Aandeel woningen naar aantal kamers, Zona 16 de Julio, 1992

1 2 3 4 5 6 7 8 9=< N= 

44 % 22 % 13 % 10 % 5 % 3 % 1 % 1 % 1 % 11.920 

Bron: CNPV 1992

Tabel 3.7 - Bouwmaterialen van woningen in de Zona 16 de Julio en El Alto, 1994 en 1992 (als %
van het totaal)

muren daken vloeren 

totaal aantal

adobe baksteen golfplaat dakpannen hout cement aarde woningen 

Zona 16 de 

Julio (1994) 91 9 97 3 27 34 39 8.737 

El Alto (1992) 89 11 92 8 24 36 40 91.850

Bron: CNPV 1992 & Veldwerk 1994



Wat betreft isolatie en vochtdoorlatendheid is het verschil tussen baksteen en adobe niet
groot. Voorts zijn de bakstenen die worden gebruikt veelal van een bedroevend slechte kwa-
liteit. De stenen bezitten in theorie een zeer goede isolatie, maar in de praktijk echter blijkt
dat de stenen erg kwetsbaar zijn en snel beschadigen. Dit geeft vocht en koude de kans om de
woningen binnen te trekken. Muren van adobe houden nachts veel langer de warmte vast.
Het gebruik van adobe voor muren op de begane grond is dan ook het gevolg van een ratio-
nele beslissing.

Voor muren op de verdiepingen ligt de situatie anders. De bakstenen wegen aanzienlijk min-
der dan adobes en verminderen het gevaar dat woningen onder hun eigen gewicht instorten.
Het is niet voor niets dat baksteen hèt bouwmateriaal is van gebouwen met drie of meer
bouwlagen. Haast alle gebouwen van slechts één bouwlaag zijn opgetrokken uit adobe. Van de
gebouwen met twee bouwlagen is dit iets meer dan éénderde. Bij gebouwen met drie of meer
bouwlagen speelt het exclusieve gebruik van adobe geen rol van betekenis (tabel 3.8 geeft de
situatie weer in 1994, het beeld voor 1999 wijkt hier niet van af ). Wel treft men hier een com-
binatie van bouwmaterialen aan. De muren op de begane grond zijn dan van adobe en die op
de hogere verdiepingen van baksteen. Het groeiende belang van baksteen als bouwmateriaal is
dan ook voor het grootste deel terug te voeren op de opkomst van hoogbouw in de Zona.
Ook binnen El Alto gaat dit op. Dit betekent dat – hoewel het gebruik van baksteen in El
Alto een relatief jong verschijnsel is – het niet de jonge wijken zijn die een hoog aandeel bak-
stenen woningen tellen. Hoe hoger de graad van consolidatie – en vooral hoe meer hoogbouw
– hoe meer bakstenen woningen men aantreft.

De materialen van de daken
Bij de dakbedekkingsmaterialen is de situatie eenduidiger dan bij de muren: 92 procent van de
woningen in El Alto heeft een golfplaten dak. Alle andere dakbedekkingsmaterialen – zoals
dakpannen, beton en stro – zijn hierbij vergeleken getalsmatig van ondergeschikt belang. Net
als bij het gebruik van adobe, is de keuze voor golfplaat pragmatisch. De lage kosten en snelle
verwerkbaarheid zijn voordelen ten opzichte van andere materialen.
Het traditionele huis in El Alto heeft een simpel lessenaarsdak. Zodoende zijn er weinig pro-
blemen bij het pas maken van de golfplaten. Twee rijen, elkaar gedeeltelijk overlappend bedek-
ken het gehele dak. Het is niet noodzakelijk om, zoals bij het gebruik van dakpannen, pannen-
latten te gebruiken. Ook dit houdt de kosten laag. Daarnaast biedt golfplaat vrij simpel de
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Tabel 3.8 - Belangrijkste bouwmaterialen (in %) naar het aantal verdiepingen per gebouwen in de
Zona 16 de Julio, 1994

aantal bouwlagen 1 2 3 4 5 6 7

bouw-

materiaal 

Adobe 95 38 2 0 - - - 

Gemengd 2 42 50 25 15 17 - 

Baksteen 3 20 48 75 85 83 100 

Totaal aantal woningen 4.358 2.821 800 298 79 6 1

naar aantal bouwlagen

Bron: veldwerk 1994



mogelijkheid om één of meerdere platen te vervangen door platen van doorzichtig plastic. Deze
groene of gele platen dienen om het daglicht naar binnen te laten en zorgen – niet onbelangrijk
gezien de klimatologische condities in El Alto – ook voor het opwarmen van de woningen.

De materialen van de vloeren
Voor vloeren zijn drie belangrijke bouwmaterialen: aarde, cement en hout. Deze worden
gezamenlijk in meer dan 95 procent van de woningen aangetroffen. Van de genoemde materi-
alen heeft aarde de laagste status. De kosten voor een aarden vloer zijn nagenoeg nihil, het
enige dat noodzakelijk is, is het aanstampen van de grond onder de woning. Voorts zijn
aarden vloeren makkelijk in onderhoud. Toch wordt het bezit van een aarden vloer
beschouwd als een teken van armoede.
De vloeren op de verdiepingen zijn nooit van aarde. Veelal wordt hier gebruik gemaakt van
cement of baksteen, hetzelfde materiaal dat ook gebruikt is bij de constructie van de woning,
of van hout.6 Cementen- en bakstenen vloeren zijn makkelijk schoon te houden. Dit – en de
relatief geringe kosten – lijken de enige positieve aspecten van het gebruik ervan. Voor de rest
zijn zij voornamelijk koud en dat is een echt nadeel in een stad waar de woningen geen ver-
warming en vloerbedekking bezitten.
Een houten vloer op de begane grond is een teken van welvaart. Het is hier niet strikt nood-
zakelijk om een vloer te leggen boven de aarden ondergrond. Dat het toch geschiedt, heeft te
maken met de betere isolering tegen koude uit de ondergrond en het verhoogde comfort dat
dit met zich brengt. Houten vloeren zijn relatief kostbaar. Daarbij vergt een dergelijke vloer
onderhoud. Van tijd tot tijd moet het hout worden geolied om het tegen rotten te bescher-
men. De benodigde olie kost geld en het oliën is erg arbeidsintensief. Toch zijn houten vloe-
ren erg populair. Ze zijn namelijk niet alleen relatief warm, maar zijn vooral ook – mede door
hun hoge prijs – een statussymbool.

Sanitaire voorzieningen in de woning
De laatste vijftien jaar zijn de woonomstandigheden in El Alto danig verbeterd door de intro-
ductie en uitbreiding van sanitaire voorzieningen. De aanwezigheid van deze voorzieningen
in de woning wordt veelal bepaald door de in de wijk aanwezige infrastructuur. Echter, anders
dan bij de aanleg van waterleiding en riolering ligt de beslissing om een sanitaire voorziening
al dan niet in de woning te installeren in hoofdzaak bij de huishoudens. Er zijn meerdere
redenen waarom huishoudens geen gebruik maken van sanitaire voorzieningen: men is niet
vertrouwd met het gebruik ervan of het ontbreekt het huishouden aan financiële middelen
om de installatie te bekostigen. Hoewel sommige huishoudens daarom besluiten geen gebruik
te maken van deze voorzieningen, is het van belang dat ze toegankelijk zijn voor de huishou-
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Tabel 3.9 - Woningen met douche of wc in de wijken van de Zona 16 de Julio, 1984, 1989, 1994 en
1999 (in %)

16 de Julio Ballivian Los Andes Totaal Zona  

1984 1989 1994 1999 1984 1989 1994 1999 1984 1989 1994 1999 1984 1989 1994 1999 

Douche - 6 20 30 - 1 26 28 - 4 21 18 - 4 22 29 

Toilet 4 77 88 100 10 53 80 92 - 63 71 76 6 65 83 92

Bron: veldwerken 1984, 1989, 1994 en 1999



dens die ze wel willen gebruiken. De in de wijk aanwezige infrastructuur maakt dat de Zona
16 de Julio inmiddels een potentieel aantrekkelijke vestigingsplaats is geworden voor midden-
inkomenshuishoudens.
Het ontbreken van sanitaire voorzieningen heeft vergaande gevolgen voor de gezondheidssi-
tuatie. De bevolking staat hierdoor bloot aan ernstige gezondheidsrisico’s, waarbij vooral de
hoge kindersterfte ten gevolge van cholera, tyfus en diarree zorgen baart. De afgelopen jaren
is bevolking in gezondheidscampagnes meermaals opgeroepen om gebruik te maken van de
wc in plaats van de straat. Desondanks wordt de straat nog steeds benut als toilet, zowel door
mannen als vrouwen.

Nog in 1976 kon 83 procent van El Alto’s bevolking niet beschikken over een eigen toilet en
moest gebruik maken van latrines of haar behoefte doen in de openlucht (PNUD 1990, p.82).
In deze situatie kwam wel langzaam verandering, maar toch beschikte slechts 33 procent van
de huishoudens in 1992 over een toilet (INE 1995, p.81). Aan de Zona 16 de Julio ging de ont-
wikkeling op het gebied van de installatie van sanitaire voorzieningen lange tijd voorbij. Zo
had in 1984 slechts zes procent van de huishoudens in de Zona 16 de Julio de beschikking over
een eigen wc. Pas na de aanleg van riolering en waterleiding in het kader van het HAM-
BIRF buurtverbeteringsproject steeg het aantal wc’s. Op dit ogenblik loopt de Zona binnen
El Alto voorop voor wat betreft de beschikbaarheid van sanitaire voorzieningen.
Het bezit van een douche staat niet hoog op de lijst met prioriteiten van de meeste Alteños.
De verwezenlijking van andere woningverbeteringen – zoals de aanleg van een wc – krijgt
voorrang boven de aanleg van een douche. Zelfs in de Zona 16 de Julio – waar toch de meeste
woningen zijn aangesloten op de waterleiding – beschikte in 1999 amper éénderde van de
woningen over een douche. Toch was dit een enorme verbetering ten opzichte van de situatie
tien jaar eerder.
De mogelijkheid om zichzelf bij de kraan te wassen was één van de redenen van de trage
groei in het aantal douches. Verder verschenen er al spoedig na de aanleg van de waterleiding
de nodige badhuizen in de Zona. Deze hadden zeker de eerste tijd te kampen met tegenval-
lende bezoekersaantallen, maar langzamerhand ontwikkelden ze hun eigen vaste clientèle.
Voor verreweg de meeste inwoners van de Zona was het nemen van een douche een gewoonte
waar ze eerst aan moesten wennen.
Meer en meer mensen douchen regelmatig. Het heeft er dus alle schijn van dat ook het bezit
van een eigen douche gemeengoed zal worden. Deze ontwikkeling wordt versterkt doordat de
badkamer zich tot een statussymbool ontwikkelt. Net als bij het bezit van draagbare telefoons
onder andere groepen in de Boliviaanse samenleving, laat men hiermee zien vooruitstrevend
en welvarend te zijn. De groei zit vooralsnog dan ook voornamelijk in de meer luxe en
moderne badkuipen en douchecabines. Ongetwijfeld resulteert deze ontwikkeling er in dat op
termijn het bezit van een douche vanzelfsprekend zal zijn.
De woningen in de Zona 16 de Julio worden door de installatie van sanitaire voorzieningen
steeds beter. Toch is het niet uit te sluiten dat – net zoals we dat bij de woningomvang hebben
geconstateerd – er sprake is van een tweedeling. Ook in dit verband lijken het met name
woningen van de kamerbewoners te zijn die bij de ontwikkeling achterblijven.

3.5 De dynamiek in eigendomsverhoudingen

In dit hoofdstuk is bij voortduring sprake van grote verschillen in het wonen. In belangrijke
mate lijken de geconstateerde verschillen terug te voeren op de eigendomsverhoudingen in de
huisvesting. Het is daarom dat we hier nader ingaan op de ontwikkeling hiervan, waarbij we
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allereerst kort aandacht besteden aan eigendomsverhoudingen in Boliviaanse steden in het
algemeen.

De eigendomsverhoudingen in huisvesting in Boliviaanse steden
De groei van de Boliviaanse steden in de afgelopen decennia7 heeft duidelijke effecten gehad
op de eigendomsverhoudingen in de huisvesting. Net als in Turner’s model (1968 & 1969), zijn
veel van de ruraal-urbane migranten huurders en vestigen zij zich bij voorkeur in de centra of
de aanpalende wijken. Hoewel de hoogste percentages huurders in en rond de centra van de
steden zijn te vinden, blijft huurhuisvesting niet tot dit gebied beperkt. Dit verschijnsel is in
meerdere Latijnsamerikaanse steden waarneembaar (Kranenburg & Verkoren 1994, pp. 349-
356). Het is zelfs zo dat het aantal huurders dat in de centra wordt gevonden, in de meeste
gevallen laag te noemen is in vergelijking met het totale aantal huurders in deze steden
(Custers 1996, p.44). In het geval van La Paz heeft Van Lindert (1991, p.178) laten zien, dat het
belang van het centrum bij de absorptie van migranten geleidelijk is afgenomen sinds 1955.
Steeds meer migranten vestigen zich direct in de periferie van de steden.
Het aandeel huurders in Boliviaanse zelfbouwwijken lijkt te zijn toegenomen door de
verslechterende economische situatie. De economische crisis in de eerste helft van de jaren
tachtig en het daaropvolgende economische herstructureringsbeleid heeft bijgedragen aan een
groei van het aantal ruraal-urbane migranten die geen middelen hadden om via zelfbouw een
woning te verkrijgen. Voorts zagen eigenaar-bewoners zich genoodzaakt uit te zien naar alter-
natieve bronnen van inkomen, zoals de verhuur van woonruimte (McCallum & Benjamin
1985, p.283). In de belangrijkste Boliviaanse steden bedraagt het aandeel huurders ruim 30
procent, een percentage dat ook in El Alto wordt aangetroffen (CNPV 1992).8

Alles wijst er op dat ook de voortgang van het consolidatieproces in veel wijken van
Boliviaanse steden tot groei van een huursector heeft geleid. Hiervoor zijn verschillende oor-
zaken aan te dragen, zowel aan de aanbodzijde van de woonruimte als aan de vraagzijde. In de
eerste plaats zal er pas na de nodige bouwactiviteit een dusdanig overschot aan woonruimte
ontstaan dat gedacht kan worden aan verhuur. Verder resulteren hogere kosten voor het
wonen in geconsolideerde wijken – onder meer voor basisvoorzieningen en onroerend-goed
belasting – in de verhuur van woonruimte om op de woonlasten te besparen. Voorts is er van-
uit huurders een grotere vraag naar woonruimte in geconsolideerde wijken. Niet alleen zijn de
woonomstandigheden hier beduidend beter dan in niet-geconsolideerde wijken, veelal zijn er
ook betere mogelijkheden om lokaal arbeid te vinden. Al deze bevindingen lijken te worden
bevestigd door het beeld in El Alto (figuur 3.14).

De eigendomsverhoudingen in huisvesting in El Alto
Om tot woningeigendom in El Alto te komen, wordt veelal jarenlang gespaard tot er een per-
ceeltje kan worden aangeschaft. Met dit perceel als onderpand is het dan weer mogelijk om
een lening los te krijgen om een huis te bouwen. Veelal is het voornamelijk de grond – dat wil
zeggen de omvang en locatie van het perceel – die bepalend is voor de waarde van een
woning.
Huurders wordt het zoeken naar een woning steeds makkelijker gemaakt. Vroeger was men
hiervoor in hoofdzaak aangewezen op persoonlijke contacten. Sinds 1989 neemt het aantal
makelaars echter snel toe. Naast het verkopen van percelen en woningen, houden deze zich
vooral bezig met het bemiddelen van woonruimte ten behoeve van huurders. De makelaars
hebben buiten borden staan met hun aanbod en voor een gering bedrag per keer verstrekken
ze de adressen. In de meeste gevallen zijn het kamers die worden verhuurd en geen hele
woningen.
Naast woningeigenaren en huurders, is er in El Alto een grote groep huishoudens die niet
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betaalt voor haar huisvesting. Binnen deze groep gratis-wonenden zijn diverse subgroepen te
onderscheiden, afhankelijk van wie de woonruimte beschikbaar stelt (Sundra in Beijaard 1992,
p.22; Beijaard 1992 pp.42-43). In El Alto worden twee subgroepen aangetroffen. Ten eerste
zijn er de huishoudens die tijdelijk onderdak weten te verwerven bij vrienden of familie.
Veelal resulteert dit in een situatie waarbij de gratis-wonenden één of meerdere kamers in de
woning krijgen toegewezen. Hierbij kan meestal niet worden gesproken van het delen van
woonruimte, omdat de kamers en maaltijden niet met anderen worden gedeeld. Hoewel het
niet hoeven te betalen voor huisvesting een aantal duidelijke voordelen met zich brengt, bete-
kent het ook dat de gratis-wonenden zijn overgeleverd aan de goedheid en grillen van de hui-
seigenaren. Een tweede subgroep vormen de cuidadores of oppassers. Deze passen op wonin-
gen die tijdelijk zijn verlaten, doordat de huiseigenaren naar hun geboortedorp terugkeren, in
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Figuur 3.14 - Aandeel huurders in het totaal aantal huishoudens in El Alto’s wijken, 1992.
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Argentinië werken of meerdere huizen bezitten. Diefstal, inbraak of woningbezetting maken
het onverstandig om een woning onbeheerd achter te laten in El Alto. Zeer effectief als pre-
ventie zijn bewoners. Verhuur van een leegstaande woning lijkt voor de hand te liggen, ware
het niet dat huurders – in de visie van veel huiseigenaren – zo verschrikkelijk lastig zijn. Het
is daarom makkelijker voor de eigenaren om een oppasser te zoeken. De huiseigenaren kun-
nen deze weer wegsturen op ieder moment dat zij dat willen. Wel is het zo dat huiseigenaren
in eerste instantie oppassers uit hun eigen familie proberen te vinden. Als dit niet lukt, adver-
teren zij bij makelaars en in de lokale pers. Veelal zijn het arme families met weinig contacten
die op dergelijke advertenties reageren. Voor hen betekent deze constructie een welkome,
hoewel tijdelijke, oplossing voor hun huisvestingsprobleem.
Wonen in El Alto bestaat uit meer dan eigendom, huur en gratis-wonen (Beijaard 1992,
pp.21-23 & 39-44). Niet ongewoon in de lokale context zijn het anticrético en het gemengd
contract.
Anticrético lijkt – voor de huiseigenaar – veel op het vooruit ontvangen van huur. Toch behelst
het iets meer. Bij aanvang van een vooraf vastgestelde periode, vaak twee jaar, wordt aan de
huiseigenaar in één keer een hoge som betaald. Deze som, vaak in dollars, is veel hoger dan de
huur voor een periode van twee jaar zou bedragen. Aan het einde van de periode wordt de
vooruitbetaalde som terugbetaald. Anticrético is zodoende in feite een vorm van kredietver-
werving door huiseigenaren. Niet alleen in tijden van economische crisis is het namelijk voor
de doorsnee Boliviaanse huiseigenaar welhaast onmogelijk om een krediet te verwerven.
Het gemengd contract houdt het midden tussen huur en anticrético: de som die vooraf wordt
betaald is minder groot maar per maand moet er nog een bescheiden bedrag worden bijbe-
taald of aan het eind van de looptijd wordt slechts een deel van de vooruitbetaalde som terug-
betaald.

De dynamiek van de eigendomsverhoudingen in de Zona 16 de Julio 
Hoe verliep de ontwikkeling van de eigendomsverhoudingen in de Zona 16 de Julio? 
De eerste bewoners van de Zona waren eigenaren. De verkaveling van de Zona was dan ook
gericht op eigenaar-bewoners: zij kochten de percelen waarop ze later zelf hun woningen
bouwden. Al vrij snel wist ook een aantal gratis-wonenden zich hier te vestigen. Tot deze
groep behoorden onder meer familieleden uit rurale gebieden die de Zona als springplank
voor hun eigen woningcarrière gebruikten. Huurders kwamen pas veel later.
Dit is voor een belangrijk deel terug te voeren op de waarde die de Aymara’s hechten aan hun
privacy. Huurders worden vrij algemeen beschouwd als personen die hieraan afbreuk doen.
Zij worden door huiseigenaren bestempeld als grof, onbeleefd en hinderlijk.9 Een additionele
reden voor dit negatieve beeld is het probleem van het betalen van de huur. Onzekerheden op
de arbeidsmarkt en inkomensinstabiliteit laat een deel van de huurders geen andere keus dan
de betaling van de huur af en toe uit te stellen of over te slaan. Langzamerhand ontwikkelde
zich hieruit een negatief stereotiep beeld van alle huurders.
Door de bouw-boom ontstond er een groot overschot aan woonruimte in de Zona. Veel van de
nieuwbouw ontstond uit speculatieve motieven en de eigenaren wilden – of konden – deze
niet verhuren. Sommige huiseigenaren gaven aan dat ze niet wilden verhuren omdat huurders
‘altijd lopen te zeuren over de hoogte van de huur’ en ‘nooit op tijd betalen’ maar veelal konden ze
de woonruimte niet verhuren omdat deze niet aansloot op de vraag. Er was een duidelijke
vraag naar goedkope huurwoonruimte maar het aanbod werd steeds meer bepaald door luxe
appartementen. Als gevolg hiervan stonden in de jaren negentig talrijke kamers en verdiepin-
gen leeg. Eigenaren lieten hierin steeds vaker familieleden of vrienden wonen zonder dat deze
huur hoefden te betalen. Op deze wijze hoopten zij hun huizen te beschermen tegen woning-
bezetting en vandalisme. Mede hierdoor kende de Zona relatief veel gratis-wonenden (tabel
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3.10). Anders dan in de analyses van Beijaard (1992) en Gilbert (1993) werd het aandeel gratis-
wonenden echter dus niet bepaald door ontwikkelingen aan de vraagzijde van de woning-
markt – in crisissituaties neemt het aantal huishoudens dat opzoek is naar gratis woonruimte
soms explosief toe – maar door ontwikkelingen aan de aanbodzijde.
Pas na 1994 vindt een duidelijk toename plaats in het aandeel huurders. Deze toename gaat
ten koste van het aandeel gratis-wonenden. Alle tekenen wijzen op een versterkt commercia-
liseringsproces van de huurwoningmarkt.

Eigendomsverhoudingen en woningkenmerken
De Zona 16 de Julio kent een duidelijke samenhang tussen eigendomsstatus en woningom-
vang. In grote woningen huizen vooral door eigenaar-bewoners. De meerderheid van de
woningeigenaren beschikt over een woning met ten minste vier kamers, slechts weinigen
bezitten een kleine woning.
De situatie van de gratis-wonenden is veel minder rooskleurig. Gemiddeld genomen is hun
huisvesting aanmerkelijk kleiner dan die van de eigenaar-bewoners. Toch is deze beduidend
groter dan die van de huurders (tabel 3.11). Gratis-wonenden die bij afwezigheid van de eige-
naar als oppasser optreden veroorzaken dit verschil. Deze subgroep van gratis-wonenden
neemt vooral sinds 1994 in omvang toe.
Lange tijd vormen huurders duidelijk de groep die zich bewoog aan de onderkant van de
woningmarkt. Nog in 1994 woonde beduidend meer dan de helft van hen in een één-kamerwo-
ning. In 1999 was dit gedaald tot ruim 40 procent. Sinds 1989 doet zich namelijk een toenemen-
de differentiatie voor binnen de huurders. Wat is er dan veranderd op de huurwoningmarkt? 

Commercialisering van de huurwoningmarkt
Het eerste dat opvalt aan de huurwoningmarkt in de Zona 16 de Julio is dat deze in omvang
is afgenomen tussen 1984 en 1994 en daarna sterk in omvang is toegenomen.
Dit lijkt in tegenspraak met de eerder in dit hoofdstuk genoemde meer algemene ontwikke-
ling van een groei in het aantal huurders in de Boliviaanse steden ten gevolge van de econo-
mische crisis van de eerste helft van de jaren 80 en het hierop volgende economische her-
structureringsbeleid. Toch zijn voor de afname van de omvang van de huurwoningmarkt in de
Zona 16 de Julio tot 1994 twee duidelijke oorzaken aan te wijzen.
Ten eerste blijkt er een verschuiving van huur naar gratis-wonen te zijn opgetreden. Een toene-
mend aantal huishoudens slaagde erin om bij familie te mogen wonen zonder daar voor te beta-
len. De groei in het aantal gratis-wonenden komt hoofdzakelijk door een instroom van buiten
de Zona. Op de woningmarkt concurreerde deze groep ‘nieuwe gratis-wonenden’ echter wel
degelijk met huurders. Deze ontwikkeling uitte zich in een opmerkelijke daling in het aandeel
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Tabel 3.10 - Veranderingen in de eigendomsverhoudingen in de Zona 16 de Julio, 1984, 1989, 1994
en 1999 

eigenaar-bewoner huurder gratis-wonende totalen N = 

1984 44 27 29 100 % 412

1989 46 25 29 100 % 388

1994 46 21 33 100 % 389

1999 45 39 16 100 % 215

Bron: veldwerken 1984, 1989,  1994 en 1999



huurders dat een familie- of vriendschapsrelatie met hun woning-verhuurder had (tabel 3.12).
Een tweede oorzaak voor de afname in omvang van de huurwoningmarkt was de sloop van
bestaande woningen ten behoeve van nieuwbouw en dan met name hoogbouw. In de oude
woningen vond veelal verhuur aan kamerbewoners plaats, de hoogbouw werd welhaast uit-
sluitend bewoond door eigenaren. Toch was ook een aanzienlijk deel van de hoogbouw
bestemd voor de verhuur. Van de totale hoeveelheid huur-woonruimte in de hoogbouw, was
echter slechts 15 procent daadwerkelijk verhuurd. Er waren twee redenen waarom er in 1994
slechts weinig huurders in de nieuwbouw werden aangetroffen. Ten eerste stonden in veel van
de hoogbouw verdiepingen leeg. Op de begane grond bevonden zich winkeltjes en opslag-
ruimte en ook de eigenaren bewoonden in het algemeen één verdieping, maar voor de rest
was het merendeel van de verdiepingen onbewoond. De fasering van de bouw bleek hierbij
van doorslaggevende betekenis. Meer dan 60 procent van de eigenaren gaf aan dat er op dit
moment nog geen huurders in hun gebouw wonen omdat de etages niet gereed waren. Het is
bij de hoogbouw niet ongebruikelijk om, nadat het casco is voltooid, op alle bouwlagen tege-
lijkertijd te beginnen aan de afwerking. Niet zelden raakten de eigenaren door hun financiële
reserves heen voordat de afwerking was voltooid. Zo kwam het dat er nogal wat gebouwen
waren te vinden waarvan alle bouwlagen voor 80 à 90 procent voltooid waren, maar die toch
niet opgeleverd konden worden. De eigenaren van deze gebouwen bevonden zich in een pat-
stelling: ze hadden geen geld om hun gebouw te voltooien en waren dus ook niet in staat om
inkomsten te generen uit verhuur.
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Tabel 3.11 - De relatie tussen woningomvang en eigendomsverhoudingen in de Zona 16 de Julio,
1984, 1989, 1994 en 1999 (in %)

aanta lkamers 1 2 3 4 5 > 5 

% % % % % % N= 

1984 eigenaar 8 24 33 17 7 11 180 (100%)  

huurder 58 32 5 2 3 - 113 (100%)  

gratis-wonende 52 35 8 3 1 1 119 (100%)  

totaal 35 29 18 9 4 5 412 (100%) 

1989 eigenaar 15 31 23 15 7 9 176 (100%)  

huurder 75 24 - 1 - - 96 (100%)  

gratis-wonende 65 25 6 3 1 - 114 (100%)  

totaal 45 28 13 8 3 3 386 (100%) 

1994 eigenaar 8 20 22 22 10 18 178 (100%)  

huurder 59 26 9 2 2 2 77 (100%)  

gratis-wonende 41 36 14 2 4 3 124 (10%)  

totaal 30 27 16 11 6 10 379 (100%) 

1999 eigenaar 3 12 17 21 15 32 92 (100%)  

huurder 43 31 11 5 1 9 81 (100%)  

gratis-wonende 24 40 15 12 - 9 33 (100%)  

totaal 23 24 15 13 7 18 206 (100%) 

Bron: veldwerken 1984, 1989, 1994 en 1999



Een tweede reden waarom slechts weinig huurders in de nieuwbouw werden aangetroffen
hield verband met het feit dat de hoogbouw veelal uit speculatieve motieven is ontstaan en
niet aansloot bij de vraag naar huurwoonruimte. De eigenaren van de hoogbouw richtten zich
op een nieuw – nog niet bestaand – segment van de huurwoningmarkt. In de oude woningen
vond veelal verhuur van kamers plaats, in de hoogbouw zijn het vooral relatief luxe apparte-
menten die worden aangeboden.
De groei in de omvang van de huursector na 1994 betekent niet dat er nu in de Zona 16 de
Julio veel meer huurders zijn te vinden die bereid zijn om voor luxe appartementen een bedrag
van rond de 100 Amerikaanse dollar per maand te betalen. Het aantal huurders dat het zich
kan veroorloven in grote woningen te wonen stijgt, maar blijft toch beperkt van omvang (tabel
3.11). De groei in dit segment van de huurwoningmarkt is mogelijk omdat in toenemende mate
nieuwbouw wordt opgeleverd. Doordat het aanbod van huurwoonruimte nog steeds niet in
evenwicht is met de vraag moet een deel van de huiseigenaren woonruimte verhuren voor een
aanzienlijk lager bedrag dan oorspronkelijk gepland. Toch treft men in de hoogbouw zelden
huurders die als arm te bestempelen zijn. De huren in de hoogbouw liggen duidelijk boven die
in de traditionele woningen en zijn voor armen absoluut niet op te brengen.
De groei in de omvang van de huursector gaat ten koste van het aandeel gratis-wonenden in
de Zona (tabel 3.10). Een belangrijk deel van de voormalig gratis-wonenden moet nu voor
hun woonruimte betalen. De huiseigenaren hebben familieleden gratis laten inwonen om
zodoende hun komst naar de stad mogelijk te maken, maar nu deze over eigen inkomens
beschikken moeten ze voor hun woonruimte betalen. Deze ontwikkeling is gedeeltelijk zicht-
baar in de relatie tussen huurders en verhuurders. Het aandeel huurders dat familiebanden
heeft met de verhuurder is haast verdubbeld tussen 1994 en 1999 (tabel 3.12).
Huiseigenaren worden zich steeds beter bewust dat het voor huurders aantrekkelijk is om in
de Zona te wonen. Hierbij wordt het ook steeds ‘normaler’ om woonruimte te verhuren. In de
lokale kranten verschijnen steeds meer advertenties waarin huurwoonruimte wordt aangebo-
den of gezocht en makelaars bemiddelen steeds actiever in huurwoonruimte.

3.6 Conclusie

Het hanteren van een strikt verkavelingsplan en later het ingrijpen van de gemeentelijke over-
heid bij de aanleg, verbreding en verbetering van straten hebben er in geresulteerd dat er tot
op heden sprake is van een zeer geordende verkaveling in de Zona 16 de Julio. Hiermee wijkt
de Zona sterk af van andere, min of meer vergelijkbare, wijken in steden in ontwikkelingslan-
den waar zelfbouw nogal eens uitgemond is in een onoverzichtelijke verkaveling.
Ondanks dat de verkaveling nog steeds zeer geordend is, zijn de gevolgen van verdichtings-
en opdelingsprocessen prominent zichtbaar. Doordat de oorspronkelijke percelen groot van
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Tabel 3.12 - relaties tussen huurders en verhuurders (als % van totaal)

1984 1989 1994 1999 

familie bekende geen familie bekende geen familie bekende geen familie bekende geen 

32 38 30 31 25 44 19 29 52 37 17 46 

N=112 (100%) N=96 (100 %) N=83 (100 %) N=115 (100 %)

Bron: veldwerken 1984, 1989, 1994 en 1999



omvang waren, veelal 1.000 m2, was het eenvoudig voor eigenaar-bewoners om delen van hun
percelen te verkopen. Door deze opdeling is het aantal percelen haast verdrievoudigd ten
opzichte van het oorspronkelijke aantal.
Ingrijpen van de gemeentelijke overheid bleek effectief te werken tegen het belangrijkste pro-
bleem dat zich bij opdeling voordeed, de gebrekkige ontsluiting van de opgedeelde percelen.
Voor deze problemen is een oplossing gevonden door de bouwblokken in tweeën te splitsen
middels de aanleg van stegen. Hierdoor was men bij opdeling verzekerd van een goede ont-
sluiting naar de straat en behielden opgedeelde percelen een ordelijke rechthoekige vorm.
Mede doordat de aanleg van de stegen de opdeling een nieuwe impuls gaf, is er in de Zona 16
de Julio nog steeds geen einde gekomen aan het opdelingsproces.
Veel huishoudens beschikken al enige decennia over elektriciteit. Toch zijn de basis voorzie-
ningen pas sinds 1984 voor grote groepen bewoners beschikbaar gekomen. In het kader van
het HAM-BIRF buurtverbeteringsprogramma werden onder meer stromend water en riole-
ring aangelegd. Ontegenzeggelijk zijn de woonomstandigheden in de Zona hierdoor drama-
tisch verbeterd. Echter, ook elders in El Alto heeft aanleg van basisvoorzieningen plaatsge-
had. Het voorzieningenniveau van de Zona 16 de Julio onderscheidt zich dan ook maar in
beperkte mate van dat in veel andere wijken in El Alto. Voorts hebben tekortkomingen in het
ontwerp en slecht onderhoud van de riolering geresulteerd in een situatie waarin het afvalwa-
ter – in plaats van door het rioleringsstelsel – over straat wegvloeit. Dit maakt dat de verbeter-
de woonomstandigheden in de Zona 16 de Julio nauwelijks hebben geleid tot een statusverbe-
tering.
De oorspronkelijke bebouwing in de Zona bestond uit adobe woningen van één bouwlaag. In
de loop der tijd werden deze woningen verbeterd, vergroot en aangepast aan de veranderende
behoeften van de bewoners. Halverwege de jaren tachtig werden de eerste traditionele wonin-
gen vervangen door nieuwbouw in de vorm van woningen van baksteen met meerdere woon-
lagen. Aan het begin van de jaren negentig werd duidelijk dat het hierbij niet om enkele uit-
zonderingen ging. In grote aantallen verschijnt er dan dergelijke nieuwbouw. Deze draagt
sterk bij tot de morfologische verandering van de Zona. De meest in het oog springende
morfologische verandering in de Zona is evenwel de ontwikkeling van de hoogbouw.
Verreweg de meeste hoogbouw – die tot zeven bouwlagen kan tellen – dateert uit de periode
na 1989. De opkomst van deze hoogbouw markeert een daadwerkelijk wijziging in het bou-
wen in de Zona. Niet alleen is het noodzakelijk dat ter plekke de oorspronkelijke zelfbouw-
woningen worden afgebroken voordat met de constructie van hoogbouw kan worden begon-
nen, ook ontstaat deze niet langer in zelfbouw. Professionele bouwbedrijven trekken de
geraamten op uit gewapend beton en metselen hierin later muren van baksteen.
Steeds meer eigenaren kiezen ervoor hun traditionele woning af te breken en deze te vervan-
gen door hoogbouw. Aan deze ontwikkeling liggen veelal speculatieve motieven ten grond-
slag: de eigenaren verwachten de appartementen in de toekomst voor hoge bedragen te kun-
nen verhuren. Anderen speculeren op een verdere stijging van de grond- en
onroerend-goedwaarde om er zodoende bij verkoop van de huizen financieel op vooruit te
gaan.
Op dit moment zijn er nog weinig van de hooggeprijsde appartementen daadwerkelijk ver-
huurd, terwijl er anderzijds huurwoonruimte verloren is gegaan als gevolg van de sloop van de
traditionele woningen. Hierdoor – en door de gestegen prijzen van de woningen – is de Zona
minder toegankelijk geworden voor armen. Deze kunnen al lang geen woning meer kopen in
de Zona en ook huren wordt voor hen steeds moeilijker. Tot 1994 was het gratis inwonen bij
familie een buffermechanisme voor arme huishoudens. Na 1994 echter zijn er echter steeds
meer tekenen van een versterkt commercialiseringsproces in de huursector zichtbaar. Naast
een toename in het aanbod van relatief dure huurwoonruimte moeten ook steeds meer van de
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voormalig gratis-wonenden betalen voor hun huisvesting. Voorts zijn er fundamentele wijzi-
gingen in het aanbod aan huurwoonruimte gaande: was huur in de Zona oorspronkelijk
gebonden aan de verhuur van kamers, door de toename van hoogbouw ontstaat thans een
nieuwe vorm, namelijk huur van relatief luxe appartementen. Daarbij leidt de verhuur van
deze appartementen tot een daling van het aantal gratis-wonenden die de rol van oppasser op
de leegstaande nieuwbouw vervulde voor de absente eigenaren.

De bevindingen in dit hoofdstuk wijzen op een verdergaande woningconsolidatie in de Zona
16 de Julio. Eigenaar-bewoners verbeteren nog steeds hun woningen en breiden deze stap
voor stap uit. Daarnaast blijkt er evenwel ook sprake te zijn van een transformatie in de resi-
dentiële functie van de Zona 16 de Julio. Een deel van de woningmarkt vertoont duidelijke
sporen van commercialisering: nieuwe woningen verrijzen niet langer uitsluitend in zelfbouw,
andere bouwmaterialen en bouwtechnieken worden toegepast en een belangrijk deel van de
hoogbouw die zo ontstaat, is bestemd voor commerciële verhuur. In de hoofdstukken 4 en 5
zal op basis van het grondgebruik in de Zona en de sociaal-economische karakteristieken van
de bevolking worden geanalyseerd of dit transformatieproces zich beperkt tot het wonen, of
dat er daadwerkelijk sprake is van een functieverandering in de Zona 16 de Julio binnen de
agglomeratie La Paz.

Noten

1. Onbebouwde percelen zijn niet voorzien van woningen. Veelal zijn zij – ter afbakening – wel

ommuurd.

2. Hoogbouw zijn gebouwen met vijf of meer bouwlagen.

3. Het lijkt verwonderlijk dat de eigenaar-bewoners in meerderheid voor deze interventie waren,

aangezien het betekende dat zij een deel van hun perceel kwijtraakten. Ten behoeve van de aanleg

van de stegen werd een strook van tweeënhalf meter van hun percelen publiek eigendom. Toch

wilde men een herhaling van de problemen zoals die in Villa 16 de Julio waren opgetreden in hun

eigen wijk voorkomen.

4. Uiterlijk is er vaak een duidelijk verschil tussen traditionele woningen van adobe en bakstenen

nieuwbouw. Toch is er tussen deze twee typen een wezenlijker onderscheid. De traditionele

woningen hebben zelf-dragende muren. Deze bouwwijze is ongeschikt voor hoogbouw. De hoog-

bouw maakt daarom gebruik van betonskeletbouw. Met het oog op de morfologische verandering

van de Zona is in de tekst gekozen voor een behandeling aan de hand van de toegepaste bouwma-

terialen.

5. Het gebruik van adobe wordt vooral in de Verenigde Staten nogal eens gepropageerd als een eco-

logisch verantwoorde bouwwijze. Zo zijn er geen lange transportwegen van bouwmaterialen en

beperkt het de verbranding van fossiele brandstoffen. Vijftig jaar afgraven van de bodem in El

Alto – waarbij niet alleen de top laag is verdwenen maar hoogte verschillen van meer dan drie

meter zijn ontstaan – laat zien dat bouwen in adobe ook minder positieve aspecten kent.

6. Het gaat hierbij om het gebruik van hout als bouwmateriaal van de vloeren, niet om het gebruik

van hout als ‘vloerbedekking’ in de vorm van planken of parket.

7. Nog niet zo lang geleden woonde de meerderheid van de Bolivianen in rurale gebieden. Zo leefde

in 1976 slechts 42 procent van de totale Boliviaanse bevolking in steden. In de jaren negentig

wonen er voor het eerst meer Bolivianen in de stad (58 %) dan in rurale gebieden (CNPV 1992).

8. Onder huurders worden hier de censuscategorieën alquilada en anticrético verstaan. Hierbij moet

worden aangemerkt dat zo’n 90 procent van de groep huurders in de categorie alquilada valt.

9. Negatieve gevoelens ten opzichte van huurders zijn niet exclusief voor El Alto. Datta (1996, p.241)
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maakt bijvoorbeeld melding van het gevoel van inbreuk op hun privacy dat woningeigenaren in

Gaborone, Botswana voelen wanneer zij woonruimte verhuren.
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4 RUIMTELIJK-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

Is er in de Zona 16 de Julio alleen sprake van buurtconsolidatie of speelt urbane transformatie
ook een rol? Als dit laatste het geval is, moet er sprake zijn van een sterk toegenomen grond-
waarde, die wordt veroorzaakt door ingrijpende wijzigingen in hetzij het wonen, hetzij het
grondgebruik.
In hoofdstuk 3 is ingegaan op de residentiële ontwikkelingen sinds het begin van de jaren
tachtig. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het grondgebruik voor economische
activiteiten binnen het gebied. Centraal staat hierbij de vraag of er sprake is van een zodanige
toename van ruimtelijk economische activiteiten in de Zona dat de residentiële functie erdoor
wordt vervangen. Slechts dan is er namelijk sprake van een daadwerkelijke functieverande-
ring.
Allereerst komt hierbij in paragraaf 4.1 het gebruik van de openbare ruimte aan de orde. De
openbare grond wordt vooral benut ten behoeve van sportfaciliteiten, religieuze en educatieve
instellingen. Veranderingen in het gebruik van de openbare ruimte kunnen een eerste aanwij-
zing zijn voor het al dan niet voorkomen van urbane transformatie.
Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 ingegaan op het functioneren van de grondmarkt. Hierbij
komen onder meer de handel in percelen en woningen, de rol van verkavelaars en illegale
grondtransacties aan bod. Een belangrijk deel van deze paragraaf is ingeruimd voor de ont-
wikkeling van de grondwaarde in de Zona 16 de Julio. Dit is immers de belangrijkste indica-
tor voor het optreden van een transformatieproces.
Tenslotte wordt de aandacht in paragraaf 4.3 gericht op de veranderingen in het grondgebruik
en de economische activiteiten. Het gaat hierbij dan niet alleen om percelen waarvan het
grondgebruik geheel of gedeeltelijk van residentieel naar economisch verschuift, maar ook om
de straatactiviteiten en de economische activiteiten in de woningen. Al deze activiteiten teza-
men bepalen het belang dat aan de Zona moet worden gehecht in economisch opzicht.

4.1 Het gebruik van de openbare ruimte

El Alto
De meeste grond in El Alto heeft een residentiële bestemming. Het grondgebruik voor eco-
nomische activiteiten neemt echter in omvang toe. Een bescheiden oppervlakte is bestemd
voor openbare en semi-openbare functies als parken, openbaar groen, sportfaciliteiten en reli-
gieuze en educatieve instellingen. Deze laatste zijn vaak ‘semi-openbaar’, in die zin dat het
gaat om institutionele activiteiten die ten dienste staan van de bevolking.
Eén van de belangrijkste thema’s in El Alto’s lokale politiek in de jaren negentig vormde het
gebrek aan openbaar groen. De overheid constateerde dat er in de stad een enorm tekort was
aan parken en bomen. Van deze constatering zal niemand hebben opgekeken. Dat de
gemeente acht procent van haar totale budget wilde uittrekken voor uitbreiding van de hoe-
veelheid parken en openbaar groen baarde echter wel opzien (HAMEA 1994a, p.3). Te meer
daar de stad kampte met een tekort aan financiële middelen om al haar taken naar behoren
uit te voeren en de boomplant-campagnes in het verleden op een fiasco waren uitgelopen.
Mede door de klimatologische omstandigheden in El Alto stierven de bomen gewoonlijk
voordat zij 50 centimeter hoog waren. De onverschillige houding van de bevolking ten
opzichte van het groen resulteerde in vernielingen en slecht onderhoud. De als park geplande
gebieden zijn alleen aan de borden área verde als zodanig te herkennen. Voor de rest zijn het,
haast zonder uitzondering, stoffige, grauwe, met stenen bedekte vlakten. Alleen in het
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gemeentelijke park bij de Ceja is enig groen te ontdekken. Zelfs op de talloze voetbalveldjes
groeit geen gras.

16 de Julio
Hoe is het nu gesteld met de openbare ruimte in de Zona 16 de Julio? Openbaar groen ont-
breekt hier vrijwel geheel. Ruimte die in de verkavelingsplannen ooit gereserveerd was voor
openbaar groen – zoals de brede middenberm van de Avenida 16 de Julio – is in gebruik
genomen door handelaren die er hun stalletjes opbouwen. De laatste resten van nog aanwezig
groen zijn de sporen van boomplant-campagnes die in enkele straten zijn terug te vinden.
Slechts een standbeeld en wat straatmeubilair op de twee pleinen in de Zona geven de open-
bare ruimte aankleding. Ook voetbalveldjes of iets dergelijks ontbreken in de Zona. Voor
sport voorzieningen is de bevolking aangewezen op locaties buiten de eigen Zona. De Zona
16 de Julio steekt niet positief af bij de rest van El Alto voor wat betreft openbaar groen en
sportvelden.

Een aantal – zeer grote – percelen in El Alto is in gebruik door onderwijsinstellingen. In 1993
beschikte de stad in totaal over 154 gebouwen voor basisscholen en 226 scholen voor voortge-
zet onderwijs (127 intermedios en 99 medios).1 Van deze waren er respectievelijk 100 en 139
openbaar. In totaal kregen 100.000 leerlingen les op deze scholen en werkten er 3.734 leraren
en 468 stafleden (Fernandez Rojas 1993, pp.56-66).2

Vergeleken met veel andere wijken zijn er in de Zona 16 de Julio goede mogelijkheden om
een opleiding te volgen. Twintig procent van alle basis- en middelbare scholen van El Alto is
gelegen in de Zona. Dit resulteert voor de ouders in een ruime keuze van onderwijsinstellin-
gen voor hun kinderen.
De meeste scholen zijn private instellingen. Van de basisscholen in de Zona is slechts één-
derde openbaar. Van de overige onderwijsinstellingen is dit globaal de helft. Dit hoge percen-
tage private onderwijsinstellingen komt overeen met het meer algemene beeld dat het vooral
de overheid is die onderwijs verzorgt in de jonge wijken en dat het in de meer geconsolideer-
de wijken vaker private instellingen betreft.
De toename van het aantal onderwijsinstellingen in de Zona 16 de Julio is in de laatste decen-
nia niet gepaard gegaan met een uitbreiding van het aantal schoolgebouwen. De – in naam
nieuwe – scholen worden naast de reeds bestaande gevestigd in dezelfde gebouwen. Dit is
mede mogelijk doordat de scholen maar halve dagen onderwijs verzorgen. In hetzelfde
gebouw worden de lokalen ’s middags benut door een andere school dan ’s ochtends. De enige
dynamiek in het gebruik van de openbare grond lijkt te komen door de uitbouw van en
modernisering van de bestaande schoolgebouwen. Deze dynamiek blijft hiermee sterk achter
bij de residentiele dynamiek en de ontwikkelingen van het grondgebruik voor economische
activiteiten.

4.2 De grondmarkt en grondwaarde

De woonomstandigheden in de Zona 16 de Julio zijn de afgelopen decennia – mede door het
HAM-BIRF buurtverbeteringsproject – enorm verbeterd (zie hoofdstuk 3). Dit zou op zich
zeer wel in een toename van de grondwaarde hebben kunnen resulteren conform de in hoofd-
stuk 1 gepresenteerde opvattingen omtrent consolidatie. Of er echter door veranderingen in
de aard van het wonen (transformatie binnen de residentiële functie) – zoals in het model van
Dunkerley – sprake is geweest van een explosieve groei in de grondwaarde valt te betwijfelen.
In dat geval zou toch een aanzienlijk deel van de woningmarkt gericht moeten zijn op
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midden-inkomenshuishoudens in plaats van op lage-inkomenshuishoudens. Hiertoe is slechts
een aanzet aangetroffen in de vorm van de recente hoogbouw. Vooralsnog is de omvang hier-
van echter te beperkt om te stellen dat er nu reeds sprake is van een transformatie in het
wonen. Dunkerley stelt echter dat de grondwaarde reeds voordat er sprake is van een trans-
formatie sterk begint te stijgen door speculatie op de toekomstige ontwikkelingen. Het is de
vraag of dit ook daadwerkelijk het geval in de Zona 16 de Julio. Voorts is een sterke stijging
van de grondwaarde alleen niet voldoende bewijs dat er sprake is van een transformatie
binnen de residentiële functie. De mogelijke oorzaak kan evenzeer gelegen zijn in een ander-
soortige transformatie.

De handel in percelen en woningen
In 1989 was de handel in percelen en woningen in hoofdzaak een informele aangelegenheid.
In de advertentierubrieken van de kranten werden – naast appartementen in het centrum van
La Paz – hoofdzakelijk percelen in de periferie van El Alto aangeboden. In de Zona 16 de
Julio waren nauwelijks makelaarskantoortjes aanwezig en het vinden van woonruimte
geschiedde door middel van mondelinge informatie en persoonlijke contacten.
Aan het einde van de jaren negentig is er op dit terrein veel veranderd. De commercialisering
van de woningmarkt in de Zona heeft ertoe geleid dat ook het aanbod van woonruimte voor
een belangrijk deel is geïnstitutionaliseerd. Naast de advertentierubrieken in de kranten – die
een veel ruimer aanbod laten zien dan vroeger – zijn het vooral de makelaarskantoortjes die
nieuwkomers snel aan woonruimte helpen.
Het eerste makelaarskantoortje vestigde zich in 1993 aan het centrale plein in de Zona. Met
relatief eenvoudige middelen, zoals één of meerdere borden met kleine advertenties die
gerangschikt zijn naar koop, huur of anticrético (zie hoofdstuk 3) en naar woning, perceel of
appartement en een schrift met adressen en telefoonnummers, wordt woonruimte bemiddeld.
De procedure voor het vinden van huur-woonruimte is eenvoudig. De makelaar kijkt in zijn
schrift wat bij de vraag past, belt eventueel even met de verhuurder en schrijft het adres op
voor een gering bedrag. De potentiële huurder neemt daarop contact op met de verhuurder en
als men tot overeenstemming komt, regelt de makelaar een huurcontract. Dit huurcontract
geeft de overeenkomst een semi-legale status, maar dient vooral ook voor de makelaar om
kosten in rekening te kunnen brengen bij de verhuurder.
Dat het bemiddelen in onroerend goed een lucratieve bezigheid is, blijkt uit de vele makelaar-
tjes die de laatste jaren hun deuren hebben geopend. De bemiddeling blijft niet beperkt tot
professionele makelaars; ook advocaten, notarissen en goud- en dollarwisselaars beschikken
tegenwoordig over een aanbodlijst van woningen.

Illegale verkaveling
Het kopen en verkopen van percelen en woningen gaat – niet in de laatste plaats door de
hoge bedragen die ermee zijn gemoeid – met de nodige risico’s gepaard. De grootste proble-
men ontstaan doordat er niet één uniforme wijze van eigendomsregistratie bestaat in Bolivia.
Hoewel koopaktes notarieel moeten zijn bekrachtigd en inschrijving plaats vindt bij het
gemeentelijke kadaster ten behoeve van de berekening van onroerendgoed-belasting, de
dienst ruimtelijke ordening van de gemeente en de Derechos Reales (de instantie die grondei-
gendom officieel registreert), blijkt het systeem in de praktijk niet waterdicht te zijn. De
bestanden van de verschillende instanties zijn veelal niet compleet en er bestaat tussen de
betrokken instanties onderling nauwelijks controle op de juistheid van de gegevens. Daarnaast
leidt het feit dat zowel de notarissen als de drie genoemde instanties documenten verstrekken
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat iemand de eigenaar van een perceel is tot misver-
standen. Zo komt het steeds weer voor dat illegale verkavelaars in het bezit komen van eigen-
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domsbewijzen van grond die hen niet toebehoort en eindigen argeloze woningkopers zonder
geld en zonder huis.
In het verleden hebben zich drie soorten illegale verkaveling en handel in grond voorgedaan.
Het onderscheid is vooral gerelateerd aan het schaalniveau waarop dit plaats had.
1. Het grootschaligst en daarmee ook lucratiefst voor de verkavelaars was de omzetting van

rurale grond in urbane grond. Tussen 1952 en 1994 kon rurale grond – in tegenstelling tot
urbane grond – geen individueel eigendom zijn. De winsten die behaald konden worden
op de omzetting in status waren dan ook gigantisch. De huishoudens die deze percelen
kochten, merkten relatief weinig van het feit dat het geen legale uitbreidingen van de stad
betrof. De overheid kan worden gezien als de grote verliezer bij deze transacties, aangezien
een deel van de communale rurale gronden – tegen de uitdrukkelijke wens van de overheid
in – over ging in particuliere handen. Toch ondernam de overheid nauwelijks actie tegen
de huishoudens die zich in deze gebieden vestigden. De groei van de steden was zo
omvangrijk en onomkeerbaar dat weinig anders restte dan in de situatie te berusten. Mede
doordat de overheid geen andere alternatieven te bieden had ging men niet over tot sloop
van de woningen in de stadsdelen die op deze wijze ontstonden. Met het inwerking treden
van de Wet op de Gemeenten in 1994 verdween een belangrijk deel van het fundament
van deze vorm van illegale verkaveling. Doordat de rurale- en urbane gronden werden ver-
enigd in gemeenten en de gronden hiervan allemaal particulier eigendom konden zijn,
werd het aanzienlijk minder rendabel om rurale grond om te zetten in urbane grond.

2. De verkavelaars richtten zich na de inwerkingtreding van de Wet op de Gemeenten in
toenemende mate op het verkavelen van publieke gronden. Rivierbeddingen, spoorwe-
gemplacementen en het – toch al schaarse – openbare groen werd door de verkavelaars
stukje bij beetje verkocht. Nadat de lokale overheid – de meest benadeelde bij het illegaal
verkavelen van publieke gronden – eerst een lankmoedige houding tegen de op deze wijze
ontstane bebouwing had aangenomen, werd vanaf 1999 daadkrachtiger opgetreden. Het is
zelfs al voorgekomen dat illegale bouwsels door de gemeente zijn afgebroken. Vooral voor
de individuele huishoudens zijn de gevolgen hiervan ingrijpend. Zij zijn al het geld kwijt
dat gemoeid was met de aankoop van de grond en de constructie van de woning.

3. De handelingen van de ‘kleine jongens’ op de grondmarkt vertonen een niet minder ille-
gaal gedrag. Door gebruik te maken van corrupte ambtenaren slagen zij er in om hetzelfde
perceel – of dezelfde woning – meermaals te verkopen. Dit leidt tot schrijnende taferelen
van arme huishoudens die al hun spaargeld en de nodige leningen hebben aangewend om
een perceel te kopen, om vervolgens te ontdekken dat er reeds anderen op ‘hun’ perceel
wonen. Curieus genoeg blijken dan alle partijen die aanspraak maken op het stukje grond
over ‘geldige’ eigendomspapieren te beschikken. Na slepende rechtszaken resten veelal
slechts verliezers.

De grondwaarde 
Hoe zwart het bovengeschetste beeld ook is, het betreft sinds 1994 slechts een zeer gering
deel van de grond- en woningmarkt. Slechts enkele tientallen huishoudens per jaar worden
het slachtoffer van illegale verkavelaars en oplichters op de grond- en woningmarkt. De
genoemde excessen zijn dan ook nauwelijks van invloed op de grondwaarde in El Alto. Een
overzicht van de ontwikkeling van de grondwaarde maakt duidelijk dat deze wordt bepaald
door veel sterkere krachten.
In de jaren veertig konden boerenfamilies en migranten het zich veroorloven een perceel te
kopen in wat toen de periferie van de stad was. De prijs van de grond was zo laag dat velen al
een perceel in de stad kochten terwijl zij voorlopig op het platteland bleven wonen. De
grondwaarde steeg slechts weinig in de eerste jaren na de verkaveling. Dit kan worden toege-
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schreven aan het geringe aantal percelen dat daadwerkelijk in gebruik werd genomen en de
ruime voorraad onbebouwd land. Toch was urbane grond ook toen al duurder dan rurale
grond. Dit was dan ook de drijfveer van de verkavelaars voor het omzetten van rurale gronden
in urbane gronden en om deze te verhandelen. De directe instroom van migranten uit rurale
gebieden en van migranten die zich aanvankelijk vestigden in het centrum van La Paz leidde
tot een sterke stijging van de grondwaarde na de landhervormingen van 1952. Doordat de
bevolkingsdichtheid in de loop der jaren toenam, werd de grond steeds duurder. Het beschik-
baar komen van voorzieningen als elektriciteit en drinkwater versterkte deze ontwikkeling
nog eens. De wijken ontwikkelden zich door de aanleg van de voorzieningen tot gebieden
met een aantrekkelijker woonklimaat. De grondwaarde in El Alto vertoonde een patroon
waarbij de prijzen van percelen in wijken met voorzieningen en/of wijken met een relatief
goede verbinding met het centrum van La Paz hoger waren dan in anderen.
Tijdens en direct na de economische crisis in de jaren tachtig deed zich een omslag voor in de
ontwikkeling van de grondwaarden. Onder invloed van de economische crisis was men min-
der geneigd veel te besteden aan het wonen. De groei van de waarde van residentiële percelen
stokte. De belangstelling voor percelen die konden worden benut voor het verwerven van een
inkomen steeg. Hierdoor ontstond een sterkere differentiëring van de grondwaarde tussen de
wijken van El Alto. De grondwaarde in wijken met een gemengd grondgebruik steeg veel
sterker dan de grondwaarde in residentiële wijken.
Terwijl aan het eind van de jaren tachtig in de minder aantrekkelijke delen van El Alto zo’n 5
US$/m2 voor grond werd betaald (PNUD 1991, p.43), kostte de grond in de meer centrale
delen tussen de 20 en 50 US$/m2 (PNUD 1990, p.51). Volgens onderzoek van Van Lindert
(1991, p.97) bedroeg de prijs voor grond in de Zona 16 de Julio in 1980 tussen de 20 en 40
US$/m2. In uitzonderingsgevallen kon de prijs echter zelfs tot boven de 90 US$/m2 oplopen
voor de meest gunstig gelegen percelen. Toch behoorde de grondwaarde in de Zona 16 de
Julio – toch één van de meest centrale delen van El Alto – tot de lagere in de agglomeratie La
Paz. Haast zonder uitzondering steeg de grondwaarde in de residentiële wijken van La Paz
uit boven die van de wijken op El Alto.
Een analyse van de advertenties waarin grond te koop werd aangeboden in het dagblad El
Diario in 1989-1990 toont aan dat percelen in de uiterste periferie van El Alto te koop waren
voor minder dan 1 US$/m2. De gemiddelde prijs voor een perceel in de Zona 16 de Julio is
dan inmiddels gestegen tot 62 US$/m2. In de jaren negentig zette de differentiëring in de
grondwaarde door. In de meer centrale delen van El Alto – vooral daar waar zich een sterke
economische ontwikkeling voordeed – werd onbebouwde grond schaars en steeg de waarde
snel en oversteeg deze de prijs die in veel van de volksbuurten van La Paz werd betaald. Zo
bedroeg de gemiddelde prijs voor grond in de Zona 16 de Julio in 1994 reeds 150 US$/m2. De
hoogste vraagprijzen die in krantenadvertenties en bij makelaars waren te vinden, bedroegen
240 US$/m2. In 1999 was 240 US$/m2 een reële prijs waartegen grondtransacties plaats had-
den (figuur 4.1).

Er hebben zich in de Zona 16 de Julio in de eerste helft van de jaren negentig drie ontwikke-
lingen op het terrein van de grondwaarde voorgedaan. In de eerste plaats heeft een forse stij-
ging plaatsgehad in de waarde van de meest gunstig gelegen percelen. Deze zijn zeer veel
sneller in waarde gestegen dan de overige percelen. In de tweede plaats heeft zich een aan-
zienlijke toename voorgedaan in het aantal percelen met een hoge waarde. Niet langer wor-
den dure percelen alleen in de hoofdstraten aangetroffen. Steeds vaker blijken grote delen van
de achterliggende straten ook een hoge grondwaarde te bezitten. Ten derde tenslotte worden
er steeds minder laaggeprijsde percelen te koop aangeboden. Grondspeculatie met de nog
onbebouwde (delen van) percelen ligt hieraan ten grondslag.
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Door deze ontwikkelingen vertoont niet alleen de gemiddelde grondwaarde een toename,
maar is de drempel om zich in de Zona te kunnen vestigen ook beduidend hoger geworden.
Hoewel de grondwaarde in de economische kerngebieden van El Alto nog achterblijft bij die
in het centrum van La Paz, is de Zona 16 de Julio duidelijk niet langer het gebied bij uitstek
voor lage-inkomenshuishoudens. In grote delen van de agglomeratie La Paz zijn er namelijk
percelen te koop voor minder geld.

Is de stijging van de grondwaarde in de Zona 16 de Julio nu een gevolg van de verbeterde
woonomstandigheden dankzij een verbetering in het voorzieningenniveau? Het antwoord
hierop kan slechts zeer ten dele bevestigend luiden. Kenmerkend voor de ontwikkelingen in
de Zona is de steeds grotere differentiatie in de grondwaarde. Terwijl het aandeel laaggeprijs-
de percelen dat te koop wordt aangeboden daalt en steeds meer percelen voor relatief hoge
prijzen worden verhandeld, zijn de prijsverschillen tussen percelen in de Zona alleen maar
groter geworden. Dit wijst niet op een algehele toename van de belangstelling om zich in de
Zona te vestigen zoals te verwachten zou zijn wanneer de verbeterde woonomstandigheden
nieuwe bewoners naar de Zona zou trekken. Ontegenzeggelijk zijn de woonomstandigheden
in de Zona 16 de Julio de laatste decennia verbeterd zoals in hoofdstuk 3 viel te lezen. Toch is
de invloed hiervan op de grondwaarde minder groot dan die welke gepaard gaat met de over-
gang van een haast uitsluitend residentieel naar een gemengd residentieel-economisch land-
gebruik. De invloed van de economische activiteiten (zie paragraaf 4.3) op de grondwaarde is
zeer duidelijk waarneembaar. Veruit de hoogste grondwaarden worden gerealiseerd langs de
Avenidas Ugarte en 16 de Julio en de Carretera Panamericana. Dit zijn de locaties waar winkels,
kantoren en werkplaatsen het wonen grotendeels hebben verdreven. De aanwezigheid van de
economische activiteiten biedt ook een verklaring voor de steeds grotere differentiatie in de
grondwaarde. Voor economische activiteiten is de locatie van een veel essentiëler belang dan
voor het wonen, waarbij toch geldt dat de woonomstandigheden en voorzieningen in het
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Figuur 4.1 - Grondwaarden in de Zona 16 de Julio, 1944-1999
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grootste deel van de Zona dezelfde zijn. Voorts blijkt speculatie op een verdere groei van het
grondgebruik voor economische activiteiten de prijs van percelen dusdanig op te drijven dat
deze ‘te duur’ worden voor uitsluitend residentieel gebruik.

4.3 Grondgebruik voor economische activiteiten in de Zona 16 de Julio

Groei en toenemende differentiatie van de economische activiteiten wordt gezien als een
belangrijke indicator voor de voortgang van het consolidatieproces in een wijk. Veel gediffe-
rentieerde economische activiteiten betekenen een hoge mate van consolidatie (Robledo
Abad 1996). De ontwikkelingen in het grondgebruik in de Zona 16 de Julio laten echter zien
dat de ontwikkeling van de economische activiteit hier resulteert in meer dan buurtconsolida-
tie alleen. Het toenemende grondgebruik voor economische activiteiten verdringt voor een
belangrijk deel de residentiële functie in de Zona: de Zona ondergaat een transformatieproces
(figuur 4.2, 4.3 en 4.4).
Morfologisch kenmerkt het transformatieproces in de Zona 16 de Julio zich door een groeien-
de heterogeniteit van werkplaatsen, winkels en kantoren. Veranderingen hebben zich niet
alleen voorgedaan in het aantal economische activiteiten, maar ook in de soort en omvang
hiervan. De meeste bedrijven zijn ontstaan op percelen die ooit uitsluitend residentieel benut
werden. Met het toenemende succes van de bedrijven nemen deze steeds meer ruimte in
beslag, wat zelfs resulteert in het volkomen verdwijnen van de residentiële functie op sommi-
ge percelen. In de meeste gevallen echter is er sprake van een gemengd grondgebruik, dat wil
zeggen dat er naast de bedrijvigheid nog steeds sprake is van wonen op de percelen. Voorts
vinden ook op straat en op de markt economische activiteiten plaats.
Globaal een kwart van alle percelen in the Zona wordt gebruikt voor economische activitei-
ten.3 Van deze 2.400 percelen zijn de meeste in gebruik voor handel. Handel is niet alleen de
dominante economische activiteit, ze is in de afgelopen jaren verder in belang toegenomen
(tabel 4.1).

Binnen de Zona doet zich op diverse locaties een clustering voor in het soort economische
activiteiten. De straten rond de Plaza Libertad – het economische hart van de Zona 16 de
Julio – bieden de aanblik van centraal stedelijke winkelstraten (figuur 4.4). Financiële, medi-
sche en juridische dienstverlening is geconcentreerd langs de Avenida Alfonso Ugarte. De
handel in kantoorartikelen, geschenkartikelen en huishoudelijke apparaten bevindt zich juist
aan de Avenida 16 de Julio. In het Zuiden van de Zona tenslotte, waar deze wordt begrensd
door de Avenida Panamericana, treft men autoreparatie bedrijven, benzine- en olieverkoop-
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Tabel 4.1 - Grondgebruik in de Zona 16 de Julio, 1989, 1994 en 1999 (als % van de percelen die niet
uitsluitend een residentiele functie bezitten)

ambacht handel dienstverlening totaal aantal

en industrie niet residentiële percelen 

1989 30,1 52,3  17,6  1.363 (100%) 

1994 19,9 54,3 25,8  1.506 (100%) 

1999 18,2 56,3   25,5  2.361 (100%) 

bron: veldwerken 1989, 1994 en 1999 
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Figuur 4.2 - Niet-residentieel grondgebruik in de Zona 16 de Julio, 1989
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Figuur 4.3 - Niet-residentieel grondgebruik in de Zona 16 de Julio, 1994
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Figuur 4.4 - Niet-residentieel grondgebruik in de Zona 16 de Julio, 1999

Bron: veldwerk 1999
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punten, bars en restaurants. Deze richten zich op het verkeer dat over deze hoofdweg in de
richting van Peru gaat.

Ambacht en kleinschalige industrie
Tussen 1990 en 1999 is er een scherpe daling geweest in het aandeel percelen met nijverheids-
activiteiten (tabel 4.1). Behalve door de relatieve groei van het aantal percelen met handels- en
dienstverlenende activiteiten is een deel van de oorzaken hiervoor terug te voeren op schaal-
vergroting en een gestegen import van duurzame consumptiegoederen uit het buitenland.
Lange tijd hebben de ambachtsbedrijfjes kunnen voorzien in de lokale vraag naar goedkope
producten. Veelal werd de productie vanuit de werkplaatsen zelf verkocht. De geringe trans-
portkosten en de lage lonen van de werknemers maakten het mogelijk om producten te ver-
vaardigen die betaalbaar waren voor de lage-inkomenshuishoudens in El Alto. Binnen El
Alto heeft zich echter een concentratie van de productie voltrokken in meer industriële
bedrijven. Deze bevinden zich buiten de Zona 16 de Julio op locaties met een duidelijk lagere
grondprijs. De economische activiteit in de Zona is hierdoor verschoven van de productie van
goederen naar de handel in goederen. Hierbij is aan te tekenen dat bij deze handel veelal
dezelfde personen en percelen betrokken zijn als indertijd bij de productie.
De gestegen koopkracht van de lokale bevolking heeft er tevens voor gezorgd dat er in de
jaren negentig steeds meer geïmporteerde goederen worden verkocht. De kwaliteit van deze
industriële producten is over het algemeen beduidend beter dan die van de lokale producten.
Vooral het aanbod op de markt in de Zona 16 de Julio wordt tegenwoordig gedomineerd door
geïmporteerde goederen in plaats van lokaal geproduceerde.

Metaalbewerking is de belangrijkste industriële activiteit in de Zona. In tegenstelling tot de
houtbewerking die in één decennium grotendeels is verdwenen, behoudt de metaalbewerking
niet allen haar aandeel maar weet zij zelfs uit te breiden. Metaalbewerking in de Zona blijft
overigens beperkt tot relatief grote en grove voorwerpen. Metalen frames voor meubelen, sta-
len deuren en hekken en imperiaals en bull-bars die vele terreinauto’s sieren, zijn enkele van
de meest populaire producten. De percelen waarop de metaalbewerkingsbedrijven zijn
gevestigd, fungeren als opslag voor het materiaal en het gereedschap. Het metaal wordt
gezaagd en gelast in de deuropening, terwijl het spuiten en aflakken op straat gebeurt.
Metaalbewerkingsbedrijven zijn hierdoor eenvoudig te herkennen; de buitenmuren en stoe-
pen zijn bedekt dikke lagen verf.
De tweede sector van belang is de textielproductie. Truien, kostuums, maar vooral bolhoeden
worden in de Zona gefabriceerd. Truien zijn vooral het resultaat van huisvlijt, maar de
kostuums en bolhoeden komen uit gespecialiseerde ateliers. Door het geleidelijk minder alge-
meen gebruik van de traditionele kleding en vooral door de enorme hoeveelheid gebruikte
kleding uit de Verenigde Staten waarmee de Zona wordt overspoeld, gaat de textielproductie
moeilijke tijden tegemoet.

De teloorgang van de kleinschalige industrie in de Zona treedt het duidelijkst naar voren bij
de houtbewerkings- en meubelbedrijven. In de jaren tachtig was het gebruikelijk dat de meu-
belen die in de Zona werden verkocht hier ook waren vervaardigd. In de jaren negentig is de
productie van meubels vrijwel volledig verdwenen uit de Zona. De meubelindustrie die nog
aanwezig is in de Zona, is gespecialiseerd in de assemblage en het aflakken van de meubels.
De bewerking van het hout geschiedt buiten de Zona.
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De economische activiteiten in het woonhuis
Naast de werkplaatsen wordt ook een groot aantal woningen economisch benut. Deze ver-
menging van residentiële en economische functies is een onderwerp dat onder de noemer
‘home based economic activities’ in de literatuur veel aandacht geniet (zie McCallum &
Benjamin 1985; Gilbert 1988; Strassman 1989; Baken et al 1991). Hierbij wordt veelal de
nadruk gelegd op thuiswerk, dat vrouwen veel mogelijkheden biedt om reproductieve met
productieve taken te combineren (Zaaijer & Nientied 1992, p.103). Soms worden woning-
gebonden economische activiteiten gedefinieerd als ‘alle economische activiteiten die plaats
hebben in een woonwijk’ (zie François 1996, pp. 28 & 72). In het geval van de Zona 16 de Julio
is het evenwel nuttiger om een onderscheid te maken tussen de economische activiteiten die
plaats hebben binnen de woonhuizen en die, welke plaats hebben in – meer formele – bedrijf-
jes.
Urbane planners zijn in het algemeen erg terughoudend ten aanzien van economische acti-
viteiten in het woonhuis en staan een scheiding voor tussen residentieel en grondgebruik voor
economische activiteiten (Baken et al 1991, pp.29-30; Strassman 1987, p.124). Hoewel veel van
de economische activiteiten in de woningen op zich ongevaarlijk lijken, zoals bijvoorbeeld
breien en koken, kunnen deze door hun ruimtegebruik toch een verslechtering van de woon-
omstandigheden inhouden. Vooral kinderen zijn hiervan het slachtoffer. Wanneer de econo-
mische activiteiten meer ruimte vragen, wordt deze veelal gevonden door het onderbrengen
van meerdere kinderen in één kamer of zelfs in één bed. Voorts moet worden geconstateerd
dat een deel van de economische activiteiten in de woonhuizen niet bevorderlijk is voor de
gezondheid van de gezinsleden. Het zijn in het bijzonder kinderen die zich branden aan for-
nuizen of verwonden aan machines. Voor alle gezinsleden geldt dat luchtwegen geïrriteerd of
beschadigd kunnen raken door het inademen van zaagsel of lijm (Ypeij 1995, p.63).
Het merendeel van de woninggebonden economische activiteiten in de Zona 16 de Julio kan
tot de nijverheid worden gerekend (François 1996, p.74). In de woningen wordt voedsel bereid
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Enige kanttekeningen bij de kleinschalige bedrijvigheid in de Zona 16 de Julio 

Veel economische activiteiten in de Zona – ook de woninggebonden – veroorzaken een zekere mate

aan overlast en risico’s voor de (volks)gezondheid. De Zona 16 de Julio kenmerkt zich – naast haar

economische vooruitgang – vooral ook door overlast, lawaai en vervuiling. De lokale horecagelegen-

heden spuwen ’s avonds grote aantallen dronken mannen uit die over de straten zwalken; garagebe-

drijven lozen afgewerkte olie en accu’s op straat; en metaalbewerkers spuiten hun producten in de

openlucht met verf. Door dit alles lijkt de economische ontwikkeling zich tegen een verdere verbe-

tering van de woonomgeving te keren. De vorming van een verbeterd woonklimaat dat ook voor

hogere-inkomensgroepen aantrekkelijk is, wordt duidelijk gehinderd door de neveneffecten van de

economische ontwikkeling.

De lokale overheid heeft zich in het verleden weinig bezig gehouden met de menging van wonen en

werken. De aandacht die het onderwerp – ook in El Alto – krijgt, doet vermoeden dat hierin wel-

licht in de toekomst verandering zal gaan komen. Het zal echter geenszins eenvoudig zijn een juiste

strategie te kiezen. Zo wijzen Van Vliet and Frijns (1996, pp.163-198) – die dit onderwerp in Kenia

bestudeerden – er op dat pogingen om kleinschalige bedrijven schoner te laten produceren weinig

effect sorteren en dat het verplaatsen van de kleinschalige bedrijvigheid naar industrieterreinen geen

recht doet aan de economische structuur. Voor de huishoudens in de Zona 16 de Julio zou een strik-

te scheiding tussen wonen en werken een forse belemmering in de mogelijkheden tot het verwerven

van een inkomen betekenen. Voor de Zona zou het betekenen dat er een einde komt aan de in dit

boek beschreven ontwikkeling op residentieel, economisch en sociaal terrein.



dat later op straat wordt verkocht, worden truien gebreid en ook het kleinschalig vervaardigen
van houten en metalen voorwerpen is niet ongebruikelijk. In vergelijking met de formele
werkplaatsen is de input van kapitaal in de woninggebonden economische activiteiten lager
en de activiteiten lijken een minder permanent karakter te hebben. Echt verwonderlijk is dit
niet, deze activiteiten worden juist in de woningen uitgeoefend omdat het de huishoudens
aan geld ontbreekt voor het opzetten van een aparte werkplaats los van het woonverblijf.
Voorts is het zeer algemeen in de Zona dat huishoudens in hun woningen economische
nevenactiviteiten ontplooien. De indruk kan ontstaan dat slechts bij de grotere nijverheids-
bedrijven enige vorm van organisatie bestaat. Niets is minder waar. Vooral de kleinste bedrijf-
jes kunnen het zich niet permitteren om ‘zomaar’ te produceren in de hoop de producten later
te kunnen verkopen. Deze worden dan ook veelal in het productieproces betrokken doordat
zij opdrachten verwerven van andere, grotere bedrijven. De productie die in en rond de
woningen in de Zona plaats heeft, gebeurt dan ook veelal in opdracht. Het blijkt dat een zeer
omvangrijk deel van de bedrijvigheid door uitbesteding en sub-contracting onderling verwe-
ven is. Hierdoor zijn zelfs de meest marginale economische activiteiten in de Zona een actief
deel van de ruimtelijk-economische ontwikkeling.

Diensten
Beter dan de industrie vergaat het de dienstverlening. Terwijl een groot deel van de nijverheid
moeite heeft zich te handhaven in de Zona, floreert de (commerciële) dienstverlening. Tussen
1989 en 1999 nam deze met bijna 50 procent in omvang toe (tabel 4.2). In totaal is de dienst-
verlening goed voor een kwart van alle economische bedrijvigheid in de Zona. Dit komt voor
een belangrijk deel op het conto van de onderhouds- en reparatiesector. Deze richt zich in
eerste instantie op de auto’s, bussen en vrachtwagens. Alles aan deze voertuigen kan in de
Zona 16 de Julio kan worden gerepareerd. Er zijn veel bedrijfjes die zich hebben gespeciali-
seerd op motoren en versnellingsbakken en ook voor de elektrische installatie, de carrosserie
en het interieur van de voertuigen zijn gespecialiseerde bedrijfjes. Een flink aantal bedrijfjes
richt zich ook op reparatieactiviteiten buiten het transport. Bij de garages kunnen vrijwel alle
elektrische en mechanische apparaten in behandeling worden gegeven.
Voorts is de groei van de dienstverlening toe te schrijven aan de ontwikkelingen op het terrein
van de financiële en de commerciële dienstverlening. Nog in 1989 moesten de bewoners van
de Zona 16 de Julio naar de Ceja of het centrum van La Paz voor banken en andere financiële
instellingen. In 1999 blijkt deze situatie compleet te zijn veranderd. Een aantal NGO’s biedt
kredieten aan voor kleinschalige ondernemingen of woningverbetering, er zijn makelaars en
geldwisselaars en er zijn vier bankfilialen. Een aantal van de commerciële en de (semi-) open-
bare dienstverlenende instellingen probeert zich duidelijk te profileren. Hiertoe zijn er futu-
ristische kantoren verschenen. De twee meest extreme voorbeelden hiervan zijn de kantoren
van de Banco Sol, aarderood geschilderd en versierd met Indiaanse motieven, en Aguas de
Illimani, het geprivatiseerde waterleidingbedrijf. Dit laatste kantoor is het grootste in de Zona
en met de groene spiegelende façade oogt het in ieder geval alsof het per ongeluk hier is
terechtgekomen.
Een laatste categorie binnen de dienstverlenende bedrijven die tussen 1989 en 1999 sterk in
omvang is toegenomen is de horeca. Vooral op de percelen nabij de economische assen zijn
steeds meer danslokalen, feestzalen, speelapparatenhallen en bars geopend. Hierdoor is een
lokaal uitgaanscentrum ontstaan.

Handel
In de laatste decennia van de twintigste eeuw is het aantal winkels in de Zona 16 de Julio
gestegen tot boven de 1.300. Naast de absolute toename in het aantal winkels nam ook het
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aandeel hiervan binnen het totaal van economische activiteiten enigszins toe (tabel 4.2).
Succesvolle winkeliers wisten zowel hun omzet als assortiment te vergroten. Zo zijn er in het
centrum van de Zona middelgrote winkels ontstaan waar duurzame consumptiegoederen,
waaronder zelfs luxe goederen, worden verkocht. Naast wasmachines en ovens zijn er ook
fotocamera’s en juwelen te koop. Het aantal verschillende producten dat in de Zona wordt
verkocht, neemt nog steeds toe: het assortiment verbreedt zich. Voorts doet zich ook een
steeds verder gaande specialisatie voor bij de winkels. Van het enigszins bazaarachtige karak-
ter met een breed assortiment dat veel winkels kenmerkte, is weinig overgebleven. De verder-
gaande specialisatie van de individuele winkels resulteert er in dat er van één en hetzelfde
product meerdere uitvoeringen in de handel komen: het assortiment verdiept. Zo verkochten
de bouwmaterialenhandels vijftien jaar geleden alles wat nodig was voor de bouw van een
woning. Hierbij was er geen keuze in het sanitair, standaard werden grijze cementen toiletten
verkocht. Tegenwoordig richt een aantal winkels zich uitsluitend op de verkoop van sanitair
en is er in deze winkels keus uit roze, groene en blauwe keramiek toiletpotten. Daarbij kun-
nen dan als vanzelfsprekend ook de bijbehorende wasbakken, douchebakken en tegeltjes wor-
den aangeschaft.
Een derde ontwikkeling in de handel, naast de verdieping en verbreding van het assortiment,
is het opduiken van semi-groothandel in de Zona. Deze richt zich vooral op de straatverko-
pers en eigenaren van kruidenierswinkeltjes. Voorheen moesten deze naar La Paz om hun
handelswaar in het groot in te kunnen kopen.

Het winkelapparaat in de Zona 16 de Julio
In aantal laten de tiendas de abarrotes alle andere winkels ver achter zich. In iedere straat zijn
deze zeer kleine kruidenierhandeltjes aan te treffen. Men verkoopt er brood, bier, Coca Cola,
sigaretten en snoepgoed. Sommige hebben een additioneel assortiment dat bestaat uit eieren,
blikjes tonijn en andere levensmiddelen. Toch blijft de verkoop van de eerste vijf goederen de
kern van hun bestaan. Het is haast onvoorstelbaar hoeveel kruidenierhandeltjes er zijn. Veelal
bestaan de winkeltjes uit niet meer dan één kamer, afgescheiden van de straat door een half-
hoog hek. De klant kan er dus niet in en moet op de stoep wachten. Dit maakt het mogelijk
om dergelijke winkeltjes in de kleinste ruimten te vestigen. Het opzetten van een dergelijke
winkel vraagt maar een bescheiden investering en het is dan ook voor velen het instapniveau
van het ondernemerschap.
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De tiendas de abarrotes

Het ontstaan van de kleine kruidenierswinkeltjes vertoont een eenvoudige logica. Zo verscheept bij-

voorbeeld de Chileense conservenindustrie pallets met dozen tonijn in blik naar Bolivia. Bij de

groothandel in La Paz zijn deze dozen te koop. De tussenhandel verkoopt de 48 blikken die in deze

dozen zitten per dozijn. De kruidenierhandeltjes kopen een dozijn blikken, vervoeren deze naar El

Alto en verkopen ze hier per stuk aan de bewoners.

Iedere stap in het distributieproces voegt een beetje waarde toe aan het blik tonijn. Hoewel het nau-

welijks voorstelbaar is, verkopen de kleine winkeltjes in de perifere zelfbouwwijken, die zich geheel

richten op de huishoudens met de laagste inkomens, producten dus voor de hoogste prijs. De reden

dat bewoners hun tonijn bij hun lokale winkeltje kopen, is dat zij het zich niet kunnen veroorloven

om meer dan één blik tegelijk te kopen. Niet alleen heeft het zodoende geen zin om naar een goed-

kopere winkel in La Paz te reizen, ook de totale hoeveelheid boodschappen die men in één keer

koopt is zo gering dat het geen langere reis dan naar de dichtstbijzijnde winkel rechtvaardigt.



Het is niet moeilijk om te achterhalen waarom zoveel ondernemers een kruidenierhandeltje
zijn begonnen. Veelal wordt maar een deel van de inkoop weer verkocht. De rest dient om het
eigen gezin te voeden. Voor velen lijkt het daardoor alsof het winkeltje gratis eten oplevert.
Dit is het zwakke punt in de bedrijfsvoering van veel kruidenierhandeltjes: de exploitatie
geschiedt nauwelijks commercieel. Aan het eind van de maand moet dan ook menig startend
ondernemer constateren dat het geld van de initiële investering is verdampt. Veel van de krui-
denierhandeltjes bestaan niet erg lang. Ze komen en gaan en verschaffen de eigenaren daarbij
slechts een marginaal inkomen.
Toch kan worden geconstateerd dat een groep bedrijfjes erin is geslaagd om te groeien. Deze
winkels met een stabieler bestaan zijn meer gespecialiseerd. De boekwinkels – die trouwens
bijna geen boeken verkopen – voorzien de schooljeugd van pennen, potloden en schriften.
Het nieuwste op het gebied van Chinese fietsen wordt verkocht in winkels op Plaza Libertad.
Hier zijn ook de drankenhandels. Deze verkopen rum en Singani, maar men bezoekt ze toch
vooral om Cayman te kopen. Dit is de lokale alcohol van 96% in de onmiskenbare paarse blik-
ken met een inhoud tussen een kwart en vijf liter. Voor consumptie wordt de Cayman verdund
met sinasappelsap of Fanta. De in de voorbeelden genoemde winkels kennen ondertussen een
omzet die rechtvaardigt dat de eigenaren ervan gerekend kunnen worden tot een nieuwe
middenklasse die is ontstaan uit de bevolking van de Zona.
Naast de traditionele winkels die zijn opgezet door buurtbewoners kent de Zona in toene-
mende mate een instroom van filiaalbedrijven. Het meest prominent zijn de filialen van de
Manaco, Bolivia’s grootste warenhuis, gespecialiseerd in goedkope schoenen. Manaco’s eerste
filiaal aan Plaza de la Libertad opende in 1994. In 1999 waren er al vier filialen aan het plein
gelegen. Andere filiaalbedrijven die zich in de Zona 16 de Julio hebben gevestigd, richten zich
op de verkoop van bouwmaterialen of voedsel. De bekendste bedrijven zijn Duralit (bouwma-
terialen) en Pollo Dorado en IMBA die kippen verkopen. Opvallend is ook de opening van een
filiaal van CARSO op het Plaza de la Libertad. Deze keten is namelijk gespecialiseerd in de
verkoop van huishoudelijke apparaten als wasmachines en ovens. Dat er nu voor het eerst een
winkel geopend is waar deze goederen worden verkocht, duidt er op dat de koopkracht, ten-
minste bij een deel van de lokale bevolking, is toegenomen (zie hoofdstuk 5 voor een inko-
mensanalyse van de bewoners). Hoewel deze filiaalbedrijven een versterking betekenen van de
economische basis van de Zona, vormen ze tegelijkertijd een bedreiging voor de winkels van
de buurtbewoners. Het meest bedreigd lijken de kruidenierhandeltjes. Tot op heden is er nog
geen echte supermarkt in de Zona. Toch lijkt het slechts een kwestie van tijd dat supermark-
ten en warenhuizen een poging zullen wagen om deze markt in handen te krijgen.
Hoewel ervaringen in andere Latijnsamerikaanse lage-inkomenswijken laten zien dat de
lokale winkeltjes zich zelf soms boven verwachting goed weten te handhaven – ook al probe-
ren supermarkten de markt te infiltreren (Tokman 1978, pp. 1187-1198) – lijkt hun situatie wei-
nig rooskleurig. Geheel in lijn met de gedachten van Milton Santos, zijn het de bedrijven uit
het circuit superieur die zich in de Zona weten te handhaven en te groeien (Santos 1979). Het
zijn dan ook deze bedrijven die in de Zona 16 de Julio verantwoordelijk zijn voor de verbre-
ding en verdieping van het productassortiment. De marginale winkeltjes uit het circuit infe-
rieur leggen in de Zona met zekere regelmaat het loodje. Dat dit niet direct opvalt is te dan-
ken aan de enorme hoeveelheid bewoners die ook hun geluk als zelfstandig ondernemer
willen proberen en steeds weer nieuwe winkeltjes het licht doen zien. Toch is hier nauwelijks
sprake van continuïteit. Op termijn kan deze ontwikkeling leiden tot een aanzienlijke vermin-
dering van het aantal economische activiteiten. Dit zal dan tevens gepaard gaan met een afna-
me van het aandeel zelfstandigwerkzamen, mede doordat zich een groei voordoet in de for-
mele werkgelegenheid in de grotere winkels.
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Dynamiek in het grondgebruik
De dynamiek in het grondgebruik ten behoeve van economische activiteiten in de Zona 16 de
Julio kan effectief worden geïllustreerd aan de hand één enkel bouwblok (figuur 4.5). Van het
bouwblok dat in figuur 3.5 diende om de verdichting ten gevolge van hoogbouw weer te
geven, is tevens het grondgebruik in de verschillende jaren geregistreerd.4

In 1984 werden acht percelen benut voor handelsactiviteiten en één voor nijverheid. De win-
keltjes die zich in het bouwblok bevonden, verkochten in hoofdzaak levensmiddelen.
Vijf jaar later was het aantal winkeltjes slechts beperkt toegenomen. Van groter belang was de
vermenging van functies op percelen. In de recent gereedgekomen hoogbouw verschenen
horecagelegenheden en tandartspraktijken op de verdiepingen boven de winkeltjes.
In 1994 was het grondgebruik in het bouwblok drastisch gewijzigd. Meer dan de helft van de
percelen werd benut ten behoeve van economische activiteiten. De toename van economische
activiteiten deed zich zowel in handel, nijverheid als dienstverlening voor. Onder de winkels
had een verdergaande differentiatie plaatsgehad. Nog steeds waren er ook levensmiddelen-
winkeltjes, maar er hadden zich bijvoorbeeld ook een kantoorboekhandel en rijwielonderde-
lenverkoper gevestigd. De nijverheidsbedrijven richten zich vooral op productie van houten
en metalen voorwerpen die op marktdagen letterlijk voor de deur worden verkocht. Het
meest opvallend was de groei in de dienstverlening. Deze kwam grotendeels op het conto van
de horeca. Het meest in het oog springende verschijnsel was de bouw van feest/drinkhallen.
Deze richten zich voor een belangrijk deel op bezoekers van de markt. Tijdens de markt wor-
den er maaltijden geserveerd en na afloop van de markt zijn ze vooral gevuld met drinkenden.
Samen met het danslokaal en de automatenhal zorgen de feest/drinkhallen ervoor dat er een
lokaal uitgaanscentrum is ontstaan.

De markt in de Zona 16 de Julio
De handel in de Zona 16 de Julio beperkt zich niet tot winkels. Van uitzonderlijke betekenis
voor de economische ontwikkeling die hier heeft plaats gehad, is de aanwezigheid van de
Feria 16 de Julio, de markt die op donderdag maar vooral op zondag vele kooplustigen trekt.
Reeds voordat er in El Alto woonwijken verschenen werd er handel gedreven op het grond-
gebied van wat later de Zona 16 de Julio zou worden. Hoewel de omvang van de handel toen
niet te vergelijken valt met de huidige, stond de Zona toentertijd bekend als het overslagpunt
van landbouwproducten afkomstig van de hoogvlakte. Ook werd hier een markt gehouden
door de boeren afkomstig van het omliggende platteland. Op deze markt kochten de inwo-
ners van La Paz veelal hun voedsel.
Op de moderne wekelijkse markt worden nog steeds groenten en aardappels verhandeld die
afkomstig zijn van de Altiplano. Toch maken deze producten maar een beperkt deel uit van de
totale handel. Er is haast geen product voorstelbaar dat er tegenwoordig niet wordt verhan-
deld. Parfum uit Brazilië; blikken borden uit China; videorecorders uit Japan en pinda’s uit
Sucre zijn maar enkele van de goederen die hier kunnen worden aangetroffen. Ook kleinvee
en huisdieren, auto’s, bussen en vrachtwagens en industriële naaimachines worden hier ver-
handeld. Recentelijk is het belang van de Ropa Americana, tweedehands kleding uit de
Verenigde Staten, sterk gestegen. In 1999 werd al rond een kwart van de markt hiermee
gevuld en alles wijst er op dat dit aandeel nog zal toenemen. Op zondagen trekt de markt zo’n
60.000 bezoekers, die naar schatting één miljoen Amerikaanse dollars besteden (GRAMA
1994, p.52). Eén van de redenen voor de populariteit van de markt is de contrabando die er
wordt verkocht. Het aanbod van deze goederen – die het land zijn binnen gesmokkeld en
waarover geen belasting is betaald – loopt uiteen van waspoeder en oregano uit het nabuur-
land Peru, tot elektrische apparaten uit het Verre Oosten.
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Figuur 4.5 - Grondgebruik in een bouwblok in de Zona 16 de Julio 1984, 1989 en 1994
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De zondagsmarkt is verdeeld in een aantal segmenten die naar product zijn gespecialiseerd
(figuur 4.6). Op marktdagen veranderen bepaalde straten in het domein van handelaren in
dieren, naaimachines, meubels, tweedehands kleding en auto’s. In de loop van de jaren is een
verstrengeling ontstaan van de activiteiten op de markt en die op de aangrenzende percelen.
Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de ateliers van de kleermakers zijn gevestigd daar waar
de naaimachines op de markt worden verkocht en dat de metaalbewerkingsbedrijven zijn
gelegen daar waar ijzerwaren worden verkocht. Wanneer producten van buiten de stad moe-
ten worden aangevoerd, bevinden zich de opslagfaciliteiten in het betreffende segment. Dit
verschijnsel is vooral duidelijk zichtbaar in het marktsegment waar de tweedehands kleding te
koop is. Welhaast ieder pand in dit segment ligt vol met balen kleding.

Het grote voordeel van de clustering is voor de klanten het grote aantal verkooppunten waar-
uit zij kunnen kiezen. Altijd is er wel één die heeft wat men zoekt. Voor de handelaren is het
voordeel gelegen in een groter aantal klanten dat specifiek op hun product afkomt. Daarnaast
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Desaguadero

Veel van de gesmokkelde goederen die op de markt van 16 de Julio worden verkocht, arriveren via

het Peruaanse grensstadje Desaguadero. Hier staat voor de grens een lange rij mensen te wachten

om Bolivia binnen te komen. Eén voor één moeten zij – letterlijk gebukt onder een zware last – de

grens passeren. Voordat de bussen naar La Paz vertrekken, worden deze grondig doorzocht door de

Boliviaanse douane. De inzittenden hebben echter haast geen koopwaar bij zich. Zodra de doua-

niers zijn vertrokken, begint de bus te rijden, om na twee honderd meter weer tot stilstand te

komen. Hier stappen de passagiers uit om hun koopwaar in te laden. Iedere vierkante centimeter

van de bus is nodig om de dozen en zakken te kunnen transporteren. In het gangpad zitten en lig-

gen de passagiers boven op de handelswaar.

Bron: veldwerk 1999
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Figuur 4.6 - Plattegrond van de zondagsmarkt in de Zona 16 de Julio, 1999



kunnen zij besparen op transportkosten en op arbeidstijd, door de opslag dicht bij het ver-
kooppunt te hebben. De economies of scale die zijn ontstaan trekken kopers uit heel El Alto, La
0Paz en het omliggende platteland. De markt kent namelijk niet alleen een ruim aanbod aan
producten, de prijzen zijn ook beduidend lager dan in de winkels van La Paz.
De ordening naar productgroep geld alleen voor het centrale deel van de markt. Hier bezitten
handelaren een vaste plek voor hun kraam. Aan de randen van de markt is de situatie geheel
anders. Vooral langs de spoorlijn op de rand van de hoogvlakte, zitten gelegenheidshandelaren
met weinig meer dan een kleed vol handelswaar dat nauwelijks enige waarde vertegenwoor-
digt. Hier proberen stedelijke armen een graantje mee te pikken van de handel op de markt
van de Zona 16 de Julio. Oude kranten, lege flessen en zelfs kroonkurken vormen hier de han-
delswaar. Naast een zeer bescheiden inkomen, levert de markt deze zelfstandig werkzamen
slechts de hoop om ooit op te kunnen klimmen in de handelshiërarchie. Zij dromen ervan om
ooit de eigenaar te zijn van een goed gesorteerde kraam in het hart van de markt.
Overigens blijft de handel op straat niet beperkt tot de marktdagen. Een aantal van de
(markt) stalletjes heeft een min of meer permanent karakter gekregen. Zo zitten er in het
centrum overdag altijd vrouwen met grote manden met broodjes, staan er krantenkiosken en
worden er zuivelproducten verkocht. Daarnaast lopen op straat ijs- en frisdrankverkopers en
hangen er schoenpoetsers rond. Chauffeurs wachten in hun wagens op opdrachten en om de
tijd te doden zijn er tafelvoetbalspelen. De markt is de grote motor van de economische acti-
viteit in de Zona, zoals ook in het volgende hoofdstuk zal blijken als nader wordt ingegaan op
de werkende bevolking van de Zona 16 de Julio.

4.4 Conclusie

De in dit hoofdstuk behandelde ruimtelijk economische ontwikkelingen in de Zona 16 de
Julio zijn in een aantal gevallen zeer manifest. Terwijl het gebruik van de openbare ruimte in
de Zona maar in beperkte mate aan veranderingen onderhevig is geweest, hebben zich op het
gebied van de ontwikkeling van de grondwaarde en het grondgebruik voor economische acti-
viteiten wezenlijke veranderingen voltrokken.

De grondwaarde vertoonde een sterke stijging in de tweede helft van de jaren tachtig en de
jaren negentig. Deze stijging was veel groter dan in veel andere gebieden in de agglomeratie
La Paz. Door deze stijging behoort de Zona 16 de Julio zeker niet meer tot de “goedkope
gebieden”. Hiermee lijkt de Zona de rol als vestigingsgebied voor lage-inkomenshuishoudens
die het zo lang had te hebben afgeschut.
Een nadere beschouwing van de ontwikkeling van de grondwaarde laat zien dat deze – naast
de algemene toename – vooral ook wordt gekenmerkt door een sterke differentiatie. Hierbij is
het vooral de waarde van percelen langs de belangrijkste straten in het centrum van de Zona
16 de Julio die explosief omhoog is geschoten. De grondwaarde hier is opgelopen tot het vier-
voudige van die in meer perifere delen van de Zona.
De ontwikkelingen in de grondwaarde van de percelen in de Zona 16 de Julio kunnen niet los
worden gezien van de veranderingen in het grondgebruik. Percelen die van oudsher uitslui-
tend een residentiële functie bezaten, worden steeds vaker benut ten behoeve van economi-
sche activiteiten. De grond in de Zona heeft hiermee naast een residentiële waarde ook een
economische waarde gekregen. Deze wordt grotendeels bepaald door de verdiensten die op
een locatie kunnen worden gerealiseerd. Dit verklaart de verschillen in grondwaarde tussen
het centrum van de Zona 16 de Julio en de aanpalende gebieden.
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Het gebruik van grond voor economische activiteiten heeft een lange traditie in de Zona 16
de Julio. Al sinds oudsher worden hier de agrarische producten van het omliggende platteland
verhandeld. Uit deze activiteit is de markt ontstaan die tweemaal per week plaats heeft. In de
jaren tachtig en negentig heeft deze zich weten te ontwikkelen tot één van de grootste van
Bolivia waar producten van over de gehele wereld worden verhandeld. Deze markt vormde de
motor van de ontwikkeling van de economische activiteiten in de Zona. Rond de markt zijn
nieuwe dienstverlenende bedrijfjes ontstaan die zich bezig houden met opslag en transport
van goederen. Voorts richten veel nieuwe winkeltjes zich op de drommen kopers die op de
markt afkomen.
Voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling heeft dit alles tot gevolg dat het aantal winkels
en bedrijven in de Zona vele malen groter is dan men in dergelijke wijken zou vermoeden.
Handel is nog steeds de belangrijkste economische activiteit. Het is evenwel de dienstverle-
ning die zich in de jaren negentig het meest dynamisch heeft getoond. In deze sector heeft
zich naast een groei in het aantal bedrijven, ook een verandering in de aard van de bedrijven
voorgedaan. Mede door de opkomst van de zakelijke en financiële dienstverlening is het
karakter van de wijken fundamenteel veranderd ten opzichte van de situatie van vóór de eco-
nomische crisis halverwege de jaren tachtig.
De Zona 16 de Julio vervult nog steeds een belangrijke residentiële rol. Daarnaast is het vanaf
de tweede helft van de jaren tachtig vooral ook een bloeiend en dynamisch economisch
gebied geworden. Hiermee is het karakter van de Zona sterk veranderd. De economische
activiteiten richten zich heel duidelijk niet enkel op de eigen bevolking, maar trekken gebrui-
kers uit de gehele agglomeratie. Het relatief belang van het grondgebruik ten behoeve van
economische activiteiten is hiermee groter dan dat ten behoeve van het wonen. Daarmee is de
functie van de Zona, ondanks dat er meer dan 50.000 personen wonen, verschoven van een
residentiële naar een economische.

Noten

1. Deze cijfers vertekenen het beeld. Veelal bevinden zich meerdere scholen in één gebouw. Zo komt

het meerdere keren voor dat het onderwijs ’s ochtends – administratief – door een andere school

wordt verzorgd dan ’s middags.

2. Deze cijfers zeggen niet veel over de kwaliteit van het onderwijs. De gemeente verleende in 1994
slechts 19 procent van de scholen het predikaat goed. Het betrof dan in hoofdzaak private scholen.

3. Dit impliceert niet dat de overige percelen niet economisch benut zouden worden. Een eventueel

grondgebruik voor economische activiteiten is evenwel niet zichtbaar. Voorts is het ook zeer wel

mogelijk dat op één perceel meerdere economische activiteiten worden ontplooid.

4. Door het ontbreken van de benodigde luchtfoto’s beperkt de weergave in deze figuur zich nood-

gedwongen tot de situatie van 1994.
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5 ONTWIKKELINGEN IN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN 

De voorgaande hoofdstukken toonden een groot aantal veranderingen in de Zona 16 de Julio.
Onder invloed van de voortgaande bouwactiviteiten is vooral de morfologie van de Zona
sterk gewijzigd: de traditionele adobe woningen van slechts één bouwlaag zijn grotendeels
vervangen door moderne bakstenen woningen met meerdere bouwlagen. Voorts bleken zich
grote veranderingen te hebben voorgedaan in het grondgebruik: het belang van het residenti-
ële grondgebruik is verminderd door de sterke opkomst van het economische grondgebruik.
Hiermee is de arbeidsmarkt van de Zona danig veranderd.
Tot dusver is de rol van de buurtbewoners in de Zona onderbelicht gebleven. In dit hoofdstuk
zal nader worden ingegaan op de sociaal-economische kenmerken van de bewoners. Hierbij
wordt ingegaan op de wijze waarop de bewoners in hun levensonderhoud voorzien.
Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan de beroepsstructuur van de bewoners. De lite-
ratuur met betrekking tot buurtconsolidatie lijkt te suggereren dat dit proces gepaard gaat met
een steeds betere verankering van de bewoners in de urbane arbeidsmarkt (zie hoofdstuk 1).
Hierdoor mag worden verwacht dat de bewoners geleidelijk aan meer arbeidsstabiliteit en -
zekerheid verwerven. De vraag is dan ook of er in de periode 1984-1999 sprake is geweest van
verandering in de beroepsstructuur en zo ja, hoe deze is te verklaren.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: eerst worden in paragraaf 5.1 de veranderingen in
het opleidingsniveau van de bevolking van de Zona 16 de Julio behandeld, omdat deze een
belangrijke rol spelen bij de individuele mogelijkheden om een inkomen te verwerven; vervol-
gens komt de beroepsstructuur aan bod in paragraaf 5.2.; paragraaf 5.3 is gewijd aan de indivi-
duele en huishoudensinkomens; paragraaf 5.4 geeft een samenvatting van de onderzoeksbe-
vindingen.

5.1 Veranderingen in het opleidingsniveau

Economische en sociale aspecten van scholing in El Alto
Het opleidingsniveau wordt gezien als een belangrijke indicator van human development.
Kennis en vaardigheden die tijdens opleiding en training worden verkregen, zijn belangrijk bij
het verwerven van een inkomen. Deze samenhang tussen opleiding en inkomen blijkt duide-
lijk in El Alto: hoe hoger de genoten opleiding, des te hoger het inkomen. Vooral in de zoge-
naamde formele sector speelt dit gegeven. Het toetreden tot de formele sector is welhaast uit-
gesloten zonder opleiding. In de informele sector lijken mensen meer aangewezen op
aangeboren vaardigheden en netwerken dan op hun opleiding (Fé y Alegría 1980, pp.16-19).
Scholing heeft niet alleen materiële, maar ook immateriële betekenis. Mensen zijn door scho-
ling beter in staat om problemen te duiden en hun leven zinvol in te vullen (Fé y Alegría
1980, pp.20-26). Deze immateriële aspecten van scholing zijn in Bolivia van bijzonder belang,
aangezien de bevolkingsparticipatie in de politieke besluitvorming aanzienlijk is toegenomen.
De voorheen onmondige bevolking heeft nu de mogelijkheid om mee te beslissen over hun
toekomst. Scholing biedt de burgers betere mogelijkheden om ook daadwerkelijk zinvol deel
te nemen aan het politieke besluitvormingsproces.

Het deelnemen van jongeren in het onderwijs wordt sterk beïnvloed door economische en
sociale factoren. Veel van de jongeren in El Alto zijn door economische factoren niet in staat
om onderwijs te volgen. Zo kunnen de kosten van scholing te hoog zijn voor de ouders, of
moeten de jongeren werken om te zorgen voor een aanvulling op het huishoudensinkomen.
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Het is zeker niet ongewoon dat één kind uit een huishouden werkt om de opleiding van de
anderen te betalen. Hierbij openbaart zich een conflict tussen de economische realiteit en
sociale wenselijkheid: de Boliviaanse overheid vindt het wenselijk als kinderen tot hun 18de
levensjaar naar school gaan. In de praktijk echter blijken ze vaak voortijdig school te verlaten
om te participeren in de urbane arbeidsmarkt. Het is hoopvol dat ouders in toenemende mate
schroom ervaren voor hun niet schoolgaande kinderen. Categorisch ontkennen ouders waar-
van de kinderen overduidelijk dag in, dag uit meewerken in de ouderlijke winkel, dat deze
niet naar school zouden gaan. Meestal ‘helpen ze nu net even mee’.
Toch is het percentage kinderen dat onderwijs volgt in El Alto nog steeds hoger dan op het
platteland1 en wijkt het niet af van de overige urbane gebieden in Bolivia. Dit komt tot uit-
drukking in een hoger opleidingsniveau van de bewoners die zijn geboren in urbane gebieden,
zoals de agglomeratie La Paz, dan dat van ruraal-urbane migranten die hun jeugd op het plat-
teland hebben doorgebracht.

De aanwezigheid van opleidingsmogelijkheden (zie hoofdstuk 4) zegt weinig over de kwa-
liteit van de uiteindelijk genoten opleiding. Verantwoordelijk voor onderwijs in Bolivia is het
Nationale Secretariaat van Onderwijs. In 1994 werd in het kader van de Wet op de
Decentralisatie de zorg voor het openbare onderwijs aan de gemeenten gedelegeerd. De ove-
rige scholen worden beheerd door de particuliere instellingen (HAMEA 1995, p.14). Het vol-
gen van onderwijs aan een particuliere school is aanzienlijk duurder dan aan een openbare.
Weinig inwoners van El Alto zijn financieel bij machte hun kinderen naar een particuliere
school te sturen. Het zijn juist deze onderwijsinstellingen die in het algemeen het beste
onderwijs verzorgen.
Eén van de redenen voor de geringe kwaliteit van de openbare scholen zijn de bezuinigingen
op onderwijssalarissen. Leraren behoren tot de laagst betaalden in Bolivia. Velen verlaten dan
ook het onderwijs als zij hiertoe de kans krijgen. Als gevolg hiervan wordt het openbare
onderwijs in El Alto verzorgd door docenten die zelf maar een beperkt opleidingsniveau heb-
ben.

Het opleidingsniveau in de Zona 16 de Julio
Lezen en schrijven zijn de eerste vaardigheden die door scholing worden bijgebracht. Het
mag dan ook geen al te grote verwondering wekken dat haast 80 procent van de bewoners van
de Zona 16 de Julio die niet kunnen lezen of schrijven geen formele scholing hebben genoten.
Overigens is het merendeel van de overige analfabeten maar korte tijd naar school geweest
(CNPV 1992).

In 1992 konden in de Zona 16 de Julio ruim 3.900 personen van 15 jaar en ouder niet lezen en
schrijven. Dit betekent dat van de bevolking van Zona 16 de Julio 13 procent analfabeet is.
Hiermee wijkt de Zona niet af van het beeld voor geheel El Alto (INE 1995, p.69). Wanneer
men zich realiseert dat in de perifere wijken het percentage analfabeten relatief hoog is door
de recente ruraal-urbane migranten is dit een teleurstellende constatering.
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Tabel 5.1 - Analfabetisme in de Zona 16 de Julio (mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder), 1992

mannen vrouwen totaal 

analfabetisme 710 (5 %) 3.227 (21 %) 3.941 (13 %) 

Bron: CNPV 1992



Het verschil in alfabetiseringsgraad tussen mannen en vrouwen is groot. Onder mannen is dit
95 procent, onder vrouwen slechts 79 procent.

De leeftijdsgroep met relatief de grootste problemen zijn de ouderen. Van de zeventigers in
de Zona is meer dan 30 procent analfabeet. Hoewel velen in deze leeftijdsgroep al lang is de
stad wonen, hebben zij hun jeugd op het platteland door gebracht waar scholing toentertijd
niet vanzelfsprekend was. Het feit dat het aandeel analfabeten groot is in de hogere leeftijds-
categorieën geeft evenwel geen verklaring voor het hoge aantal analfabeten in de Zona.
Uit figuur 5.1 blijkt dat het echte probleem van het analfabetisme ligt bij de groepen tussen 35
en 64 jaar. Niet alleen dragen deze groepen sterk bij aan het aantal analfabeten, het betreft
ook groepen die niet zo eenvoudig meer naar school zijn te krijgen. De alfabetiseringsgraad in
de leeftijdsgroepen 15-24 en 25-34 jaar, respectievelijk 97 en 94 procent, duiden er op dat met
het voortschrijden van de tijd het analfabetisme grotendeels zal verdwijnen. Dit geldt niet
voor de groep analfabeten van middelbare leeftijd. Een aantal NGO’s richt zich, samen met
de gemeentelijke overheid, speciaal op hen (Bascón ea.1988a, p.110).

Het eerste wat opvalt bij bestudering van het opleidingsniveau in de Zona 16 de Julio is dat 13
procent van de bewoners geen formele opleiding heeft genoten (tabel 5.2). Hoewel dat dicht
in de buurt zit bij het percentage analfabeten in de Zona, betreft het toch niet geheel dezelfde
groep. Ook onder degenen die wel een formele opleiding hebben genoten, zijn analfabeten
aan te treffen.

Een tweede punt is dat het overheidsideaal dat iedereen tenminste intermedio zou moeten
voltooien niet is bereikt. In 1992 had bijna de helft van de bewoners in de Zona geen interme-
dioniveau behaald. Echter niet mag worden vergeten dat dit hoge percentage voor een groot
deel wordt veroorzaakt door kinderen die nog te jong zijn voor het voltooien van intermedio
en ouderen die in het geheel geen opleiding hebben genoten en dat naar alle waarschijnlijk-
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Figuur 5.1 - Aantallen analfabeten per leeftijdscategorie in de Zona 16 de Julio, 1992
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heid ook nooit meer zullen doen. Toch lijkt het er niet op dat het probleem van een laag per-
centage tot intermedioniveau opgeleiden zich zelf in de loop der tijd oplost. Van de 15 tot 20
jarigen heeft acht procent het basico nog niet voltooid, iets dat zij ten minste vier jaar eerder al
hadden behoren te doen. Vijf procent van de jeugd tussen de zes en 14 jaar is zelfs nog nooit
begonnen met het volgen van lessen en nog eens vijf procent heeft de school al weer verlaten
voordat ze 15 werden.

Het voortijdig verlaten van school begint zowel voor jongens als voor meisjes al vanaf hun
twaalfde jaar (figuur 5.2). Meisjes zijn eerder geneigd school te verlaten dan jongens. Ouders
lijken meer belang te hechten aan een opleiding voor hun zonen dan voor hun dochters. Het
zijn dan ook vooral de dochters die thuis kunnen worden aangetroffen, terwijl ze aan het
werk zijn in het winkeltje van hun ouders of op de kleine kinderen passen als hun ouders aan
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Tabel 5.2 - Het opleidingsniveau van mannen en vrouwen (5 jaar en ouder) in de Zona 16 de Julio
1992 (in %)

man vrouw totaal 

geen opleiding 7,8 18,1 13 

básico 30,5 39 34,8 

intermedio 24,6 20,5 22,5 

medio 29,7 18 23,8 

enseñanza técnica 1,6 1 1,3 

normal 1 0,8 0,9 

universidad 4,3 2,1 3,2 

anders 0,5 0,5 0,5 

N = 20.168 (100 %) 20.541 (100 %) 40.709 (100 %) 

bron: CNPV 1992 

Het Boliviaanse onderwijssysteem

Het Boliviaanse onderwijssysteem bestaat een aantal opvolgende, leeftijdsspecifieke, niveaus.

Voor kinderen naar de básico gaan, kunnen ze reeds een jaar lang vrijwillig naar een peuterschool

(kinder) zijn geweest. Wanneer de kinderen eenmaal zes jaar oud zijn, begint de leerplicht. Eerst

volgen ze vijf jaar lang de básico. Na de vijfde klas van de básico volgen drie jaar intermedio en nog

eens vier jaar medio. Als jeugdigen 18 jaar worden, is hun algemene scholing voltooid en kunnen

degenen die dit willen en het zich kunnen veroorloven, zich meer specialiseren. Dit kan door te kie-

zen voor het volgen van enseñanza técnica, een technische opleiding of normal, een meer administra-

tieve opleiding. Tenslotte bestaat er nog de mogelijkheid om een universidad te bezoeken.

De Boliviaanse overheid streeft naar een situatie waarin de jeugd ten minste het intermedioniveau

volbrengt. Op dat moment kan worden verwacht dat zij het lezen en schrijven op zijn minst beheer-

sen. Na het laatste jaar basico, dat wil zeggen op elf jarige leeftijd, zijn veel kinderen deze vaardighe-

den nog niet machtig. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen. Ten eerste gaan

Boliviaanse schoolkinderen slechts halve dagen naar school. De vijf jaar basico zijn dus eigenlijk

maar tweeënhalf schooljaar. Ten tweede, hebben de onderbetaalde leraren in de jaren 90 substantiële

delen van de schooljaren gestaakt. Voor de scholieren was het niet ongewoon om weken of zelfs

maanden geen les te krijgen (Pot 1996, p.49).



het werk zijn. Voorts verlaten nogal wat meisjes voortijdig de school omdat ze zwanger zijn.
Seksuele voorlichting kan er toe bijdragen dat meer meisjes dan nu hun schoolloopbaan
weten te voltooien. Vooralsnog weten haast tweemaal zoveel jongens als meisjes door te drin-
gen tot het hoger onderwijs.

Meer informatie voor de ouders over het belang van scholing voor hun kinderen en een aan-
passing van het onderwijs aan de arbeidsmarkt zou de effectiviteit van het onderwijs in de
Zona 16 de Julio ten goede komen. Een probleem is dat de leerlingen nogal eens van school
wisselen. Dit is één van de gevolgen van de hoge verhuismobiliteit van de bewoners (zie
hoofdstuk 6). Daarnaast is er op gewezen dat nogal wat leerlingen van school wisselen door-
dat de ouders van mening zijn dat een andere school dan die waarop hun kinderen zitten
‘beter’ is (Gregoire 1990, pp.58-59). Het gevolg is echter vaak een slechter onderwijsresultaat
als gevolg van een verstoring in de schoolroutine.
Nog steeds gaapt er een kloof tussen hetgeen de meeste opleidingen bieden en hetgeen op de
arbeidsmarkt wordt gevraagd. Eén van de grootste lacunes in de onderwijsvoorziening is het
gebrek aan technische opleidingen (Wanderley 1996). Dit leidt ertoe dat in de Zona 16 de
Julio slechts iets meer dan één procent van de bevolking een technische opleiding heeft geno-
ten (tabel 5.2). Voor een groot deel van de schoolverlaters houdt deze situatie in dat ze niet
zijn opgeleid voor de banen die beschikbaar zijn (Gregoire 1990, pp.53-54). Als gevolg hiervan
zullen zij hun beroepscarrière beginnen als loopjongen en moeten zij in de praktijk een vak
leren. Het is niet moeilijk voorstelbaar dat hun salaris laag blijft totdat zij gekwalificeerd zijn
voor hun vak. Een basis technische opleiding zou de werknemers kunnen afleveren waarop de
arbeidsmarkt zit te wachten.
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Figuur 5.2 - Leeftijdsspecifieke participatie in het onderwijs voor mannen en vrouwen tussen de 6 en
25 jaar in de Zona 16 de Julio (in %)
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5.2 De beroepsstructuur in de Zona 16 de Julio

De sociaal-economische context
De sociaal-economische context in Bolivia is sinds het begin van de jaren tachtig danig veran-
derd. Na de zware economische crisis in de eerste helft van de jaren tachtig volgden in 1985
ingrijpende economische hervormingen. Mede hierdoor trad een periode van herstel in.
Halverwege de jaren negentig was Bolivia – hoewel arm – een land met een min of meer sta-
biele economie. Toch is er zeker geen reden voor blind optimisme. Bolivia’s geschiedenis kent
genoeg voorbeelden van economische terugval na perioden van relatieve voorspoed.
De economische hervormingen hebben grote invloed gehad op de beroepsstructuur in de
Zona 16 de Julio. Het verlies van veel formele werkgelegenheid als gevolg van liberalisering en
bezuinigingen resulteerde er in dat meer personen moesten werken om de huishoudinkomens
op peil te houden en dat velen aangewezen waren op inkomsten uit activiteiten in de infor-
mele sector. Hiermee nam tevens het belang van de eigen buurt als locatie voor het verwerven
van een inkomen sterk toe. Van oorsprong werkten de inwoners van de Zona 16 de Julio voor-
al in La Paz, tegenwoordig werkt een meerderheid in, of in de omgeving van de eigen
woning.

Dichotomie of continuüm?
De dualistische visie op de arbeidsmarkt van een formele en een informele sector is bij een
arbeidsmarkt analyse in de Zona 16 de Julio weinig bruikbaar. Bovendien is deze visie achter-
haald. Door deze visie ontstond vaak het beeld dat de formele sector superieur zou zijn aan de
informele sector. In extreme gevallen werd het bestaan van de informele sector enkel verklaard
door het onvermogen van de formele sector om voldoende arbeidskrachten te absorberen. Dit
maakte de informele sector tot de plaats waar mensen werkten die geen andere keuze hadden
en bestempelde werkenden in de informele sector min of meer tot mislukkingen. Niet zonder
reden stuitte deze dualistische visie op de arbeidsmarkt in de loop der tijd op veel weerstand
(Breman 1976, pp.7-23; Bromley 1979, pp.1034-1035, Raczynski 1979, pp.11-47; Fields 1990).
Het blijkt niet zo eenvoudig om activiteiten in de informele sector te beginnen als wel wordt
gesuggereerd, omdat er restricties kunnen zijn die de toetreding tot de informele sector regu-
leren.2 Voorts kan het moeilijk zijn om financiering te vinden voor informele activiteiten,
omdat de toegankelijkheid tot kredieten en leningen beperkt is voor diegenen die niet in de
formele sector werken (Pradhan 1994, pp.28-29). Tenslotte blijken verdiensten in de informele
sector niet per definitie lager te zijn dan in de formele sector: informeel staat niet gelijk aan
arm.
Een bruikbaar alternatief voor de formele-informele dichotomie wordt verschaft door
Bromley (1988). Op basis van onderzoek in Cali (Colombia) ontwikkelde hij een model waar-
in stabiliteit en zekerheid van werk en de zelfstandigheid en flexibiliteit bepalend zijn voor de
positie op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de mate van stabiliteit en zekerheid van werk
onderscheidt hij de categorieën career work, waarbij deze hoog is en casual work, waarbij deze
laag is. Hiermee brengt ook hij een scheiding aan tussen het formele deel van de arbeidsmarkt
en het informele deel. In zijn model gaat hij echter verder door ook rekening te houden met
de zelfstandigheid en flexibiliteit van het werk. Zodoende komt hij tot een onderverdeling
van de arbeidsmarkt in zes categorieën (figuur 5.3), waarbij het formele deel van de arbeids-
markt uiteenvalt in vrije beroepen en vaste loondienst en het informele deel in kleine zelfstandi-
gen, afhankelijk werk, thuiswerk op stukloonbasis en tijdelijke loonarbeid.
Aan de hand van het model van Bromley zal in dit hoofdstuk worden geanalyseerd hoe in ons
onderzoeksgebied de beroepsstructuur is veranderd.
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Naar een analyse van de beroepsstructuur in de Zona 16 de Julio
Eén van de belangrijkste vragen in dit hoofdstuk is: “zijn werkenden in de loop der tijd in
staat om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren?”
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal in het vervolg van dit hoofdstuk aandacht wor-
den besteed aan de bedrijfsklassen, de beroepen, de mate van zekerheid van werk en de inko-
mens. Deze gegevens zullen worden gebruikt om een analyse van de arbeidsrelaties te leveren
waarbij gebruik gemaakt wordt van het bovenstaande model van Bromley. Het hanteren van
dit model leidt tot een beter inzicht in de beroepsstructuur dan het gebruik van de formeel /
informeel dichotomie. Niet alleen wordt nu duidelijk of men in de loop van een arbeidscarriè-
re in staat is de overstap te maken van casual work (informeel) naar career work (formeel), maar
ook of er verschuivingen plaatshebben binnen het casual work. Dit laatste kan wel eens cruci-
aal zijn in de context van de Zona 16 de Julio, want eerder onderzoek wijst er reeds op dat
werkenden meermaals van arbeid veranderen maar dat dit slechts in een beperkt aantal geval-
len gepaard gaat met een opwaartse beweging op de arbeidsmarkt (Van Lindert 1991, pp.205-
207).

Participatie op de arbeidsmarkt
De beroepsbevolking3 van de Zona 16 de Julio wordt gedomineerd door drie groepen: de
scholieren/studenten, de huisvrouwen, en de werkenden. Samen vormen deze drie groepen
haast 90 procent van de totale beroepsbevolking (zie figuur 5.4). Van de beroepsbevolking is
tweevijfde economisch actief 4 (CNPV 1992).
Wanneer de samenstelling naar sekse van de diverse groepen wordt bekeken, valt op dat
alleen de groep studerenden een min of meer gelijke verdeling tussen het aandeel mannen en
vrouwen kent. Alle andere groepen worden gekarakteriseerd door een dominantie van één van
beide seksen. Op de huisvrouwen en huishoudsters na, worden alle groepen door mannen
gedomineerd (figuur 5.4). Voor de economisch actieve bevolking betekent dit dat deze een
overweldigende dominantie door mannen kent.
Zowel voor mannen als vrouwen is de participatie op de arbeidsmarkt het hoogst tussen 25 en
60 jaar (figuur 5.5 en 5.6). Het meest opvallende verschil tussen de participatiegraad van man-
nen en die van vrouwen, is dat die van de mannen voor veel leeftijdsklassen tweemaal zo hoog
is. Verder is het opvallend om te zien dat er in de Zona 16 de Julio een kleine groep econo-
misch actieve kinderen is. Hun bestaan wordt officieel ontkend, maar de censusdata laten zien
dat ze wel degelijk bestaan.
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Figuur 5.3 - Het continuüm van arbeidsrelaties (naar Bromley 1988)
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De mannelijke dominantie van de economisch actieve beroepsbevolking blijkt ook bij bestu-
dering van de leeftijdsspecifieke participatie op de arbeidsmarkt (figuren 5.5 en 5.6). De maxi-
male participatie graad van vrouwen bedraagt 62 procent (in de leeftijdscategorie 40-45 jaar).
Voor mannen bedraagt deze nagenoeg 100 procent (voor de leeftijdscategorieën 35-55 jaar).
Vrouwen blijken wel iets eerder aan het arbeidsproces deel te nemen. Tussen de 16 en 20 jaar
werkt een groter percentage vrouwen (27 %) dan mannen (22 %). Boven de 65 jaar werkt glo-
baal een zelfde percentage mannen als vrouwen.
Het longitudinale onderzoek toont een aantal veranderingen in de participatiegraad in de
loop der tijd. Bij de mannen is de meest in het oog springende verandering dat zij econo-
misch langer actief blijven. In 1984 vertoonde de participatiegraad van mannen een scherpe
daling rond hun 55ste jaar. Deze daling is verschoven tot na het 65ste jaar. Hiertegenover staat
dat de toetreding tot de arbeidsmarkt voor een aantal mannen op een iets latere leeftijd
geschiedt dan in 1984. Toch is de participatiegraad van mannen op de arbeidsmarkt tussen
1984 en 1999 vrij constant.

Bij de vrouwen ligt de situatie duidelijk anders: hier zijn aanzienlijke verschuivingen waar te
nemen. In 1984 was de hoogste participatiegraad per leeftijdsklasse 31 procent, in 1994 was dit
gestegen tot 62 procent, in 1999 zelfs tot 75 procent. Niet alleen werkt een veel groter deel van
de vrouwen, ook beginnen zij eerder in hun leven met werken en houden zij later op. Hierbij
dient wel te worden vermeld dat deze trends in 1994 op hun hoogtepunt waren. In 1999 is de
participatie op de arbeidsmarkt voor vrouwen tussen de 45 en 55 jaar hoger dan voor willekeu-
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Figuur 5.4 - De beroepsbevolking van de Zona 16 de Julio naar sekse, 1992
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rig welke leeftijdsklasse op een eerder moment (75 %). Toch is de totale arbeidsparticipatie
van vrouwen afgenomen ten opzichte van 1994, voornamelijk doordat er minder dertig en
veertig jarige vrouwen aan het arbeidsproces deelnemen.

Voor de periode 1994 – 1999 is de trend voor zowel mannen als vrouwen om langer te blijven
werken. Hieraan liggen veelal economische motieven ten grondslag. Enerzijds moet een aan-
tal ouderen dat bij hun kinderen inwoont, blijven werken om een aanvulling op het huishou-
densinkomen te realiseren. Anderzijds wil een deel van hen een zekere mate van financiële
zelfstandigheid van hun kinderen behouden. Voor beide motieven geldt dat ze voortkomen
uit het gebrek aan een algemeen pensioenstelsel.
De belangrijkste trend die de leeftijdsspecifieke participatie op de arbeidsmarkt laat zien is de
toename van het aandeel werkende vrouwen. Een trend die zich in alle leeftijdscategorieën
manifesteert. In de Zona 16 de Julio gaan vrouwen werken om een additioneel inkomen te
verwerven als reactie op het economische herstructureringsbeleid. Deze ontwikkeling is niet
onverwacht. Gilbert (1997, pp.1051-1052) wijst er reeds op dat de arbeid van vrouwen wordt
benut om een additioneel inkomen te verwerven. Dit gegeven wordt vrij algemeen geconsta-
teerd, ook buiten de context van Latijns Amerika (Blanc 1998; Ali 2000; Kellett & Tipple
2000).

Aan de hand van het voorbeeld Bogotá laat Gilbert (1997, p.1062) evenwel zien dat er ook
andere oorzaken kunnen zijn voor een toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Een
dalende vruchtbaarheid, een toegenomen loonpeil, een gestegen opleidingsniveau en de
opkomst van moderne beroepen die beter passen bij de sociale rol die vrouwen wordt toege-
dicht waren in Bogotá mede oorzaken voor de gestegen arbeidsparticipatie van vrouwen. Er
moet worden geconstateerd dat deze dus niet noodzakelijkerwijs gerelateerd is aan armoede.
In de Zona 16 de Julio lijken vooral de laatste twee redenen ook van toepassing te zijn. Laten
we, met dit in het achterhoofd, eens ingaan op de samenstelling van de werkende bevolking.

Veranderingen in de samenstelling en arbeidsrelaties van de werkende bevolking
Bolivia kent een traditie van sterke vakbonden en job patronage. Hierdoor was het voor som-
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Figuren 5.5 en 5.6 - Leeftijdsspecifieke participatie op de arbeidsmarkt naar sekse in de Zona 16 de
Julio, 1984, 1989, 1994 en 1999 (7 jaar en ouder)

Bron: veldwerken 1984, 1989, 1994 en 1999
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migen lange tijd mogelijk om een baan in de formele sector veilig te stellen. Gedurende de
economische crisis aan het begin van de jaren tachtig nam het relatieve belang van informele
werkgelegenheid dan ook nauwelijks toe. Dit veranderde pas met de economische herstructu-
reringspolitiek die in 1985 werd ingezet (zie hoofdstuk 2): er deed zich een scherpe stijging in
informele werkgelegenheid voor (Pradhan 1994, pp.12-13). Deze stijging, van 55 naar 60 pro-
cent van de totale werkgelegenheid, betekende dat alleen al in 1985 in de Boliviaanse steden
120.000 nieuwe informele arbeidsplaatsen werden gecreëerd (UDAPE 1991).
Het longitudinale onderzoek in de Zona 16 de Julio biedt de mogelijkheid om de uitwerking
van deze ontwikkeling op de lokale beroepsbevolking te volgen.

In de tweede helft van de jaren tachtig kent de Zona 16 de Julio een forse teruggang in het
aandeel werknemers in loondienst (tabel 5.3). Nog in 1984 was dit verreweg de belangrijkste
categorie met haast de helft van de totale aantal werkenden. De economische herstructure-
ringspolitiek van 1985 blijkt in de Zona te resulteren in een scherpe stijging in het aandeel
zelfstandig werkenden. Analoog hieraan daalde in 1989 het aandeel werkenden in loondienst
tot net boven de 30 procent. Sinds die tijd trekt het aandeel werkenden in loondienst weer
aan. Met een aandeel van meer dan 40 procent in 1994 en 1999 heeft deze categorie een ver-
meldenswaardige comeback doorgemaakt. Niettemin blijft de relatieve omvang nog een wei-
nig achter bij het niveau dat deze categorie in de eerste helft van de jaren 80 had. Bij deze
ontwikkeling geldt dat de groep zelfstandig werkzamen hiervan een spiegelbeeld vormt.
Hoewel hun aantal absoluut gezien blijft stijgen, is het aandeel van de zelfstandig werkzamen
na 1994 niet meer zo dominant als in 1989. Tussen 1994 en 1999 zijn de veranderingen in de
relatieve omvang van zowel de werkenden in loondienst als de zelfstandig werkzamen beperkt
te noemen. Het lijkt er dan ook op dat er een zeker evenwicht in de arbeidsrelaties is ont-
staan.
Doordat de werkenden in loondienst en de zelfstandig werkzamen samen meer dan 90 pro-
cent van de totale werkende bevolking uitmaken, is de rol van andere groepen in de Zona 16
de Julio zeer beperkt.

De voorgaande analyse van de ontwikkeling in de arbeidsrelaties toonde een duidelijk beeld:
een sterke stijging van het aantal zelfstandig werkzamen tussen 1984 en 1989, een relatieve
teruggang hierin tussen 1989 en 1994 en consolidatie van de omvang tussen 1994 en 1999. Dit
algemene beeld echter laat maar beperkt zien welke ontwikkelingen zich daadwerkelijk heb-
ben voorgedaan. Een beter zicht hierop wordt gekregen wanneer de werkende bevolking niet
als één groep wordt geanalyseerd maar wanneer hierin een onderscheid tussen de seksen
wordt aangebracht.

De mannelijke beroepsbevolking van de Zona 16 de Julio werd hard geraakt door het econo-
mische herstructureringsbeleid. Dit uitte zich in een sterke groei van het aandeel zelfstandig
werkzame mannen tussen 1984 en 1989 en een scherpe daling van het aandeel werkende man-
nen in loondienst. Dat het aandeel mannelijke werknemers in loondienst in 1994 weer bijna
terug was op het niveau van 1984 wijst op een hoge arbeidsmobiliteit en een arbeidsmarkt die
capabel is om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Na 1994 heeft zich echter
geen verdere toename in het aantal werkende mannen in loondienst voorgedaan zodat het
niveau van begin jaren ’80 nog steeds niet is geëvenaard.
De ontwikkelingen van de vrouwelijke beroepsbevolking verschillen zeer sterk van die van de
mannelijke. Dat begint al met de uitgangssituatie in 1984. Slechts weinig vrouwen nemen op
dat moment deel aan het arbeidsproces. Negentig procent van de vrouwen die wel werkzaam
waren, werkten voor eigen rekening. De meest opvallende ontwikkeling is de enorme
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instroom van vrouwen op de arbeidsmarkt sinds 1984. Dit overigens geheel in lijn met
Gilberts bevindingen (1997, p.1062) die concludeerde dat vrouwen ten gevolge van econo-
misch herstructureringsbeleid gingen werken om een additioneel inkomen te verwerven. Op
het eerste gezicht lijkt het verrassend dat deze instroom van vrouwen op de arbeidsmarkt tus-
sen 1984 en 1989 heeft geresulteerd in een teruggang in het aandeel zelfstandig werkzamen. In
een periode waarin het aandeel mannelijke werknemers in loondienst sterk terugliep, steeg dit
onder de vrouwen. Mede doordat het loonpeil van vrouwen lager ligt dan van mannen (zie
paragraaf 5.3) vinden – in hoofdzaak jonge – vrouwen arbeid in loondienst in de informele
sector. Veelal betreft het betrekkingen als verkoopster in één van de talloze informele bedrijf-
jes die in deze periode zijn ontstaan (zie hoofdstuk 4).
Deze trends zetten zich voort na 1989. Ook in de perioden 1989-1994 groeit de arbeidspartici-
patie onder vrouwen en gaat dit gepaard met een relatieve teruggang in het aantal zelfstandig
werkzame vrouwen. Hierdoor blijkt bijna een kwart van de werkende vrouwen in 1994 een
betrekking in loondienst te bezitten. De afnemende arbeidsparticipatie van vrouwen tussen
1994-1999 resulteert enkel in een verdere percentuele groei van het aantal werkende vrouwen
in loondienst (tabel 5.3).

Het groeiende aantal vrouwen in loondienst heeft lange tijd geen positief effect op de stabi-
liteit van hun baan gehad. Tussen 1984 en 1989 daalde het aandeel werkende vrouwen met een
vaste baan licht, tussen 1989 en 1994 aanzienlijk. Pas in de periode 1994-1999 steeg het aandeel
werkende vrouwen met een vaste baan. Dit resulteerde er zelfs in dat vrouwen in 1999 vaker
een vaste baan hadden dan mannen (tabel 5.4). Niettemin geldt voor de werkende vrouwen
dat ze minder vaak een vaste baan hebben dan in 1984.
Overigens is er sprake van een algehele daling in het aandeel vaste banen ten opzichte van de
situatie voor het economisch herstructureringsbeleid. Dit wordt mede veroorzaakt door de
toename in het aandeel zelfstandig werkzamen.

Tussen 1984 en 1989 is onder de werkende mannen het aandeel werkenden in loondienst sterk
teruggelopen en is het aandeel zelfstandig werkenden sterk toegenomen. Ook het aandeel
zelfstandigen met personeel in dienst daalde. Voorts vond in deze periode een grote instroom
van zelfstandig werkende vrouwen plaats op de arbeidsmarkt. In het model van Bromley
betekent dit dat de categorieën in vaste loondienst en tijdelijke loonarbeid aan relatieve belang-
rijkheid te hebben ingeboet ten gunste van kleine zelfstandigen en vooral afhankelijk werk.
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Tabel 5.3 - Arbeidsrelaties in de Zona 16 de Julio voor de jaren 1984, 1989, 1994 en 1999 naar sekse
(in %)

1984 1989 1994 1999 

man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal 

werknemer 55 8 48 40 10 31 51 23 41 50 25 43 

dag-loner - - - 3 1 2 5 1 3 3 5 3 

zelfstandig 39 90 46 54 85 64 39 73 51 45 66 51 

werkzaam

werkgever 6 - 5 2 - 1 3 - 2 1 1 1 

anders 0 2 1 1 4 2 2 3 3 1 3 2

totalen N=349 N=62 N=411 N=355 N=153 N=508 N=386 N=219 N=605 N=213 N=85 N=298 

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Bron: veldwerken 1984, 1989,1994 en 1999



Tussen 1989 en 1994 blijkt zich vooral onder de werknemers in loondienst groei voor te doen.
Deze groei heeft evenwel vooral plaats in bedrijfjes die gerekend moeten worden tot de infor-
mele sector. Hoewel deze werknemers in loondienst werken, bezitten zij veelal geen arbeids-
contract en is er geen sprake van arbeidszekerheid over een langere periode. Wel groeit het
aantal vrije beroepsbeoefenaars. Op de totale economisch actieve bevolking blijft dit aandeel
echter klein. Binnen Bromley´s model betekent dit een sterke relatieve groei in de categorie
tijdelijke loonarbeid. Toch vindt er tegelijkertijd geen daadwerkelijke afname in absolute aan-
tallen plaats in de categorie afhankelijk werk.
Tussen 1994 en 1999 is de belangrijkste ontwikkeling de toename van het aantal vrouwen in
vaste loondienst.
Het uiteindelijke resultaat is dat tussen 1984 en 1999 – vooral voor werkende mannen – de
zelfstandigheid en flexibiliteit van de arbeidsrelaties duidelijk is toegenomen, maar dat dit ten
koste is gegaan van de stabiliteit en zekerheid van werk. De situatie voor werkende vrouwen is
vergelijkbaar, maar minder uitgesproken (zie ook figuur 7.2c).

De bedrijfsklassen
Traditioneel werken de bewoners van de Zona 16 de Julio het meest in de nijverheid. De afge-
lopen jaren echter zijn steeds meer werkenden in de handel en dienstverlening terecht geko-
men. De bedrijfsklasse nijverheid bestaat voor een deel uit werknemers in loondienst en voor
een deel uit zelfstandig werkzamen. Degenen die als loonarbeider werkzaam zijn in de nijver-
heid, werken in hoofdzaak buiten de Zona. Veel van de zelfstandig werkzamen daarentegen
zijn actief in de Zona zelf.
Veel van de bedrijfsklassen zijn voor wat betreft de bevolking van de Zona van gering belang.
De triviale omvang van het aantal werkenden in nutsbedrijven en het bank- en verzekerings-
wezen weerspiegelt het relatief lage opleidingsniveau van de bevolking.De bouwnijverheid is
voor de mannelijke bevolking een belangrijke bron van werkgelegenheid geweest in het verle-
den. Het zelfbouwproces in de Zona kenmerkte zich door het inschakelen van timmerlieden,
metselaars, dakdekkers en loodgieters door de eigenaar-bewoners (zie hoofdstuk 3). De eco-
nomische herstructurering heeft nauwelijks effect gehad op het aandeel werkenden in de
bouwnijverheid: tussen 1984 en 1989 bleef dit vrijwel constant. Tussen 1989 en 1994 is er echter
sprake van een sterke teruggang, het aandeel werkenden in de bouwnijverheid daalde met 50
procent. Deze daling zet zich, in een iets gematigd tempo, voort in de periode 1994-1999.
Enerzijds hangt de teruggang van het aandeel werkenden in de bouwnijverheid samen met
het verzadigd raken van de markt voor zelfbouwwoningen en een toename in de inzet van
bouwbedrijven van buiten de Zona voor de constructie van nieuwbouw (hoofdstuk 3).
Anderzijds is de bouwnijverheid vooral ook een bron van werkgelegenheid voor nieuwkomers
op de arbeidsmarkt. Het werk is zwaar en wordt slecht betaald. In de geconsolideerde wijken
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Tabel 5.4 - Stabiliteit van het werk naar sekse in de Zona 16 de Julio voor de jaren 1984, 1989, 1994
en 1999

1984 1989 1994 1999 

man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal 

vast 88 73 86 63 70 64 63 59 61 64 67 65 

tijdelijk / 12 27 14 37 30 36 37 41 39 36 33 35 

incidenteel

Bron: veldwerken 1984, 1989, 1994 en 1999
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van de Zona 16 de Julio hebben velen inmiddels minder zwaar en/of beter betaald werk
gevonden.

De grootste groei heeft zich voorgedaan in het aantal werkenden in de handel en in de overi-
ge dienstverlening. Voor een belangrijk deel is dit toe te schrijven aan de reeds eerder beschre-
ven groei in het aantal zelfstandig werkzamen. Daarnaast hebben nogal wat winkeltjes en
dienstverlenende bedrijfjes in de Zona een aanzienlijke groei doorgemaakt. Als gevolg hier-
van was de arbeidsinzet van de eigenaren en hun gezinnen in veel gevallen niet langer toerei-
kend om de zaak draaiende te houden. Tegelijkertijd leidde de groei van de winkeltjes even-
wel tot hogere verdiensten zodat het mogelijk werd betaalde verkopers aan te aannemen. Dit
bleek vooral voor de arbeidskansen van jonge meisjes een gunstige ontwikkeling. Het zijn
vooral deze jonge meisjes die bijdragen aan de groei in het aantal vrouwen in loondienst
(tabel 5.3).

Het belang van de diverse bedrijfsklassen verschilt nogal voor mannen en vrouwen. Eerder
zagen we al grote verschillen tussen mannen en vrouwen bij de arbeidsrelaties. Vrouwen ble-
ken namelijk veel vaker zelfstandig werkzaam te zijn. Ook bij de bedrijfsklassen zien we grote
verschillen. Zowel in 1984 als in 1989 blijken de werkende vrouwen in de Zona 16 de Julio
geconcentreerd te zijn in slechts enkele bedrijfsklassen. Vrouwen werken in de nijverheid, de
handel of de overige dienstverlening (tabel 5.5).
Onmiddellijk na de economische herstructurering bleef voor mannen het relatieve belang van
de nijverheid op peil. Voor vrouwen nam dit duidelijk af. De oorzaak hiervoor was het toetre-
den van veel vrouwen tot de arbeidsmarkt. De vrouwen die tussen 1989 en 1994 tot de arbeids-
markt toetraden, deden dit overwegend in de handel en de overige dienstverlening. Toch is
het zo dat in de jaren 90 vrouwen kwamen te werken in bedrijfsklassen die voordien enkel
waren voorbehouden aan mannen. Deze sectoren laten zien duidelijk laagdrempeliger te zijn
dan de anderen. Ondanks de spreiding van vrouwen over meer bedrijfsklassen, blijft de han-
del, met meer dan de helft van het totale aantal werkende vrouwen, de belangrijkste bedrijfs-
klasse. Het is wel zo dat de positie van de handel – voor vrouwen – in de jaren 90 minder
dominant is geworden.

In 1999 is de omvang van het aantal werkende vrouwen in de overige dienstverlening voor het
eerst groter dan dat in de nijverheid. Hiermee is de overige dienstverlening de op één na
belangrijkste bedrijfsklasse voor vrouwen geworden. Voor mannen was de overige dienstverle-
ning dit al langer. Mannen waren – en zijn – echter het meest werkzaam in de nijverheid.
Toch loop het aandeel hiervan tussen 1994 en 1999 terug. Groei doet zich in deze periode
voor in het aandeel mannen werkzaam in handel en in overige dienstverlening.

De beroepen
Bestudering van de beroepsgroepen waarin de bewoners van de Zona 16 de Julio werkzaam
zijn, laat – na wat we reeds hebben gezien in dit hoofdstuk – een weinig verrassende ontwik-
keling zien (tabel 5.6). De instroom van vrouwen op de arbeidsmarkt beïnvloedt de cijfers
voor de totale bevolking aanzienlijk. Mede doordat de vrouwen die zich nieuw op de arbeids-
markt melden in hoofdzaak werkzaam zijn als handelaar/verkoper, is deze categorie met haast
50 procent toegenomen tussen 1984 en 1994. Daarna onderging deze categorie een geringe
teruggang. Een belangrijkste daling heeft plaatsgevonden onder de bouwvakkers. Deze cate-
gorie daalde niet alleen relatief ten gevolge van de toegenomen participatie van vrouwen op
de arbeidsmarkt maar ook absoluut doordat mannen in andere beroepsgroepen werkzaam
werden.



Categorieën met een gestage groei zijn: wetenschap en vakspecialisten, administratieve en
dienstverlenende beroepen. Opmerkelijk hierbij is vooral de toename van het aantal admi-
nistratieve functies tussen 1994 en 1999. Verder valt op dat vrouwen in steeds meer verschil-
lende beroepen werkzaam zijn.
Ook vermeldenswaard is het feit dat de categorie ambachtelijk/fabrieksarbeider haast volledig
bestaat uit ambachtslieden. Er werden nauwelijks nog fabrieksarbeiders aangetroffen in de
Zona. Wat dit aangaat is er in het geval van de Zona 16 de Julio absoluut geen sprake meer
van een perifere woonwijk waarvan de bewoners werkzaam zijn in de industrie in het centrum
van La Paz.

Deze paragraaf zal worden afgesloten met een nadere beschouwing van de verschillende
beroepen die de men in de Zona aantreft. Als voorbeeld wordt hierbij de kleding nader
belicht. Zo wordt onder meer duidelijk welke verscheidenheid aan beroepen voorkomt en hoe
de beroepen van mannen en vrouwen binnen eenzelfde productgroep kunnen verschillen.
De productie van kleding in de Zona 16 de Julio is een mannen aangelegenheid. In het
weven, kostuumnaaien en de productie van bolhoeden (zie kader) werken duidelijk meer
mannen dan vrouwen. Typisch hierbij is ook dat de mannen die kleding produceren duidelijk
zichtbaar zijn in hun ateliers met uithangborden. De vrouwen die kleding produceren daaren-
tegen zijn vrijwel onzichtbaar. Zij houden zich thuis, naast met hun huishouden, bezig met
het breien van truien.

Een wel zeer specifiek – maar duidelijk zichtbaar – deel van de kledingsector vormt de feest-
kostuumproductie. De fameuze entradas vormen een belangrijk aspect van het culturele leven
in de agglomeratie La Paz. Het gehele jaar oefenen dansgroepen voor de optredens op de
openbare weg. Tijdens de optochten, die verscheidene dagen duren, zijn de dansers gehuld in
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Tabel 5.5 - Percentuele werkgelegenheid per bedrijfsklasse naar sekse, 16 de Julio voor de jaren 1984,
1989, 1994 en 1999

1984 1989 1994 1999 

man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal 

landbouw 3 - 3 2 - 1 1 1 1 1 1 1 

mijnbouw 3 - 3 2 - 1 2 0 1 0 - 0

nijverheid 40 23 38 39 15 32 41 27 36 38 22 33 

nutsbedrijven 1 - 0 1 - 1 0 - 0 - - -

bouwnijverheid 15 - 13 18 - 12 - 1 6 6 - 4 

handel 11 65 20 10 62 26 13 53 27 19 53 30 

transport & 10 - 8 11 - 8 14 1 10 13 1 9

communicatie

bank- en ver- 0 - 0 1 - 0 1 0 1 0 - 0

zekeringswezen 

overige dienst- 17 12 15 16 23 19 19 17 18 23 23 23 

verlening 

totalen N=349 N=62 N=411 N=355 N=153 N=508 N=386 N=219 N=605 N=203 N=85 N=288 

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Bron: veldwerken 1984, 1989, 1994  en 1999
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1984 1989 1994 1999 

man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal 

Wetenschap en 3 5 3 4 3 4 6 6 6 10 8 9  

vakspecialisten

hoger leiding- 1 1 1 1 - 0 - - - - - -

gevenden 

administratief 2 - 2 4 1 3 5 3 4 9 13 11

handelaren / 12 63 20 9 65 27 13 57 29 29 26 27

verkopers 

boeren / 3 - 3 2 - 1 1 1 1 2 - 1

landarbeiders 

mijnwerkers 4 - 3 1 - 1 1 0 1 - - -

chauffeurs 11 - 9 10 - 7 12 0 8 8 5 7

bouwvakkers 17 - 14 20 - 13 9 0 6 6 5 5

ambachtelijk / 40 20 36 42 13 33 41 25 34 27 28 28

fabrieks-

arbeiders 

dienstverlenende 9 11 9 8 18 11 12 8 11 9 15 12

beroepen 

totalen N=349 N=62 N=355 N=355 N=153 N=508 N=386 N=219 N=605 N=128 N=110 N=238

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Bron: veldwerken 1984, 1989, 1994 en 1999

Tabel 5.6 - Percentuele werkgelegenheid per beroepsgroep naar sekse, 16 de Julio voor de jaren 1984,
1989, 1994 en 1999

De bolhoedenmakers

Het fenomeen van Boliviaanse vrouwen die bolhoeden dragen is nergens beter zichtbaar dan in El

Alto. Grote delen van de vrouwelijke bevolking denken er niet over om blootshoofds het huis te

verlaten en dragen dagelijks hun bolhoed. De hoeden zijn zeer zeker niet goedkoop maar deson-

danks blijft de vraag ernaar hoog. Ze worden onder andere in de Zona 16 de Julio geproduceerd en

verkocht. De labels in de hoeden dragen namen als Borsalino of wekken op andere wijze de indruk

dat de hoeden buiten Bolivia zijn geproduceerd. Toch is het aandeel van de hoeden die niet lokaal

zijn geproduceerd verwaarloosbaar.

Tot voor kort werden alle hoeden met de hand vervaardigd. Vilt werd in een mal tot een hoed van

de gewenste grootte geperst, de randen werden afgesneden en het geheel werd netjes afgestikt.

Recentelijk klagen de producenten van de bolhoeden echter over de concurrentie van industrieel

vervaardigde hoeden. Deze worden tegen lagere prijzen aangeboden. Hoewel beide productiepro-

cessen niet wezenlijk van elkaar verschillen, is de schaal waarop wordt gewerkt – en de mate van

efficiëntie – onvergelijkbaar.

De toekomst van de bolhoedenmakers kan wel eens grote gelijkenis vertonen met wat de schoen-

makers in het verleden hebben meegemaakt. In plaats van het produceren van schoenen houden

deze zich enkel nog bezig met het repareren van schoenen.



extravagante kostuums. De ateliers van de kostuummakers die deze kostuums vervaardigen
bevinden zich in de Zona 16 de Julio alle in dezelfde straat. Hier wordt op de pakken een ein-
deloze hoeveelheid glittertjes aangebracht en worden uit papier-maché de maskers ver-
vaardigd voor de Kullasada of de Suri Sirkuris: iedere dans kent specifieke kostuums. De
makers zijn meer textielkunstenaars dan textielarbeiders. Ook hier blijkt de productie een
typische mannen aangelegenheid te zijn.
Waar treffen we de vrouwen dan aan in de kleding? Deze werken in hoofdzaak in de handel
in kleding en meer specifiek op de markt. Vroeg in de ochtend dragen vrouwen grote balen
Ropa Americana uit de opslagruimten naar hun marktstallen. De massale import van deze
tweedehands kleding uit de Verenigde Staten heeft een negatieve invloed op de lokale pro-
ductie van kleding. Tegelijkertijd heeft het tot een sterke stijging in de werkgelegenheid voor
vrouwen op de markt in 16 de Julio geleid. De kleding wordt verscheept in balen van 50 kilo-
gram. Deze zijn soms gesorteerd en gelabeld, soms ongesorteerd. In de deuropening van de
opslagruimten worden de balen opengeknipt, de kleding zo nodig verder gesorteerd en ver-
kocht aan de handelaren die zich hebben gespecialiseerd in één enkel product. In het stalletje
op de hoek van de straten Pascoe en Torrez worden T-shirts verkocht. De naastgelegen stal-
letjes zijn gespecialiseerd in overhemden met lange mouwen en jassen.
In een ander deel van de markt (zie figuur 4.7) vindt de verkoop plaats van de traditionele
bontgekleurde doeken, de ahuayo. De vrouwen in El Alto gebruiken deze doeken als rugzak,
kinderdrager en vloerkleed voor hun straathandel. Toeristen kopen ze hoofdzakelijk als souve-
nir. Traditioneel werden deze doeken door thuiswerkende vrouwen vervaardigd, waarbij zij
hun naam meeweefden in het typerende streeppatroon. Zoals veel van de kleding die wordt
verhandeld in de Zona 16 de Julio, worden ook de doeken tegenwoordig machinaal ver-
vaardigd. Hiermee is ook de productie van deze goederen overgegaan in de handen van man-
nen. Hetzelfde patroon gaat op bij een ander product dat de laatste jaren zo typerend is
geworden op de markt: de lokaal geproduceerde ‘merk-kleding’. Deze Levi’s en Calvin Klein
broeken worden door thuiswerkende mannen in El Alto vervaardigd en verhandeld door
vrouwen.

5.3 De persoonlijke- en huishoudensinkomens

De persoonlijke inkomens
De positie binnen het continuüm van arbeidsrelaties zegt weinig over de hoogte van het inko-
men dat wordt verdiend. Ook bij een deling van de arbeidsmarkt in een formeel- en een
informeel deel speelt dat inkomens in de formele sector niet noodzakelijkerwijs hoger zijn
dan in de informele sector.5 In de Boliviaanse context wordt dit geïllustreerd door de salaris-
sen van de leraren en de inkomens die worden verkregen uit (legale, semi-legale en/of illegale)
handelsactiviteiten. Zonder twijfel behoren de inkomens van de leraren tot de laagste in het
‘career work’ of de formele sector. Dit heeft, zoals in paragraaf 5.1 viel te lezen, geresulteerd in
een uitstroom uit het beroep door de hoogst opgeleiden. Degenen die het beroep trouw zijn
gebleven moeten met allerlei nevenactiviteiten hun inkomen op peil zien te brengen. Hoewel
zij in vaste loondienst werkzaam zijn, een hoge mate arbeids- en inkomenszekerheid bezitten
en in analyses van de arbeidsmarkt niet als een kwetsbare groep worden beschouwd, blijkt het
geen bevoorrechte beroepsgroep te zijn.

Hoe anders lijkt de situatie te zijn van de kleine zelfstandigen. Deze worden binnen de Zona
16 de Julio algemeen benijd. In de handel op de markt van de Zona verwisselen grote bedra-
gen van eigenaar. Voor de continuïteit van de handel is een netwerk verantwoordelijk dat er
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voor zorg draagt dat bijvoorbeeld oude schoolbussen uit de Verenigde Staten, vrachtauto’s uit
Europa, personenauto’s uit Japan en duizend andere producten die niet lokaal worden ver-
vaardigd maar waar wel een grote vraag naar is, verhandeld kunnen worden op de markt. Niet
alleen in de import en export worden grote winsten behaald. Ook aan het doorverkopen van
de goederen valt nog veel te verdienen. In de Zona uit dit zich bijvoorbeeld aan de voormalige
kleermakers die hun beroep hebben opgegeven om voltijds te kunnen handelen in naaimachi-
nes. In een volkswijk waar voor velen de avondmaaltijd afhankelijk is van de inkomsten van
de dag, is geld de maatstaf waaraan succes wordt afgemeten. Hoge verdiensten leiden hier tot
een hogere beroepsstatus dan stabiliteit, zekerheid, zelfstandigheid en flexibiliteit van het
werk.

De relatie tussen het beroep en de hoogte van het individuele inkomen is beperkt. Tijdens de
gehele onderzoeksperiode worden in alle bedrijfsklassen en beroepsgroepen zowel hoge als
lage inkomens verdiend. Wel is het zo dat er in de nijverheid relatief meer hogere inkomens
worden verdiend dan in de handel. Dit komt doordat er in deze laatste bedrijfsklasse veel
werkenden in deeltijd zijn. Voorts zijn er enkele beroepen, zoals bijvoorbeeld boodschappen-
jongen, die garant staan voor een laag inkomen. De hoogste inkomens worden gerealiseerd
door kleine zelfstandigen. Toch vinden we onder deze groep ook enkele van de laagste inko-
mens.

Tussen de hoogte van de gemiddelde inkomens van mannen en vrouwen bestaat een duidelijk
verschil (tabel 5.7). Gemiddeld verdienden mannen lange tijd 1,9 maal zoveel als vrouwen, in
1999 was dit nog steeds 1,6 maal zoveel. Ook hier is de oorzaak in eerste instantie gelegen in
het feit dat veel vrouwen in deeltijd werken. Het wekt dan ook weinig verwondering dat de
werkende vrouwen oververtegenwoordigd zijn bij de lage-inkomens. Na 1994 is er wel sprake
van een verregaande nivellering tussen de seksen binnen de laagste inkomens. Het is niet zo
dat mannen nu minder zijn gaan verdienen, maar het aantal vrouwen met zeer lage inkomens
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Tabel 5.7 - Gemiddelde inkomens van mannen en vrouwen in de Zona 16 de Julio in Bolivianos
voor de jaren 1989, 1994 en 1999.

1989 1994 1999 

Man 190 404 588 

Vrouw 101 213 376 

Bron: veldwerken 1989, 1994 en 1999

Tabel 5.8 - Inkomensscheefheid tussen de seksen

1989 1994 1999 

man vrouw man vrouw man vrouw 

alle werkenden 70 30 66 34 79 21 

20 % laagste inkomens 30 70 36 64 52 48 

20 % hoogste inkomens 91 9 87 13 90 10 

bron: veldwerken 1989, 1994 en 1999



is aanzienlijk afgenomen. Kennelijk laat de financiële positie van het huishoudens het toe dat
juist de groep vrouwen die met hun arbeid enkel een additioneel inkomen verdienden, stopt
met werken. Onder de hoogste inkomens blijft de dominantie van mannen bestaan (tabel 5.8).
Zo was het hoogste door een man verdiende inkomen in 1999 drie maal zo hoog als het
hoogste door een vrouw verdiende inkomen.
Hoewel mannen nog steeds de absoluut hoogste inkomens verdienen, gaan steeds meer vrou-
wen langer werken, weten zij betere banen te verwerven en verdienen zij hogere inkomens.
Van een bescheiden handeltje op marktdagen – met een bijpassend laag inkomen – hebben zij
hun bedrijfjes weten uit te bouwen. Hun inkomens zijn hiermee verveelvoudigd. Voorts zijn
hoger opgeleide vrouwen doorgestoten in beroepen in de dienstverlenende sector waarin zij
traditioneel niet vertegenwoordigd waren. In deze beroepen worden relatief hoge inkomens
verdiend. Voor de toekomst mag dan ook worden verwacht dat de inkomensverschillen tussen
mannen en vrouwen geringer zullen worden.

De inkomensscheefheid in de Zona 16 de Julio is in de eerste helft jaren negentig toegeno-
men (figuur 5.7 en 5.8). Een belangrijke ontwikkeling bij de inkomens van de mannen is de
toename in de periode 1989-1994 van hoge inkomens. De tien procent hoogste inkomens ver-
diende in 1994 28 procent van het totale inkomen. In 1989 was dit nog slechts 21 procent.

Deze hoge inkomens worden haast zonder uitzondering verdiend door zelfstandige onderne-
mers. In 1999 verdiende de tien procent hoogste inkomens nog 26 procent van het totale
inkomen. Er is een einde gekomen aan de groei van het aantal hoogste inkomens. Dit heeft
als gevolg dat de inkomensscheefheid onder mannen over de gehele linie is verminderd.
De verschillen blijven evenwel aanzienlijk.
Bij de vrouwen blijken tussen 1989 en 1994 de midden tot hoge inkomens steeds belangrijker
te worden. Het aandeel van de 50 procent laagste inkomens daalde van 28 procent naar 23
procent van het totale inkomen. Een reden hiervoor is de toename van het aantal vrouwen dat
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Figuur 5.7 - Inkomensscheefheid voor mannen, Zona 16 de Julio 1989, 1994 en 1999
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een volledige, of op zijn minst substantiële baan heeft. Relatief minder vrouwen werkten
slechts enkele uurtjes waardoor de inkomens ook navenant toenamen.
Tussen 1994 en 1999 lijkt de ontwikkeling op het eerste gezicht omgekeerd aan die in de voor-
gaande periode. Vooral het aandeel van de 50 procent laagste inkomens in het totale inkomen
is toegenomen. De oorzaak hiervoor is echter juist niet dat er meer vrouwen lage inkomens
verdienen, maar dat het aantal zeer lage inkomens aanzienlijk is afgenomen. Hier door is er
grote groep middeninkomens ontstaan. De inkomensscheefheid in 1999 is dan ook lager dan
die in de voorgaande jaren. Toch is er nog steeds sprake van inkomensscheefheid en is deze
onder vrouwen zelfs nog steeds groter dan onder mannen.

De huishoudensinkomens
Mettertijd heeft een steeds groter deel van de huishoudens meer dan één inkomen. Het zijn
de vrouwen en kinderen die voor deze additionele inkomens zorgen. Het aantal huishoudens
met slechts één inkomen is tot 1994 snel teruggelopen: van haast 90 procent in 1984 tot iets
boven de 50 procent in 1994. Daarna nam het aantal huishoudens met slechts één inkomen
weer toe. In 1999 moest 68 procent van de huishoudens rondkomen van slechts één inkomen,
eenzelfde aandeel als tien jaar eerder (tabel 5.9). Toch is er een duidelijke verschil tussen de
huishoudens die moeten rondkomen van slechts één inkomen in 1989 en 1999. In 1989 bete-
kende dit dat het huishoudensinkomen relatief laag was. In 1999 kan het ook betekenen dat
de werkende een hoog individueel inkomen geniet. De toename in arbeidszekerheid en de
hogere individuele inkomens van een deel van de werkenden maken dat voor een deel van de
huishoudens de noodzaak vervalt om vrouwen en kinderen te laten werken.

Uit een nadere bestudering van de huishoudensinkomens blijkt dat de individuele inkomens
die in de nijverheid en de dienstverlening worden verdiend vaker de belangrijkste bron van
inkomsten zijn dan de inkomens uit de handel. Toch zou een belangrijk deel van de huishou-
dens nog steeds moeite hebben het hoofd boven water te houden wanneer men verstoken
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Figuur 5.8 - Inkomensscheefheid voor vrouwen, Zona 16 de Julio 1989, 1994 en 1999
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bleef van de aanvullende inkomsten uit de handel. Ook in 1999 blijkt dat – afgezien van de
huishoudens waar zeer hoge individuele inkomens worden verdiend – vooral huishoudens
met veel werkende kinderen relatief welvarend zijn. Drie inkomens uit deeltijd banen benade-
ren het niveau van de hoge individuele inkomens. Er moet dus worden geconcludeerd dat
zowel de nijverheid en de dienstverlening als de handel van groot belang zijn voor de levens-
standaard van de huishoudens. De nijverheid en de dienstverlening voorzien veel huishoudens
van een stabiele inkomensbasis, de handel draagt bij aan een aanvulling op deze inkomens.
Daarnaast blijkt een deel van de huishoudens geheel afhankelijk te zijn van de handel. Vooral
deze huishoudens voldoen aan een stereotiep beeld van het lage-inkomenshuishouden in een
Derdewereldstad, waarvan zowel de vader, moeder als de kinderen het grootste deel van de
dag bezig zijn met het verwerven van marginale inkomens in de straathandel.

5.4 Conclusie

Lange tijd bestond de bevolking van de Zona 16 de Julio voor een groot deel uit migranten uit
rurale gebieden die weinig opleiding hadden genoten. De jongeren profiteren echter van het
brede scala aan opleidingsmogelijkheden dat de stad biedt. Het opleidingsniveau van de
bevolking stijgt merkbaar. In de toekomst zal een meerderheid van de bevolking tenminste
enige vorm van onderwijs hebben genoten.
Enkele specifieke groepen participeren niet of nauwelijks in het onderwijs. Dit zijn de oude-
ren, jongeren die moeten werken om een aanvulling op het huishoudensinkomen te verwer-
ven en straatkinderen. Voorts is er een grote groep voortijdige schoolverlaters. Deze groep
bestaat in hoofdzaak uit meisjes die op jonge leeftijd – en meestal ongewenst – zwanger
raken. In de toekomst zal kunnen worden geprobeerd het aantal voortijdige schoolverlaters
terug te dringen. Daarnaast lijkt er aan de kwaliteit van het onderwijs nog wel het één en
ander te verbeteren.

De toegenomen opleidingsgraad maakt het voor de bewoners mogelijk om in aanmerking te
komen voor hoger gekwalificeerd werk. Dit hoofdstuk stond voor een belangrijk deel in het
teken van de ontwikkelingen in de beroepsstructuur van de Zona 16 de Julio sinds 1984. Naast
de toegenomen opleidingsgraad mag in een zich steeds verder consoliderende wijk worden
verwacht dat de arbeidsstabiliteit en -zekerheid toeneemt en dat zich een geleidelijke toena-
me voordoet van het career work als beschreven in het model van Bromley.
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Tabel 5.9 - Aantal inkomens per huishouden 

1984 1989 1994 1999 

% % % %

aantal inkomens 

1 87 68 53 68

2 12 28 35 23

3 1 3 7 3

> 3 - 1 5 6

Totalen 100 % 100 % 100 % 100 % 

N=404 N=390 N=379 N=207      

Bron: veldwerken 1984, 1989, 1994 en 1999



In de Zona 16 de Julio is hiervan evenwel geen sprake geweest. Onder invloed van externe
factoren als de economische crisis in het begin van de jaren tachtig en het economisch her-
structureringsbeleid waarmee de Boliviaanse overheid hierop in 1985 reageerde, is de beroeps-
structuur van de Zona 16 de Julio sterk veranderd. De meest opvallende tendens is de massale
toestroom van vrouwen op de arbeidsmarkt. Tussen 1984 en 1994 is het aantal werkende vrou-
wen meer dan verdubbeld. Hierbij is de arbeidsparticipatie voor vrouwen tussen de 30 en 60
jaar opgelopen tot bijna 60 procent. Ook blijken vrouwen veel langer te blijven werken dan
vroeger. Meer dan de helft van de werkende vrouwen is actief in de handel. Veelal werken ze
in de Zona zelf in één van de vele winkeltjes of op de markt. De toegenomen participatie van
vrouwen op de arbeidsmarkt is een direct gevolg van het economische herstructureringsbe-
leid. De opbouw van de huishoudensinkomens laat zien dat de hoogte hiervan in belangrijke
mate afhankelijk was van het inkomen van werkenden in loondienst. De teruggang van het
aantal werkenden in loondienst resulteerde in een sterke daling van het huishoudensinkomen.
De vrouwen die zich op de arbeidsmarkt begaven, zorgden dan ook in hoofdzaak voor een
additioneel inkomen.
Voorts springt de toename van het aantal zelfstandig werkzamen in het oog. Het herstructu-
reringsbeleid resulteerde in een daling in het aantal werkenden in loondienst. De bewoners
van de Zona 16 de Julio die hun baan verloren, probeerden een inkomen te verwerven in de
handel en nijverheid. Velen zijn hierin geslaagd. De aanwezigheid van de markt in de Zona 16
de Julio is daarbij van groot belang geweest. Het waren niet enkele ambulante handelaren die
zich richtten op de stroom kooplustigen. Zoals reeds in hoofdstuk 4 naar voren kwam, steeg
het aantal winkels en nijverheidsbedrijfjes die produceerden voor de markt sterk. Daarnaast
was er door de aanwezigheid van de markt tevens vraag naar allerlei dienstverlenende acti-
viteiten, zoals transport, waarin men een inkomen kon verwerven. Mede door de groei van
deze bedrijvigheid ontstonden nieuwe mogelijkheden om in loondienst te gaan werken.

Wanneer we proberen deze ontwikkelingen te plaatsen in het model van Bromley, blijken tus-
sen 1984 en 1989 vooral de categorieën in vaste loondienst en tijdelijke loonarbeid aan relatieve
belangrijkheid te hebben ingeboet ten gunste van kleine zelfstandigen en vooral afhankelijk
werk. De vrouwen die in deze periode toetraden tot de arbeidsmarkt kwamen in hoofdzaak in
deze laatste categorie terecht. Tussen 1989 en 1994 blijkt zich vooral in de categorie tijdelijke
loonarbeid groei voor te doen en in mindere mate in de vrije beroepen.
Het uiteindelijke resultaat is dat tussen 1984 en 1994 het career work (formele werkgelegen-
heid) is afgenomen en dat het casual work (informele werkgelegenheid) is toegenomen. Dit
wil zeggen dat de bewoners in totaal een geringere stabiliteit en zekerheid van werk bezitten.
De zelfstandigheid en flexibiliteit zijn daarentegen toegenomen.
Deze ontwikkelingen lijken representatief voor een urbaan transformatieproces zoals zich dat
in de Zona heeft voltrokken. De omslag van residentieel grondgebruik naar een gebruik dat
meer gericht is op economische benutting van de grond, dat wil zeggen de sterke groei van
het aantal winkeltjes en bedrijfjes, ging gepaard met een toename van het aantal kleine zelf-
standigen.
Na 1994 treedt er rust op op de arbeidsmarkt. De trend is een voorzichtige correctie van de
grote veranderingen die voor 1994 plaatshadden. Er is sprake van consolidatie in de bedrijvig-
heid van de kleine zelfstandigen. In dit proces heeft een deel van hen moeten ervaren dat hun
bedrijfjes niet levensvatbaar waren. Een ander deel heeft zijn omzet juist zien stijgen en heeft
één of meerder werknemers in dienst genomen. Hiermee zorgen de kleine zelfstandigen voor
nieuwe werkgelegenheid in de Zona en groei van het aantal werkenden in loondienst.
Ook op de grote instroom van vrouwen op de arbeidsmarkt tot 1994 volgde een correctie. De
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken dat een deel van de huishoudens rond kan komen
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van één enkel inkomen. Hierdoor is het voor minder vrouwen (en kinderen) noodzakelijk om
een additioneel inkomen te verwerven. Dit heeft geresulteerd in een verminderde participatie
van vrouwen op de arbeidsmarkt. Hierbij zijn vooral de laagstbetaalde arbeidsplaatsen van
vrouwen verloren gegaan. Deze ontwikkeling heeft geresulteerd in een afgenomen inkomens-
scheefheid onder vrouwen. Ook is het gemiddelde inkomen van vrouwen hierdoor sterker
gestegen dan dat van mannen. Deze laatste verdienen echter nog steeds gemiddeld meer en
ook vaker de hoogste inkomens. Zolang veel vrouwen in deeltijd werken zal dit ook in de toe-
komst het geval blijven zijn.

Noten

1. Nog steeds is er in Bolivia sprake van een duidelijk verschil in de situatie van het onderwijs tussen

rurale- en urbane gebieden. Vooral de economische situatie van de huishoudens is hiervoor ver-

antwoordelijk. Geldgebrek van de huishoudens blijkt de belangrijkste reden waarom kinderen niet

naar school gaan. Het ontbreken van een school of opleidingsinstituut in rurale gebieden vormde

veel minder vaak de reden (INE 1989, pp.101 & 139).

2. In Bolivia zijn bijvoorbeeld de werkenden in de informele sector georganiseerd in asociaciones en

gremios. Toetreding tot een dergelijke organisatie berust op vrijwilligheid, maar de asociaciones en

gremios hebben van veel gemeenten de bevoegdheid gekregen om de ambulante handel te regule-

ren. De macht van de gremios moet niet worden onderschat: zij waren één van de stuwende krach-

ten achter het verzet tegen de plannen voor economische hervormingen van de overheid in 1995.
3. De beroepsbevolking is volgens het INE gedefinieerd als ‘alle personen ouder dan zeven jaar die

werken of zouden kunnen werken’.

4. Economisch actieven bestaan uit de censuscategorieën:

- werkenden

- huishoudsters

- werkzoekend

- voor de eerste maal werkzoekend

Economisch inactieven bestaan uit de censuscategorieën:

- gepensioneerden

- studenten

- huisvrouwen

5. Enkele problemen bij het bepalen van inkomensverschillen tussen werkenden in de formele sector

en in de informele sector zijn:

A. Werkenden in de formele sector ontvangen vaak toeslagen die niet worden gezien als inkomen,

zoals verzekeringspremies die worden betaald door de werkgever.

B. Informele sector inkomens zijn niet altijd gecorrigeerd voor de kosten die het verwerven van

het inkomen met zich brengt. In een aantal gevallen wordt de omzet in plaats van de verdien-

sten vermeld.

C. Werknemers in de formele sector kunnen additionele inkomens uit informele sector activitei-

ten hebben.
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6 MOBILITEIT

De centrale vraag in dit hoofdstuk is of bij al de morfologische en sociaal-economische veran-
deringen die in de voorgaande hoofdstukken zijn behandeld, de samenstelling van de bevol-
king gelijk is gebleven, of dat deze ten gevolge van ruimtelijke mobiliteit is veranderd.
Er zijn diverse motieven die aan mobiliteit ten grondslag liggen. Empirisch onderzoek laat
zien dat het belang van verschillende motieven afhankelijk is van de locaties en specifieke
omstandigheden.
• Mobiliteit in volkswijken zoals de Zona 16 de Julio kan haar oorsprong hebben in de resi-

dentiële mobiliteit. Residentiële mobiliteit behelst het door middel van verhuizingen ver-
beteren van de woonomstandigheden. Hierbij is dus sprake van een samenhang tussen de
verbetering van de woonomstandigheden en ruimtelijke mobiliteit. In het gunstigste geval
zouden de wooncarrières van huishoudens als gevolg van residentiële mobiliteit uiteinde-
lijk uitmonden in eigenwoningbezit (Van Lindert 1991, pp.205-207). Voor de Zona 16 de
Julio zou dit betekenen dat nieuwe woningeigenaren zich in de Zona vestigen en dat voor-
al huurders uit de Zona vertrekken.

• Ook de opkomst van een commerciële huursector in geconsolideerde zelfbouwwijken kan
een rol spelen in het plaatshebben van mobiliteit. De groeiende omvang van de huursector
zou de residentiële structuur van zelfbouwwijken veranderen. Traditioneel wonen in zelf-
bouwwijken haast uitsluitend eigenaar-bewoners. Door een toename van de hoeveelheid
woonruimte en het aantrekkelijker worden van de wijk – juist ook voor niet-eigenaren –
zouden er uiteindelijk zelfs meer huurders dan eigenaren in de wijk kunnen komen te
wonen (tenure transition). Als dit opgaat voor de Zona 16 de Julio zouden er zich dus juist
weer méér huurders moeten vestigen.

• Voorts zijn er de aannamen omtrent de rol van familierelaties. Deze relaties zouden het
voor rurale migranten mogelijk maken onderdak te krijgen bij stedelingen. Deze bezitten
namelijk een ‘morele plicht’ om familieleden te huisvesten. Als dit opgaat voor de Zona
kan een instroom van gratis-wonenden worden verwacht.

• Tenslotte vindt er het mogelijke verdrijving plaats. De toegenomen aantrekkelijkheid van
de Zona als woongebied na de voltooiing van het buurtverbeteringsproject (hoofdstuk 2)
zou kunnen leiden tot een mogelijke instroom van middeninkomenhuishoudens die de
armsten uit de Zona verdrijven.

In de komende paragrafen zullen we ingaan op de daadwerkelijke ontwikkelingen in de Zona
tussen 1984 en 1999.
Paragraaf 6.1 geeft, naast een analyse van de recente trends in de migratie naar El Alto, een
analyse van de herkomstgebieden van de bewoners van de Zona 16 de Julio. In paragraaf 6.2
wordt ingegaan op de mobiliteit in, naar en vanuit de Zona 16 de Julio. De motieven voor
vestiging in de Zona 16 de Julio volgen in paragraaf 6.3. De vertrekkers uit de Zona vormen
het onderwerp van paragraaf 6.4. In paragraaf 6.5 wordt specifiek ingegaan op het mogelijk
plaatshebben van verdrijving: worden de armsten uit de wijk verdreven door de instroom van
rijkeren? In paragraaf 6.6 wordt aan de hand van een aantal casestudies inzicht geboden in de
samenhang tussen de residentiële, morfologische, economische, sociale en ruimtelijke veran-
deringen. Tenslotte worden in paragraaf 6.7 de conclusies uit dit hoofdstuk gepresenteerd.
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6.1 Mobiliteit

Uit de literatuur blijkt dat de enorme groei van El Alto in hoofdzaak toe te schrijven is aan
migratie. In de jaren vijftig en zestig – toen het noordelijk deel van El Alto met daarin de
Zona 16 de Julio – werd verkaveld en bevolkt raakte, waren de migranten in hoofdzaak
afkomstig vanuit het omliggende platteland, dat wil zeggen, de rurale provincies van het
departement La Paz.
Het effect van de ruraal-urbane migratie in het verleden blijkt uit de geboorteplaatsen van de
hoofden van huishouden en hun partner in de Zona 16 de Julio. Van deze 19.556 personen is
slechts 47 procent geboren in de agglomeratie La Paz (CNPV 1992). Van de migranten (53
procent) is meer dan 90 procent afkomstig uit het departement La Paz (figuur 6.1).
Het resterende deel van de migranten – minder dan 10 procent – is afkomstig uit een groot
aantal locaties in het land. De dominantie van La Paz is zo sterk dat in het op één na belang-
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Figuur 6.1 - Geboorteplaatsen van migranten: hoofden van huishouden en partners in de Zona 16 de
Julio, 1992.
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rijkste herkomstgebied, het departement Oruro, niet meer dan vier procent van de migranten
is geboren.

Herkomstgebied: departement La Paz
Het departement La Paz bestaat uit negentien provincies. Van deze leveren er slechts zes een
substantieel aandeel van meer dan vijf procent aan het totaal aantal migranten (Murillo,
Omasuyos, Pacajes, Camacho, Ingavi en Los Andes). Onder de provincies die niet of nauwe-
lijks hebben bijgedragen aan de migratie zijn de subtropische Yungas provincies en die ten
noorden van het Titicaca meer (figuur 6.2). Een uitzondering op deze laatste groep vormt
overigens de provincie Camacho. De provincies in de Yungas provincies zijn toch meer een
attractiegebied dan een expulsiegebied en de bergachtige provincies ten noorden van het
Titicaca meer zijn te dunbevolkt om grote aantallen migranten te kunnen leveren. Dit alles
betekent dat de rurale provincies ten westen van de stad El Alto het eigenlijke hartland vor-
men van de migranten die in La Paz en El Alto – en zeker ook in de Zona 16 de Julio – zijn
neergestreken. Deze migranten hebben trouwens hun sporen in grote delen van El Alto en
La Paz achtergelaten: Communidad Cota Cota, Pucarani en Chasqui Huyo Pampa zijn van oor-
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sprong namen van dorpen op de Altiplano, voor de stedelingen zijn ze vooral bekend als
namen van wijken in de stad omdat ze de eindbestemmingen zijn de taxi-busjes in El Alto en
La Paz en derhalve van ’s ochtends vroeg tot ’s avond laat zijn te horen teneinde reizigers te
lokken.

De twee provincies die traditioneel de meeste migranten leveren – te weten Los Andes en
Ingavi – ondervinden recentelijk enige daling in hun aandeel in de stroom migranten. Het
aandeel in de totale migratie van Los Andes daalde van 20 naar 16 procent, dat van Ingavi van
22 naar 16 procent. Dit heeft erin geresulteerd dat het nu de provincie Murillo is die de
belangrijkste geboorteplaats is van de migranten (figuur 6.2). Hiermee is tevens een einde
gekomen aan een groot gedeelte van de rurale overheersing van de migratiestromen. Murillo
is namelijk de provincie waarin zowel El Alto als La Paz ligt.
Concluderend moet worden gesteld dat de veranderingen in de geboorteplaatsen van migran-
ten van voor 1987 en die van na 1987 er op duiden dat daar waar in het verleden de migratie
naar de Zona 16 de Julio haast uitsluitend ruraal-urbaan van karakter was, dit nu toch een
steeds belangrijker urbane component krijgt door verhuizingen vanuit La Paz naar El Alto.
Ten tijde van de census in 1992 woonde haast 90 procent van alle hoofden van huishouden en

140

retour migratie

Migratiedata voor heel Bolivia laten zien dat de betrokkenheid van het tropische laagland (de

departementen Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Pando, Santa Cruz en Tarija) in de migratie steeds

groter wordt Ook naar El Alto en de Zona 16 de Julio lijkt sprake te zijn van een toenemend aantal

migratiebewegingen vanuit deze gebieden. Steeds meer migranten die zich hier vestigen zijn

afkomstig uit het tropisch laagland. Vooral het belang van de traditionele hoogland departementen

(Potosi, Oruro and La Paz ) in de migratie is duidelijk teruggelopen. Deze constatering gaat even-

wel alleen op als naar simpele migratiebewegingen tussen twee locaties gekeken wordt. De migran-

ten die afkomstig zijn uit het tropische laagland van Bolivia hebben echter veelal een complexere

migratiegeschiedenis. Zo blijkt bijvoorbeeld een meerderheid van hen geboren te zijn in het depar-

tement La Paz. Retour migratie is een factor van belang. De toegenomen migratie uit het tropisch

laagland is dus veelmeer een terugkeer van migranten dan een stroom vanuit een ‘nieuw’ herkomst

gebied.

Herkomstgebieden van retour en ‘nieuwe’ migranten in de Zona 16 de Julio voor de periode 
1987-1992

Departement % retour migranten % ‘nieuwe’ migranten N =

Chuquisaca 75 25 16

Cochabamba 58 42 100

Oruro 35 65 102

Potosí 29 71 42

Tarija 56 44 9

Santa Cruz 73 27 64

Beni 65 35 17

Pando 75 25 4

gemiddelde = 52 % gemiddelde = 48 % totaal = 354



partners in de Zona 16 de Julio (17.387 personen) langer dan vijf jaar in El Alto. Dit betekent
dat meer dan tien procent van hen in een periode van vijf jaar naar El Alto is gemigreerd. De
mobiliteit van de bewoners is dus nog steeds een factor van betekenis. Vooral ook omdat uit
onderzoek in het verleden blijkt dat in wijken die met de Zona 16 de Julio kunnen worden
vergeleken de rol van intra-urbane mobiliteit vele malen groter kan zijn dan inter-urbane of
ruraal-urbane migratie (Van Lindert & Van Woerden 1987).

De vraag is of er recentelijk een verandering in het patroon van mobiliteit naar de Zona is. De
CNPV-data tonen aan dat er een trend is naar migratie over grotere afstand. Concreet bete-
kent dit voor de Zona dat het belang van het departement La Paz als herkomst gebied is
afgenomen.1 Toch blijft La Paz verreweg het belangrijkste departement van origine.
Ook laten de CNPV-data zien dat het belang van inter- en intra urbane mobiliteit toeneemt.
Van de migranten die voor 1987 in de Zona arriveerden was 74 procent geboren in een ruraal
gebied, van de migranten die na 1987 in de Zona arriveerde was slechts 68 procent in een
ruraal gebied geboren.

6.2 Mobiliteit in, naar en vanuit de Zona 16 de Julio

Voordat de empirische bevindingen ten aanzien van de mobiliteit in, naar en vanuit de Zona
16 de Julio worden gepresenteerd, is het van belang om tot een duidelijke afbakening van
mobiliteit en de diverse vormen hiervan te komen. In de grofste indeling kunnen huishou-
dens worden onderscheiden die in hun woning blijven wonen en degenen die dit niet doen.
In deze studie zullen deze twee typen respectievelijk blijvers en verhuizers worden genoemd.
Blijvers woonden bij het begin van het longitudinale onderzoek in 1984 op een bepaald adres
in de onderzoekssteekproef en woonden hier aan het einde van de onderzoeksperiode nog
steeds. Verhuizers zijn sinds het begin van het onderzoek op een bepaald adres in de onder-
zoekssample komen wonen of hebben dat gedurende de onderzoeksperiode verlaten. Deze
definitie impliceert dat er twee soorten mobielen zijn, respectievelijk vestigers en vertrekkers.

Het longitudinale onderzoek in de Zona 16 de Julio maakt duidelijk dat mobiliteit veel fre-
quenter voorkomt dan de cijfers van de CNPV suggereren. Ruwweg de helft van degenen die
in 1984 werden aangetroffen op de tot de onderzoekssteekproef behorende percelen woonde
hier nog steeds in 1989 (tabel 6.1). De overigen waren vertrokken en hun plaats was ingeno-
men door vestigers. In de vijf jaar die hier op volgden waren de bewoners minder mobiel.
Toch vertrok nog steeds meer dan eenderde van hen uit hun woning. De conclusie kan niet
anders zijn dan dat de mobiliteit gedurende de vijftien jaar van onderzoek enorm was.

Gezien de vele woningeigenaren en de energie en het kapitaal dat in de verbetering van het
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Tabel 6.1 - Blijvers en vestigers op onderzochte percelen in de Zona 16 de Julio voor de perioden
1984-1989, 1989-1994 en 1994-1999 (in %)

1984-1989 1989-1994 1994-1999 

Blijvers 51 64 61

Vestigers 49 36 39

totalen N=251 (100%) N=251 (100%) N=251 (100%)

Bron: veldwerken 1984, 1989, 1994 en 1999



woningbestand wordt gestoken, zou het aannemelijk zijn als het percentage blijvers hoger was
geweest dan de 51 procent tussen 1984 en 1989, de 64 procent tussen 1989 en 1994 en de 61 pro-
cent tussen 1994 en 1999.
De hoge mobiliteitsgraad roept dan ook de vraag op ‘waarom vertrekken er toch zoveel huis-
houdens uit de Zona 16 de Julio?’ Voordat op deze vraag wordt ingegaan, dienen echter eerst
de vragen ‘waar komen de vestigers vandaan?’, ‘waarom vestigen ze zich juist in de Zona 16 de
Julio?’ en ‘wat betekent de komst van de vestigers voor de autochtone bevolking?’ beantwoord
te worden.

Waar komen de vestigers vandaan?
Vooral in de eerste jaren na uitvoering van het buurtverbeteringsproject (hoofdstuk 2) was er
sprake van een dominantie van verhuizingen binnen de eigen Zona. Tussen 1984 en 1989 was
slechts 36 procent van alle vestigers afkomstig van buiten de Zona 16 de Julio (tabel 6.2). Een
grote meerderheid van de nieuwe eigenaar-bewoners, huurders en gratis-wonenden was
afkomstig uit een woning binnen de Zona 16 de Julio.2 Toch blijkt de dominantie van verhui-
zingen binnen de eigen Zona slechts een tijdelijk fenomeen geweest te zijn. Tussen 1989 en
1994 is het patroon namelijk ingrijpend gewijzigd. In deze periode is het zwaartepunt van de
mobiliteit verschoven naar de overige wijken in de agglomeratie La Paz. Na 1989 wordt de
mobiliteit vanuit de overige wijken binnen de agglomeratie La Paz belangrijker.3 Na 1994
neemt ook het belang van migranten van buiten de agglomeratie La Paz toe (zie ook figuur
7.2d).
Zowel in de periode 1984-1989 als in de periode 1989-1994 is directe ruraal-urbane migratie
naar de Zona – de migratie van het platteland naar de Zona zonder dat men zich eerst op een
andere locatie in de agglomeratie La Paz vestigt – van ondergeschikt belang. Mobiliteit naar
de Zona 16 de Julio is sinds het eind van de jaren tachtig tot halverwege de jaren negentig
vooral intra-urbaan. Na 1994 komt hierin verandering. Haast alle vestigers die van buiten de
agglomeratie La Paz komen, zijn afkomstig van het platteland in de provincie La Paz. Dit
betekent dat twintig procent van alle vestigers direct afkomstig is van het platteland.

6.3 Waarom vestigt men zich in de Zona 16 de Julio?

Uit tabel 6.2 blijk dat er tussen de onderzoeksperioden 1984-1989, 1989-1994 en 1994-1999 ver-
schillen bestaan in de hoeveelheid huishoudens die zich in de Zona 16 de Julio vestigt en
vooral ook in hun herkomstgebieden. Betekent dit nu dat ook de motieven voor vestiging per
periode en/of per herkomstgebied verschillen?
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Tabel 6.2 - Herkomstgebieden van vestigers in de Zona 16 de Julio in de perioden 1984-1989, 1989-
1994 en 1994-1999 (in %)

1984-1989 1989-1994 1994-1999 

Zona 16 de Julio 64 26 26

overige wijken in El Alto 10 33 32 

De stad La Paz 14 26 17 

Buiten agglomeratie La Paz 12 15 25 

Totalen N = 155 N = 104 N = 167 

Bron: veldwerken 1984, 1989, 1994 en 1999



Er is een aantal duidelijke motieven die een rol spelen bij de locatiekeuze bij vestiging in de
Zona. Veelal hangen deze motieven samen met – soms slechts vermeende – voordelen die het
wonen in de Zona met zich brengt.4

De motieven voor vestiging in de Zona zijn in drie hoofdgroepen onder te verdelen (tabel
6.3). Allereerst zijn er motieven gerelateerd aan de woonomstandigheden: een grotere of betere
woning, een betere woonomgeving of een verandering in eigendomsstatus vallen hieronder.
Ten tweede blijken motieven met betrekking tot economische factoren van belang: op de lokale
arbeidsmarkt denken velen werk te vinden voor zichzelf en gezinsleden. Dit heeft een gunstig
effect op de hoogte van het huishoudensinkomen. Voorts zouden de lokale economische acti-
viteiten de mogelijkheid bieden om een relatief hoog inkomen te genereren. Tenslotte zijn er
sociale motieven die samenhangen met familierelaties: huishoudens willen in de buurt van hun
familie wonen of krijgen woonruimte aangeboden bij familieleden.

Woonomstandigheden
Uit interviews met vestigers blijkt dat deze weinig op hadden met de status van de Zona.
Ook de aanwezigheid van collectieve voorzieningen als waterleiding en riolering was voor hen
niet van doorslaggevende betekenis. Wat men wel belangrijk vond, was de mogelijkheid om
in de Zona een grotere woning te betrekken. Vooral voor de starters op de woningmarkt is dit
het belangrijkste motief. In hun ouderlijke woning hadden zij slechts een beperkte ruimte tot
hun beschikking.

Het geringe belang van de status van de Zona en het voorzieningenniveau is te verklaren van-
uit het geringe verschil met veel andere wijken in El Alto. De wijken van de stad El Alto
hebben een lagere status dan die van de stad La Paz. Binnen El Alto zijn het de perifere wij-
ken die een lage status bezitten en de wijken met institutionele woningbouw die een hogere
status bezitten (zie hoofdstuk 2). De wijken van de Zona 16 de Julio vallen hier ergens tussen
in, net als de overige geconsolideerde wijken van de stad. Zelfs de kwaliteit van de woningen
in de Zona 16 de Julio verschilt slechts gering met die in andere wijken in El Alto. Het ver-
schil dat bestaat, uit zich vooral in de hoogbouw die in de Zona prominenter aanwezig is dan
in veel andere wijken (zie hoofdstuk 3).
Een ander belangrijk vestigingsmotief dat aan de woonomstandigheden gerelateerd is, vormt
de verandering in eigendomsstatus van de woning die men kan verwezenlijken door te ver-
huizen. Ten minste sinds de werken van Turner (1963, 1968, 1976) weten we dat deze residen-
tiële mobiliteit een belangrijk motief vormt bij de verklaring van intra-urbane mobiliteit. Zo
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Tabel 6.3 - Door recente vestigers genoemde motieven voor vestiging in de Zona 16 de Julio in 1994
en 1999 naar herkomstgebied (in %)

1994 1999

El Alto La Paz Buiten El Alto La Paz Buiten

Agglomeratie Agglomeratie 

Wonen 24 21 7 50 57 26 

Familie 47 43 33 15 31 36 

Economisch 29 36 60 35 12 38 

totalen 17 (100 %) 28 (100 %) 15 (100 %) 52 (100 %) 26 (100 %) 39 (100 %)

Bron: veldwerken 1994 en 1999



was 72 procent van degenen die zich tussen 1984 en 1989 als woningeigenaar in de Zona 16 de
Julio heeft gevestigd voor de verhuizing nog huurder of gratis-wonende. Voor de perioden
1989-1994 en 1994-1999 was respectievelijk 56 en 73 procent van degenen die zich in de Zona
als woning-eigenaar vestigde voor de verhuizing huurder of gratis-wonende (tabel 6.4).

De periode 1984-1989 kenmerkt zich door het grote aantal verhuizingen binnen de Zona. Van
alle vestigers kwam maar liefst 64 procent uit de Zona zelf. Meer dan de helft van deze ver-
huizingen ging gepaard met verbetering in eigendomsstatus (figuur 6.3). Deze verbetering in
eigendomsstatus verklaart voor een belangrijk deel waarom gezinnen verhuizen van de ene
straat naar een andere, slechts twee blokken verderop. In het onderzoek komen zelfs gezinnen
voor die hun woning verlaten en drie deuren verderop neerstrijken, nauwelijks vijftig meter
van hun oorspronkelijke woning. Zij kregen eigen woonruimte als huurder of als eigenaar-
bewoners, of verlieten hun huurwoning om een woning in eigendom te betrekken.

Voor de huishoudens die van buiten de Zona 16 de Julio kwamen bieden de woonomstandig-
heden tot 1989 een veel minder duidelijk motief voor de ruimtelijke mobiliteit (figuur 6.3).
Slechts een deel van deze verhuizers heeft zijn positie verbeterd door ‘opwaartse’ residentiële
mobiliteit. In hoofdzaak betrof het dan huishoudens die uit La Paz kwamen. Van deze groep
verbeterde éénderde zijn eigendomsstatus in de periode 1984-1989. Van hen die vanuit El Alto
of van buiten de agglomeratie La Paz kwamen, wist minder dan tien procent zijn eigendoms-
status te verbeteren. Het is zelfs zo dat van deze twee groepen bij respectievelijk 60 en 85 pro-
cent de verhuizing gepaard ging met een verlaging van de eigendomsstatus. Het zijn in
hoofdzaak familierelaties die verantwoordelijk zijn voor de vestiging van deze huishoudens in
de Zona.

Tussen 1989 en 1994 veranderde het patroon van verhuizingen in en naar de Zona 16 de Julio
duidelijk ten opzichte van de voorafgaande periode. Het aantal vestigers verminderde, vooral
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Tabel 6.4 - Verhuizers: eigendomsstatus van huishoudens voor en na verhuizing in %

Eigendoms-status na verhuizing  

voor verhuizing eigenaar- huurder gratis- Totalen 

bewoner wonende

1984-1989 eigenaar-bewoner 12 4 4 20  

huurder 17 15 10 42  

gratis-wonende 15 4 19 38  

totalen 44 23 33 N=48 (100%) 

1989-1994 eigenaar-bewoner 8 6 5 19  

huurder 2 28 14 44  

gratis-wonende 8 14 15 37  

totalen 18 48 34 N=103 (100%) 

1994-1999 eigenaar-bewoner 3 3 1 7  

huurder 3 37 4 44  

gratis-wonende 5 37 7 49  

totalen 11 77 12 N=93 (100%)

Bron: veldwerken 1984, 1989, 1994 en 1999



omdat het aantal verhuizingen binnen de Zona sterk daalde. Het relatieve belang van verhui-
zingen uit de overige wijken van El Alto en La Paz daarentegen steeg. Nog sprekender is de
neergang van het belang van de woonomstandigheden als vestigingsmotief. Bij minder dan 20
procent van de verhuizingen kregen de huishoudens een hogere eigendomsstatus. In het
begin van de jaren negentig moet het motief voor vestiging in de Zona dus voor een belang-
rijk deel buiten de woonomstandigheden worden gezocht. Niet toevallig is het begin van de
jaren negentig de bloeiperiode van de lokale economische activiteiten in de Zona.
De verschillen tussen de diverse herkomstgebieden zijn in deze periode relatief gering.
Huishoudens die zich in de Zona vestigen vanuit de overige wijken van El Alto en van buiten
de agglomeratie La Paz blijken, net als tussen 1984 en 1989, hun eigendomsstatus zelden te
verbeteren.

Na 1994 verandert het beeld volkomen. De Zona 16 de Julio en de overige wijken in El Alto
blijven stabiel voor wat betreft hun aandeel in de mobiliteit. De stad La Paz kent een terug-
gang waardoor het aandeel migranten van buiten de agglomeratie La Paz stijgt. Voor alle her-
komstgebieden geldt dat mobiliteit veel vaker gepaard gaat met een verandering in eigen-
domsstatus dan in de voorgaande periode. Voor de huishoudens afkomstig uit Zona 16 de
Julio, El Alto of van buiten de agglomeratie La Paz schommelt dit rond de 50 procent. Voor
de huishoudens afkomstig uit de stad La Paz bedraagt dit zelfs meer dan 60 procent.
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Figuur 6.3 - Mobiliteit in relatie tot verandering in eigendomsstatus in de Zona 16 de Julio naar
periode en oorsprong verhuizers
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Betekent de stijging van het aantal verhuizingen dat gepaard gaat met een verandering in eigen-
domsstatus nu dat de Zona opnieuw een vestigingsgebied is geworden voor nieuwe woning-
eigenaren en daarmee mogelijk eindstation in wooncarrières? Uit tabel 6.3 blijkt dat het ant-
woord op deze vraag slechts in zeer beperkte mate positief kan luiden. Er vestigen zich namelijk
steeds minder nieuwe eigenaar-bewoners in de Zona. Het aandeel huurders onder de vestigers
is namelijk opgelopen van 23 procent in de periode 1984-1989, via 48 procent in de periode 1989-
1994, tot 77 procent na 1994. In absolute aantallen maken steeds minder huurders de sprong naar
woningeigendom. De opwaartse residentiële mobiliteit wordt steeds meer bepaald door voor-
malig gratis-wonenden die woonruimte in de Zona 16 de Julio huren. Dit gegeven wederom
past in het beeld van de Zona 16 de Julio dat in hoofdstuk 3 is geschetst. Steeds duidelijker
treedt de commerciële huurmarkt die zich in de Zona vormt op de voorgrond.

economische factoren
Voor huishoudens die van buiten de stedelijke agglomeratie La Paz kwamen, kan gezien
voorgaande bevindingen residentiële mobiliteit niet het (enige) motief voor mobiliteit zijn
geweest. Dit geldt ook voor huishoudens die binnen de agglomeratie La Paz verhuisden, maar
er niet op vooruit gingen in eigendomsstatus of woonomstandigheden. Het motief om te ver-
huizen moet daarom voor al deze groepen op andere terreinen worden gezocht.
Laatst genoemde groep bestaat vooral uit huurders die zich – ondanks de problemen van een
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Tenure transition en de Zona 16 de Julio

Binnen het concept van de tenure transition heerst de gedachte dat de stedelijke woningmarkt – die

van oudsher wordt gekenmerkt door een hoog percentage huurders in het stadscentrum – op ter-

mijn gedomineerd zal worden door eigenaar-bewoners. Zelfbouwwijken zijn in de recente decennia

verantwoordelijk geweest voor het grootste deel van de urbane groei. De woningen in zelfbouwwij-

ken worden – haast per definitie – bewoond door de eigenaren. Toch worden ook deze wijken –

zeker wanneer ze voorzien zijn van basisinfrastructuur en ten gevolge van het consolidatieproces de

woonomstandigheden verbeteren – geconfronteerd met de instroom van huurders. Terwijl de stad

als geheel dus een steeds groter aandeel eigenaar-bewoners zal gaan tellen, neemt in de oudere, meer

geconsolideerde zelfbouwwijken het aandeel eigenaar-bewoners juist weer af ten gevolge van een

opkomende commerciële huurmarkt.

Wanneer de inzichten van dit concept worden vertaald naar de concrete situatie in de Zona 16 de

Julio, zou een instroom van huurders te verwachten zijn geweest. De feiten wijzen er echter op dat

de ontwikkeling in de Zona niet zo eenduidig verloopt.

In de periode direct volgend op de implementatie van het buurtverbeteringsproject, werd de Zona

geconfronteerd met een toename in de vestiging van eigenaar-bewoners. Opvallend hieraan was

overigens dat dit nauwelijks effect had op de mate van perceelsopdeling. Een toename van het aan-

tal opdelingen leek niet onwaarschijnlijk gezien de gestegen grondwaarde. In plaats hiervan bleken

het echter reeds eerder opgedeelde percelen te zijn die werden verkocht. Het verhuren van een deel

van de oorspronkelijke percelen was – mede ingegeven door de populariteit van de Zona ten gevolge

van haar ligging – al een vertrouwd verschijnsel voordat het buurtverbeteringsproject werd geïmple-

menteerd. Na uitvoering van het project waren het nu juist deze verhuurde percelen – percelen die

reeds eerder waren opgedeeld – die op de markt kwamen. Kortom, in plaats van de verwachte

instroom van huurders werd een deel van de huurders die al in de Zona woonden, verdreven door

nieuwe eigenaar-bewoners. Pas later zou – onder meer onder invloed van de toename in het volume

van de woonruimte in de Zona (hoofdstuk 3) – het aandeel huurders in de Zona weer gaan stijgen.



toegenomen druk op de woningmarkt en het steeds vaker benutten van percelen voor econo-
mische doeleinden – in de Zona hebben weten te handhaven.
Van de huishoudens die van buiten de agglomeratie La Paz naar de Zona 16 de Julio zijn
gekomen, heeft tweederde hun vorige woning verlaten omdat er niet voldoende lokale werk-
gelegenheid was (Clarckson 1997, pp. 79-82). Dat zij – op zoek naar werk – uitgerekend in de
Zona 16 de Julio terechtkwamen, had in hoofdzaak te maken met familieleden die hier al
woonden en bij wie ze konden intrekken.
Een groep die zich met opzet in de Zona heeft gevestigd en daarbij eventueel een neerwaart-
se ontwikkeling in de residentiële mobiliteit voor lief nam, zijn de verhuizers uit de overige
wijken van El Alto. Deze huishoudens hadden kennis van de arbeidsmogelijkheden in de
Zona en zagen kans om in de Zona een woning of kamer te bemachtigen. Wederom gaat dit
laatste vaak weer met behulp van familieleden. Bij deze kan gratis worden ingewoond, wat de
verklaring is voor de grote neerwaartse ontwikkeling in de residentiële mobiliteit van deze
groep. De economische mogelijkheden in de Zona sluiten naadloos aan bij de culturele iden-
titeit van de inwoners van El Alto (hoofdstuk 2). De Aymara indianen zijn bereid hard te
werken en hechten minder belang aan status dan aan inkomen.
Voor de huishoudens die buiten de Zona reeds een woning in eigendom bezaten lijkt het op
het eerste gezicht vreemd dat zij naar de Zona 16 de Julio trokken. Woningeigendom is in de
oudere wijken van de agglomeratie La Paz in het algemeen het eindstadium van de wooncar-
rière (Beijaard 1992, p.220). Wanneer dit doel eenmaal is bereikt, wordt men geacht de eigen
woning uit te bouwen en te verbeteren, maar niet te verhuizen naar een andere woning. Ook
hier blijken economische motieven te prevaleren boven residentiële motieven. De mogelijkhe-
den die de Zona biedt voor het opzetten van een eigen bedrijfje worden hoog geroemd.
Hierbij speelt de koopkracht van de bezoekers aan de markt op donderdag en vooral zondag
een doorslaggevende rol.

familierelaties
Familierelaties zijn zelden het motief voor mobiliteit, in veel gevallen is het echter wel het
doorslaggevende motief voor vestiging in de Zona 16 de Julio. De huishoudens die zich in de
Zona hebben gevestigd, wilden weg uit hun vorige woning omdat zij ontevreden waren over
hun huisvestingssituatie of de lokale arbeidsmogelijkheden.
Hierbij moet niet uit het oog worden verloren dat het totale woningbestand in de Zona sterk
is toegenomen (hoofdstuk 3). Opvallend is dat van deze groei in woonruimte vooral ook gra-
tis-wonenden hebben weten te profiteren. Meer dan de helft (57 %) van de vestigers in de
periode 1984-1989 en meer dan eenderde (36 %) van de vestigers tussen 1989 en 1994 verklaart
dat zij (gratis) bij een familielid konden intrekken of dat zij op een perceel konden wonen dat
aan een familielid toebehoort. Dit intrekken bij een familielid betreft opvallend vaak de eigen
ouders. De jongeren die de ouderlijke woning verlaten als jonge volwassenen, woonruimte
huren en aan een arbeidscarrière beginnen, keren terug naar een zelfstandige woonruimte op
het ouderlijk perceel wanneer zij een eigen gezin stichten. Hiermee blijkt de Zona 16 de Julio
toch weer een belangrijke locatie te zijn in de opvang van (rurale) migranten die zich voor het
eerst in de agglomeratie vestigen. Deze zijn echter niet langer genoodzaakt om woonruimte
te huren zoals hun lotgenoten enkele decennia geleden, maar starten hun woningcarrière op
de percelen van familieleden.

Het longitudinale onderzoek in de Zona 16 de Julio laat voorts zien dat voor huishoudens die
reeds een woning in eigendom bezaten voordat zij naar de Zona verhuisden de familierelaties
wel een motief voor mobiliteit vormen. Vooral de groei van het aantal huishoudens op het
ouderlijk perceel (buiten de Zona) blijkt hierbij van invloed.
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Door overerving werden gezinsleden samen gedeeltelijk eigenaar van het ouderlijk perceel.
Nadat broers en zusters met hun gezinnen een tijd lang harmonieus samenleefden, ontstond
er ruzie over wie het uiteindelijk voor het zeggen had op het perceel. Ook geeft men aan dat
er een gebrek aan privacy bestond door het samenwonen met familieleden. Waar het in deze
gevallen op uit draaide, was dat deze migranten tegen een vergoeding hun aandeel in het
ouderlijk huis opgaven en nieuwe woonruimte zochten. Deze vond men in de Zona 16 de
Julio.

Tenslotte blijken ook bij de vele verhuizingen binnen de eigen Zona de familierelaties een
zeer belangrijke rol te spelen. Na analyse van de 4.000 enquêtes die tijdens het longitudinale
onderzoek tussen 1984 en 1999 zijn afgenomen, valt op dat er binnen de Zona zeer duidelijk
clusters van dezelfde familienamen opduiken. Deze clustering van familieleden is geen stati-
sche situatie. Tijdens observaties gedurende de diverse veldwerkperioden werd waargenomen
hoe familieleden er in slaagden om zich op slechts enkele percelen afstand van de rest van
hun familie te vestigen. Hierbij fungeert de ouderlijke woning wederom als spil. Op dit per-
ceel, dat in eigendom is, verblijven met zekere regelmaat familieleden. Dit zijn overigens lang
niet altijd eigen kinderen van de familieoudste maar ook neven, nichten, ooms en tantes.
Vanuit dit perceel vertrekken de gratis-wonenden naar percelen van andere familieleden of
huren zij woonruimte op belendende percelen.

6.4 De vertrekkers 

Sinds 1984 hebben zich niet alleen personen in de Zona 16 de Julio gevestigd. Tegelijk met
een instroom van nieuwkomers, heeft een aanzienlijk aantal personen de Zona verlaten.5 Dit
waren in hoofdzaak huurders of gratis-wonenden. Naast degenen die permanent vertrekken,
zijn het vooral de oudere kinderen van de woningeigenaren die tijdelijk buiten de Zona ver-
blijven. In hun perceptie hebben zij de Zona evenwel niet echt verlaten: “ja, ik verbleef wel
ergens anders, maar ik woonde gewoon hier.”
Ook bij de vertrekkers waren de verhuismotieven gelegen in sociale, residentiële en economi-
sche factoren. Vertrekmotieven lijken een soort spiegelbeeld van de motieven voor vestiging.
Ook hier zien we dat afhankelijk van de persoonlijke situatie goedkopere woningen, betere
woningen, meer economische mogelijkheden, de aanwezigheid van familie of een leegstaand
perceel van een familielid in een andere wijk motieven zijn om de Zona te verlaten.

Een eerste belangrijk motief voor het verlaten van de Zona is gerelateerd aan de familierela-
ties. Een meerderheid van de huidige bewoners van de Zona, is hun woningcarrière hier
begonnen in het huis van hun ouders. Het longitudinaal onderzoek toont aan dat de kinderen
gedurende lange tijd proberen op het perceel van hun ouders te blijven wonen. Hierdoor is
het regel dat meerdere gezinnen op één perceel wonen. Uiteindelijk blijkt dit veelal geen sta-
biele situatie op te leveren en vertrekken kinderen met hun gezinnen naar elders.
Een tweede motief voor het verlaten van de Zona is residentieel van aard. De stijgende prij-
zen voor woonruimte – zowel voor koop- als huurwoningen – maken het voor starters op de
woningmarkt steeds moeilijker om hier zelfstandige woonruimte te verwerven. De stap vanuit
de ouderlijke woning in de Zona is er steeds vaker een naar een huurwoning buiten de Zona.
Toch zijn het bij lange na niet alleen starters op de woningmarkt die de Zona uit residentiële
overwegingen verlaten. Anderen vestigden zich kortstondig in de Zona. Het pad van hun
woningcarrière voerde hier doorheen: zij kwamen van buiten, woonden enige tijd in de Zona
(veelal bij familie, of in een gehuurde kamer) en vertrokken weer naar elders. Ook hier geldt

148



weer dat de hoge woningprijzen in de Zona effect sorteren op de residentiële mobiliteit.
Vooral de stap naar een woning in eigendom in de Zona is recentelijk moeilijk geworden voor
de huurders en gratis-wonenden. Het is vooral in de perifere wijken in het zuiden van El Alto
dat zij een perceel kunnen kopen en hun eigen huis bouwen.
Eerder zagen we dat de koopkracht van de bezoekers aan de markt op donderdag en zondag
de Zona vanuit economische motieven een aantrekkelijk vestigingsgebied maakt. Toch is de
Zona niet het einddoel van de migranten die op zoek zijn naar de gunstigste lokale economi-
sche mogelijkheden. Zoals de eigenaar van een winkel in Villa Ballivian verklaarde: “Ik probeer
mijn perceel te verkopen en met het geld van de verkoop, kan ik vervolgens een half zo groot perceel
op de Ceja bemachtigen. Daar kan ik veel meer omzet behalen dan hier.” Het economisch klimaat
van andere locaties is dus een motief om de Zona te verlaten.

Wat betekent de komst van de vestigers voor de autochtone bevolking?
Vertrekkers zijn in hoofdzaak huurder of gratis-wonenden. Daarnaast bevinden zich onder de
vertekkers ook woningeigenaren. Voor alle personen in deze groepen geldt dat hun vertrek uit
de Zona vrijwillig of min of meer gedwongen kan zijn.
De meeste keuzevrijheid hebben de woningeigenaren. Vooraf bestond de angst dat de kosten
verbonden aan de in het buurtverbeteringsproject aangelegde voorzieningen een reden zou-
den zijn om te vertrekken. In de praktijk blijkt hiervan niets. Niet alleen zijn de kosten
bescheiden, er is ook nauwelijks discussie of de voorzieningen nuttig zijn: ze worden in alle
wijken in El Alto aangelegd. Wegtrekken uit de Zona om op woonkosten te besparen, maakt
het wonen voor eigenaar-bewoners dus niet voordeliger.6 Dat er sprake is van eigenaar-bewo-
ners die de Zona gedwongen verlaten, blijkt uit de geschiedenis van Reymondo en Ignasia in
paragraaf 6.5. Woningeigenaren beschikken over het algemeen niet over een financiële reser-
ve. Veelal is hun woning met de bijbehorende grond hun enige bezit van waarde. Financiële
tegenslag door langdurige ziekte, zakelijke tegenvallers, bedrog, goklust of noodzakelijk steun
aan familie, blijkt alleen op te vangen door verkoop van de woning. Vrijwillig vertrek van
woningeigenaren komt vaker voor dan gedwongen vertrek. De instroom van vestigers en het
aantal gegadigden dat zich nog in de Zona wil vestigen als gevolg van de gunstige residentiële
en economische ontwikkeling, hebben geresulteerd in een aanzienlijke waardestijging van de
woningen en percelen (zie hoofdstuk 3 en 4). In de Zona 16 de Julio blijken eigenaren daad-
werkelijk verleid te worden tot verkoop door deze waardestijging. De opbrengst uit de ver-
koop van een woning in de Zona levert voldoende op voor de aanschaf van een perceel en de
constructie van een grote woning in een meer perifere wijk, waarbij er dan tevens nog vol-
doende geld overblijft om in economische activiteiten te investeren. De verkoop van een groot
perceel met woning levert de meeste eigenaren meer op dan zij in hun hele leven verdienen
met werken. De kracht van dit motief voor vertrek moet niet worden onderschat. Zoals een
recent uit de Zona naar een meer perifere wijk gemigreerde het verwoordde: “het is geweldig
en over 15 jaar, als mijn nieuwe woning sterk in waarde is gestegen, doe ik het weer net zo.”
Aangenomen wordt dat de ontwikkelingen voor de huurders en gratis-wonenden minder
positief hebben uitgewerkt. Hoewel we eerder in dit hoofdstuk hebben gezien dat ook onder
de migranten in deze categorieën vrijwillige residentiële, sociale en economische motieven
een rol spelen in de mobiliteit, bestaat het vermoeden dat een deel van hen is verdreven uit de
Zona. Om te zien of dit daadwerkelijk het geval is, wordt in paragraaf 6.5 gedetailleerder
ingegaan op mogelijke verdrijving.
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6.5 Verdrijving van de armsten: feit of fictie?

In de literatuur is met zekere regelmaat een nogal sceptische houding ten aanzien van de
effecten van buurtverbetering te vinden. Van tijd tot tijd doemt de vraag op of de implemen-
tatie van de infrastructurele werken waarmee buurtverbetering veelal gepaard gaat wel leidt
tot een verbetering in de woonomstandigheden van de armsten in Derde Wereldsteden (zie
Nientied, Meijer & Van der Linden 1982, pp.18-32). Deze scepsis vindt zijn oorsprong in
hoofdzaak in de verwachting dat buurtverbetering het wonen in een verbeterde wijk duurder
maakt. Onder bepaalde condities kan het wonen in de verbeterde wijken zelfs te duur worden
voor de armsten die hierdoor gedwongen zouden kunnen zijn de wijken te verlaten. Hiernaast
kan de stijging in het niveau van de huisvestingsomstandigheden de wijken aantrekkelijker
maken als woonomgeving voor middeninkomensgroepen van buiten de wijken. De druk op
de woningprijzen die de instroom van deze middeninkomensgroepen met zich brengt laat de
woonlasten verder stijgen tot een niveau dat voor de armsten niet is op te brengen. Deze
instroom van middeninkomensgroepen kan – naast de stijging in woonlasten – eveneens een
reden zijn voor de verdrijving van de armsten uit verbeterde wijken.
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Reymondo en Ignasia: verdreven

Een aantal slachtoffers van de strijd om woonruimte in de Zona 16 de Julio is beschreven in de stu-

die van Clarkson (1997 pp. 90-94). Zo verhaalt zij over Reymondo en Ignasia, één van de huishou-

dens die de Zona moest verlaten. “De huidige woning is Doña Ignasia’s vijfde huis. Ze is geboren op het

platteland van het departement La Paz en verhuisde als elf-jarig meisje met haar ouders naar de stad La

Paz. Met haar eigen gezin ging Doña Ignasia in 1955 in El Alto wonen, in Villa 16 de Julio, één van de

eerste wijken die op de hoogte van La Paz ontstonden. Ruim twintig jaar na de aankoop van het perceel

(van 500m2) bewoonde de familie Colmina, met hun zeven kinderen, een groot huis. Het huis telde twaalf

kamers en hoewel de muren van adobe waren en de vloeren van cement, beschikte het huishouden over alle

voorzieningen, zelfs een badkamer. De straat waarin ze woonden was verhard en ’s avonds verlicht. Iedere

week werd het huisvuil opgehaald en op loopafstand waren er scholen, markten en minibusjes naar de stad.”

Het huishouden had op het gebied van huisvesting weinig wensen die onvervuld waren. Door ziekte

van Don Reymondo en één van zijn zoons was men echter genoodzaakt het huis en de bijbehoren-

de grond te verkopen. Het geld dat dit opleverde is haast volledig opgegaan aan dokters- en zieken-

huisrekeningen. Voor wat betreft hun huisvesting werd het huishouden afhankelijk van anderen:

“Don Reymondo en Doña Ignasia konden terecht in Huayna Potosí op terrein van familie. De meeste per-

celen in deze wijk zijn verkocht en afgebakend maar vaak zijn ze nog onbewoond. Als cuidadores zorgen

Reymondo en Ignasia ervoor dat grondhandelaren het terrein niet nogmaals verkopen en als tegenprestatie

betalen ze geen huur.”

Sinds kort woonde ook haar dochter Solima met haar tweede man op het perceel. Deze ondersteun-

den Reymondo en Ignasia zoveel ze konden. Ondanks dat bleef de leefsituatie van de oudjes, want

Reymondo en Ignasia waren ondertussen 78 en 66 jaar, moeilijk: “Beide huishoudens hebben ieder een

kamer waarin ze wonen en slapen. De vloeren van de kamers zijn van aarde. Er zijn geen voorzieningen,

zelfs geen elektriciteit. Voor water kunnen ze bij de buren terecht. Er is geen vuilophaaldienst, net als de

andere huishoudens in de buurt gooien ze het huisvuil in de rivier die door de wijk loopt. Er zijn geen

markten in de buurt maar Solima werkt op de markt van 16 de Julio en kan daar boodschappen doen. In het

weekend en ’s avonds is het moeilijk om weg te komen uit de wijk, er rijden dan nauwelijks busjes meer.”

Het ergst was evenwel de onzekerheid: “...als de eigenaresse zegt dat we moeten gaan, zullen we moeten

vertrekken.” – Deze schrijnende geschiedenis is niet a-typisch voor wat veel huishoudens doormaken

in El Alto.



Figuur 6.4 geeft een overzicht van enkele empirische bevindingen ten aanzien van ‘verdrij-
ving’ na afloop van buurtverbeteringsprojecten.
In de literatuur zijn meermaals voorbeelden te vinden van een commercialisering van de
grond- en woningmarkt na de implementatie van een buurtverbeteringsproject (Custers &
Vreman 1988; Gilbert & Varley 1991; Beijaard 1992). Hoewel in theorie iedereen in de verbe-
terde wijken zou moeten profiteren van de verbeterde woonomstandigheden, blijkt in de
praktijk dat de effecten hiervan nogal verschillen voor woningeigenaren, huurders en gratis-
wonenden (Edwards 1982; Pradilla 1984; Salmen 1987).

Het lijken vooral de arme huurders te zijn die direct worden bedreigd met verdrijving. Deze
moeten immers iedere maand opnieuw voldoende geld voor de huur bijeen weten te brengen
terwijl gratis-wonenden nauwelijks te lijden hebben onder de woonlasten. Ook voor arme
eigenaar-bewoners is het mogelijk om zich lang te handhaven in de verbeterde wijken,
ondanks een laag inkomen. Naast de afbetaling van eventuele schulden die de aankoop met
zich hebben meegebracht, bestaan hun voornaamste uitgaven op woongebied aan belastingen
en de vergoedingen voor geleverde voorzieningen als drinkwater en elektriciteit.
De case-studies in Madras, Karachi en Calcutta laten inderdaad zien dat na afloop van een
buurtverbeteringsproject kan worden verwacht dat de hoogte van de huren toenemen. In
plaats van een verbetering van de woonomstandigheden kan dit dus zeer wel leiden tot een
verslechtering in de financiële positie van de huurders.

Hoewel er vrij algemeen overeenstemming is dat buurtverbetering tot een verslechtering van
de positie van arme huurders kan leiden, bestaat er nog veel onduidelijkheid omtrent het al
dan niet plaatsvinden van verdrijving.
In veel studies wordt er impliciet van uitgegaan dat verdrijving als gevolg van buurtverbete-
ring plaatsheeft. Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen is er empirisch bewijs dat verdrij-
ving plaatsheeft (Silas 1983, p.232). Anderzijds wijzen diverse studies naar buurtverbetering er
op dat verdrijving niet valt te bewijzen (Tipple & Wilkinson 1992). Hiervoor wordt een aan-
tal redenen aangedragen.

In de eerste plaats worden specifieke elementen van de buurtverbetering zelf genoemd. Een
krachtig optreden van de overheid tegen grondspeculatie en een strikte regulering van grond-
transacties voorkomt een disproportionele stijging van de grondwaarde. Lage project stan-
daards die door de overheidsinstanties worden gehanteerd bij de implementatie, maken ver-
beterde wijken nog steeds niet aantrekkelijk voor middeninkomensgroepen. Het feit dat
buurtverbetering veelal niet slechts beperkt blijft tot één wijk maar op meerdere locaties tege-
lijk van plaatsheeft, zorgt er voor dat de mobiliteit van middeninkomensgroepen zich niet uit-
sluitend op één wijk richt.
In de tweede plaats wordt gewezen op de rol die de lokale context speelt. Verdrijving kan
worden tegengegaan indien de verbeterde wijk voldoende mogelijkheden tot verdichting bezit
of door de ligging van de wijk ten opzichte van de voornaamste centra van urbane werkgele-
genheid.
Voorts kunnen minder tastbare elementen als de perceptie die de stadsbewoners van een wijk
bezitten en hun mental maps verdrijving verhinderen.
Tenslotte worden in de literatuur de organisatorische capaciteiten en het verzet van de bewo-
ners tegen de ongewenste effecten van buurtverbetering genoemd. In hun verzet bouwen de
bewoners op de buurtorganisaties en de persoonlijke netwerken die zij tijdens hun verblijf in
de stad hebben opgebouwd (Nientied et al 1982).
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Figuur 6.4 - Een overzicht van studies waarin verdrijving tengevolge van buurtverbetering aan de
orde komt.

naam onderzoeker project locatie locatie in de stad project componenten 

Robben Madras: periferie • drinkwater
Ashok Nagar • straatverlichting
Upgrading • verharding wegen

Nientied & Karachi: voormalige • drinkwater & riolering
Van der Linden Baldia Township periferie • verharding & verbreding wegen

Upgrading • afval ophaaldienst
• uitgifte eigendomstitels

Schlyter Lusaka: buitenwijk • aanleg wegen
George • productie en distributie bouwmateriaal

• kredietfaciliteiten
• buurtfaciliteiten
• uitgifte eigendomstitels 

Viloria & Williams Manila: varieert; • drinkwater & riolering
Tondo and ZIP voornamelijk in • elektriciteit
Upgrading het centrum • aanleg wegen en voetpaden

• straatverlichting
• buurtfaciliteiten
• uitgifte eigendomstitels 

Taylor Jakarta: varieert; • twee-derde van het budget uitgegeven aan aanleg 
Kampung voornamelijk in • en verharding voetpaden
Improvement het centrum • minder dan 20% van het budget uitgegeven aan drinkwater
Program • minder dan 5% van het budget uitgegeven aan sanitaire 

• voorzieningen 

Moitra & Samajdar Calcutta: varieert; • drinkwater & sanitaire voorzieningen
Bustee voornamelijk in • drainage
Improvement het centrum • aanleg en verharding voetpaden
Program • buurtfaciliteiten 

Van der Linden Karachi: centrum • sanitaire voorzieningen
Ghousia Colony • aanleg wegen

• uitgifte eigendomstitels

Larsson Gaborone: • elektriciteit
Old Naledi • sanitaire voorzieningen

• aanleg wegen
• buurtfaciliteiten 
• productie en distributie bouwmateriaal
• uitgifte eigendomstitels 

Hennion Kampur: • elektriciteit & sanitaire voorzieningen
• aanleg wegen
• buurtfaciliteiten
• uitgifte eigendomstitels 
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bewijs verdrijving? Ontwikkelingen op de grond- en  gehanteerde methodologie
woningmarkt 

nee: door uitbreiding van de woning- - groei van de huursector - geen basis-survey
voorraad vond een substantiële - eigenaar-bewoners vergroten woning- - geen controle-wijk 
instroom van huurders plaats. Het - voorraad ten behoeve van de verhuur
gemiddelde inkomen bleek vervolgens - geen sterke stijging van de huren
te zijn gedaald 

nee: de inkomensverdeling van eigenaren - aandeel huurders daalde - test-control analyse (men 
en huurders verschilde niet noemenswaardig. - geen substantiële verdichting - beschikte echter niet over 
Geen toename in de turnover van woningen. - geen opdeling van percelen - een geschikte controle-wijk)
De inkomens van blijvers en vertrekkers - scherpe stijging in de waarde van 
waren vrijwel gelijk - het onroerendgoed

nee: geen indicatie dat nieuwkomers een - verdichting - longitudinale studie van 
hogere sociaal-economische status bezaten - geen stijging in de marktwaarde van 36 woningen 
dan vertrekkers - eigendomstitels - onderzoek naar de fysieke 

- geringe groei in de onderverhuur karakteristieken van 200 
- groot aantal woningtransacties voor woningen
- implementatie buurtverbetering, minder 
- tijdens en na afloop verbetering 

onduidelijk: huurders die een hoge huur - toegenomen vraag naar huurhuisvesting - before-after analyse
moesten betalen waren oververtegen- - stijging van de huren - test-control analyse
woordigd onder de vertrekkers - (men beschikte echter niet 

- over een geschikte controle-wijk) 

nee: de huishoudensmobiliteit in de - de huren in KIP-wijken stegen sneller dan zie Manilla case  
verbeterde wijken was lager dan in anderen - in andere wijken - een aantal cruciale vragen 

- aandeel huurders daalde in KIP-wijken - bleken niet opgenomen in de  
- minder snel - basis-survey
- oorspronkelijke huurders geconfronteerd 
- met hogere huren en kleinere behuizing 

waarschijnlijk: huren in de verbeterde wijken - huren in verbeterde wijken stegen 43%, - test-control analyse
stegen sneller dan in niet-verbeterde wijken - die in niet verbeterde wijken 16 %

- groei aandeel white-collar workers
- stijging gemiddelde inkomen 

nee: slechts 11% van de huishoudens was - verdubbeling in aandeel huur (in basis- - test-control analyse
verhuisd binnen drie jaar, waarvan sommigen - survey slechts 4% huurders en - before-after analyse van 
binnen dezelfde wijk. Onder de nieuwkomers - 4% gratis-wonenden) - 111 huishoudens
zowel huishoudens met relatief hoge als - vrijwel alle vertrekkers waren niet-eigenaren
lage inkomens - geen verandering in de bevolkingsdichtheid 

- (540 p/ha) 

nee (?): Traditionele woningen van de armen - verdichting resulterend in ‘overbevolking’ - verzamelde data werd afgezet 
werden niet afgebroken. 66% van de - groei van de huursector - tegen die van een wijk waar zich  
huurdersen 90% van de eigenaar-bewoners - een site-and-services project  
woonde reeds voor de verbetering in de wijk - bevond 

ja - toegenomen commercialisatie van de 
- woningmarkt 
- groei van de huursector 

Bron: Van Beijnum & Kranenburg, 1993



Inherent aan verdrijving is dat dit de armsten betreft. Verdrijving veronderstelt een causaal
verband tussen het beschikken over onvoldoende middelen en een gedwongen vertrek. Om te
achterhalen of er in de Zona 16 de Julio sprake is geweest van verdrijving tussen 1984 en 1999
moeten we eerst bepalen wie de armsten zijn. In dit onderzoek definiëren we de armsten als
de onderste 20 procent van de cumulatieve huishoudinkomencurve. Hiermee sluiten we de
invloed van meer algemene contextvariabelen uit. Zo heeft de algemene stijging van de huis-
houdensinkomens tussen 1989 and 1999 (zie hoofdstuk 5) geen invloed op de uitkomst van de
analyse.

Er is in de Zona 16 de Julio tussen 1984 en 1999 in individuele gevallen zeker sprake van ver-
drijving van de armsten. Toch is het beeld niet zo eenduidig als verwacht. Hiervoor is een
aantal redenen. Een van de belangrijkste is van methodologische aard. Onderzoek naar ver-
drijving van de armsten suggereert dat dit een constante groep is. Niets is echter minder waar.
Het longitudinale onderzoek maakt duidelijk dat armen weigeren arm te blijven. Gesteund
door de dynamische arbeidsmarkt, slagen armen er in om hun huishoudensinkomen te verho-
gen en niet alleen te ontstijgen aan de kwalificatie arm, maar ook om zich in de Zona te
handhaven. Andere huishoudens daarentegen is het minder goed vergaan en zij behoren
opeens wel tot de armsten. Het is maar zeer de vraag in hoeverre huishoudens die wel eens
arm zijn, maar dit geregeld ook niet zijn, zich laten verdrijven. Zo blijkt er een groep arme
huishoudens te zijn die zich hier doormiddel van verhuizingen binnen de Zona probeert te
handhaven. Wonen in de Zona is voor hen eigenlijk te duur, maar zij kunnen het zich niet
veroorloven om uit de Zona te vertrekken omdat zij afhankelijk zijn van de lokale economi-
sche mogelijkheden. Verdrijving naar een perifere wijk zou betekenen dat zij hun werk zou-
den verliezen of met relatief hoge vervoerskosten worden geconfronteerd.

Dit beeld wordt nog versterkt door de vestiging van armen in de Zona. Nog steeds komen er
nieuwe huishoudens in de Zona wonen in de hoop dat zij hier een bestaan kunnen opbou-
wen.

6.6 Een longitudinale benadering van de mobiliteit

In het kader van dit longitudinale onderzoek is het vooral ook interessant om te zien welke
rol de vestigers spelen in de uitstroom uit de Zona. Om hier een duidelijk beeld van te krijgen
wordt in deze paragraaf niet zoals in de voorgaande paragrafen aandacht besteed aan alle
vestigers en vertrekkers, maar wordt ingegaan op de verschillen tussen diegenen die vertrok-
ken zijn vanaf een bepaald perceel en degenen die daarvoor in de plaats zijn gekomen op dat-
zelfde perceel. Het betreft hierbij een analyse van 50 adressen (dat wil zeggen twee maal 50
huishoudens) in de periode 1984-1989, 138 adressen in de periode 1989-1994 en 127 adressen in
de periode 1994-1999.7

1984-1989
Het effect van mobiliteit op veranderingen in de sociaal-economische samenstelling van de
bevolking van de Zona 16 de Julio in de periode 1984-1989 is relatief gering. De verschillen
tussen vertrekkers en nieuwkomers zijn beperkt en de verschillen die er zijn, sporen met de
veranderingen die huishoudens doormaken die niet bij migratieprocessen zijn betrokken (zie
hoofdstuk 5).
Zowel van de vertrekkers als van de vestigers beschikt slechts een kwart over een vast inko-
men. Wel is het aantal huishoudens dat over twee inkomens beschikt onder de vestigers hoger
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(15 procent). Dit is evenwel weinig opmerkelijk, aangezien zich in deze periode een dergelijke
ontwikkeling bij de gehele bevolking voordoet.
In de arbeidsrelaties doen zich geen structurele veranderingen voor tussen vertrekkers en
vestigers. Vooral bij deze variabele is er nauwelijks sprake van een relatie tussen de kenmerken
van de vorige bewoners en nieuwkomers. De arbeidsstabiliteit onder de vestigers is 10 procent
lager dan onder de vertrekkers. Ook nu geldt dat deze uitkomsten stroken met wat we eerder
voor de totale bevolking zagen.
De vestigers blijken in 15 procent van de gevallen een hoger opleidingsniveau te bezitten dan
de vertrekkers. Het handelt hierbij om hoofden van huishouden die het medio-niveau hebben
doorlopen (zie hoofdstuk 5). Dit is een gevolg van de gemiddeld lagere leeftijd van de vesti-
gers. In de Zona 16 de Julio hebben vooral de ouderen een laag opleidingsniveau.
Ook voor een mogelijke tenure transition vinden we geen aanwijzingen. De in- en uitstroom
van aantallen huurders en eigenaren zijn gelijk. Wel vestigt zich 12 procent van de huurders op
een perceel van een eigenaar die is vertrokken en een zelfde percentage eigenaren op een per-
ceel waar een huurder is vertrokken. In het eerste geval is er sprake van een absente woningei-
genaar die – nog – niet wil overgaan tot verkoop, in het tweede is er sprake van dat de absente
eigenaar alsnog besluit tot verkoop.
Zijn de vestigers in de periode 1984-1989 welvarender dan de vertrekkers? Hun arbeidsrelatie,
beroepen en inkomens zijn niet wezenlijk anders. Ook blijken de vestigers geen onroerende
goederen op andere locaties te bezitten. Er is in de periode 1984-1989 dus wel veel migratie,
maar dit resulteert niet in een andere sociaal-economische samenstelling van de bevolking van
de Zona 16 de Julio.

1989-1994
In de periode 1989-1994 heeft migratie een groter effect op de veranderingen in de sociaal-
economische samenstelling van de bevolking van de Zona 16 de Julio dan in de periode 1984-
1989. Toch ontstaat er een beeld dat veel overeenkomst vertoont met dat in de vorige periode:
er is geen eenduidige lijn in de relatie tussen de vertrekkers en de vestigers. Er zijn verschillen
tussen beide groepen, maar deze uiten zich niet duidelijk in een vervanging van sociaal-eco-
nomisch zwakkeren door sociaal-economisch sterkere huishoudens. Hierbij moet worden
aangetekend dat vooral wanneer de huishoudens op een individueel niveau worden geanaly-
seerd, er vaak weinig zichtbaar wordt van het algemene beeld van de verschillen. Pas bij een
geaggregeerd analyseniveau wordt duidelijk dat er weldegelijk sprake is van een trend in de
instroom van nieuwe huishoudens.
Er blijken zich tussen 1989 en 1994 evenveel huishoudens met een vast inkomen te vestigen
als dat er vertrekken. Opvallend is de instroom van werkenden voor eigen rekening. Onder de
vestigers bevinden zich 19 procent meer werkenden voor eigen rekening dan onder de vertrek-
kers. Ook hier blijkt een analyse op het individuele schaalniveau te resulteren in een afwijken-
de uitkomst. Het blijkt dat juist opvallend veel van de werkenden voor eigen rekening die zijn
vertrokken, zijn vervangen door werkenden in loondienst (29 % van het totaal). Hierbij neemt
het aantal huishoudens dat slechts één inkomen bezit met 13 procent af. Naast huishoudens
die beschikken over twee inkomens, heeft tien procent van de vestiger-huishoudens drie
inkomens.
In tegenstelling tot de voorgaande periode leidt migratie in deze periode niet tot een verande-
ring in het opleidingsniveau. Ook heeft migratie geen invloed op het welstandsniveau van de
huishoudens. Er waren en zijn nauwelijks huishoudens die over een perceel of woning
beschikken op een andere locatie.

Het meest wezenlijke verschil in de effecten van migratie in de periode 1984-1989 en 1989-
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1994 vloeit voort uit de eigendomsrelaties. Veertig procent van de eigenaren die vertrekken,
blijkt te worden vervangen door gratis-wonenden. Van de gratis-wonenden die vertrekken,
blijkt 60 procent te worden vervangen door huurders.
Deze uitkomsten tonen het nut van de analyse op het individuele niveau van de vertrekkers
en vestigers. Ze zijn namelijk verborgen gebleven bij het hanteren van een meer geaggregeerd
schaalniveau. Zo werd eerder in deze studie van de vestigers de eigendomsstatus voor en na
verhuizing geanalyseerd. Hieruit bleek dat hoewel het totale aandeel gratis-wonenden onder
de vestigers in de periode 1989-1994 niet noemenswaardig veranderde, het aandeel huishou-
dens dat zowel de vorige als de huidige woning gratis bewoonde aanzienlijk afnam (tabel 6.4).
Een deel van deze verandering wordt verklaard door de gratis-wonenden die zich vestigen in
de woning van een eigenaar die is vertrokken uit de Zona.
Dat woningeigenaren worden vervangen door gratis-wonenden toont de toename van het
aantal absente woningeigenaren in de Zona 16 de Julio. Deze lijken zich slechts tijdelijk bui-
ten de Zona te vestigen, aangezien zij hun woningen aanhouden. De absente eigenaren laten
in de regel familieleden – gratis als oppasser (cuidador) – in hun huis wonen. Op deze wijze is
er toezicht op wat er met de woning gebeurt en is een eventuele terugkeer van de eigenaar
relatief eenvoudig. Toch profiteren ook de gratis-wonenden van deze constructie. Zij beschik-
ken over een eerste uitvalsbasis in de stad van waaruit zij kunnen proberen hun urbane woon-
carrière voort te zetten.
De instroom van gratis-wonenden in woningen van absente eigenaar-bewoners illustreert ook
de rol die familiebanden spelen (zie hoofdstuk 3). Toch is deze rol ogenschijnlijk niet zo sterk
dat woningeigenaren genoegen blijven nemen met het verlies aan huur-inkomsten door de
gratis-wonenden. Met de toegenomen druk op de woningmarkt wordt het eenvoudiger om
woonruimte te verhuren. Als gevolg moest tussen 1989 en 1994 dus 60 procent van de gratis
inwonende familieleden plaats maken voor betalende huurders.

1994-1999
De individuele vergelijking van de vestigers die in de plaats zijn gekomen van de vertrekkers
laat zien dat in de periode 1994-1999 de trends uit de vorige periode zich gedeeltelijk voort-
zetten. Bijna tweederde van de gratis-wonenden die vertrekken, wordt opgevolgd door huur-
ders. Dit is vergelijkbaar met hetgeen er in de periode 1989-1994 plaatshad. Een wezenlijke
verandering betreft echter de opvolging van eigenaar-bewoners die vertrekken. Werd hiervan
in de vorige periode nog 40 procent opgevolgd door gratis-wonenden, tussen 1994 en 1999
blijkt dit nog maar goed 11 procent te zijn. Na 1994 blijkt de woonruimte van eigenaar-bewo-
ners die vertrekken voor maar liefst 75 procent opgevuld te worden door huurders.
Daarmee wordt één van de vooronderstellingen bij het onderzoek bewaarheid: er ontstaat in
de Zona 16 de Julio een commerciële huursector. Hierbij is het overigens zo dat driekwart van
de huurders kamerbewoners zijn. Toch zijn hun kenmerken niet stereotiep te noemen voor
kamerbewoners. Het betreft namelijk relatief zelden tweepersoonshuishoudens (17 procent).
Veertig procent van hen telt zelfs vijf of meer personen. Toch zijn het wel huishoudens met
jonge kinderen, waardoor het aantal inkomens bij hen geringer is dan bij de huishoudens die
zij vervangen. Vooral huishoudens met drie of meer inkomens worden vervangen door huis-
houdens met één of hooguit twee inkomens.
Doordat de gemiddelde leeftijd van de vestigers lager is dan die van de vertrekkers neemt de
scholingsgraad toe (zie hoofdstuk 5). Daar waar onder de vestigers zowel het aandeel zonder
opleiding als het aandeel Basico 10 procent lager ligt dan onder de vertrekkers, zijn de aandelen
Intermedio (+ 11 procent) en Medio (+ 24 procent) beduidend hoger.

Tenslotte blijken slechts enkele nieuwe eigenaren een woning te hebben betrokken waar voor-
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heen een gratis-wonende of huurder huisde. De absente woningeigenaren zijn terughoudend
in het verkopen van hun onroerendgoed in de Zona. Onder de nieuwe eigenaren bevinden
zich ook sporadisch huishoudens die een perceel of woning op een andere locatie bezitten.
Dit doet evenwel geen afbreuk aan de constatering dat ook in de periode 1994-1999 slechts
een zeer gering aantal meer welvarende huishoudens naar de Zona is getogen. De Zona blijft
een plek die een geringe aantrekkingskracht uitoefent op sociaal-economische middengroe-
pen.

6.7 De samenhang tussen mobiliteit, wonen en werken: Case-studies uit de Zona

In hoofdstuk 4 werd de analyse van de ontwikkelingen in de bebouwing, de voorzieningen en
het grondgebruik geïllustreerd aan de hand van een case-study van één bepaald woonblok.
Hier keren we terug naar dit bouwblok om ook de mobiliteit van de huishoudens en de per-
sonen die hier woonden in de analyse te betrekken. Aangezien de ruimte ontbreekt om dat
voor alle percelen in het woonblok te doen, is hier gekozen voor een analyse van drie a-select
getrokken adressen.8 Van de percelen op deze adressen wordt de bewoningsgeschiedenis tus-
sen 1984 en 1999 geanalyseerd. Deze bewoningsgeschiedenissen zullen worden vergezeld van
een samenvatting van de belangrijkste karakteristieken van de bewoners en hun woningen in
bijlage 2.39

Adres A
Het eerste adres in deze case-study geeft een goed beeld van de huishoudensmobiliteit in de
Zona 16 de Julio. Hoewel het perceel relatief groot was in 1984 – het was 500 m2 wat betekent
dat het de helft is van een oorspronkelijk perceel – heeft er sindsdien geen opdeling plaatsge-
had. Gedurende de onderzoeksperiode hebben er verschillende huishoudens op het perceel
gewoond. De belangrijkste reden hiervoor is te vinden in de eigendomsstatus. Gedurende een
groot deel van het onderzoek was het perceel eigendom van een absente eigenaar. Voor de
huishoudens die hier in deze periode woonden, was het perceel slechts een tussenstop. Voor
betrekkelijk weinig geld konden zij hier een kamer huren. De woonruimte was kwalitatief
niet veel bijzonders en het is dan ook te begrijpen dat de huishoudens vertrokken wanneer zij
hun woonsituatie konden verbeteren.
De hoogte van de huren die moesten worden betaald – in dit geval 20 respectievelijk 30
Bolivianos per maand in 1989 en 70 Bolivianos per maand in 1999 – maakt overigens duidelijk
dat het voor eigenaren geen nut had om kamers te bouwen om te kunnen verhuren. De huur-
opbrengst in traditionele woningen in de Zona was dusdanig laag dat deze niet meer kon zijn
dan een aanvulling op het inkomen van de woningeigenaar. Op dit adres is aan de mutaties in
de bewoners te zien dat huurders – die dus betalen voor hun woonruimte – werden vervangen
door familieleden die geen huur betaalden voor de woningen. Tussen 1994 en 1999 neemt het
aantal huurders toe evenals de gemiddelde huurprijs die zij betalen. Huren lijkt dus wel dege-
lijk een interessante bron van inkomsten te kunnen vormen voor woningeigenaren.

Absente eigenaren bezitten deze woningen vaak uit speculatieve motieven en hun belangrijk-
ste zorg is dan ook niet de hoogte van de huur die ze kunnen bemachtigen maar het bescher-
men van hun bezit tegen ongewenste bezetting en/of vernieling. Voor armen is dit evenwel
een unieke mogelijkheid om drastisch te besparen op hun woonkosten. Bij de makelaarskan-
toortjes hangen verschillende advertenties waarin huishoudens worden gezocht die gratis – 
op de kosten voor water en elektriciteit na – kunnen wonen als woning-oppasser.
De eigenaar-bewoner van dit perceel verwierf een betrekking als ruraal docent en diende
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daarvoor naar het platteland te verhuizen. Dit betekende echter niet dat hij zijn woning in de
stad opgaf. In deze woning wonen van tijd tot tijd familieleden zonder dat zij daarvoor hoe-
ven te betalen. Daarnaast wonen er regelmatig huurders. Waarschijnlijk is hij van plan om
nog eens terug te keren naar de stad en is dat de reden dat hij het perceel in bezit houdt.
Daarnaast is het vanuit economisch oogpunt beken niet onverstandig om het perceel te
behouden, aangezien de grondprijzen snel stijgen en percelen tot de veiligere investeringen in
Bolivia behoren (zie hoofdstuk 4). Daarnaast is het zeer wel mogelijk dat de kinderen van de
eigenaar op een dag besluiten het perceel in gebruik te nemen, zoals de vestiging van een
zoon in 1997 bewijst.
Typisch voor een perceel met een absente eigenaar is dat er weinig verandering in de woning-
kenmerken plaats heeft. De woning behoort tot de kleine groep van woningen die nog steeds
niet beschikken over riolering. Wanneer de eigenaar de woning in eigen gebruik had, was de
aansluiting op de riolering ongetwijfeld al lang tot stand gekomen.
De gratis-wonenden en huurders die in 1989 en 1994 op dit perceel woonden, zijn op hun eigen
wijze typerend voor de situatie in El Alto. De gratis-wonende familieleden zijn rurale migran-
ten van wie de man een aantal slecht betaalde baantjes met een lage status had, terwijl zijn
vrouw werkzaam was als ambulant verkoopster. Met drie kinderen slaagden ze er maar net in
het hoofd boven water te houden. Ze prezen zich gelukkig dat ze niet iedere maand huur voor
hun woonruimte hoefden op te brengen. Dit was namelijk zeker een problemen geweest. Als
gratis-wonenden hadden ze weinig reden te vertrekken en bleven zij dus op het perceel wonen.
Het verhaal van de huurders is duidelijk anders. Zij waren nog relatief jong en hadden weinig
te besteden. Eén huurder-huishouden bestond uit een alleenstaande moeder met haar baby.
In deze toch min of meer hopeloze situatie – met een huishoudensinkomen dat nauwelijks
een kwart van een gemiddeld inkomen was – is de lage huur van twintig Bolivianos per
maand ongetwijfeld nog te hoog voor hen. Het was niet verwonderlijk dat ze op het perceel
neerstreken – moeder en baby moesten van de straat zien te komen – en het is ook niet ver-
wonderlijk dat ze vertrokken zo snel als ze konden. Eenzelfde scenario mag worden verwacht
voor de gescheiden vrouw met dochter die zich in 1999 op het perceel vestigden.
Ook de andere huurder-huishoudens op het perceel bleven hier niet wonen. De veelal jonge
huishoudens zijn erg mobiel en het is voor hen betrekkelijk eenvoudig om van woonruimte te
veranderen op het moment dat zich iets beters voordoet.
Hoewel reeds eerder werd vermeld dat de case-studies slechts met de nodige voorzichtigheid
kunnen worden veralgemeniseerd, laat dit eerste adres toch al precies zien wat voor een soort
mobiliteit in de wijk voorkomt. Wanneer naar de individuele omstandigheden van de huis-
houdens op dit adres wordt gekeken, ontstaat tevens begrip voor de hoge mobiliteit in de
Zona. Voor veel huishoudens is het niet zo verwonderlijk dat zij mobiel zijn.

Adres B
De ontwikkelingen op het tweede perceel in de case-study zijn in grote lijnen vergelijkbaar
met die welke beschreven zijn bij het eerste perceel. Ook hier is er sprake van een afwezige
eigenaar die kamers verhuurt en familieleden gratis laat wonen op het perceel. In dit geval
zijn die familieleden zijn eigen kinderen.
Naast de zoon van de eigenaar, woonde in 1984 een huishouden dat bestond uit een ontslagen
mijnwerker met zijn vrouw en twee dochters op het perceel. De ex-mijnwerker had noodge-
dwongen andersoortig werk moeten zoeken en was in El Alto aan de slag gegaan als kapper.
Hij was een vriend van de woningeigenaar en dat is dan ook de vermoedelijke reden dat hij
hier zo lang woonde terwijl hij bezig was met de constructie van een woning op een perceel
dat hij bezat in Villa Adela. Ook bij dit huishouden is het weer niet verwonderlijk dat het vijf
jaar later niet meer werden aangetroffen op het perceel. Toch verdween het huishouden niet
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helemaal. De oudste dochter bleef hier wonen aangezien zij in de tussentijd was getrouwd
met de zoon van de woningeigenaar.
Niet onbelangrijk is de observatie dat alle gezinsleden die gedurende de onderzoeksperiode
op dit perceel hebben gewoond, geboren waren in het departement La Paz. De voormalige
migranten huishoudens afkomstig uit de rurale provincies van het departement La Paz trek-
ken als huurders of als gratis-wonenden door El Alto. Hierbij wisselen zij niet alleen van
woonlocatie maar – net als dat het geval was bij de bewoners van het eerste adres in deze
case-study – ook regelmatig van beroep.
In 1985 is de oorspronkelijk eigenaar overleden en gaan het eigendom over op zijn kinderen.
Dit luidt een aantal veranderingen in op het perceel. Tussen 1989 en 1994 is het perceel opge-
deeld. Hierdoor ontstonden uit het perceel met een omvang van 500 m2 twee percelen met
een omvang van 250 m2. Terwijl op één deel weinig veranderde, vond op het andere deel een
duidelijke verbetering plaats van de woonomstandigheden. Naast aansluiting op de riolering
werd in de woning een bad gebouwd en werd de woning aanzienlijk vergroot. Bij deze ver-
groting van de woning werden ook duurdere bouwmaterialen gebruikt. Zo kreeg de woning
vloeren van hout en cement. Deze cementen vloeren zijn deel van een betonnen geraamte dat
in de oorspronkelijke woning is geplaatst. Dit duidt er op dat in de toekomst opnieuw een
uitbreiding van de woning is te verwachten aangezien de betonnen geraamten dienen om drie
of meer verdiepingen te kunnen dragen.
De nieuwbouw is gebruikt om familie te huisvesten (in dit geval kinderen van de eigenaar) en
om te verhuren. Terwijl zich tussen 1994 en 1999 in de nieuwbouw vier huurder-huishoudens
vestigen die relatief hoge huren betalen, vestigt zich in de traditionele woning op het andere
deel van het perceel slechts één huishouden dat hier ook nog eens gratis woont.

Adres C
Ook op dit perceel was het niet zo dat we tijdens de bezoeken in 1984, 1989, 1994 en 1999 steeds
dezelfde eigenaar aantroffen. Daar waar op de twee eerder beschreven percelen echter tijdelijk
sprake was van een absente eigenaar, besloten de eigenaren van dit perceel het meteen te ver-
kopen toen zij zich ergens anders wilden vestigen. Hiermee illustreert deze case-study de mobi-
liteit van eigenaren en geeft het enig inzicht in het speculatieve handelen van de eigenaren.
Het perceel werd in 1972 gekocht door een mijnwerker. Deze was niet uit Potosi of Oruro
afkomstig zoals de gerelocaliseerde ex-mijnwerkers, maar werkte in een mijn ten noorden van
de stad La Paz. Er bevinden zich hier een aantal oude mijnen, maar het gebied is hoofdzake-
lijk bekend vanwege de mijnwerkers die er – vaak op uiterst primitieve wijze – op zoek zijn
naar goud. Gezien de afstand tussen de woning en de mijn zou hierin een verklaring kunnen
liggen voor het vertrek van deze eigenaar, zeker is dit echter niet. Wat wel duidelijk is, is dat
het huishouden geen intenties koesterde om hier terug te keren anders had men het perceel
niet verkocht.
Dat het perceel werd gekocht door de eigenaar van het belendende perceel onderstreept het
belang van de informele grondmarkt. Vergelijkbaar met de huurders in de Zona die als eerste
kennis hebben van het vrijkomen van huurwoonruimte in de wijken, zijn het de perceelseige-
naren op zoek naar investeringsmogelijkheden die als eerste zicht hebben op percelen die te
koop komen. De eigenaar van het belendende perceel wilde tot vergroting van zijn woning
overgaan en had het idee dat een perceelsvergroting daarbij behulpzaam kon zijn. Het doel
was als zo vaak: een hereniging van familie. Het is niet geheel duidelijk of de familie zich niet
wenste te schikken naar de eigenaar of dat er een andere oorzaak was, maar een feit is dat het
plan nooit is voltooid. De eigenaar heeft de initiële investering in het perceel gedaan en heeft
daar een tijdlang familie gehuisvest. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat hij alleen uit financiële
overwegingen handelde toen hij het perceel verkocht. Hoe het ook zij, in 1994 woonde er een
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nieuwe eigenaar-bewoner op het perceel. Deze was van plan om hier langer te blijven en de
bestaande bebouwing danig aan te passen aan zijn wensen. Hiertoe is de eigenaar begonnen
aan de uitbouw van de woning. In 1999 staat de woning echter te koop wegens geldgebrek van
de eigenaar. Zijn zoon die ondertussen op het perceel een eigen huishouden heeft gesticht, is
er niet zo rouwig om. Hij zou wel graag wegtrekken uit El Alto. Vooral de klimatologische
aspecten vallen hem tegen. Waarschijnlijk blijft hij echter wel op El Alto wonen. Zijn vader
bezit namelijk nog een perceel slecht enkele straten verwijdert van de huidige woning en wil
zich hier vestigen. Mogelijk zal zijn zoon hem volgen.
Misschien wel het belangrijkste dat uit deze case-study naar voren komt is de veelheid aan
motieven voor mobiliteit die door elkaar lopen. Uit de gesprekken met de huishoudens, die
voor een deel zijn verwerkt in de opsomming van de kenmerken van de huishoudens op deze
drie percelen, blijkt dat push en pull factoren elkaar afwisselen en pragmatische overwegingen
veelal de doorslag geven. Huishoudens vertrekken uit hun woning omdat er teveel crimina-
liteit is, geen voorzieningen zijn of omdat de afstand tot de plaats van werk te groot is. Haast
zonder uitzondering roemt men de economische mogelijkheden in de Zona 16 de Julio. Het
motief om nu juist te gaan wonen waar men woont echter wordt nog steeds grotendeels door
familierelaties en sociale netwerken bepaald. Wat nu in de Zona 16 de Julio – en grote delen
van El Alto – van belang is, is dat er voldoende woonruimte beschikbaar is om daadwerkelijk
te verhuizen. Zowel voor huurders, gratis-wonenden als eigenaren komt er regelmatig woon-
ruimte vrij. Enerzijds is dit het gevolg van wegtrekkende huishoudens waardoor verhuisketens
ontstaan, anderzijds door de geweldige bouwactiviteit waardoor het woningaanbod nog steeds
groeit. Het aanbod van nieuwe woonruimte is echter slecht afgestemd op de huidige vraag
(hoofdstuk 3). Vooral in de nieuwbouw in de Zona 16 de Julio lijkt de vrijwillige keuze om te
verhuizen onder vestigers groter te zijn dan onder vertrekkers.

6.8 Conclusie

De enorme groei in het inwonertal van El Alto is in hoofdzaak tot stand gekomen door
ruraal-urbane migratie, waarbij vaak andre wijken in de agglomeratie La Paz fungeerde als
tussenstop. Dit gaat ook op voor de Zona 16 de Julio: meer dan de helft van de bewoners is
migrant. Van deze migranten is 90 procent geboren in de rurale provincies van het departe-
ment La Paz, dat wil zeggen de provincies die de agglomeratie La Paz omringen.
Het belang van intra-urbane migratie neemt steeds verder toe Slechts weinigen die zich in de
Zona vestigen komen direct van het platteland. Van alle migranten die zich in de Zona vesti-
gen in de jaren tachtig en negentig is 80 tot 90 procent afkomstig van een locatie binnen de
agglomeratie La Paz. Ook is een steeds groter deel van de migranten in de agglomeratie La
Paz geboren.
De samenstelling van de bevolking is sinds 1984 zeker niet gelijk gebleven. De veranderingen
die hierin zijn opgetreden, zijn complex en komen deels voort uit de voortgaande buurtconso-
lidatie en deels uit het transformatieproces dat zich voordoet in de wijken. De veranderingen
in de samenstelling van de bevolking zijn zeer zeker niet enkel te verklaren uit de effecten van
het buurtverbeteringsproject dat eind jaren tachtig in de Zona werd uitgevoerd. De aanleg
van waterleiding en riolering heeft duidelijke consequenties gehad voor de woonomgeving in
de Zona. Toch zijn de effecten hiervan op de mobiliteit slechts beperkt merkbaar. Er is een
groot aantal motieven voor vestiging in de Zona. Naast residentiële motieven zijn deze vooral
economisch- of familiegerelateerd.
De sterkste residentiële motieven waren de mogelijkheid om een grotere woning en/of een
woning in eigendom te betrekken. Opvallend was dat de opwaartse residentiële mobiliteit
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vooral tussen 1984 en 1989 – vlak na aanvang van het buurtverbeteringsproject – tot stand
kwam door mobiliteit binnen de Zona. Relatief weinig huurders van buiten slaagden er in een
woning in eigendom in de Zona te bemachtigen, of wilden zich hier vestigen. De mobiliteit
was dan ook nauwelijks van invloed op de samenstelling van de bevolking.
Na 1989 wil men zich veel vaker in de Zona vestigen vanwege economische motieven. De loka-
le economische mogelijkheden blijken van groter belang te worden voor de mobiliteit naar de
Zona dan de kwaliteit van het wonen. Het zijn voor een groot deel starters op de woningmarkt
die zich in deze periode in de Zona vestigen. Zij doen dit over het algemeen als kamerbewo-
ner, waarbij zij in veel gevallen gratis kunnen inwonen bij familie. Zij wonen niet onder de
beste omstandigheden en blijken weinig op te hebben met de eigendomsstatus van de Zona.
Hun komst is mogelijk door de toename in woonruimte in de Zona door perceelsopdeling, het
verschijnen van hoogbouw en het – tijdelijke – vertrek van eigenaar-bewoners uit de Zona.
Zowel de migranten die uit residentiële motieven als die uit economische motieven naar de
Zona zijn gekomen, blijken dit in meerderheid ook te hebben gedaan omdat zij hier familie-
leden hadden wonen. De familie-gerelateerde motieven hebben weinig van doen met eventu-
ele positieve kenmerken van de Zona en er moet dus worden geconcludeerd dat het belang
van de familierelaties in El Alto de bestudering van de attractiviteit van de Zona 16 de Julio
enigszins verstoort. Steeds meer huishoudens kiezen er echter bewust voor de Zona als vesti-
gingsplaats. Deze keuze wordt hierbij steeds vaker bepaald door economische motieven.
Deze trend lijkt zich voort te zetten na 1994. Het belang van familierelaties en residentiële
motieven neemt verder af onder de huurders van buiten die nu vrij massaal toegang weten te
verwerven tot de Zona. Dit verschijnsel resulteert echter niet in een sterke instroom van
middengroepen huishoudens. Het is vooral onder eigenaar-bewoners die zich nieuw in de
Zona vestigen dat sociaal-economisch sterkeren worden aangetroffen. Maar ook deze groep is
relatief klein in omvang in vergelijking tot de middengroepen die zich ontwikkelen vanuit de
bevolking van de Zona zelf.

Ook de groep die de Zona heeft verlaten, is zeer heterogeen. Naast huurders en gratis-wonen-
den, die relatief mobiel zijn, blijken ook woning-eigenaren de Zona te hebben verlaten. Voor
alle vertrekkers geldt dat een deel van hen dit uit vrije wil heeft gedaan en een ander deel hier-
toe gedwongen werd. Op basis van de literatuur leefde voorafgaande aan het onderzoek de
vooronderstelling dat vooral het aantal gedwongen vertrekkers hoog zou kunnen zijn.
Tegelijkertijd bleek uit de literatuur dat dit zeer moeilijk te bewijzen zou zijn. Afgezien van
een incidenteel geval, is het ook in dit onderzoek niet gelukt om harde kwantitatieve bewijzen
voor verdrijving te leveren. Een belangrijke reden hiervoor is evenwel het geringe aantal
gedwongen vertrekkers. Woning-eigenaren die Zona te hebben verlaten, hielden hun woning
hier veelal aan. Van een gedwongen vertrek kan dan ook geen sprake zijn. Het feit dat zij hun
woningen niet verkochten duidt eerder op een mogelijke terugkeer in de toekomst. Ook bestu-
dering van de armsten in de Zona, toch de groep die het meest voor verdrijving in aanmerking
komt, leverde geen bewijs voor het voorkomen van verdrijving. Veel armen blijken niet structu-
reel arm te zijn. Doordat zij geregeld over voldoende middelen beschikken, kunnen zij zich in
de Zona handhaven. In individuele gevallen doet zich verdrijving voor. Dat het niet structureel
optreedt, blijkt het duidelijkst uit de instroom van armen in de periode 1989-1994. In plaats dat
de armen wegtrokken, wisten zij zich juist als gratis-wonende in de Zona te vestigen. Deze
verrassende uitkomst van dit onderzoek is niet los te zien van de ontwikkelingen op de
woningmarkt en in de lokale economische mogelijkheden waarin de buurtconsolidatie en
urbane transformatie hebben geresulteerd. Toch blijkt uit de ontwikkelingen na 1994 dat de
armsten in de Zona het moeilijker zullen gaan krijgen. De instroom van gratis-wonenden
kwam grotendeels tot staan, huishoudens die eerder gratis konden inwonen, moesten in het
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vervolg voor hun woonruimte gaan betalen en de woningmarkt richtte zich steeds meer op
relatief kapitaalkrachtige huurders. De armen zullen zich echter sterk verzetten tegen verdrij-
ving. Het wonen in de Zona mag dan duurder worden, de buurtgebonden economische acti-
viteiten maken het tot de ideale plaats om te wonen voor het verwerven van een inkomen.

Noten

1. Het aandeel migranten uit de departementen Chuquisaca, Oruro en Potosi is gering. Voor de

departementen Potosi en Oruro is dit opvallend. In 1985 werden namelijk in het kader van de

structurele aanpassingspolitiek massaal mijnwerkers ontslagen en werden zij gedwongen te ver-

huizen (relocalizacion) vanuit de mijnbouwgebieden naar El Alto. Dat deze voormalige mijnwer-

kers geen voet hebben gevat in de Zona 16 de Julio komt – naast de relatief hoge kosten voor het

wonen op deze locatie- voornamelijk door de reeds dichte bevolking in de Zona en de grote

bouwactiviteit in deze periode in de wijken in het zuiden van de stad.

2. Huurders die de sprong naar woningeigendom hebben gewaagd, beschikten over face-to-face

contacten met de eigenaar-bewoners die een deel van hun perceel wilden verkopen. Dit was een

voordeel ten opzichte van huurders van buiten de Zona. Deze hadden een minder goed overzicht

van het perceelsaanbod in de Zona. De stap naar eigen-woningbezit ging veelal gepaard met de

aanschaf van een in omvang bescheiden perceel. Aangezien de nieuwe eigenaren haast zonder uit-

zondering afkomstig waren uit één-kamerwoningen gingen zij er in woonruimte sterk op vooruit.

Hun nieuwe woningen bezaten alle meer dan één kamer.

Na 1989 slagen minder huurders uit de Zona er in om de stap naar eigenaar te volbrengen. De

onroerendgoed prijzen zijn ondertussen zodanig gestegen (hoofdstuk 4) dat nog slechts weinig

huurders in staat zijn een woning in de Zona te kopen. In de jaren negentig is de discrepantie tus-

sen onroerend-goedprijzen en inkomens steeds groter geworden. Dit maakt het voor huurders en

gratis-wonenden moeilijk om voldoende middelen te vergaren voor de aanschaf van een woning.

Het zijn vooral huishoudens die een perceel op een andere locatie kunnen verkopen die nog in

staat zijn om dit te doen.

3. De enige uitzondering op dit beeld komt voor rekening van de gratis-wonenden die na 1989 in

relatief grote aantallen van buiten de agglomeratie kwamen.

4. Een beschouwing van de motieven die de vestigers zelf noemen, leert dat deze zeker niet exclusief

zijn voor de Zona. De motieven zouden voor een deel even goed toepasbaar zijn op omliggende

wijken. Er moet dus worden geconcludeerd dat toeval eveneens een belangrijke rol speelt bij de

keuze voor vestiging in de Zona 16 de Julio.

5. Het bleek praktisch onmogelijk om vertrekkers op te sporen. Zelden konden buren exact aange-

ven waar de vertrekkers waren heengegaan.

6. De besparing die te realiseren is door in een wijk zonder voorzieningen te gaan wonen, wordt

meer dan tenietgedaan door de hogere transportkosten die de verhuizing naar een perifere wijk

met zich zouden brengen.

7. De aantallen vestiger en vertrekker huishoudens verschillen nogal tussen deze perioden. Dit is, net

als het verschil met het totale aantal vestigers en vertrekkers, in hoofdzaak terug te voeren op het

niet gelijk opgaan van vertrekkers en vestigers. De totale hoeveelheid huishoudens is aan aanzien-

lijke fluctuaties onderhevig. Zo overtrof het aantal vestigers het aantal vertrekkers in de periode

1984-1989 aanzienlijk.

8. De adressen zijn a-select getrokken uit de geënquêteerde percelen in het betreffende bouwblok. De

enige voorwaarde hierbij was dat de enquêtes data moesten bevatten voor 1984, 1989, 1994 en 1999.

9. Het geringe aantal adressen dat hier wordt geanalyseerd, maakt dat de bevindingen slechts met de

nodige voorzichtigheid zijn te generaliseren.
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Het dissertatieonderzoek richtte zich op de invloed van buurtconsolidatie en urbane transfor-
matie in een drietal zelfbouwwijken in El Alto, een stad op de hoogvlakte van Bolivia, gren-
zend aan de hoofdstad La Paz. Met name ging de aandacht uit naar veranderingen welke
optraden in de woonomgeving, het grondgebruik, de sociaal-economische structuur van de
bevolking en de mobiliteit in de periode 1984-1999.
Aan het eind van deze studie geven we een overzicht van de empirische bevindingen en de
wijze waarop deze zich verhouden tot de theorie met betrekking tot buurtconsolidatie en
urbane transformatie. Allereerst zullen we thematisch een beknopte samenvatting presente-
ren. Vervolgens keren we terug naar de in hoofdstuk 1 gestelde hypothesen. Deze zullen indi-
vidueel worden behandeld. Hierbij wordt naast het aanvaarden of verwerpen van de individu-
ele hypothesen tevens aandacht besteed aan de nuancering die hierop is aan te brengen. Tot
slot zullen we de belangrijkste bevindingen van onderhavig onderzoek presenteren in een vijf-
tal afbeeldingen. Deze zouden kunnen dienen als bouwstenen voor toekomstig onderzoek.

7.1 Samenvatting

1 Effecten van buurtconsolidatie en urbane transformatie: de theorie 
In de theoretische onderbouwing van deze studie werd aandacht besteed aan de ontwikkeling
van zelfbouwwijken in de tijd. Verandering van deze wijken komt ondermeer tot stand onder
invloed van processen als buurtconsolidatie en urbane transformatie.
Buurtconsolidatie, het ‘volwassen’ worden van de wijk, is een geleidelijk veranderingsproces over
een lange periode, die hoofdzakelijk vanuit de wijk zelf wordt gevoed. Urbane transformatie
betreft een ‘karakterverandering’ van de wijk. Door een verandering in de positie van de wijk
binnen de stad, onder andere door voortschrijdende stedelijke groei, wijzigt de functie en daar-
mee het grondgebruik. Urbane transformatie is dan ook sterker dan buurtconsolidatie afhanke-
lijk van veranderingen buiten de eigen wijk. De uiteindelijke verandering waarin beide proces-
sen kunnen resulteren, is ingrijpender bij transformatie en vindt in een kortere periode plaats.
Overheidsinterventies als buurtverbetering blijken op beide processen effect te sorteren. Bij
buurtverbetering is de rol van de overheid primair er één van faciliteerder: door de regulering
van eigendomstitels en de aanleg van basisvoorzieningen schept zij de condities voor een ver-
betering van de woonomstandigheden en een ontwikkeling van buurtgebonden economische
activiteiten. Deze kunnen op hun beurt bijdragen aan een functieverandering van de wijk.
De voortschrijdende ontwikkeling in verbeterde wijken kan resulteren in het ontstaan van een
hoogwaardiger woonmilieu, of juist leiden tot een toename van economische functies. Tussen
deze beide typen ontwikkeling bestaat een spanningsveld. Economische ontwikkeling leidt
veelal tot overlast die negatief uitwerkt op het ontstaan van een hoogwaardiger woonmilieu.
Als zich echter eenmaal een hoogwaardiger woonmilieu heeft ontwikkeld, slagen de bewoners
er over het algemeen goed in om ongewenst grondgebruik – in dit geval grondgebruik ten
behoeve van economische activiteiten – te weren uit hun wijk.
Welke ontwikkeling zelfbouwwijken ook doormaken, de samenstelling van de bevolking zal
veranderen. Een verbetering in de kwaliteit van de woonlocatie zal de grond-, woning- en
huurprijzen opdrijven en zal, samen met een instroom van welvarender huishoudens, kunnen
resulteren in een verdrijving van de armen. Een functieverandering in de zin van toenemende
economische activiteiten kan zelfs een nog sterker effect op de grondprijzen hebben en moge-
lijk daarmee wederom leiden tot verdrijving.
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2 Het onderzoeksgebied: de Zona 16 de Julio 
Het empirisch onderzoek dat aan deze studie ten grondslag ligt, werd uitgevoerd in de Zona
16 de Julio in El Alto, de op 4.000 meter hoogte gelegen jonge, snel groeiende satellietstad
van La Paz, Bolivia. El Alto heeft zich in goed vijftig jaar ontwikkeld van ruraal gebied tot
een stad met meer dan 500.000 inwoners.
De Zona 16 de Julio, die bestaat uit de wijken 16 de Julio, Ballivian en Los Andes, behoort tot
de oudste delen van El Alto. Het ontstond vanaf de jaren veertig in zelfbouw. De verkaveling
van de rurale gebieden waarop de wijken ontstonden, geschiedde op een semi-legale wijze.
Door een streng verkavelingsplan te hanteren hoopten de verkavelaars weinig tegenstand te
ondervinden van de overheid. Het verkavelingsplan verdeelde de Zona in geordende woon-
blokken met relatief brede straten. Tot op de dag van vandaag is dit grondpatroon gehand-
haafd.
Na de Nationale Revolutie in 1952 kende El Alto een periode met een sterke bevolkingsgroei.
De landhervorming die op de revolutie volgde, resulteerde in een enorme migratiestroom
vanuit de omliggende rurale provincies naar La Paz. Terwijl de druk op de beschikbare grond
in het keteldal waarin de stad ligt steeds verder toenam en de grondprijzen hier bleven stij-
gen, werd op de hoogvlakte rurale grond omgezet in woongebied. Relatief ver van het cen-
trum en blootgesteld aan de barre klimatologische omstandigheden waren het vooral de arme
migranten die zich hier vestigden. Ook de Zona 16 de Julio werd in deze periode geconfron-
teerd met een instroom van nieuwe bewoners. Voorheen waren de verkavelde percelen wel
voorzien van een perceelsafscheiding, maar had er nauwelijks bouwactiviteit plaatsgehad.
Vanaf 1952 werden er uit adobe-blokken woningen opgetrokken zoals deze ook op het omrin-
gende platteland gangbaar waren.
In de decennia die volgden, doorliepen de wijken in El Alto een consolidatieproces. De
woningen werden uitgebreid en verbeterd en de hoeveelheid woningen nam toe. Halverwege
de jaren tachtig volgde de implementatie van een buurtverbeteringsproject in twee van de wij-
ken van de Zona 16 de Julio. Onder andere door het beschikbaar komen van stromend water
en riolering verbeterden de woonomstandigheden in de zelfbouwwijken sterk.
Bestuurlijk veranderde er ook het één en ander. Begin jaren tachtig verzetten de inwoners van
El Alto zich tegen het gemeentebestuur van La Paz. Deze zou de (belasting)opbrengsten van
het vliegveld en de douane, beide gevestigd op de hoogvlakte, te eenzijdig benutten voor de
bewoners van het keteldal. De roep om bestuurlijke autonomie vond in 1985 weerklank. Vanaf
die tijd vormen de wijken op de hoogvlakte het bestuurlijk autonome El Alto.
Door de maatregelen in het kader van het economische herstructureringsbeleid die kort na El
Alto’s autonomie van kracht werden, veranderde de financiële situatie van El Alto echter nau-
welijks. De indianen op de hoogvlakte moesten zich zien te redden met een bescheiden bud-
get. De bestuurlijke problemen ten gevolge van onvoldoende financiële middelen duren tot op
heden voort. Ook het overheidsbeleid dat zich in de jaren negentig meer en meer richtte op
decentralisatie en participatie heeft hierin geen verandering gebracht. El Alto ontving na 1995
van de centrale overheid wel een groter budget, maar diende zaken als onderwijs en gezond-
heidszorg te financieren uit lokale belasting heffing. Zolang de gemeente El Alto er niet in
slaagt om een voldoende budget te creëren, valt het zwaar de woonomstandigheden van de
nog steeds groeiende bevolking te verbeteren.

3 Residentiële ontwikkelingen 
Het hanteren van een strikt verkavelingsplan en de bemoeienis van de gemeentelijke overheid
met de aanleg, verbreding en verbetering van straten, heeft er in geresulteerd dat er tot op
heden sprake is van een zeer geordende verkaveling in de Zona 16 de Julio. Met deze geor-
dende verkaveling wijkt de Zona sterk af van andere, min of meer vergelijkbare wijken in
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Derdewereldsteden. In veel andere steden mondt zelfbouw nogal eens uit in een onoverzich-
telijke verkaveling en slechte ontsluiting, wat een negatief effect heeft op verdere ontwikke-
ling.
Hoewel de verkaveling in de Zona 16 de Julio nog steeds zeer geordend is, zijn de gevolgen
van verdichtings- en opdelingsprocessen duidelijk zichtbaar. Zo wonen er tegenwoordig meer
dan 50.000 personen in de Zona en is het aantal percelen haast verdrievoudigd ten opzichte
van de oorspronkelijke verkaveling. De toename in het aantal percelen geschiedde ondanks
dat vrijwel het gehele oppervlak van de Zona bij de verkaveling was uitgegeven. Het betreft
dan ook vrijwel uitsluitend opgedeelde percelen. Deze opdeling was mogelijk doordat de uit-
gegeven percelen oorspronkelijk een grote omvang kenden (1.000 m2). Dit stelde de eigenaar-
bewoners instaat een deel van hun perceel te verkopen, zonder dat dit direct ten koste ging
van hun eigen woonsituatie.
Ondanks het geordende karakter van de verkaveling deden zich bij de opdeling enkele pro-
blemen voor. Zo ontstonden er percelen met een gebrekkige ontsluiting en/of een ongunstige
vorm voor bebouwing. Ook in dit geval bleek ingrijpen van de gemeentelijke overheid effec-
tief bij het oplossen en voorkomen van de problemen. De gemeente stelde voor de bouwblok-
ken in tweeën te splitsen middels de aanleg van stegen. Hierdoor behielden ook opgedeelde
percelen een goede ontsluiting naar de straat. De splitsing van woningblokken door de aanleg
van de stegen gaf de opdeling een nieuwe impuls. Aan het opdelingsproces in de Zona 16 de
Julio is dan ook nog steeds geen einde gekomen.

De oorspronkelijke bebouwing in de Zona bestond uit adobe woningen van één bouwlaag. In
de loop der tijd werden deze woningen verbeterd, vergroot en aangepast aan de veranderende
behoeften van de bewoners. Halverwege de jaren tachtig begon een proces waarbij deze oor-
spronkelijke bebouwing werd gesloopt en vervangen door hoogbouw. Deze betonskeletbouw
wordt overwegend in baksteen uitgevoerd. De wijken ondergaan hierdoor een morfologische
metamorfose.
Verreweg de meeste hoogbouw – die tot acht bouwlagen kan tellen – dateert uit de periode na
1989. De hoogbouw wordt niet meer onder de directe leiding van de eigenaar door klusjes-
mannen vervaardigd, maar op initiatief van de perceelseigenaren opgetrokken door professio-
nele bouwbedrijven. Hiermee is de zelfbouw van karakter veranderd.
Aan de opkomst van de hoogbouw liggen voor een belangrijk deel speculatieve motieven ten
grondslag: de eigenaren verwachten de appartementen in de toekomst te kunnen verhuren, of
de gebouwen met winst te kunnen verkopen. Op dit moment zijn er nog weinig van de dure
appartementen daadwerkelijk verhuurd, terwijl er anderzijds huurwoonruimte verloren is
gegaan als gevolg van de sloop van de traditionele woningen. Hierdoor – en door de gestegen
prijzen van de woningen – is de Zona minder toegankelijk geworden voor armen. Deze kun-
nen al lang geen woning meer kopen in de Zona en ook huren wordt voor hen steeds moeilij-
ker. Tot 1994 was het gratis inwonen bij familie een buffermechanisme voor arme huishou-
dens. Na 1994 echter zijn er steeds meer tekenen zichtbaar van een versterkt
commercialiseringsproces in de huursector. Naast een toename in het aanbod van relatief dure
huurwoonruimte moeten ook steeds meer van de voormalig gratis-wonenden betalen voor
hun huisvesting. Voorts zijn er fundamentele wijzigingen in het aanbod aan huurwoonruimte
gaande: was huur in de Zona oorspronkelijk gebonden aan de verhuur van kamers, door de
toename van hoogbouw ontstaat thans een nieuwe vorm, namelijk huur van relatief luxe
appartementen. Daarbij leidt de verhuur van deze appartementen tot een daling van het aan-
tal gratis-wonenden die de rol van oppasser op de leegstaande nieuwbouw vervulden voor de
absente eigenaren.
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Veel huishoudens beschikken al enige decennia over elektriciteit. Toch zijn de meeste basis
voorzieningen pas sinds 1984 voor grote groepen bewoners beschikbaar gekomen. In het kader
van het HAM-BIRF buurtverbeteringsprogramma werden onder meer stromend water en
riolering aangelegd. De woonomstandigheden in de Zona zijn hierdoor dramatisch verbeterd.
Mede hierdoor is er sprake van een voortgaand proces van woningconsolidatie in de Zona 16
de Julio. Eigenaar-bewoners verbeteren nog steeds hun woningen en breiden deze stap voor
stap uit. Daarnaast blijkt er evenwel ook sprake te zijn van een transformatie binnen de resi-
dentiële functie van de Zona 16 de Julio. Een deel van de woningmarkt vertoont duidelijke
sporen van commercialisering: nieuwe woningen worden opgetrokken door professionele
bouwbedrijven, er worden andere bouwmaterialen en bouwtechnieken toegepast en een
belangrijk deel van de hoogbouw die zo ontstaat, is bestemd voor commerciële verhuur.

Het is opmerkelijk dat alle bouwactiviteit die de laatste decennia heeft plaats gehad slechts in
beperkte mate gepaard is gegaan met een structurele verschuiving van de residentiële functie
voor lage-inkomenshuishoudens naar één voor midden-inkomenshuishoudens. Hoewel de
woonomstandigheden in de Zona zijn verbeterd, heeft er zich geen verandering voorgedaan
in de status van de wijken. Mede doordat ook in andere wijken buurtverbeteringsprojecten
werden uitgevoerd, is de Zona 16 de Julio vooralsnog een woonbuurt gebleven voor lage-inko-
menshuishoudens van indiaanse afkomst.

4 Ruimtelijk-economische ontwikkelingen
Doordat de relatieve stijging van de grondwaarde in de Zona 16 de Julio veel groter is geweest
dan in andere gebieden in de agglomeratie La Paz, behoort het zeker niet meer tot de ‘goed-
kope gebieden’. Hiermee lijkt de Zona de rol als vestigingsgebied voor lage-inkomenshuis-
houdens te hebben afgeschud. Terwijl de huidige bewoners nog steeds voor een groot deel tot
de lage-inkomenshuishoudens moeten worden gerekend, is het voor deze categorie huishou-
dens bijzonder moeilijk geworden om zich van buiten in de Zona te vestigen.
De grondwaarde is niet enkel sterk gestegen, kenmerkend is vooral ook de toegenomen diffe-
rentiatie hierin. Het zijn vooral de percelen langs de belangrijkste straten in het centrum van
de Zona waarvan de waarde explosief omhoog is geschoten. De grondwaarde hier is opge-
lopen tot het viervoudige van die in meer perifere delen van de Zona.
Deze ontwikkelingen in de grondwaarde kunnen niet los worden gezien van de veranderin-
gen in het grondgebruik. Percelen die van oudsher uitsluitend een residentiële functie beza-
ten, worden steeds vaker ten behoeve van economisch activiteiten benut. Verschillen in eco-
nomisch potentieel van verschillende locaties bepalen de grondwaarde op diverse locaties in
de Zona.

Economische activiteiten zijn geen nieuw verschijnsel in de Zona 16 de Julio. Al sinds ouds-
her worden hier de agrarische producten van het omliggende platteland verhandeld. Uit deze
activiteit is de markt ontstaan die tweemaal per week plaats heeft. Deze heeft zich in de jaren
tachtig en negentig weten te ontwikkelen tot één van de grootste van Bolivia. Er worden hier
nu producten van over de gehele wereld verhandeld.
De markt fungeerde als katalysator voor de ontwikkeling van de buurtgebonden economische
activiteiten. Rond de markt zijn dienstverlenende bedrijfjes ontstaan die zich bezig houden
met opslag en transport van goederen, zakelijke dienstverlening en het vertier van de bezoe-
kers. Voorts richten nieuwe winkeltjes zich op de drommen kopers die op de markt afkomen.
Het aantal winkels en bedrijven in de Zona is vele malen groter is dan men in dergelijke wij-
ken zou vermoeden. Handel is hierbij nog steeds de belangrijkste economische activiteit, hoe-
wel de dienstverlening zich in de jaren negentig het meest dynamisch heeft getoond. Mede
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door de opkomst van de zakelijke en financiële dienstverlening is het karakter van de wijken
fundamenteel veranderd ten opzichte van de situatie van vóór de economische crisis halver-
wege de jaren tachtig.
De Zona 16 de Julio vervult nog steeds een belangrijke residentiële rol. Daarnaast is het vanaf
de tweede helft van de jaren tachtig vooral ook een bloeiend en dynamisch economisch
gebied geworden. De economische activiteiten richten zich heel duidelijk niet enkel op de
eigen bevolking, maar trekken gebruikers uit de gehele agglomeratie. Het relatief belang van
het grondgebruik ten behoeve van economische activiteiten is hiermee groter dan dat ten
behoeve van het wonen. Daarmee is de functie van de Zona, ondanks dat er meer dan 50.000
personen wonen, verschoven van een zuiver residentiële naar een gemeng-residentieel-econo-
mische.

5 Sociaal-economische ontwikkelingen
Lange tijd bestond de bevolking van de Zona 16 de Julio voor een groot deel uit laag opgelei-
de migranten uit rurale gebieden. De jongeren profiteren echter van het brede scala aan oplei-
dingsmogelijkheden dat de stad biedt. Het opleidingsniveau van de bevolking stijgt merkbaar.
In de toekomst zal een meerderheid van de bevolking tenminste enige vorm van onderwijs
hebben genoten.
Enkele specifieke groepen participeren niet of nauwelijks in het onderwijs. Dit zijn de oude-
ren, jongeren die moeten werken om een aanvulling op het huishoudensinkomen te verwer-
ven en straatkinderen. Voorts is er een grote groep voortijdige schoolverlaters. Deze groep
bestaat in hoofdzaak uit meisjes die op jonge leeftijd – en meestal ongewenst – zwanger
raken.

De toegenomen opleidingsgraad maakt het voor een deel de bewoners mogelijk om in aan-
merking te komen voor hoger gekwalificeerd werk. Echter, dit vertaalt zich slechts in beperk-
te mate in de ontwikkeling van de beroepsstructuur sinds 1984.
De beroepsstructuur van de Zona 16 de Julio blijkt sterk veranderd onder invloed van externe
factoren als de economische crisis in het begin van de jaren tachtig en het economisch her-
structureringsbeleid waarmee de Boliviaanse overheid hierop in 1985 reageerde.
De meest opvallende tendens is de massale toestroom van vrouwen op de arbeidsmarkt.
Hun aantal is tussen 1984 en 1994 meer dan verdubbeld, waarbij de arbeidsparticipatie voor
vrouwen tussen de 30 en 60 jaar opgelopen is tot bijna 60 procent. Meer dan de helft van de
werkende vrouwen is actief in de handel. Veelal werken ze in de Zona zelf in één van de vele
winkeltjes of op de markt. De toegenomen participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt is
een direct gevolg van het economische herstructureringsbeleid. De opbouw van de huishou-
densinkomens laat zien dat de hoogte hiervan aanvankelijk in belangrijke mate afhankelijk
was van het inkomen van werkenden in loondienst. De teruggang van het aantal werkenden
in loondienst resulteerde in een sterke daling van het huishoudensinkomen. De vrouwen die
zich op de arbeidsmarkt begaven, zorgden dan ook in hoofdzaak voor een additioneel inko-
men. Na 1994 volgde een correctie op de grote instroom van vrouwen op de arbeidsmarkt. Als
gevolg van stabilisatie in de economische omstandigheden kunnen thans steeds meer huis-
houdens rond komen van één enkel inkomen. Hierdoor is het voor minder vrouwen (en kin-
deren) noodzakelijk om een additioneel inkomen te verwerven. Dit heeft geresulteerd in een
verminderde participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Hierbij zijn vooral de meest mar-
ginale overlevingsactiviteiten van vrouwen verdwenen.

Een tweede belangrijke tendens is de toename van het aantal zelfstandig werkzamen. Het
herstructureringsbeleid resulteerde in een daling in het aantal werkenden in loondienst.
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Degenen die hun werk in loondienst verloren probeerden als zelfstandig werkzamen een
inkomen te verwerven in de handel, nijverheid of dienstverlening. Velen zijn hierin geslaagd.
Deze ontwikkeling is de sociaal-economische vertaling van het toegenomen ruimtegebruik
ten behoeve van economische activiteiten zoals dat in hoofdstuk 4 naar voren kwam. Naast
degenen die werkzaam werden als ambulante handelaar steeg ook het aantal winkeltjes en nij-
verheidsbedrijfjes. Voorts vonden velen werk in allerlei dienstverlenende activiteiten, zoals
transport en opslag.
Tussen 1984 en 1994 is de formele werkgelegenheid (career work) afgenomen en de informele
werkgelegenheid (casual work) toegenomen. Dit wil zeggen dat de bewoners in totaal een
geringere stabiliteit en zekerheid van werk bezitten. De zelfstandigheid en flexibiliteit zijn
daarentegen toegenomen. Na 1994 vindt op de arbeidsmarkt een voorzichtige correctie plaats
op de grote veranderingen die voor 1994 plaats hadden. Er is sprake van consolidatie in de
bedrijvigheid van de kleine zelfstandigen. In dit proces heeft een deel van hen moeten ervaren
dat hun bedrijfjes niet levensvatbaar waren. Een ander deel heeft zijn omzet juist zien stijgen
en heeft één of meerder werknemers in dienst genomen. Hiermee zorgen de kleine zelfstan-
digen voor nieuwe werkgelegenheid in de Zona en groei van het aantal werkenden in loon-
dienst.

6 Mobiliteit
De oorspronkelijke bewoners van de Zona 16 de Julio waren migranten uit de rurale provin-
cies van het departement La Paz, de provincies die de agglomeratie La Paz omringen. Het
belang van intra-urbane mobiliteit neemt evenwel steeds verder toe. Slechts weinigen die zich
heden ten dage in de Zona vestigen, komen direct van het platteland. Tachtig tot negentig
procent van al degenen die zich sinds de jaren tachtig in de Zona vestigen, is afkomstig van
een locatie binnen de agglomeratie La Paz. Een steeds groter deel van hen is hier ook gebo-
ren.

Sinds het begin van dit onderzoek in 1984 wordt de Zona geconfronteerd met een hoge
mobiliteit. De rol van buurtverbetering hierin is echter beperkt. De aanleg van basisvoorzie-
ningen heeft de woonomstandigheden verbeterd, maar heeft slechts een gering effect gehad
op de mobiliteit. Dit komt doordat de huishoudens naast residentiële motieven vooral econo-
mische motieven voor hun mobiliteit hebben.
Korte tijd na aanvang van de buurtverbetering werd de mobiliteit beheerst door verhuizingen
binnen de Zona. In deze periode overheersten residentiële motieven, aangezien de verhuizen-
de huishoudens profiteerden van de mogelijkheden om een grotere woning en/of een woning
in eigendom te betrekken.
Na 1989 vestigt men zich hoofdzakelijk vanwege economische motieven in de Zona. De loka-
le economische mogelijkheden blijken van groter belang voor de mobiliteit naar de Zona dan
de kwaliteit van het wonen. Voor een groot deel zijn het starters op de woningmarkt die zich
in deze periode in de Zona vestigen. Zij doen dit over het algemeen als kamerbewoner, waar-
bij zij in veel gevallen gratis kunnen inwonen bij familie. Deze ontwikkeling is mede mogelijk
door de toename in woonruimte in de Zona door perceelsopdeling, het verschijnen van hoog-
bouw en het – tijdelijke – vertrek van eigenaar-bewoners uit de Zona. Na 1994 vestigen zich
vooral nieuwe huurders in de Zona. Het belang van residentiële motieven neemt hierbij ver-
der af en ook de instroom van midden-inkomenshuishoudens is beperkt. Deze worden vooral
aangetroffen onder de kleine groep eigenaar-bewoners die zich nieuw in de Zona vestigt.

De groep huishoudens die de Zona heeft verlaten, is zeer heterogeen. Naast huurders en gra-
tis-wonenden, die relatief mobiel zijn, blijken ook woning-eigenaren de Zona te hebben ver-
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laten. Velen hebben dit vrijwillig gedaan. Woning-eigenaren die de Zona hebben verlaten,
hielden hun woning hier veelal aan. Van een gedwongen vertrek kan dan ook geen sprake
zijn. Het feit dat zij hun woningen niet verkochten duidt eerder op een mogelijke terugkeer
in de toekomst. Ook bestudering van de armsten in de Zona, toch de groep die het meest
voor verdrijving in aanmerking komt, leverde geen bewijs voor het voorkomen van verdrij-
ving.
Veel armen blijken niet structureel arm te zijn. Doordat zij geregeld over voldoende middelen
beschikken, kunnen zij zich in de Zona handhaven. Toch doet verdrijving zich wel degelijk
voor in een aantal individuele gevallen. Dat verdrijving nog geen structureel effect is van de
buurtconsolidatie en urbane transformatie in de Zona 16 de Julio blijkt ook uit de instroom
van arme huishoudens in de periode 1989-1994. In plaats dat de armen wegtrokken, wisten zij
zich juist als gratis-wonende in de Zona te vestigen. Deze verrassende uitkomst van dit
onderzoek is niet los te zien van de ontwikkelingen op de woningmarkt en in de lokale eco-
nomische mogelijkheden waarin de buurtconsolidatie en urbane transformatie hebben gere-
sulteerd. Toch blijkt uit de ontwikkelingen na 1994 dat de armsten in de Zona het moeilijker
zullen gaan krijgen. De instroom van gratis-wonenden kwam grotendeels tot staan, huishou-
dens die eerder gratis konden inwonen, moesten in het vervolg voor hun woonruimte gaan
betalen en de woningmarkt richtte zich steeds meer op relatief kapitaalkrachtige huurders. De
armsten zullen zich echter sterk verzetten tegen verdrijving. Een strategie die hiertoe in het
verleden succesvol is gebleken is het verhuizen binnen de Zona. Het wonen in de Zona mag
dan duurder worden, de buurtgebonden economische activiteiten maken het tot de ideale
plaats om te wonen voor het verwerven van een inkomen.

7.2 Reflectie op de hypothesen

1 - Buurtverbetering resulteert slechts in een verbetering van de woonomstandigheden voor bepaalde
categorieën huishoudens.

Onderhavig onderzoek bevestigt dat lang niet iedereen altijd profiteert van buurtverbetering.
De gedachte dat de meer welvarende eigenaar-bewoners in de Zona het meest baat zouden
hebben bij de buurtverbetering blijkt gerechtvaardigd.
Hoewel niet alle oorspronkelijke bewoners (evenveel) van de buurtverbetering profiteren, zijn
het toch niet alleen de welvarende eigenaar-bewoners geweest. Ook minder welvarende eige-
naar-bewoners kregen de mogelijkheid hun woningen tegen een hoge prijs te verkopen. De
verslechtering in woonomstandigheden waarmee het vertrek uit de Zona gepaard ging, waren
zij bereid te accepteren. Met de verkoop en het vertrek verdienden zij namelijk evenveel als
met tientallen jaren werken. Daarbij leeft bij hen de hoop dat zij op hun nieuwe woonlocatie
dezelfde ontwikkeling kunnen doormaken.
Alle bewoners die nu in de Zona wonen, profiteren van de verbeterde voorzieningen.
Buurtverbetering heeft niet alleen positieve effecten. Vooral de armste huurders en gratis-
wonenden hebben dit ondervonden. Zij hadden te lijden onder de verhoogde bouwactiviteit
waarin buurtverbetering resulteert. Een deel van hun goedkope woonruimte moest plaatsma-
ken voor hoogbouw. Hierin ontstaat nieuwe woonruimte voor meer welvarende huishoudens
die nu nog buiten de Zona wonen. Ook van hen kan worden gesteld dat zij profiteren van de
buurtverbetering.

Buurtverbetering blijkt ongeschikt voor het creëren van meer gelijkheid. Sterkeren (eigenaar-
bewoners, financieel rijkere huishoudens) profiteren vaker en meer dan zwakkeren (huurders,
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gratis-wonenden, financieel armere huishoudens). Dit betekent evenwel niet dat laatstge-
noemden categorisch afgesloten zijn van de positieve effecten van de buurtverbetering. Bij de
armen is een eventueel profiteren van buurtverbetering echter zeker niet vanzelfsprekend en
wordt dit in grote mate bepaald door persoonlijke onstandigheden.

2 - Verbeterde woonomstandigheden leiden tot een toename in de bouwactiviteit van eigenaar-
bewoners en een groei van de huursector.

Deze hypothese blijkt bevestigd. De bouwactiviteit in de Zona 16 de Julio heeft gigantische
proporties aangenomen. Wat hierbij vooral opvalt, is dat naast het verbeteren en uitbreiden
van hun woningen, de eigenaren-bewoners zich in de eerste plaats richten op het vervangen
van de traditionele bebouwing door hoogbouw. Dit is een duidelijke trendbreuk met de tradi-
tionele opvatting van woningconsolidatie.
Naast verbetering van de woonomstandigheden blijkt vooral ook speculatie op toekomstige
ontwikkelingen een belangrijkste stuwende kracht achter de bouwactiviteit. Naast nieuwe
woonruimte voor zichzelf, creëren de woningeigenaren met de hoogbouw vooral woonruimte
om te kunnen verhuren. Het aantal absente woningeigenaren neemt hierdoor toe. Doordat
veel van de hoogbouw pas na lang bouwen gereed is gekomen, treedt de groei van de huursec-
tor pas recentelijk naar voren. De kwaliteit van de huurwoonruimte in de hoogbouw en de
navenant hoge huurprijzen verschillen duidelijk van die in de traditionele bebouwing.
Hiermee krijgt de ontwikkeling van een commerciële huursector in de Zona gestalte.

3 - Buurtconsolidatie en urbane transformatie maken het leven van buurtbewoners duurder door de
kosten van basisvoorzieningen, stijgende huren en toenemende druk op de grond en de woningen,
met als gevolg een verslechterende toegang tot de woningmarkt voor lage inkomensgroepen.

Het onderzoek in de Zona 16 de Julio bevestigd deze hypothese. De prijzen van woningen in
de Zona zijn sterk gestegen, waardoor de toegang voor nieuwe eigenaar-bewoners in sterke
mate is beperkt. Het ontbreken van kredietfaciliteiten houdt in de praktijk in dat huishoudens
de aanschaf van woningen financieren uit de opbrengst van de verkoop van onroerendgoed
elders. Sparen om tot een woning in eigendom te komen – bijvoorbeeld door het tijdelijk gra-
tis inwonen bij familie – is een onmogelijkheid geworden door de voortgaande stijging van de
woningprijzen in de Zona.
De vraag naar en aanbod van huurwoonruimte zijn in de Zona 16 de Julio niet in balans.
Tegen de verwachting in is er geen tekort aan goedkope huurwoonruimte ontstaan door een
gestegen vraag maar door de aard van de sterke bouwactiviteit, waardoor goedkope laag-
waardige huurwoonruimte grotendeels is verdwenen. Hiervoor in de plaats kwam hoog-
waardiger en duurder huurwoonruimte. De toegankelijkheid van de Zona voor arme huurders
is sterk beperkt.
Slechts korte tijd hebben armen kunnen profiteren van de ontwikkelingen door zich als gra-
tis-wonende bij familie te vestigen. Met het op gang komen van een commerciële huursector
verdween de mogelijkheid om gratis bij familie in te wonen echter snel.

4 - Buurtverbetering speelt een rol in zowel het consolidatieproces als het urbane transformatieproces.

Deze hypothese wordt eveneens bevestigd door het onderzoek.
In de literatuur komt de rol van buurtverbetering in het consolidatieproces meermaals aan de
orde. Ook in dit onderzoek bleek dat een deel van de woningeigenaren geld en tijd besteedt
aan het verbeteren van hun woningen na de aanleg van basisvoorzieningen. Niet alleen wer-
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den er w.c.’s en douches geïnstalleerd, voorzieningen die voorheen niet waren te vinden in de
woningen in de Zona, ook ging men verder met de uitbreiding van de woningen.
Buurtverbetering heeft geresulteerd in verbeterde woonomstandigheden in de Zona 16 de
Julio. Echter, onder meer door technische onvolkomenheden in de uitvoering van de buurt-
verbetering in de Zona 16 de Julio, heeft deze buurtverbetering niet geresulteerd in het ont-
staan van woonomstandigheden die gunstiger zijn dan in de omringende wijken. Er vindt dan
ook slechts een bescheiden instroom plaats van eigenaar-bewoners die tot midden-inkomens-
huishoudens kunnen worden gerekend. Wat wel geconstateerd kon worden, was de instroom
van midden-inkomenshuishoudens die hun woonruimte huurden. De belangrijkste reden
hiervan is het beschikbaar komen van duurdere (huur)woonruimte in de hoogbouw.
Zonder de buurtverbetering zou de functieverandering van de Zona – van uitsluitend residen-
tieel naar gemengd residentieel-economisch – ondenkbaar zijn geweest. Natuurlijk spelen
hierbij meerdere factoren binnen en buiten de Zona een rol, zoals de aanwezigheid van de
lokale markt en aanhoudende bevolkingsgroei van El Alto. Toch was de aanleg van basisvoor-
zieningen en verbetering van de ontsluiting noodzakelijk voor de transformatie van de Zona.
Mede doordat basisvoorzieningen beschikbaar kwamen, kon er een lokale nijverheid ontstaan
en werd een deel van de dienstverlening mogelijk. Daarnaast is de handel sterk afhankelijk
van de verbeteringen in de ontsluiting die zijn gerealiseerd.

5 - Het urbane transformatieproces resulteert in een toename van de lokale economische activiteit en
creëert lokale werkgelegenheid, waardoor er een stijging van de grondwaarde plaatsvindt met alle
negatieve gevolgen van dien.

Hoewel een belangrijk deel van deze hypothese wordt bevestigd, moet het laatste deel worden
verworpen.
Er is duidelijk sprake van een urbaan transformatieproces in de Zona 16 de Julio. Dit proces
treedt slechts in beperkte mate naar voren binnen de residentiële functie. De transformatie in
de Zona 16 de Julio bestaat er uit dat de Zona naast het wonen ook een economische functie
heeft gekregen. Het grondgebruik op een groot aantal percelen wordt gedomineerd door
detailhandel, opslag, horeca en zakelijke dienstverlening. Hiermee gepaard gaat een sterke
toename van de buurtgebonden economische activiteiten. De lokale omstandigheden – in het
bijzonder de aanwezigheid van de periodieke markt – spelen hierbij een cruciale rol. Met deze
functieverandering is er veel lokale werkgelegenheid ontstaan.
Doordat de Zona nu een plaats is waar met behulp van (handels)activiteiten aanzienlijke
sommen geld worden verdiend, zijn de grondwaarden sterk gestegen. Toch zijn de negatieve
effecten hiervan beperkt gebleven. Een eerste reden hiervoor is dat het merendeel van de eco-
nomische activiteiten zich afspeelt op een gering deel van de oppervlakte van de Zona. Het
gaat hierbij in hoofdzaak om de kamers op de begane grond aan de straatzijde van de gebou-
wen. Het wonen geschiedt in de kamers boven de bedrijfsruimten of in kamers meer achter
op de percelen. Ondanks een sterke toename in de hoeveelheid economische activiteiten in de
Zona is er de facto weinig woonruimte omgezet in bedrijfsruimte. Door de voortgaande
bouwactiviteit is het woonvolume in de Zona enkel toegenomen.
Een tweede reden waarom de ontwikkelingen maar beperkt hebben geresulteerd in negatieve
effecten is juist gelegen in de toename van de buurtgebonden economische activiteiten. Deze
stellen velen – ook arme buurtbewoners – juist in staat om een inkomen te verwerven. Veelal
handelt het om werkzaamheden die kunnen worden vervuld met een beperkte opleiding. Er
zijn hierdoor weinigen die per definitie uitgesloten zijn van de mogelijkheid om binnen de
Zona, dicht bij de woning, een inkomen te verwerven. In de toekomst kan dit echter verande-
ren omdat er ontegenzeggelijk sprake is van een trend naar meer concentratie, schaalvergro-
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ting en specialisatie in de economische activiteiten. Hierdoor ontstaat er weliswaar meer for-
mele werkgelegenheid in de Zona, maar is het niet ondenkbaar dat bepaalde groepen hier niet
in zullen participeren.

6 - Verbeterde woonomstandigheden veroorzaken een instroom van midden-inkomenshuishoudens.

De groei in het woningbestand die veroorzaakt is door de vergaande perceelsopdeling en de
bouwactiviteit heeft in een relatief bescheiden instroom van nieuwe huishoudens geresulteerd.
De nieuwe woningen werden in eerste instantie benut om de vraag naar woonruimte uit de
eigen wijken te stillen. Jonge huishoudens konden eindelijk de ouderlijke woning verlaten.
Ontegenzeggelijk heeft er sinds 1984 ook een instroom van huishoudens plaatsgehad in de
Zona 16 de Julio. Opvallend genoeg zijn dit echter maar in zeer beperkte mate midden-inko-
menhuishoudens. De reden hiertoe is tweeledig. Ten eerste zijn de woonomstandigheden in
de Zona ten opzichte van de overige wijken in de agglomeratie La Paz niet zo sterk verbeterd
dat het een voor de handliggende woonlocatie voor midden-inkomenhuishoudens is gewor-
den. Ten tweede ontbreekt het de Zona aan status. Het blijft een deel van de indiaanse wij-
ken. Blanken en mestiezen vestigen zich hier niet of nauwelijks, welvarender Aymara’s die
zich afzetten tegen het beeld dat zij arme indianen zijn, vertrekken.
Het gevolg is dat de rol van het wonen minder dominant is dan vaak wordt aangenomen en
dat verreweg de meeste nieuwkomers economische motieven hebben.

7 - De functieverandering leidt tot een verandering in de sociaal-economische samenstelling van de
bevolking door verdrijving van de armen en instroom van midden-inkomenshuishoudens.

Deze hypothese dient te worden verworpen. De functieverandering van de Zona 16 de Julio is
maar in zeer beperkte mate vergezeld gegaan van een verandering in de sociaal-economische
samenstelling van de onderzochte bevolking. Daarbij komt nog dat een belangrijk deel van
deze verandering niet is toe te schrijven aan verdrijving van de armen en instroom van
midden-inkomenshuishoudens, maar aan veranderingen binnen de oorspronkelijke bevolking.
De instroom van midden-inkomenshuishoudens is beperkt gebleven en ook verdrijving van
armen komt slechts incidenteel voor. Een belangrijke reden hiervoor is de aard van het trans-
formatieproces dat heeft plaatsgehad. De transformatie heeft zich maar zeer beperkt voorge-
daan binnen de woonfunctie. De recente opkomst van een commerciële huursector draagt er
toe bij dat er zich huurders met relatief hoge inkomens in de Zona vestigen. Deze ontwikke-
ling betekent het einde van de simpele verdeling van de bevolking in rijke eigenaar-bewoners
en arme huurders. Traditioneel zijn de (arme) huurders kamerbewoners. Analoog aan de
bevindingen van Gilbert (1982) moet worden geconstateerd dat deze kamerbewoners de
zwakste sociaal-economische groep vormen. Daarnaast kent de Zona steeds meer huurders
die niet als arm zijn te bestempelen. Dit betekent evenwel niet dat arme huurders direct wor-
den verdreven door rijkere huurders. De arme huurders zijn kamerbewoners, de rijke huurders
wonen in appartementen in de nieuwbouw. Op termijn komt de positie van de kamerbewo-
ners wel onder druk te staan als er steeds meer nieuwbouw blijft komen in de Zona.
Veel ingrijpender dan de transformatie binnen de woonfunctie was de transformatie van uit-
sluitend een woonfunctie naar een woon- en economische functie. Het grondgebruik ten
behoeve van economische activiteiten maakt de Zona een gewilde vestigingsplaats voor huis-
houdens die van buiten komen. Echter ook de huishoudens die reeds in de Zona woonachtig
zijn, willen hier graag blijven om van de economische mogelijkheden te profiteren. Voor een
deel van de in de Zona woonachtige armen kan zelfs worden gesteld dat zij in de Zona
‘gevangen’ zijn geraakt. Het wonen in de Zona is ook voor hen steeds duurder geworden,
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maar doordat zij afhankelijk zijn van inkomsten uit de buurtgebonden economische activitei-
ten, kunnen zij het zich op basis van economische motieven niet veroorloven de Zona te ver-
laten.
De transformatie van de Zona naar wijken met zowel een woon- als een economische functie
heeft niet geresulteerd in een instroom van een sociaal-economische middenklasse van buiten.
Wel heeft zich uit de oorspronkelijke bewoners van de wijken een nieuwe middenklasse ont-
wikkeld. Een groep huishoudens heeft weten te profiteren van de veranderingen die zich de
afgelopen decennia hebben voorgedaan. De vorming van deze middenklasse berust op kleine
zelfstandigen die zich hebben weten op te werken. Deze nieuwe lokale elite past etnisch en
cultureel geheel in de omgeving en meer dan afgunst, roept zij bewondering op van de bewo-
ners. Velen beschouwen de afscheiding van El Alto van het door blanken en mestiezen
bestuurde La Paz halverwege de jaren tachtig als het beginpunt van een sociaal-economische
emancipatie van de Aymara’s.

7.3 Tot slot

Het longitudinaal onderzoek leverde een unieke hoeveelheid onderzoeksmateriaal op. Een
belangrijk inzicht dat we hieruit hebben verkregen is dat het – binnen het regulerend kader
van de overheid – de bewoners zijn die de veranderingen dragen, of het nu de autochtone
bewoners zijn of nieuwkomers. Wanneer we proberen de veranderingsprocessen schematisch
weer te geven, is het model van Baken e.a. (hoofdstuk 1) een goed uitgangspunt. In dit model
wordt het effect van consolidatie op de (lokale) economische ontwikkeling weergegeven. In
een nieuw model moet allereerst de scheiding tussen consolidatie en transformatie worden
ingebracht. Zoals we in deze studie hebben gezien, zijn dit verschillende processen. We moe-
ten constateren dat de effecten van deze processen soms onterecht – onder de noemer conso-
lidatie – door elkaar worden gehaald. De drie veranderingsprocessen die Baken e.a. (1992) als
gevolg van het consolidatieproces opvoerden (juridisch, sociaal en fysiek-ruimtelijk), worden
onveranderd in het nieuwe model overgenomen. Nieuw in het model is de urbane transfor-
matie. Dit proces omvat de door Baken e.a. geconstateerde relatieve locatieverandering en de in
deze studie beschreven functieverandering. De door Baken e.a. aangehaalde verdichting lijkt te
eng gedefinieerd. Een stijging van lokale koopkracht hoeft namelijk niet voort te komen uit
een groei van het inwonertal van de wijk, het kan ook het gevolg zijn van de instroom van
meer welvarende huishoudens. In het model vervangen we verdichting dan ook door de effec-
ten van mobiliteit. Mobiliteit is echter niet uitsluitend voorbehouden aan óf consolidatie, óf
transformatie. Beide processen kunnen een (andere) invloed op de migratie uitoefenen. In ons
model krijgt mobiliteit daarom een plaats bij beide processen.
Ons model beschrijft nu schematisch de invloed van two processen (consolidatie & transfor-
matie) middels zes (soorten) veranderingen (juridisch, sociaal, fysiek-ruimtelijk, mobiliteit,
functioneel, relatieve locatie) op de lokale economische ontwikkeling. Deze echter bepaald
ook weer in sterke mate de voortgang van het consolidatieproces en het transformatieproces.
En zo moet uiteindelijk worden geconcludeerd dat consolidatie en transformatie ook elkaar
beïnvloeden.

Een aantal thema’s in het onderzoeksmateriaal is niet of nauwelijks in deze studie behandeld.
Voor een deel komt dit doordat zij buiten het geografische kader van deze studie vallen. Een
aanbeveling voor toekomstig longitudinaal onderzoek is dan ook een interdisciplinaire opzet,
zodat naast een geografische analyse de bevindingen bijvoorbeeld ook een antropologische,
sociologische, bouwkundige of micro-economische duiding kunnen krijgen.
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Om de resultaten van de geografische analyse van de ontwikkelingen betreffende buurtverbe-
tering en urbane transformatie in de Zona 16 de Julio inzichtelijk te maken, zijn deze gevat in
een viertal grafische weergaven. Deze zijn onderling met elkaar verbonden door gebruik te
maken van het model van Dunkerley (1983). Dit wil zeggen dat het model van Dunkerley is
aangepast aan de empirische bevindingen van dit onderzoek en voorzien is van een tijdschaal
die de onderzoeksperiode omvat. Deze tijdschaal dient om een aantal verschijnselen weer te
geven die op het zelfde moment konden worden waargenomen.
De tweede weergave betreft de trendbreuk in het proces van woningconsolidatie op basis van
de weergaven van Verkoren (1989) en Van Lindert (1991). Op het moment waarop bestaande
woningen niet meer worden verbeterd en uitgebouwd, maar worden gesloopt en vervangen
door een andersoortig type woningen is er sprake van woningtransformatie.
De derde weergave is een empirische invulling van het model van Bromley (1988) en toont de
ontwikkeling in de arbeidsrelaties. De vierde weergave tenslotte, toont de migratiestromen tij-
dens het onderzoek.

Er is veel veranderd in het denken over habitat sinds het onderzoeksproject in de Zona 16 de
Julio werd geformuleerd. Duidelijk is geworden dat lokale overheden niet kunnen voldoen
aan de vraag naar betaalbare woonruimte voor een almaar groeiende stedelijke bevolking. In
de jaren zeventig en tachtig namen overheden voor een belangrijk deel afstand van de tot dan
toe gepropageerde institutionele bouwprogramma’s en richtte men zich meer op sites and
services projecten en buurtverbetering. In de jaren negentig moest worden geconcludeerd dat
dit beleid, hoewel soms succesvol, veelal projectmatig en kleinschalig was gebleven. Daarbij
werd vooral ook duidelijk dat het veel moeilijker was de beoogde doelgroepen te bereiken dan
voorheen werd aangenomen. Nog meer dan in de decennia daarvóór richtte het beleid zich op
het faciliteren van het wonen in plaats van het aanbieden van woonruimte. In feite vond
onder invloed van een zich steeds verder terugtrekkende overheid een herwaardering plaats
van zelfbouw.
Met het terugtrekken van de overheid nam het belang van de private sector toe. De overheid
werd meer en meer scheidsrechter die voor kaders diende te zorgen waarbinnen stedelijke
ontwikkeling zich zou voltrekken. Hierbij moest tevens worden vastgesteld dat stedelijke pro-
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Figuur 7.1 - De invloed van consolidatie en transformatie op lokale economische ontwikkeling
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Figuur 7.2 - Een grafische weergave van de onderzoeksbevindingen van het longitudinale onder-
zoek in de Zona 16 de Julio, El Alto, Bolivia.

7.2a - Een adaptatie van het model van Dunkerley op basis van de empirische bevindingen in de
Zona 16 de Julio
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blemen onmogelijk zijn op te lossen in slechts enkele geïsoleerde wijken. In de plaats van
buurtverbetering kwam het accent in de jaren negentig meer en meer op stadsverbetering te
liggen.

Voor dit onderzoek betekenen deze ontwikkelingen dat op een aantal aspecten gaandeweg
minder nadruk werd gelegd. Zo is de analyse van de efficiëntie en effectiviteit van het HAM-
BIRF buurtverbeteringsproject in de Zona 16 de Julio voor een belangrijk deel uit de uitein-
delijke tekst verdwenen. Het besef dat stedelijke problemen niet in enkele wijken zijn op te
lossen, maakte dat buurtverbetering in grote delen van de stad plaats ging vinden. Het relatie-
ve belang van de analyse in slechts twee wijken nam hierdoor sterk af.
Anderzijds onderstrepen de reacties op de ontwikkelingen in het denken over
Derdewereldsteden de relevantie van geografisch onderzoek. Bij het scheppen van kaders
voor stedelijke ontwikkeling dient de overheid zich te realiseren dat de omstandigheden in de
stad niet gelijk zijn. De ligging en de lokale omstandigheden verschillen van wijk tot wijk,
kortom het potentieel van wijken verschilt. Niet alleen moet de overheid zich hiervan bewust
zijn, zij moet ook proberen zo veel mogelijk gebruik te maken van de lokale omstandigheden.
Dit onderzoek heeft aangetoond dat een belangrijk deel van de bevolking van de Zona 16 de
Julio er in geslaagd is haar woonomstandigheden en sociaal-economische positie te verbete-
ren. Hiertoe heeft men gebruikgemaakt van de aanwezigheid van de periodieke markt en een
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7.2c - Relatieve verschuivingen in aantal werkenden binnen het continuüm van arbeidsrelaties in de
Zona 16 de Julio, 1984-1999
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7.2d - Veranderingen in herkomstgebied van vestigers in de Zona 16 de Julio, 1994-1999

El AltoEl AltoEl Alto

Zona 16 de JulioZona 16 de JulioZona 16 de Julio

La PazLa PazLa Paz

buitenbuitenbuiten
agglomeratieagglomeratieagglomeratie

La PazLa PazLa Paz

1994-19991994-19991994-1999

1989-19941989-19941989-1994

El AltoEl AltoEl Alto

Zona 16 de JulioZona 16 de JulioZona 16 de Julio

La PazLa PazLa Paz

buitenbuitenbuiten
agglomeratieagglomeratieagglomeratie

La PazLa PazLa Paz

1984-19891984-19891984-1989
64%64%64%

14%14%14%

12%12%12%

10%10%10%

El AltoEl AltoEl Alto

Zona 16 de JulioZona 16 de JulioZona 16 de Julio

La PazLa PazLa Paz

buitenbuitenbuiten
agglomeratieagglomeratieagglomeratie

La PazLa PazLa Paz

26%26%26%

26%26%26%

15%15%15%

33%33%33%

26%26%26%

17%17%17%

25%25%25%

32%32%32%



gunstige ligging. Samen met de maatregelen tot buurtverbetering hebben deze de bevolking
aangezet tot de transformatie van hun wijk. Dit eigen initiatief past wonderwel in het ver-
nieuwde denken over stedelijke ontwikkeling. Het is namelijk een duidelijk voorbeeld van het
feit dat het niet de overheid is die wijken kan laten veranderen. Een faciliterende overheid
heeft in de Zona 16 de Julio echter laten zien dat zij de lokale bevolking kan stimuleren om
tot verandering in de woonomgeving en verbetering van de woonomstandigheden te komen.
Het is evenwel de bevolking die de urbane transformatie van de Zona 16 de Julio tot dusver
heeft gedragen.
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Bijlage 2 - Details van de case-studies uit de Zona 16 de Julio betreffende de samenhang 
tussen mobiliteit, wonen en werken 

Adres A:

Huishouden 1: 1984
• Naam hoofd van huishouden: Eusebio Pacosillo (in 1934 geboren in het dorp Pucarani,

provincie Los Andes in het departement La Paz) getrouwd met Petronella (geboren in
1937 in Pucarani).

• Huishoudensgrootte: in 1984 telde het huishouden 8 leden, de ouders hadden 3 zonen en 3
dochters, in leeftijd variërend van tien tot drieëntwintig jaar.

• Migratiestatus: vertrekker, kwam in 1966 naar La Paz, vestigde zich in 1969 op dit perceel
maar vertrok tussen 1984 en 1989. Is naar de provincie Ingavi vertrokken.

• Eigendomsstatus: eigenaar (titulo completo). Heeft het perceel met daarop een tweeka-
merwoning in 1969 verworven. Na zijn vertrek verhuurt hij delen van het huis.

• Participatie in verbetering: ja. In het begin van de jaren tachtig heeft men een twee-ver-
diepingwoning met vier kamers laten bouwen.

• Economische activiteiten: Eusebio was een leraar op een plattelandsschool, de oudste
zoon was een DJ bij Radio Splendid.

• Huishoudensinkomen: 30,000 $b. per week.
• Bouwmaterialen: dak van golfplaat, muren op de begane grond van adobe, op de verdie-

ping van baksteen, vloer op de begane grond van cement, op verdieping van hout.
• Voorzieningen: geen water op het perceel, geen riolering, geen toilet, geen bad, wel elek-

triciteit.
• Aantal kamers: 6 kamers, waarvan 4 uitsluitend als slaapkamer werden benut.
• Perceelsgrootte: 500 m2.
• Woninggroote: 90 m2 (totale huis).
• Details: in 1984 woonde er tevens een vriend ( Juan Flores) van het huishouden op het

perceel.

Huishouden 2: 1989
• Naam hoofd van huishouden: Martha Calle (in 1963 geboren in de provincie Nor Yungas).
• Huishoudensgrootte: in 1989 telde het huishouden twee leden, de ongetrouwde moeder en

haar één jaar oude dochter.
• Migratiestatus: mobielen (vestigers zowel als vertrekkers). Vestigden zich in 1989 op het

perceel maar waren voor 1994 reeds weer vertrokken.
• Eigendomsstatus: huurder van één kamer zonder band met eigenaar. Betaalde per maand

20 Bs. huur.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: verkocht textiel.
• Huishoudensinkomen: 70 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, cementen vloer.
• Voorzieningen: water op perceel, toilet en elektriciteit aanwezig, geen riolering.
• Aantal kamers: 1 kamer.
• Perceelsgrootte: 500 m2.
• Woninggroote: 9 m2.
• Details: woonden op begane grond.
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Huishouden 3: 1989
• Naam hoofd van huishouden: Juan Poma (in 1964 in de Zona 16 de Julio geboren),

getrouwd met Christina Ticona (in 1970 in de Zona 16 de Julio geboren).
• Huishoudensgrootte: twee personen.
• Migratiestatus: mobielen (vestigers en vertrekkers), hoewel in de Zona 16 de Julio gebo-

ren. Vestigden zich in 1989 op het perceel maar vertrokken weer voor 1994.
• Eigendomsstatus: huurder; huurden voor 30 Bs. per maand één kamer, hadden geen band

met de eigenaar.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: pompbediende op het benzinestation.
• Huishoudensinkomen: 120 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, cementen vloer.
• Voorzieningen: water op perceel, toilet en elektriciteit, geen riolering.
• Aantal kamers: 1 kamer.
• Perceelsgrootte: 500 m2.
• Woninggroote: 9 m2.
• Details: woonden op begane grond.

Huishouden 4: 1989-1994-1999
• Naam hoofd van huishouden: Tiburcio Flores (in 1967 in de provincie Ingavi geboren),

getrouwd met Flora Quispe (in 1967 geboren in de provincie Murillo).
• Huishoudensgrootte: zowel in 1989, in 1994 als in 1999 telde het huishouden vijf leden.
• Migratiestatus: vestigers, later blijvers. Kwamen in 1987 op het perceel.
• Eigendomsstatus: gratis-wonenden. Het huishouden – familie van de eigenaar – past op

het huis voor de absente eigenaar en hoeft daarom geen huur te betalen. In 1999 geeft het
huishouden aan eigenaar van de woning te zijn.

• Deelname in verbetering: schilderen en bepleisteren van de muren in tweede helft jaren
negentig.

• Economische activiteiten: in 1989 werkte Tiburcio in een drukkerij, in 1994 was hij koe-
rier, in 1999 werkloos. Flora werkte in 1989 en 1994 als ambulante fruithandelaar, in 1999
als verkoper van meubels op de Ceja.

• Huishoudensinkomen: in 1989 120 Bs. per maand. In 1994 340 Bs. per maand. In 1999
1.000 Bs. Per maand.

• Bouwmaterialen: golfplaten dak, bakstenen muren, voer van hout.
• Voorzieningen: In 1989 en 1994 water op perceel, toilet en elektriciteit, geen riolering. In

1999 was er een aansluiting op de riolering.
• Aantal kamers: 1 kamer in 1989 en 1994. In 1999 4 kamers
• Perceelsgrootte: 500 m2.
• Woninggrootte: 12 m2 in 1989 en 1994, in 1999 40 m2.
• Details: woonden in 1989 en 1994 op de eerste verdieping, woonden hier graag omdat het

gratis was. In 1999 bezit het huishouden kamers op de begane grond en eerste verdieping,
als reden voor vestiging geeft men nu de locale economische activiteiten aan. Verhuren in
1999 woonruimte aan 4 huishoudens.

Huishouden 5 & 6: 1994
In 1994 woonden er nog twee huishoudens – één van 3 personen en één van 4 personen – op
het perceel. Deze weigeren om zich te laten interviewen.
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Huishouden 6: 1999
• Naam hoofd van huishouden: Reynaldo Flores (in 1978 in Alto Lima geboren), getrouwd

met Maribel Chavez (in 1978 in de Zona 16 de Julio geboren).
• Huishoudensgrootte: drie personen, hebben een zoontje van 2 jaar.
• Migratiestatus: vestigers, kwamen in 1997 in deze woning.
• Eigendomsstatus: gratis-wonenden, de woning is van de ouders van Reynaldo.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: Reynaldo help de familie met de verkoop van meubels, Maribel

is huisvrouw.
• Huishoudensinkomen: 520 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, cementen vloer.
• Voorzieningen: water op perceel, toilet en elektriciteit, riolering.
• Aantal kamers: 2 kamers.
• Perceelsgrootte: 500 m2.
• Woninggroote: 18 m2.
• Details: geen.

Huishouden 7: 1999
• Naam hoofd van huishouden: Emilio Poma (in 1969 in Villa Esperanza), getrouwd met

Victoria (in 1970 in de Zona 16 de Julio geboren).
• Huishoudensgrootte: vijf personen.
• Migratiestatus: vestigden zich in 1997 op het perceel .
• Eigendomsstatus: huurder; huren voor 70 Bs. per maand één kamer, betrokken een kamer

waar voorheen familieleden woonden.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: Emilio is verkoper van plastic gebruiksvoorwerpen, Victoria

huisvrouw.
• Huishoudensinkomen: 250 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, cementen vloer.
• Voorzieningen: water op perceel, toilet en elektriciteit, riolering.
• Aantal kamers: 1 kamer.
• Perceelsgrootte: 500 m2.
• Woninggroote: 9 m2.
• Details: wonen op begane grond.

Huishouden 8: 1999
• Naam hoofd van huishouden: Julio Quispe (in 1974 in de 12 de Octubre geboren),

getrouwd met Amalia (in 1975 in Villa Dolores geboren).
• Huishoudensgrootte: vijf personen.
• Migratiestatus: vestigden zich in 1999 op het perceel, kwamen uit ouderlijke woning en

wilden meer vrijheid.
• Eigendomsstatus: huurder; huurden voor 70 Bs. per maand één kamer, hebben geen band

met de eigenaar.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: verkopers van speelgoed en keukenattributen.
• Huishoudensinkomen: 480 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, cementen vloer.
• Voorzieningen: water op perceel, toilet en elektriciteit, riolering.
• Aantal kamers: 1 kamer.
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• Perceelsgrootte: 500 m2.
• Woninggroote: 9 m2.
• Details: geen.

Huishouden 9: 1999
• Naam hoofd van huishouden: Emilio Beltran (in 1976 op de Ceja geboren), getrouwd met

Maruja (in 1977 in Rio Seco geboren).
• Huishoudensgrootte: drie personen, hebben een dochter van 2 jaar.
• Migratiestatus: vestigden zich in 1998 op het perceel, kwamen uit ouderlijke woning.
• Eigendomsstatus: huurder; huren voor 70 Bs. per maand één kamer, hebben geen band

met de eigenaar.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: pompbediende op het benzinestation.
• Huishoudensinkomen: 120 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, cementen vloer.
• Voorzieningen: water op perceel, toilet en elektriciteit, riolering.
• Aantal kamers: 1 kamer.
• Perceelsgrootte: 500 m2.
• Woninggroote: 9 m2.
• Details: geven naast meer vrijheid van ouders de goede ontsluiting aan als reden voor

vestiging.

Huishouden 10: 1999
• Naam hoofd van huishouden 2: Andrea Espinoza (in 1952 in de Provincie Ingavi geboren),

gescheiden.
• Huishoudensgrootte: twee personen, moeder heeft dochter van 16 jaar.
• Migratiestatus: vestigden zich in 1999 op het perceel.
• Eigendomsstatus: huurder; huren voor 70 Bs. per maand één kamer, hebben geen band

met de eigenaar.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: ambulante verkoopster van groenten .
• Huishoudensinkomen: 200 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, cementen vloer.
• Voorzieningen: water op perceel, toilet en elektriciteit, riolering.
• Aantal kamers: 1 kamer.
• Perceelsgrootte: 500 m2.
• Woninggroote: 9 m2.
• Details: geeft als reden voor vestiging aan dat vorige woning ver weg was van locaties waar

handel wordt gedreven.

Adres B-1

Huishouden 1: 1984
• Naam hoofd van huishouden: Ysaac Martinez (in 1933 in Tiquina, provincie Manco Kapac

geboren) getrouwd met Elisa Alba (geboren in Rio Seco in 1935).
• Huishoudensgrootte: in 1984 telde het huishouden vier personen, naast de ouders woon-

den er twee dochters.
• Migratiestatus: gedeeltelijk vertrekkers, slechts een dochter bleef hier wonen.
• Eigendomsstatus: huurders, vrienden van de eigenaar.
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• Participatie in verbetering: ja.
• Economische activiteiten: Ysaac, een voormalige mijnwerker uit de Yungas, werkte als

kapper in El Alto.
• Huishoudensinkomen: 8,000 $b. per week.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, houten vloer.
• Voorzieningen: elektriciteit, geen water op het perceel, geen riolering.
• Aantal kamers: 1 kamer.
• Perceelsgrootte: 500 m2.
• Woninggroote: onbekend.
• Details: het huishouden was eigenaar van een perceel in Villa Adela.

Huishouden 2: 1989
• Naam hoofd van huishouden: German Chuquimio (in 1975 in de provincie Ingavi geboren

getrouwd met Justina Mamani (in 1977 in de provincie Ingavi geboren).
• Huishoudensgrootte: 2 personen.
• Migratiestatus: mobielen, eerst vestigers, later vertrekkers.
• Eigendomsstatus: huurders, vrienden van de eigenaar, betaalden 15 Bs. per maand.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: schoenmaker.
• Huishoudensinkomen: 40 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, aarden vloer.
• Voorzieningen: elektriciteit, water op het perceel, toilet, geen riolering.
• Aantal kamers: 1 kamer.
• Perceelsgrootte: 500 m2.
• Woninggroote: 9 m2.
• Details: geen.

Huishouden 3: 1984-1989-1994
• Naam hoofd van huishouden: Alfonzo Condori (in 1973 in de provincie Omosuyo gebo-

ren), getrouwd met Christina Martinez.
• Huishoudensgrootte: in 1989 bestond het huishouden uit drie personen; de ouders en een

jongentje; in 1994 telde het huishouden vijf leden; de ouders, twee zoons en een dochter.
• Migratiestatus: blijvers.
• Eigendomsstatus: gratis-wonenden in 1984, later (mede)eigenaar.
• Participatie in verbetering: op het perceel is hoogbouw verschenen.
• Economische activiteiten: in 1989 was Alfonso bakker, hij maakte de befaamde

Boliviaanse Salteñas; in 1994 produceerden zowel man als vrouw artesanía repostería.
• Huishoudensinkomen: 150 Bs. per maand in 1989; het inkomen in 1994 is onbekend.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, aarden vloer in 1984; in 1994 beschikten ze

over houten- en cementen vloeren.
• Voorzieningen: elektriciteit, water op het perceel, toilet, geen riolering in 1989; in 1994 was

er ook riolering en een bad.
• Aantal kamers: 1 kamer in 1989; 7 kamers in 1994.
• Perceelsgrootte: 500 m2 in 1989; 250 m2 in 1994.
• Woninggroote: 9 m2 in 1989; ongeveer 100 m2 in 1994.
• Details: Alfonzo, de zoon van de absente woningeigenaar, trouwde de dochter van het

huishouden dat in 1984 als huurder op het perceel woonde; het perceel zelf is in tweeën
gedeeld na het overlijden van de woningeigenaar in 1985.
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Huishouden 4: 1999
• Naam hoofd van huishouden: Gregorio Condori (in 1945 in de provincie Omosuyo gebo-

ren), getrouwd met Amalia (geboren in 1957).
• Huishoudensgrootte: zes leden.
• Migratiestatus: vestigers/blijvers.
• Eigendomsstatus: (mede)eigenaar.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: Gregorio is mede eigenaar van een timmermansbedrijf, Amalia

assisteerd.
• Huishoudensinkomen: 2.500 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, bakstenen muren, cementen vloeren.
• Voorzieningen: elektriciteit, water op het perceel, toilet, riolering en een bad.
• Aantal kamers: 8 kamers.
• Perceelsgrootte: 500 m2 in 1989; 250 m2 in 1994 en 1999.
• Woninggroote: 180 m2.
• Details: het perceel is in tweeën gedeeld na het overlijden van de woningeigenaar in 1985.

Gregorio is sindsdien mede-eigenaar maar woonde hier niet al die tijd.

Huishouden 5: 1999
• Naam hoofd van huishouden: Fabio Llusco (in 1973 in Villa Esperanza geboren),

getrouwd met Gumercinda Martinez.
• Huishoudensgrootte: drie leden; de ouders en een dochter.
• Migratiestatus: vestigers, sinds 1999 op dit perceel.
• Eigendomsstatus: huurders, betalen 100 Bs. per maand.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: Fabio is kledingverkoper, Gumercinda huisvrouw.
• Huishoudensinkomen: 550 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, bakstenen muren, cementen vloer.
• Voorzieningen: elektriciteit, water op het perceel, toilet, riolering.
• Aantal kamers: 1 kamer.
• Perceelsgrootte: 250 m2.
• Woninggroote: 9 m2.
• Details: afkomstig uit ouderlijke woning, vestiging hier ook vanwege economische moge-

lijkheden.

Huishouden 6: 1999
• Naam hoofd van huishouden: Eugenio Rios (in 1972 in de provincie Omosuyo geboren).
• Huishoudensgrootte: één persoon.
• Migratiestatus: vestiger, kwam in 1998 op dit perceel.
• Eigendomsstatus: huurder, betaald 100 Bs. per maand.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: leraar op een basisschool.
• Huishoudensinkomen: 500 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, bakstenen muren, cementen vloer.
• Voorzieningen: elektriciteit, water op het perceel, toilet, riolering.
• Aantal kamers: 1 kamer.
• Perceelsgrootte: 250 m2.
• Woninggroote: 9 m2.
• Details: vestigde zich hier om zijn woonomstandigheden te verbeteren.
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Huishouden 7: 1999
• Naam hoofd van huishouden: David Acarapi (in 1971 in Potosi), getrouwd met Elvira

Suxo (geboren in 1973 in Oruro).
• Huishoudensgrootte: twee personen.
• Migratiestatus: vestigers, sinds 1998 in deze woning.
• Eigendomsstatus: huurders, betalen 100 Bs. per maand.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: David verkoop serviesgoed, Elvira is huisvrouw.
• Huishoudensinkomen: 700 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, bakstenen muren, cementen vloer.
• Voorzieningen: elektriciteit, water op het perceel, toilet, riolering.
• Aantal kamers: 1 kamer.
• Perceelsgrootte: 250 m2.
• Woninggroote: 9 m2.
• Details: vestiging vanwege economische mogelijkheden.

Huishouden 8: 1999
• Naam hoofd van huishouden: Luis Alfredo Alavi (in 1967 in Villa Los Andes geboren),

getrouwd met Rosa Chacon (geboren in 1970 in Villa Los Andes).
• Huishoudensgrootte: twee personen.
• Migratiestatus: vestigers, kwamen in 1999 in deze woning.
• Eigendomsstatus: huurders, betalen 100 Bs. per maand.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: Luis Alfredo verkoopt tafels en stoelen, Rosa is huisvrouw.
• Huishoudensinkomen: 800 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, bakstenen muren, cementen vloer.
• Voorzieningen: elektriciteit, water op het perceel, toilet, riolering.
• Aantal kamers: 1 kamer.
• Perceelsgrootte: 250 m2.
• Woninggroote: 9 m2.
• Details: hier gevestigd vanwege woonomstandigheden en economische mogelijkheden.

Adres B-2

Huishouden 9: 1989-1994-1999
• Naam hoofd van huishouden: Ladislao Condori (in 1963 in Puerto Acosta, Camacho

geboren), getrouwd met Elana Choque (in 1965 geboren in Achocachi).
• Huishoudensgrootte: in 1989 telde het huishouden vijf leden; de ouders hadden twee

zonen en een dochter, dit was in 1994 en 1999 niet veranderd.
• Migratiestatus: vestigers, blijvers.
• Eigendomsstatus: gratis-wonenden, later (mede)eigenaar.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: Ladislao is in de gehele periode 1989-1999 onderwijzer, Elana

verkocht kleding in 1994, in 1999 was ze huisvrouw.
• Huishoudensinkomen: 230 Bs. per maand in 1989; 600 Bs. per maand in 1994; 800 Bs. Per

maand in 1999.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, cementen vloer in 1984; in 1994 en 1999

golfplaten dak, adobe muren, houten- en cementen vloeren.
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• Voorzieningen: elektriciteit, water op het perceel, toilet, geen riolering in 1989; in 1994 en
1999 was er ook riolering en een bad.

• Aantal kamers: 2 kamers, zowel in 1989 als in 1994 en 1999.
• Perceelsgrootte: 500 m2 in 1989; 250 m2 in 1994 en 1999.
• Woninggroote: 24 m2.
• Details: ook Ladislao was een zoon van de in 1984 absente woningeigenaar. Na diens over-

lijden in 1985 is het perceel opgedeeld.

Huishouden 10: 1999
• Naam hoofd van huishouden: Alfonso Vidal (in 1963 in de provincie Omosuyo geboren),

getrouwd met Cristina (in 1963 geboren).
• Huishoudensgrootte: vijf leden; de ouders hebben twee zonen en een dochter.
• Migratiestatus: vestigers.
• Eigendomsstatus: gratis-wonenden.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: Alfonso maakt salteñas, Cristina is huisvrouw.
• Huishoudensinkomen: 200 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, cementen vloeren.
• Voorzieningen: elektriciteit, water op het perceel, toilet, riolering.
• Aantal kamers: 1 kamer.
• Perceelsgrootte: 500 m2 in 1989; 250 m2 in 1994 en 1999.
• Woninggroote: 12 m2 .
• Details: geen.

Adres C:

Huishouden 1: 1984
• Naam hoofd van huishouden: Gerardo Condori (in 1950 geboren in Sapaqui, Loayza),

getrouwd met Leticia (in 1952 geboren in Corocoro, Pacajes)
• Huishoudensgrootte: het huishouden bestond uit tien personen, naast de ouders waren er

vijf jongens en drie meisjes tussen de vier en achttien jaar 
• Migratiestatus: vertrekkers
• Eigendomsstatus: eigenaar-bewoners, kochten het perceel in 1972
• Participatie in verbetering: nee
• Economische activiteiten: het hoofd van huishouden is een mijnwerker in de Mathilde-

mijn
• Huishoudensinkomen: 14.000$b. per week
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, houten en cementen vloeren
• Voorzieningen: elektriciteit, water buiten het perceel
• Aantal kamers: 3 kamers
• Perceelsgrootte: 250 m2
• Woninggroote: 40 m2
• Details: geen

Huishouden 2: 1989
• Naam hoofd van huishouden 1: Reynaldo Cruz (in 1965 geboren in Chuhaluma,

Basconas), getrouwd met Maria Choque (in 1966 geboren in Miraflores) 
• Huishoudensgrootte: het huishouden telde vijf personen, naast de ouders waren er twee

meisjes en een jongen 
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• Migratiestatus: mobielen (vestigers en vertrekkers). Kwamen in 1989 op het perceel
wonen, waren in 1994 vertrokken

• Eigendomsstatus: huurders
• Participatie in verbetering: nee
• Economische activiteiten: juwelier
• Huishoudensinkomen: 160 Bs. per maand
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, houten vloer
• Voorzieningen: Elektriciteit, water on het perceel, toilet
• Aantal kamers: 1 kamer
• Perceelsgrootte: 250 m2

• Woninggroote: 9 m2

• Details: geen

Huishouden 3: 1989
• Naam hoofd van huishouden 2: Porfirio Tallacahua (in 1994 geboren in Omasuyos),

getrouwd met Exaltacion Palomino (in 1954 geboren in Caranavi, provincie Nur Yungas).
• Huishoudensgrootte: het huishouden bestond uit acht personen; naast de ouders woonden

er vijf dochters en een zoon.
• Migratiestatus: mobielen (eerst zestigers, later vertrekkers). Vestigden zich in 1989 op het

perceel en vertrokken met onbekende bestemming in 1994.
• Eigendomsstatus: gratis-wonenden, familie van de eigenaar die op het aanpalende perceel

woonde.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: Porfirio was een meubelmaker (hout), Exaltacion verkocht wol-

len truien.
• Huishoudensinkomen: 190 Bs. per maand.
• Bouwmaterialen: Golfplaten dak, adobe muren, aarden vloer.
• Voorzieningen: Elektriciteit, water op hert perceel, riolering, toilet.
• Aantal kamers: 1 kamer.
• Perceelsgrootte: 250 m2.
• Woninggroote: 9 m2.
• Details: het perceel is gekocht door het huishouden dat op het aanpalende perceel woonde

maar is binnen het jaar weer doorverkocht aan een nieuwe eigenaar.

Huishouden 4: 1994-1999
• Naam hoofd van huishouden: Angel Linares (in 1943 geboren in Viloco) getrouwd met

Francisca Salva (in 1950 geboren in Quime).
• Huishoudensgrootte: het huishouden telde vijf leden in 1994; naast de ouders waren er

twee dochters en een zoon. In 1999 telt het huishouden nog 4 leden omdat de zoon een
eigen huishouden heeft.

• Migratiestatus: vestigers.
• Eigendomsstatus: eigenaar-bewoners, kochten het perceel rond 1990.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: in 1994 boekhouder, in 1999 arbeider.
• Huishoudensinkomen: onbekend.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, houten- en cementen vloeren.
• Voorzieningen: elektriciteit, water op het perceel, riolering, toilet, geen bad.
• Aantal kamers: 3 kamers in 1994, 5 kamers in 1999.
• Perceelsgrootte: 250 m2.
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• Woninggroote: 80 m2.
• Details: was in 1994 bezig om de woning uit te laten uitbreiden met twee verdiepingen. In

1999 staat de woning te koop wegens geldgebrek van de eigenaar. De eigenaar bezit nog
een perceel enkele straten verder waarheen hij wil verhuizen.

Huishouden 5: 1999
• Naam hoofd van huishouden: Pedro Linares (in 1974 geboren in de Zona 16 de Julio)

getrouwd met Yolanda (in 1975 geboren in de Zona 16 de Julio).
• Huishoudensgrootte: het huishouden telde drie leden; naast de ouders waren er twee

meisjes en een jongentje.
• Migratiestatus: blijver, Pedero is een eigen huishoudens gestart in het huis van zijn ouders.
• Eigendomsstatus: gratis-wonende, de woning is van de ouders van Pedro.
• Participatie in verbetering: nee.
• Economische activiteiten: onbekend.
• Huishoudensinkomen: onbekend.
• Bouwmaterialen: golfplaten dak, adobe muren, houten- en cementen vloeren.
• Voorzieningen: elektriciteit, water op het perceel, riolering, toilet, geen bad.
• Aantal kamers: 3 kamers.
• Perceelsgrootte: 250 m2.
• Woninggroote: 40 m2.
• Details: willen wel graag ergens wonen waar er niet zo’n koude wind is.
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Bijlage 3 - De onderzoeksmethodologie

De keuze van de onderzoeksmethodologie
Er kunnen verschillende methodologieën worden gehanteerd om de effecten van overheidsin-
terventies op stedelijke verandering te onderzoeken. Zo noemen Tipple & Willis (1991) onder
andere het gebruik van het comparatieve perspectief. Dit is één van de meer simpele wijzen om
verandering te meten. Op één enkel moment wordt voor de relevante variabelen een vergelij-
king gemaakt tussen het onderzoeksgebied en een controle wijk. Deze methode wordt onder
meer toegepast bij evaluatiestudies waarin de verschillen in ontwikkeling worden gemeten tus-
sen wijken waar buurtverbetering heeft plaatsgevonden en wijken waar dit niet is gebeurd
(Larsson 1987; Moitra & Samajdar 1987). De validiteit van dit type onderzoek wordt beperkt
doordat onduidelijk is wat de kenmerken van de wijken waren voordat het project van start
ging. Daardoor zijn geen wezenlijke conclusies zijn te trekken over de impact van hiervan. Om
de effecten van een overheidsinterventie als buurtverbetering te kunnen meten zijn ‘benchmark
indicators’ nodig: gegevens betreffende de situatie voorafgaande aan de interventie.

Een aantal typen onderzoek voldoet aan deze eis. Deze kenden veelal een baseline survey
voorafgaande aan de buurtverbetering, gevolgd door een tweede survey na afloop van het pro-
ject (Taylor 1987; Vilora & Williams 1987). In deze zogenoemde diachronische onderzoeken
wordt een reeks van criteria gehanteerd om bijvoorbeeld de verdrijvingshypothese te testen,
zoals: de duur van het verblijf van de huishoudens in de wijk; het aandeel huishoudens dat
blijft wonen en het aandeel huishoudens dat verhuist in de periode tussen de twee surveys; de
instroom van huishoudens met een hogere sociaal-economische status; of veranderingen in de
gemiddelde huishoudensinkomens in de wijk. Op basis van deze variabelen volgen dan uit-
spraken over het al dan niet optreden van verdrijving. Het is hierbij echter van belang om zich
te realiseren dat genoemde variabelen in hoge mate correleren met veranderingen in meer
algemene (sociaal-economische) context variabelen en dat hierdoor mogelijk onterechte con-
clusies betreffende het al dan niet optreden van verdrijving worden getrokken. Hierbij komt
dat de timing van veel diachronische onderzoeken weinig gelukkig is. De surveys worden
gehouden op het moment dat een buurtverbeteringsproject net is voltooid of zelfs voordat dit
is volledig is beëindigd. De daadwerkelijke effecten van buurtverbetering op stedelijke ont-
wikkeling worden echter pas jaren na afloop van het project zichtbaar. Ook beperkt het analy-
seniveau zich in veel onderzoeken tot het niveau van de wijk. Hierdoor verschilt de onder-
zoekspopulatie tijdens de surveys. Dit heeft als nadeel dat het niet mogelijk is om conclusies
op het niveau van de individuele huishoudens en/of woningen te trekken.

Longitudinaal onderzoek is daarom een veel geschikter methode om de effecten van over-
heidsinterventies op stedelijke verandering te onderzoeken. Bij longitudinaal onderzoek
wordt de onderzoekspopulatie in een wijk gevolgd over een tijdspad (Sultan & Van der
Linden 1991; Schlyter 1991; Van Beijnum & Kranenburg 1993). Dit komt neer op het ‘doen’
van survey voordat een project van start gaat, korte tijd nadat het project is afgelopen en idea-
liter ook nog geruime tijd later wanneer de ontwikkelingen de tijd hebben gekregen om uit te
kristalliseren. Dergelijk longitudinaal onderzoek maakt het mogelijk om veranderingen in de
wijk daadwerkelijk te volgen gedurende een substantiële tijdsperiode. Wanner het onderzoek
hierbij ook nog wordt uitgevoerd op het niveau van de individuele huishoudens en percelen,
blijkt het een goed instrument om de effectiviteit van huisvestingsstrategieën te analyseren
doordat het antwoord geeft op de vraag of een project de doelgroep(en) daadwerkelijk
bereikt. Voorts kan dergelijk onderzoek meer inzicht bieden in de individuele beslissingen van
huishoudens in het consolidatieproces.
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Wijzen waarop data zijn verzameld
1. Het longitudinale onderzoek startte rond het moment dat het buurtverbeteringsproject in

het onderzoeksgebied van start ging in 1984. Door middel van een gestructureerde survey
van huishoudens - groepen individuen die niet alleen een hun woonruimte delen, maar
ook bepaalde activiteiten en/of hun budget (Yanagisako 1979) - woonachtig op een aantal
ad random geselecteerde kavels in de drie onderzoekswijken werd in dat jaar een base-line
studie gemaakt. De geografische locatie van deze kavels werd nauwkeurig vastgelegd aan-
gezien de straten in het onderzoeksgebied wel officiële namen kennen, maar de huisnum-
mers veelal zonder enige systematiek door de bewoners zelf worden aangebracht.
Om korte termijn effecten van buurtverbetering te kunnen onderscheiden van lange ter-
mijn effecten, werden de huishoudens woonachtig op de geselecteerde kavels in intervallen
van vijf jaar drie maal opnieuw bezocht. Tijdens deze herhaalde surveys werden verande-
ringen in de woonomgeving, het grondgebruik, de bedrijvigheid, de sociaal-economische
kenmerken en demografische opbouw van de bevolking en de mobiliteit nauwkeurig bij-
gehouden. Hierbij werd ondermeer gebruik gemaakt van dezelfde enquête als tijdens de
base-line studie zodat de data die tijdens de verschillende surveys werden verzameld direct
met elkaar konden worden vergeleken.

2. Door de dynamiek in de onderzoekswijken bleek de longitudinale dataverzameling selec-
tieve uitval te vertonen. Dat maakt het gebruik van geavanceerde statistische toetsen een
ongeschikt instrument voor onze analyse. In deze studie worden dan ook geen uitspraken
gedaan over de totale bevolking van de Zona op basis van toetsing van de onderzoekspo-
pulatie.
Vooral percelen waarop de bestaande bebouwing werd gesloopt om plaats te maken voor
hoogbouw bleken moeilijk met zekerheid te traceren. Om het verlies van percelen met
hoogbouw uit de database te compenseren, zijn aanvullend surveys afgenomen op de in de
Zona aanwezige percelen met hoogbouw.

3. Het plaatshebben van verdrijving is bestudeerd aan de hand van veranderingen in de huis-
houdens woonachtig op de in de onderzoekssteekproef betrokken adressen. Door de huis-
houdens die in 1984 op deze percelen woonachtig waren te vergelijken met die in 1989,
1994 en 1999 was het mogelijk om onderscheid te maken tussen huishoudens die op het-
zelfde adres bleven wonen (‘blijvers’), huishoudens die gedurende het onderzoek niet meer
op het oorspronkelijke perceel konden worden aangetroffen (‘vertrekkers’) en huishoudens
die zich gedurende het onderzoek op één van de onderzoekspercelen zijn komen wonen
(‘vestigers’). Hiermee leveren de bestanden naast kwantitatieve gegevens ook inzicht in de
sociaal-economische karakteristieken van de betreffende huishoudens. Door de gegevens
van blijvers, vertrekkers en nieuwkomers onderling te vergelijken ontstond een unieke
mogelijkheid om door middel van de individuele sociaal-economische karakteristieken
inzicht te verkrijgen in het verdrijvingsvraagstuk. Tevens is een aantal diepte interviews
gehouden met blijvers, vertrekkers en vestigers waarin nader is ingegaan op motieven voor
het al dan niet verhuizen.

4. In 1989, 1994 en 1999 zijn inventarisaties gemaakt van de bouwmaterialen en bouwhoogten
van alle bebouwing en het grondgebruik op alle percelen in de Zona 16 de Julio. Deze
gegevens zijn digitaal verwerkt in een geografisch informatiesysteem. Het kaartmateriaal
dat op basis hiervan is vervaardigd, dient om de transformatie van het onderzoeksgebied
in de periode 1989-1999 aanschouwelijk te maken. Voorts is de database, bij gebrek aan
bronnen met betrouwbare gegevens betreffende ondernemingen, een bruikbaar instrument
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bij de bestudering van de dynamiek van (kleinschalige) economische bedrijvigheid in de
Zona 16 de Julio. Doormiddel van het afnemen van diepte interviews met betrokken
ondernemers werd aanvullende informatie ingewonnen over hun motieven om als zelf-
standig ondernemer te werken en de wijze waarop zij dit deden. Hiermee is een duidelij-
ker inzicht ontstaan in de reactie van de bewoners op de maatregelen in het kader van het
structurele aanpassingsbeleid van de overheid en de transformatie van het onderzoeksge-
bied van een woonfunctie naar een gemengde woon-economische functie.

5. Naast de primaire onderzoeksdata is tevens een grote hoeveelheid relevant secundair
onderzoeksmateriaal verzameld met betrekking tot verandering in het onderzoeksgebied,
zoals statistieken, archiefstukken, kaarten, luchtfoto’s, rapporten and documenten. Vooral
het beschikbaar komen van de gedisaggregeerde digitale bestanden voor El Alto van de
1992-census (Censo Nacional de Poblacion y Vivienda (CNPV 1992) van het Instituto
Nacional de Estadística (INE)) bleek van grote waarde. Hierdoor was het mogelijk om de
situatie in het onderzoeksgebied te vergelijken met die in de rest van El Alto.

6. De onderzoeker heeft gedurende de veldwerkperioden in 1989, 1994 en 1999 in het onder-
zoeksgebied gewoond, zowel in zelfstandige woonruimte als inwonend bij een lokaal
gezin. Veel van de kwalitatieve informatie die noodzakelijk was om deze studie te kunnen
voltooien, is verkregen doormiddel van participerende observatie.

7. In 1984, 1989, 1994 en 1999 hebben studenten van de vakgroep Sociale Geografie van
Ontwikkelingslanden van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit
Utrecht veldwerk verricht in het onderzoeksgebied. Zij verbleven hiertoe in groepen van
twee tot vier personen gemiddeld een half jaar in de onderzoekswijken. De data die zij
hebben verzameld, hun observaties en aantekeningen waren een belangrijke bron van
informatie bij het totstandkomen van deze studie.
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SUMMARY

NEIGHBOURHOOD CONSOLIDATION AND URBAN TRANSFORMATION 

IN EL ALTO

A longitudinal research into processes of change in the former periphery of La Paz, Bolivia

This study is about the influence of the processes of neighbourhood consolidation and urban
transformation in three self-help neighbourhoods in El Alto, a city on Bolivia’s plateau,
adjacent the capital city of La Paz. Special attention was paid to the developments in the
housing conditions, land use, economic activities, socio-economic characteristics and
demographic composition of the inhabitants and mobility in the period 1984-1999.

Backcloth: Utrecht’s metropolitan research in the Third World
This doctoral research is founded on previous research carried out by the (former) department
of Social Geography of Developing Countries of the faculty of Spatial Sciences of Utrecht
University. During the last 20 years, next to research in rural areas and research on small
cities, the department carried out research on land markets, housing markets, shelter
strategies of the state and the urban poor in numerous metropolitan locations in the Third
World. Theses on Jakarta (Titus 1985), Singapore (Van Grunsven 1990), Bamako (Van
Westen 1995) and Ouagadougou (Dekeyser 1998) have been completed. Most urban research,
however, took place in Latin America, with a special emphasis on the agglomeration of La
Paz. Next to articles in professional and scientific literature, and master’s theses of the
students involved, this research has resulted in the dissertations of Verkoren (1989) and Van
Lindert (1991). Furthermore, co-operation between the department of Social Geography of
Developing Countries and Cultural Anthropology of the Vrije Universiteit Amsterdam,
resulted in a third dissertation on La Paz by Beijaard (1992). This research in hand is to be
seen as the fourth in a series.
Characteristic of these four theses is their focus on habitat. The studies aim at different
subjects of this complex issue and so they are complementary: Verkoren provided us with an
overview on the residential-geographical structure of La Paz; Van Lindert studied shelter
strategies of low-income groups in the La Paz agglomeration; Beijaard analysed shelter
strategies of the state and their effects on low- and middle-income households in the centre
of La Paz; and this study deals with the influence of the processes of neighbourhood
consolidation and urban transformation on the development of self-help neighbourhoods.

Trends in the habitat discourse
In the past decades, the views on Third World cities’ habitat changed considerably. Opinions
on self-help housing have played an important role in this. Until the 1970s, the focus was
almost exclusively aimed at shelter. Later, the attention shifted into the direction of the
broader theme of urban poverty alleviation. Shelter is only one part of the problem. Also,
more attention is being paid to the different actors involved in the habitat issue.

At the start of the 1970s, the rapid increase of the urban population made clear that the
shelter strategies of Third World governments could not provide a solution to the huge
demand for shelter of the urban dwellers.
The governments had copied the model of social-housing construction from the
Industrialised World and had added to this a policy of slum clearance (Van Lindert 2001, p.
72). These strategies were costly, both for the governments and the occupants. This resulted in
a production of relatively few houses that were entirely beyond the reach of the urban poor.
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The urban poor were forced to provide in their shelter by autoconstruction. It became clear
that there was no standard solution to the need for shelter of poor households and that the
governments were not flexible enough to provide this group with shelter (Abrams 1966;
Mangin 1967; Turner 1972). The idea emerged that the role of the government as provider of
shelter should drastically decrease. Instead, the government should facilitate the possibilities
of the construction of self-help housing. From 1972 on, the World Bank developed a policy of
financing self-help shelter projects on the basis of this idea.
The self-help shelter projects that were facilitated by Third World governments since the
1970s consisted of ‘sites and services’ projects and neighbourhood upgrading projects. With
the ‘sites and services’ projects, governments offered fully serviced lots – sometimes with a
basic core unit – in newly partitioned neighbourhoods. On these lots, the owners could
construct their houses. Neighbourhood-upgrading projects took place in existing self-help
neighbourhoods. These neighbourhoods were opened up, basic facilities and infrastructure
were provided, the layout was tidied up and land rights were regulated (Potter & Lloyd-Evans
1998).
Practical criticism on the self-help shelter strategy in the 1970s and 1980s was uttered on the
way these projects were carried out and fundamental criticism had an economic-political
nature. Practical criticism focused on the fact that many of the projects had little eye for local
circumstances that affect the outcome of the efforts (Mathéy 1992) and the small scale of the
projects. Economic-political criticism came from Marxist scientists that saw these projects as
“another way for the capitalist sector to economize on its outlays for the reproduction of
labour, further burdening non-capitalist production” and even as “self-exploitation of the
poor” (Burgess 1978 and Ward 1982 in Van Westen 1995 p. 39). Both groups of critics agreed
that it were hardly the urban poor that benefited from the self-help projects.
In reaction to the practical criticism, ‘scaling up’ of self-help housing projects was advocated.
Self-help housing was no longer limited to a few neighbourhoods but was transformed into
citywide policy. With this, self-help housing became at the core of urban shelter production
(UNCHS 1990). This did not solve the urban shelter problem, but self-help housing did form
a practical solution from which also the urban poor could benefit, even if they were not able
to get a house of their own. This, because families moved out of existing rental houses to self-
help housing that they owned, and because new rental accommodation emerged in the self-
help neighbourhoods (Datta & Jones 2001, p. 339-344). Next to this, the possibilities to live
for free with relatives increased. Finally, urban poor benefited from self-help housing because
the production of houses created employment and the houses were used to earn an income
(Werna 2001, p. 215-223).
The more fundamental criticism of an economic-political nature did not result in a usable
alternative. However, it influenced the opinion on the habitat issue and with that contributed
to change the attention away from an exclusively shelter problem to a more integrated
approach of the issue of urban poverty.

Criticism on self-help housing has made clear that the issue of urban shelter can only be seen
in a broader context. Housing conditions of the urban poor in the Third World are a
manifestation of the underlying problem of poverty. Since the 1990s, the World Bank,
UNCHS (United Nations Centre for Human Settlements) and UNDP (United Nations
Development Programme) apply this insight in their policy (World Bank 1990; UNCHS
1990; UNDP 1991). This newly formulated policy no longer focuses on shelter alone, but on
an integrated approach of urban problems. In this approach, capacity building, good
governance sustainability and poverty alleviation are important aspects (UNCHS 1996).
Furthermore, it has become clear that urban development is not only a matter of the state
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(UNCHS 1996). The emergence of neoliberal development models and the implementation
of structural adjustment programmes added to the retracting of (national) governments. As a
consequence, other actors like foreign donors, NGOs and the private sector have gained in
importance. Furthermore, there is more co-operation between the World Bank and local
governments. In this co-operation the use of knowledge and skills of NGOs/CBOs and
municipal twinnings is of greater importance (Davidson & Peltenburg 1993; Van Lindert
2001). The view on the role of the local inhabitants is changing. Sustainable development can
only be achieved if it is supported by the inhabitants. Decentralisation and people’s
participation involve local inhabitants with the process of political decision making and their
own development. With this development, tackling urban issues is better adapted to local
circumstances.

The changes in policy that have come out of the habitat discourse are of the greatest
importance for the developments in our research area, the Zona 16 de Julio in El Alto.

Shelter in El Alto and the government
Since the 1940s numerous neighbourhoods with self-help housing have been built in El Alto,
on the plateau in the periphery of the lower-lying city of La Paz. The allotment of these
neighbourhoods occurred according to strict plans. These plans also regulated the land use in
these neighbourhoods where only limited space was reserved for economic activities. Next to
creating some plans for urban extensions and judging the plans for the allotments, the
government was hardly involved in the self-help housing in El Alto. As a result, shelter
conditions were far below average. When the World Bank showed interest in improving
shelter conditions in Third World cities in the 1980s, Bolivia qualified for funding. Among
others, these funds were used to carry out a number of small-scale ‘sites and services’ projects
in El Alto and for the implementation of an upgrading project in two neighbourhoods in El
Alto’s Zona 16 de Julio district.
Numerous actors were involved in the planning and implementation of this neighbourhood
upgrading project: the central government that arranged the funding; the Inter-American
Development Bank who supplied the loan; the municipal government of La Paz who co-
ordinated the project; a German consultant (Gitec) who made the project plans; and the local
utility companies and the public works that were responsible for the actual implementation. The
local inhabitants were hardly involved in the project. To take part in the project their only task
was to dig the trenches for the tubes and pipes connecting their houses to the main networks.
Even before the project was completed, the central government unfolded its plans to supply
every Bolivian with piped water. In El Alto, the implementation of this new plan was no
longer co-ordinated by the municipal government of La Paz but by the municipality of El
Alto, that had become autonomous in the mid 1980s. This young municipality had big plans
to brush up the city’s image and formulated a range of integrated municipal development
plans that never were implemented. The municipal government lacked knowledge, skills and
financial means. The economic readjustment policy of the central government, that translated
in less funding and fewer public servants, made it even harder for the municipality of El Alto
to come to grip with the developments. In the peripheral areas of El Alto, NGOs that
displayed activities in many areas filled the void created by an invisible municipality. In the
more central and consolidated parts of El Alto, the people were more or less left on their own
regarding their shelter and economic activities. This only changed in 1994 with the central
government’s policy of decentralisation and people’s participation. Finally, there was a basis
for co-operation between the people and the authorities in order to bring about sustainable
development.
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History and aim of the research
The occasion that gave rise to this research was the implementation of an upgrading project
in two neighbourhoods in the district Zona 16 de Julio in El Alto, namely Villa 16 de Julio
and Villa Ballivian. The literature at the time suggested that such a project could result in
both positive and negative effects. A distinction was made between short-term and long-term
effects. The neighbourhood-upgrading project in the Zona 16 de Julio provided us with a
laboratory situation: the project would take place in a confined area and was not yet started.
The confinement to only two neighbourhoods meant that a third, adjacent, neighbourhood
(Villa Los Andes) could be used as a control area.
The longitudinal research started in 1984 at the same time as the neighbourhood-upgrading
project did. In that year a base-line study was conducted by means of a structured survey of
households living on a number of randomly selected lots in the three research
neighbourhoods. To separate the short-term effects of neighbourhood upgrading from the
long-term effects the families living on the selected lots were revisited another three times in
five-year intervals. During these repeated surveys developments in the housing conditions,
land use, economic activities, socio-economic characteristics and demographic composition of
the inhabitants, and mobility were carefully registered.
It turned out that the developments in the research area, as well as those in the city of El Alto
and the whole of Bolivia, exceeded our expectations prior to the research. Especially the
physical-economic and functional characteristics of the research area changed rapidly. Next to
the original shelter function, the local economic activities in the area proved to be of
particular importance.
The dynamic of the developments in the Zona resulted in a selective attrition: lots where the
situation changed had a greater chance to drop out of the research sample than lots where the
situation remained more or less stable. This made advanced statistics an unsuitable
instrument in analysing the developments.

The developments in the Zona 16 de Julio changed the aim of the research. As mentioned
before, the original aim was to conduct an evaluation study on the effects of neighbourhood
upgrading. Gradually the research shifted towards the amassment of knowledge of the
influence of consolidation and transformation processes on the development of self-help
neighbourhoods.

Summary of the individual chapters
1 Effects of neighbourhood consolidation and urban transformation: the theory 
The theoretical framework of this study focused on the development through time of self-
help housing neighbourhoods. In these neighbourhoods change occurs under the influence of
processes like neighbourhood consolidation and urban transformation.
Neighbourhood consolidation, the ‘maturing’ of a neighbourhood, is a slow process of change
that, to a large extent, has its roots within the neighbourhood. Urban transformation involves
a ‘change in character’ of a neighbourhood. Due to a relative change in position within the
city brought about by, among others, an ongoing urban growth, the function of a
neighbourhood changes and with it its land use. By its nature, urban transformation is more
depending on developments outside the neighbourhood than neighbourhood consolidation.
In the end, the change brought about by transformation is more radical and takes place in a
shorter period of time.
State interventions like neighbourhood upgrading affect both processes of change. The role
of the state in neighbourhood upgrading is primarily a facilitating one. With the regulation of
land titles and the provision of services and infrastructure the states creates positive
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conditions for an improvement of shelter conditions and the development of neighbourhood-
based economic activities. In their turn, these can contribute to a change in function of the
neighbourhood.
The ongoing development in upgraded neighbourhoods can result in the creation of a high-
quality residential environment or in an increase in the economic functions. These two types
of development do not mix well. Economic development happens to result in a number of
inconveniences with a negative effect on the creation of a high-quality residential
environment. If, however, such an environment has come into existence, the residents often
succeed in excluding undesired land use – like land use for economic purposes in this example
– from their neighbourhood.
Whatever development self-help neighbourhoods go through, the composition of the
population will change. An improvement in the shelter conditions will result in an increase in
land and property values and in the levels of rent. This and an influx of wealthy households
can result in displacement of the poor. A change in function that is characterized by an
increase in the number of local economic activities can have an even stronger effect on land
values and thus also end in displacement op the poor.

2 The research area: the Zona 16 de Julio 
The empirical research on which this study is based, has been carried out in the Zona 16 de
Julio in El Alto, the rapid growing twin city of La Paz, located on a plateau on an elevation of
4000 meters above sea level in Bolivia. In the last fifty years, El Alto has changed from a rural
area to a city with over half a million inhabitants.
The Zona 16 de Julio, which consists of the neighbourhoods 16 de Julio, Ballivian and Los
Andes, is among the oldest parts of El Alto. It originated in the 1940s on the basis of self-
help housing. The allotment of the rural areas, on which the neighbourhoods were built, was
only semilegal. By using a strict plan, the people responsible for the allotment hoped to
encounter little resistance from the authorities. The plan divided the Zona in orderly blocks
with relatively wide streets. Until today, this pattern is maintained.
After the National Revolution in 1952, El Alto encountered a period characterized by a sharp
population growth. The land reform after the revolution resulted in an enormous flow of
migrants heading for La Paz from the surrounding rural provinces. While the pressure on the
land increased in the valley with the city of La Paz and land values here were significantly
rising, rural lands were turned into residential areas on the plateau. Relatively far away from
the city centre and exposed to severe climatologic conditions, it were mainly the poorest
migrants that settled here. In this period, the Zona 16 de Julio was also confronted with an
influx of new inhabitants. Previously, many of the lots had been fitted with a surrounding wall
but apart from that building activity was scarce. From 1952 on, houses not unlike the ones in
the surrounding rural areas were put up out of adobe blocks. In the following decades, El
Alto’s neighbourhoods passed through a process of consolidation. The houses were expanded
and improved and their number rose. Halfway the 1980s a neighbourhood upgrading project
was implemented in two of the Zona’s neighbourhoods. Since tapped water and sewerage
were introduced, shelter conditions improved enormously. There have also been substantial
administrative changes. At the start of the 1980s, the inhabitants of El Alto opposed La Paz’
local authorities. These were accused of using the tax incomes generated at the airport and
customs, both on the soil of El Alto, solely to the benefit of those living in the valley. In 1985,
the cry for administrative autonomy found response: the neighbourhoods on the plateau
formed the autonomous city of El Alto. Due to the measures taken in the process of
economic readjustment shortly after El Alto’s autonomy, the financial situation of the new
city hardly improved. The ethnic Indians on the plateau had to get along with a small budget.
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The administrative problems due to lack of funds continue until today. The change in
national policy towards more decentralization and people’s participation in the 1990s hardly
changed these problems. After 1995, El Alto received more money from the central
government, but at the same time numerous tasks, such as education and health care, were
transferred from the national to the city level. This meant that El Alto had to find the money
to continue these facilities. As long as the city does not succeed in generating sufficient means
through city taxes, the local government can be of little help in improving the shelter
conditions of an ever-increasing population.

3 Residential developments 
The allotment being carried out using a strict plan and the interference of local authorities
with the laying, widening and paving of the streets has resulted in a very orderly layout in the
Zona 16 de Julio. Therefore, the Zona stands out from other, more or less comparable
neighbourhoods in Third World cities. In many cities self-help housing results in an obscure
parcellation and an inadequate opening up, causing severe negative effects on development.
Although the layout of the lots is still very orderly in the Zona 16 de Julio, the effects of
densification and subdivision are clearly visible. At the moment, more than 50,000 people are
living in the Zona and the number of lots has almost tripled compared to the original layout.
The number of lots increased even if almost the entire area had been parcelled out.
Subsequent subdivision caused the increase in the number of lots. The original size of the lots
(1000 m?) made subdivision fairly easy. Owner-occupiers were able to sell part of their lot
without compromising on their shelter condition too much.
Even if the layout was very orderly and the lots were large in size, subdivision resulted in a
number of problems. Lots with irregular shapes or a problematic exit into the street were
formed. Interference of the local government proved to be successful in preventing and
eliminating these problems too. At the suggestion of the local government the blocks were
divided in two by an alley maintaining an easy access to the street. The process of subdivision
was boosted by the installation of the alleys. Subdivision in the Zona 16 de Julio has not come
to a halt yet.

In the Zona, the original buildings were made out of adobe and consisted of one floor only.
Through time, these houses were improved, expanded and adapted to the changing needs of
the inhabitants. Halfway through the 1980s began a process in which these original buildings
were demolished and substituted by high-rise. This concrete skeleton construction was
further carried out in brick. The introduction of this building material makes that the
neighbourhoods go through a morphological metamorphosis. By far the most high-rise – that
can count up till eight floors – was constructed after 1989. The high-rise was no longer
constructed by handyman under the direct supervision of the owners, as was the case with the
traditional buildings. On the initiative of the owners, professional building contractors were
constructing the high-rise. Herewith, the character of self-help housing has changed.
To a large extent speculation lies at the bottom of the appearance of the high-rise: owners
expect to rent out the apartments in the future, or to sell the buildings at a profit. At this
moment, very few of the relatively expensive apartments are actually rented. At the same time
rental accommodation is lost due to the demolition of traditional buildings. This – and the
rise in property values – means that the Zona has become less accessible for poor. For a long
time, home ownership in the Zona is outside their reach and renting becomes increasingly
difficult. Up till 1994, living for free with relatives was a buffer mechanism for poor
households. Since 1994 however, there are more and more signs of commercialisation of the
rental sector. Next to the increased supply of relatively expensive rental accommodation,
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households formerly living for free are forced to pay for their accommodation. Furthermore,
there are some fundamental changes in the supply of rental accommodation: renting used to
be limited to rooms only, with the construction of high-rise a new form of renting has
emerged, namely the renting of luxurious apartments. This renting out of apartments also
results in a drop in the number of caretakers who live for free in the vacant high-rise of absent
proprietors.

Many households do have electricity for a number of decades now. Still, for the masses, most
of the services have only become available after 1984. With the HAM-BIRF neighbourhood-
upgrading programme, waterworks and sewerage were installed. With this, the shelter
conditions in the Zona largely improved. As a result, shelter consolidation continued to be of
importance. Owner-occupiers are still in a process of improving and expanding their homes.
Next to this, the Zona 16 de Julio has seen a transformation within its residential function. A
part of the housing market clearly shows signs of commercialisation: new houses are built by
professional construction firms, new building materials and techniques are being
implemented and an important part of the high-rise is meant to be rented out in a
commercial way.

It is remarkable that all of the building activity that has been going on for the last couple of
decades has only resulted in a very limited shift of a residential function for low-income
households to one for middle-income households. Although the shelter conditions in the
Zona have improved, there has been no change in the neighbourhood’s status. Partially since
other neighbourhoods also benefited from upgrading projects, the Zona 16 de Julio remained
the home of low-income households of ethnically Indian origin.

4 Spatial-economic developments
As the relative increase in land values in the Zona 16 de Julio has been more substantial than
in other areas in the La Paz agglomeration, it is certainly no longer to be classified as a ‘cheap
area’. Therefore, it is no longer an area where low-income households easily settle. Whereas
many of the Zona’s inhabitants can still be considered as low-income households, it has
become increasingly difficult for this category of households to settle in the Zona.
Not only did the land values increase substantially, the development is above all characterized
by greater differentiation of these values. Especially lots along the main axes in the centre of
the Zona have encountered an explosive rise in land values, even up to four times as high as
those in the more peripheral areas of the Zona.
These developments in the land values cannot be separated from the changes in land use. Lots
with previously an exclusively residential function are more and more used in economic
activities. Differences in economic potential determine the land values of locations in the Zona.

Economic activities are not new to the Zona 16 de Julio. Originally, this was the place were
farming products from the surrounding countryside are traded. Out of these activities the
periodic market emerged. In the 1980s and 1990s, this market, which is held on Thursdays
and Sundays, grew to one of the biggest in Bolivia. Nowadays, products from all over the
world are traded.
The market has acted like a catalyst in the development of the neighbourhood based
economic activities. Around the market, a service industry is occupied with transport and
storage of merchandise, commercial services and entertainment of the visitors. Furthermore,
new shops aim at the public that swarms onto the market.
In the Zona, there are many more shops and businesses than can be expected in similar
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neighbourhoods. Trade is still the most important economic activity, even if services have
been most dynamic in the 1990s. Partly due to the appearance of commercial and financial
services, the character of the neighbourhoods has fundamentally changed compared to the
situation before the economic crisis halfway through the 1980s.
The Zona 16 de Julio still performs an important residential function. Next to this, it has
become a dynamic and booming economic area since the second half of the 1980s. The
economic activities do not aim the own population but succeed in attracting users from the
entire urban area. With this, the relative importance of the land use for economic activities
exceeds that for residential purposes. By that, even if the Zona has more than 50,000
inhabitants, the function of the Zona has moved from purely residential to mixed economic-
residential.

5 Socio-economic developments
For a long time, the population of the Zona 16 de Julio consisted of migrants with little
education from rural areas. The young, however, benefits from the wide range of educational
opportunities provided by the city. The level of training of the population is clearly on the
rise. In the future, the majority of the population will have received at least some form of
training.
Some specific groups – such as elder people, children working, and street children – do hardly
participate in training. Next to these, there is a fairly large group of school dropouts that
mainly consists of young girls who have got pregnant by accident.
The generally higher level of training means that more people are qualified for skilled labour.
This trend, however, cannot be detected in the development of labour relations since 1984.
These relations in the Zona 16 de Julio were influenced by external factors like the economic
crisis at the start of the 1980s and the economic readjustment policy that followed from 1985
on.
The most noticeable trend is the massive influx of women on the labour market. Their
number more than doubled between 1984 and 1994, with age-specific participation levels
reaching 60 percent for women between 30 and 60 years of age. More than half of the
working women does so in trade. Many are working within the Zona in one of the shops or
on the market. The increased participation of women on the labour market is a direct result of
the economic readjustment policy. The structure of family incomes showed that the height of
the family incomes had been largely depending on incomes earned in formal employment
jobs. So, the drop in the number of employed people meant that the average family income
also dropped. The women that came to work between 1984 and 1994 did so in order to earn an
additional income to keep the family income at level. After 1994, a correction could be seen
on the strong influx of women on the labour market. More stable economic circumstances
meant that more families could live from one income. For many women (and children) the
need to earn an additional income has gone. This resulted in less participation of women on
the labour market and a disappearance of the most marginal subsistence activities.

A second important trend is the increase in the number of self-employed. The economic
readjustment policy resulted in a decrease in formal employment. Those who lost their jobs
tried to make a living as self-employed workers with all kinds of activity in trade, industry or
services. Many of them succeeded. This development is the socio-economic translation of the
increase in land use for economic activities. Next to a rise in the number of street traders,
there has been an increase in the number of shops and trades. Moreover, many found an
occupation in services like transport and storage.
Between 1984 and 1994 career work has declined and casual work has risen in importance.
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This means that job stability and job security diminished. On the other hand, independence
and flexibility rose. After 1994, a slight correction on the previous developments is to be seen
on the labour market. The small-scale economic activities of the self-employed go through a
process of consolidation. During this process, many self-employed have become aware that
their businesses were not viable. But other people saw their business expand and hired staff
for their operations. In doing so, the self-employed have created new jobs in the Zona and
have got the number of employed on the rise again.

6 Mobility
The original inhabitants of the Zona 16 de Julio ware migrants from the rural provinces of the
La Paz department, the provinces surrounding the agglomeration of La Paz. However, the
importance of interurban mobility is increasing ever since. Only small minorities of those
who settle in the Zona now are still coming directly from rural areas. Eighty to ninety percent
of those having settled here since the 1980s, came from a location within the urban
agglomeration of La Paz. An increasing share of them was also born in El Alto or La Paz.

Ever since the start of this research in 1984, the Zona has encountered a high level of
mobility. The role of neighbourhood upgrading in this mobility is only limited. The
installation of services has improved the shelter conditions but did only slightly alter the
mobility pattern. A reason for this is to be found in the economic motives households have
for their mobility, next to residential motives.
The first years after the start of the neighbourhood upgrading were characterized by moves
within the Zona. Residential motives for mobility prevailed in this period: the households
moved to bigger homes and/or moved to a house of their own. After 1989, economic motives
prevail among settlers. The local economic opportunities prove to be of more importance in
explaining mobility than shelter quality is. In this period the group of settlers consist to a
large extent of starters on the housing market. They enter the Zona as lodgers, often living
for free with family. This development is stimulated by a rise in the number of houses by an
ongoing subdivision of lots, the appearance of high-rise, and the temporary absence of
homeowners. After 1994, mainly new tenants settle in the Zona. The importance of
residential motives for mobility further declines and the influx of middle-income households
is limited. These households that do settle in the Zona, are found among the rather small
group of new owner-occupiers.

The group of households that left the Zona is very heterogeneous. Next to tenants and people
living for free, groups that can be expected to be relatively mobile, owner-occupiers have left
the Zona. Many of them did so voluntarily. Most of the owner-occupiers who have left the
Zona hold on to their property. So, an involuntary leave of them is out of the question. The
fact that they hold on to their property seams to indicate that they planned to return to the
Zona. The mobility pattern of the poor – most likely to be affected – did not reveal
displacement.
Many of the poor are not structurally poor. They are able to survive in the Zona because they
have sufficient means from time to time. More proof that displacement is not a structural side
effect of neighbourhood consolidation and urban transformation in the Zona 16 de Julio, is to
be found in the influx of poor households between 1989 and 1994. Instead of leaving the
Zona, the poor were able to settle there, living for free with relatives. This surprising outcome
of this research cannot be seen separately from the developments on the housing market and
the development in the local economic opportunities in which the neighbourhood
consolidation and urban transformation have resulted. Still, the developments after 1994 show
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that the poor in the Zona are heading for tougher times. The influx of households living for
free has stagnated, households previously living for free were forced to pay for their shelter,
and the rental market turned more and more to wealthier tenants. The poor will continue to
fight displacement. One strategy that showed to be successful in the past is moving within
the Zona. Living in the Zona may have become more costly; the neighbourhood-based
economic activities in the Zona make it an ideal place to live in order to earn a living.

Reflection on the hypotheses
1. The effect of neighbourhood upgrading is a positive change in the shelter conditions of

only certain categories of inhabitants.
This research proved that not all of the inhabitants benefit from neighbourhood upgrading.
The idea that the wealthy owner-occupiers gain most from neighbourhood upgrading seemed
to be justified. Although not all of the original inhabitants benefited equally, positive effects
were not limited to the wealthy owner-occupiers. Less wealthy owner-occupiers also got the
opportunity to sell their houses at a high price. They accepted the drop in shelter conditions
that came with moving out of the Zona for the sale of their lot yielded a sum of money that
equalled decades of hard work. To this came the hope that they would go through the same
development with their new home sometime in the future.
All of the Zona’s inhabitants benefit from the improved infrastructure and services.
Neighbourhood upgrading not only results in positive effects. Particularly the poorest tenants
and those living for free got aware of this. They suffered from the rise in building activities
due to the neighbourhood upgrading. A fair part of their relatively cheap shelter had to make
way for high-rise. The new accommodation in this high-rise is aimed at wealthy households
that are not yet living in the Zona. This category of households can also be counted among
those who benefit from the neighbourhood upgrading.

Neighbourhood upgrading proves an instrument not suited to create equality. Strong
households (owner-occupiers, wealthy households) benefit more and more often than weak
households (tenants, those living for free, and poor households) do. However, this does not
mean that the latter categories are totally left out by the positive effects of neighbourhood
upgrading. Still, it is not a certainty that the urban poor will benefit from neighbourhood
upgrading. Whether they will benefit depends largely on their personal circumstances.

2. Improved shelter conditions will result in a rise in building activities by owner-occupiers
and an increase of the rental sector.

This hypothesis was confirmed by the research. Building activity in the Zona 16 de Julio has
reached gigantic proportions. Most stunning are not the improvement and expansion of
shelter that can be observed, but the replacement of the traditional shelter with high-rise by
the owner-occupiers. This marks a clear alteration as compared to the traditional view on
shelter consolidation.
Next to an improvement of the shelter conditions, speculation on future developments was a
major force behind the rise in building activity. Besides new living space for themselves, the
owner-occupiers created above all rental accommodation with the construction of the high-
rise. Along with this development, the number of absent owners increased. Because of the
time involved in finishing the high-rise, the growth of the rental sector is only just beginning
to show. The quality of the rental accommodation in the high-rise and the levels of rent
involved, clearly differ from those in the traditional buildings. The developments give rise to a
commercial rental sector.
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3. Neighbourhood consolidation and urban transformation lead to a increase in the cost of
living due to payments for the provision of services, rising levels of rent and an increase in
the pressure on the land. This results in a worsening of the access to the housing market
for the urban poor.

The research in the Zona 16 de Julio confirms this hypothesis. The value of the houses in the
Zona has considerably risen, putting them out of reach for large parts of the urban
population. The lack of possibilities to gain a loan means that in actual practice households
can only finance the acquisition of a house in the Zona by the sale of property on another
location. The development in property values in the Zona has made it impossible to save
enough money for the acquisition of a house, for example by living for free with relatives for a
certain period of time.
Demand and supply of rental accommodation in the Zona 16 de Julio are out of balance.
Against expectation, a shortage of cheap rental accommodation did not emerge due to a rise
in demand, but owing to the nature of the building activity, which resulted in a decrease of
cheap, low-standard rental accommodation. In its place expensive high-standard rental
accommodation appeared. Access to the Zona diminished for poor tenants.
Only during a short period of time the urban poor benefited from the developments. There
has been an increase in the possibilities to live for free with relatives. With the start of the
commercial rental sector, these possibilities disappeared.

4. Neighbourhood upgrading plays a part in both the consolidation and the urban
transformation process.

This hypothesis is also being confirmed by the research.
In literature, the role of neighbourhood upgrading in the consolidation process often comes
up. This research forms no exception in that it showed that owner-occupiers spent time and
money on the improvement of their shelter after the installation of collective infrastructure.
Not only did they install toilets and showers, which were previously absent in the Zona, they
also expanded their houses.
Neighbourhood upgrading resulted in improved shelter conditions in the Zona 16 de Julio.
However, due to technical imperfections in the realization of the neighbourhood upgrading,
this had not resulted in an improvement of the shelter condition of the Zona in comparison
with the surrounding neighbourhoods. Therefore only a small influx of owner-occupiers can
be classified as belonging to the middle-income households. However, there is an influx of
tenant middle-income households because of the appearance of high-quality rental
accommodation in the Zona’s high-rise.
Without the neighbourhood upgrading a change in the Zona’s function from exclusively
residential to mixed residential-economical would have been unthinkable. Of cause, there are
many factors from within the Zona and from outside that played a role in this change, such as
the presence of the periodic market in the Zona and the growth of El Alto’s population. Still,
the installation of infrastructure, the provision of services and the improved opening up of the
Zona were indispensable for the transformation. As a consequence of the availability of
services and other factors, the local industry came into being and a demand for service
industries emerged. Next to this, trade is to a large extent depending on the improved
opening up of the Zona.
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5. The urban transformation process results in an increase in the number of local activities
and creates local employment, which leads to a rise in the land values with many negative
aspects.

Although an important part of this hypothesis is confirmed by the research, the last part of it
has to be rejected.
The Zona 16 de Julio has gone through a clear transformation process. Within the residential
function the impact of this transformation process has been limited. Transformation in the
Zona 16 de Julio consists of the appearance of economic functions next to the residential one.
Retail, storage, catering industry and commercial services are dominating land use on a large
part of the lots. This leads to a vast increase in the number of neighbourhood-based economic
activities and local employment. Local circumstances, notably the periodic market, have
played an important role in the transformation.
Since the Zona has become a location were a substantial amount of money is being earned
through the economic activities, the land values have considerably increased. Still, the number
of ensuing negative effects has remained limited. A first reason for this is that a vast majority
of the economic activities takes place on only a small part of the Zona’s surface. Mainly
involved in the economic activities are the first-floor rooms on the street side of the buildings.
In the rooms above the businesses and rooms away from the street front the residential
function is concentrated. Although the number of economic activities in the Zona has risen
considerably, very little residential accommodation has directly been converted into business
accommodation. Due to the continuously high building activity, the volume of the residential
accommodation in the Zona has only increased.
A second reason why the developments only resulted in a limited number of negative effects
is just to be found in the increase of neighbourhood-based activities enabling many of the
inhabitants – also the poor – to earn a living. People with only a limited education can
perform many of the activities. So there is only a very small part of the population that by
definition is excluded from the possibility to earn a living in the Zona, close to their home.
However, it is possible that this changes in the future, owing to a trend to greater
concentration, economies of scale and specialisation in the economic activities. Although this
will result in more formal employment in the Zona, it is not unthinkable that certain groups
will be excluded from this development.

6. Improved shelter circumstances cause an influx of middle-income households.
The growth in the number of dwellings due to the subdivision of lots and building activity
has caused only a relatively limited influx of new households. New houses were primarily used
to fulfil the hunger for shelter from within the own neighbourhoods. Young households were
finally able to leave their parents’ home.
Undoubtedly, the Zona 16 de Julio encountered an influx of households since 1984.
Surprisingly, however, there are only few middle-income households among them. In the first
place, shelter conditions in the Zona did not improve significantly compared to those in many
neighbourhoods in the La Paz urban area. So, the Zona has hardly become the ideal place for
middle-income households to settle. Secondly, the Zona lacks status. It has remained part of
the ethnically Indian occupied territory. Whites and mestizos are very unlikely to settle here
and even the wealthy Aymaras ‘prove’ they are not ‘poor Indians’ by leaving this part of the
urban area. These two factors contribute to an increase in the importance of shelter as a
motive for settling in the Zona. More often than believed at forehand, settlers in the Zona 16
de Julio have economic motives.
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7. The Zona’s change in function results in alterations in the socio-economic composition of
the population because of the displacement of the poor and an influx of middle-income
households.

This hypothesis needs to be rejected. The Zona’s change in function has only resulted in very
limited alterations in the socio-economic composition of the population. More so, an
important part of the alterations in the socio-economic composition of the population cannot
be accounted for by displacement and an influx of middle-income households but by changes
within the original population.
The influx of middle-income households into the Zona 16 de Julio has remained very limited
in size; displacement of the poor only occurred in individual cases. One of the reasons for this
is to be found in the nature of the transformation process the Zona went through. The
transformation within the residential function had a limited impact. The recent emerging
commercial rental sector has contributed to the settlement of some tenants with relatively
high incomes in the Zona. This development means the end of simple division of the
population in relatively rich owner-occupiers and relatively poor tenants. Traditionally (poor)
tenants in the Zona are lodgers. It can be ascertained, analogous to Gilbert’s (1982) findings,
that these lodgers form the weakest socio-economic group. But next to the lodgers, the Zona
has more and more tenants that are not to be classified as being poor. This, however, does not
mean that wealthy tenants directly displace poor tenants for the lodgers occupy the traditional
buildings and the wealthy tenants reside in the new high-rise. In the long term, the position
of the lodgers will come under pressure as more and more high-rise appears in the Zona.
Much further reaching than the transformation within the residential function was the
transformation from an exclusive residential function to a mixed economic-residential
function. The land use for economic activities makes the Zona an attractive location to settle
for households from other neighbourhoods. However, households already living here are
determined to remain within the Zona because of the economic opportunities. Part of the
Zona’s poor residents is even more or less trapped. Living in the Zona has become too
expensive for them, but because they depend on earnings from the neighbourhood-based
economic activities, they cannot afford to leave the Zona out of economic motives.
The Zona’s transformation to neighbourhoods with mixed residential and economic functions
did not result in an influx of a socio-economic middle-class from outside. What has
happened is that a new middle-class developed from within the original inhabitants. This is
one group of households that has benefited from the developments in recent decades. The
formation of this middle-class is based on self-employed retailers that fought their way up.
This new local elite fits culturally and ethnically in their environment and they meet more
admiration than envy. Many of those living in El Alto see the secession from the city of La
Paz – governed by whites and mestizos – as the starting point of the socio-economic
emancipation of the Aymaras.

Final
The longitudinal research provided us with a large quantity of unique research material. One
important view is that – within the government’s regulating framework – the inhabitants take
care of development, regardless the fact if they are autochthonous or not.
This research showed that an important part of the inhabitants of the Zona 16 de Julio
succeeded in improving their shelter conditions and their socio-economic position. In order
to do so, they made use of the presence of the periodic market and the favourable situation of
the Zona. Together with the neighbourhood upgrading that has taken place, these have
stimulated the population to transform their neighbourhood. This initiative from within the
population fits wonderfully well in the current thinking about urban development. It is a clear
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illustration of the fact that it is not the governments that can alter living conditions in
neighbourhoods. In the Zona 16 de Julio, a facilitating government has proved that it can
stimulate the local inhabitants to develop their surrounding and the condition in which they
are living. However, it is the people who have brought about the urban transformation of the
Zona 16 de Julio.

In trying to reproduce the processes of change in a schematic way, the model of Baken et al.
(chapter 1) is a useful point of departure. In this model the effects of consolidation on the
(local) economic development are shown. In a new model, first of all, the distinction between
consolidation and transformation has to be pointed out. As we have seen in this study, these
are separate processes. We have to record that the effects of these processes are sometimes
erroneously mixed up and labelled ‘consolidation’. The three processes of change that are
identified by Baken et al. (1992) being the effect of the consolidation process (legal, social and
physical-spatial), remain unchanged in this new model. New in the model is the urban
transformation. This process consists of the by Baken et al. mentioned relative change in
location and the change in function as is described in this study. The densification as quoted
by Baken et al. seems to be too limited in definition. An increase in the local purchasing
power does not have to originate in population growth; it can emerge out of the influx of
wealthy households. So, in the new model, we substitute densification by the effects of
mobility. Mobility is not limited to either consolidation or transformation. Both processes can
result in (different) effects on migration. This is why mobility receives mentioning with both
processes in our model.
Our model now schematically describes the influence of two processes (consolidation &
transformation) by six types of change (legal, social, physical-spatial, mobility, function,
relative location) on the local economic development. But, this development strongly
influences the ongoing consolidation and transformation processes. And so, we finally have to
conclude that consolidation and transformation also affect each other.

The effects of consolidation and transformation on local economic development
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