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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt de masterthesis, getiteld In de ban van sloop. Deze scriptie vormt de afsluiting van 
mijn masterstudie sociale geografie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In dit rapport 
staat mijn afstudeeronderzoek naar gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke 
herstructurering centraal. Dit onderzoek belicht de ruimtelijke, psychische en sociale 
gevolgen hiervan. Tevens kijkt dit onderzoek naar de sociaal-economische verscheidenheid 
binnen de groep gedwongen verhuisden. Deze masterthesis is het resultaat van een klein jaar 
hard werken. Uiteraard was dit niet gelukt zonder de hulp en medewerking van een aantal 
personen. Ten eerste wil ik mijn scriptiebegeleiders Ton van Naerssen en Jackie van de Walle 
bedanken voor de begeleiding van mijn onderzoeksproces. Ten tweede wil ik 
Volkshuisvesting Arnhem, en dan vooral Roelie van der Weide, bedanken voor de 
medewerking aan dit onderzoek. Zij heeft mij geholpen met het selecteren van de steekproef 
voor de schriftelijke enquête en het uitzetten en versturen van de schriftelijke vragenlijst. 
Daarnaast wil ik de 16 bewoners bedanken die bereid waren om de schriftelijke vragenlijst in 
te vullen. Tenslotte wil ik de 4 gedwongen verhuisden bedanken die bereid waren om aan het 
diepte-interview mee te doen.  
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Samenvatting 
 
 
Stedelijke herstructurering is een veel gebruikt instrument om ongewenste ontwikkelingen in 
stadswijken een halt toe te roepen. Deze naoorlogse wijken kampen met een verouderde 
woningvoorraad, zwakke positie op de woningmarkt en een eenzijdige 
bevolkingssamenstelling. Hoge inkomens keren de wijk de rug toe waardoor de lage 
inkomens achterblijven. De prioriteit van de overheid ligt bij de 40 zogenaamde krachtwijken. 
Herstructurering gaat altijd gepaard met fysiek ingrijpende maatregelen, zoals sloop en 
nieuwbouw. Daarom bestaat er veel maatschappelijk protest tegen stedelijke herstructurering. 
Vanwege woningsloop moeten bewoners gedwongen verhuizen. Dit onderzoek belicht de 
ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen van gedwongen verhuizing als gevolg van 
stedelijke herstructurering. Tevens gaat dit onderzoek in op de sociaal-economische 
verscheidenheid binnen de groep gedwongen verhuisden en in hoeverre hiertussen een 
verband met de ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen te leggen is. Aan hand hiervan 
wordt een oordeel over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van stedelijke herstructurering 
voor de groep gedwongen verhuizers gegeven. 
 Juist aan de maatschappelijke aanvaardbaarheid wordt er getwijfeld. Dit blijkt ook uit 
het theoretisch kader. De wetenschappelijke literatuur legt sterk de nadruk op de negatieve 
gevolgen van gedwongen verhuizing. Men spreekt over displacement of verdringing. 
Gedwongen verhuisden verplaatsen zich op een korte afstand en binnen de oude wijk of buurt. 
Daarnaast wordt gedwongen verhuizing door een geconcentreerd verhuispatroon gekenmerkt. 
Vaak is het door institutionele factoren niet mogelijk om binnen de oude wijk te verhuizen. In 
dat geval verhuist men naar aangrenzende wijken. Verder veronderstelt men dat gedwongen 
verhuizers naar wijken en buurten met een zwak sociaal-economisch profiel verhuizen. Het 
zijn wijken met een relatief groot aandeel lage inkomens en niet-westers allochtonen. Tevens 
wordt verondersteld dat gedwongen verhuizing tot achteruitgang van de woonsituatie leidt. 
Een gedwongen verhuizing kan hiernaast diep ingrijpen in het leven van een bewoner. Het 
gaat gepaard met het verlies van een huis, financiële lasten en verstoring van sociale 
netwerken. De bewoners moeten hun ‘thuis’ verlaten en sociale contacten in hun vertrouwde 
woonomgeving worden verbroken. Dit verklaard waarom een gedwongen verhuizing 
psychische consequenties kan hebben. Hieronder vallen percepties van verdringing, stress, 
onzekerheid en afflictie. Een gedwongen verhuizing heeft ook sociale gevolgen. Het kan diep 
in het sociale netwerk van een gedwongen verhuisde grijpen. Hechte contacten met 
buurtgenoten worden verbroken en men verhuist naar buurten waar anderen normen en 
waarden bestaan. Tenslotte komt uit de wetenschappelijke literatuur naar voren dat kwetsbare 
groepen, als lage inkomens, ouderen en etnische minderheden, relatief vaak door een 
gedwongen verhuizing getroffen worden. Aan de andere kant wordt verondersteld dat de 
ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen van gedwongen verhuizing meevallen. 
 Dit onderzoek wil aan dit wetenschappelijk debat een bijdrage leveren. De ruimtelijke 
gevolgen zijn gemeten aan de hand van het verhuispatroon, type van wijken en buurten van 
aankomst en vertrek en type woningen. Onder de psychische gevolgen vallen de dimensies 
perceptie ten aanzien van gedwongen verhuizing en psychische reacties. De sociale gevolgen 
zijn gemeten aan de hand van het concept buurtgebonden sociaal kapitaal. Buurtgebonden 
sociaal kapitaal heeft betrekking op alledaagse en terloopse interacties, wederkerigheid, 
gedeelde normen en vertrouwen tussen buurtbewoners, die elkaar buiten de buurt niet treffen. 
In dit onderzoek is het onderverdeeld in de onderdelen sociale interacties en publieke 
familiariteit, normen en sociale controle in buurten, vertrouwen tussen buurtbewoners en 
organisatiegraad in buurten. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de Arnhemse 
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herstructureringswijk Malburgen. Binnen het Ontwikkelingsplan Malburgen is er gekozen 
voor een deelproject van 100 sloopwoningen. Onder deze 100 huishoudens zijn een 
schriftelijke vragenlijst verspreid en diepte-interviews gehouden. 

 Uit het onderzoek komt naar voren dat de ruimtelijke gevolgen zich 
manifesteren in een geconcentreerd verhuispatroon dat gekenmerkt wordt door verhuizingen 
op korte afstand. Het merendeel van de gedwongen verhuisden is binnen de oude wijk of naar 
een aangrenzende wijk verhuisd. Verder komt naar voren dat de gedwongen verhuizers naar 
een ‘betere’ wijk en buurt verhuisd zijn en dat er sprake van een huursprong is. De psychische 
gevolgen van gedwongen verhuizing hoeven niet altijd negatief te zijn. De percepties ten 
aanzien van gedwongen verhuizing variëren van de verdringingsvariant tot de lanceervariant. 
De psychische reacties, waaronder stress, onzekerheid en afflictie, zijn beperkt. Tevens de 
sociale gevolgen zijn beperkt. Uit dit onderzoek komt niet naar voren dat een gedwongen 
verhuizing tot een sterke verslechtering van het buurtgebonden sociaal kapitaal leidt. 
Daarnaast hebben andere factoren als cultuurverschillen, indeling van woonomgeving en 
woningduur hierin een veel meer doorslaggevende factor. Hiernaast worden kwetsbare 
groepen, als niet-westers allochtonen, lage inkomens en alleenstaanden relatief vaak door een 
gedwongen verhuizing getroffen. Bepaalde groepen, zoals niet-westers allochtonen of lage 
inkomens, hebben de neiging om op een kortere afstand te verhuizen. Bij deze groepen is er 
sprake van een geconcentreerd verhuispatroon. De ruimtelijke, psychische en sociale 
gevolgen van gedwongen verhuizing zijn minder negatief dan verwacht. Een gedwongen 
verhuizing heeft een mindere impact dan dat de wetenschappelijke literatuur veronderstelt. 
Wel komen uit dit onderzoek een aantal aspecten naar voren die maatschappelijke ongewenst 
zijn, zoals een huursprong en de aanwezigheid van psychische problemen. Woningsloop als 
gevolg van stedelijke herstructurering zal dus alleen verstandig zijn als dat zinvol is en er 
maatregelen getroffen worden om de maatschappelijke ongewenste gevolgen er van te 
verlichten.  
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1. Inleiding 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Voor u ligt mijn masterthesis In de ban van sloop. Dit rapport is het resultaat van een 
onderzoek naar gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering. Dit 
onderzoek heeft zich gericht op de ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen van 
gedwongen verhuizing. Ook is er gekeken naar de sociaal-economische diversiteit van de 
groep gedwongen verhuisden en welke rol deze speelt bij de ruimtelijke, psychische en 
sociale gevolgen.  
 Dit hoofdstuk vormt de inleiding van dit rapport. Het onderzoek en de achtergrond 
hiervan zal nader geïntroduceerd worden. In paragraaf 1.2 staat de probleemstelling van het 
onderzoek centraal. Paragraaf 1.3 zal ingaan op de doelstelling van het onderzoek. In 
paragraaf 1.4 komt de vraagstelling aan bod. Paragraaf 1.5 en 1.6 zullen achtereenvolgens 
over het maatschappelijk en wetenschappelijk belang van dit onderzoek gaan. In paragraaf 1.7 
wordt de verdere opbouw van dit rapport uitgelegd.    
 
1.2 Probleemstelling 
 
De wijk en haar problemen staan in het middelpunt van de publieke en politieke aandacht. 
Termen als prachtwijken, krachtwijken of Vogelaarwijken klinken iedereen bekend in de 
oren. Wat is er aan de hand in deze zogenaamde Vogelaarwijken? Iedereen heeft het 
afgelopen jaar de tv-beelden gezien van onrusten in de Utrechtse wijk Ondiep en de 
Amsterdamse wijk Slotervaart. Zo laat in deze wijken de kwaliteit van de leefomgeving de 
wensen over. Ze kampen met een verouderde en een eenzijdige stedenbouwkundige structuur, 
sociale onveiligheid, criminaliteit, vervuiling en een verloederde leefomgeving. Ook kennen 
deze wijken een cumulatie aan complexe maatschappelijke problemen zoals schooluitval en 
weinig mogelijkheden tot sociale contacten. Verder is er sprake van onvoldoende integratie 
van etnische minderheden en is er een gebrekkige jeugdzorg. In deze opeenstapeling ligt ook 
de hardnekkigheid van deze problematiek. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden, 
heeft minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie (inmiddels afgetreden en 
opgevolgd door Eberhard van der Laan) een lijst opgesteld van 40 probleemwijken. In deze 
zogenaamde kracht- of prachtwijken zijn deze problemen het grootst. De wijken Ondiep en 
Slotervaart staan ook op deze lijst. Een overzicht van deze 40 krachtwijken is geplaatst in 
bijlage 1. (Kleinhans, 2005: 3; Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
2007: 3) 
 Deze problematiek wordt veroorzaakt door een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen, zoals een toenemend welvaartspeil, individualisering, stijgende mobiliteit, 
huishoudensverdunning, vergrijzing en ontgroening. Daarnaast zijn het vaak naoorlogse 
wijken met voornamelijk verouderde sociale huurwoningen die qua comfort, grootte en 
kwaliteit niet meer aan de eisen van de huidige tijd voldoen. Hierdoor ontstaat er een zwakke 
positie op de woningmarkt. Hoge inkomens keren de wijk de rug toe waardoor de lage 
inkomens achterblijven. Dit werkt tweedeling van de samenleving en segregatie in de hand. 
Uiteraard werkt een concentratie van lage inkomens ook door op de kwaliteit van de 
leefomgeving. (Beckhoven en Van Kempen, 2002: 4; Kleinhans, 2005: 3)  
 Om deze ongewenste ontwikkelingen een halt toe te roepen heeft de overheid in de 
Nota Stedelijke Vernieuwing uit 1997 het beleidsinstrument stedelijke herstructurering 
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geïntroduceerd. Momenteel vormt stedelijke herstructurering het zwaartepunt van het 
stedelijke vernieuwingsbeleid. In deze nota wordt verondersteld dat eenzijdigheid van de 
woningvoorraad een bedreiging is voor de vitaliteit van de stad. Deze eenzijdigheid beperkt 
zich niet alleen tot de bevolkingsopbouw. Zo kennen deze wijken ook een zwakke sociale 
structuur. Bij beleidsmakers bestaat het idee dat slechte onderlinge relaties binnen een 
concentratie van sociaal-economisch zwakken kan leiden tot problemen op het vlak van 
leefbaarheid. Met behulp van herstructurering wordt deze eenzijdigheid tegengegaan door 
middel van herdifferentiatie van de woningvoorraad. Deze herdifferentiatie vormt het 
kernonderdeel van herstructurering en bestaat uit de sloop, nieuwbouw, verkoop en 
samenvoeging van huurwoningen. In de Nota Wonen uit 2000 wordt de ambitie geuit om tot 
2010 300.000 woningen te slopen, 950.000 woningen nieuw te bouwen en 80.000 woningen 
samen te voegen. Hiermee probeert de overheid in samenwerking met de woningcorporaties 
de woningmarktpositie van de wijk te versterken. Gezinnen en hoge inkomens stromen 
hierdoor in waardoor de concentratie van lage inkomens en allochtonen afneemt. Ook zal dit 
leiden tot een verdunning en verplaatsing van sociale problemen. Tenslotte tracht men met 
herstructurering de leefbaarheid en de economische kwaliteit (voorzieningen en dergelijke) 
van de wijk een impuls te geven. (Beckhoven en Van Kempen, 2002: 4 en 11-14; Kleinhans, 
2005: 3-4, 10-11; Kleinhans en Kruythoff, 2002: 2) 
 
1.3 Doelstelling 
 
Herstructurering gaat altijd gepaard met fysiek ingrijpende maatregelen, zoals sloop en 
nieuwbouw. Daarom bestaat er veel maatschappelijk protest tegen herstructurering. Zo zijn er 
bijvoorbeeld in de wijken Duindorp (Den Haag), Vinkhuizen (Groningen) en Bilgaard 
(Leeuwarden) protesten geweest tegen herstructureringsmaatregelen. Een hierbij veel 
gehoorde uitspraak is We wijken niet voor rijken. Deze onvrede richt zich voornamelijk op het 
feit dat inwoners naar elders moeten verhuizen. Door sloop is deze groep bewoners 
genoodzaakt om hun woning te verlaten. In sommige gevallen is ze zelfs niet in staat een 
gerenoveerde huurwoning in dezelfde buurt te kopen en zijn ze genoodzaakt om hun buurt te 
verlaten. Om de gevolgen hiervan te verzachten, is in de Wet Stedelijke Vernieuwing uit 2000 
vastgelegd dat bewoners zoveel mogelijk betrokken moeten worden bij de planvorming, 
voorbereiding en uitvoering van deze herstructureringsprojecten. Deze taak ligt bij de 
betrokken woningcorporatie. Zij moeten deze groep bewoners begeleiden bij de 
herhuisvesting. Vaak wordt in samenwerking met hen en de gemeente een Sociaal Plan 
opgesteld waarin terugkeerregelingen, verhuiskostenvergoedingen, procedures en begeleiding 
zijn vastgelegd. Ook zijn betrokken woningcorporaties verplicht deze groep een 
urgentiestatus te verlenen waardoor ze voorrang krijgen in het vinden van huurwoningen. Op 
deze manier kunnen zij makkelijker verhuizen. Tenslotte is deze herhuisvesting gebonden aan 
strenge regels. Zo zijn de woningcorporaties verplicht om een vergelijkbare woning aan te 
bieden en wordt voorkomen dat er inbreuk wordt gedaan op de rechten en woonsituatie van de 
bewoners. (Kleinhans, 2003: 477; Kleinhans, 2005: 3 en 200; Kleinhans en Kruythoff, 2002: 
2-3) 
 Desondanks worden deze ontwikkelingen als maatschappelijk ongewenst gezien. Zo 
brengt het een enorme rompslomp met zich mee en betekent het een ontwrichting van het 
oude woonpatroon. De wooncarrière van deze groep mensen wordt ruwweg verstoord. Ook 
zal het leiden tot verlies van sociale contacten in de buurt. Daarnaast raakt de sloop vooral de 
lage inkomens. En juist zij hebben vaak niet de middelen om een nieuwe of gerenoveerde 
woning in de eigen buurt te huren. Ze zijn dus gedwongen om hun eigen buurt te verlaten. In 
de Nota Mensen, wensen, wonen (2000) van het Ministerie van VROM wordt dit als een 
ongewenste ontwikkeling gezien. Tenslotte biedt het bovengenoemde juridische systemen niet 
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de garantie voor een vergelijkbare of betere woonsituatie. (Kleinhans, 2005:200-201; 
Kleinhans en Kruythoff, 2002: 1-3) 

Ook bij mij zijn er twijfels over de effectiviteit en maatschappelijke aanvaardbaarheid 
van stedelijke herstructurering. Naar mijn idee is het een vorm van ‘cosmetisch’ ingrijpen 
waarbinnen niet op de sociale problemen gelet wordt. Problemen binnen de wijk bevinden 
zich voornamelijk op microniveau en moeten dus achter de voordeuren opgelost worden. 
Stedelijke herstructurering zal hierbij niet helpen. De sociale problemen verhuizen dan met de 
bewoner mee. Het gevaar ontstaat dan dat problemen zich naar andere wijken kunnen 
verplaatsen. In verband met deze twijfels is het de vraag of stedelijke herstructurering wel 
maatschappelijke aanvaardbaar is. 

Binnen Nederland is het aantal onderzoeken over gedwongen verhuizing als gevolg 
van herstructurering schaars. Hierdoor is de kennis hierover, buiten enkele onderzoeken van 
Kleinhans (2002, 2003, 2004 en 2005) in Nederland beperkt. Het onderwerp gedwongen 
verhuizing komt wel veelvuldig terug in de literatuur over gentrification. Gentrification is een 
proces waarbij sprake is van het opknappen van een vervallen buurt. Als gevolg hiervan 
trekken middeninkomens de buurt in. Onder andere Marcuse (1986), LeGates en Hartman 
(1986), Lyons (1996) en Atkinson (1999 en 2000) hebben zich met de vraag bezig gehouden 
welke gevolgen gedwongen verhuizing heeft. Zij leggen de nadruk op negatieve effecten van 
gedwongen verhuizing als gevolg van gentrification en spreken over displacement oftewel 
verdringing. Displacement houdt in dat de oorspronkelijke bewoners uit hun vertrouwde buurt 
moeten vertrekken omdat de woningen voor hen simpelweg te duur worden. Vaak gaat dit 
samen met hogere kosten, zoals een slechtere woonsituatie. (Atkinson, 2000: 314; Kleinhans, 
2005: 199, 204 en 206-207) 
 Gedwongen verhuizing grijpt volgens deze theorieën altijd diep in het persoonlijke 
leven van betrokkenen. Zo leidt het tot verlies van een huis, financiële lasten, stress en 
achteruitgang in de woonsituatie. Ook verstoort gedwongen verhuizing het sociale netwerk 
van de getroffen bewoners. Dit verklaart ook waarom mensen heftig reageren als ze hun 
woning noodgedwongen moeten verlaten. Onder andere Ekström (1994), Gans (1959) en 
Fried (1963 en 1967) hebben zich bezig gehouden met de sociaal-psychische gevolgen van 
gedwongen verhuizing. Volgens Fried kunnen deze groep mensen lijden aan 
aanpassingsproblemen en tonen ze gevoelens van pijnlijk verlies en heimwee. Ondanks het 
feit dat deze inzichten ruim veertig jaar oud zijn, worden ze in recente onderzoeken nog 
veelvuldig gebruikt om de psychische gevolgen van gedwongen verhuizing te schetsen. 
(Kleinhans, 2005: 204-206; Kleinhans en Kruythoff, 2002: 9-11) 
 Aan de ander kant bestaan er twijfels of gedwongen verhuizing wel tot de hierboven 
genoemde negatieve effecten leidt. Vaak blijft onduidelijk hoeveel mensen hiermee te maken 
hebben gehad. Volgens Atkinson komt dit doordat het opsporen van verdrongen bewoners 
complex is en methodologische problemen oplevert. Dit verklaart ook mede waarom er zo 
weinig onderzoek op dit vlak is gedaan. Daarnaast is er ook een aantal onderzoeken geweest 
die juist naar de andere kant wijzen. Onderzoeken van Kleinhans en Kruythoff (2002) en 
Steunpunt Rotterdam (2003) schetsen juist een positief beeld. Ook uit een onderzoek van 
Kleinhans (2005) blijkt dat de negatieve effecten van gedwongen verhuizing op de sociale 
netwerken en woonsituatie van de betrokkenen genuanceerd moeten worden. (Atkinson, 
2000: 308; Kleinhans, 2005: 207, 209 en 297-298)    
 
Daarom zal dit onderzoek het doel hebben om inzicht te verkrijgen in wat het voor inwoners 
betekent dat ze als gevolg van herstructurering hun woning moeten verlaten. Het gaat hier dan 
alleen om mensen waar van sloop, verkoop, upgrading of ingrijpende renovatie als gevolg van 
herstructurering de directe oorzaak is. Klopt het negatieve beeld dat de meeste 
wetenschappelijke theorieën schetsen. Is het zo dat deze groep mensen zich verdrongen 
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voelen en hierbij gevoelens van verlies of heimwee tonen? Is het zo dat noodgedwongen 
vertrek leidt tot afbraak van de sociale infrastructuur van deze mensen? Naar mijn idee is het 
van maatschappelijk van belang om op deze vragen een antwoord te kunnen geven. Op deze 
manier is te achterhalen of herstructurering niet ten koste gaat van deze groep vertrekkers. 
Momenteel is herstructurering een veelvuldig gebruikt instrument in de stedelijke 
vernieuwing. Ook de komende jaren zullen nog vele wijken, waaronder de 40 
aandachtswijken van minister Vogelaar, op de schop gaan. Bij een oordeel over het succes of 
falen van herstructurering, mag het vraagstuk van de vertrekkers niet achterwege blijven.   
 Omdat er op dit vlak maar weinig onderzoek is gedaan, is ervoor gekozen om dit 
onderzoek breed aan te pakken. Er zijn namelijk weinig theoretische inzichten aanwezig 
waarop het onderzoek verder kan bouwen. Een drietal gevolgen van gedwongen verhuizing 
zullen daardoor in dit onderzoek belicht worden. Dit zijn de ruimtelijke, psychische en sociale 
gevolgen. Deze gevolgen zullen in samenhang met de sociaal-economische verscheidenheid 
van de gedwongen verhuizers bestudeerd worden. Er zijn tweetal redenen waarom er gekozen 
is voor deze unieke combinatie van 4 aspecten. Ten eerste wil het onderzoek de theoretische 
veronderstellingen op het vlak van gedwongen verhuizing gaan toetsen. Deze theorieën gaan 
in op de ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen van gedwongen verhuizing. Ook sociaal-
economische verscheidenheid komt hier aan bod. Juist naar de sociale consequenties is weinig 
onderzoek naar gedaan. Tevens kan door deze unieke combinatie van 4 aspecten een volledig 
oordeel gegeven worden over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van gedwongen 
verhuizing. Vanwege het verkennende karakter, korte tijdbestek en beschikbare middelen, zal 
dit onderzoek alleen een indicatie van de gevolgen van gedwongen verhuizing kunnen geven. 
Uitvoerig vervolgonderzoek zal dus zeker nodig zijn. 
 
Samengevat zal dit de doelstelling van het onderzoek zijn: 
 
Inzicht krijgen in wat het voor bewoners ruimtelijk, psychisch en sociaal betekent dat ze vanwege stedelijke 
herstructurering gedwongen moeten verhuizen en in hoeverre dit in verband te brengen is met de sociaal-
economische verscheidenheid binnen de groepgedwongen verhuizers  teneinde een oordeel te kunnen geven over 
de maatschappelijke aanvaardbaarheid van stedelijke herstructurering voor deze groep bewoners. 
 
1.4 Vraagstelling 
 
Aan de hand van 4 onderzoeksvragen zal de doelstelling bereikt worden. De eerste 
onderzoeksvraag gaat in op de ruimtelijke aspecten van gedwongen verhuizing. De tweede 
onderzoeksvraag neemt de psychische gevolgen voor zijn deel. De sociale gevolgen zullen in 
de derde onderzoeksvraag belicht worden. De vierde onderzoeksvraag gaat over de sociaal-
economische verscheidenheid binnen de groep gedwongen verhuisden. Deze 4 
onderzoeksvragen zullen hieronder een voor een uitgewerkt worden.    
 
1. Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke 
herstructurering? 
 
Deze onderzoeksvraag belicht de ruimtelijke gevolgen van gedwongen verhuizing. Een drietal 
aspecten zullen onder de ruimtelijke gevolgen belicht worden. Er zal gekeken worden naar de 
het verhuisprofiel van de gedwongen verhuizers en naar welke buurt en woonsituatie zij 
vertrekken. Voor elk van deze drie aspecten is een deelvraag opgesteld.  
 
Wat is het verhuisprofiel van gedwongen verhuizers?: 
 



In de ban van sloop: 
Masterthesis Sociale Geografie 

13

Onder deze deelvraag vallen de afstand van de verhuizing en de mate van concentratie van het 
verhuispatroon. Verder wordt er gekeken naar het verhuispatroon naar richting en het 
verhuispatroon naar plaats, wijk en buurt.  

Het beantwoorden van deze deelvraag heeft 2 doelen. Aan de hand hiervan zullen de 
veronderstellingen van de displacement- theorieën getoetst worden. Verdrongen huishoudens 
vestigen zich in buurten nabij hun oorspronkelijke buurt. Daarnaast is er in veel steden sprake 
van clustering en concentratie van gedwongen verhuizers. Tenslotte kan met behulp van het 
verhuispatroon, achterhaald worden in welke wijken een zogenaamd waterbedeffect zal 
kunnen gaan optreden. Onder het waterbedeffect wordt de verergering van problemen in 
andere buurten of wijken als gevolg van de herhuisvesting van bewoners in een 
achterstandpositie verstaan. Mogelijk toekomstig onderzoek zal hierop kunnen inhaken. 
(Kleinhans, 2005: 95; LeGates en Hartman, 1986: 190-191) 
 
Uit welke type wijken en buurten zijn gedwongen verhuizers vertrokken en naar welke type 
wijken buurten zijn ze naar toe verhuisd?: 
 
Ook zal van iedere wijk en buurt waarvan men vertrokken is en van iedere wijk en buurt 
waarheen men verhuisd is een profiel opgemaakt worden. Hierin komen zaken als 
bevolkingssamenstelling, woningvoorraad en sociaal-economische kenmerken aan bod. Aan 
de hand van deze gegevens kan beoordeeld worden of het beeld van de theorieën over 
displacement klopt. Deze theorieën veronderstellen dat verdrongen huishoudens zich vestigen 
in buurten met een hoog percentage etnische minderheden, lage inkomens en inwoners onder 
de armoedegrens. (Goetz, 2002: 110-111) 
 
Uit welke type woningen zijn gedwongen verhuizers vertrokken en in welke type woningen 
zijn zij terecht gekomen?: 
 
Tenslotte zullen de type woningen in beeld gebracht worden waaruit de gedwongen 
verhuizers vertrokken zijn en waarin zij terechtgekomen. Zo kan achterhaald worden of de 
gedwongen verhuizing op dit vlak tot een vooruitgang of een achteruitgang geleid heeft. Het 
gaat over de eigendomssituatie, maandelijkse huursom, aankoopprijs, woningsoort en 
bouwperiode. Ook zal de gedwongen verhuisden gevraagd worden om een oordeel te geven 
over de woningkwaliteit.   
 
2. Welke percepties hebben bewoners ten aanzien van psychische gevolgen van hun 
gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering? 
 
Het tweede onderdeel van het onderzoek zal de psychische consequenties van gedwongen 
verhuizen belichten. Er is voor gekozen om dit te onderzoeken aan de hand van de percepties 
van de gedwongen verhuizers. Psychische aspecten zijn namelijk moeilijk in abstracte en 
kwantitatieve data te ondervangen. Daarnaast heeft dit onderzoek ook niet het doel om 
hierover een uitgebreide analyse te maken. Percepties kunnen al een duidelijke indicatie 
geven over wat een gedwongen verhuizing psychisch betekent. Deze onderzoeksvraag is op te 
splitsen in 2 deelvragen. 
 
Welke percepties hebben de bewoners ten aanzien van hun gedwongen verhuizing?: 
 
Bij deze onderzoeksvraag gaat het om de vraag hoe de bewoners deze psychische gevolgen 
gepercipieerd hebben. Eerst is er gekeken naar de percepties van de bewoners ten aanzien van 
hun gedwongen verhuizing. Ook zal er gekeken worden naar de percepties van de nieuwe 



In de ban van sloop: 
Masterthesis Sociale Geografie 

14

woonsituatie ten opzichte van oude woonsituatie. De gedwongen verhuisden zullen gevraagd 
worden of hun woonsituatie in hun ogen achteruit is gegaan, vooruit is gegaan of hetzelfde 
gebleven is. Aan de hand hiervan kan beoordeeld worden of de gedwongen verhuizers zich 
daadwerkelijk displaced voelen.  
 
Welke psychische reacties gaan er samen met een gedwongen verhuizing?: 
 
Een gedwongen verhuizing gaat ook samen met andere psychische reacties. Het grijpt altijd 
diep in het dagelijks leven van een bewoner. Dit kan zich uiten in stress en onzekerheid. Ook 
kijkt dit onderzoek naar gevoelens van heimwee, verdriet, verlies en neigingen tot idealisering 
van de oude woonsituatie. Aan de hand hiervan kunnen de theoretische veronderstellingen 
van Fried, Gans en Ekström getoetst worden.  
 
3. Welke percepties hebben bewoners ten aanzien van sociale gevolgen van hun gedwongen 
verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering? 
 
Dit onderzoek kijkt tevens naar de sociale effecten van gedwongen herhuisvesting. Het 
antwoord op deze vraag heeft een retrospectief karakter. Er is gekeken in hoeverre het sociaal 
kapitaal van een gedwongen verhuisde bewoner kwalitatief is veranderd ten opzichte van de 
woonsituatie voor de sloop. Ook wordt er alleen gekeken naar de percepties van de bewoners. 
Veranderingen in sociaal kapitaal zijn namelijk moeilijk op een kwantitatieve manier vast te 
leggen. Aan de hand van deze percepties kunnen de sociale gevolgen van gedwongen 
verhuizing gemeten worden. Dit is in tegenstelling tot andere onderzoeken, zoals Kleinhans 
en Kruythoff (2002) en Kleinhans (2004). Zij leggen vooral de nadruk op de gevolgen voor de 
woonsituatie en kijken niet specifiek naar de sociale gevolgen van gedwongen verhuizing. Na 
mijn idee is dit laatste wel van belang. Zo geven de bovenstaande displacement-theorieën aan 
dat gedwongen verhuizen een verstorende werking heeft op de sociale netwerken van een 
individu.  
 Hier is onderzocht welke gevolgen gedwongen verhuizing heeft op het buurtgebonden 
sociaal kapitaal van de getroffen bewoners. Sociaal kapitaal kent zijn oorsprong in de 
negentiende eeuw. Onder andere Durkheim en De Tocqueville hebben zich met de vraag 
bezig gehouden welke rol de maatschappij speelt in het welbevinden van de mens. Bourdieu 
en Coleman hebben het concept in de academische aandacht gebracht. Na 1995 is het concept 
door het boek Bowling Alone van politicoloog Putnam bij het brede publiek bekend 
geworden. Putnam definieert in Bowling Alone sociaal kapitaal als volgt (Halpern, 2005: 1): 
 
‘Features of social life – networks, norms, and trust – that enable participants to act together more effectively to 
pursue shared objectives… Social capital, in short, refers to social connections and the attendant norms and 
trust.’   
 
In dit boek toont hij aan dat er in de Verenigde Staten sinds de jaren 40 sprake is van afname 
van sociaal kapitaal. Sindsdien heeft sociaal kapitaal zich als een bosbrand door de sociale 
wetenschappen verspreid en duikt het concept regelmatig op in de politiek en de media. 
Binnen het concept staan relaties tussen mensen en hoe mensen met elkaar verbonden zijn 
centraal. Sociaal kapitaal bestaat uit deze dagelijkse netwerken, inclusief de gebruiken, en 
bindt mensen met elkaar samen. Voor nadere uitleg van het begrip sociaal kapitaal verwijs ik 
u naar paragraaf 2.6. (Fried, 2003: 29 en Halpern, 2005: 3-4) 
  Buurtgebonden sociaal kapitaal heeft betrekking op alledaagse en terloopse 
interacties, wederkerigheid, gedeelde normen en vertrouwen tussen buurtbewoners, die elkaar 
buiten de buurt niet treffen. Dit onderzoek beperkt zich tot sociaal kapitaal in de buurtcontext 
omdat een gedwongen verhuizing naar mijn idee geen gevolgen heeft voor het buiten de buurt 
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aanwezige sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal bestaat maar voor een klein gedeelte bestaat uit 
sociale contacten binnen de buurt. Een alomvattende analyse van het gehele sociale kapitaal 
van een bewoner ligt dus niet voor de hand. Onder buurtgebonden sociaal kapitaal vallen 
bijvoorbeeld contacten met buren, wederzijdse burenhulp, sociale leefregels en opvattingen 
over omgang met de bewoners en de leefomgeving, sociale controle, vertrouwen tussen 
buurtbewoners en het lidmaatschap van een buurtvereniging. (Kleinhans, 2005: 17-18) 
  Waarom richt dit onderzoek zich op de gevolgen van gedwongen verhuizing op het 
sociaal kapitaal van de getroffen bewoners en niet op een ander concept, zoals sociale 
cohesie. Hiervoor zijn een viertal redenen. Ten eerste is er nauwelijks onderzoek gedaan naar 
de gevolgen van gedwongen verhuizing op sociaal kapitaal. Ten tweede is sociaal kapitaal in 
tegenstelling tot sociale cohesie een individueel kenmerk. Dit onderzoek zal zich richten op 
bewoners die gedwongen waren om hun woning te verlaten. Deze groep wil dit onderzoek per 
individu benaderen. Ten derde heeft sociaal kapitaal een neutrale lading en is het minder een 
‘containerbegrip’. Tenslotte is sociaal kapitaal sterk gebaseerd op het profijtbeginsel. Ook 
blijkt uit vele onderzoeken dat sociaal kapitaal en een hecht sociaal netwerk een positieve 
uitwerking heeft op de leefbaarheid en leefkwaliteit van buurten. Onder ander onderzoeken 
van Shaw & McKay en Sampson zien het belang in van sociale normen voor de buurt. 
Volgens deze onderzoeken levert sociaal kapitaal een positieve bijdrage aan het functioneren 
van de buurt. Het is dus zowel voor de gedwongen verhuizer als de buurt waarin diegene 
terecht komt van belang om te onderzoeken wat voor sociale gevolgen gedwongen verhuizing 
heeft. Sociaal kapitaal vormt hiervoor een goede indicator. (Kleinhans, 2005: 57 en 67) 
 
4. In hoeverre is er een verband te brengen tussen de sociaal-economische verscheidenheid 
binnen de groep gedwongen verhuizers en ruimtelijke gevolgen en percepties ten aanzien van 
de psychische en sociale gevolgen van gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke 
herstructurering?  
 
Tenslotte zal er aandacht besteedt worden aan de sociaal-economische verscheidenheid die er 
bestaat binnen de groep gedwongen verhuizers die in dit onderzoek benaderd worden. Aan de 
hand van deze onderzoeksvraag is gekeken naar de sociaal-economische verscheidenheid van 
de gedwongen verhuizers en in hoeverre dit samenhangt met de ruimtelijke, psychische en 
sociale gevolgen van gedwongen verhuizing. Onder sociaal-economische verscheidenheid 
wordt verstaan uit welke sociaal-economische kenmerken de steekproef van gedwongen 
verhuizers bestaat. Het gaat hier om aspecten als inkomen, geslacht, leeftijd, etniciteit, 
opleidingsniveau, dagelijkse bezigheden en huishoudenssamenstelling. Deze onderzoeksvraag 
zal gesplitst worden in de volgende vier deelvragen.   
 
Welke sociaal-economische verscheidenheid bestaat er binnen de groep gedwongen 
verhuizers?: 
 
Om de bovenstaande onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zal eerst een beeld gemaakt 
moeten worden van de sociaal-economische verscheidenheid binnen de groep gedwongen 
verhuizers. Volgens Atkinson bevinden zich onder de vertrekkers relatief veel ouderen en 
gezinnen met lage inkomens. Verder zijn vooral de lagere inkomens, gezinnen, alleenstaanden 
en werklozen de dupe van gedwongen verhuizing. Bevinden zich veel lage inkomens onder 
gedwongen verhuizers en zijn zij voornamelijk van allochtone afkomst? Klopt het dat juist de 
zwakkeren uit de samenleving door het gedwongen vertrek getroffen worden?  Door een 
beeld te geven van de sociaal-economische kenmerken, kan dus beoordeeld worden of deze 
theorieën kloppen. Ten tweede kun je aan de hand hiervan een oordeel geven over de 
effectiviteit van herstructurering. De opzet van herstructurering is mislukt als relatief veel 
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gezinnen en hogere inkomens onder de gedwongen verhuizers zitten. Met herstructurering 
probeert de overheid juist deze groepen naar de desbetreffende wijk te lokken. (Atkinson, 
2000, 314-316; LeGates en Hartman, 1986: 184-190) 
 
In hoeverre is er een verband te brengen tussen de sociaal-economische verscheidenheid 
binnen de groep gedwongen verhuizers en ruimtelijke gevolgen van gedwongen verhuizing?: 
 
Ten tweede zal onderzocht worden in hoeverre de sociaal-economische verscheidenheid 
samenhangt met de ruimtelijke gevolgen van gedwongen verhuizen. Zoals hierboven al is 
vastgesteld, vestigen verdrongen huishoudens volgens de displacement – theorieën zich in 
buurten nabij hun oorspronkelijke buurt. Volgens Lyons zijn dit voornamelijk lagere 
inkomens. Hogere inkomens hebben daarentegen meer keuzemogelijkheden en verhuizen op 
een langere afstand. Door een koppeling te leggen met de sociaal-economische 
verscheidenheid binnen de groep gedwongen verhuizers, zal gekeken worden of de 
veronderstellingen van Lyons kloppen. (Lyons, 1996: 44-45, 56, 58-59)    
 
In hoeverre is er een verband te brengen tussen de sociaal-economische verscheidenheid 
binnen de groep gedwongen verhuizers en percepties ten aanzien van de psychische gevolgen 
van gedwongen verhuizing?: 
 
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat sociaal-economische factoren een belangrijke rol 
spelen in het ervaren van psychische gevolgen van een gedwongen verhuizing. Een voorbeeld 
hiervan is leeftijd. De geografische reikwijdte van activiteiten en contacten neemt in een 
mensenleven eerst toe en dan af. Dit verklaart ook waarom ouderen en gezinnen met kinderen 
meer moeite hebben met een gedwongen verhuizing. Gezinnen met kinderen gaan in de buurt 
naar school, zitten daar op een sportclub en spelen met kinderen uit de buurt op straat. Dit 
betekent dat ze sterker in de buurt opgenomen zijn en meer contacten hebben met buren. 
Hetzelfde geldt voor ouderen. Door een zwakkere gezondheid en het hebben van geen werk, 
zijn ze voor de gezelligheid meer gebonden aan buurtgenoten. Ze zijn dus ook meer gehecht 
aan de buurt. Dit verklaart ook waarom een gedwongen verhuizing bij ouderen een grotere 
psychische impact heeft. (Droogleever Fortuijn, 1999: 37-38)    
 
In hoeverre is er een verband te brengen tussen de sociaal-economische verscheidenheid 
binnen de groep gedwongen verhuizers en de percepties ten aanzien van gevolgen van 
gedwongen verhuizing op het buurtgebonden sociaal kapitaal?: 
 
Sociaal-economische aspecten beïnvloeden ook de percepties ten aanzien van de gevolgen op 
buurtgebonden sociaal kapitaal. Hier is het van belang om te weten welke rol de buurt en de 
daarbij horende contacten en netwerken in het leven van een bewoner heeft. Dit kan per 
persoon sterk verschillen. Zo hebben bewoners met een hoog inkomen een breed 
activiteitennetwerk waarin de buurt een beperkte rol speelt. Bij bewoners met een laag 
inkomen speelt de buurt wel een belangrijke rol in het dagelijks leven. Zij zullen dus ook 
meer gehecht zijn aan het sociale netwerk binnen hun buurt. Hieruit kun je veronderstellen dat 
een gedwongen verhuizing op het buurtgebonden sociaal kapitaal van lage inkomens meer 
impact zal hebben. Hun percepties zullen dus ook negatiever zijn. De impact van een 
gedwongen verhuizing bij hoge inkomens zal daarentegen minder groot zijn, omdat de buurt 
maar een beperkte rol speelt in hun dagelijks leven. Aan de hand van deze deelvraag zal 
onderzocht worden of sociaal-economische kenmerken hierin van belang zijn.  
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Samengevat zal dit de vraagstelling van het onderzoek zijn: 
 
1. Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering?: 

− Wat is het verhuisprofiel van gedwongen verhuizers? 
− Uit welke type wijken en buurten en  zijn gedwongen verhuizers vertrokken en naar welke type wijken 

en buurten zijn ze naar toe verhuisd? 
− Uit welke type woningen zijn gedwongen verhuizers vertrokken en in welke type woningen zijn zij 

terecht gekomen? 
 

2. Welke percepties hebben  bewoners ten aanzien van psychische gevolgen van hun gedwongen verhuizing als 
gevolg van stedelijke herstructurering?: 

− Welke percepties hebben de bewoners ten aanzien van hun gedwongen verhuizing? 
− Welke psychische reacties gaan er samen met een gedwongen verhuizing? 

 
3. Welke percepties hebben bewoners ten aanzien van sociale gevolgen van hun gedwongen verhuizing als 
gevolg van stedelijke herstructurering? 
 
4.  In hoeverre is er een verband te brengen tussen de sociaal-economische verscheidenheid binnen de groep  
gedwongen verhuizers en ruimtelijke gevolgen en percepties ten aanzien van de psychische en sociale gevolgen 
van gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering?: 

− Welke sociaal-economische verscheidenheid bestaat er binnen de groep gedwongen verhuizers?: 
− In hoeverre is er een verband te brengen tussen de sociaal-economische verscheidenheid binnen de 

groep gedwongen verhuizers en ruimtelijke gevolgen van gedwongen verhuizing? 
− In hoeverre is er een verband te leggen tussen de sociaal-economische verscheidenheid binnen de 

groep gedwongen verhuizers en de percepties ten aanzien van de psychische gevolgen van gedwongen 
verhuizing?  

− In hoeverre is er een verband te brengen tussen de sociaal-economische verscheidenheid binnen de 
groep gedwongen verhuizers en de percepties ten aanzien van gevolgen van gedwongen verhuizing op 
het buurtgebonden sociaal kapitaal? 

 
1.5 Maatschappelijk belang 
 
De laatste jaren is er sprake van een hernieuwde interesse in de buurt. Veel aandacht wordt 
besteedt aan de sociale kwaliteit en capaciteit van buurten. Deze aandacht heeft zijn 
oorsprong van de internationale opvatting dat globalisering van de maatschappij leidt tot 
herwaardering van het ‘lokale’. Ook in Nederlandse beleidsprogramma’s komt dit naar voren. 
Beleidsprogramma’s zoals Heel de buurt en Onze buurt aan zet houden zich bezig met de 
sociale pijlers van buurten. Daarbij ziet het WRR-rapport Vertrouwen in de buurt versterking 
van sociale verbanden op buurtniveau als belangrijke voorwaarde voor een goede 
wisselwerking tussen burger en politiek en goed functioneren van de democratie. (Kleinhans, 
2005: 22-23)      

Naast deze maatschappelijke ontwikkeling sluit dit onderzoek ook sterk aan bij de 
maatschappelijke discussie over de sociale gevolgen van het herstructureringsbeleid. Vanuit 
overheidswege wordt herstructurering als een effectief instrument gezien voor het oplossen 
van de sociale en fysieke problematiek op wijkniveau. Aan de andere kant krijgt dit beleid 
ook veel kritiek. De grootste kritiek richt zich op het feit dat herstructurering zich richt op 
symptoombestrijding en niet op het daadwerkelijk oplossen van de problematiek achter de 
voordeuren. Organisaties, zoals het Actiecomité Stop Afbraak Sociale Huisvesting, haken 
hierop ook in en ageren dan ook tegen het afbreken van sociale huurwoningen.  
 Deze discussie wordt mede veroorzaakt door een hiaat aan kennis over de 
daadwerkelijke effecten van herstructurering. De reeds gepubliceerde onderzoeken wijzen elk 
in een andere richting en concluderen dat de sociale effecten achterblijven bij de 
verwachtingen van de beleidsmakers. Ook hebben deze onderzoeken onvoldoende 
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onderscheid gemaakt tussen verschillende effecten voor verschillende bewoners. Het is dus 
van maatschappelijk van belang om inzicht te krijgen wat herstructurering betekent voor de 
betrokken bewoners. Dit geldt vooral voor de effecten voor bewoners die vanwege 
herstructurering gedwongen moeten verhuizen. Het vraagstuk van de vertrekkers is namelijk 
onderbelicht gebleven. Zonder inzicht op de gevolgen van gedwongen verhuizing kan er 
namelijk geen oordeel gegeven worden over het succes of falen van herstructurering.  
 Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de bewoners die gedwongen moeten 
verhuizen. Er zal beoordeeld worden in hoeverre dit voor hen aanvaardbaar is. Dit onderzoek 
is ook gericht aan gemeenten, de centrale overheid en woningcorporaties. Deze drie partijen 
spelen een cruciale rol in het herstructureringsbeleid. Aan de hand van de resultaten van dit 
onderzoek, zal er aan hen een advies gegeven worden in hoe zij het vraagstuk van gedwongen 
verhuizing voortaan het beste kunnen aanpakken.  
 
1.6 Wetenschappelijk belang 
 
Binnen de sociale geografie is er op het vlak van gedwongen verhuizing als gevolg van 
stedelijke herstructurering weinig onderzoek gedaan. Hierdoor is er een hiaat aan kennis op 
dit vlak en is het nog een tamelijk onontgonnen gebied. Dit onderzoek probeert deze hiaat aan 
kennis op te vullen en kan dus als redelijk vernieuwend gekarakteriseerd worden. Het is 
namelijk  van de eerste sociaal geografische onderzoeken die het vraagstuk van de gedwongen 
verhuizers zal gaan belichten. Daarentegen is gedwongen verhuizing oftewel displacement 
wel een klassiek onderwerp in de literatuur over gentrification. Marcuse (1986), LeGates en 
Hartman (1986), Lyons (1996) en Atkinson (2000, 2001) hebben zich met de vraag bezig 
gehouden wat displacement inhoudt en wat dit betekent voor de getroffen bewoners. Lyons 
heeft ook de ruimtelijke aspecten van displacement in ogenschouw genomen. Fried (1963) en 
Ekström (1994) hebben de psychologische gevolgen van displacement belicht. Volgens hen 
zijn deze effecten vooral van negatieve aard. Dit onderzoek zal op deze inzichten 
voortbouwen.  

In de loop van de jaren is de wetenschappelijke aandacht meer verschoven naar de 
sociale gevolgen van stedelijke vernieuwingsprogramma’s zoals herstructurering. Goetz 
(2001) heeft in de jaren negentig in de Verenigde Staten onderzocht wat de effecten van dit 
soort programma’s zijn voor de leefcondities van verdrongen personen. Desondanks beperken 
deze onderzoeken zich tot de sociale effecten van stedelijke herstructurering in de buurt zelf. 
Het vraagstuk van de vertrekkers is de laatste jaren wel meer in beeld gekomen. Onder andere 
Kruythoff en Kleinhans (2002) en Kleinhans (2003, 2004) hebben de kennisleemte hierover 
opgevuld door een overzicht van evaluaties van vier herhuisvestingsprojecten te geven. Deze 
drie onderzoeken van Kleinhans en Kruythoff zullen voor dit onderzoek als richtlijn gebruikt 
worden. Toch is het aantal onderzoeken over gedwongen verhuizing nog gering. Daarnaast 
richten zij zich voornamelijk op de opvattingen van vertrekkers op het herhuisvestingsproces 
en in hoeverre zij tevreden zijn met hun nieuwe woonsituatie. Ruimtelijke en psychologische 
gevolgen krijgen in deze onderzoeken wel de aandacht. (Kleinhans, 2005: 209) 

Ook besteden deze onderzoeken weinig aandacht aan de sociale gevolgen van 
gedwongen verhuizing. Uit de literatuur over displacement blijkt dat dit wel gevolgen heeft 
voor de sociale infrastructuur en het sociale netwerk van de gedwongen verhuizer. Toch is er 
een hiaat aan kennis over de gevolgen van verhuizen voor sociaal kapitaal. Over sociaal 
kapitaal is wel het een en ander geschreven. Voorbeelden hiervan zijn Halpern (2005) en 
Field (2003). Verder besteden Blokland-Potters (1998), Bridge (2002), Halpern (2005), 
Sampson (1997) veel aandacht aan sociaal kapitaal, sociale netwerken en sociale controle 
binnen de buurt. Deze literatuur heeft als gemene deler dat sociaal kapitaal en sociale 
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netwerken van belang zijn voor de buurt. In dit onderzoek zullen zij gebruikt worden om het 
concept buurtgebonden sociaal kapitaal nader uit te werken en te operationaliseren.  
 

Dit onderzoek zal op drie manieren een bijdrage leveren aan de wetenschap. Ten 
eerste zal aan de hand van de onderzoeksresultaten beoordeeld worden of de 
veronderstellingen van Marcuse, Lyons, Atkinson ten aanzien van gedwongen verhuizing 
kloppen. Er is nog te weinig onderzoek gedaan om te bepalen of gedwongen verhuizers zich 
daadwerkelijk verdrongen voelen en of gedwongen verhuizing diep ingrijpt in het leven van 
hen. Ook is er veel onduidelijkheid over de ruimtelijke en sociale gevolgen van gedwongen 
verhuizing. Ten tweede wil het een brug slaan tussen gedwongen verhuizing en sociaal 
kapitaal. Het vernieuwende van dit onderzoek is dat het in tegenstelling tot eerder onderzoek 
wel aandacht besteedt aan de gevolgen van gedwongen verhuizing voor het buurtgebonden 
sociaal kapitaal van de bewoners. Daarbij wordt het concept sociaal kapitaal nauwelijks 
toegepast op het niveau van de buurt. Het wordt voornamelijk gebruikt op hogere 
schaalniveaus, zoals de staat en de maatschappij. Ten derde draagt dit onderzoek bij aan de 
theorievorming, uitwerking en operationalisering van het concept sociaal kapitaal. Het zal 
zich dan specifiek richten op buurtgebonden sociaal kapitaal.  
 
1.7 Leeswijzer 
 
Het vervolg van dit rapport is in te delen in 7 hoofdstukken. Hoofdstuk 2 zal dieper ingaan op 
de theoretische achtergronden van dit onderzoek. Het theoretisch kader zal resulteren in het 
conceptueel model. Dit conceptueel model zal in hoofdstuk 3 besproken worden. Ook zal dit 
hoofdstuk het onderzoeksgebied en de methodologische werkwijze belichten. Vervolgens 
zullen de onderzoeksresultaten gepresenteerd worden. Dit zijn in hoofdstuk 4 de ruimtelijke 
gevolgen, in hoofdstuk 5 de psychische gevolgen, in hoofdstuk 6 de sociale gevolgen en in 
hoofdstuk 7 de sociaal-economische verscheidenheid. Hoofdstuk 8 vormt de conclusie van dit 
rapport.  
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2. Gedwongen verhuizing en zijn gevolgen 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de sociaal-geografische theorieën ten aanzien van 
gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering. Deze theorieën zullen 
gebruikt worden om een antwoord te kunnen geven op de vraagstelling van dit onderzoek. 
Eerst zullen de inzichten over gedwongen verhuizing zelf besproken worden. Het begrip 
gedwongen verhuizing wordt nader uitgelegd in paragraaf 2.2. De wetenschappelijke 
literatuur brengt gedwongen verhuizing veelvuldig in verband met displacement en 
waterbedeffecten. Beide begrippen zullen in de paragraaf 2.3 de revue passeren. In de 
daaropvolgende paragrafen komen de theoretische inzichten over de gevolgen van gedwongen 
verhuizing ter sprake. Deze paragrafen sluiten aan bij de eerste 2 onderzoeksvragen van dit 
onderzoek. De inzichten over de ruimtelijke gevolgen worden besproken in paragraaf 2.4.  
Paragraaf 2.5 en 2.6 zullen respectievelijk ingaan op de psychische en sociale gevolgen van 
gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering. Paragraaf 2.7 heeft 
betrekking op de derde onderzoeksvraag van dit onderzoek. Deze paragraaf zal gaan over de 
sociaal-economische verscheidenheid van gedwongen verhuisden en welke rol dit in de 
ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen speelt.    
 
2.2 Gedwongen verhuizing 
 
Wat wordt er eigenlijk over gedwongen verhuizing verstaan? Een aantal wetenschappers heeft 
dezelfde vraag gesteld. Voornamelijk Popp en Huff en Clark hebben zich hiermee bezig 
gehouden. Hun inzichten zijn wel afkomstig uit de Verenigde Staten waar sociale 
woningbouw vaak van minder belang is. Toch kunnen deze auteurs gebruikt worden om het 
begrip gedwongen verhuizing nader uit te werken. Aan de hand van inzichten van deze drie 
onderzoekers, zal er een definitie van gedwongen verhuizing opgesteld worden.  
 
2.2.1 Model van Popp 
De meeste verhuismodellen zien verhuizen als een vrijwillige beslissing. Een beslissing om te 
verhuizen vindt plaats wanneer de behoeften en verwachtingen van een huishouden niet 
overeenkomen met de huidige woonsituatie en de woning. Popp geeft echter aan dat er in 
sommige gevallen sprake is van een gedwongen verhuizing. In dat geval ligt de oorzaak van 
de verhuizing niet in ontevredenheid over de huidige woonsituatie, maar in dwingende 
oorzaken. Voorbeelden hiervan zijn brand, echtscheiding, huuropzegging of plotselinge 
daling van inkomen. Ook sloop als gevolg van herstructurering valt hieronder. Het model van 
Popp houdt rekening met deze dwingende factoren en geeft dus een duidelijk beeld wat er 
onder gedwongen verhuizing wordt verstaan. Popp schetst de volgende 2 varianten van 
gedwongen verhuizing die relevant voor dit onderzoek zijn (Kleinhans en Kruythoff, 2002: 
7): 
 

1. Het huishouden moet uit de woning vertrekken, maar krijgt op hetzelfde moment een andere woning 
aangeboden, accepteert die woning en verhuist. 

2. Het huishouden moet vertrekken, zoekt zelf een andere woning en verhuist. 
 
In het geval van stedelijke herstructurering is er sprake van een topdown beslissing van een 
gemeente of corporatie om woningen te slopen. Een huishouden moet dan wel verhuizen. Het 
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is dan mogelijk om een aangeboden woning te accepteren of zelf een woning te zoeken. In het 
eerste geval maakt het huishouden gebruik van de urgentiestatus. Doordat het hier gaat om 
huurwoningen, zijn mogelijkheden om zelf een woning te zoeken gering.  
 
2.2.2 Gewenning en spanning 
Ook Huff en Clark hebben het verschijnsel gedwongen verhuizing bestudeerd. Volgens hen is 
(gedwongen) verhuizing een resultaat van twee processen (Kleinhans en Kruythoff, 2002: 7): 
 

1. Gewenning: de ontwikkeling van weerstand tegen verhuizen. 
2. Spanning: de ontwikkeling van onvrede met huidige woonsituatie. 

 
Het eerste proces wordt cumulatieve inertie genoemd. Huff en Clark veronderstellen dat de 
mate van cumulatieve inertie toeneemt naarmate een bewoner of huishouden langer op een 
adres woont. Mensen raken dan meer gehecht aan hun woonsituatie. De weerstand tegen 
verhuizen is ook kort na de verhuizing erg hoog. Het tweede proces wordt cumulatieve stress 
genoemd. Bij een gedwongen verhuizing is de weerstand om te verhuizen groter dan de 
onvrede met de huidige woonsituatie. In het geval van een vrijwillige verhuizing is de 
cumulatieve stress groter dan de cumulatieve inertie. (Kleinhans en Kruythoff, 2002: 7)   
 
2.2.3 Definitie gedwongen verhuizing 
Uit het bovenstaande kan een definitie van gedwongen verhuizing opgemaakt worden. Een 
gedwongen verhuizing heeft een dwingende oorzaak. In het geval van dit onderzoek is de 
sloop als gevolg van stedelijke herstructurering de oorzaak. Een huishouden moet dus 
vertrekken vanwege een beslissing van bovenaf. Hierbij heeft het de mogelijkheid om een 
aangeboden woning te accepteren of zelf een woning te kiezen. Het is dus niet het gevolg van 
een discrepantie tussen de huidige en gewenste situatie woonsituatie. Ook is bij gedwongen 
verhuizing de weerstand tegen verhuizen groter dan de onvrede met de huidige woonsituatie. 
Er is dus sprake van gedwongen verhuizing wanneer: 
 
‘Een huishouden of bewoner als gevolg van sloop als gevolg van stedelijke herstructurering moet verhuizen 
waarbij de weerstand tegen verhuizen groter is dan de onvrede met de huidige woonsituatie.’  
   
2.3 Displacement en waterbedeffecten 
 
Gedwongen verhuizing heeft een sterk negatieve bijklank. Volgens veel wetenschappers heeft 
gedwongen verhuizing voor de gedwongen verhuisde voornamelijk negatieve consequenties. 
Het heeft verdringing oftewel displacement tot gevolg. Displacement manifesteert zich op het 
ruimtelijke, psychische en sociale vlak. Ook wordt gedwongen verhuizing gezien als een 
waterbedeffect. Dit zijn bijeffecten van een stedelijk vernieuwingsproject, die buiten het 
gebied waarvoor het project bestemd is, optreden. In paragraaf 2.3.1 zal het begrip 
displacement nader verklaard worden. Paragraaf 2.3.2 zal ingaan op waterbedeffecten. 
 
2.3.1 Displacement 
Displacement kent zijn oorsprong uit de literatuur over gentrification. Gentrification is een 
proces waarbij oude en vervallen buurten transformeren in middenklassebuurten. Bekende 
voorbeelden in Nederland zijn de Jordaan en De Pijp in Amsterdam. De in buurt aanwezige 
relatief goedkope woningen worden opgekocht door studenten, kunstenaars en yuppies. 
Hierdoor raakt de buurt aan verschillende veranderingen onderhevig. De woningen worden 
opgeknapt en er verrijzen in de buurt ateliers, speciaalzaken en eetcafés. De waarde van de 
woningen neemt toe waardoor jonge mensen en gezinnen de buurt intrekken. Dit heeft ook 
zijn schaduwzijde. De oorspronkelijke bewoners worden hierdoor displaced oftewel uit hun 
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vertrouwde woning en woonomgeving verdrongen. Onder andere Grier (1978), Marcuse 
(1986), LeGates en Hartman (1986) en Atkinson (2000, 2001) hebben zich met het vraagstuk 
van displacement bezig gehouden. Deze theorieën leggen sterk de nadruk op de negatieve 
effecten van gedwongen verhuizing. Het treedt op wanneer (Atkinson, 2000a: 150): 
 
‘Een huishouden gedwongen is om zijn woning te verlaten door omstandigheden die het huishouden en zijn 
directe omgeving raken.’  
 
Aspecten als woningsloop, omzetting van huur naar koop en stijgende woonlasten vallen 
hieronder. Doordat het verdrongen huishouden hun vertrouwde leefomgeving in moeten 
ruilen voor een slechtere woning in een onbekende buurt, gaat displacement dikwijls gepaard 
met hogere kosten. Een variant van verdringing is economical / physical displacement. 
Bewoners worden door forse huurprijzen en fysieke maatregelen als sloop hun woning 
‘uitgeprijsd’. Sloop als gevolg van stedelijke hertstructurering kun je als een vorm van 
physical displacement zien. Volgens de displacement-theorieën heeft dit voor de bewoners 
verscheidene negatieve consequenties. Ruimtelijke consequenties van displacement 
manifesteren zich in de uitwaaiering van verdrongen huishoudens over omringende buurten. 
Ook grijpt verdringing diep in het persoonlijke leven van gedwongen verhuizers. Sociale 
netwerken worden doorbroken en mensen moeten gedwongen hun ‘thuis’ verlaten. 
Displacement gaat dan ook vaak gepaard met psychische gevolgen zoals stress en heimwee. 
Dit onderzoek zal onderzoeken of deze veronderstellingen daadwerkelijk met de 
werkelijkheid overeenkomen. Het is naar mijn idee wel de vraag of dit ook op gedwongen 
verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering van toepassing is. Gentrification is 
namelijk een ander proces dan stedelijke herstructurering.  (Atkinson, 2000b: 314; Kleinhans, 
2005: 207; Newman, 2005: 27)  
 
2.3.2 Waterbedeffecten 
Gedwongen verhuizing is een bijeffect van stedelijke herstructurering. De literatuur noemt 
bijeffecten van stedelijke vernieuwingsprojecten waterbedeffecten. Waterbedeffecten kun je 
als het volgt definiëren (Slob e.a. 2005: 7): 
 
‘Een effect van een beleidsmaatregel met een onbedoelde invloed op een ander gebied dan waarvoor de 
beleidsmaatregel bedoeld is, met als gevolg dat het verschijnsel waar de maatregel op gericht is zich 
(gedeeltelijk) verplaatst naar een ander gebied.’ 
 
Problemen die door gebiedsgericht beleid worden opgelost steken weer in andere gebieden de 
kop op. Displacement of gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering kun 
je ook zien als een waterbedeffect. Het aanbod van goedkope woningen neemt in 
geherstructureerde wijken af waardoor de lage inkomens naar een andere goedkope woning in 
de stad moeten verhuizen. Hierdoor ontstaan in andere delen van de stad concentraties van 
lage inkomens. Problemen verplaatsen zich dan onbedoeld naar andere delen van de stad. Dit 
laatste kan volgens mij niet uitgesloten worden. De daadwerkelijke problemen achter de 
voordeur worden door woningsloop niet opgelost en gaan zich dan verplaatsen. In dit 
onderzoek zal gekeken worden naar welke buurten gedwongen verhuizers toe verhuizen, 
zodat bekeken kan worden in welke buurten deze waterbedeffecten eventueel kunnen 
optreden. (Slob e.a. 2005: 5) 
 
2.4 Ruimtelijke gevolgen 
 
Het onderzoek zal ten eerste de ruimtelijke gevolgen van gedwongen verhuizing belichten. Er 
zal gekeken worden naar het verhuispatroon, het profiel van de wijk en buurten van aankomst 
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en vertrek. In de literatuur is het een en ander geschreven over het ruimtelijke aspect van 
gedwongen verhuizing. Een voorbeeld hiervan zijn de theorieën over displacement. Toch 
ontbreken hierover strak omlijnde theorieën. Geografisch onderzoek over de ruimtelijke 
gevolgen van gedwongen verhuizing is er wel voldoende. Lyons (1996), Goetz (2002), 
Kleinhans en Kruythoff (2002), Kleinhans (2005), Slob e.a. (2005) en Slob (2006 en 2008) 
hebben hier onderzoek naar gedaan. Deze zes onderzoeken worden gebruikt om een 
theoretisch kader over het ruimtelijke aspect van gedwongen verhuizen op te bouwen. 
Hiernaast zal er gebruikt gemaakt worden van veronderstellingen uit de displacementtheorie 
en ervaringen van beleidsmedewerkers.  
 
2.4.1 Verhuispatroon 
In de verhuisliteratuur wordt verondersteld dat gedwongen verhuizingen zich merendeels om 
de hoek, oftewel op korte afstand plaatsvinden. Mensen hebben vaak de wens om in hun eigen 
buurt te blijven wonen. Zij zullen dus in hun eigen of een aangrenzende buurt gaan wonen. 
Dit kan verklaard worden door de aanwezigheid van sociale contacten in de buurt, gewenning 
en de onbekendheid met andere delen van de stad of met het daar aanwezige woningaanbod. 
Ook beperkt de beschikbaarheid van openbaar vervoer en de afhankelijkheid van 
familiebanden de verhuisafstand. Over deze bewering heb ik wel mijn twijfels. Het is in 
Nederland niet zo dat bepaalde delen van de stad met het openbaar vervoer slecht bereikbaar 
zijn. Tevens twijfel ik aan het belang van familieband. Clustering en concentratie zijn 
daarnaast het meest kenmerkende aspect van het verhuispatroon als gevolg van displacement. 
Volgens LeGates en Hartman (1986) vestigt het merendeel van de gedwongen verhuizers zich 
in de nabijheid van hun oorspronkelijke woning. (LeGates en Hartman, 1986: 190-191; 
Lyons, 1996: 44-45 en 58; Slob e.a., 2005: 14, 16 en 24; Slob e.a., 2005 2008: 20) 
 In Nederland is er veelvuldig onderzoek gedaan naar de verhuispatronen als gevolg 
van gedwongen verhuizingen. Een van de onderzoeken, getiteld Na de sloop: 
Waterbedeffecten van gebiedsgericht beleid uit 2008, heeft de verhuisstromen van gedwongen 
verhuizers uit herstructureringswijken in Den Haag, Utrecht en Leiden in kaart gebracht. Uit 
dit onderzoek blijkt dat het grootste deel (54%) van de bewoners verhuist naar een andere 
wijk in dezelfde stad. Hierbij vangt een relatief klein gedeelte van de wijken het grote deel 
van de instroom op en is er een duidelijke voorkeur voor wijken die dicht bij de aangepakte 
wijk liggen. Daarbij valt op dat men verhuist naar een groot aantal verschillende wijken. Naar 
omringende gemeenten wordt er nauwelijks verhuisd. Daarnaast valt op dat bepaalde delen 
van de stad voor vertrekkers niet toegankelijk zijn. In deze delen van de stad zijn namelijk 
weinig tot geen sociale huurwoningen. Gedwongen verhuisden zijn hierop juist aangewezen. 

Toch is het niet altijd mogelijk om binnen de eigen wijk te blijven wonen. Hier zijn 
een viertal verklaringen voor te geven. De rol van institutionele factoren hierin moet niet 
onderschat worden. Zo speelt het beschikbare woningaanbod op de woningmarkt en die van 
de woningcorporatie vaak een belangrijke (zelfs bepalende) rol in de totstandkoming van de 
verhuisbestemming. In de oude wijken is er vaak een gebrek aan betaalbare en beschikbare 
woningen en is de concurrentie op de woningmarkt groot. Soms is het wel mogelijk om een 
woning in de eigen buurt te bemachtigen. In dat geval hebben zij een woning in de bestaande 
woningvoorraad weten te verkrijgen en is er sprake van een ontspannen woningmarkt. 
Daarnaast kan herstructurering aantrekkelijke, nieuw gebouwde 
herhuisvestingsmogelijkheden creëren. Echter dit is alleen mogelijk wanneer sloop en 
nieuwbouw voldoende op elkaar afgestemd zijn en de verhuizers de huurprijs van de 
nieuwbouw kunnen veroorloven. Ten tweede ligt het percentage sociale huurwoningen in de 
oude wijk lager en worden er op uitgebreide schaal woningen gesloopt. Gedwongen 
verhuizers hebben dan minder mogelijkheden om binnen hun eigen buurt te verhuizen. Ook 
hebben bewoners geen zin om twee keer te verhuizen. Ze zijn aanvankelijk naar een 
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tussenwoning verhuisd, met het idee om later terug te keren naar de herkomstbuurt. Echter 
naar een verloop van tijd raken mensen aan hun nieuwe woonsituatie gewend zodat ze niet 
meer terug willen keren naar hun oude buurt. Tenslotte is het beleidsmatig gezien onwenselijk 
dat de gedwongen verhuizers naar hun oude wijk terug verhuizen. Het doel van het 
herstructureringsbeleid was juist om deze wijken minder homogeen te maken en de 
woningvoorraad te differentiëren. De oude bewoners zijn hierbij niet meer welkom. Het is dus 
interessant te onderzoeken of deze institutionele factoren de doorslag geven bij het 
verhuispatroon. (Kleinhans, 2005: 216-217; Slob, 2008: 20, 22-23 en 28-29)    
 Ook is er gevraagd naar ervaringen van beleidsmedewerkers met het verhuispatroon 
van gedwongen verhuizers. Deze ervaringen zijn afkomstig uit het tweede deelrapport van het 
bovengenoemde onderzoek. Uit deze interviews blijkt dat herhuisvesters een grote voorkeur 
hebben om terug te keren in de buurt van de oorspronkelijke woning. Zo veronderstelt een 
medewerker van een woningcorporatie in Utrecht dat 70% van de bewoners in de oude wijk 
wil wonen. Het gaat hier soms zelfs om de oude straat, maar meestal verhuizen ze binnen de 
oude wijk of anders naar de omliggende wijken. Een verklaring hiervoor is gehechtheid aan 
de oude buurt. Bewoners willen niet hun sociale contacten verliezen en het gevoel hebben dat 
ze hun buurt moeten verlaten. In Den Haag spelen voorzieningen zoals de markt een 
belangrijke rol in het niet willen verlaten van de oude buurt. (Slob e.a., 2006: 36-38 en 40-41)    

Het is echter niet altijd mogelijk om naar de buurt van de oorspronkelijke woning 
terug te keren. Doordat het merendeel van de herhuisvesters verhuist naar een sociale 
huurwoning, zijn ze sterk afhankelijk van het aanbod van de woningcorporatie. In dat geval 
verspreiden ze zich grotendeels over de stad en in mindere mate over de regio. Er ontstaan 
volgens beleidsmedewerkers bij deze verhuisstromen op wijkniveau geen concentraties van 
gedwongen verhuizers. Bewoners hebben namelijk zelf voldoende keuzemogelijkheden en 
bepalen zelf op welke woningen zij reageren. Verhuizingen van gedwongen verhuizers vallen 
binnen het normale verhuispatronen en versnellen alleen de verhuisstromen. Daarnaast is de 
instroom van gedwongen verhuizers te laag om op wijkniveau te kunnen spreken van 
concentraties. Wat hierbij wel opvalt, is dat zij hierbij duidelijk de voorkeur hebben voor de 
omringende wijken. Een beleidsmedewerker uit Utrecht gebruikt hiervoor de metafoor stenen 
vuist. Het woningcomplex waar zij vandaan komen is de zogenaamde stenen vuist. Eerst 
zoeken zij in de buurt hiervan een woning. Als dat niet lukt, zoeken zij verderop in de 
omliggende wijken een woning. Ze verspreiden ze zich zo over de omliggende wijken. (Slob 
e.a., 2006: 36-38 en 40-41)    
 
2.4.2 Wijken en buurten van vertrek en aankomst 
Een tweede ruimtelijk aspect van gedwongen verhuizing ligt op het vlak van het type wijken 
en buurten van aankomst en vertrek. Het gaat hier alleen om de kenmerken van de 
desbetreffende wijken en buurten en niet meer om de locatie of ligging. Te denken valt aan de 
woningvoorraad, bevolkingsopbouw en sociaal-economische kenmerken. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat gedwongen verhuizers vaak binnen hun eigen buurt of wijk verhuizen. 
De vertrekbuurt is dan gelijk aan de aankomstbuurt. In de literatuur wordt er aan type wijken 
of buurten waar de gedwongen verhuizers uit vertrekken geen aandacht besteed. De wijk en 
buurt van vertrek ligt namelijk al vast. In dit geval gaat het om herstructureringswijken die 
gekenmerkt worden door een eenzijdige en kwalitatief slechte woningvoorraad, verloederde 
leefomgeving en een hoog aantal lage inkomens. Verder kampen deze wijken met 
criminaliteit, overlast en een zwakke sociale samenhang.  
 Uit de literatuurstudie komen wel een aantal opvallende punten over het type wijken 
en buurten van aankomst naar voren. In het algemeen wordt verondersteld dat een gedwongen 
verhuizing tot een achteruitgang van de woonsituatie leidt. Onder de woonsituatie vallen ook 
een aantal aspecten van de buurt of wijk. Goetz (2002) heeft in de Amerikaanse tweelingstad 
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Minneapolis / Saint Paul hier onderzoek naar gedaan. Om concentraties van armoede te 
voorkomen, zijn in deze stad huishoudens met een laag inkomen zowel vrijwillig als 
gedwongen verhuisd. Uit dit onderzoek blijkt dat gedwongen verhuizers naar buurten 
vertrekken die gekenmerkt worden door een hoger percentage aan etnische minderheden en 
lagere inkomens. Ook zijn in deze wijken of buurten meer inwoners afhankelijk van 
overheidssteun en leven er percentueel meer kinderen onder de armoedegrens. Volgens Lyons 
(1996) trekken deze buurt juist gedwongen verhuizers met een lagere sociaal-economische 
status aan. Goetz, 2002: 110; Lyons, 1996: 44)      
 Ook in Nederland is er naar de aankomstbuurten van gedwongen verhuizers onderzoek 
gedaan. Uit het onderzoek Na de sloop: Waterbedeffecten van gebiedsgericht beleid (2008) 
blijkt dat wijken met een hoog percentage sociale huurwoningen een grotere kans hebben om 
gedwongen verhuisden aan te trekken. Dit komt doordat gedwongen verhuizers meer 
aangewezen zijn op woningen binnen de sociale huursector. Het aandeel aan sociale 
huurwoningen in de aankomstwijk is wel beduidend lager dan dat in de vertrekwijk. Verder 
hebben wijken met een hoog percentage niet-westerse allochtonen, bewoners met een laag 
gemiddeld inkomen en een lage gemiddelde WOZ-waarde een hogere kans op instroom van 
vertrekkers. Hierbij geldt wel dat de aankomstbuurt op deze drie kenmerken beter scoort dan 
de vertrekbuurt. Ook is er in dit onderzoek gevraagd naar ervaring van beleidsmedewerkers. 
Zij hebben het idee dat herhuisvesters in het algemeen verhuizen naar een betere wijk. Deze 
herhuisvesters hebben vaak een laag inkomen en zoeken dus naar een goedkope woning. Ze 
zijn daardoor afhankelijk van het woningaanbod binnen de sociale huursector. Dit 
woningaanbod bevindt zich vaak in bepaalde wijken van de stad. Een voorbeeld is de 
gemeente Den Haag. In Den Haag eenzijdig bestaat de woningvoorraad voornamelijk uit 
sociale huurwoningen en in Den Haag overig is het woningaanbod meer gedifferentieerd. 
Herhuisvesters verhuizen juist grotendeels naar het eenzijdige gedeelte van de stad. Je kunt 
dus veronderstellen dat gedwongen verhuisden voornamelijk in buurten met een eenzijdige 
woningvoorraad terecht komen. (Slob e.a., 2006: 38 en 41; Slob e.a., 2008: 33-37) 
 
2.4.3 Type woningen 
Een derde ruimtelijk aspect van gedwongen verhuizing is het woningtype. Het gaat hier zowel 
om het type woning dat de gedwongen verhuizer verlaat als het type woning waar hij naar toe 
verhuist. Onder woningtype vallen aspecten als woningsoort, eigendomssituatie en 
bouwperiode. Verder moet je denken aan grootte van de tuin en woning, kwaliteit van de 
woning en de waarde van de woning. In de literatuur over displacement wordt vermeld dat 
displacement altijd tot een achteruitgang qua woningtype leidt. Gedwongen verhuizers komen 
grotendeels terecht in duurdere en meer dichtbevolkte woningen. Daarnaast verslechtert ook 
de prijs-kwaliteitverhouding. Ze moeten meer huur gaan betalen terwijl de kwaliteit van de 
woning achteruit is gegaan. Volgens Atkinson (2000b) is een indicator van displacement 
tenure conversion. Deze term is in 1984 ontwikkeld door De Giovanni. Tenure conversion 
houdt in dat een huishouden verhuist van een huurwoning naar een koopwoning. Dit heeft 
uiteraard ook een slechtere prijs-kwaliteitsverhouding tot gevolg. (Atkinson, 2000b: 309) 
 Ook in Nederland bestaat er kennis over woningtype in relatie tot gedwongen 
verhuizing. Deze kennis is afkomstig uit ervaringen van herhuisvestingsprojecten in 
Nederlandse steden. Uit deze ervaringen komt sterk naar voren dat een groot deel van de 
herhuisvesters weer een woning huurt. Slechts weinigen kunnen dus de overstap naar een 
koopwoning maken. Een beleidsmedewerker van een woningcorporatie in Utrecht meldt hier 
het volgende over (Slob e.a., 2008: 35):  
 
‘Slechts twee procent is in staat om een woning te kopen. Alleen tweeverdieners en alleenstaanden met een 
behoorlijk inkomen kunnen een huis kopen en van die categorie wonen er weinig in de aangepakte gebieden.’ 
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Dit is tegenstrijdig met het beeld dat door Atkinson geschetst wordt. Naar mijn idee komt 
deze veronderstelling niet met de Nederlandse situatie overeen. Zo heeft bij een 
herhuisvestingsproject in Den Haag 88% weer een woning bij de corporatie verhuurd. Veel 
gedwongen verhuizers hebben een laag inkomen en zijn dus afhankelijk van het 
woningaanbod binnen de sociale sector. Tevens valt er iets te zeggen over de woningsoort 
waar men naar toe verhuisd is. Tijdens een project in Groningen is een derde van de 
verhuizers teruggekeerd in dezelfde soort woning. Dit geldt men name voor bewoners uit 
eengezinswoningen. Uit ervaringen van hetzelfde project uit Den Haag blijkt dat veel 
bewoners naar eengezinswoningen, flats met liften en maisonnettes verhuisd zijn. Het 
percentage dat in een portiekflat woont, is gedaald van 90% tot 55%. (Bolt e.a., 2006: 41; 
Kleinhans en Kruythoff, 2002: 19-21, 25 en 85)     
 
2.5 Psychische gevolgen 
 
Een gedwongen verhuizing kan voor het leven van de betrokken bewoners ingrijpend zijn. 
Daarom zal dit onderzoek ook aandacht besteden aan de psychische gevolgen van een 
gedongen verhuizing. In paragraaf 2.5.1 zal uitgelegd worden waarom een gedwongen 
verhuizing negatieve psychische gevolgen kan hebben. Deze consequenties hoeven niet per se 
negatief te zijn. Een bewoner kan een opgelegde verhuizing ook aangrijpen om latente of 
concrete verhuisplannen te realiseren. De perceptie ten aanzien van een gedwongen 
verhuizing wisselt dus per persoon. De inzichten uit de literatuur hierover zullen in  paragraaf 
2.5.2 besproken worden. In paragraaf 2.5.3 komt ter sprake welke psychische reacties een 
gedwongen verhuisde kan ondervinden.  
 
2.5.1 Verklaring psychische gevolgen 
Een gedwongen verhuizing kan dus diep ingrijpen in het dagelijks leven van een bewoner. 
Het gaat gepaard met het verlies van een huis, financiële lasten, stress en verstoring van 
sociale netwerken. Bewoners kunnen hier psychische consequenties van ondervinden. Mensen 
die ergens een geruime tijd wonen zijn zo gewend aan hun woonomgeving en de mensen om 
zich heen dat ze niet kunnen voorstellen dat het ook anders kan zijn. Een gedwongen 
verhuizing kan voor hen een sterke inbreuk zijn op het gevoel van vertrouwdheid en 
zekerheid. In deze vertrouwde leefomgeving speelt het eigen huis en de directe leefomgeving 
een belangrijke rol. Onder de vertrouwde en veilige woonomgeving vallen ook bekende 
straatpatronen, huizen, bekende gezichten achter de ramen en persoonlijke begroetingen. Deze 
aspecten geven een betekenis aan de buurt die men als ‘thuis’ omschrijft. Dit gevoel wordt 
versterkt als een bewoner deel uitmaakt van een hecht sociaal netwerk binnen een buurt. 
Thuis is ook een belangrijke basis voor veiligheid en staat voor continuïteit in het leven. 
Doordat thuis een gecontroleerd territorium vormt, helpt het mensen een eigen identiteit te 
ontwikkelen. Een gedwongen verhuizing brengt deze elementen in gevaar. (Kleinhans, 2005: 
204-205; Kleinhans en Kruythoff, 2002: 9) 
  
2.5.2 Percepties ten aanzien van gedwongen verhuizing 
Iedere bewoner heeft zijn perceptie of opvatting over het gedwongen karakter van zijn 
verhuizing. Om deze percepties te analyseren, hebben Kleinhans en Kruythoff (2002) een 
analysekader opgesteld. Bewoners kunnen verschillende varianten van percepties ten aanzien 
van gedwongen verhuizing hebben. Aan de hand van dit analysekader kunnen deze percepties 
of opvattingen geanalyseerd en geduid worden. Het analysekader is in figuur 1 terug te 
vinden. In het analysekader geven de rijen de percepties ten aanzien van de gedwongen 
verhuizing weer. Deze zijn grotendeels geïnspireerd op inzichten uit de literatuur van Fried 
(1967) en Popp (1976). De drie (globale) varianten zijn gedwongen, kans en berusting of 
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gelatenheid. In de kolommen staan de percepties van de nieuwe woonsituatie ten opzichte van 
de oude woonsituatie. Door de 3 percepties ten aanzien van de gedwongen verhuizing te 
kruisen met de 3 percepties van de nieuwe woonsituatie ten opzichte van de oude 
woonsituatie, ontstaan er 9 varianten van percepties. Percepties van iedere bewoner kunnen in 
elk van de 9 vakken geplaatst worden. Een gedwongen verhuizing kan dus voor een bewoner 
op verschillende wijzen uitpakken. Er is sprake van verdringing wanneer een verslechtering 
van de woonsituatie gepaard gaat met berusting en verzet of angst (varianten A of G). Aan de 
andere kant kan de gedwongen verhuizing als iets positiefs beschouwd worden. Een 
voorbeeld is de lanceervariant. In dat geval gaat blijdschap en instemming samen met een 
verbetering van de woonsituatie. Het analysekader biedt dus ruimte voor alle soorten 
percepties ten aanzien van de gedwongen verhuizing. Desondanks heeft dit model naar mijn 
idee ook zijn zwakheden. Percepties van bewoners kunnen moeilijk in hokjes geplaatst 
worden. Bewoners kunnen ook gemengde gevoelens hebben. (Kleinhans, 2005: 210 en 
Kleinhans en Kruythoff, 2002: 11-12) 
 
Figuur 1: Analysekader percepties ten aanzien van gedwongen verhuizing  
 Perceptie van de nieuwe woonsituatie t.o.v. oude woonsituatie 
Perceptie van gedwongen 
verhuizing (vóór de 
verhuizing) 

Verslechtering Verbetering Geen / weinig verschil 
met oude situatie 

Gedwongen (verzet, 
angst, onwilligheid)  

Verdringing 
(variant A) 

Omslagvariant 
(variant B) 

Verdringing 
(variant C) 

Kans (blijdschap, 
instemming) 

Bedrogvariant 
(variant D) 

Lanceervariant  
(variant E) 

Terleurstellingsvariant 
(variant F) 

Berusting, gelatenheid Verdringing 
(variant G) 

Geluksvariant 
(variant H) 

Berustingsvariant 
(variant I) 

Bron: Kleinhans en Kruythoff, 2002. 
 
2.5.3 Psychische reacties door gedwongen verhuizing 
Een gebeurtenis als een gedwongen herhuisvesting kan dus een grote impact hebben op het 
leven en welbevinden van een bewoner. Ze moeten hun ‘thuis’ verlaten en sociale contacten 
in hun vertrouwde woonomgeving worden verbroken. Een bewoner kan dit psychisch op 
verscheidene manieren uiten. Volgens psycholoog Fried (1967) kunnen mensen na een 
gedwongen verhuizing last hebben van aanpassingsproblemen en gevoelens van afflictie 
tonen. Afflictie bestaat uit gevoelens van heimwee, pijnlijk verlies en de neiging om de 
vroegere woonsituatie te idealiseren. Deze gevoelens kunnen samengaan met een verlies van 
vertrouwen, een negatief zelfbeeld, gevoelens van verlies, verdriet over het verlies van sociale 
netwerken en spanningen binnen het gezin. Gedwongen herhuisvesting staat volgens Marris 
(1980) gelijk aan inbreuk van de stabiliteit van het leven van een individu. Een stabiele 
leefomgeving geeft betekenis aan heden en toekomst van iemand. Ook geeft het mensen de 
mogelijkheid hun leven in abstracte zin, zoals gedragingen en relaties met anderen, te 
begrijpen. (Kleinhans, 2005: 206; Lev–Wiesel, 1998: 144-145)    
 Naast afflictie kunnen bewoners na een gedwongen verhuizing ook kampen met stress. 
Individuen worden continu geconfronteerd met moeilijkheden van buitenaf en van zichzelf. 
Deze moeilijkheden worden normaal gesproken met persoonlijke hulpbronnen te lijf gegaan. 
In sommige gevallen helpen deze hulpbronnen onvoldoende en ontstaan er spanningen. Dit 
kan bijvoorbeeld bij gedwongen verhuizen het geval zijn. Het onvoldoende kunnen omgaan 
met deze spanningen wordt stress genoemd. Er is sprake van stress wanneer een individu niet 
in staat is om het emotionele evenwicht te bewaren. De mate hiervan wordt bepaald door de 
perceptie van lijden en de mogelijkheid om hier mee om te gaan. Stress is het gevolg van 
onzekerheid. Herhuisvesting gaat hier veelvuldig mee gepaard. Onzekerheid ontstaat wanneer 
een persoon onvoldoende kennis heeft om bepaalde situaties te begrijpen en dus het gevoel 
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heeft dat hij uitkomsten daarvan niet kan voorspellen. Breznitz (1967) definieert onzekerheid 
als een situatie waarin de kans dat iets gebeurd even groot is als de kans dat het niet gebeurd. 
Op twee manieren veroorzaakt onzekerheid stress. Bij een grotere kans neemt de mate van 
stress toe. Volgens Breznitz kan bij een kleine kans al stress ontstaan. Een tweede factor 
binnen onzekerheid, die de mate van stress beïnvloedt, is tijd. De mate van stress zal 
toenemen wanneer een persoon langer in onzekerheid leeft. Daarnaast zal een individu meer 
stress voelen als zijn welzijn in het gevaar komt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
onveiligheid. (Lev-Wiesel, 1998: 144-145)  

Een gedwongen verhuizing hoeft niet altijd tot gevoelens van afflictie, stress of 
onzekerheid te leiden. De psychische reactie op een gedwongen verhuizing wisselt per 
bewoner. Dit hangt ten eerste van de persoonskenmerken af. Volgens Fried (1967) hebben 
mensen met karaktereigenschappen als een optimistische inslag, beheersing, zelfredzaamheid, 
vertrouwen in (overheids)instanties en bereidheid om deel te nemen aan collectieve acties 
meer controle over hun situatie. Zij zijn beter op de gedwongen verhuizing voorbereid en zien 
het eerder als een kans. Ook hebben zij meer vertrouwen in hun eigen capaciteiten en gaan ze 
problemen die ze tegenkomen zonder omwegen te lijf. Aan de andere kant zijn er ook mensen 
die aan hun capaciteiten twijfelen, pessimistisch zijn over hun beïnvloedingsmogelijkheden en 
zich schamen bij de gedachte dat ze anderen en instanties tot last zijn. Zij reageren dan minder 
assertief op een gedwongen verhuizing. Daarnaast hebben zij minder controle over het proces 
en hun gevoelens. (Kleinhans, 2005: 209) 
 
2.6 Buurtgebonden sociaal kapitaal 
  
Uit de bovenstaande theorieën over displacement blijkt dat een gedwongen verhuizing diep in 
het sociale netwerk van een gedwongen verhuisde kan ingrijpen. Hechte contacten met 
buurtgenoten worden verbroken en men verhuist naar buurten waar anderen normen en 
waarden bestaan. Fischer (1982) veronderstelt dat bewoners, die op een korte afstand verhuisd 
zijn, minder contacten met buren hebben. Zij hebben nog contacten met familie, collega’s en 
ex-buren. Meer contacten zijn niet meer nodig en de nieuwe buurtgenoten worden genegeerd. 
Juist gedwongen verhuisden verplaatsen zich op een korte afstand. Aan de andere kant wordt 
verondersteld dat de sociale effecten van een gedwongen verhuizing beperkt zijn. In de 
sociale netwerken van veel vertrekkers spelen buurtgenoten namelijk een onbeduidende rol. 
Ook naar mijn idee is de rol van buren in het sociale netwerk van mensen beperkt. Vrienden 
en familie zijn in de ogen van veel mensen belangrijker. Om op deze discussie een antwoord 
te kunnen bieden, zal er in dit onderzoek gekeken worden naar de sociale gevolgen van 
gedwongen verhuizen. Het concept sociaal kapitaal vormt bij deze analyse de leidraad. Er is 
juist weinig bekend over de relatie tussen verhuizen en sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal biedt 
tevens de mogelijkheid voor een individuele benadering. In paragraaf 2.6.1 wordt het concept 
sociaal kapitaal nader uitgelegd. In paragraaf 2.6.2 zullen de drie grondleggers van sociaal 
kapitaal geïntroduceerd worden. Het wetenschappelijk debat over de invulling van het 
concept komt in de paragraaf 2.6.3 aan bod. Paragraaf 2.6.4 gaat in op buurtgebonden sociaal 
kapitaal en zijn onderdelen. (Fischer, 1982: 99; Kleinhans, 2005: 57, 256) 
 
2.6.1 Sociaal kapitaal 
Binnen het concept sociaal kapitaal staan relaties tussen mensen en hoe mensen met elkaar 
verbonden zijn centraal. Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk zijn er volop. We hebben 
vrienden, werken samen met collega’s en sporten ’s avonds bij de plaatselijke voetbal- of 
tennisclub. Ook hobbyverenigingen, politieke partijen en pressiegroepen zijn voorbeelden van 
sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal bestaat uit deze dagelijkse netwerken, inclusief de 
gebruiken, en bindt mensen met elkaar samen. Het refereert aan een verzameling van normen 
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van wederkerigheid en sociale netwerken. Een ander belangrijk aspect is het vertrouwen in 
mensen en instituties mensen. Het wordt gezien als een ontbrekende schakel in het verklaren 
van sociale, culturele en economische ongelijkheid. In iedere maatschappij is er wel sprake 
van ongelijkheid. Sommige mensen hebben een hogere opleiding en een hoger inkomen. Zij  
vinden verder betere banen en woningen. Het achterliggend idee van sociaal kapitaal is dat 
deze mensen over meer hulpbronnen of kapitaal beschikken. Door middel van sociale 
contacten met anderen is het mogelijk om hulpbronnen aan te boren die een individu zelf niet 
in bezit heeft. Deze contacten zorgen er ook voor dat individuen doelen bereiken die ze alleen 
niet hadden kunnen bereiken. Sociaal kapitaal geeft ook inzichten hoe mensen hun 
handelingen productiever en efficiënter kunnen maken. Een mix van vertrouwen, normen en 
netwerken vergroot de efficiency van een maatschappij. Een hoge mate van sociaal kapitaal 
leidt namelijk tot minder problemen doordat normen ervoor zorgen dat mensen zich sneller 
aan de regels houden en dat problemen makkelijker vermeden en opgelost worden. (Dekker 
e.a., 2001: 3, 10; Van der Gaag, 2005: 1-3, 6; Halpern, 2005: 1-2; Kearns, 2004: 5, 7; 
Lelieveldt, 2004: 534)   

In de literatuur over sociaal kapitaal wordt er daarom ook veel aandacht besteed aan de 
opbrengsten van wijd vertakte netwerken van sociale relaties. Naar de opbrengsten van 
sociaal kapitaal is dan ook veel onderzoek naar gedaan. Uit deze onderzoeken blijkt dat 
sociaal kapitaal op tal van terreinen een positieve uitwerking heeft. Het zorgt ten eerste voor 
een afname van criminaliteit. Sociale netwerken, normen en sancties houden jongeren en 
criminele activiteiten onder controle. Daarnaast heeft sociaal kapitaal opbrengsten op het 
gebied van gezondheid. Individuen met een hoge hoeveelheid sociaal kapitaal gedragen zich 
gezonder en hebben betere toegang tot zorg. Het heeft een positieve uitwerking op de 
geestelijke gezondheid van mensen. Mensen die steun van anderen hebben voelen zich 
gelukkiger, gezonder en hebben minder last van sociale isolatie. Ook zijn sociale netwerken 
van belang voor het verkrijgen van een baan. Sociale verbindingen leveren op de 
arbeidsmarkt informatie en mogelijkheden op. Verder draagt sociaal kapitaal bij aan 
economisch groei, het onderwijsniveau van kinderen en het functioneren van de democratie. 
(Field, 2003: 45; Kearns, 2004: 23-28) 
 
2.6.2 Grondleggers sociaal kapitaal 
Het concept sociaal kapitaal is ontwikkeld door Bourdieu, Coleman en Putnam. Vooral 
Putnam heeft ervoor gezorgd dat het binnen wetenschap, politiek en media internationaal veel 
belangstelling kent. Sociaal kapitaal kent echter een veel vroegere oorsprong. In de 
negentiende eeuw hebben Durkheim en De Tocqueville zich met de vraag bezig gehouden 
welke rol de maatschappij speelt in het welbevinden van de mens. Het woord kapitaal 
verraadt ook de marxistische oorsprong van het concept. In de negentiende eeuw hield Karl 
Marx zich bezig met vraagstukken over kapitaal. Hij analyseerde hoe kapitaal ontstaat vanuit 
sociale relaties tussen de bovenklasse en de arbeiders. Deze sociale relaties ontstaan in het 
proces van productie en consumptie en worden gekenmerkt door ongelijkheid. Later zal 
blijken dat dit ongelijkheidsdenken sterk terugkomt in sociaal kapitaal. (Fried, 2003: 29; 
Halpern, 2005: 3-4; Lin, 2001: 4, 7) 
 
De drie grondleggers van sociaal kapitaal zijn Bourdieu, Coleman en Putnam. Het was de 
socioloog Bourdieu die sociaal kapitaal in zijn sociale theorie 1979 introduceerde. In deze 
theorie maakt hij onderscheid tussen drie vormen van kapitaal. Naast sociaal kapitaal zijn dit 
cultureel kapitaal (kennis uit opvoeding, opleiding en onderwijs) en economisch kapitaal 
(inkomen, vermogen en arbeidspositie). Deze drie vormen van kapitaal verklaren de structuur 
en dynamiek van maatschappijen. Ook bepalen zij de levenswijze, het handelen en de 
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waardenoriëntaties van mensen. Ieder individu heeft namelijk een combinatie van deze drie 
varianten. Bourdieu definieert sociaal kapitaal als volgt (Kleinhans, 2005: 49): 
 
‘The aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more 
or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition – or in other words, to 
membership in a group – which provides each of its members with the backing of the collectivity-owned capital, 
a ‘credential’ which entitles them to credit, in the various senses of the word.’ 
 

James Coleman heeft het concept sociaal kapitaal geïntegreerd in een rationele keuze 
theorie. Zijn benadering plaatst economische keuzen in de context van sociale structuren. 
Sociaal kapitaal ligt verankerd in relaties en is geen eigendom van individuen. Hij ziet sociaal 
kapitaal als een vorm van een sociale structuur die bestaat uit sociale relaties. Door het 
verschaffen van bepaalde hulpbronnen beïnvloeden deze sociale relaties het handelen van 
mensen die zich binnen deze sociale structuren bevinden. Om van sociaal kapitaal te kunnen 
profiteren moet een individu met anderen verbonden zijn. Coleman hanteert een hele waslijst 
aan onderdelen van sociaal kapitaal. Hieronder vallen verplichtingen en verwachtingen, 
normen en sancties, autoritaire relaties en de sociale organisatie. Hierbij wordt nogmaals 
benadrukt dat het gaat om sociaal-structurele hulpbronnen die door relaties en sociale 
structuren ter beschikking worden gesteld. (Foley en Edwards, 1999: 143-144, Kleinhans, 
2005: 50)  
 De derde grondlegger van sociaal kapitaal is Robert Putnam. Zijn bekendste werken 
zijn Making democracy work  (1993) en Bowling alone (1995). In deze twee werken komt 
sterk naar voren dat Putnam in tegenstelling tot Bourdieu en Coleman een politicologische 
visie hanteert. Making democracy work beperkt zich nog tot de vraag of het succes van een 
democratisch bestuur afhankelijk is van het functioneren van de civic community. Later 
verschuift de aandacht van Putnam naar sociaal kapitaal. Het zijn niet de instituties, maar 
sociaal kapitaal, die collectieve actiedilemma’s oplossen. Bowling alone richt zich dan nog 
alleen op sociaal kapitaal. In dit boek toont hij aan dat de hoeveelheid sociaal kapitaal binnen 
de Amerikaanse maatschappij sinds de jaren 40 afgenomen is. Hier definieert Putnam sociaal 
kapitaal als volgt (Halpern, 2005: 1): 
 
‘Features of social life – networks, norms, and trust – that enable participants to act together more effectively to 
pursue shared objectives… Social capital, in short, refers to social connections and the attendant norms and 
trust.’   
 
In deze definitie legt hij de nadruk op contacten tussen individuen. Sociaal kapitaal vormt de 
eigenschappen van een sociale organisatie, zoals vertrouwen, normen en netwerken. Het 
wordt geproduceerd als een bijproduct van andere activiteiten en berust op normen van 
reciprociteit (wederkerigheid) en participatienetwerken van anderen. Putnam wil uiteraard 
aantonen dat de aanwezigheid van sociaal kapitaal de maatschappij ten goede komt. Het heeft 
een gunstige uitwerking op economische groei, veiligheid in buurten, gezondheid en geluk. 
Verenigingsbanden, face-to-face contacten en contacten tussen individuen leiden tot 
vertrouwen, normen van wederkerigheid en burgerlijke betrokkenheid. Deze normen zorgen 
vervolgens voor het opbouwen van instituties en het efficiënt functioneren van de 
democratische samenleving. Tenslotte dragen zij bij aan de vergroting van het sociaal kapitaal 
zelf. Naarmate mensen onderling beter contact leggen, neemt het onderling vertrouwen toe. 
(Blokland, 2002: 101-104, Kleinhans, 2005: 51-52)     
 
2.6.3 Wetenschappelijk debat over invulling van sociaal kapitaal 
Binnen de literatuur over sociaal kapitaal spelen zich over de invulling van het concept een 
groot aantal discussies af. Een aantal voor dit onderzoek relevante discussies zullen hier kort 
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besproken worden. De eerste discussie gaat over de vraag of sociaal kapitaal een structurele of 
attitudionale variabele is. Sociologen zien sociaal kapitaal als een structurele variabele. 
Volgens hen bestaat sociaal kapitaal uit structurele componenten. Deze visie komt sterk 
overeen met de benaderingswijze van Bourdieu en Coleman. De nadruk wordt hierbij gelegd 
op sociale netwerken, instituties, organisaties en de verbindingen tussen organisaties en 
individuen. Voorbeelden in de buurt zijn de kerk, verenigingen, het lokale nieuwsblad en de 
lokale politiek. Volgens de attitudionale benadering moet sociaal kapitaal gemeten worden 
aan de hand van attitudes. Deze benadering is afkomstig uit de psychologie en politicologie. 
Sociaal kapitaal refereert aan aspecten als vertrouwen, reciprociteit, normen en waarden. In 
dit onderzoek zullen zowel de attitudionale als de structurele aspecten onder sociaal kapitaal 
vallen. Beide aspecten zijn na mijn idee van groot belang in het sociaal kapitaal van een 
individu. (Foley en Edwards, 1999: 148, 154: Lelieveldt, 2004: 535) 
   Ten tweede bestaat er onduidelijkheid over de vraag of sociaal kapitaal een 
onafhankelijke of afhankelijke variabele is. In de meeste gevallen wordt het gezien als een 
onafhankelijke variabele die zijn uitwerking op een tal van terreinen, zoals economische groei 
of schooluitval, heeft. Dit beeld komt na mijn idee overeen met de werkelijkheid. De 
hoeveelheid aan sociaal kapitaal is volgens mij ook afhankelijk van de sociale en politieke 
context. Persoonlijke kenmerken, als opleidingsniveau of inkomen, kunnen de mate van 
sociaal kapitaal beïnvloeden. Daarnaast doet de politieke context er aan toe. Politieke 
structuren en instituties scheppen de voorwaarden waarin sociale netwerken functioneren. In 
dit geval spreekt men over sociaal kapitaal als een afhankelijke variabele. Sociaal kapitaal 
moet dus volgens mij gezien worden als een afhankelijke en onafhankelijke variabele. In dat 
geval spreekt men over een interveniërende variabele. (Foley en Edwards, 1999: 147, 153; 
Kearns, 2004: 11)       
 
2.6.4 Buurtgebonden sociaal kapitaal 
Sociaal kapitaal manifesteert zich op verschillende niveaus en terreinen. Dit varieert van hele 
samenlevingen tot nationale staten. Omdat een gedwongen verhuizing geen gevolgen heeft 
voor het buiten de buurt aanwezige sociaal kapitaal, zullen andere niveaus dan de buurt buiten 
beschouwing gelaten worden. Voortaan zal er dan ook over buurtgebonden sociaal kapitaal 
gesproken worden. Een alomvattende analyse van het gehele sociale kapitaal van een bewoner 
ligt niet voor de hand, omdat sociaal kapitaal maar voor klein gedeelte uit sociale netwerken 
en contacten tussen buurtbewoners bestaat. Het onderzoek zal zich richten op kortstondige en 
weinig tastbare sociale interacties, die wel sociaal kapitaal kunnen creëren, maar niet 
noodzakelijk een onderdeel van sociale netwerken vormen. Aspecten van sociaal kapitaal in 
de buurtcontext zijn alledaagse en terloopse interacties, wederkerigheid, gedeelde normen en 
vertrouwen tussen buurtbewoners, die elkaar buiten de buurt niet treffen. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld contacten met buren, wederzijdse burenhulp, sociale leefregels en opvattingen 
over omgang met de bewoners en de leefomgeving, sociale controle, vertrouwen tussen 
buurtbewoners en het lidmaatschap van een buurtvereniging. Al deze aspecten hangen sterk 
met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. De onderdelen van buurtgebonden sociaal kapitaal 
zullen in deze paragraaf besproken worden. Deze indeling is afkomstig uit het proefschrift 
Sociale implicaties van herstructurering en herhuisvesting van Kleinhans uit 2005. Kleinhans 
is namelijk een van de weinige wetenschappers die sociaal kapitaal op buurtniveau toepast. 
(Kleinhans, 2005: 63-64) 
 
Het eerste onderdeel van buurtgebonden sociaal kapitaal zijn sociale interacties en publieke 
familiariteit. Een cruciaal aspect van sociaal kapitaal is het sociale of persoonlijke netwerk. 
De term netwerk verwijst naar relaties, vrienden en mensen waarmee een individu mee 
verbonden is. Het individu vormt het ankerpunt van zo’n netwerk. Volgens Blokland-Potters 
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(1997) bezitten zij interactionele kenmerken, die slaan op de aard van de relaties in het 
netwerk. Zij omvatten tevens morfologische kenmerken, die betrekking hebben op de vraag 
hoe de relaties zich binnen het netwerk verbinden. Volgens Halpern (2005) vinden in deze 
netwerken sociale contacten en interacties plaats die de toegang tot het sociaal kapitaal 
vormen en het ontwikkelen. Uit vele onderzoeken blijkt dat persoonlijke netwerken inderdaad 
een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van sociaal kapitaal. Binnen het netwerk wordt 
kennis verspreid die noodzakelijk is om het belang en de gebruikswaarde van sociale 
hulpbronnen in te schatten. Hierbij is wel belangrijk dat het individu investeert in het netwerk 
en in staat is om hulp te verlenen en dit ook te willen. Ook bieden zij mensen sociale en 
emotionele steun. Fischer (1982) maakt hier het onderscheid tussen counseling, het vragen 
van advies en bespreken van persoonlijke moeilijkheden, en companionship, op bezoek gaan 
en samen uitgaan, en ondersteuning in praktische zaken, zoals het lenen van geld. (Blokland-
Potters; 1998: 75,76; Fischer, 1982: 3, 125-127; Halpern, 2005: 10; Kleinhans, 2005: 55-56; 
Völker, 1999: 48)  
 Zoals hierboven al vermeld is, zal er in dit onderzoek alleen een analyse van 
interacties tussen buurtbewoners uitgevoerd worden. Een interactie kun je als volgt definiëren 
(Fischer, 1982: 36): 
 
‘People are related one to the other to the extent that they interact or exchange with one another.’ 
 
Een persoon is met mensen verbonden omdat ze samen activiteiten doen en elkaar materieel 
en emotioneel ondersteunen. Ze vormen de kanalen waardoor sociale hulpbronnen van een 
ander individu beschikbaar worden. Interacties met anderen hebben een stimulerend en 
plezierig effect en leveren mensen comfort op. (Fischer, 1982: 35; Van der Gaag, 2005: 23-
24) 
 Een interactie is volgens Weber sociaal te noemen wanneer de betrokkenen in hun 
betekenisgeving op elkaar gericht zijn. Aan de hand van Webers typologie van 
handelingsoriëntaties, heeft Blokland Potters (1998) een onderscheid gemaakt in drie soorten 
sociale interacties. Dit zijn ten eerste transacties. Zij worden gekenmerkt door een hoge mate 
van instrumentaliteit en rationaliteit. Deze relaties lopen bewust en consequent. Voorbeelden 
van transacties zijn winkelbediende – klant en huisarts – patiënt. Verbindingen zijn de tweede 
variant van relaties. Zij hebben zowel een rationele als een sociabele oriëntatie. Sociabiliteit is 
het synoniem voor gezellig samenzijn of gezelschap. Voorbeeld van verbindingen zijn leden 
van een geloofsgemeenschap en leden van een voetbalteam. Ze bevatten een bepaalde mate 
van affiniteit. Mensen met gedeelde waarden herkennen een gemene deler en vinden een 
overeenkomst waardoor ze zich tot elkaar aangetrokken voelen. Sociale relaties die gebaseerd 
zijn op weinig rationaliteit en veel sociabiliteit, worden banden genoemd. Ze worden 
gekarakteriseerd door affectiviteit. Deze relaties dienen ‘gewoon voor de gezelligheid’. 
Voorbeelden hiervan zijn vrienden- en familierelaties. (Blokland-Potters, 1998: 115-119) 
 Het bijzondere van burenrelaties is dat zij op het snijpunt van deze drie varianten 
liggen. Ze kunnen variëren van transacties (het uitwisselen van diensten waarbij beide partijen 
gebaat zijn, zoals de plantjes water geven tijdens de vakantie), verbindingen (een goede, 
vriendelijke en behulpzame buur is een belangrijke waarde) en banden (een buurvrouw als 
vriendin). Men kan er niet om heen om buren van tijd tot tijd tegen te komen. Er is altijd wel 
aanbod. Doordat buren tamelijk dicht in de buurt wonen, kennen ze elkaar gewoontes, weten 
ze hoe regelmatig men werkt en wie er op bezoek komt. Daarnaast zijn sociale interacties 
tussen buren voornamelijk van instrumentele aard. Ze hebben betrekking op het gebruik van 
voorzieningen in de buurt, burenhulp, vrijwilligerswerk en deelname aan 
bewonersorganisaties. Het zijn kleine problemen die snel om een oplossing vragen. Buren 
zullen alleen om hulp gevraagd worden in situaties waarin zij een directe rol spelen en waarin 
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op een korte termijn hulp nodig is. Er zijn alleen hulpbronnen vereist die iedereen tot zijn 
beschikking heeft, zoals tijd en kracht. Bridge e.a. (2004) spreekt in dit geval over 
neighbouring. Neighbouring bestaat uit sociale interacties met personen uit de directe 
omgeving en gaat samen met wederzijdse steun. Een voorbeeld is het houden van een praatje 
met de buurman voor de gezelligheid. Het heeft een groot aantal functies als hulp en 
emotionele steun. Ook fungeren buren als ‘bruggen’ naar andere delen van de maatschappij 
en als buffer tegen criminaliteit en geweld. (Blokland-Potters, 1998: 140-144, Bridge e.a., 
2004: 1, 3-4, 11-14; Kleinhans, 2005: 64; Völker, 1999: 44, 50)          
 Deze benadering van vluchtige interacties komt dicht in de buurt van een positieve 
vorm van publieke familiariteit. Familiariteit kenmerkt sociale relaties waar in iemand zoveel 
informatie over de ander heeft dat hij in staat is hem te herkennen en sociaal te ordenen. 
Publieke familiariteit ontstaat wanneer vreemden elkaar alsmaar tegen het lijf lopen en 
daardoor van elkaar ‘ontvreemd’ raken. Publiek slaat op de ruimte die voor iedereen 
toegankelijk is. Het schept de mogelijkheid tot toenadering van mensen die elkaar van gezicht 
kennen. Ook draagt het bij aan transacties van advies en informatie tussen mensen die elkaar 
van gezicht kennen. Mensen worden in staat gesteld om sociale onderscheidingen te 
construeren. Het creëert in deze zin sociaal kapitaal. (Blokland-Potters, 1998: 153-154, 156, 
162, 164)   
 Een derde belangrijke aspect van sociale interacties binnen de buurtcontext is 
wederkerigheid oftewel reciprociteit. Reciprociteit is een belangrijk aspect in het functioneren 
van sociale netwerken en relaties. Er is bijna geen maatschappij die geen wederkerigheid kent. 
Het is de wijze hoe maatschappijen, gemeenschappen en kleine groepen op iemands handelen 
reageren. Mensen ondersteunen elkaar in de wetenschap dat zij in de toekomst ook beroep 
kunnen doen op een wederdienst. Beiden ervaren een zelfde niveau van verplichting. 
Instrumentele motieven spelen hierbij een belangrijke rol en het tijdstip van de wederdienst is 
meestal onbekend. Reciprociteit is gebaseerd op het vertrouwen dat anderen op een enig 
moment, dus niet per se direct, iets terug doen. Volgens Putnam is het een belangrijk 
onderdeel van sociaal kapitaal. In zijn concept generalized reciprocity legt hij een verband 
tussen wederkerigheid en vertrouwen. Dit verwoordt hij als volgt (Kleinhans, 2005: 57): 
 
‘I will do this for you without expecting anything specific back from you, in the confident expectation that 
someone else will do something for me down the road.’ 
 
Ook binnen de buurt heeft wederkerigheid een belangrijke plek. Kleine wederzijdse diensten 
aan buren zijn een algemeen verschijnsel. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij de inrichting van 
de tuin, het lenen van gereedschap of het verzorgen van huisdieren tijdens de vakantie. (Van 
der Gaag, 2005: 24; Kleinhans, 2005: 55-57, 65; Marques, 2005: 15, 16, 20) 
 
Het tweede onderdeel van sociaal kapitaal zijn normen en sociale controle in buurten. Normen 
zijn de waarden, regels en verwachtingen die het netwerk of de gemeenschap karakteriseren. 
Normen zorgen ervoor dat mensen te vertrouwen zijn, zich houden aan sociale verplichtingen 
en participeren in activiteiten die in het voordeel van het netwerk zijn. Volgens Coleman zijn 
sociale relaties pas kapitaalkrachtig als ze normen en effectieve sancties op naleving mogelijk 
maken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat het netwerk gesloten is. Er is sprake van 
geslotenheid wanneer alle personen in een netwerk elkaar kennen. De sociale context bepaalt 
daarnaast of het mogelijk is te vertrouwen op de naleving van bepaalde normen. (Halpern, 
2005: 10-11; Kleinhans, 2005: 57)  

Op buurtniveau betreft het hier om omgeschreven sociale leefregels en opvattingen 
over de omgang tussen bewoners en met de directe woonomgeving. Deze sociale normen 
worden door het uitwisselen van informatie tussen buurtbewoners in stand gehouden. Buren 
nemen van elkaar over hoe ze bijvoorbeeld hun tuin moeten onderhouden en dat ze de radio 



In de ban van sloop: 
Masterthesis Sociale Geografie 

34

niet te hard moeten aanzetten. Hierbij is van belang om te weten in hoeverre waarden en 
gedragsnormen gedeeld worden door verschillende groepen bewoners binnen de buurt en in 
hoeverre zij gehandhaafd worden. Buurtgebonden sociaal kapitaal bestaat op dit vlak uit de 
gedeelde normen en de resultaten daarvan, zoals het uitblijven van overlast, slim gebruik van 
de schaarse parkeerruimte, het schoonhouden van een portiek en een situatie waarin mensen 
ook een oogje houden op kinderen van buurtbewoners. (Bridge e.a., 2004: 7; Kleinhans, 2005: 
66) 

Naast de normen zelf, is handhaving ervan ook een belangrijk onderdeel van sociaal 
kapitaal. Een middel van handhaving binnen de buurt is sociale controle. De literatuur over 
sociale controle binnen de buurt kent zijn oorsprong van een artikel van Shaw en McKay uit 
1942. Zij leggen in hun werk een relatie tussen jeugdcriminaliteit en de aanwezigheid van 
veel inwoners met een lage sociaal-economische status, hoge verhuismobiliteit en een hoog 
aantal immigranten binnen de wijk. Jeugdcriminaliteit is volgens hen een gevolg van sociale 
desorganisatie. Dit is een situatie waarin een lokale gemeenschap door een gebrek aan 
hulpbronnen niet in staat is om normen te handhaven. De oorzaak hiervan zijn sociale 
netwerken met een lage dichtheid en sociale heterogeniteit van de bevolking. Een gebrek aan 
sociale controle is dus ook een gebrek aan sociaal kapitaal. Bursik en Grasmick noemen 
sociale controle op buurtniveau parochial order. Dit houdt in dat buurtbewoners op informele 
wijze een oogje in het zeil houden, passanten en jongeren aanspreken op onacceptabel gedrag 
en eventueel ingrijpen bij ongewenste activiteiten. Een ander veel gehoord begrip is collective 
efficacy oftewel collectieve redzaamheid. Sampson (1997) definieert dit als sociale cohesie 
tussen buurtbewoners die samengaat met hun bereidheid om ter wille van het algemene 
belang in ongewenste situaties in te grijpen. Concentraties van kansarme bewoners hebben 
een negatief effect op de mate van collective efficacy. Ook hangt de mate van bereidheid om 
in te grijpen af van de kwaliteit van sociale interacties en de mate van vertrouwen tussen 
buurtbewoners. In dit onderzoek zal er alleen gekeken worden naar de bereidheid tot 
ingrijpen. (Kleinhans, 2005: 57, 67) 
 
Het derde component van buurtgebonden sociaal kapitaal is het vertrouwen in andere 
buurtbewoners. Fukuyama definieert vertrouwen als volgt (Kleinhans, 2005: 57): 
 
‘The expectation that arises within a community of regular, honest and co-operative behaviour, based on 
commonly shared norms, on the part of other members of that community.’ 
 
Vertrouwen houdt in dat mensen zich aan bepaalde regels of normen houden zonder er aan te 
twijfelen dat anderen dat ook zullen doen. Het hangt sterk samen met wederkerigheid. 
Coleman veronderstelt dat hoe meer mensen in een netwerk elkaar kennen, hoe hoge de mate 
van vertrouwen is. Verder heeft een hoge netwerkdichtheid een positieve uitwerking op de 
mate van vertrouwen. Hierbij moet opgemerkt worden dat vertrouwen niet alleen vloeit uit 
participatie in netwerken, maar dat de bereidheid tot deelname ook invloed heeft. (Kleinhans, 
2005: 57-58)   

Vertrouwen in de medemens levert een tal van voordelen op. Het dient volgens Field 
en Fukuyama als smeerolie van sociale en economische interacties en voor het efficiënt 
functioneren van een netwerk, groep of organisatie. Een betrouwbare maatschappij is een 
rijke maatschappij die in staat is te investeren in hulpbronnen en burgers betere 
leefkwaliteiten biedt. Ook draagt vertrouwen bij aan economische groei en sociale 
ontwikkeling. Verder is het van essentieel belang voor de ontwikkeling en gebruik van sociaal 
kapitaal. Opbrengsten uit sociale contacten zijn pas mogelijk wanneer er sprake is van 
onderling vertrouwen. Vertrouwen vergemakkelijkt volgens Putnam de onderlinge 
samenwerking doordat er minder of geen waarborgen nodig zijn om transacties soepel te laten 
verlopen. Vertrouwen in je partner versimpelt sociale relaties en garandeert sociale orde 



In de ban van sloop: 
Masterthesis Sociale Geografie 

35

zonder dwang. (Field, 2003: 62-64; Van der Gaag, 2005: 4, 34; Kleinhans, 2005: 58; 
Marques, 2005: 28-29) 
 In de buurt bestaat er een relatie tussen normen en sociale controle enerzijds en 
vertrouwen tussen bewoners anderzijds. Vertrouwen op buurtniveau ontstaat vaak op de 
grond van herhaalde en positieve contacten tussen buurtbewoners. Volgens Sampson (1997) 
heeft vertrouwen tussen buurtbewoners te maken met de voorspelbaarheid van hun gedrag. De 
mate van voorspelbaarheid neemt af wanneer de sociale heterogeniteit van de buurt afneemt. 
Buurten die volgens de beleving van bewoners in fysieke en sociale zin achteruitgaan, 
kampen ook vaak met een afnemende voorspelbaarheid van gedrag. (Kleinhans, 2005: 68-70)  

Vertrouwen tussen buurtbewoners kent twee varianten. De eerste variant is 
generalized trust, oftewel algemeen vertrouwen ten aanzien van buurtbewoners. Het gaat hier 
om de vraag of je mensen in het algemeen kunt vertrouwen. Dit type vertrouwen is van 
toepassing voor buurtbewoners van ‘twee straten verderop’. Zij zijn onbekend of worden 
slechts van gezicht herkend. Het gaat hier dan om algemeen vertrouwen in andere bewoners 
op basis van visuele herkenning. De tweede variant is particularized trust of exclusief 
vertrouwen ten aanzien van ‘de eigen soort’. Dit zijn mensen met een vergelijkbare religie, 
regionale achtergrond of etniciteit. Buurtbewoners, en in het bijzonder de naaste buren, 
kunnen exclusief vertrouwen in elkaar hebben. Dit uit zich dan in allerlei vormen van 
wederkerigheid, sociale interacties en behulpzaamheid. Het is volgens mij wel de vraag of er 
tussen deze 2 varianten een goed onderscheid te maken is. Ik betwijfel of mensen op het 
gebied van vertrouwen een onderscheid tussen naaste buren en buren van ‘twee straten 
verderop’ maken.  (Kleinhans, 2005: 58, 69)   
 
De organisatiegraad in buurten kan als laatste onderdeel van sociaal kapitaal beschouwd 
worden. Onder organisatiegraad valt het lidmaatschap van of participatie aan activiteiten in 
georganiseerd verband om collectieve actie mogelijk te maken. Het gaat hier om 
verenigingsactiviteiten, vrijwilligerswerk en diverse andere vormen van gestructureerde 
participatie. In de literatuur spreekt men veelvuldig over de civil society. De civil society 
wordt ook wel het maatschappelijk middenveld genoemd en bestaat uit het verenigingsleven, 
belangenorganisaties en ledenorganisaties met ideële doelen. Het is het maatschappelijke 
domein waarin vrijwillige associaties het leidende ordeningstype zijn. Dit betekent dat 
deelname aan deze verbanden een vrije keuze is, niet vastligt door afkomst of status en dat 
uittreding geen hoge kosten met zich meebrengt. (Kleinhans, 2005: 59) 
 Uit de literatuur blijkt dat deelname aan de civil society wederom opbrengsten voor 
sociaal kapitaal oplevert. Zo komt uit een onderzoek naar voren dat vrijwilligers en actieve 
leden in buurtorganisaties vaak hoog scoren op sociaal kapitaal. Het brengt relaties met zich 
mee die ontstaan binnen dit soort verbanden en het vergemakkelijkt de samenwerking. Deze 
opvatting wordt ook gesteund door Putnam. Volgens hem kunnen mensen door participatie in 
verenigingen hun sociale netwerken uitbreiden. Daarnaast zullen positieve ervaringen met 
relatief onbekenden tot meer onderling vertrouwen leiden. (Kleinhans, 2005: 59) 
 De organisatiegraad geeft een indicatie van de collectieve zelfredzaamheid en het 
sociaal kapitaal van de gedwongen verhuisde. Organisatiegraad in de buurtcontext kan 
gesplitst worden in twee aspecten. Het eerste aspect betreft het lidmaatschap van en de 
participatie in activiteiten in georganiseerd verband. Hieronder vallen ook 
verenigingsactiviteiten en vrijwilligerswerk. Het tweede aspect is de bereidheid van bewoners 
om collectieve actie mogelijk te maken. In de buurt kunnen georganiseerde groepen van 
bewoners ontstaan doordat mensen worden aangesproken op hun rol als buurtbewoner en de 
belangen die daarmee gemoeid zijn. Deze groepen ontstaan vaak als er sprake is van een 
potentiële bedreiging voor de buurt, zoals bodemverontreiniging, grootschalige sloop en 
veelvuldige woninginbraak. Sociaal kapitaal ontstaat dan in de vorm van samenwerking 
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tussen bewoners, de steun die ze dan elkaar geven en de connecties met mensen en instanties 
uit de buurt die voor de collectieve actie benut zijn. Daarnaast kan actieve participatie op 
andere manieren tot stand komen, zoals gezelligheid en tijdverdrijf. Ook interesse in 
buurtaangelegenheden, normen en plichtsbesef spelen hierbij een rol. (Kleinhans, 2005: 70)    
 
2.7 Sociaal-economische verscheidenheid  
 
Tenslotte zal dit onderzoek naar gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke 
herstructurering in beeld brengen wie de gedwongen verhuisden zijn. Om hier achter te 
komen, zal de sociaal-economische verscheidenheid van de steekproef van gedwongen 
verhuisden onderzocht worden. Het gaat dan om aspecten als leeftijd, etnische achtergrond, 
sociaal-economische status, sociaal-economische positie en huishoudenssamenstelling. In 
deze paragraaf zal besproken worden wat de theoretische inzichten over sociaal-economische 
verscheidenheid binnen de groep gedwongen verhuisden zijn en welke invloed dit heeft op 
ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen. Paragraaf 2.7.1 zal ingaan op de sociaal-
economische verscheidenheid van de gedwongen verhuisden. In paragraaf 2.7.2 zal aan de 
hand van een aantal voorbeelden uit de literatuur besproken worden welke invloed sociaal-
economische kenmerken hebben op de ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen van 
gedwongen verhuizing. Buurtgebonden sociaal kapitaal speelt bijvoorbeeld bij bepaalde 
groepen mensen een grotere rol dan bij anderen. Voor hen zal een gedwongen verhuizing 
psychisch en sociaal gezien ook een grote impact hebben. Aan de hand van het laatste kan ook 
onderzocht worden of buurtgebonden sociaal kapitaal een afhankelijke variabele is waarop de 
sociaal-economische context een belangrijke uitwerking heeft.  
 
2.7.1 Sociaal-economische verscheidenheid gedwongen verhuisden   
De displacementtheorie veronderstelt dat bepaalde sociaal-economische kenmerken meer 
kans geven op een gedwongen verhuizing. Volgens Atkinson (2000b) is kwetsbaarheid hierbij 
het sleutelwoord. Door fysieke beperkingen en een tekort aan financiële en sociale 
hulpbronnen, zijn bepaalde groepen mensen meer betrokken bij een gedwongen verhuizing. 
Atkinson heeft in Centraal Londen hier onderzoek naar gedaan. Uit interviews met betrokken 
actoren blijkt dat ten eerste ouderen een relatief groot deel van de groep gedwongen 
verhuisden uitmaken. Hiervoor zijn twee oorzaken. Ouderen zijn fysiek minder in staat om 
tegen de gedwongen verhuizing in actie te komen. Ook wordt deze groep mensen getroffen 
door sociale veranderingen rondom hem heen. Het verlies van vrienden en familie wordt vaak 
als reden genoemd om dichter in de buurt van familie te gaan wonen of om goedkoper te gaan 
wonen. (Atkinson, 2000b: 314) 

Ten tweede hebben gezinnen met een laag inkomen meer kans op een gedwongen 
verhuizing. Doordat zij een minder inkomen hebben, hebben zij meer moeite om hun hoofd 
boven water te houden. Lage inkomens hebben, ondanks overheidssteun, te weinig financiële 
middelen om hun woning te betalen. Verder is het voor hen moeilijk om een geschikte 
woning te vinden. In combinatie met hoge rentes maakt dat hen extra kwetsbaar voor een 
gedwongen verhuizing. Natuurlijk is het de vraag of dit in de verzorgingstaat Nederland 
voorkomt. Er zijn voldoende regelingen en subsidies die lage inkomens de mogelijkheid 
geven om een woning te kunnen betalen. Deze literatuur is namelijk alleen van toepassing op 
de situatie in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daar is de sociale huursector 
lang niet zo uitgebreid als in Nederland. In Nederland is het voor lage inkomens mogelijk om 
een woning te huren. In dat geval zijn ze ook niet kwetsbaar voor hoge rentes. Het is dus 
interessant om te onderzoeken of lage inkomens vaker door een gedwongen verhuizing 
getroffen worden. Ten derde maken etnische minderheden een substantieel deel uit van de 
displaced bewoners. Zij zijn juist sterk geconcentreerd in wijken waar sprake is van 
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gentrification. Toch geven LeGates en Hartman (1986) aan dat het merendeel van de 
gedwongen verhuisden van autochtone afkomst is. (Atkinson, 2000b: 316-318; LeGates en 
Hartman, 1986: 185) 
 Verder geven LeGates en Hartman aan dat het merendeel een gemiddeld laag inkomen 
of een zeer laag inkomen heeft. De meeste vertrekkers zijn werkloos en afhankelijk van een 
uitkering. Een substantieel deel van de vertrekkers bestaat uit gezinnen met kinderen. Andere 
studies tonen aan dat onder de gedwongen verhuisden veel eenpersoonshuishoudens zitten. 
(LeGates en Hartman, 1986: 187-189)  
 
2.7.2 Invloed van sociaal-economische verscheidenheid 
Een eerste sociaal-economisch kenmerk is leeftijd. Leeftijd heeft een grote invloed op het 
verhuisprofiel van gedwongen verhuisden. Jongeren verhuizen volgens beleidsmedewerkers 
vaker richting het stadscentrum. Uit een onderzoek van Slob (2008) blijkt dat bewoners met 
een hoge leeftijd vaker in de oude wijk blijven wonen. Driekwart van de 65-plussers, die de 
wens heeft om in de oude buurt te blijven wonen, vindt daar ook een woning. Velen van hen 
kunnen profiteren van de lange woonduur en heeft dus ten aanzien van de urgenten voorrang 
op de woningmarkt. Volgens beleidsmedewerkers vertrekt een groot aantal ouderen ook in de 
richting van randgemeenten om dichter bij hun kinderen te gaan wonen. (Slob, 2006, 38; 
Slob, 2008: 24-25)   
 De mate van buurtbinding heeft een grote impact op de psychische gevolgen van 
gedwongen verhuizing. De psychische gevolgen zullen groter zijn als een bewoner sterk 
gehecht is aan zijn oude woonomgeving. In de laatste fase van het mensenleven is de 
territoriale binding aan het lokale woonmilieu groot. Dit betekent dat ouderen meer aan hun 
buurt gehecht zijn. Door een lager inkomen, verminderde vitaliteit en beperkte mobiliteit 
neemt de actieradius af. Lokale contacten zijn dan van cruciaal belang als bron van 
gezelligheid en van hulp bij dagelijkse verrichtingen en noodgevallen. Intensieve contacten 
van ouderen bevinden zich hoofdzakelijk op lokaal niveau. Het maakt voor ouderen veel uit in 
welke buurt zij wonen. Veel 55-plussers vinden het moeilijk om het hoofd te bieden aan een 
gedwongen vertrek uit hun woning. Je kunt dus veronderstellen dat ouderen tijdens een 
gedwongen verhuizing meer psychische problemen zullen ondervinden. Andere 
leeftijdscategorieën, kinderen uitgezonderd, zijn meer gericht op de gehele stad en zijn dus 
minder gehecht aan de buurt. (Beckhoven en Van Kempen, 2002: 20; Drooglever Fortuijn, 
1999: 38; Kleinhans, 2005: 215) 
 Leeftijd heeft tenslotte invloed op het belang van buurtgebonden sociaal kapitaal van 
een bewoner. Zo hebben ouderen meer contacten met buren. Dit komt omdat contacten op 
lange afstanden voor ouderen meer kosten met zich mee brengen. Ook zijn ze minder mobiel 
en hebben zij veel meer vrije tijd. Dit betekent dat deze leeftijdsgroep meer tijd doorbrengen 
rondom hun woning en meer contacten met buurtgenoten heeft. Nabijheid is dan een 
belangrijke voorwaarde voor het in standhouden van contacten. (Bridge, 2002: 12; Forrest en 
Kearns, 2000: 7)  
 
Ten tweede kijkt dit onderzoek naar de invloed van de etnische achtergrond van gedwongen 
verhuisden. Het gaat hier om het geboorteland van de ouders van de gedwongen verhuisde. 
De etnische achtergrond speelt ook een rol bij het verhuisprofiel. 3 op de 5 niet-westerse 
allochtonen wil in de oude wijk blijven wonen. Niet-westerse allochtonen hebben weinig 
kennis over de mogelijkheden van woningen buiten hun wijk. Ze zijn meer ontevreden over 
de informatie ten aanzien van het zoekprofiel dan autochtonen en allochtonen van westerse 
afkomst. Ook is er een verschil in het oordeel over de begrijpelijkheid van foldermateriaal en 
de procedure rondom de herhuisvesting ten gevolge van sloop. Volgens beleidsmedewerkers 
zijn bewoners van allochtone afkomst meer gehecht aan de oude buurt, de winkeltjes in de 
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buurt en in de buurt wonende familie. Zij zullen dus vaker op een korte afstand verhuizen. 
(Slob, 2006: 40; Slob, 2008: 24-25) 
 Etniciteit heeft verder invloed op het individuele belang van buurtgebonden sociaal 
kapitaal. Niet-Nederlanders hebben een beperkt contactenpatroon en actieradius. Zij kiezen 
vaak voor ‘veilige’ contacten met leden van de eigen bevolkingsgroep en kiezen als gevolg 
van discriminatie, racisme en stigmatisering voor mensen in de directe omgeving. (Van 
Kempen, 1999: 73)    
 
Ten derde besteedt dit onderzoek aandacht aan de sociaal-economische status van de 
gedwongen verhuisde. Dit heeft betrekking op de hoogte van het netto huishoudensinkomen 
per maand en het opleidingsniveau van de gedwongen verhuisde. Volgens Lyons (1996) 
hebben huishoudens met een lage sociaal-economische status de voorkeur om op een kortere 
afstand te verhuizen. Bij hen is er vaak sprake van clustering. Hun keuze wordt beperkt door 
de toegang tot werkgelegenheid, huisvesting, diensten en steun van de lokale overheid. Het is 
naar mijn idee de vraag of de toegang tot werkgelegenheid de woningkeuze beperkt. In de 
huidige maatschappij heeft iedereen een vervoermiddel tot zijn beschikking of toegang tot 
goed openbaar vervoer. Tevens is de meeste werkgelegenheid naar de randen of het centrum 
van de stad verhuisd. Het maakt voor een bewoner voor de bereikbaarheid van zijn werk niet 
meer uit waar hij in de stad woont. Ook zijn deze huishoudens meer afhankelijk van lokaal 
beschikbare goederen en diensten. Hieronder vallen buurtcontacten, banden met familie, 
kennis over lokaal beschikbaar werk en bekendheid met sociale diensten. Huishoudens met 
een hoge sociaal-economische status, zoals hoog opgeleiden met een betaalde baan, verhuizen 
vaker op een langere afstand om betere huisvesting te verkrijgen. Dit is voor hen dan een 
zelfbewuste en eigen keuze. (Lyons, 1996: 44-45, 56, 58-59, Slob, 2006: 40) 
 De sociaal-economische status heeft ook invloed op de mate van buurtbinding. 
Mensen met een hoog opleidingsniveau en een daarmee samenhangend hoog inkomen hebben 
vaak een breed activiteitennetwerk. Hoog opgeleiden maken hierdoor beperkt gebruik van 
buurtfaciliteiten en zijn eerder georiënteerd op de hele stad en doen dus weinig activiteiten op 
buurtniveau. Lage inkomens met een laag opleidingsniveau en werkzoekenden hebben 
daarentegen een kleine actieradius en zijn dus meer op de buurt aangewezen. Volgens Lev – 
Wiesel (1998) is onderwijs een belangrijke hulpbron in de omgang met stress. Onderwijs 
zorgt er voor dat men over de stressituaties logisch kan nadenken en de omgang daarmee kan 
plannen. Het is een hulpmiddel dat individuen mogelijk maakt om behoeften te bevredigen. 
Dit houdt in dat een gedwongen verhuizing voor bewoners met een lage sociaal-economische 
status psychisch zwaarder zal zijn dan voor bewoners met een hoge sociaal-economische 
status. (Beckhoven en Van Kempen, 2002: 19; Lev – Wiesel, 1998: 155)       
 Daarnaast is inkomen en opleidingsniveau een voorspellende waarde voor de 
hoeveelheid buurtgebonden sociaal kapitaal van een bewoner. Bewoners met een lage 
opleiding en laag inkomen hebben weinig vertrouwen in buurtbewoners. Een veel gebruikte 
theorie is de Sharing Group Theory. Deze theorie gaat ervan uit dat de kosten van goederen 
die ieder voor zich niet alleen kan aanschaffen, gaat delen met anderen. Hierdoor wordt men 
gedwongen om met elkaar om te gaan. Sociale relaties vormen een bijproduct van deze 
noodzakelijke interacties. Hoge inkomens bezitten voldoende middelen om zelf goederen aan 
te kunnen schaffen. Voor hen is delen niet meer noodzakelijk. Je kunt vanuit deze theorie 
veronderstellen dat bewoners met meer inkomen minder relaties hebben met buurtgenoten. 
Huishoudens met een laag inkomen hebben daarentegen minder mogelijkheden voor het 
ontplooien van activiteiten en het onderhouden van een sociaal netwerk buiten de buurt. 
Neighbouring is voor hen dan een alternatieve bron van sociaal kapitaal. Ook doen opgeleide 
mensen meer mee aan buurtactiviteiten. Laag opgeleiden hebben en geven weinig steun. Bij 
hen is er dus sprake van een laag niveau van wederkerigheid. (Bridge, 2002: 12;  Fischer, 
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1982: 91-92, 130-131; Foley en Edwards, 1999: 153; Van Kempen, 1999: 73; Völker, 1999: 
51-52)    
 
Ook kijkt dit onderzoek naar de sociaal-economische positie van gedwongen verhuisden. Het 
gaat hier om de dagelijkse bezigheden van de bewoner. Deze dagelijkse bezigheden zijn 
bijvoorbeeld betaald werk, studie, opleiding, werkloosheid of pensionering. Uit de literatuur 
komen geen voorbeelden naar voren over de relatie met ruimtelijke en psychische gevolgen 
van gedwongen verhuizing. Deze voorbeelden zijn er wel over de invloed op het 
buurtgebonden sociaal kapitaal van bewoners. Bewoners die een fulltime baan hebben, zijn 
minder vaak thuis. Ze hebben daardoor minder tijd om in de buurt rond te brengen. Fulltimers 
hebben hierdoor minder buurtcontacten en zijn minder actief in buurtverenigingen. Volgens 
Fischer (1982) krijgen bewoners met een baan meer praktische ondersteuning. Hieronder valt 
het uitlenen van materiële goederen zoals gereedschappen. Buurtgebonden sociaal kapitaal 
speelt bij fulltimers dus een kleinere rol. Een gedwongen verhuizing zal voor hen sociaal 
gezien dus minder impact hebben. Het tegenovergestelde geldt voor werklozen en 
gepensioneerden. Zij hebben meer vrije tijd en meer mogelijkheden tot buurtcontacten. 
(Fischer, 1982: 90-91)  
 
Tenslotte richt dit onderzoek zich op de samenstelling van het huishouden van de gedwongen 
verhuisde. Uit de literatuur komt naar voren dat de huishoudenssamenstelling invloed op het 
buurtgebonden sociaal kapitaal heeft. Gezinnen met jonge kinderen hebben minder 
mogelijkheden om buitenshuis en buiten de buurt activiteiten te ontplooien. De buurt speelt 
bij gezinnen in hun dagelijks leven en persoonlijk netwerk een veel grotere rol. Kinderen gaan 
in de buurt naar school en hebben daar vriendjes. De ouders komen via de school weer in 
contact met andere ouders. Ze ontmoeten elkaar tijdens het ophalen en wegbrengen en tijdens 
belangrijke schoolactiviteiten. Ouders met kinderen thuis (voornamelijk ouders met een laag 
inkomen) ontvangen en geven weinig steun. Een verklaring hiervoor is dat gehuwde paren 
met kinderen minder om steun vragen. Hetzelfde geldt voor gehuwden en samenwonenden. 
Hoe meer kinderen men heeft, hoe minder men naar hulp van buiten het huishouden zal 
vragen. Ook doen ze minder vaak mee aan buurtactiviteiten. Ze hebben namelijk zichzelf om 
problemen op te lossen en ondernemen samen activiteiten. Jonge, ongetrouwde en kinderloze 
bewoners doen juist wel meer mee aan activiteiten binnen de buurt. Alleenstaanden hebben 
minder verplichtingen thuis en dus meer mogelijkheden voor het ondernemen van activiteiten. 
Een huwelijk remt dit juist. (Fischer, 1982: 128-131; Van Kempen, 1999: 73)   
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3. Onderzoeksgebied en methodologische werkwijze 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Het vorige hoofdstuk heeft een overzicht geboden van de theorieën ten aanzien van 
gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering. Ook is dit hoofdstuk 
ingegaan op de ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen van gedwongen verhuizing en in 
hoeverre sociaal-economische kenmerken hierin een rol hebben gespeeld.  
Dit hoofdstuk zal ingaan op de methodologische verantwoording en werkwijze van dit 
onderzoek. In paragraaf 3.2 zal behandeld worden in welk gebied dit onderzoek zal plaats 
gaan vinden. Voor het onderzoek is van belang om inzicht te hebben in wat je precies wil 
meten. In paragraaf 3.3 zal het conceptueel  model uitgewerkt worden. Dit model is een 
resultaat van de theoretische inzichten uit hoofdstuk 2.  

De volgende stap van het onderzoek is het verzamelen van de benodigde 
onderzoeksgegevens. In dit onderzoek is gekozen voor een triangulatie van 
dataverzamelingsmethoden. Dit zijn een schriftelijke enquête, diepte-interviews en 
literatuuronderzoek. Er is voor triangulatie gekozen omdat het gebruik van een van deze 
dataverzamelingsmethoden niet voldoende is om een antwoord op de vraagstelling te kunnen 
geven. Het onderzoek belicht zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. De kwantitatieve 
aspecten hebben betrekking op de ruimtelijke gevolgen. Een schriftelijke enquête is de juiste 
methode om een grote hoeveelheid van deze kwantitatieve gegevens te verzamelen. De 
kwalitatieve aspecten van het onderzoek hebben betrekking op de psychische en sociale 
gevolgen van gedwongen verhuizing. Een schriftelijke enquête is juist geen goede methode 
om deze percepties vast te leggen. Een diepte-interview is hier wel geschikt voor. Tenslotte 
blijven nog vragen binnen dit onderzoek over die niet met deze twee methoden gemeten 
kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het type van wijken en buurten van aankomst en 
vertrek. Deze profielen kunnen het beste met een literatuuronderzoek achterhaald worden. 
Paragraaf 3.4 zal ingaan op de opbouw, organisatie, steekproef, representativiteit en data-
analyse van de schriftelijke enquête. Paragraaf 3.5 en 3.6 zullen aandacht besteden aan de 
diepte-interviews en literatuuronderzoek.  
 
3.2 Het onderzoeksgebied 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het Arnhemse stadsdeel Malburgen. Malburgen ligt 
ten zuiden van de Rijn. Malburgen wordt door de gemeente Arnhem en het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) verdeeld in drie wijken. Dit zijn Malburgen-West, Malburgen-Oost 
(Noord) en Malburgen-Oost (Zuid). Het onderzoek zal in het vervolg van deze indeling 
gebruik maken. In het onderstaande figuur 2 staat Malburgen ter verduidelijking in het rood 
weergegeven. Malburgen is een stadsdeel met een grootschalige problematiek. Als gevolg 
van de snelle naoorlogse wederopbouw kent dit stadsdeel een erg eenzijdige woningvoorraad. 
De woningvoorraad bestaat voornamelijk uit kleine, goedkope en gestapelde woningen. Ook 
kent het veel etagebouw en maakt tachtig procent van de woningvoorraad deel uit van de 
sociale huursector. Daarnaast is Malburgen een sterk versnipperde stadsdeel met weinig 
samenhang en openheid naar het omringende landschap. Hierdoor is dit stadsdeel in trek bij 
starters en lage inkomens. De hogere inkomens trekken door een tekort aan ruime 
koopwoningen weg. Om deze ontwikkelingen te keren, heeft de gemeente Arnhem in 
samenwerking met woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem in 2000 het 
Ontwikkelingsplan Malburgen opgesteld. Het plan is momenteel in uitvoering. (Homepage 
Ontwikkelingsplan Malburgen, www.malburgen.com)  
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Figuur 2: Ligging en begrenzing Malburgen 

 
Bron: Google Earth (Eigen bewerking) 
 
De motivatie voor de keuze van Malburgen wordt uitgelegd in paragraaf 3.2.1.  Paragraaf 
3.2.2 zal dieper ingaan op het Ontwikkelingsplan Malburgen en het profiel van de wijk. Het 
ontwikkelingsplan is te grootschalig om het als geheel in het onderzoek te betrekken. Tot nu 
toe zijn er ruim 2.000 woningen gesloopt. Vanwege de tijdsduur en de beschikbare middelen, 
richt dit onderzoek zich op een deelproject van het ontwikkelingsplan. Dit project bestaat uit 
een honderdtal sloopwoningen. De derde paragraaf zal het project en de ligging ervan nader 
bespreken.  
 
3.2.1 Selectiecriteria 
De onderzoekswijk zal aan een drietal criteria moeten voldoen. Ten eerste moet er sprake zijn 
van stedelijke herstructurering. Dit onderzoek gaat in op gedwongen verhuizing als gevolg 
van stedelijke herstructurering. Stedelijke herstructurering is een instrument waar door middel 
van herdifferentiatie de eenzijdigheid van de woningvoorraad wordt aangepakt. 
Herdifferentiatie van de woningvoorraad bestaat uit sloop, nieuwbouw, verkoop en 
samenvoeging van sociale huurwoningen. Het Ontwikkelingsplan Malburgen voldoet hier 
volledig aan. Binnen Malburgen worden volop woningen gesloopt en nieuw gebouwd. Ook 
staat Malburgen op de lijst van 40 krachtwijken. (Kleinhans, 2005: 3-4)  
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Ten tweede moeten er in de wijk projecten zijn waarbij bewoners gedwongen worden 
om te verhuizen. Er is in paragraaf 2.2 verondersteld dat er alleen sprake is van gedwongen 
verhuizing als een huishouden zijn woning gedwongen moet verlaten door omstandigheden 
die het huishouden en zijn directe omgeving raken. Hierbij is van belang dat het huishouden 
niet meer terug kan keren naar hun oude woning. Anders kun je niet echt van een gedwongen 
verhuizing spreken. Gedwongen verhuizing als gevolg van woningsloop voldoet aan deze 
veronderstellingen. Woningsloop is een omstandigheid die het huishouden raakt en waarbij 
terugkeren niet meer mogelijk is. Aan dit criteria voldoet Malburgen ruimschoots. In 
Malburgen worden er op uitgebreide schaal sociale huurwoningen gesloopt. Tussen 2000 en 
2006 zijn er in totaal 576 woningen gesloopt. Nogmaals 1.475 woningen zijn tussen 2007 en 
2010 gesloopt. Er hebben dus zeker bewoners gedwongen moeten verhuizen. (Homepage 
Ontwikkelingsplan Malburgen, www.malburgen.com) 

Ten derde moet de ingreep een geruime tijd geleden afgerond zijn. Volgens Kleinhans 
kun je de sociale effecten van herstructurering pas na drie jaar onderzoeken omdat dan de rust 
in de buurt is wedergekeerd en de sociale effecten uitgekristalliseerd zijn. Naar mijn idee is 
dit voor dit onderzoek een te lange termijn. Uitgaande van het feit dat de sociaal-economische 
verscheidenheid binnen de groep gedwongen verhuizers onveranderd blijft en dat ze niet 
doorverhuizen, maakt dit voor de eerste en laatste onderzoeksvraag niets uit. Tijd maakt wel 
iets uit voor de andere twee onderzoeksvragen. Als de gedwongen verhuizing te lang geleden 
is, weten de bewoners bijvoorbeeld niet meer hoe zij op de gedwongen verhuizing gereageerd 
hebben en hoe het gesteld was met hun buurtgebonden sociaal kapitaal voor de verhuizing. De 
gedwongen verhuizing moet dus niet te lang geleden zijn. Natuurlijk moet de verhuizing ook 
niet te kort geleden zijn. Dit kan een vertekend beeld geven omdat kort na de verhuizing de 
emoties nog hoog op kunnen lopen. Ook duurt het een tijdje voordat zij het sociaal kapitaal in 
de aankomstbuurt opgebouwd hebben. Meestal gebeurt dat 1 tot 2 jaar na de verhuizing. Dit 
betekent dat gedwongen verhuizing als gevolg van een herstructureringsproject minimaal 1 
jaar en maximaal 2 jaar geleden moet zijn. Dit criteria is voor Malburgen geen probleem. De 
sloopprojecten zijn van recente aard en de herstructurering is nog in volle gang. Er zijn binnen 
Malburgen zeker woningen die tussen de 1 en 2 jaar geleden gesloopt zijn. (Kleinhans, 2005: 
26-27)  
 
3.2.2 Malburgen en Ontwikkelingsplan 
De wijk Malburgen heeft zijn oorsprong in de jaren dertig. In die tijd kende de overige delen 
van de stad een gebrek aan bouwlocaties. De gemeente Arnhem moest dus op zoek naar een 
locatie ten zuiden van de Rijn. Malburgen is vlak voor de Tweede Wereldoorlog ontworpen 
als een tuindorp met veel groen, eengezinshuizen en beneden- en bovenwoningen. Het is 
hiermee de eerste Arnhemse wijk ten zuiden van de Rijn. Als gevolg van de Tweede 
Wereldoorlog konden deze plannen niet uitgevoerd worden. Doordat de vooroorlogse 
bebouwing grotendeels verwoest was, moesten er in een hoog tempo veel goedkope woningen 
gebouwd worden. Dit had voor Malburgen zijn gevolgen. Zo werd de woningvoorraad veel 
groter dan gepland. Er werden in Malburgen in totaal 7.000 woningen gebouwd. Ook had dit 
ingrijpende gevolgen voor de opzet en indeling van de wijk. Veel bedrijven en voorzieningen 
kwamen aan de rand van de wijk terecht. Het groen in de woonbuurten raakte versnipperd of 
werd door bebouwing van de woningen afgesloten. Er bleef dus weinig over van de 
samenhang en openheid naar het omringende landschap. Tenslotte bleef Malburgen niet de 
enige Arnhemse wijk ten zuiden van de Rijn. In de laatste 30 jaar van de 20e eeuw werden de 
uitbreidingswijken ‘t Duifje, Eimersweide, Vredenburg, Kronenburg, Elderveld, De Laar en 
Rijkerswoerd gebouwd. Ook in de regio zijn veel woningen gebouwd. Hierdoor nam de 
belangstelling van een woning in Malburgen sterk af. De hogere inkomens trokken weg en 
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starters en lage inkomens bleven achter. (Homepage Ontwikkelingsplan Malburgen, 
www.malburgen.com) 
 Een eenzijdige woningvoorraad en een zwak sociaal-economische profiel van de 
bevolking maken van Malburgen een kwetsbare wijk. De wijk is in een neerwaartse spiraal 
terecht gekomen. Om deze ontwikkelingen tegen te gaan, heeft de gemeente Arnhem in 
samenwerking met Volkshuisvesting Arnhem in 1998 het Ontwikkelingsplan Malburgen 
opgesteld. Beide partijen hebben eind 2000 een startersovereenkomst gesloten. De complete 
uitvoering zal ongeveer 15 jaar in beslag nemen. (Homepage Ontwikkelingsplan Malburgen, 
www.malburgen.com) 

Het plan richt zich op de vernieuwing van Malburgen. Hierdoor ontstaat een leefbare 
wijk waar het voor allerlei mensen prettig wonen en werken is. De maatregelen vinden op het 
gebied van stedenbouwkundige structuur, woningvoorraad, voorzieningen en sociale structuur 
plaats. De stedenbouwkundige structuur moet een nieuwe en heldere relatie hebben met de 
omliggende groene omgeving en de overige delen van de stad. De openbare ruimte zal 
hiervoor heringericht worden. Deze herinrichting zal leiden tot meer samenhang van de 
openbare ruimte en versterking van de groenstructuur. Daarnaast wordt de woningvoorraad 
naar prijs, type en grootte gediversifieerd. Dit zal mogelijkheden voor een wooncarrière in de 
wijk en een gemengde bevolkingssamenstelling bieden. In de toekomst zullen er in 
Malburgen woonbuurten verschijnen met veel groen en water en gevarieerde woningen in 
diverse prijsklassen. De verdeling koop – huur zal 50%-50% worden. Dit betekent dat er ruim 
1.250 sociale huurwoningen moeten wijken. In de plaats van de sloopwoningen zullen er 
3.000 woningen gebouwd worden. Dit betekent dat er in Malburgen compleet nieuwe 
woonwijken verrijzen. Verder zullen er nog eens 3.000 woningen gerenoveerd worden en 500 
sociale huurwoningen verkocht worden. Het derde aandachtspunt van het Ontwikkelingsplan 
Malburgen is het voorzieningenniveau. Een aantrekkelijke wijk wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van scholen, winkels, speelgelegenheden, sportfaciliteiten en medische 
voorzieningen. De doelstellingen van het plan zijn het opbouwen van nieuwe voorzieningen, 
scholen en sport- en recreatiecomplexen. Daarnaast bevat het Ontwikkelingsplan Malburgen 
de bouw van twee multifunctionele centra (brede scholen). Deze multifunctionele centra 
hebben een breed educatief aanbod en gaan als spilfunctie voor de wijk fungeren. Tenslotte 
streeft het Ontwikkelingsplan naar een vitale wijkeconomie en een betere openbaar vervoer. 
In het Ontwikkelingsplan is een uitgebreid pakket aan maatregelen opgenomen die gericht 
zijn op de versterking van de sociale samenhang in de wijk. De kwaliteit van de sociale 
structuur schiet in Malburgen juist te kort. Belangrijke onderwerpen zijn samenleven in een 
multiculturele buurt, jeugd en jongeren en de versterking van de wijkeconomie. Tevens richt 
het plan zich op ontmoeting tussen buurtbewoners, herintegratie van uitkeringsgerechtigden, 
integratie van allochtonen en sociale cohesie. Andere maatregelen richten zich op het 
verminderen van problemen achter de voordeur, criminaliteit, overlast en vroegtijdige 
schooluitval. (Gemeente Arnhem, 2007: 3-5, 9, 13, 15, 17, 21, 26, 28; Homepage 
Ontwikkelingsplan Malburgen, www.malburgen.com; Volkshuisvesting Arnhem, 2005: 9) 
 Toch zijn er een aantal kritiekpunten op dit plan. Het Ontwikkelingsplan is naar mijn 
idee wel noodzakelijk omdat Malburgen veel problemen kende. Het kampte met verloedering, 
overlast, onveiligheid, kwalitatief slechte woningvoorraad en sociaal-economische 
problemen. De wijk heeft in Arnhem en omgeving een slecht imago. Desondanks legt dit plan 
te veel nadruk op fysieke ingrijpen. Dit zijn volgens mij alleen maar ‘cosmetische’ ingrepen. 
De woningsloop en nieuwbouw zijn te grootschalig. De daadwerkelijke sociale problemen 
worden hierdoor niet opgelost. Een van de sterke punten van het plan is dat het aan deze 
sociale problemen aandacht besteedt. Verder vraag ik me af of Malburgen er in zal slagen om 
meer hogere inkomens en gezinnen zal trekken. Het blijft, ondanks de maatregelen, met een 
slecht imago kampen.    
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Figuur 3: Ligging slooplocaties 

 
Bron: Google Earth (Eigen bewerking) 
 

Malburgen Oost Slooplocatie Waterlelielaan 
 
Immerloo I                                   Slooplocatie Zwanebloemlaan 

 
 
3.2.3 Slooplocatie Zwanebloemlaan en Waterlelielaan 
Het vernieuwingsproject Malburgen is te grootschalig om het als geheel in dit onderzoek te 
betrekken. Er worden maar liefst 1.250 woningen gesloopt. Daarom is er voor gekozen om het 
onderzoek te laten richten op een tweetal kleine slooplocaties. Deze slooplocaties bevinden 
zich aan de Waterlelielaan en de Zwanebloemlaan. Aan de Waterlelielaan zijn 72 woningen 
gesloopt. Deze woningen zijn vrijgekomen in juni 2006. In figuur 3 is deze slooplocatie 
aangegeven met een groen ovaal. Aan de Zwanebloemlaan zijn 33 woningen gesloopt. Deze 
woningen zijn leeg sinds mei 2006. Deze slooplocatie staat in figuur 3 met een lichtblauw 
ovaal weergegeven. De gedwongen verhuizingen hebben zich dus ruim twee jaar geleden 
plaatsgevonden. Deze termijn voldoet aan het criterium van 1 tot 2 jaar. 

De sloop van deze woningen maakt deel uit van het Ontwikkelingsplan Malburgen. De 
hele omgeving gaat de komende jaren flink op de schop. Woningen worden gesloopt of 
gerenoveerd, er komt nieuwbouw en een flink aantal straten worden heringericht. De 
sloopwoningen aan de Waterlelielaan en Zwanebloemlaan maken deel uit van het Plan De 
Wheme. Het gebied De Wheme ligt in het zuidoosten van Malburgen tussen Pleyroute, 
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Immerlooplas en de flats van Immerloo. Rondom de Immerlooplas wordt er op verscheidene 
plaatsen gebouwd. In totaal worden er 370 woningen gebouwd. Het grootste deel wordt 
gevormd door koopwoningen. Momenteel bestaat dit gedeelte van Malburgen voornamelijk 
nog uit huurwoningen. Men verwacht eind 2009 of in 2010 te beginnen met de nieuwbouw. 
Aan de zuidzijde van de Waterlelielaan en Zwanebloemlaan ontwikkelt Volkshuisvesting 
Arnhem een gevarieerde nieuwe woonbuurt. Op de hoek van de Huissensestraat en 
Waterlelielaan komt een appartementencomplex en een groot aantal eengezinswoningen. Aan 
de westzijde van de plas komt een schiereiland met nieuwbouw. Het doel van dit plan is om 
de Immerlooplas meer gebruikswaarde te geven. Er komt vanuit het omringende gebied meer 
zicht op de plas. Bij de ontwikkeling van De Wheme wordt sterk rekening gehouden met de 
natuurwaarde van de plas. Het vormt namelijk een belangrijke ecologische zone. Ook blijft 
het een beschermingsgebied voor de waterwinning. (Homepage Ontwikkelingsplan 
Malburgen, www.malburgen.com; Volkshuisvesting Arnhem, 2008: 1-2)  

Beide slooplocaties liggen in de wijk Malburgen Oost (Zuid). De wijk Malburgen 
Oost (Zuid) is in het bovenstaande figuur 3 rood gemarkeerd. Net zoals in de andere wijken 
van Malburgen, gaat er hier door renovatie en nieuwbouw veel veranderen. Tussen 2006 en 
2008 zijn er 327 woningen gesloopt. Nogmaals 303 woningen zullen tussen 2008 en 2012 
verdwijnen. Malburgen Oost (Zuid) bestaat uit een vijftal buurten. Dit zijn ’t Duifje, 
Immerloo I, Immerloo II, Middelgraaflaan en Zeegsingel en omgeving. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat ’t Duifje geen deel uit maakt van het projectgebied van het 
Ontwikkelingsplan Malburgen. De Waterlelielaan en Zwanebloemlaan maken deel uit van de 
buurt Immerloo I.  
 
3.3 Uitwerking conceptueel model 
 
In het vorige hoofdstuk zijn de theoretische inzichten over gedwongen verhuizing en de 
ruimtelijke, sociale en psychische gevolgen er van besproken. Dit heeft geresulteerd in het in 
figuur 4 weergegeven conceptueel model. In dit model staan de theoretische inzichten uit 
hoofdstuk 2 samengevat.  

Het model zit op de volgende wijze in elkaar. Het linker blok bovenin stelt de 
gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering voor. De drie pijlen 
verwijzen naar de gevolgen van deze gedwongen verhuizing. In de drie rechter blokken 
bovenin staan deze gevolgen beschreven. Ieder blok representeert een onderzoeksvraag. Een 
gedwongen verhuizing heeft volgens de literatuur ten eerste ruimtelijke gevolgen. Deze 
gevolgen manifesteren zich in een verhuispatroon, type buurten en wijken van vertrek en 
aankomst en het type aankomst- en vertrek woning.  

Het tweede blok heeft betrekking op de tweede deelvraag. Deze belicht de psychische 
gevolgen. In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat deze gevolgen uit te splitsen zijn 
in percepties ten aanzien van de gedwongen verhuizing en psychische reacties. Deze 
psychische reacties zijn vervolgens op te splitsen in afflictie, stress en onzekerheid.  

Het derde blok gaat over de derde onderzoeksvraag. In paragraaf 2.6 is verondersteld 
dat een gedwongen verhuizing gevolgen kan hebben op het buurtgebonden sociaal kapitaal 
van een bewoner. In dezelfde paragraaf is er voor gekozen om buurtgebonden sociaal kapitaal 
op te splitsen in 4 dimensies. Deze dimensies zijn sociale interacties en publieke familiariteit 
tussen buurtbewoners, normen en sociale controle in buurten, vertrouwen in buurtbewoners en 
de organisatiegraad in buurten.  

Het onderste blok stelt de vierde onderzoeksvraag voor. Hier gaat het over de sociaal-
economische verscheidenheid van gedwongen verhuizers. Onder sociaal-economische 
verscheidenheid vallen volgens paragraaf 2.7 leeftijd, etnische achtergrond, sociaal-
economische status, sociaal-economische positie en huishoudenssamenstelling. In dit 
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onderzoek wordt onderzocht in hoeverre deze kenmerken samenhangen met de gevolgen van 
gedwongen verhuizen. De drie dubbele pijlen verwijzen hiernaar. 
 
Figuur 4: Conceptueel model van onderzoek 
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Sociaal-economische verscheidenheid van gedwongen verhuizers: 
- Leeftijd 
- Etnische achtergrond 
- Sociaal-economische status 
- Sociaal-economische positie 
- Huishoudenssamenstelling 

 
 
Het bovenstaand conceptueel model beperkt zich alleen tot de theorie. Deze theoretische 
inzichten zijn te abstract om ze te kunnen meten. Het conceptueel moet dus omgezet worden 
naar meetbare indicatoren In de volgende paragrafen zullen per hoofddimensie de indicatoren 
uitgewerkt worden. In de paragraaf 3.3.1 zal dit gebeuren voor de hoofddimensie ruimtelijke 
gevolgen. Paragraaf 3.3.2 en 3.3.3 zullen respectievelijk ingaan op de hoofddimensies 
psychische en buurtgebonden sociaal kapitaal. Tenslotte komen de indicatoren van sociaal-
economische diversiteit van gedwongen verhuisden aan bod. Ter verduidelijking is in bijlage 
2 per hoofddimensie een overzicht van dimensies, subdimensies en indicatoren geplaatst. 
 
3.3.1 Ruimtelijke gevolgen 
In het conceptueel model staan een drietal dimensies van ruimtelijke gevolgen van 
gedwongen verhuizing. Deze 3 dimensies zijn het verhuispatroon, type van wijken en buurten 
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van vertrek en aankomst en type woningen. In paragraaf 2.4.1 zijn de theoretische inzichten 
over het verhuispatroon besproken. Hieruit zijn een drietal indicatoren te distelleren. In de 
theorie komt naar voren dat gedwongen verhuizers vooral op een korte afstand verhuizen. Om 
te achterhalen of deze veronderstelling klopt, is bepaald of ze op een korte of lange afstand 
verhuisd zijn. De tweede indicator is de mate van concentratie. Volgens paragraaf 2.4.1 is 
concentratie het meest kenmerkende aspect van gedwongen verhuizing. De derde indicator is 
het verhuispatroon naar richting. Verhuispatroon naar plaats, wijk en buurt is de laatste 
indicator. Hier wordt gekeken naar welke wijk en buurt de bewoner verhuisd is.   
 De tweede dimensie omvat de type buurten en wijken van vertrek en aankomst. Het is 
vaak onduidelijk wat er onder de buurt verstaan wordt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) en de gemeente Arnhem scheppen hier meer duidelijkheid in. In deze indeling is de 
buurt de kleinste ruimtelijke eenheid. Ter aanvulling op paragraaf 2.4.2 zullen ook de wijken 
in het onderzoek betrokken worden. Deze bevinden zich in de indeling van het CBS en de 
gemeente Arnhem op een hoger schaalniveau. Door alleen te kijken naar gegevens op 
buurtniveau, kun je informatie gaan missen die voor dit onderzoek relevant kan zijn. De 
meeste informatie is juist over de wijken te vinden. Verder spelen wijken een grote rol bij de 
woon- en leefomgeving van een bewoner. Het gaat bij deze dimensie alleen om de kenmerken 
van de buurten zelf. Het betreft hier de subdimensies bevolking, woningvoorraad en sociaal-
economische kenmerken. Er is voor deze drie subdimensies gekozen omdat de theoretische 
inzichten uit paragraaf 2.4.2 alleen de nadruk leggen op sociaal-economische kenmerken en 
bevolking en woningvoorraad van de vertrek- en aankomstbuurten. De subdimensie bevolking 
is onder te verdelen in de indicatoren leeftijdsopbouw, aandeel niet-westerse allochtonen en 
huishoudenssamenstelling. Onder de subdimensie woningvoorraad vallen de indicatoren 
eigendomsverhouding, woningtype, bouwperiode en gemiddelde woningwaarde. De 
subdimensie sociaal-economische kenmerken is op te splitsen in de indicatoren aandeel niet-
werkende werkzoekenden, aandeel lage inkomens, gemiddeld besteedbaar 
huishoudensinkomen en aandeel uitkeringsontvangers.      
       Een laatste dimensie van ruimtelijke gevolgen is het type woningen. Deze dimensie heeft 
zowel betrekking op de oude woonsituatie (voor verhuizing) als op de huidige woonsituatie 
(na verhuizing). Uit paragraaf 2.4.3 is naar voren gekomen dat deze dimensie in 2 
subdimensies op te splitsen is. De eerste subdimensie is woningkenmerken. Hiervan zijn de 
indicatoren eigendomssituatie, maandelijkse huursom, woningsoort en bouwperiode van de 
woning. De tweede subdimensie is bewonersoordeel over woningkwaliteit. Woningkwaliteit 
kan naar mijn idee het beste op een subjectieve wijze gemeten worden. Het aantal vierkante 
meters van een tuin zegt weinig over de kwaliteit. Het gaat er om wat het oordeel hierover is 
in de ogen van de bewoner. Onder deze indicator vallen de oordelen van de bewoner over de 
grootte van woning, indeling van woning, grootte van tuin, onderhoud en isolatie.  
 
3.3.2 Psychische gevolgen 
Volgens paragraaf 2.5 zijn de psychische gevolgen onder te verdelen in 2 dimensies. Omdat 
het hier om percepties gaat, is het niet mogelijk om deze hoofddimensie uit te werken in 
objectief meetbare indicatoren. Ieder individu heeft zijn eigen unieke perceptie. Een individu 
bepaalt wat er onder een bepaalde indicator valt. Ook biedt dit onderzoek geen ruimte voor 
een gedetailleerde uitwerking van psychologische processen. De indicatoren zullen hier dus 
een bredere insteek krijgen. De eerste dimensie is perceptie ten aanzien van gedwongen 
verhuizing. De indicatoren van deze dimensie zijn te achterhalen via het analysemodel van 
Kleinhans en Kruythoff. Dit model is terug te vinden in figuur 1 in paragraaf 2.5.2. Dit model 
onderscheidt twee subdimensies. De eerste subdimensie is perceptie van gedwongen 
verhuizing. Hiervan zijn de indicatoren verzet, angst, onwilligheid, blijdschap, instemming, 
berusting en gelatenheid. De tweede subdimensie is de perceptie van de nieuwe woonsituatie 
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ten opzichte van de oude woonsituatie. Deze subdimensie is volgens het model onder te 
verdelen in perceptie van verslechtering, perceptie van verbetering en perceptie van geen of 
weinig verandering. 
 Psychische reacties vormen de tweede dimensie. Volgens het conceptueel model uiten 
deze zich in afflictie, stress en onzekerheid. Afflictie bestaat volgens paragraaf 2.5.3 uit 
gevoelens van heimwee, gevoelens van verlies, neiging tot idealisering van de oude 
woonsituatie, gevoelens van verdriet, verlies van vertrouwen en een negatief zelfbeeld. De 
laatste twee aspecten hiervan zullen afvallen. Negatief zelfbeeld is te confronterend om te 
onderzoeken en verlies van vertrouwen zal bij buurtgebonden sociaal kapitaal aan bod komen. 
Onder afflictie vallen dus de indicatoren gevoelens van heimwee, neiging tot idealisering van 
oude woonsituatie, gevoelens van verdriet en gevoelens van verlies. Stress en onzekerheid 
hoeven niet in meetbare indicatoren opgesplitst worden. Iedere gedwongen verhuisde weet 
wat hieronder verstaan wordt. Er zal dus onderzocht worden of zij door de gedwongen 
verhuizing gevoelens van stress en onzekerheid kennen.  
        
3.3.3 Buurtgebonden sociaal kapitaal 
Buurtgebonden sociaal kapitaal bestaat uit de dimensies sociale interacties en publieke 
familiariteit tussen buurtbewoners, normen en sociale controle in buurten, vertrouwen in 
buurtbewoners en de organisatiegraad in buurten. Deze dimensies zijn afkomstig uit de 
theoretische inzichten over buurtgebonden sociaal kapitaal. Deze zijn in paragraaf 2.6.4  
besproken. In dezelfde paragraaf is gemotiveerd waarom er voor deze 4 dimensies gekozen is. 
De indicatoren hebben hier ook een brede insteek. Het gaat hier namelijk ook om percepties. 
Deze dimensie is vervolgens op te delen in 3 subdimensies. Sociale interacties is hiervan de 
eerste subdimensie. Onder deze subdimensies vallen de indicatoren aantal en aard van sociale 
interacties met buurtbewoners. Volgens Blokland-Potters (1998) en Fischer (1982) zijn er 
verschillende vormen van burenrelaties. Bij aantal gaat het niet om de daadwerkelijke 
aantallen. Het is naar mijn idee onzinnig om het aantal sociale interacties van een bewoner te 
gaan tellen. Percepties zeggen meer dan aantallen. De tweede subdimensie is publieke 
familiariteit. Uit paragraaf 2.6.4 is naar voren gekomen dat publieke familiariteit betrekking 
heeft op sociale relaties waar in iemand zoveel informatie over de ander heeft dat hij in staat 
is om hem te herkennen. Publieke familiariteit is dus gemeten met de indicator mate van 
herkenning van de gezichten van buurtbewoners. De derde subdimensie is wederkerigheid. 
Wederkerigheid uit zich volgens paragraaf 2.6.4 in wederzijdse diensten. Voorbeelden 
hiervan zijn het lenen van suiker of geld en het water geven van planten tijdens de vakantie. 
Deze wederzijdse diensten vallen onder de indicator wederzijdse steun en hulp aan 
buurtbewoners. De tweede indicator heeft betrekking op bereidheid tot hulp of ondersteuning 
van buurtbewoner zonder wederdienst. De laatste indicator is vertrouwen in wederdienst van 
buurtbewoner 
 De tweede dimensie is normen en sociale controle in buurten. Normen en sociale 
controle in buurten is volgens paragraaf 2.6.4 te verdelen in 2 subdimensies. De eerste is 
normen. Uit de theoretische inzichten zijn hieruit twee indicatoren te halen. Dit zijn 
opvattingen over omgang tussen buurtbewoners en opvattingen over de omgang met de 
woonomgeving. Een voorbeeld van de eerste indicator zijn opvattingen over de mate van 
bemoeienis tussen buurtbewoners. Een voorbeeld van de tweede indicator zijn opvattingen 
over slim gebruik van schaarse parkeerruimte. Naast de normen zelf, is handhaving ervan ook 
een belangrijk onderdeel van sociaal kapitaal. Een middel van handhaving binnen de buurt is 
sociale controle. Sociale controle omvat dus de tweede subdimensie. Hieronder valt volgens 
Sampson (1997) bereidheid tot ingrijpen bij ongewenste situaties in de buurt. Een voorbeeld 
hiervan is het aanspreken van jongeren op ongewenst gedrag.  
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 Het derde aspect van buurtgebonden sociaal kapitaal is vertrouwen tussen 
buurtbewoners. Hieronder vallen volgens paragraaf 2.6.4 de indicatoren algemeen vertrouwen 
in buurtbewoners en vertrouwen in naaste buren.  
 De vierde en laatste dimensie van buurtgebonden sociaal kapitaal is organisatiegraad 
in buurten. Deze dimensie is volgens paragraaf 2.6.4 te verdelen in 5 indicatoren. De eerste 3 
indicatoren zijn lidmaatschap van een buurtvereniging, lidmaatschap van verenigingen binnen 
de buurt en het doen van vrijwilligerswerk binnen de buurt. De tweede indicator heeft 
betrekking op sportverenigingen en gezelschapsverenigingen. De andere 2 indicatoren zijn 
participatie aan buurtactiviteiten en bereidheid tot collectieve actie voor verbetering van de 
buurt.  
 
3.3.4 Sociale economische verscheidenheid 
De sociaal-economische verscheidenheid binnen groep gedwongen verhuizers is volgens het 
bovenstaande conceptueel model in te delen in dimensies leeftijd, etnische achtergrond, 
sociaal-economische status, sociaal-economische positie en huishoudenssamenstelling. Deze 
5 dimensies zijn afkomstig uit paragraaf 2.7. De dimensie leeftijd spreekt voor zich. Het gaat 
hier om leeftijd in jaren. Etnische achtergrond is gemeten aan de hand van het geboorteland 
van een of beide ouders. Als een of beide ouders van een gedwongen verhuizer in Turkije 
geboren is, is zijn etnische achtergrond Turks. De dimensie sociaal-economische status is te 
splitsen in de indicatoren netto huishoudensinkomen per maand en laatst voltooide opleiding. 
Het huishoudensinkomen per maand is het inkomen wat de gedwongen verhuizer en 
eventueel zijn of haar partner per maand verdienen. Netto is wat iemand iedere maand aan 
loon of uitkering op zijn bank- of girorekening krijgt gestort. Dit is exclusief kinderbijslag, 
huurtoeslag en andere toelagen. Sociaal-economische positie komt tot uitdrukking in 
dagelijkse bezigheden. Deze kunnen variëren van betaald werk (meer of minder dan 20 uur 
per week) tot werkloosheid. Andere dagelijkse bezigheden zijn arbeidsongeschiktheid, 
huishoudelijk werk thuis, opleiding/studie en pensionering. Huishoudenssamenstelling heeft 
betrekking op de samenstelling van personen in het huishouden van de gedwongen verhuizer. 
Hier valt onderscheid te maken in alleenstaande huishoudens, gezinnen en huishoudens met 2 
volwassenen.  
 
3.4 Schriftelijke enquête  
 
De dataverzameling bestaat ten eerste uit een schriftelijke enquête. Deze enquête is gebruikt 
om een antwoord op de eerste en laatste onderzoeksvraag te geven. Deze twee 
onderzoeksvragen belichten namelijk de kwantitatieve aspecten van het onderzoek. Onder 
deze kwantitatieve aspecten vallen ruimtelijke gevolgen als verhuispatroon en woningtype, en 
sociaal-economische kenmerken als leeftijd of etnische achtergrond. Een schriftelijke enquête 
is een goede manier om deze kwantitatieve gegevens te verzamelen. Hiervoor zijn twee 
redenen. Ten eerste zijn gegevens van een groot aantal respondenten noodzakelijk om een 
betrouwbaar antwoord op deze onderzoeksvragen te kunnen geven. Met een schriftelijke 
enquête kun je snel en goedkoop een grote groep respondenten bereiken. Andere 
dataverzamelingstechnieken zoals een interview zijn hiervoor te tijdrovend. Dit onderzoek 
heeft niet de middelen om 100 interviews af te leggen. Ten tweede zijn deze kwantitatieve 
aspecten geschikt voor enquêtevragen. Voor iedere indicator kun je een enquêtevraag op 
stellen doordat ze in te delen zijn in antwoordcategorieën.  

Paragraaf 3.4.1 zal ingaan op de vraag wat er met deze enquête gemeten wordt. In 
paragraaf 3.4.2 komt de opbouw van de vragenlijst aan bod. Ter verduidelijking bevindt zich 
in bijlage 3 de verstuurde vragenlijst. Paragraaf 3.4.3 zal over de steekproef, organisatie en 
representativiteit van de enquête gaan.  
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3.4.1 Wat wordt er gemeten? 
Aan de hand van de schriftelijke enquête zijn ten eerste de ruimtelijke gevolgen van de 
gedwongen verhuizing gemeten. Hieronder valt het verhuispatroon. De respondenten zijn 
gevraagd om hun huidige en oude postcode en adres op te geven. Aan de hand van de 
postcodes en adressen zijn de oude en nieuwe adressen op een kaart gelokaliseerd. Hiermee is 
bepaald op welke afstand ze verhuisd zijn en of er sprake is van een concentratiepatroon. Ook 
zijn aan de hand hiervan de wijken en buurten van aankomst en vertrek achterhaald. 
Daarnaast is deze schriftelijke enquête gebruikt om de veranderingen in woningtype te 
onderzoeken.  
 Ten tweede is de schriftelijke enquête gebruikt om de sociaal-economische 
verscheidenheid binnen de groep gedwongen verhuisden in beeld te brengen. Er zijn aan de 
gedwongen verhuisden vragen gesteld over henzelf en hun huishoudens. Het betreft hier de 
sociaal-economische kenmerken. Hiermee kan een antwoord gegeven worden op de vraag wie 
de gedwongen verhuizers zijn en in hoeverre deze kenmerken samenhangen met de gevolgen 
van gedwongen verhuizing.  
 
3.4.2 Opbouw vragenlijst  
De schriftelijke enquête bestaat uit 21 vragen. Het merendeel van deze vragen zijn gesloten 
meerkeuzevragen. Het grootste voordeel hiervan is dat het voor de respondenten niet veel tijd 
kost om te vragen in te vullen en dat ze niet lang over een antwoord hoeven na te denken. Op 
deze manier kan de respons op de schriftelijke vragenlijst vergroot worden. Tevens zijn 
gesloten vragen makkelijker te verwerken. Wel ontstaat het gevaar dat de 
antwoordmogelijkheden niet overeenkomen met het antwoord van een respondent. Dit kan de 
geldigheid van de antwoorden beïnvloeden. Ook zijn er een aantal open vragen. De verklaring 
hiervoor is dat het voor deze vragen niet mogelijk was om de antwoorden in categorieën in te 
delen.   

Iedere gesloten vraag bestaat uit vijf of zes antwoordmogelijkheden. Voor de indeling 
van de antwoordmogelijkheden is gebruik gemaakt van vragenlijsten uit andere onderzoeken 
over gedwongen verhuizing, zoals Kleinhans (2005) en Kleinhans en Kruythoff (2002). Bij 
iedere vraag heeft een respondent de mogelijkheid om de categorie weet niet aan te kruizen. 
Hiermee is voorkomen dat de respondenten opgedrongen worden om een vraag te 
beantwoorden. Soms weet hij het antwoord niet of wilt hij geen antwoord geven. Bij een 
aantal vragen bevindt zich ook een overige categorie. Hier kan de respondent een antwoord 
invullen die bij geen van de keuzemogelijkheden aansluit. Hiermee wordt voorkomen dat het 
antwoord van een respondent niet bij een van de antwoordcategorieën aansluit. Een aparte 
groep binnen de meerkeuzevragen vormen de opinievragen. Respondenten kunnen hier 
aankruizen in hoeverre zij eens zijn met een bepaalde stelling. Deze lickert items bestaan uit 
de antwoordmogelijkheden helemaal mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens en helemaal 
mee oneens. Ook hier hebben zij de mogelijkheid om de vraag met weet niet te beantwoorden.  

De vragenlijst is onderverdeeld in een viertal blokken. De eerste 2 blokken gaan in op 
de woonsituatie van de gedwongen verhuisden. De woonsituatie voor de gedwongen 
verhuizing wordt belicht in blok 1. Blok 2 behandelt de woonsituatie na de gedwongen 
verhuizing. Het kent dezelfde opbouw als het eerste blok. Door antwoorden in beide blokken 
te vergelijken, kan achterhaald worden wat de ruimtelijke gevolgen van gedwongen 
verhuizing zijn. In beide blokken worden de respondenten eerst naar hun adres en postcode 
gevraagd. De overige vragen gaan in op de eigendomssituatie, aankoopprijs, maandelijkse 
huursom, woningsoort en bouwperiode. De laatste vraag belicht het oordeel van de bewoner 
over woningkwaliteit. Een vijftal stellingen ten opzichte van de woningkwaliteit zijn aan de 
respondenten voorgelegd. De respondenten moeten aangeven in hoeverre zij met de 
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voorgelegde stelling eens zijn. Om de respondenten alert te houden, is een positieve 
formulering met een negatieve formulering omgewisseld. 

In het derde blok zijn vragen over de sociaal-economische kenmerken van de 
respondent gesteld. Deze hebben ook betrekking op het huishouden waarvan hij of zij deel 
uitmaakt. Er is bewust voor gekozen om deze vragen pas in het derde blok aan bod te laten 
komen. Hierin komt een aantal vragen voor die voor de respondenten confronterend kunnen 
zijn. Een voorbeeld hiervan is het huishoudensinkomen per maand. Als je deze vragen in het 
begin van de vragenlijst stel, bestaat het gevaar dat ze de vragenlijst niet meer verder willen 
invullen. De vragen gaan in op de 5 dimensies van sociaal-economische verscheidenheid uit 
het bovenstaande conceptueel model in figuur 4. Er is buiten deze dimensies een extra vraag 
gesteld over het geslacht van de respondenten.  
 Het vierde blok biedt tenslotte ruimte voor algemene vragen. Ten eerste zijn de  
respondenten gevraagd of ze nog opmerkingen en aanvullingen hebben die voor dit onderzoek 
van belang kunnen zijn. Aspecten waaraan nog niet gedacht kunnen dan in het onderzoek 
meegenomen worden. Daarnaast zijn de respondenten gevraagd of ze bereid zijn om mee te 
werken aan de diepte-interviews over de psychische en sociale gevolgen van gedwongen 
verhuizing. Hiermee kunnen de kandidaten voor de interviews gemakkelijker geselecteerd 
worden. 
 
3.4.3 Steekproef, organisatie en representativiteit  
De vragenlijst is verspreid over een steekproef van 98 huishoudens. Dit zijn de huishoudens 
die gewoond hebben in de sloopwoningen aan de Waterlelielaan en Zwanebloemlaan. In 
paragraaf 3.2.3 is uitgelegd waarom er voor deze 2 slooplocaties gekozen is. In totaal hebben 
105 huishoudens hier gewoond. Echter 7 hiervan konden niet meedoen aan de steekproef, 
omdat hun adres bij Volkshuisvesting Arnhem onbekend was. Deze steekproef is in overleg 
met woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem geselecteerd. Volkshuisvesting Arnhem is 
verantwoordelijk voor de sloop binnen Malburgen en weet waar, hoeveel en wanneer de 
woningen gesloopt zijn. Gelet op de hierboven gestelde criteria en de middelen van dit 
onderzoek, is de keuze op deze steekproef gevallen.  

Ook is Volkshuisvesting Arnhem geraadpleegd omdat deze instantie de beschikking 
over de nieuwe huisadressen van de gedwongen verhuisden heeft. Het is voor het onderzoek 
belangrijk om te weten waar de gedwongen verhuisden naar toe verhuisd zijn. De schriftelijke 
enquête moet namelijk naar deze adressen gestuurd worden. Zonder de medewerking van 
deze woningcorporatie, was het zeer moeilijk geweest om deze adressen te achterhalen. Het 
opsporen van deze adressen is volgens Atkinson (2000b) namelijk zeer complex. Deze 
adressen zijn vaak onbekend omdat verhuisbewegingen slecht geregistreerd worden. 
Volkshuisvesting was ook verantwoordelijk voor de verspreiding van de vragenlijst. De 
vragenlijst is digitaal naar hen gestuurd en zij hebben de papieren versie via de post naar de 
respondenten gestuurd. Vervolgens stuurden zij de vragenlijsten ingevuld weer terug naar 
Volkshuisvesting Arnhem. Deze manier van verspreiding is een bewuste keuze. Ten eerste 
kost het minder tijd. Zonder medewerking van Volkshuisvesting Arnhem had ik zelf de 
adressen moeten achterhalen en de vragenlijst zelf op moeten sturen. Ten tweede spreekt een 
brief van Volkshuisvesting Arnhem de bewoners meer aan. Ook heeft de woningcorporatie 
meer expertise en ervaring in het verspreiden van schriftelijke vragenlijsten. (Atkinson, 
2000b: 308)  
 Een van de grootste nadelen van een schriftelijke enquête is de lage respons. De non-
respons op een schriftelijke enquêtes is namelijk erg hoog. Normaal gesproken ligt de non-
respons op 80%. Mensen zijn weinig bereid om een vragenlijst in te vullen. Daarom streeft dit 
onderzoek bij een steekproef van 98 respondenten naar een respons van 20 respondenten. 
Voor de representativiteit van het onderzoek zal het beter zijn als de respons hoger ligt. 
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Daarom zijn er een aantal maatregelen getroffen om de respons te stimuleren. Ten eerste is 
aan de vragenlijst een motivatiebrief toegevoegd. Hierin wordt uitgelegd wat het onderzoek 
inhoudt en dat het van belang is om mee te doen. Daarnaast is er bij de vragenlijst een 
antwoordenvelop meegestuurd. Het is dan voor de respondenten eenvoudiger om te 
vragenlijst terug te sturen. Een postzegel is hierbij niet nodig. Tenslotte is er aan iedere derde 
deelnemer, die de vragenlijst ingevuld terugstuurde, een waardebon verstuurd. 
 De schriftelijke enquête heeft een respons van 16 gedwongen verhuisden opgeleverd. 
Door een onbekende reden is een vragenlijst bij een bewoner beland die niet aan de 
Waterlelielaan of Zwanebloemlaan woonde. Zijn oude woning stond namelijk aan de 
Pinksterbloemstraat. Een tabel met het sociaal-economische profiel van de respondenten 
bevindt zich in bijlage 4. De respons ligt iets onder het streefgetal van 20 respondenten. Wel 
zijn alle vragenlijsten volledig ingevuld en geven ze voor dit onderzoek een goede bron van 
informatie. Er is overwogen om een herhalingsverzoek te doen, maar voor 4 respondenten 
extra gaat hier te veel tijd in zitten. 20 respondenten zullen sowieso geen volledig 
representatief beeld geven van de gevolgen van gedwongen verhuizing als gevolg van 
stedelijke herstructurering. Alleen al in Malburgen worden in totaal 1.250 woningen gesloopt. 
Dit betekent dat dit onderzoek niet volledig representatief is en alleen een indicatie  van de 
ruimtelijke gevolgen en de sociaal-economische verscheidenheid van gedwongen verhuizers 
zal kunnen geven.   

Voor de representativiteit van het onderzoek is wel van belang dat het sociaal-
economisch profiel van de respondenten overeenkomt met het sociaal-economisch profiel van 
de totale groep gedwongen verhuisden van Malburgen. Het is echter niet mogelijk om hiervan 
gegevens te verkrijgen. Dan kan er gekozen worden om een vergelijking te maken met het 
sociaal-economisch profiel van de bewoners van Immerloo I. Dit heeft echter geen zin omdat 
juist in paragraaf 2.7 verondersteld is dat gedwongen verhuizers een afwijkend sociaal-
economisch profiel hebben. Verschillen tussen het sociaal-economisch profiel van de 
steekproef en Immerloo I worden dan niet door de representativiteit van de steekproef 
veroorzaakt maar door het feit dat zij gedwongen verhuizers zijn. 
 
3.4.4 Data-analyse 
De schriftelijke enquête heeft als doel om een antwoord op de eerste en tweede 
onderzoeksvraag te geven. Dit betekent dat de ingevulde vragenlijsten geanalyseerd moeten 
worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van SPSS. SPSS biedt de mogelijkheid om gegevens 
snel en betrouwbaar te analyseren. Hiervoor zijn eerst een aantal variabelen opgesteld. De 
variabelen sluiten aan bij de vragen uit de vragenlijst. Sommige vragen, zoals het adres, 
postcode en woonplaats, zijn voor de overzichtelijkheid in meerdere variabelen opgesplitst. 
Het merendeel van de variabelen zijn numeriek. Dit betekent dat er vooraf een codeboek is 
opgesteld. In dit codeboek correspondeert iedere antwoordcategorie met een cijfer. 
Vervolgens zijn de antwoorden van de respondenten ingevoerd. Daarna zijn de gegevens 
geanalyseerd. Van iedere variabele is een frequentietabel uitgedraaid. Vervolgens zijn de 
gegevens overgezet naar tabellen in Word. Word is namelijk beter geschikt voor het opmaken 
van grafieken en tabellen dan SPSS. Vanuit deze tabellen zijn de resultaten van de vragenlijst 
geïnterpreteerd. Ook zullen zij in het volgende hoofdstukken gebruikt worden om de 
onderzoeksresultaten te presenteren.  
  Niet alle gegevens van de schriftelijke enquête konden met SPSS geanalyseerd 
worden. Zo is er in dit onderzoek een koppeling gemaakt tussen de sociaal-economische 
verscheidenheid van de gedwongen verhuisden en het verhuispatroon. Uit paragraaf 2.7.2 is 
sterk naar voren gekomen dat leeftijd, etnische achtergrond en sociaal-economische status 
veel invloed op het verhuispatroon van gedwongen verhuizers hebben. Ook biedt SPSS niet 
de mogelijk voor een ruimtelijke analyse. Het verhuispatroon is daardoor op een andere wijze 
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geanalyseerd. Hierbij is veelvuldig gebruik gemaakt van kaartmateriaal. Ter ondersteuning en 
verduidelijking van het kaartmateriaal zijn er ook een aantal geostatistische berekeningen 
uitgevoerd.  
 
3.5 Diepte-interviews 
 
Naast kwantitatieve aspecten, spelen kwalitatieve aspecten in dit onderzoek ook een rol. Deze 
kwalitatieve aspecten hebben betrekking op percepties ten aanzien van de psychische en 
sociale gevolgen van gedwongen verhuizing. Deze aspecten vormen de tweede en derde 
deelvraag van het onderzoek. Zij zijn aan de hand van diepte-interviews gemeten. Bij 
perceptie gaat het om de daadwerkelijke zintuiglijke waarneming. De gedwongen verhuizer 
staat hierbij centraal. Deze percepties hoeven niet per se overeen te komen met de 
werkelijkheid. Er is bewust voor gekozen om naar de percepties te kijken omdat het zeer 
lastig is om psychische en sociale gevolgen op een objectieve manier te meten. Psychologie 
speelt zich af in de hoofden van de gedwongen verhuizers. Buurtgebonden sociaal kapitaal is 
ook een individueel kenmerk. Hier gaat het dus ook om de gevolgen in de ogen van de 
bewoners zelf. Dit vergt uiteraard een andere aanpak van dataverzameling. Een schriftelijke 
vragenlijst is niet geschikt om deze percepties te meten. Percepties zijn naar mijn idee niet op 
een geldige manier in categorieën en getallen te ondervangen. Iedere bewoner heeft zijn eigen 
unieke perceptie. Tevens kost het mensen zeer veel tijd en moeite om ze op papier te zetten. 
Een hiervoor wel geschikte vorm van dataverzameling zijn diepte-interviews. Paragraaf 3.5.1 
zal  ingaan op de vraag wat deze interviews gemeten hebben. Paragraaf 3.5.2 gaat over de 
opbouw van het interview. Paragraaf 3.5.3 besteedt aandacht aan de organisatie, steekproef en 
representativiteit van de interviews. Paragraaf 3.5.4  belicht de analyse van de 
interviewgegevens. 
 
3.5.1 Wat wordt er gemeten? 
De diepte-interviews zijn ten eerste op de percepties van de bewoners over de psychische 
gevolgen gedwongen verhuizing ingegaan. De psychische gevolgen zijn volgens het 
conceptueel model te verdelen in een tweetal dimensies. De eerste indicator is perceptie ten 
aanzien van gedwongen verhuizing. Er is gevraagd hoe de bewoners hun gedwongen 
verhuizing in hun ogen ervaren hebben. In de vraagstelling heeft het analysekader van 
Kleinhans en Kruythoff uit figuur 1 in paragraaf 2.5.2 als leidraad gediend. De tweede 
indicator is psychische reacties op de gedwongen verhuizing. De respondenten zijn gevraagd 
welke psychische reacties bij hun gedwongen verhuizing gepaard zijn gegaan.  
 Het tweede gedeelte van het interview heeft de percepties van de bewoners van de 
sociale gevolgen van gedwongen verhuizing behandeld. De vragen sluiten aan bij de 4 
dimensies die uit het in figuur 4 weergegeven conceptueel model afkomstig zijn. 
Achtereenvolgens hebben de vragen sociale interacties en publieke familiariteit tussen 
buurtbewoners, normen en sociale controle in buurten, vertrouwen tussen buurtbewoners en 
organisatiegraad in buurten belicht.  

Ook hebben deze interviews als doel om een antwoord te geven op de vierde 
onderzoeksvraag. Deze onderzoeksvraag kijkt naar de samenhang tussen de sociaal-
economische diversiteit van gedwongen verhuizers en de psychische en sociale gevolgen. Om 
hierop een antwoord te kunnen geven, zullen de interviewgegevens met de enquêteresultaten 
gekoppeld worden.   
 
3.5.2 Opbouw diepte-interviews 
Het interview bestaat uit 4 blokken. Ter verduidelijking is de vragenlijst in bijlage 5 geplaatst. 
Het eerste deel omvat de inleiding. De inleiding biedt ruimte voor uitleg van het onderzoek en 
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het doornemen van de door de respondent ingevulde vragenlijst. Het is hierdoor mogelijkheid 
om opvallende punten of onduidelijkheden uit de vragenlijst met de respondent door te 
nemen. Het tweede blok ging in op de psychische gevolgen van gedwongen verhuizing. De 
vragen sloten aan bij de hierboven geformuleerde dimensies van psychische gevolgen. Het 
derde blok behandelde de gevolgen op het buurtgebonden sociaal kapitaal van de respondent. 
Ook hier sluiten de vragen aan bij de opgestelde dimensies en indicatoren. Wel is in beide 
blokken er voor gezorgd dat de vragen voor de respondenten begrijpbaar zijn en aansluiten bij 
hun belevingsniveau. Soms zal de respondent gevraagd worden hoe hij in bepaalde situaties 
zal handelen of op een bepaalde stelling een reactie te geven. Het laatste gedeelte vormt de 
afsluiting. Hierin is de respondenten gevraagd of ze nog aanvullingen of opmerkingen op het 
onderzoek hebben. Tevens is aan de respondent de analyse van interviewgegevens uitgelegd 
en hoe er met privégegevens omgegaan wordt.  

De vragenlijst kan gekarakteriseerd als een interviewguide worden. Dit betekent dat de 
interviews een niet-gestructureerd karakter hebben. De opbouw van het interview is alleen in 
hoofdlijnen bekend. Ook heeft het interview geen vast verloop. Het is aan de interviewer en 
de respondent zelf hoe het interview zal verlopen. Natuurlijk zal de interviewer hierbij wel de 
regie in handen hebben. Tevens kent de vragenlijst geen vooraf gestructureerde vragen. Alle 
vragen zijn open zodat de geïnterviewde de mogelijkheid krijgt om een eigen antwoord te 
kunnen geven. Het biedt verder alleen ruimte aan steekwoorden en topics die in het interview 
besproken worden. Deze steekwoorden en topics zijn gebaseerd op de indicatoren uit het 
conceptuele model. Een groot voordeel van een interviewguide is dat de respondent een eigen 
inbreng kan hebben. Er kunnen dan voor het onderzoek relevante aspecten boven tafel komen 
waaraan binnen dit onderzoek niet gedacht is.  
 
3.5.3 Steekproef, organisatie en representativiteit 
De interviews zijn gehouden onder de respondenten die in de schriftelijke vragenlijst 
aangegeven hebben dat ze bereid zijn om aan het vervolgonderzoek mee te doen. Deze vraag 
is om een tweetal redenen in de schriftelijke vragenlijst gesteld. Ten eerste is het makkelijker 
om de respondenten te selecteren. Er hoeft dan alleen contact op met bewoners opgenomen 
worden die bereid zijn om deel te nemen aan het interview. Hierdoor worden er geen 
bewoners aangetroffen die niet aan het interview mee willen doen. Ook worden de bewoners  
niet door het telefoontje overvallen doordat ze weten dat dit er aan zal komen. Dit is ten 
tweede voordelig voor de kwaliteit van het interview. De respondenten kunnen zich dan op 
het interview voorbereiden. Hierdoor wordt het voor hen makkelijker om de interviewvragen 
te beantwoorden.    

6 deelnemers van de schriftelijke enquête hebben aangegeven dat ze bereid waren om 
aan de interviews mee te doen. Hiervan zijn er 5 aselect geselecteerd. Een respondent viel af 
omdat hij niet meer bereid was om aan het interview te participeren. Daarnaast laten de 
beschikbare tijd en middelen voor dit onderzoek niet toe om een grotere steekproef te nemen.  
Diepte-interviews zijn namelijk een tijdrovende manier van dataverzameling. 4 diepte-
interviews geven echter geen betrouwbaar beeld over de psychische en sociale gevolgen van 
gedwongen verhuizing. Dit betekent dat de conclusies op dit gebied alleen voor deze groep 
gelden. Zelfs indicaties zijn op basis van 4 respondenten moeilijk. Het is wel mogelijk om aan 
de hand hiervan de theoretische veronderstellingen uit paragrafen 2.5 en 2.6 te toetsen. Het 
sociaal-economisch profiel van de 4 respondenten staat in figuur 5 weergegeven.  

Wel is het belangrijk dat het sociaal-economisch profiel van de interviewrespondenten 
overeenkomt met de gehele steekproef die de schriftelijke vragenlijst teruggestuurd heeft. Dit 
is niet helemaal het geval. De verklaring hiervoor is dat niet iedereen bereid was om aan de 
interviews deel te nemen. Op deze manier komt het altijd wel voor dat bepaalde 
bevolkingsgroepen buiten de boot vallen. Dit geldt vooral voor bewoners van niet-westerse 
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achtergrond. Het aandeel niet-westers allochtonen (25% tegenover 62% voor de gehele 
steekproef ) is onder de geïnterviewden ondervertegenwoordigd. Hierdoor is er een 
oververtegenwoordiging van respondenten van Nederlandse afkomst. Ook zijn het aantal    
hoger opgeleiden (MBO of HBO) (75% tegenover 40% voor de gehele steekproef), 
alleenstaanden (75% tegenover 57% voor de gehele steekproef) en mensen met een betaalde 
baan (50% tegenover 25% voor de gehele steekproef) onder de geïnterviewden 
oververtegenwoordigd. Op het gebied van inkomen en leeftijd geeft de steekproef van 
interviewrespondenten wel een representatief beeld. Belangrijker is echter dat ieder sociaal-
economisch kenmerk in het deelnemersveld vertegenwoordigd is. Dit is hier zeker het geval. 
Onder de deelnemers aan de interviews bevinden zich zowel niet-westers allochtonen als 
autochtonen, lage inkomens als hogere inkomens, laagopgeleiden als hoogopgeleiden, 
arbeidsongeschikten als mensen met een betaalde baan en alleenstaanden als alleenstaanden 
met thuiswonende kinderen.  
 
Figuur 5: Sociaal-economisch profiel deelnemers diepte-interviews 
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4
Leeftijd 45 tot 54 jaar 45 tot 54 jaar 25 tot 34 jaar 35 tot 44 jaar 
Geslacht Man Vrouw Vrouw Vrouw 
Geboorteland 
ouders 

Nederland Nederland Nederland Suriname 

Huishoudens- 
inkomen 

€500,-  tot €1.000,- €500,- tot €1.000,- € 1.000,- tot  
€ 1.500,-

€ 1.000,- tot  
€ 1.500,- 

Laatst voltooide 
opleiding 

HBO Basisonderwijs HBO MBO 

Dagelijkse 
bezigheden 

Arbeids- 
Ongeschikt 

Huishoudelijk werk 
thuis 

Betaald werk (meer 
dan 20 uur per 
week) 

Betaald werk (meer 
dan 20 uur per 
week) 

Huishoudens- 
samenstelling 

Alleenstaand Alleenstaand Alleenstaand Alleenstaand met 
thuiswonend(e) 
kind(eren)  

 
 De interviews hebben bij de respondenten thuis op afspraak plaats gevonden. Ze 

hebben ongeveer 1.5 uur per respondent in beslag nemen. Hierdoor kan er diep op het 
onderwerp ingaan worden. De interviews zijn opgenomen met een digitale mp3-recorder. 
Hierdoor hoeft niet alles op papier gezet worden en kan er volledig op het interviewen gericht 
worden. Na de hand kunnen de  interviews nageluisterd worden en de belangrijke punten en 
citaten in de onderzoeksresultaten verwerkt worden.  
 
3.5.4 Data-analyse 
Van elk interview is een interviewverslag gemaakt. In deze verslagen komen de belangrijkste 
punten uit het interview aan bod. Het vormt eigenlijk een samenvatting van het interview. 
Verder biedt het interviewverslag ruimte voor bijzonderheden als naam van de respondent, 
datum, tijd en locatie van het interview. Hiervoor is bewust gekozen. Een andere manier van 
verwerking van interviewmateriaal is het woordelijk protocol. Hierin wordt al het gesproken 
woord letterlijk overgezet naar tekst. Het opstellen van woordelijke protocollen is echter een 
tijdrovend karwei. Interviewverslagen schrijven kost veel minder tijd. Het is een veel 
efficiëntere manier van dataverwerking. Een nadeel van een interviewverslag is dat het 
minder betrouwbaar is. Dit komt omdat er informatie geselecteerd, samengevat en het in eigen 
woorden vermeld wordt. Dit nadeel wordt gedeeltelijk ondervangen door het interviewverslag 
in de volgende hoofdstukken te laten ondersteunen met letterlijke citaten.      
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3.6 Literatuuronderzoek 
 
De schriftelijke enquête en diepte-interviews omvatten niet alle aspecten van dit onderzoek. 
Een van de dimensies uit het conceptueel model valt buiten de boot. Dit is het profiel van de 
aankomst- en vertrekbuurten. Veel informatie hierover is op papier terug te vinden. Ook 
internet, zoals de homepage van de gemeente Arnhem en CBS Statline  is een nuttige bron 
van informatie. Het is dus niet nodig om deze informatie te achterhalen via interviews of een 
schriftelijke enquête. Ook kun je deze gegevens via een literatuuronderzoek sneller 
achterhalen. In paragraaf 3.6.1 zal een antwoord gegeven worden op de vraag wat het 
literatuuronderzoek meet. Paragraaf 3.6.2 zal gaan over de organisatie en representativiteit 
van het literatuuronderzoek.  
 
3.6.1 Wat wordt er gemeten? 
In de buurt- en wijkprofielen komen de statistische kenmerken van de wijken en buurten van 
aankomst aan bod. Deze kenmerken hebben betrekking op de bevolking, woningvoorraad en 
sociaal-economisch profiel van de desbetreffende buurten en wijken. In paragraaf 3.3.1 is 
uitvoerig besproken welke indicatoren onder deze drie dimensies vallen. Aan de hand van de 
buurt- en wijkprofielen kunnen theoretische veronderstellingen hierover getoetst worden. 
Deze veronderstellingen zijn in paragraaf 2.4.2 besproken.  
 
3.6.2 Organisatie en representativiteit 
De gemeente Arnhem heeft een aantal nuttige bronnen over buurt- en wijkprofielen. Ten 
eerste biedt de homepage van de gemeente informatie over de buurten en wijken. Een 
onderdeel van deze homepage is de buurtmonitor van Arnhem. Deze bevat over alle buurten 
en wijken veel cijfers. Verder heeft de gemeente Arnhem een aantal relevante rapporten tot 
zijn beschikking. Een voorbeeld hiervan is het Statistisch Jaarboek 2007. Statistische 
gegevens uit dit rapport zijn terug te vinden in de wijk- en buurtprofielen. Ook CBS Statline 
beschikt veel informatie over de bevolkingsopbouw, woningvoorraad en sociaal-economische 
kenmerken van wijken en buurten .  

Aan de hand van deze gegevens is van iedere wijk en buurt van aankomst en vertrek 
een profiel gemaakt. De aankomstbuurten zijn achterhaald aan de hand van de ingevulde 
huidige adressen en postcodes. Deze zijn afkomstig uit de schriftelijke enquête. Aan de hand 
van de wijk- en buurtindeling van de gemeente Arnhem en het CBS is bepaald in welke 
wijken en buurten deze adressen en postcodes liggen.  
  Voor de representativiteit is van belang dat de gegevens recent en vergelijkbaar zijn. 
De recentst beschikbare gegevens zijn dus voor dit onderzoek gebruikt. Dit verklaart ook 
waarom er van verschillende bronnen gebruik gemaakt is. De ene bron beschikt over 
recentere gegevens dan de andere bron. Voor de vergelijkbaarheid tussen wijken en buurten is 
tevens van belang dat de gegevens uit hetzelfde jaartal komen. Gegevens uit twee 
verschillende jaartallen kunnen niet met elkaar vergeleken worden. Verder moeten de wijk- en 
buurtgegevens naar hetzelfde begrip wijzen en dezelfde indeling in klassen hebben.       
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4. Ruimtelijke gevolgen 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Het eerste onderdeel van dit onderzoek belicht de ruimtelijke gevolgen van gedwongen 
verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering. Om dit te kunnen onderzoeken, zijn in 
paragraaf 1.4 de volgende onderzoeksvraag en deelvragen opgesteld:  
 
Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering?: 

− Wat is het verhuisprofiel van gedwongen verhuizers? 
− Uit welke type buurten zijn gedwongen verhuizers vertrokken en naar welke type buurten zijn ze naar 

toe verhuisd? 
− Uit welke type woningen zijn gedwongen verhuizers vertrokken en in welke type woningen zijn zij 

terecht gekomen? 
 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd die gebruikt worden om op de 
bovenstaande vragen een antwoord te geven. Paragraaf 4.2 zal ingaan op het verhuispatroon 
van de gedwongen verhuizers. Hierin komen de aspecten spreidingspatroon en verhuispatroon 
aan bod. Paragraaf 4.3 zal over de wijken en buurten van vertrek gaan. De wijken en buurten 
van aankomst worden in paragraaf 4.4 belicht. Tenslotte zal in paragraaf 4.5 het type 
woningen ter sprake komen. Hierin passeren woningkenmerken en het bewonersoordeel over 
de woningkwaliteit de revue. 
 
4.2 Verhuispatroon 
 
In de schriftelijke vragenlijst zijn de gedwongen verhuisden gevraagd om hun huidige adres 
en postcode in te vullen. Hiermee is achterhaald waar de 16 gedwongen verhuisden naar toe 
vertrokken zijn. Alle adressen en postcodes zijn gelokaliseerd en op een kaart ingetekend.  
Figuur 6 is hier het resultaat van. De rode punten representeren de aankomstadressen van de 
gedwongen verhuisden. Kijkend naar deze kaart, valt het meteen op dat het verhuispatroon 
sterk geconcentreerd is. Ruim de helft van de aankomstadressen, in totaal 9, clustert zich 
rondom de slooplocaties. Een kleine helft van de steekproef heeft zich over de rest van 
Arnhem verspreid.  

Ter verduidelijking van het kaartbeeld is de mean distance deviation (MDD)  
uitgerekend. Deze geostatistische maat gaat uit van het mean centre. Het mean centre staat in 
bovenstaande kaart weergegeven met een zwarte ster. Deze maat meet het gemiddelde van de 
coördinaten van gelijkwaardige punten in een ruimte. Het neemt de centrale plaats in. 
Logischerwijs bevindt de zwarte ster zich in het midden van de geclusterde 
aankomstadressen. De MDD is een eenvoudige maat om de ruimtelijke spreiding van punten 
over een ruimte weer te geven. Het berekent voor elk punt hoeveel de coördinaten van dat 
punt afwijken van de coördinaten van het mean centre. In dit geval is de waarde van de MDD 
1,5. In figuur 6 is de MDD met een zwarte cirkel aangegeven. 1,5 is te interpreteren als een 
lage waarde. In dit geval liggen de punten dicht bij elkaar en is er sprake van een 
geconcentreerd spreidingspatroon. Het verklaart ook de kleine diameter van de cirkel. Deze 
meting bevestigt de interpretatie uit het kaartbeeld.  
 Naast de mate van spreiding kijkt dit onderzoek ook naar de afstand van de 
verhuizingen. Het gaat hier niet om de afstand in absolute meters of kilometers. De vraag staat 
centraal of er sprake is van een verhuizing op korte afstand of op lange afstand. Uit figuur 6 is 
af te leiden dat alle verhuizingen op een korte afstand plaats hebben gevonden. Alle 
gedwongen verhuisden zijn binnen een straal van 5 kilometer van verhuisd. 5 kilometer is ook 
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de langste verhuisafstand. Ruim de helft van de bewoners zijn binnen de kilometer verhuisd. 
Sommigen zijn slechts enkele honderden meters verhuisd. 6 huishoudens hebben zich tussen 
de 2 en 4 kilometer verplaatst. 
 
Figuur 6: Spreidingspatroon van gedwongen verhuisden 

 
Bron: Easy Travel Europa (Eigen bewerking) 
 

  Aankomstadres van gedwongen verhuisde    
      Mean distance deviation 
    Mean centre 

 Slooplocatie Waterlelielaan en Zwanebloemlaan 
 Slooplocatie Pinksterbloemstraat 

 
In figuur 7 staat het verhuispatroon naar richting en wijk weergegeven. Het kaartbeeld 

stelt de gemeente Arnhem voor. Deze kaart geldt alleen voor de bewoners die buiten 
Malburgen Oost (Zuid) verhuisd zijn. Totaal 6 gedwongen verhuisden zijn binnen deze wijk 
verhuisd. Dit is 38% van de steekproef. Van hen is geen verhuisrichting te bepalen omdat ze 
maar op een korte afstand verhuisd zijn. Het roodgekleurde gebied is Malburgen Oost (Zuid). 
In deze wijk hebben de 3 slooplocaties gestaan. De zwarte pijlen stellen de verhuisstromen 
voor. Het valt in figuur 7 op dat de overige 10 bewoners voornamelijk naar het noorden zijn 
verhuisd. 8 ofwel 50% procent van de steekproef is naar het noorden van de gemeente 
Arnhem verhuisd. 2 ofwel 13% van de gedwongen verhuizers zijn vertrokken naar het 
zuidelijke gedeelte van de gemeente Arnhem. 

Alle gedwongen verhuisden zijn binnen de gemeente Arnhem blijven wonen. Geen 
enkele bewoner is naar een van de aangrenzende gemeenten verhuisd. 6 (38%) van hen is in 
de oude wijk blijven wonen. Hiervan zijn 3 verhuisd naar de buurt Middelgraaflaan en 
omgeving en 1 naar ’t Duifje. 1 bewoner is binnen de oude buurt blijven wonen. De bewoner 
die aan de Pinksterbloemstraat heeft gewoond, is ook verhuisd naar Immerloo I. 4 (25%) van 
de gedwongen verhuizers is in de aangrenzende wijk Malburgen Oost (Noord) terecht 
gekomen. Alle vier hebben zich in de buurt Kamillehof en Bakenhof gevestigd. In totaal 2 
personen ofwel 13% van de steekproef is verhuisd naar de wijk Centrum. Deze 2 bewoners 
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hebben zich verspreid over de buurten Rijnstraat en Weverstraat. De overige 4 gedwongen 
verhuizers zijn vertrokken naar de wijken Kronenburg en Vredenburg, Rijkerswoerd, 
Presikhaaf Oost en Geitenkamp. Kronenburg en Vredenburg grenst aan de oude wijk. Deze 3 
huishoudens hebben zich respectievelijk gevestigd in de buurten Kronenburg, Overmaat en 
Over het Lange Water. 1 bewoner heeft zich in de wijk Geitenkamp gevestigd. 
 
Figuur 7: Verhuispatroon naar richting en wijk 

 
Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch bulletin: Ontwikkeling van de bevolking (Eigen bewerking). 
 

  Malburgen Oost (Zuid) 

  Aankomstwijken 
 Verhuisstroom van 1 gedwongen verhuisde 
 Verhuisstroom van 2 gedwongen verhuisden  

 Verhuispatroon van 4 gedwongen verhuisden 
 
4.3 Wijken en buurten van vertrek 
 
Er is van iedere vertrekwijk en vertrekbuurt een profiel gemaakt. In dit profiel komen een 
verscheidend aantal wijk- of buurtkenmerken aan bod. Dit zijn het aandeel niet-westers 
allochtonen, eigendomsverhouding, woningtype, gemiddelde woningwaarde, aandeel niet-
werkende werkzoekenden, aandeel lage inkomens, gemiddeld besteedbaar 
huishoudensinkomen en het aandeel uitkeringsontvangers. Ook kijken deze profielen naar de 
leeftijdsopbouw, huishoudenssamenstelling en de bouwperiode van de woningvoorraad. Al 
deze gegevens zijn terug te vinden in bijlage 6. Alle cijfers zijn vergeleken met de cijfers voor 
de gehele gemeente Arnhem. Hierdoor zijn de kerngegevens van een wijk of buurt in een 
beter perspectief zien. In paragraaf 4.3.1 wordt het profiel van de vertrekwijken besproken. 
Paragraaf 4.3.2 belicht het profiel van de buurten van vertrek. 
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4.3.1 Wijken van vertrek 
Alle 16 gedwongen verhuisden hebben voor de gedwongen verhuizing in de wijk Malburgen 
Oost (Zuid) gewoond. Uit de figuren 1 en 2 in bijlage 6 komt naar voren dat er in Malburgen 
Oost (Zuid) relatief veel 65-plussers en niet-westers allochtonen wonen. De woningvoorraad 
bestaat grotendeels uit goedkope huurwoningen die in de periode 1946 – 1975 gebouwd zijn. 
Het aandeel huurwoningen ligt op 87%. Ruim de helft (58%) van de woningvoorraad is 
meergezinswoning. In Arnhem ligt dit aandeel op 45%. Tenslotte is het in vergelijking met 
het gemeentelijke gemiddelde een sociaal-economische zwakke wijk met relatief veel lage 
inkomens (53% tegenover 41%), uitkeringsontvangers (34% tegenover 21%) en niet-
werkende werkzoekenden (18% tegenover 8%). 
 
4.3.2 Buurten van vertrek 
De slooplocaties liggen in de buurten Immerloo I en Zeegsingel en omgeving. Uit figuur 3 in 
bijlage 6 blijkt dat in beide buurten het aandeel niet-westers allochtonen met respectievelijk 
49% en 54% hoog is. Het Arnhems gemiddelde ligt op 18%. Immerloo I en Zeegsingel en 
omgeving kennen beiden een jonge bevolking. Het aandeel inwoners onder de 25 jaar is 
respectievelijk 49% en 45%. In de gemeente Arnhem ligt dit aandeel op 22%. In Immerloo I 
wonen relatief veel gezinnen (48% tegenover 28%) en bestaat de woningvoorraad met 88% 
voornamelijk uit eengezinswoningen. Verder bestaat de woningvoorraad in beide buurten met 
respectievelijk 87% en 85% uit relatief veel huurwoningen. Het stedelijk gemiddelde ligt op 
59%. Tevens hebben beide buurten een goedkope woningvoorraad. Tenslotte valt in figuur 3 
uit bijlage 6 op dat beide buurten een zwak sociaal-economisch profiel hebben.      
 
4.4 Wijken en buurten van aankomst 
 
Daarnaast kijkt dit onderzoek naar de profielen van de wijken en buurten van aankomst. Ook 
deze profielen hebben betrekking op aandeel niet-westers allochtonen, leeftijdsopbouw, 
huishoudenssamenstelling, eigendomsverhouding, woningtype, gemiddelde woningwaarde, 
bouwperiode van woningvoorraad, aandeel niet-werkende werkzoekenden, aandeel lage 
inkomens, gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen en het aandeel uitkeringsontvangers. 
Deze gegevens zijn wederom in bijlage 6 terug te vinden. Paragraaf 4.4.1 zal op de wijken 
van aankomst ingaan. Paragraaf 4.4.2 behandelt de buurten van aankomst. 
 
4.4.1 Wijken van aankomst 
In grote lijnen valt op dat de aankomstwijken in vergelijking met Malburgen Oost (Zuid) 
‘betere’ wijken zijn. Het zijn wijken die meer rond het Arnhems gemiddelde scoren. 
Malburgen Oost (Zuid) scoort op vele fronten juist zwak. Hierbij moet wel opgemerkt worden 
dat 6 gedwongen verhuisden in Malburgen Oost (Zuid) zijn blijven wonen. Voor hen is het 
type wijk onveranderd gebleven. Het aandeel niet-westers allochtonen ligt in de 
aankomstwijken een stuk lager. Alleen Malburgen Oost (Noord) blijft volgens figuur 8 in 
bijlage 6 hierin met 30% achter. Verder kennen deze wijken, Presikhaaf Oost en Vredenburg 
en Kronenburg uitgezonderd, een relatief jonge bevolking. De huishoudenssamenstelling 
wisselt per wijk en is niet opvallend te noemen. Daarnaast is het aandeel huurwoningen lager. 
De wijk Geitenkamp is volgens figuur 17 uit bijlage 6 hierop een uitzondering. Voor het 
merendeel van de wijken geldt wel dat dit aandeel boven het stedelijke gemiddelde ligt. Dit is 
logisch omdat alle gedwongen verhuisden naar een huurwoning verhuisd zijn. Huurwoningen 
zijn juist in bepaalde wijken geconcentreerd. Tevens valt op dat deze wijken een duurdere 
woningvoorraad en een divers aanbod naar bouwperiode kennen. Alleen Malburgen Oost 
(Noord) kent volgens figuur 8 uit bijlage 6 een goedkopere woningvoorraad. De gemiddelde 
woningwaarde van de aankomstwijken ligt, Rijkerswoerd uitgezonderd, nog wel onder het 
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Arnhems gemiddelde. Tenslotte hebben deze aankomstwijken een sterker sociaal-economisch 
profiel. Het aandeel niet-werkende werkzoekenden, lage inkomens en uitkeringsontvangers 
ligt in de aankomstwijken op een lager niveau. Op deze drie aspecten scoort het merendeel 
van deze wijken rond het gemeentelijk gemiddelde. Alleen in Geitenkamp en Malburgen Oost 
(Noord) wonen relatief veel niet-werkende werkzoekenden, lage inkomens en 
uitkeringontvangers. Het aandeel lage inkomens en uitkeringsontvangers verschilt in deze 
wijken weinig met die van Malburgen Oost (Zuid). Tenslotte ligt het gemiddeld besteedbaar 
huishoudensinkomen rond het Arnhems gemiddelde. 
 
4.4.2 Buurten van aankomst 
Dit onderzoek neemt ook de aankomstbuurten in beschouwing. De buurtprofielen komen 
sterk overeen met de wijkprofielen. Gedwongen verhuisden zijn dus ook naar ‘betere’ buurten 
vertrokken. Toch vallen er in vergelijking met de wijkprofielen een aantal punten op. Ten 
eerste ligt het aandeel huurwoningen boven dat van de wijk waaronder de buurt valt. Dit 
bevestigt wederom de veronderstelling dat er in bepaalde delen van Arnhem sprake is van 
concentraties van huurwoningen. Hierdoor is de woningvoorraad in de aankomstbuurten 
gemiddeld goedkoper. Huurwoningen zijn namelijk minder waard dan koopwoningen. Tevens 
valt op dat de woningvoorraad uit relatief veel meergezinswoningen bestaat.  
 Daarnaast zijn er 2 buurten die, in vergelijking met de wijk waaruit ze deel uitmaken, 
een afwijkend profiel hebben. Dit zijn de buurten Kronenburg en Overmaat. Kronenburg 
maakt deel uit van de wijk Vredenburg en Kronenburg. Overmaat valt onder de wijk 
Rijkerswoerd. In beide buurten wonen volgens figuur 25 en 29 uit bijlage 6 relatief veel niet-
westers allochtonen. Verder kennen deze buurten een relatief groot aandeel huurwoningen en 
een relatief lage gemiddelde woningwaarde. Tevens hebben ze beiden een zwakker sociaal-
economisch profiel. Dit uit zich in een hoger aandeel niet-werkende werkzoekenden en 
uitkeringsontvangers. Ook het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen ligt op een lager 
niveau. 
 Tenslotte is er specifiek gekeken naar de 6 bewoners die binnen de oude wijk verhuisd 
zijn. Het opmerkelijke hieraan is dat deze aankomstbuurten een sterker profiel hebben dan de 
vertrekbuurt Immerloo I. Er wonen in de 3 aankomstbuurten binnen Malburgen Oost (Zuid) 
minder niet-westers allochtonen. Ook kennen deze buurten een duurdere woningvoorraad. ’t 
Duifje kent volgens figuur 3 uit bijlage 6 een sterker sociaal-economisch profiel en een 
kleiner aandeel huurwoningen.  
 
4.5 Type van woningen 
 
4.5.1 Woningkenmerken 
In de schriftelijke enquête zijn de gedwongen verhuisden gevraagd welke veranderingen in 
woningkenmerken plaats hebben gevonden. Hierbinnen is gelet op eigendomssituatie, 
maandelijkse huursom, woningsoort en bouwperiode. Om een beeld te krijgen van de 
gevolgen op dit vlak, is er een vergelijking tussen de oude en nieuwe woonsituatie gemaakt. 
Figuur 8 is het resultaat van deze analyse. Uit deze tabel blijkt dat alle 16 respondenten na de 
gedwongen verhuizing weer in een huurwoning zijn gaan wonen. Geen enkele respondent is 
in staat geweest om een woning te kopen. 

Ten tweede is er duidelijk sprake van een huursprong. Voor de verhuizing betaalde 
70% van de bewoners een maandelijkse huursom van tussen de € 225,- en € 404,-. Na de 
verhuizing is dat slechts 38% van de respondenten. Momenteel betaalt 56% van de bewoners 
een maandelijkse huursom van tussen de € 405,- en € 539,-. Voor de gedwongen verhuizing 
betaalde slechts 25% van de respondenten deze huursom. 1 bewoner is zelfs een huursom 
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gaan betalen van tussen de € 540,- en € 899,-. Deze huursprong is te illustreren met 
opmerkingen van een tweetal respondenten. Een respondent geeft hier het volgende over aan: 
 
‘De huur is hartstikke duur. 500 euro, toen betaalde ik nog geen 365 euro.’ 
 
Een andere respondent schrijft hierover het volgende: 
 
‘In mijn oude woning waar ik woonde, kon ik de huur zonder huurtoeslag makkelijk betalen. Maar in dit huis 
waar ik nu in woon moet ik wel huurtoeslag hebben want anders red ik het niet. Ik wou dat ik in dit huis mijn 
oude huur mocht betalen.’ 
 
Deze respondent heeft ook meegedaan aan de diepte-interviews over de psychische en sociale 
gevolgen. In dit interview kwam zij ook terug op de hogere huursom. Ze zegt hier het 
volgende over: 
 
‘Toen ik weg ging van de Zwanebloemlaan, dat de huur niet hetzelfde is gebleven, vond ik heel kinderachtig. 
Want de andere mensen die  moesten ook verhuizen, die in die huizen zaten, die kregen deze huizen voor 
dezelfde huur als wat ze daarvoor huurden.’  
 

Ruim de helft (53%) van de gedwongen verhuizers is weer in een etagewoning of 
appartement gaan wonen. Dit aandeel is echter wel sterk gedaald. Voor de verhuizing woonde 
87% van de respondenten in een etagewoning of appartement. De verklaring hiervoor ligt in 
het feit dat er meer mensen naar een rijtjes- of hoekwoning verhuisd zijn. Momenteel woont 
40% van de bewoners in een rijtjes- of hoekwoning. Voor de verhuizing was dat slechts 16%. 
1 gedwongen verhuisde is naar een seniorenwoning verhuisd. Geen enkele van hen woont of 
heeft in een twee-onder-een-kap, vrijstaande woning of kamer gewoond. 
 
Figuur 8: Woningkenmerken 
 Oude woonsituatie Nieuwe woonsituatie 

Aantal Percentage Aantal Percentage 
Eigendomssituatie Huur  16 100% 16 100% 
 Koop - - - -
 Totaal 16 100% 16 100% 
Maandelijkse 
huursom 

Minder dan € 225,- - - - - 

 Tussen € 225,- en € 314,- 6 37% 4 25% 
 Tussen € 315,- en € 404,- 6 38% 2 13% 
 Tussen € 405,- en € 539,- 4 25% 9 56% 
 Tussen € 540,- en € 899,- - - 1 6% 
 € 900,- en meer - - - - 
 Totaal 16 100% 16 100% 
Woningsoort Rijtjes- of hoekwoning 2 13% 6 40% 
 Twee-onder-een-kap - - - - 
 Vrijstaande woning - - - -
 Etagewoning / 

appartement 
14 87% 8 53% 

 Kamer - - - -
 Seniorenwoning - - 1 7% 
 Totaal 16 100% 15 100% 
Bouwperiode Voor 1900 - - - - 
 1901 tot 1930 - - 1 7% 
 1931 tot 1945 - - - - 
 1946 tot 1960 6 41% 2 14% 
 1961 tot 1970 2 13% 2 13% 
 1971 tot 1980 - - 1 7% 
 1981 tot 1990 - - 2 14% 
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 1991 tot 2000 - - - - 
 2001 of later - - 1 7% 
 Weet niet 7 46% 7 45% 
 Totaal 15 100% 16 100% 
 

Qua bouwperiode valt op dat de bewoners naar nieuwere woningen zijn gegaan. 41% 
van de oude woningen was gebouwd in de periode 1946 – 1960. 13% van de respondenten gaf 
aan dat hun woning in de periode 1961 – 1970 was gebouwd. Een viertal bewoners zijn 
terecht gekomen in een woning die na 1971 gebouwd is. Ook is de bouwperiode van de 
woning meer verspreid. Voor de gedwongen verhuizing waren de bewoners geconcentreerd in 
woningen die tussen 1946 - 1970 gebouwd waren. Deze conclusie moet wel voorzichtig 
getrokken worden, omdat het voor de bewoners moeilijk is om het bouwjaar van hun woning 
in te schatten. Dit verklaart ook waarom bijna de helft van de respondenten weet niet heeft 
ingevuld.  
 
Figuur 9: Bewonersoordeel over woningkwaliteit 
 Oude woonsituatie Nieuwe woonsituatie 

Aantal Percentage Aantal Percentage 
Woning is te klein Helemaal mee eens 2 13% 2 13%
 Mee eens 3 19% 2 13% 
 Neutraal 1 6% 4 27% 
 Mee oneens 6 37% 3 20%
 Helemaal mee oneens 3 19% 4 27% 
 Weet niet 1 6% - - 
 Totaal 16 100% 15 100% 
Indeling van 
woning is geschikt 

Helemaal mee eens 2 13% 3 19% 

 Mee eens 6 37% 7 44% 
 Neutraal 1 6% 3 19% 
 Mee oneens 4 25% - - 
 Helemaal mee oneens 2 13% 2 12% 
 Weet niet 1 6% 1 6% 
 Totaal 16 100% 16 100% 
Woning heeft te 
kleine tuin 

Helemaal mee eens 2 18% 2 14% 

 Mee eens - - 2 14% 
 Neutraal 2 18% 2 14% 
 Mee oneens 2 18% 3 22% 
 Helemaal mee oneens 3 28% 4 29% 
 Weet niet 2 18% 1 7% 
 Totaal 15 100% 14 100%
Woning is goed 
onderhouden 

Helemaal mee eens 3 19% 4 25% 

 Mee eens 3 19% 3 19% 
 Neutraal 2 12% 5 31% 
 Mee oneens 4 25% 1 6% 
 Helemaal mee oneens 2 13% 1 6% 
 Weet niet 2 12% 2 13% 
 Totaal 16 100% 16 100% 
Woning is slecht 
geïsoleerd 

Helemaal mee eens 5 31% - - 

 Mee eens 4 25% 2 14% 
 Neutraal 5 32% 3 22% 
 Mee oneens 1 6% 3 21% 
 Helemaal mee oneens 1 6% 5 36% 
 Weet niet - - 1 7% 
 Totaal 16 100% 14 100% 
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4.5.2 Bewonersoordeel over woningkwaliteit 
Onder het bewonersoordeel over de woningkwaliteit vallen het oordeel over de grootte van de 
woning, indeling van woning, grootte van tuin, onderhoud en isolatie. Deze bewonersoordelen 
zijn verkregen uit de schriftelijke enquête. Figuur 9 is het resultaat van de analyse van de 
ingevulde vragenlijsten. Het oordeel van de bewoners over de woningkwaliteit geeft een 
wisselend beeld. Het oordeel over de woninggrootte en de grootte van de tuin is onveranderd 
gebleven. In de tabel zijn op dit vlak geen opvallende veranderingen te achterhalen. Wel zijn 
de bewoners positiever over de indeling, onderhoud en isolatie van de woning gaan oordelen. 
Voor de gedwongen verhuizing gaf 25% van de respondenten aan oneens te zijn met de 
stelling dat de indeling van de woning geschikt was. Na de verhuizing was geen enkele 
respondent oneens met deze stelling. Het oordeel over de indeling is neutraler geworden. 
Hetzelfde verhaal geldt voor het oordeel over het onderhoud van de woning. Meer mensen 
geven in de nieuwe woonsituatie een neutraal oordeel over het onderhoud. Het aantal 
respondenten dat met deze stelling oneens of helemaal oneens is, is hierdoor gedaald. Men is 
duidelijk positiever gaan beoordelen over de isolatie van de woning, In de oude woonsituatie 
gaf respectievelijk 31% en 25% van de bewoners aan helemaal mee eens of mee eens te zijn 
met de stelling dat de woning slecht geïsoleerd is. In de nieuwe woonsituatie is dit aandeel 
sterk afgenomen. Slechts 14% geeft nu aan dat ze met deze stelling eens zijn. Respectievelijk 
36% en 21% van de respondenten geeft aan dat ze met deze stelling mee oneens of helemaal 
mee oneens zijn. Desondanks zijn er bewoners die opmerken dat hun woning op bepaalde 
punten achteruit is gegaan. Een respondent schrijft hierover het volgende: 
 
‘De oriëntatie van onze vorige woning was goed. In de loop van de zomer had de woning weinig zonlicht, maar 
in de winter had het genoeg zonlicht. Gebruik van satellietstelsel in alle richtingen was makkelijk. Onze huidige 
woning heeft kleiner oppervlakte in verband met kamers en de satelliet is moeilijk te installeren. Bovendien ligt 
de woning dichtbij een autohandel wat dag en nacht heel veel lawaai geeft.’ 
 
Een andere bewoner merkt het volgende over de woningkwaliteit: 
 
‘Ze mogen mijn huis wel een opknappen want het staat op instorten.’ 
 
Deze negatieve oordelen beperken zich echter tot een klein aandeel van de steekproef.  
 
4.6 Conclusie 
 
Dit hoofdstuk heeft als doel om inzicht in de ruimtelijke gevolgen van gedwongen verhuizing 
te krijgen. Hiermee kan een antwoord op de eerste onderzoeksvraag gegeven worden. Al met 
al wordt een gedwongen verhuizing door een geconcentreerd verhuispatroon gekenmerkt. Dit 
komt tot uitdrukking in een mean distance deviation (MDD) van 1,5. Ruim de helft van de 
steekproef heeft zich rondom de slooplocaties in Malburgen Oost (Zuid) gevestigd. De andere 
helft heeft zich verspreid over de rest van de gemeente Arnhem. Alle gedwongen verhuisden 
zijn op een korte afstand verhuisd. Hierbij is noord de dominante richting. Geen enkele 
bewoner woont momenteel verder dan 5 kilometer van zijn oude woning. Ruim de helft van 
de steekproef is zelfs binnen de kilometer verhuisd. Alle gedwongen verhuizers zijn binnen de 
gemeente Arnhem blijven wonen. Het merendeel woont weer in oude wijk of in een 
aangrenzende wijk. Een vijftal personen heeft zich over andere wijken binnen Arnhem 
verspreid. Dit zijn Centrum, Geitenkamp, Presikhaaf Oost en Rijkerswoerd. De 16 bewoners 
hebben zich dus over 7 wijken verspreid, terwijl Arnhem uit 24 wijken bestaat. Dit betekent 
dat grote delen van Arnhem voor deze steekproef ontoegankelijk zijn. (Gemeente Arnhem, 
2007: 13)  
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 In brede lijnen valt op dat alle bewoners naar een betere wijk of buurt vertrokken zijn. 
Malburgen Oost (Zuid) heeft een zwak economisch profiel. De aankomstwijken scoren op dit 
gebied rondom het stedelijk gemiddelde. Ook het aandeel niet-westers allochtonen en 
huurwoningen ligt er lager. Daarnaast hebben de aankomstwijken een duurdere 
woningvoorraad en een divers aanbod qua bouwjaar. Het profiel van aankomstbuurten komt 
met de aankomstwijken overeen. Wel valt op dat het aandeel huurwoningen hoger ligt.   
Dit bevestigt de veronderstelling dat er in bepaalde delen van Arnhem sprake is van 
concentraties van huurwoningen. Hierdoor is de woningvoorraad in de aankomstbuurten 
gemiddeld goedkoper. Daarbij hebben een tweetal buurten een zwakker sociaal-economisch 
profiel. Tenslotte is het opmerkelijk dat de bewoners, die binnen de oude wijk verhuisd zijn, 
ook naar een betere buurt verhuisd zijn. 
 Tevens is er gekeken naar het type woningen. Een opmerkelijk aspect is dat er hierbij 
duidelijk sprake van een huursprong is. Meer bewoners zijn in een rijtjes- of hoekwoning 
gaan wonen. Qua bouwperiode valt op dat de bewoners naar nieuwere woningen zijn gegaan 
en de nieuwe woningen over meer bouwperiodes verspreid zijn. Het oordeel van de bewoners 
over de woningkwaliteit geeft daarnaast een wisselend beeld. Het oordeel over de 
woninggrootte en de grootte van de tuin is onveranderd gebleven. Wel zijn de bewoners 
positiever gaan beoordelen over de indeling, onderhoud en isolatie van de woning. 
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5. Psychische gevolgen 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Het tweede deel van het onderzoek wil inzicht krijgen in de percepties die bewoners hebben 
ten aanzien van de psychische gevolgen van gedwongen verhuizing. Hiermee kan een 
antwoord gegeven worden op de volgende onderzoeksvraag en deelvragen: 
 
Welke percepties hebben bewoners ten aanzien van psychische gevolgen van hun gedwongen verhuizing als 
gevolg van stedelijke herstructurering?: 

− Welke percepties hebben de bewoners ten aanzien van hun gedwongen verhuizing? 
− Welke psychische reacties gaan er samen met een gedwongen verhuizing? 

 
Dit hoofdstuk heeft als doel de resultaten te presenteren die op deze onderzoeksvraag 
betrekking hebben. In paragraaf 5.2 komen de percepties ten aanzien van de gedwongen 
verhuizing aan bod. De psychische reacties komen in paragraaf 5.3 ter sprake. In beide 
paragrafen zal gebruikt gemaakt worden van gegevens uit de 4 afgenomen diepte-interviews. 
De verslagen van deze interviews zijn terug te vinden in bijlage 7. Hierbij moet nogmaals 
opgemerkt worden dat aan deze groep geen conclusies kunnen opgehangen worden. De 
resultaten in dit hoofdstuk gelden alleen voor de 4 respondenten.  
 
5.2 Percepties ten aanzien van gedwongen verhuizing 
 
In deze paragraaf staat de vraag centraal hoe de bewoners tegen hun gedwongen verhuizing 
aangekeken hebben. Het analysemodel van Kleinhans en Kruythoff uit paragraaf 2.5.2 zal 
hiervoor als leidraad dienen. Voor de duidelijkheid staat dit model nogmaals in figuur 10 
weergegeven. Paragraaf 5.2.1 belicht de perceptie van gedwongen verhuizing. Paragraaf 5.2.2 
gaat in op de perceptie van de nieuwe woonsituatie ten opzichte van de oude woonsituatie. In 
paragraaf 5.2.3 wordt het analysemodel van Kleinhans en Kruythoff aan de hand van de 
interviewresultaten uitgewerkt. Het uitgewerkte analysemodel is in figuur 11 terug te vinden.  
 
Figuur 10: Analysemodel Kleinhans en Kruythoff 
 Perceptie van de nieuwe woonsituatie t.o.v. oude woonsituatie 
Perceptie van gedwongen 
verhuizing (vóór de 
verhuizing) 

Verslechtering Verbetering Geen / weinig verschil 
met oude situatie 

Gedwongen (verzet, 
angst, onwilligheid)  

Verdringing 
(variant A) 

Omslagvariant 
(variant B) 

Verdringing 
(variant C) 

Kans (blijdschap, 
instemming) 

Bedrogvariant 
(variant D) 

Lanceervariant  
(variant E) 

Terleurstellingsvariant 
(variant F) 

Berusting, gelatenheid Verdringing 
(variant G) 

Geluksvariant 
(variant H) 

Berustingsvariant 
(variant I) 

Bron: Kleinhans en Kruythoff, 2002. 
 
5.2.1 Perceptie van gedwongen verhuizing 
Iedere respondent kijkt op zijn eigen manier tegen zijn gedwongen verhuizing aan.  
Respondent 1 zag het niet als een gedwongen verhuizing omdat hij al twee jaar van te voren 
wist dat hij moest verhuizen. Hierbij toonde hij een perceptie van kans en blijdschap. Dit 
verwoordt hij op de volgende wijze: 
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‘Ik heb me er niet tegen verzet, vond het wel prettig. Je moet weten dat een half jaar daarvoor was bij mij  
ingebroken door mijn benedenbuurman. Nou dat wil je niet meemaken. Ik vond het eigenlijk ontzettend prettig. 
Malburgen was, is, was toen ik er woonde een vreselijk asociale wijk. Dus dat betreft had ik het idee ik wil daar 
weg.’ 
 
 Gevoelens van berusting en gelatenheid overheersten bij respondent 2. Verzet is bij 
woningsloop onmogelijk. Deze respondent zegt het volgende hierover: 
 
‘Omdat het moet. Je moet weg. In feite kun je er niks tegenin brengen want je moet daar weg, want het wordt 
gesloopt. Je kunt het dan beter positief zien dan negatief. Als je ergens weg moet en het blijft staan dan ga je er 
tegenin.’      
 
Daarentegen kende zij ook positieve percepties. Het gaf haar de mogelijkheid om voor een 
andere woning te kiezen. Ook wilde ze graag verhuizen omdat ze in haar oude woning tussen 
veel nationaliteiten woonde en overlast van spelende kinderen had. Haar eerste reactie op de 
gedwongen verhuizing was daardoor ook positief. 
 Respondent 3 toonde voor haar gedwongen verhuizing enige gevoelens van verzet. 
Deze bewoner wilde zo lang mogelijk in haar oude woning blijven. Hierdoor heeft ze zo lang 
mogelijk met het zoeken van een woning gewacht. Dit was haar eerste reactie op de 
gedwongen verhuizing: 
 
‘ Ik had er in eerste instantie helemaal geen zin en heb er ook vrij laat mee gewacht om een woning of zo te 
zoeken. Wel een half jaar of zo.’    
 
Ze was namelijk tevreden met haar oude woning. Het waren volgens haar leuke woningen die 
onlangs nog gerenoveerd waren. Daarnaast woonde ze pas een korte tijd in de 
Pinksterbloemstraat. Tijdens de gedwongen verhuizing overheersten gevoelens van berusting 
en gelatenheid.  
 Bij respondent 4 overheersen gevoelens van verzet en onwilligheid. De reden hiervoor 
was dat de woningcorporatie haar geen goed alternatief aanbood. Tevens wilde ze in 
Malburgen blijven wonen. Daarnaast toonde deze bewoner gevoelens van angst. Een 
verhuizing is omslachtig en brengt onzekerheid over de woningkeuze met zich mee. Deze 
gevoelens van verzet en angst komen in het interview op de volgende manier tot uiting: 
 
‘Ik zei ik ga niet, kom eerst maar met een goed huis. Dat hadden ze steeds niet. Ze hadden steeds maar oude 
huizen, vooroorlogse woningen allemaal en ik dacht nou dat wil ik niet. Ik wou in deze buurt blijven, hier wou ik 
blijven en nergens anders. Kom eerst maar met iets goeds, want het was allemaal niks. Er is altijd angst, een 
ander huis, voel ik me daar wel thuis, het hele gedoe.’  
 
Aan de andere kant toonde mevrouw gevoelens van berusting en gelatenheid. Dit gold vooral 
voor de periode na de gedwongen verhuizing.  
 
5.2.2 Perceptie van nieuwe woonsituatie t.o.v. oude woonsituatie 
De gedwongen verhuizing heeft op het gebied van de woonsituatie voor respondent 1 positief 
uitgepakt. Er is sprake van vooruitgang op het gebied van woonomgeving en veiligheid. Ook 
is de woningkwaliteit vooruitgegaan. De respondent zegt het volgende hierover: 
 
‘Sowieso onderhouden, beter. Het was een oude flat. Ik heb wel weer ruimte moeten inleveren. Maar goed ik 
moest het doen met een gaskacheltje bij wijze van spreken. En nu heb je gewoon centrale verwarming.’   
 
 Respondent 2 ervaart daarentegen een sterke achteruitgang in haar woonsituatie. Over 
de woning zelf is ze wel tevreden. In haar nieuwe woningomgeving ervaart deze respondent 
veel meer overlast. Deze bewoner beschrijft haar gevoelens op de volgende wijze: 
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‘ Oh verschrikkelijk. Hoe gek het klinkt, ik heb hier nog niet fijn gezeten. Echt verschrikkelijk door 
omstandigheden hier. De flat zelf niet. De woonomgeving. Toen kwamen we hier in een renovatie van ruim 
anderhalf jaar terecht en zit nu, sinds anderhalf week heb ik rust, 2 jaar met een buurvrouw beneden die dag en 
nacht hele harde muziek draait. En dat is verschrikkelijk. Nu ben ik zover waar ben ik aan begonnen om hier te 
gaan wonen.’  
 
Hierbij moet wel benadrukt worden dat de gedwongen verhuizing hiervan niet de directe 
oorzaak is. Ook als de respondent vrijwillig naar deze woning verhuisd was, was ze qua 
woonsituatie achteruit gegaan.  
 Respondent 3 uit enige gevoelens van blijdschap over haar nieuwe woonsituatie. Deze 
respondent heeft qua woning een vooruitgang geboekt. Wel mist deze bewoner haar oude 
buurt en is ze minder tevreden over de netheid van haar nieuwe woonomgeving. Al met al is 
de woonsituatie in haar ogen hetzelfde gebleven. In het interview zegt ze hierover het 
volgende: 
 
‘Ik vind dit op zich wel een fijn huisje. Het is heel licht, heb nu een cv en heb nu meer ruimte, dat vind ik wel 
fijn. Maar aan de andere kant betaal ik wel 2 keer zo veel. Ik mis wel mijn buurtje waar ik zat. Maar qua huis is 
het allemaal wel beter geworden, dat wel. Ik vind wel dat er hier meer zwerfafval ligt. Ik mag elke week wel 
afval uit mijn tuin halen. Dat had ik niet in de vorige straat.’ 
 
Respondent 4 ervaart geen vooruitgang in haar woonsituatie. Beide woningen hadden zijn 
sterke en zwakke punten. Deze bewoner had het in haar oude woning naar haar zin. Zij 
verwoordt dit op de volgende manier: 
 
‘De flat was goed, de flat was nog groter als dit. Er was helemaal niks met die flat, die flat was hartstikke goed. 
Daar zou ik wel uitgestrooid willen worden als ik dood was. Zwanebloemlaan had ik het goed, was een heel 
goed huis. Het was genoeg. Het huis is hartstikke warm, altijd lekker warm.’  
 
Over haar nieuwe woning is deze gedwongen verhuizer redelijk tevreden. Wel is ze meer huur 
gaan betalen. Dit komt naar voren in het onderstaande citaat: 
 
‘Ik mag niet liegen. Diep in mijn hart ben ik wel blij met dit huis, ’s zomers loop je de tuin in. Ik zit in dezelfde 
buurt wat ik altijd wou. Dit is iets smaller. Het heeft weer een tuin, het heeft een zolder. Ieder huis heeft wel zijn 
voor- en nadelen.’   
 
5.2.3 Uitwerking analysemodel van Kleinhans en Kruythoff 
De percepties van gedwongen verhuizing uit paragraaf 5.2.1 zijn gekoppeld met de percepties 
van de nieuwe woonsituatie ten opzichte van de oude woonsituatie uit paragraaf 5.2.2. Aan de 
hand hiervan is het analysemodel van Kleinhans en Kruythoff ingevuld. Figuur 11 is hier het 
resultaat van.   
 
Figuur 11: Uitwerking analysemodel Kleinhans en Kruythoff 
 Perceptie van de nieuwe woonsituatie t.o.v. oude woonsituatie 
Perceptie van gedwongen 
verhuizing (vóór de 
verhuizing) 

Verslechtering Verbetering Geen / weinig verschil 
met oude situatie 

Gedwongen (verzet, 
angst, onwilligheid)  

  Respondent 3 en 4 

Kans (blijdschap, 
instemming) 

 Respondent 1  

Berusting, gelatenheid Respondent 2   
Bron: Kleinhans en Kruythoff, 2002. 
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Respondent 1 toonde percepties van kans en blijdschap. Hierbij ervaart deze bewoner een 
verbetering van zijn woonsituatie. Deze 2 percepties resulteren in variant E. Dit is de 
lanceervariant. Al met al heeft deze respondent een positieve perceptie ten aanzien van de 
gedwongen verhuizing. 
 Voor respondent 2 geldt een heel ander verhaal. Haar perceptie van gedwongen 
verhuizing sluit bij berusting en gelatenheid aan. Daarbij ervaart deze bewoner een 
verslechtering van haar woonsituatie. Deze 2 percepties resulteren uiteindelijk in variant G. In 
dit geval is er sprake van verdringing. De gedwongen verhuizing is dus in haar ogen zeer 
negatief uitgepakt. 
 Volgens respondent 3 is er weinig tot geen verschil met de oude woonsituatie. Haar 
perceptie van de gedwongen verhuizing wordt gekenmerkt door verzet en onwilligheid. Er is 
bij deze gedwongen verhuisde sprake van variant E. Dit is de verdringingsvariant. 
   Respondent 4 ervaart ook weinig verschil met de oude woonsituatie. Haar perceptie 
van de gedwongen verhuizing wordt gekenmerkt door verzet en angst. Beide percepties 
komen uit bij variant C. Dit is wederom de verdringingsvariant. 
 
5.3 Psychische reacties 
 
Dit onderzoek gaat ook in op de psychische reacties die bij een gedwongen verhuizing een rol 
kunnen spelen. Hieronder vallen volgens paragraaf 2.5.3 afflictie, stress en onzekerheid. Uit 
de analyse van de interviews blijkt dat gedwongen verhuisden ook reacties kunnen tonen die 
buiten deze 3 varianten vallen.  
 Respondent 1 geeft in het interview aan dat hij geen gevoelens van afflictie heeft 
gekend. Dit wil niet zeggen dat de gedwongen verhuizing niet met andere psychische reacties 
samenging. Deze respondent verwoordt dit op de volgende wijze: 
 
‘Het komt altijd onverwachts, dat is het gekke. Verhuizen is nooit prettig, daar moet je altijd over een drempel 
heen van oké. Het gekke is dat had ik hier ook. Ik wist 2 jaar van de voren van oké van je moet gaan verhuizen, 
dat vond ik alleen maar prettig. Maar het moment dat je hoort, moet je daar weer aan wennen.’ 
 
Daarnaast was deze bewoner onzeker over zijn woningkeuze. Dit is een vorm van gezonde 
spanning die niet specifiek voor een gedwongen verhuizing is. Een gedwongen verhuizing 
gaat volgens hem wel met meer druk gepaard. 
 Respondent 2 heeft de gedwongen verhuizing niet als iets stressvol ervaren. Tijdens de 
gedwongen verhuizing heeft deze bewoner ook geen afflictie gekend. Wel mist ze het uitzicht 
vanuit haar oude woning. Verder heeft de gedwongen verhuizing gevolgen op haar 
activiteitenpatroon. Deze gedwongen verhuisde zegt hierover het volgende: 
 
‘Ik merk ook dat mijn activiteiten hier minder zijn. En daar word ik heel erg ontevreden over. Naar mijzelf toe. 
Ik moet me er toe aanzetten. Nu moet je en dat vind ik heel erg dat ik dat heb. Hoe dat komt, weet ik ook niet. 
Maar dat vind ik persoonlijk heel erg dat, dat weg is.’ 
 
Het is onbekend of dit door de gedwongen verhuizing komt. Een gedwongen verhuizing zorgt 
volgens haar wel voor een andere kijk op de woningkeuze.            
 De gedwongen verhuizing van respondent 3 is gepaard gegaan met enige mate van 
afflictie. Deze respondent heeft nu nog steeds heimwee naar haar oude tuin en buren. In het 
interview komt dit op de volgende manier naar voren: 
 
‘Ik had vooral heimwee naar mijn tuin want ik had er een aantal bomen en zo geplant en ik had heimwee naar 
mijn buren. Ja, ik was er nog vandaag langs gereden en dan zie je dat alles plat is en dat ze bomen ook hebben 
omgezaagd. Ja, dat vind ik gewoon zo zonde.’ 
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Deze bewoner was daarnaast tijdens de gedwongen verhuizing verdrietig. Tevens brengt 
iedere verhuizing gezonde spanning met zich mee. Wel gaat een vrijwillige verhuizing 
volgens haar gepaard met een grotere blijdschap over de woningkeuze. 
 Respondent 4 toonde tijdens de gedwongen verhuizing veel gevoelens van verdriet en 
heimwee. Deze bewoner mist het uitzicht vanuit de oude woning en de oude buurt. Verder 
was deze bewoner erg onzeker. Deze psychische reacties uit deze respondent in het interview 
op de volgende manier: 
 
‘Ja, straks zit je daar en dan zit je daar toch van hmm. Het kost ook zoveel geld en je bent zo bang dat je zoveel 
geld uitgeeft en je bent niet thuis. Het is van alles, alle emoties werken. De emotie dat je het niet leuk zou vinden 
daar. In het begin ben je heel erg verdrietig. Natuurlijk ben je verdrietig. Man, ik was er kapot van. Je hebt daar 
toch de kinderen, de buurt, de buren mis je.’    
 
Momenteel zijn deze gevoelens afgenomen en is er sprake van berusting. Hierover zegt ze het 
volgende: 
 
‘Je moet wel, het is er niet meer, het is weg. Net als iemand iets dood is.’   
        
5.4 Conclusie 
 
Dit hoofdstuk heeft een antwoord gegeven op de vraag welke percepties de gedwongen 
verhuisden ten aanzien van de psychische gevolgen van gedwongen verhuizing hebben. Dit 
antwoord geldt alleen voor de 4 geïnterviewde bewoners. De percepties ten aanzien van 
gedwongen verhuizing van de interviewrespondenten zijn in paragraaf 5.4.1 gemeten met 
behulp van het analysemodel van Kleinhans en Kruythoff. In dit model uit figuur 10 wordt de 
perceptie van gedwongen verhuizing gekruist met de perceptie van de nieuwe woonsituatie 
ten opzichte van de oude woonsituatie. Hieruit ontstaan 9 varianten van percepties van 
gedwongen verhuizing. Uit figuur 11 in paragraaf 5.2.3 blijkt dat de variant van verdringing 
bij de 4 respondenten overheerst. 3 respondenten voelen zich namelijk verdrongen. Hierbij is 
opvallend dat de percepties van respondent 1 bij de lanceervariant passen. Een gedwongen 
verhuizing kan op psychisch gebied dus ook positief uitpakken. Wel moet opgemerkt worden 
dat het analysemodel van Kleinhans en Kruythoff zijn beperkingen kent. Uit 2 interviews is 
naar voren gekomen dat bewoners ook gemengde percepties kunnen hebben. 2 respondenten 
toonden tijdens de gedwongen verhuizing ook enige gevoelens van berusting en gelatenheid. 
Het onderzoek heeft er voor gekozen om de overheersende percepties binnen de analyse te 
betrekken. Beide respondenten toonden voornamelijk gevoelens van verzet. Als je van de 
percepties van berusting en gelatenheid uit zal gaan, kom je uit bij variant I. Dit is de 
berustingsvariant.      
 Ten tweede belicht dit onderzoek de psychische reacties. Voor de 4 respondenten geldt 
dat de psychische reacties beperkt zijn. Slechts 2 respondenten hebben volgens paragraaf 5.3 
afflictieve gevoelens gehad. Gevoelens van verlies en idealisering van de oude woonsituatie 
kwamen hierbij niet voor. Verder heeft onzekerheid een beperkte rol gespeeld. Wel gaat een 
gedwongen verhuizing volgens de respondenten samen met gezonde spanning en onzekerheid 
over de woningkeuze. Hierbij geven de respondenten aan dat deze reacties ook bij een 
vrijwillige verhuizing de kop opsteken. Er bestaat desondanks tussen een gedwongen en een 
vrijwillige verhuizing een nuanceverschil. Een gedwongen verhuizing gaat volgens de 
respondenten met meer druk en een andere kijk op de woningkeuze gepaard.        
 
 
 
  
 



In de ban van sloop: 
Masterthesis Sociale Geografie 

71

6. Sociale gevolgen  
 
 
6.1 Inleiding 
 
Het onderzoek gaat verder in op de sociale gevolgen van gedwongen verhuizing. Hiermee kan 
een antwoord op de volgende onderzoeksvraag gegeven worden: 
 
Welke percepties hebben bewoners ten aanzien van sociale gevolgen van hun gedwongen verhuizing als gevolg 
van stedelijke herstructurering? 
 
Dit hoofdstuk heeft als doel om de onderzoeksresultaten op dit gebied te presenteren. De 
sociale gevolgen worden gemeten aan de hand van het concept buurtgebonden sociaal 
kapitaal. In de paragraaf 6.2 komen de gevolgen op de sociale interacties en publieke 
familiariteit tussen buurtbewoners aan bod. Paragraaf 6.3 belicht de normen en sociale 
controle in buurten. In paragraaf 6.4 worden de gevolgen op vertrouwen tussen 
buurtbewoners besproken. Paragraaf 6.5 gaat tenslotte in op de organisatiegraad binnen 
buurten. Per dimensie is er een vergelijking gemaakt tussen de oude en nieuwe woonsituatie. 
Alle gegevens zijn afkomstig uit de 4 diepte-interviews. De interviewverslagen zijn terug te 
vinden in bijlage 7. Wederom moet opgemerkt worden dat aan deze groep geen conclusies 
kunnen opgehangen worden. De resultaten in dit hoofdstuk gelden dus alleen voor de 4 
respondenten.   
 
6.2 Sociale interacties en publieke familiariteit  
 
6.2.1 Sociale interacties 
Deze subdimensie is in paragraaf 3.3.3 opgesplitst in de indicatoren aantal en aard van sociale 
interacties tussen buurtbewoners. Uit de interviewverslagen blijkt dat het aantal en type 
buurtcontacten per bewoner kan verschillen.  
 Respondent 1 ervaart een vooruitgang in het aantal contacten met zijn buurtbewoners. 
In de oude woonsituatie had deze gedwongen verhuisde weinig tot geen contact met de buren. 
Binnen Malburgen heerste er een onwetende cultuur waarbij onderling geen interesse of 
belangstelling getoond werd. In de nieuwe woonsituatie ervaart deze bewoner het contact met 
de buren als goed. Hierbij geeft deze respondent aan dat het contact met zijn buren niet 
frequent is. Bewoners in het centrum gaan op een bepaalde manier met elkaar om. Hierover 
zegt hij het volgende: 
 
‘Als je in het centrum woont heb je een ander contact met elkaar. Mensen zijn veel meer op zichzelf in het 
centrum. Je hebt wel contact met elkaar maar tegelijkertijd heb je dat ook weer niet. Het is wel een bewuste 
keuze. Mensen die in het centrum wonen, en dan ga ik misschien kort door de bocht, kiezen niet voor in een wijk 
te wonen. Het is een apart volk.‘ 
 
Deze bewoner benadrukt meerdere keren dat dit zijn uitwerking op de manier van omgang 
tussen bewoners heeft. Intensief contact tussen buren, zoals koffievisite of vriendschappen, 
komt zelden voor.  
 Respondent 2 heeft na de gedwongen verhuizing veel minder contacten met haar 
buren. Momenteel is het contact met de buren minimaal. Het beperkt zich tot groeten of een 
praatje beneden bij de brievenbus. De verklaring hiervoor is dat de nieuwe buren ouderen zijn 
en afstandelijker met elkaar omgaan. In de oude buurt had deze respondent op uitgebreide 
schaal buurtcontact. In het interview verwoordt zij dit op de volgende wijze: 
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‘Ik had op de Zwanebloemlaan, deed ik voor de ene buurvrouw koken of ik vroeg of ik boodschappen kon doen, 
ik ving de kinderen van de andere buurvrouw op. Ook een allochtoon buurvrouwtje kwam me nog wel eens om 
hulp vragen. Ik ving de kinderen op en als de ene zeg maar de douche was aan het repareren dan kon het bij mij 
douchen.’ 
 
 In de nieuwe buurt beperken de sociale interacties van respondent 3 zich alleen tot 
groeten. Het cultuurverschil ligt volgens deze bewoner hieraan ten grondslag. In haar buurt 
wonen voornamelijk bewoners met een Turkse achtergrond. Ze zegt hierover het volgende: 
 
‘Ik zit nou  in een echte Turkenbuurt en daar heb je eigenlijk helemaal geen contact met de mensen. Ja, die 
vrouwen hier die praten alleen maar Turks, die kunnen alleen maar hoi zeggen. En ik heb het idee dat de mensen 
ook wel een beetje raar tegen me aan kijken omdat ik als enige alleenstaande vrouw hier woon.’        
 
In de Pinksterbloemstraat was er wel contact met de directe buren. De buren knoopten daar 
spontaan een praatje met haar aan of kwamen op koffievisite. Dit kwam ook doordat er in 
haar oude straat voornamelijk alleenstaanden en mensen van haar leeftijd woonden.  
  De contacten van respondent 4 bevinden zich in de nieuwe woonsituatie op een lager 
niveau. De buurtcontacten beperken zich tot groeten of een praatje. Dit is een groot verschil 
met de Zwanebloemlaan. In het interview uit ze dit op een volgende manier: 
 
‘Bij de Zwanebloemlaan was het echt wel familie. De kinderen aten bij elkaar, of de kinderen aten bij ons of bij 
de buren. Je kon weggaan en de buurvrouw let op de kinderen. We waren echt een familie. We hadden de deuren 
open, altijd ’s zomers dan. Alle deuren waren dan open en de blagen konden lekker over de galerij rennen. Ja, we 
zaten elke avond wel op de galerij of bij elkaar op de koffie. ’s Morgens vroeg heeft de buurvrouw de deur los en 
ga je bij de buurvrouw op de koffie.’       
 
De nieuwe buurtbewoners zijn meer op zich zelf en hebben een gesloten houding. Verder is 
het volgens deze bewoner makkelijker om binnen een portiekflat contact te maken dan binnen 
een buurt met rijtjeswoningen. Tenslotte woont ze pas 3 jaar in deze woning zodat de 
contacten nog opgebouwd moeten worden. 
 
6.2.2 Publieke familiariteit 
Bij publieke familiariteit staat volgens paragraaf 3.3.3 de vraag centraal of mensen in de buurt 
elkaar van gezicht kennen. Alleen respondent 1 heeft op dit gebied een vooruitgang geboekt. 
Respondent 2 kende daarentegen de oude buurtgenoten beter van gezicht. De verklaring 
hiervoor is dat ze hier pas 3 jaar woont. Respondent 3 kende zowel in haar oude als nieuwe 
straat de buren slecht van gezicht. Respondent 4 kende haar oude buren goed van gezicht. Dit 
geldt nog steeds voor haar nieuwe buren.  
 
6.2.3 Wederkerigheid 
Wederkerigheid uit zich volgens paragraaf 3.3.3 in wederzijdse hulp, bereidheid tot hulp 
zonder wederdienst en wederzijds vertrouwen in een wederdienst. De respondenten zijn 
tevens gevraagd om een reactie te geven op de 3 onderstaande stellingen: 

1. Het uitlenen van enig contact geld als de pinpas van de buurman of buurvrouw 
gestolen is. 

2. Ik doe boodschappen voor mijn zieke buurman of buurvrouw ziek is als hij of zij in 
bed moet blijven. 

3. Ik pas op de kinderen van de buren, verzorgt de huisdieren en geeft de plantjes water 
als de buren op vakantie zijn. 

In Malburgen was er volgens respondent 1 geen wederzijdse hulp. In de oude woonsituatie 
reageerde deze bewoner op de 3 bovenstaande stellingen afwijzend. De nieuwe buren helpt hij 
daarentegen wel eens. Hij zegt hierover het volgende: 
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‘Nou, bij de buren op de kat, ja. Ja. Ik vind dat normaal, ik vind dat sociaal contact. Zo ga je normaal met 
mensen om. Of het nou buren zijn of niet. Geen buren, dat doe je gewoon. Dat vind ik zo normaal.’ 

 
Ook het uitlenen van geld of het doen van boodschappen is voor hem geen probleem. Hierbij 
is deze respondent niet zo idealistisch dat hij hierbij een wederdienst verwacht. Natuurlijk 
staat hij hiervoor wel open. Dit is een karaktereigenschap die tijdens de gedwongen 
verhuizing onveranderd gebleven is. 
 In de ogen van respondent 2 was er in de Zwanebloemlaan veel wederzijdse steun. Dit 
komt ook in paragraaf 6.2.1 sterk naar voren. Deze gedwongen verhuisde kookte bijvoorbeeld 
eten voor de ene buurvrouw en deed boodschappen voor de andere buurvrouw. In de nieuwe 
woonsituatie helpt ze de buurtbewoners zelden. Dit wil niet zeggen dat ze hen niet zal helpen 
als ze erom zullen vragen. Dit is een karaktereigenschap die tijdens de gedwongen verhuizing 
ongewijzigd gebleven is. Deze bewoner heeft daarnaast nooit een wederdienst verwacht. 
Tevens heeft ze nooit vertrouwen in een wederdienst gehad.  
 Respondent 3 hielp in de oude woonsituatie wel eens haar buren. Deze hulp beperkte 
zich tot kleine klussen en diensten. Ook zette haar buurman de vuilniscontainer terug als zij 
niet thuis was. Burenhulp komt in de haar nieuwe buurt niet voor. Wel is ze bereid om 
mensen te helpen. Deze respondent zegt hierover het volgende: 
 
‘Als ze vragen, ja hoor. Ja. Kijk, als iemand echt hulpbehoevend is, dan nou ja, dan help ik met alle plezier. Ik 
vind het leuk om mensen te helpen en ik ben gek op dieren, dus ik vind het niet erg als ze dat aan me vragen.’ 
 
Haar reactie op de stelling 2 en 3 is daardoor bevestigend. Tijdens de gedwongen verhuizing 
is haar bereidheid tot hulp onveranderd gebleven. Daarentegen leent ze niet graag dingen uit. 
Hiervoor moet je eerst een vertrouwensband met iemand opbouwen. Ook in de 
Pinkersterbloemstraat zal ze dit niet gedaan hebben. Deze bewoner verwacht bij hulp geen 
wederdienst en heeft geen vertrouwen op een wederdienst. Tijdens de gedwongen verhuizing 
is dit onveranderd gebleven.  
 Volgens respondent 4 was er in de Zwanebloemlaan op uitgebreide schaal sprake van 
wederzijdse hulp. In het interview noemt zij hier een tal van voorbeelden van: 
 
‘Ja, we waren een en al familie. Ja, als bijvoorbeeld, ik heb een auto dan haalde ik wel eens boodschappen, ga jij 
boodschappen halen dan moest ik, weet wel, of sigaretten voor buurvrouw Willie of je neemt bij de Aldi 
boodschappen mee. Of, ja. Of zij was alleen dan kookte ik dan bracht ik altijd eten of zij kookte en dan gingen 
de pannetjes naar beneden.’ 
 
Deze bewoner reageerde in de oude woonsituatie bevestigend op de 3 stellingen. In de nieuwe 
woonsituatie is de mate van wederzijdse hulp verminderd. Burenhulp komt daar zelden voor. 
De reden hiervoor is dat deze respondent hier geen zin meer in heeft. Het doen van 
boodschappen of het uitlenen van geld komt hier niet voor. De bereidheid tot hulp of 
ondersteuning zonder wederdienst en het vertrouwen in een wederdienst is bij deze bewoner 
onveranderd gebleven.      
 
6.3 Normen en sociale controle in buurten 
 
6.3.1 Normen 
Normen hebben volgens paragraaf 3.3.3 betrekking op de omgang tussen buurtbewoners en 
de omgang met de woonomgeving. In het interview zijn de respondenten gevraagd welke 
opvattingen zij over de omgang tussen buurtbewoners hebben. Ten tweede is gevraagd hoe zij 
met hun woonomgeving omgaan.  
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 Alle 4 de respondenten ervaren tijdens hun gedwongen verhuizing geen verandering in 
hun omgang met buurtbewoners. Deze normen verschillen wel per respondent. Volgens 
respondent 1 staan respect en vertrouwen hierin centraal. Hij zegt hierover het volgende: 
 
‘Ik denk gewoon vertrouwen en respect. Simpel. Ja, nou dat ik inderdaad weet… Mijn sleutel ligt hier buiten en 
ik weet waar de sleutel van de buurvrouw ligt. Oké, vergeet je de voordeursleutel dan doe ik de deur open. Ik 
bedoel, ik kan zo de sleutel pakken, bij wijze van spreken.’ 
 
Bij respondent 2 spelen respect en vriendelijkheid een belangrijke rol in de omgang met 
buurtbewoners. Ook vindt deze bewoner dat de mensen uit de buurt met rust gelaten moeten 
worden. Respondent 3 vindt elkaar in de waarde laten en vriendelijke omgang belangrijk. 
Volgens respondent 4 is groeten een belangrijk aspect van omgang tussen buurtbewoners  
 Ook de opvattingen over de omgang met de woonomgeving zijn tijdens de gedwongen 
verhuizing onveranderd gebleven. Iedere respondent gaat op zijn eigen wijze hiermee om. 
Netheid en het voorkomen van overlast staan centraal bij respondent 1 en 2. Ook in de 
Zwanebloemlaan ging respondent 2, ondanks de vele rommel in de omgeving, zorgvuldig met 
de woonomgeving om. Dit verwoordt zij op de volgende manier: 
 
‘Nou ja, je geeft het voorbeeld aan die mensen. Kan helpen of niet helpen. Maar dan voelen ze zich wel rot 
omdat ze zien dat het ook anders kan, denk ik dan, of niet.’ 
 
In haar nieuwe woonomgeving heeft respondent 3 het gevoel dat zij de enige is die het afval 
op straat opruimt en het groen bijhoudt. Ook in haar oude buurt hield ze het groen bij. 
Respondent 4 gaat keurig met haar woonomgeving om en zal geen overlast veroorzaken.     
 
6.3.2 Sociale controle 
Sociale controle is gemeten door de respondenten te vragen in hoeverre zij bereid zijn om in 
te grijpen bij ongewenste situaties en of ze buurtbewoners aanspreken op ongewenst gedrag.
 Respondent 1 spreekt in zijn nieuwe woonomgeving mensen aan op ongewenst 
gedrag. In de Zwanebloemlaan sprak hij daarentegen geen buurtbewoners op ongewenst 
gedrag aan. Deze respondent verwoordt dit op de volgende manier: 
   
‘Dat sociale contact was er niet. Nee. Ik durf het wel, dat is geen probleem. Het was bijna of, ja, normaal was, 
geaccepteerd was. Dan moest je de politie bij halen. Er is 2 keer ingebroken bij mijn benedenbuurman, en nou ja, 
je moest overal de politie bij halen. Dat was heel onveilig.’ 
 
 Respondent 2 heeft buurtgenoten altijd op ongewenst gedrag aangesproken. Tijdens de 
gedwongen verhuizing is hier geen verandering in gekomen. In de Zwanebloemlaan heeft 
deze gedwongen verhuisde bewoners wel eens aangesproken op het veroorzaken van rommel. 
Ze geeft over haar bereidheid tot ingrijpen de volgende reactie: 
 
‘Vertellen en dan krijg je meestal toch wel negatief. Dat doe ik, ja, dat doe ik. Daar kan ik niks aan doen, dat doe 
ik. En ik doe de eerste twee keer doe ik het aardig en beleefd, maar de derde keer kan ik er wel boos om worden. 
De mensen wonen daar niet alleen, wij wonen er ook.‘  
 
 De bereidheid tot ingrijpen is bij respondent 3 onveranderd gebleven. Uit het interview 
blijkt dat deze respondent mensen in haar buurt niet op ongewenst gedrag durft aan te 
spreken. Haar directe buren zal ze eventueel wel op ongewenst gedrag durven aan te spreken. 
Daarnaast is deze bewoner toleranter tegenover overlast en komt overlast in haar nieuwe buurt 
zelden voor. Wel is deze gedwongen verhuizer bereid om bij nachtelijke overlast in te grijpen.   
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 De bereidheid tot ingrijpen is bij respondent 4 gering. De gedwongen verhuizing heeft 
hier geen verandering in gebracht. Wel zal deze respondent mensen op vandalisme 
aanspreken. Deze gedwongen verhuizer zegt hierover het volgende: 
 
‘Dan zou ik er wel wat van zeggen. Van vandalisme zou ik iets op aanmerken want het is zo mooi en zo nieuw. 
Het hoeft allemaal niet kapot.’   
 
6.4 Vertrouwen tussen buurtbewoners 
 
Vertrouwen tussen buurtbewoners heeft volgens paragraaf 3.3.3 betrekking op algemeen 
vertrouwen in buurtbewoners en vertrouwen in naaste buren. Daarnaast zijn de respondenten 
gevraagd om een reactie te geven op de 2 onderstaande stellingen: 

1. Als ik op vakantie ga, kan ik gerust mijn huissleutel bij mijn buren of andere 
buurtbewoners achterlaten, zodat zij mijn planten kunnen verzorgen. 

2. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met mensen in de buurt die je niet 
kent. 

Respondent 1 ervaart op het gebied van vertrouwen een sterke vooruitgang. Zijn vertrouwen 
in de oude buurtbewoners was gering en er moest hard gewerkt worden om hun vertrouwen te 
winnen. Tevens de taalbarrière beperkte het onderlinge vertrouwen. Hierdoor liet deze 
respondent zijn huissleutel niet bij zijn buren achter. Het vertrouwen in de nieuwe 
buurtbewoners is wel groot doordat ze deze bewoner een gevoel van veiligheid geven. Deze 
gedwongen verhuizer reageert in de nieuwe woonsituatie op de volgende manier op de eerste 
stelling:   
 
‘Ik weet wel waar hun sleutels liggen, zij weten waar mijn sleutels liggen.’  
 
Op de tweede stelling geeft deze bewoner de volgende reactie:  
 
‘Nee, nee, nee. Dan ga je uit van wantrouwen. Ik denk dat, dat mag geen basis zijn. Dat past ook niet bij mij.’ 
 
 Op gebied van vertrouwen heeft respondent 2 in haar ogen een vooruitgang geboekt. 
Het vertrouwen in de oude buurtbewoners was gering doordat zij jong en van buitenlandse 
afkomst waren. In haar huidige buren heeft deze respondent meer vertrouwen. Dit legt deze 
bewoner op de volgende manier uit: 
 
‘Dan ligt dat hier wel anders hoor. Zeg maar, daar was veel jong en buitenland, en hier is allemaal oud. Dat is 
allemaal oud. 94, 80, 84, weet ik wat. Nou ja, als je die niet meer kunt vertrouwen dan ben je wel ver heen, 
natuurlijk.’   
 
Wel ervaart ze op het gebied van de eerste stelling een achteruitgang. In de Zwanebloemlaan 
kon deze bewoner zeker aan 2 buren haar sleutel afgeven. In de nieuwe buurt kan dit bij 
meerdere buren. Alleen is het de vraag of de buurtbewoners hiertoe bereid zijn en de 
verantwoordelijkheid hiervoor willen nemen. Tevens kent deze gedwongen verhuizer de 
huidige buren niet. Deze bewoner heeft altijd gevonden dat je niet voorzichtig genoeg kunt 
zijn in de omgang met onbekende buurtbewoners. In de Zwanebloemlaan was dit nog erger. 
 Respondent 3 ervaart op het gebied van vertrouwen in buurtbewoners geen verschil. 
Alleen mensen waarmee een hechte band is, zoals vrienden en familie, zijn volgens deze 
respondent goed te vertrouwen. Het contact met de buren is hiervoor te oppervlakkig. Dit gold 
ook voor de oude buren. De bereidheid van deze bewoner om haar huissleutel af te geven is 
altijd gering geweest. Ook geeft deze respondent aan dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn 
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in de omgang met mensen uit de buurt die je niet kent. Tijdens de gedwongen verhuizing is 
dit ongewijzigd gebleven. 
 Respondent 4 weet niet of ze haar huidige buren kan vertrouwen. Dit verwoordt deze 
bewoner in het interview op de volgende manier: 
 
‘Nou, dat weet ik niet. Ik heb daar, geen, nou heb ik nog geen behoefte aan om te gaan vertrouwen. Ik moet eerst 
leren kennen, laten ze dan vertrouwen in me. Dan moet ze eerst maar eens kennen, ons kent ons. Dan pas 
komt… Vertrouwen, vertrouwen is een groot woord. Als je iemand vertrouwd dan is het dat je met elkaar 
dagelijks omgaat en dat heb ik niet.’ 
 
Dit verklaart ook waarom deze bewoner geen behoefte heeft om haar huissleutel af te leveren. 
Haar reactie op de tweede stelling is bevestigend. Dit gold ook voor de oude woonsituatie. 
Wel had deze bewoner meer vertrouwen in haar oude buren. Haar oude buurvrouw had zelfs 
altijd haar huissleutel. Dit betekende niet dat iedereen in de oude flat te vertrouwen was.  
 
6.5 Organisatiegraad in buurten 
 
De laatste dimensie van buurtgebonden sociaal kapitaal is organisatiegraad in buurten. 
Hieronder vallen volgens paragraaf 3.3.3 de indicatoren lidmaatschap van buurtvereniging, 
lidmaatschap van verenigingen en vrijwilligerswerk in de buurt. Organisatiegraad in buurten 
gaat ook in op participatie aan buurtactiviteiten en bereidheid tot collectieve actie voor 
verbetering van de buurt. 
 Alle 4 de respondenten zijn zowel voor als na de gedwongen verhuizing geen lid van 
een buurtvereniging geweest. Iedere respondent heeft hiervoor zijn verklaring. Respondent 1 
geeft de volgende reactie op de vraag of er een buurtvereniging is: 
 
‘Nee, nee, echt niet. Nee, nee. Wat dat is weer van, ik schilder en de buurvrouw doet dit en iedereen is heerlijk 
op zichzelf. Ja, nee, nee. Nee. Zou ook voor geen meter functioneren. Nee, nee. Nee.’ 
 
Respondent 2 geeft aan dat er activiteiten in het buurtcentrum georganiseerd worden. Alleen 
zou deze respondent niet aan deze activiteiten meedoen omdat ze niet van vaste 
verplichtingen houdt. Ook respondent 3 en 4 zijn nooit lid van een buurtvereniging geweest.  
 Tevens op het gebied van lidmaatschap van verenigingen binnen de buurt heeft geen 
verandering plaatsgevonden. Respondent 1 is nooit lid van een vereniging geweest. Hetzelfde 
geldt voor respondent 2, 3 en 4. 

Alleen respondent 2 doet aan vrijwilligerswerk in de buurt. Dit blijkt ook uit het 
volgende citaat: 
   
‘Maar daar doe ik wel mijn vrijwilligerswerk. Dat vind ik dan wel weer leuk. Dat is wel een verplichting maar je 
helpt ook weer andere mensen. Snap je. Als je zoiets wat je zelf moet doen, dan heb ik het in de hand voor 
mezelf, wil ik dat wel of wil ik dat niet. Dit heb ik op me genomen, dus dit moet ik. Ik doceer computerles, basis. 
Dat is in het buurtcentrum, zal ik maar zeggen.’      
 
Deze bewoner deed voor de gedwongen verhuizing ook aan vrijwilligerswerk. De overige 3 
respondenten hebben nooit aan vrijwilligerswerk gedaan.   
 De 4 respondenten ervaren geen veranderingen op het gebied van participatie aan 
buurtactiviteiten. Onder hen is de animo hiervoor nooit groot geweest. Volgens respondent 1 
worden er in zijn buurt geen rommelmarkten, buurtfeesten of buurtbarbecues georganiseerd. 
Hij zal er wel naar toe gaan als deze georganiseerd worden. Respondent 2 doet buiten haar 
vrijwilligerswerk niet aan buurtactiviteiten. Deze respondent zegt hierover het volgende: 
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‘Nee, nee. En dan heb je hier de Akkerwinde, de Akkerwinde, en daar organiseren ze koffie drinken voor de 
buurt en een bingootje. Nee, ook niet eigenlijk. Ik zit hier al tussen de oude teutenbellen en dan zit daar weer 
tussen de oude teutenbellen.  Zeg maar, de 29e of de 28e is er een rommelmarkt en dan ga ik wel. Dan ga ik wel. 
Maar verder nee, ben ik activiteiten af.’ 
 
Tevens hebben buurtactiviteiten respondent 3 en 4 nooit getrokken. 
 Tijdens de gedwongen verhuizing is de actiebereidheid tegen bedreigingen voor de 
buurt van de respondenten gelijk gebleven. Alleen respondent 2 geeft aan dat haar 
actiebereidheid minder is geworden. De actiebereidheid van respondent 1, 2 en 4 zijn altijd 
laag geweest. Respondent 3 geeft aan dat ze wel bereid is om te strijden tegen bedreigingen 
voor haar buurt. Deze bewoner verwoordt dit op de volgende manier: 
 
‘O ja, hoor. Als deze bomen zouden worden gekapt. Dan, Ja, dan was ik dan wel tegenin of zo gegaan. Bezwaar 
maken, ja natuurlijk meer mensen om je heen krijgen, ja bezwaar aantekenen.’     
 
6.6 Conclusie 
 
Dit hoofdstuk heeft zich als doel gesteld om inzicht te krijgen in de sociale gevolgen van 
gedwongen verhuizing. Uit de 4 interviews blijkt dat de gevolgen van gedwongen verhuizing 
op buurtgebonden sociaal kapitaal meevallen. Uit de interviews komt niet naar voren dat een 
gedwongen verhuizing tot een sterke verslechtering van het buurtgebonden sociaal kapitaal 
leidt. De gedwongen verhuizing heeft op het gebied van organisatiegraad binnen buurten en 
normen over de omgang tussen buurtbewoners en omgang met de woonomgeving niet tot een 
achteruitgang geleid. Hetzelfde geldt voor de bereidheid tot hulp of ondersteuning van 
buurtbewoner zonder wederdienst en het vertrouwen in wederdienst van buurtbewoner. 
 Wel blijkt uit de 4 interviews dat een gedwongen verhuizing op het gebied van aantal 
en aard van sociale interacties en wederzijdse steun en hulp negatieve gevolgen kan hebben. 3 
respondenten geven aan dat ze minder sociale interacties met hun buren hebben en dat ze zich 
op een lager niveau af spelen. Aan de andere kant ervaart 1 respondent op dit vlak een 
vooruitgang. Tevens zijn er volgens de 4 respondenten ook andere factoren, zoals een korte 
woonduur en cultuurverschil, die het aantal en aard van sociale interacties verslechterd 
hebben. Een gedwongen verhuizing hoeft dus niet per se tot minder sociale interacties te 
leiden. Het merendeel van de respondenten ervaart daarnaast een achteruitgang in de mate van 
wederzijdse hulp. Daarentegen heeft een respondent op dit gebied een vooruitgang geboekt. 
Dit betekent dat een gedwongen verhuizing niet altijd tot een verslechtering van wederzijdse 
steun en hulp van buurtbewoners hoeft te leiden.     
 Verder zijn er een aantal onderdelen van buurtgebonden sociaal kapitaal waarvan de 
gevolgen van een gedwongen verhuizing niet in te schatten zijn. De percepties op de aspecten 
publieke familiariteit, sociale controle en vertrouwen tussen buurtbewoners wisselen namelijk 
sterk per respondent. De zeer kleine steekproef is hier waarschijnlijk de oorzaak van.  
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7. Sociaal-economische verscheidenheid 
 
 
7.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk biedt inzicht in de sociaal-economische verscheidenheid van de groep 
gedwongen verhuisden. Hiermee kan een antwoord op de volgende onderzoeksvraag en 
deelvragen gegeven worden: 
 
In hoeverre is er een verband te brengen tussen de sociaal-economische verscheidenheid binnen de groep  
gedwongen verhuizers en ruimtelijke gevolgen en percepties ten aanzien van de psychische en sociale gevolgen 
van gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering?: 

− Welke sociaal-economische verscheidenheid bestaat er binnen de groep gedwongen verhuizers?: 
− In hoeverre is er een verband te brengen tussen de sociaal-economische verscheidenheid binnen de 

groep gedwongen verhuizers en ruimtelijke gevolgen van gedwongen verhuizing? 
− In hoeverre is er een verband te leggen tussen de sociaal-economische verscheidenheid binnen de 

groep gedwongen verhuizers en de percepties ten aanzien van de psychische gevolgen van gedwongen 
verhuizing?  

− In hoeverre is er een verband te brengen tussen de sociaal-economische verscheidenheid binnen de 
groep gedwongen verhuizers en de percepties ten aanzien van gevolgen van gedwongen verhuizing op 
het buurtgebonden sociaal kapitaal? 

 
Sociaal-economische verscheidenheid is volgens paragraaf 3.3.4 op te splitsen in de dimensies 
leeftijd, etnische achtergrond, sociaal-economische positie, sociaal-economische status en 
huishoudenssamenstelling. Paragraaf 7.2 gaat in op de sociaal-economische kenmerken van 
de steekproef. Paragraaf 7.3 behandelt het verband tussen sociaal-economische 
verscheidenheid binnen de groep gedwongen verhuisden en ruimtelijke gevolgen. De 
paragrafen 7.4 en 7.5 gaan respectievelijk in op het verband met de psychische en sociale 
gevolgen.  
 
7.2 Sociaal-economische diversiteit van gedwongen verhuisden 
 
In de vragenlijst van de schriftelijke enquête zijn de gedwongen verhuisden gevraagd om een 
aantal vragen over hen zelf en hun huishouden in te vullen. Aan de hand hiervan is er van de 
steekproef een sociaal-economisch profiel opgesteld. Dit sociaal-economisch profiel is terug 
te vinden in bijlage 4. Het geboorteland van ouders heeft betrekking op etnische achtergrond. 
Netto huishoudensinkomen per maand en laatst voltooide opleiding vallen onder de dimensie 
sociaal-economische status. De sociaal-economische positie is gemeten aan de hand van 
dagelijkse bezigheden. De sociaal-economische kenmerken van de steekproef worden, in 
hoeverre dat mogelijk is, vergeleken met de sociaal-economische kenmerken van de 
vertrekbuurt Immerloo I. De enquêteresultaten kunnen dan in een beter perspectief gezet 
worden. Deze kenmerken van Immerloo I zijn afkomstig uit 2005, omdat de bewoners in dat 
jaar verhuisd zijn.  
 De steekproef kent een diverse leeftijdsverdeling. De groep gedwongen verhuisden is 
gelijkmatig over de leeftijdscategorieën verdeeld. Geen enkele leeftijdscategorie steekt er 
boven uit. Wel valt er op dat geen enkele bewoner jonger dan 24 jaar is. Voor de steekproef 
geldt dus dat een gedwongen verhuizing alleen mensen boven de 24 jaar treft.  
 Bewoners met een Nederlandse achtergrond vormen met 38% de grootste groep van 
de steekproef. Op grote afstand volgen Marokko, Indonesië en Suriname. Het onderzoek is 
echter geïnteresseerd in het aandeel niet-westerse allochtonen binnen de steekproef. Niet-
westerse allochtonen zijn volgens de Gemeente Arnhem (2007: 229) allochtonen met de 
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herkomstgroepering Turkije, Afrika, Midden en Zuid-Amerika of Azië met uitzondering van 
Indonesië en Japan. Dit brengt het aandeel Nederlanders in een ander perspectief. Het aandeel 
niet-westerse allochtonen onder de gedwongen verhuisden is met 62% fors 
oververtegenwoordigd. Ruim de helft van de gedwongen verhuisden is dus van niet-westerse 
achtergrond. In 2005 was maar 48% van de bevolking van Immerloo I niet-westers 
allochtoon. (Homepage CBS Statline, statline.cbs.nl) 
  Het merendeel van de steekproef heeft een laaggemiddeld inkomen. De helft van de 
gedwongen verhuisden hebben een maandelijks netto huishoudensinkomen tussen € 500,- en 
€ 1.000,-. 38% verdient netto € 1.000,- tot € 1.500,- euro per maand. Slechts 12% verdient een 
inkomen boven de € 1.500,-. Geen enkele gedwongen verhuisde heeft een inkomen boven de 
€ 3.000,-. Qua laatst voltooide opleiding valt op dat 14% van de gedwongen verhuizers alleen 
de basisschool afgerond heeft. 20% heeft alleen een diploma van het voortgezet onderwijs. 
Het aandeel laagopgeleiden binnen de steekproef bedraagt dus 34%. Dit is een groot aandeel. 
Daarentegen heeft 27% van de bewoners een HBO-diploma. 13% heeft een MBO-opleiding 
afgerond. Geen enkele gedwongen verhuizer heeft een universitaire opleiding. Een tweetal 
gedwongen verhuizers heeft een andere opleiding gevolgd.  
 Slechts 25% van de steekproef heeft betaald werk. Hiervan heeft 75% een baan van 
meer dan 20 uur in de week. Het aandeel niet-actieven aandeel ligt op 69%. Opvallend veel 
gedwongen verhuisden zijn dus inactief. In 2005 bestond slechts 49% van de bevolking van 
Immerloo I uit niet-actieven. Niet-actieven zijn personen met een werkloosheidsuitkering, 
arbeidsongeschikten, pensioenontvangers, bijstandontvangers en de groep overige 
inkomensontvangers. 19% van de steekproef zijn werkzoekend. 13% van de steekproef is 
arbeidsongeschikt.  Deze twee percentages wijken echter niet af van de bevolking van 
Immerloo I. In 2005 had 32% van hen een uitkering. 6% van de steekproef doet huishoudelijk 
werk thuis. 19% van de steekproef is gepensioneerd of heeft een VUT-uitkering. Dit is in 
vergelijking met Immerloo I wel hoog. Slechts 9% van de bewoners van Immerloo I was in 
2005 gepensioneerd of had een VUT-uitkering. (Homepage CBS Statline, statline.cbs.nl) 
 Ruim de helft (52%) van de steekproef is alleenstaand. In 2005 was 37% van de 
inwoners van Immerloo I alleenstaand. Voor de steekproef geldt dat een gedwongen 
verhuizing voornamelijk alleenstaanden treft. Het aandeel alleenstaande met thuiswonend(e) 
kind(eren) bedraagt 12%. Een kwart van de gedwongen verhuizers maakt deel uit van een 
huishouden met twee volwassenen en thuiswonend(e) kind(eren). 6% woont samen zonder 
kinderen. (Homepage CBS Statline, statline.cbs.nl)  
 
7.3 Verband met ruimtelijke gevolgen 
 
In deze paragraaf wordt een koppeling gemaakt tussen de ruimtelijke gevolgen en de sociaal-
economische verscheidenheid van de steekproef. Dit heeft als doel om te achterhalen welke 
invloed deze verscheidenheid op de ruimtelijke gevolgen heeft. Deze analyse beperkt zich tot 
het verhuispatroon. Hierbinnen wordt gelet op de mate van concentratie, de verhuisrichting en 
de afstand van verhuizing. Deze paragraaf richt zich alleen op leeftijd, etnische achtergrond 
en sociaal-economische status. Uit paragraaf 2.7.2 is namelijk gebleken dat alleen deze 3 
kenmerken invloed op de ruimtelijke gevolgen hebben. Paragraaf 7.3.1 richt zich op leeftijd. 
De invloed van de etnische achtergrond wordt in paragraaf 7.3.2 behandeld. Paragraaf 7.3.3 
gaat in op de sociaal-economische status. 
 
7.3.1 Leeftijd 
In figuur 12 staat het verhuispatroon naar leeftijd weergegeven. Binnen deze kaart valt op dat 
het merendeel van de jongere bewoners buiten de oude wijk verhuisd zijn. Zij vormen de 
klassen 25 tot 34 jaar en 35 tot 44 jaar. In de kaart zijn de aankomstadressen van deze 
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gedwongen verhuisden rood en oranje ingekleurd. Ook bewoners die op een lange afstand 
verhuizen, zijn voornamelijk jongeren. In dit geval zijn er 3 naar het noordelijke stadsdeel van 
Arnhem vertrokken. 1 bewoner is terecht gekomen in het zuidelijke stadsdeel. Het zijn 
voornamelijk de oudere bewoners (45 jaar of ouder) die binnen de oude wijk verhuizen. Zij 
zijn binnen Malburgen Oost (Zuid) of naar een aangrenzende wijk verhuisd. Tevens verhuizen 
de oudere gedwongen verhuisden op een kortere afstand. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. 1 
45- tot 54- jarige is naar het centrum en 1 55- tot 74 jarige is naar het zuidelijke stadsdeel 
verhuisd. Ook zijn er een aantal jongeren op korte afstand verhuisd. 2 zijn binnen de oude 
wijk blijven wonen.  
 
Figuur 12: Verhuispatroon naar leeftijd 

 
Bron: Easy Travel Europa (Eigen bewerking) 
 

 25 tot 34 jaar   55 tot 74 jaar   45 tot 54 jaar 
 35 tot 44 jaar   75 jaar en ouder  Malburgen Oost (Zuid) 

 
7.3.2 Etnische achtergrond 
Daarnaast kijkt dit onderzoek naar de invloed van etnische achtergrond op het verhuispatroon. 
Het verhuispatroon naar etnische achtergrond staat weergegeven in het figuur 13. Het gaat 
hier alleen om het onderscheid tussen Nederlandse en niet-westerse achtergrond. Uit 
paragraaf 2.7.2 is gebleken dat alleen een niet-westerse achtergrond invloed op het 
verhuispatroon heeft. Uit figuur 13 komt naar voren dat bewoners met een niet-westerse 
achtergrond op een korte afstand verhuizen. De Nederlanders hebben zich over een langere 
afstand verplaatst. 70% van de niet-westerse allochtonen zijn binnen Malburgen Oost (Zuid) 
of naar een aangrenzende wijk verhuisd. Dit laatste geldt voor 66% van de autochtonen. Niet-
westers allochtonen hebben dus iets eerder de neiging om binnen hun eigen wijk of naar een 
aangrenzende wijk te verhuizen. Ze hebben de wens om dicht in de buurt van hun oude 
woning te gaan wonen. Een niet-westerse respondent zegt in het interview hier het volgende 
over: 
 
‘Ik was altijd in die buurt, ik wou in deze buurt blijven. Hier wou ik blijven en nergens anders. Hier ben ik altijd 
als kind opgegroeid, ben hier heel me leven opgegroeid en ja dat is het. Ik ben hier echt gewend.’  
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Verder valt in figuur 13 op dat de bewoners van Nederlandse achtergrond zich meer over de 
stad Arnhem verspreid hebben. Het verhuispatroon van de niet-westers allochtonen is meer 
geconcentreerd. Tenslotte is op te merken dat alle bewoners, die in zuidelijke richting 
verhuisd zijn, een niet-westerse achtergrond hebben.  
 
Figuur 13: Verhuispatroon naar etnische achtergrond 

 
Bron: Easy Travel Europa (Eigen bewerking) 
 

 Bewoners met Nederlandse achtergrond  
 Bewoners met niet-westerse achtergrond 

 Malburgen Oost (Zuid) 
 
7.3.3 Sociaal-economische status 
Onder sociaal-economische status vallen laatst voltooide opleiding en netto 
huishoudensinkomen per maand. Het verhuispatroon naar netto huishoudensinkomen per 
maand bevindt zich in figuur 14. Uit paragraaf 7.2 is gebleken dat het merendeel van de 
gedwongen verhuisden een inkomen tussen de € 500,- en € 1.000,- heeft. Slechts 2 bewoners 
hebben een inkomen boven de € 1.500,-. In figuur 14 valt juist op dat deze 2 huishoudens op 
een langere afstand verhuisd zijn. Wat binnen Malburgen Oost (Zuid) en naar de 
aangrenzende wijken verhuisd is, heeft een lager inkomen. Al met al is te zeggen dat lage 
inkomens binnen deze steekproef op een kortere afstand verhuizen en de voorkeur hebben om 
nabij hun oude woning te wonen. Hierdoor is er een concentratie van lage inkomens ontstaan. 

Het verhuispatroon naar laatst voltooide opleiding is in onderstaand figuur 15 terug te 
vinden. Uit deze kaart is te herleiden dat bewoners, die alleen het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs hebben afgerond, op een kortere afstand verhuizen. 83% van de 
laagopgeleiden woont momenteel in Malburgen Oost (Zuid) of in een aangrenzende wijk. 
Hierdoor is er sprake van een geconcentreerd verhuispatroon. Dit wil niet zeggen dat alleen 
laagopgeleiden binnen hun oude wijk verhuizen. Ook 2 HBO-‘ers zijn in Malburgen Oost 
(Zuid) blijven wonen. De overige hoger opgeleiden (MBO en HBO) zijn wel op een langere 
afstand verhuisd. Zij zijn voornamelijk naar het noordelijke stadsdeel van Arnhem vertrokken.  
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Figuur 14: Verhuispatroon naar netto huishoudensinkomen per maand 

 
Bron: Easy Travel Europa (Eigen bewerking) 
 

 € 500,- tot € 1.000,- per maand 
 € 1.000,- tot € 1.500,- per maand 
 € 1.500,- tot € 2.000,- per maand 
 € 2.500,- tot € 3.000,- per maand 

 Malburgen Oost (Zuid) 
 
Figuur 15: Verhuispatroon naar laatst voltooide opleiding 

 
Bron: Easy Travel Europa (Eigen bewerking) 
   

 Basisonderwijs of geen opleiding  HBO   Malburgen Oost (Zuid) 
 Voortgezet onderwijs    Iets anders 
 MBO         Onbekend 
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7.4 Verband met psychische gevolgen 
 
Een tweede deelvraag belicht het verband tussen sociaal-economische verscheidenheid en de 
psychische gevolgen van gedwongen verhuizing. Hier staat de vraag centraal welke rol 
sociaal-economische kenmerken bij de percepties van gedwongen verhuizing en psychische 
reacties spelen. Uit paragraaf 2.7.2 is gebleken dat leeftijd, etnische achtergrond en sociaal-
economische status een voorspellende waarde in de psychische percepties hebben. Om dit te 
kunnen achterhalen, zijn de sociaal-economische kenmerken van de respondenten gekoppeld 
aan de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 5 en 6. Ter verduidelijking bevindt zich in figuur 
16 het sociaal-economisch profiel van de 4 respondenten. De interviewverslagen zijn terug te 
vinden in bijlage 7. Voor de psychische gevolgen verwijs ik u terug naar hoofdstuk 5. Echter 
door het geringe aantal interviews is het niet mogelijk om een volledig beeld van de invloed 
bij psychische gevolgen te geven. Daarom is er voor gekozen om alleen te onderzoeken of er 
in de interviewgegevens aanwijzingen voor de theoretische veronderstellingen uit paragraaf 
2.7.2 te vinden zijn. Deze theoretische veronderstellingen vormen dus het uitgangspunt van 
deze analyse. Toch zal het nooit mogelijk zijn om op basis van 4 respondenten conclusies te 
trekken. De in deze paragraaf gepresenteerde onderzoeksresultaten gelden alleen voor deze 4 
respondenten. 
 
 Figuur 16: Sociaal-economisch profiel deelnemers diepte-interviews 
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 
Leeftijd 45 tot 54 jaar 45 tot 54 jaar 25 tot 34 jaar 35 tot 44 jaar 
Geslacht Man Vrouw Vrouw Vrouw 
Geboorteland 
ouders 

Nederland Nederland Nederland Suriname 

Huishoudens- 
inkomen 

€500,-  tot €1.000,- €500,- tot €1.000,- € 1.000,- tot  
€ 1.500,-

€ 1.000,- tot  
€ 1.500,- 

Laatst voltooide 
opleiding 

HBO Basisonderwijs HBO MBO 

Dagelijkse 
bezigheden 

Arbeids- 
Ongeschikt 

Huishoudelijk werk 
thuis 

Betaald werk (meer 
dan 20 uur per 
week) 

Betaald werk (meer 
dan 20 uur per 
week) 

Huishoudens- 
samenstelling 

Alleenstaand Alleenstaand Alleenstaand Alleenstaand met 
thuiswonend(e) 
kind(eren)  

 
Een eerste veronderstelling uit paragraaf 2.7.2 beweert dat de gehechtheid aan de buurt 

toeneemt, naarmate een bewoner ouder wordt. Ouderen hebben een sterke binding met het 
lokale woonmilieu. De gehechtheid aan de buurt neemt naar leeftijd toe. Ouderen (55-
plussers) hebben dus meer psychische problemen met een gedwongen verhuizing. Jongere 
bewoners zijn meer gericht op de stad en dus minder aan de buurt gehecht. Doordat ouderen 
sterk aan hun buurt gehecht zijn, hebben ze meer moeite om hun gedwongen verhuizing 
psychisch het hoofd te bieden. Uit figuur 16 blijkt dat geen enkele respondent 55 jaar of ouder 
is. Er kan dus niet onderzocht worden of deze veronderstelling klopt. Wel kan achterhaald 
worden of de psychische gevolgen van een gedwongen verhuizing sterker worden naarmate 
een bewoner ouder wordt. Uit de analyse zijn hiervoor geen aanwijzingen te vinden. Het 
tegenovergestelde geldt zelfs. Bij respondent 2, 3 en 4 was er sprake van verdringing. De 
psychische perceptie van respondent 1 kwamen volgens paragraaf 5.2 overeen met de 
lanceervariant. Juist respondent 3 en 4 zijn jonger. Ook toonden zij ook enige mate van 
afflictie. Uit de 4 interviews blijkt dat de psychische gevolgen toenemen naarmate een 
bewoner jonger is. 
 Ook bewoners van niet-westerse afkomst hebben volgens paragraaf 2.7.2 een sterke 
mate van buurtbinding. Deze veronderstelling komt met de onderzoeksresultaten overeen. 
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Aan deze conclusie mag geen waarde gehecht worden omdat slechts 1 respondent van niet-
westerse afkomst is. Wel blijkt dat deze respondent tijdens de gedwongen verhuizing van alle 
4 de respondenten de meeste psychische problemen gehad heeft. Uit paragraaf 5.2 komt naar 
voren dat respondent 4 zich verdrongen heeft gevoeld. Gevoelens van verzet en onwilligheid 
hadden bij haar de overvloed. Daarnaast was zij volgens paragraaf 5.3 angstig en verdrietig. 
Tevens toonde zij gevoelens van heimwee.  
 Tenslotte heeft de sociaal-economische status volgens paragraaf 2.7.2 invloed op de 
mate van buurtbinding. Mensen met een hoog opleidingsniveau en een daarmee 
samenhangend hoog inkomen hebben vaak een breed activiteitennetwerk. Hoog opgeleiden 
maken hierdoor beperkt gebruik van buurtfaciliteiten en zijn eerder georiënteerd op de hele 
stad en doen dus weinig activiteiten op buurtniveau. Lage inkomens met een laag 
opleidingsniveau en werkzoekenden hebben daarentegen een kleine actieradius en zijn dus 
meer op de buurt aangewezen. Verder heeft onderwijs een dempende werking op stress. De 
onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 5 geven voor deze veronderstelling weinig bewijs. Zowel 
respondent 1 als respondent 2 hebben een laag huishoudensinkomen. Toch hebben zij 
psychisch verschillend op de gedwongen verhuizing psychisch gereageerd. De percepties van 
respondent 1 komen overeen met de lanceervariant. Respondent 2 voelt zich volgens 
paragraaf 5.2 verdrongen. Respondent 3 en 4 hebben een hoger inkomen. Juist zij hebben 
tijdens de gedwongen verhuizing meer psychische problemen gehad. Uit de 4 interviews blijkt 
dat de psychische gevolgen niet erger worden naarmate het inkomen afneemt.  

Uit paragraaf 5.3 blijkt wel dat de laatst voltooide opleiding een rol speelt bij de mate 
van stress. Alleen respondent 2 heeft een laag opleidingsniveau. Na haar gedwongen 
verhuizing heeft deze respondent veel stress gehad. De overige 3 respondenten hebben de 
gedwongen verhuizing niet als stressvol ervaren. Zij hebben MBO of HBO als laatst voltooide 
opleiding. Uit de 4 interviews blijkt dat het opleidingsniveau invloed op de mate van stress 
kan hebben. 
  
7.5 Invloed bij sociale gevolgen 
 
Deze paragraaf gaat in op de invloed van sociaal-economische verscheidenheid op de sociale 
gevolgen van gedwongen verhuizing. In dit onderzoek is gekeken naar de percepties van 
gedwongen verhuisden ten aanzien van de gevolgen op buurtgebonden sociaal kapitaal. De 
resultaten hiervan zijn in hoofdstuk 6 gepresenteerd. In deze paragraaf wordt tussen deze 
onderzoeksresultaten en het sociaal-economisch profiel van de 4 respondenten een koppeling 
gelegd. Het sociaal-economisch profiel van deze respondenten is in figuur 16 terug te vinden. 
Vanwege het kleine aantal respondenten vormen ook hier de theoretische veronderstellingen 
het uitgangspunt van deze analyse. De theoretische veronderstellingen bevinden zich in 
paragraaf 2.7.2. Uit deze paragraaf komt naar voren dat buurtgebonden sociaal kapitaal bij 
bepaalde groepen een belangrijke rol speelt. Een gedwongen verhuizing zal voor hen dus 
sociaal gezien een negatievere impact hebben. Toch zal het nooit mogelijk zijn om op basis 
van 4 respondenten conclusies te trekken. De in deze paragraaf gepresenteerde 
onderzoeksresultaten gelden alleen voor deze 4 respondenten. 
 Ten eerste blijkt uit paragraaf 2.7.2 dat ouderen meer contacten met buren hebben. 
Contacten op langere afstand brengt voor ouderen meer kosten met zich mee. Nabijheid is 
voor ouderen een belangrijke voorwaarde voor het in standhouden van contacten. Uit de 
onderzoeksgegevens is hierover echter niets te zeggen. Ouderen hebben namelijk een leeftijd 
boven de 65 jaar. Uit figuur 16 blijkt dat alle 4 de respondenten jonger zijn dan 65 jaar. De 
oudste deelnemers bevinden zich in de leeftijdsklasse 45 tot 54 jaar. 
 Daarnaast heeft de etnische achtergrond volgens paragraaf 2.7.2 invloed op het 
individuele belang van sociaal kapitaal. Niet-westers allochtonen hebben een beperkt 
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contactenpatroon en actieradius. Zij kiezen vaak voor ‘veilige’ contacten met leden van de 
eigen bevolkingsgroep en als gevolg van discriminatie, racisme en stigmatisering voor 
mensen in de directe omgeving. Voor hen zal een gedwongen verhuizing sociaal gezien 
grotere gevolgen hebben. Er heeft 1 respondent van niet-westerse achtergrond aan de diepte-
interviews meegedaan. Uit paragraaf 6.2 komt naar voren dat respondent 4 een sterke 
achteruitgang in sociale interacties en wederzijdse steun ervaart. Ook ervaart deze respondent 
volgens paragraaf 6.4 op het gebied van vertrouwen een achteruitgang. Aan de andere kant 
blijkt volgens paragraaf 6.3 en 6.5 dat de mate van buurtgebonden sociaal kapitaal op het vlak 
van normen en sociale controle in buurten en organisatiegraad in de buurt hetzelfde is 
gebleven. Uit de 4 interviews blijkt dat etnische achtergrond op het vlak van sociale 
interacties, wederzijdse steun en vertrouwen tussen buurtbewoners invloed op het belang van 
buurtgebonden sociaal kapitaal kan hebben. 
 Daarnaast speelt de sociaal-economische status een rol bij het belang van 
buurtgebonden sociaal kapitaal. In paragraaf 2.7.2 komt naar voren dat bewoners met een laag 
inkomen en een laag opleidingsniveau relatief veel buurtgebonden sociaal kapitaal tot hun 
beschikking hebben. Lage inkomens gaan kosten van goederen met anderen delen die ze zelf 
niet kunnen aanschaffen. Hierdoor wordt men gedwongen om met elkaar om te gaan. Sociale 
relaties vormen een bijproduct van deze noodzakelijke interacties. Hoge inkomens bezitten 
voldoende middelen om zelf goederen aan te kunnen schaffen. Voor hen is delen niet meer 
noodzakelijk. Huishoudens met een laag inkomen hebben daarnaast minder mogelijkheden 
voor het ontplooien van activiteiten en het onderhouden van een sociaal netwerk buiten de 
buurt. Neighbouring is voor hen dan een alternatieve bron van sociaal kapitaal. Dit betekent 
dat een gedwongen verhuizing voor mensen met een laag inkomen een negatievere impact zal 
hebben. De onderzoeksresultaten geven over dit verband een wisselend beeld. Respondent 1 
en 2 hebben met € 500,- tot € 1.000,- een laag maandelijks huishoudensinkomen. Toch heeft 
de gedwongen verhuizing voor respondent 2 op sociaal gebied een grotere impact gehad. 
Deze respondent ervaart volgens paragraaf 6.2 een grote achteruitgang in het aantal sociale 
contacten en mate van wederzijdse hulp. Respondent 1 heeft volgens paragraaf 6.2 
daarentegen op dit gebied een vooruitgang geboekt. Respondent 3 en 4 vormen de relatief 
hoge inkomens van de steekproef. Zij ervaren, ondanks het hogere inkomen, ook een 
achteruitgang op het gebied van sociale interacties en wederzijdse hulp. Respondent 4 heeft 
volgens paragraaf 6.4 hierbij een achteruitgang op het gebied van vertrouwen ervaren. Uit de 
4 interviews blijkt dat het maandelijks huishoudensinkomen geen invloed op het belang van 
buurtgebonden sociaal kapitaal heeft.  
 Verder veronderstelt paragraaf 2.7.2 dat de sociaal-economische positie een 
voorspellende waarde op de hoeveelheid buurtgebonden sociaal kapitaal heeft. In dit 
onderzoek wordt sociaal-economische positie uitgedrukt in dagelijkse bezigheden. Werkende 
mensen zijn minder vaak thuis en hebben daardoor minder vrije tijd thuis te besteden. 
Hierdoor hebben zij minder buurtcontacten. Een gedwongen verhuizing zal voor hen sociaal 
gezien dus minder impact hebben. Het tegenovergestelde geldt voor werklozen en 
gepensioneerden. Deze groep beschikt over meer vrije tijd en hebben meer mogelijkheden tot 
buurtcontacten. De 4 interviews bevestigen het tegendeel. 2 respondenten hebben een betaalde 
baan. Dit zijn respondent 3 en 4. Respondent 1 en 2 zijn niet actief op de arbeidsmarkt. Toch 
hebben beiden volgens hoofdstuk 6 een verschillende perceptie van de sociale gevolgen. 
Respondent 1 ervaart een vooruitgang op alle 4 de onderdelen van buurtgebonden sociaal 
kapitaal. Respondent 2 ervaart volgens paragraaf 6.2 daarentegen een achteruitgang op het 
gebied van sociale contacten en wederzijdse hulp. De percepties over de sociale gevolgen van 
respondent 3 en 4 zijn negatief, terwijl beiden betaald werk hebben. Deze respondenten 
hadden volgens paragraaf 6.2 voor de gedwongen verhuizing meer buurtcontacten en 
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wederzijdse steun. Uit de 4 interviews blijkt dat de sociaal-economische positie geen 
voorspellende waarde op de hoeveelheid buurtgebonden sociaal kapitaal heeft.    
 Tevens kijkt dit onderzoek naar de invloed van huishoudenssamenstelling. Volgens 
paragraaf 2.7.2 speelt de buurt bij gezinnen een grote rol in hun dagelijks leven en persoonlijk 
netwerk. Het gaat hier om gezinnen met jonge kinderen. Dit verband kan echter niet 
onderzocht worden omdat geen van de 4 respondenten in een gezin met jonge kinderen 
woont. Respondent 4 heeft daarentegen wel oudere thuiswonende kinderen. Gezinnen met 
thuiswonende kinderen vragen volgens paragraaf 2.7.2 minder om steun en doen minder vaak 
aan buurtactiviteiten mee. Hierdoor maken deze huishoudens minder gebruik van 
buurtgebonden sociaal kapitaal. Een gedwongen verhuizing heeft voor hen een minder grote 
sociale impact. Hiervoor zijn bij respondent 4 geen aanwijzingen te vinden. Deze respondent 
heeft volgens paragraaf 6.2 en 6.4 op het vlak van sociale interacties, wederzijdse hulp en 
vertrouwen een achteruitgang ervaren. Dit is in strijd met bovenstaande veronderstelling. In 
paragraaf 2.7.2 wordt verder verondersteld dat buurtgebonden sociaal kapitaal bij 
alleenstaanden een relatief grote rol speelt. De eerste 3 respondenten zijn alleenstaand. De 
analyse van de percepties van deze 3 respondenten in hoofdstuk 6 geeft een divers beeld. In 
dit beeld overheersen wel de negatieve consequenties. Zowel respondent 2 als respondent 3 
ervaren volgens paragraaf 6.2 een achteruitgang op het vlak van hoeveelheid en aard van 
sociale interacties en wederzijdse hulp. Op het gebied van vertrouwen in buurtbewoners, 
normen en sociale controle in buurten en organisatiegraad in buurten is er volgens paragraaf 
6.3 en 6.4 weinig veranderd. Respondent 1 heeft daarentegen een positieve perceptie van de 
sociale gevolgen. Hij ervaart op de meeste onderdelen van buurtgebonden sociaal kapitaal een 
vooruitgang. Uit de 4 interviews blijkt dat een gedwongen verhuizing bij alleenstaanden niet 
altijd een negatieve sociale impact hoeft te hebben.  
 
7.6 Conclusie 
 
Dit hoofdstuk heeft inzicht in de sociaal-economische verscheidenheid binnen de groep 
gedwongen verhuisden geboden. Tevens is er gekeken naar het verband tussen de sociaal-
economische verscheidenheid en de ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen van 
gedwongen verhuizing. Over de sociaal-economische verscheidenheid binnen de steekproef 
komen een aantal opvallende punten naar voren. Voor de steekproef geldt dat geen enkele 
gedwongen verhuisde jonger dan 24 jaar is. Het valt op dat relatief veel gedwongen 
verhuisden niet-westers allochtoon zijn. 62% van de steekproef is van niet-westerse afkomst. 
Daarnaast hebben relatief veel bewoners een laag inkomen en een laag opleidingsniveau. Er 
kan dus geconcludeerd worden dat een relatief groot aandeel van de steekproef een lage 
sociaal-economische status heeft. Verder valt op dat de sociaal-economische positie van de 
respondenten zwak is. Slechts 25% van de steekproef heeft betaald werk. Relatief veel 
bewoners zijn werkloos, werkzoekend of arbeidsongeschikt. Het aandeel van deze 3 groepen 
wijkt echter niet af van de bevolking van Immerloo I uit 2005. Het aandeel gepensioneerden 
ligt wel boven het aandeel van de bevolking van Immerloo I. Tevens is opmerkelijk dat 
relatief veel gedwongen verhuizers alleenstaand zijn.  
 De afstand van de verhuizing neemt af naarmate een gedwongen verhuizer een hogere 
leeftijd heeft. De oudere bewoners (45 jaar of ouder) binnen de steekproef verhuizen 
voornamelijk binnen de oude buurt of naar een aangrenzende buurt. Ook verplaatsen ze zich 
op een kortere afstand. Daarnaast is op te merken dat niet-westers allochtonen en lage 
inkomens eerder de neiging hebben om binnen de oude wijk of naar een aangrenzende wijk te 
verhuizen. De hogere inkomens verhuizen juist op een langere afstand. Het verhuispatroon 
van niet-westers allochtonen en lagere inkomens is meer geconcentreerd. Bewoners met een 
Nederlandse achtergrond hebben zich meer over de stad Arnhem verspreid. Tenslotte 
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verplaatsen bewoners met een lage opleiding zich op een kortere afstand. De hoger 
opgeleiden zijn op een langere afstand verhuisd en zijn voornamelijk in het noordelijke 
stadsdeel van Arnhem gaan wonen. 
 Uit de 4 interviews blijkt dat de psychische gevolgen van gedwongen verhuizing 
toenemen naarmate een bewoner jonger is. Hiernaast geldt voor de 4 respondenten dat 
bewoners met een niet-westerse achtergrond met meer psychische problemen kampen. Uit de 
4 interviews blijkt ook dat de psychische gevolgen niet erger worden naarmate het inkomen 
afneemt. Tenslotte komt uit de interviews naar voren dat het opleidingsniveau invloed op de 
mate van stress kan hebben.   
 Ook leveren de interviews een bewijs voor een verband tussen sociaal-economische 
verscheidenheid en de gevolgen op buurtgebonden sociaal kapitaal. Uit de 4 interviews blijkt 
dat etnische achtergrond op het vlak van sociale interacties, wederzijdse steun en vertrouwen 
tussen buurtbewoners invloed op de mate van buurtgebonden sociaal kapitaal kan hebben. 
Daarnaast geven de interviews aan dat het maandelijks huishoudensinkomen geen invloed op 
het belang van buurtgebonden sociaal kapitaal heeft. Verder komt uit de interviews naar voren 
dat de sociaal-economische positie van de respondenten geen voorspellende waarde op de 
hoeveelheid buurtgebonden sociaal kapitaal heeft. Tevens blijkt uit de 4 interviews dat een 
gedwongen verhuizing bij alleenstaanden niet altijd een negatieve sociale impact hoeft te 
hebben.      
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8. Conclusie 
 
 
8.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk vormt de afsluiting van dit onderzoek over gedwongen verhuizing dat in de 
Arnhemse wijk Malburgen Oost (Zuid) plaats vond. In dit onderzoek zijn ten eerste de 
ruimtelijke gevolgen van gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering 
geanalyseerd. De ruimtelijke gevolgen zijn achterhaald met een schriftelijke enquête onder 
een steekproef van 16 bewoners. Het tweede deel van dit onderzoek richtte zich op de 
percepties van de gedwongen verhuizers op de psychische en sociale gevolgen van 
gedwongen verhuizing. Hiervoor zijn er onder een viertal bewoners interviews afgenomen. 
Ook is er gekeken naar de sociaal-economische verscheidenheid binnen de groep gedwongen 
verhuisden en in hoeverre hiermee een verband met de ruimtelijke, psychische en sociale 
gevolgen te leggen is. Dit heeft het doel om de in de inleiding geformuleerde doelstelling te 
bereiken. Deze doelstelling luidt als volgt: 
 
Inzicht krijgen in wat het voor bewoners ruimtelijk, psychisch en sociaal betekent dat ze vanwege stedelijke 
herstructurering gedwongen moeten verhuizen en in hoeverre dit in verband te brengen is met de sociaal-
economische verscheidenheid binnen de groepgedwongen verhuizers  teneinde een oordeel te kunnen geven over 
de maatschappelijke aanvaardbaarheid van stedelijke herstructurering voor deze groep bewoners. 
 
Dit conclusiehoofdstuk gaat in op de vraag in hoeverre deze doelstelling bereikt is. Paragraaf 
8.2 gaat in op de reflectie op dit onderzoek. Aspecten als representativiteit en kwaliteit van het 
onderzoek komen hier aan bod. Hiermee kan een oordeel over de wetenschappelijke waarde 
van de eindconclusie gegeven worden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de gevolgen 
van gedwongen verhuizing minder negatief zijn dan dat de wetenschappelijke theorieën uit 
hoofdstuk 2 veronderstellen. Ook maatschappelijk gezien vallen de gevolgen mee. In de 
daarop volgende 4 paragrafen komt aan bod waarom dit zo is. Paragraaf 8.3 belicht de 
ruimtelijke gevolgen van gedwongen verhuizing. In paragraaf 8.4 en 8.5 worden 
achtereenvolgens de psychische en sociale gevolgen besproken. Paragraaf 8.6 gaat over de 
sociaal-economische verscheidenheid binnen de steekproef. Per paragraaf wordt een antwoord 
op de onderzoeksvragen gegeven die opgesteld zijn om het eerste deel van de bovenstaande 
doelstelling te bereiken. Tevens komt in elke paragraaf de theoretische inzichten en 
maatschappelijke inzichten ter sprake. De maatschappelijke inzichten worden gebruikt om een 
oordeel te geven over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van stedelijke herstructurering 
voor gedwongen verhuisden. De theoretische inzichten hebben als doel om het theoretisch 
kader uit hoofdstuk 2 te toetsen. Het resultaat van deze 4 paragrafen vormt het in paragraaf 
8.7 geschreven beleidsadvies. 
          
8.2 Reflectie 
 
Naar mijn idee kan geen enkel wetenschappelijk onderzoek perfect zijn. Ieder onderzoek heeft 
wel zijn zwakke punten. Dit geldt natuurlijk ook voor dit onderzoek. Hoe nauwkeurig je ook 
bent, toch kunnen er kleine fouten in het onderzoek ontstaan. Het is voor mij daarnaast de 
eerste keer dat ik individueel zo’n grootschalig onderzoek uitgevoerd heb. Het onderzoek is 
grootschalig in die zin dat het allerlei aspecten van gedwongen verhuizing belicht heeft. 
Achteraf gezien kon er ook voor een minder brede aanpak gekozen worden. Aan de andere 
kant was het voor mij een grote uitdaging waarin ik als zelfstandig onderzoeker veel geleerd 
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heb. Over het eindresultaat ben ik tevreden. Toch zijn er aspecten binnen het onderzoek die 
minder naar mijn zin zijn.  
 Dit is ten eerste de representativiteit van het onderzoek. Hier is in paragraaf 3.4 en 3.5 
al het een en ander over gesproken. Dit onderzoek is individueel uitgevoerd. Daardoor had dit 
onderzoek niet de middelen tot zijn beschikking om een grote steekproef binnen mijn 
onderzoek te betrekken. Het streefgetal was 20 teruggestuurde en ingevulde vragenlijsten. 
Echter 16 ingevulde vragenlijsten werden teruggestuurd, ondanks dat er een aantal 
maatregelen waren genomen om de respons te verhogen. 16 respondenten zijn helaas niet 
representatief genoeg. Om een duidelijk beeld van de ruimtelijke gevolgen van gedwongen 
verhuizing binnen Malburgen en de sociaal-economische verscheidenheid binnen de groep 
gedwongen verhuizers te krijgen, moet de steekproef uit minimaal 500 respondenten bestaan. 
Binnen Malburgen zijn in totaal 1.250 woning gesloopt. Hetzelfde geldt voor de diepte-
interviews over de psychische en sociale gevolgen van gedwongen verhuizing. Slechts 4 
respondenten zijn geïnterviewd. Om een representatief beeld van de psychische en sociale 
gevolgen te kunnen geven, moet het aantal respondenten groter zijn. Tevens kwam het 
sociaal-economisch profiel van deze 4 respondent niet overeen met het profiel van de hele 
steekproef. De resultaten van de interviews geven dus een vertekend beeld. Dit betekent dat 
de conclusies op het vlak van psychische en sociale gevolgen en sociaal-economische 
verscheidenheid alleen voor deze groep gelden. Zelfs indicaties zijn op basis van 4 
respondenten moeilijk. Een uitvoerig vervolgonderzoek zal nodig zijn om hiervan een 
volledig beeld te verkrijgen. 
 Een tweede aspect waar ik minder mee tevreden ben, is een deel van het antwoord op 
de vierde onderzoeksvraag. Deze ging in op de sociaal-economische verscheidenheid binnen 
de groep gedwongen verhuisden en in hoeverre dit samenhangt met de ruimtelijke, psychische 
en sociale gevolgen. Wel is er een duidelijk beeld van de sociale-economische    
verscheidenheid zelf en het verband met de ruimtelijke gevolgen verkregen. Dit is echter niet 
het geval bij het verband met de psychische en sociale gevolgen. Doordat er maar 4 
respondenten geïnterviewd konden worden, was het moeilijk om met de sociaal-economische 
verscheidenheid een verband te leggen. Hiervoor zijn meer respondenten nodig. Daarnaast is 
het ook moeilijk om een koppeling te maken tussen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. 
Hierdoor kan dit onderzoek op dit gebied alleen conclusies geven die voor de 4 respondenten 
gelden. Vervolgonderzoek zal hier dieper in moeten gaan. 
 
8.3 Ruimtelijke gevolgen 
 
8.3.1 Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke 
herstructurering? 
Deze eerste onderzoeksvraag biedt inzicht in de ruimtelijke gevolgen van gedwongen 
verhuizing. Al met al wordt een gedwongen verhuizing volgens paragraaf 4.2 door een 
geconcentreerd verhuispatroon gekenmerkt. Ruim de helft van de steekproef heeft zich 
rondom de slooplocaties in Malburgen Oost (Zuid) gevestigd. De andere helft heeft zich 
verspreid over de rest van de gemeente Arnhem. Alle gedwongen verhuisden zijn op een korte 
afstand verhuisd. Hierbij is noord de dominante richting. Geen enkele bewoner woont 
momenteel verder dan 5 kilometer van zijn oude woning. Ruim de helft van de steekproef is 
zelfs binnen de kilometer verhuisd. Alle gedwongen verhuizers zijn binnen de gemeente 
Arnhem blijven wonen. Het merendeel woont weer in oude wijk of in een aangrenzende wijk. 
Een vijftal personen heeft zich over andere wijken binnen Arnhem verspreid. Dit zijn 
Centrum, Geitenkamp, Presikhaaf Oost en Rijkerswoerd. De 16 bewoners hebben zich dus 
over 7 wijken verspreid, terwijl Arnhem uit 24 wijken bestaat. Dit betekent dat grote delen 
van Arnhem voor deze steekproef ontoegankelijk zijn. (Gemeente Arnhem, 2007: 13)  
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 In brede lijnen valt op dat alle bewoners volgens paragraaf 4.3 en 4.4 naar een betere 
wijk of buurt vertrokken zijn. Malburgen Oost (Zuid) heeft een zwak economisch profiel. De 
aankomstwijken scoren op dit gebied rondom het stedelijk gemiddelde. Ook het aandeel niet-
westers allochtonen en huurwoningen ligt er lager. Daarnaast hebben de aankomstwijken een 
duurdere woningvoorraad en een divers aanbod qua bouwjaar. Het profiel van 
aankomstbuurten komt met de aankomstwijken overeen. Wel valt op dat het aandeel 
huurwoningen hoger ligt. Dit bevestigt de veronderstelling dat er in bepaalde delen van 
Arnhem sprake is van concentraties van huurwoningen. Hierdoor is de woningvoorraad in de 
aankomstbuurten gemiddeld goedkoper. Daarbij hebben een tweetal buurten een zwakker 
sociaal-economisch profiel. Tenslotte is het opmerkelijk dat de bewoners, die binnen de oude 
wijk verhuisd zijn, ook naar een betere buurt verhuisd zijn. 
 Tevens is er gekeken naar het type woningen. Een opmerkelijk aspect is dat er hierbij 
volgens paragraaf 4.5.1 duidelijk sprake van een huursprong is. Meer bewoners zijn in een 
rijtjes- of hoekwoning gaan wonen. Qua bouwperiode valt op dat de bewoners naar nieuwere 
woningen zijn gegaan en de nieuwe woningen over meer bouwperiodes verspreid zijn. Het 
oordeel van de bewoners over de woningkwaliteit geeft daarnaast volgens paragraaf 4.5.2 een 
wisselend beeld. Het oordeel over de woninggrootte en de grootte van de tuin is onveranderd 
gebleven. Wel zijn de bewoners positiever gaan beoordelen over de indeling, onderhoud en 
isolatie van de woning. 
 
8.3.2 Theoretische inzichten 
Het verhuispatroon van de steekproef bevestigt grotendeels de theoretische veronderstellingen 
uit paragraaf 2.3.1. Het klopt dat veel gedwongen verhuisden op een korte afstand 
verplaatsen. Hierdoor is, zoals LeGates en Hartman veronderstellen, een geconcentreerd  
verhuispatroon ontstaan. Ook komt het verhuispatroon deels overeen met de 
veronderstellingen uit het rapport Na de sloop: Waterbedeffecten van gebiedsgericht beleid 
van Slob. Er is niet naar omringende gemeenten verhuisd en de 16 bewoners zijn naar 7 
verschillende wijken vertrokken. Verder komt uit de onderzoeksresultaten naar voren dat 
bepaalde delen van Arnhem voor gedwongen verhuizers ontoegankelijk zijn. De 16 bewoners 
hebben zich dus over 7 wijken verspreid, terwijl Arnhem uit 24 wijken bestaat. Tevens blijkt 
uit de steekproef dat institutionele factoren, als beschikbaar woningaanbod en de 
woningcorporatie, een belangrijke rol spelen. Deze factoren belemmeren de wensen van 
bewoners om in hun oude wijk te blijven wonen. Uit dit onderzoek blijkt dat 62% van de 
gedwongen verhuizers naar een andere wijk is verhuisd. Volgens het bovengenoemde rapport 
geldt dit voor 54% van de bevolking. Dit wil niet zeggen dat deze institutionele factoren niet 
omzeild kunnen worden. 38% van de steekproef is er toch in geslaagd om in de oude wijk te 
blijven wonen. Het herstructureringsbeleid binnen Malburgen slaagt er dus niet in om de oude 
bewoners tegen te houden. Het beeld van beleidsmedewerkers klopt dat het altijd mogelijk is 
om binnen de oude wijk te verhuizen. Verder is er sprake van de door Slob (2006: 36-38 en 
40-41) geformuleerde metafoor stenen vuist. 69% is binnen de oude wijk verhuisd of naar 
aangrenzende wijken vertrokken. 
 De onderzoeksresultaten over de wijken en buurten van aankomst en vertrek 
weerleggen de veronderstellingen van Goetz en Lyons uit paragraaf 2.4.2. De wijken en 
buurten van aankomst en vertrek hebben in vergelijking met de wijk en buurt vertrek juist een 
lager aandeel etnische minderheden en lage inkomens. Ook wonen in de aankomstwijken 
minder lage inkomens. Gedwongen verhuisden vertrekken niet naar buurten met een lagere 
status. Wel klopt het beeld uit het bovengenoemde rapport van Slob. De aankomstwijken 
hebben een hoger aandeel aan huurwoningen. De bewoners zijn dus aangewezen op woningen 
uit de sociale huursector. Uit de onderzoeksresultaten blijkt ook dat deze wijken een lager 
aandeel huurwoningen hebben dan de vertrekwijk. Dit geldt ook voor het aandeel niet-westers 
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allochtonen, lage inkomens en de gemiddelde woningwaarde. Het klopt niet dat het aandeel 
niet-westerse allochtonen en lage inkomens er hoger ligt. De wijken en buurten van aankomst 
en vertrek scoren hierop gemiddeld. Het is wel zo dat de gemiddelde woningwaarde op een 
lager niveau ligt.  
 In paragraaf 2.3.3 is vermeld dat displacement volgens Atkinson altijd tot een 
verslechtering van woningtype leidt. De onderzoeksresultaten wijzen naar een andere richting. 
De gedwongen verhuizers zijn qua indeling, onderhoud en isolatie erop vooruit gegaan. Wel 
is het oordeel over de grootte van de woning en de tuin onveranderd gebleven. Tevens de 
veronderstelling van Atkinson over tenure conversion komt niet overeen met de 
werkelijkheid. Het tegenovergestelde is van toepassing. Alle huishoudens zijn naar een 
huurwoning verhuisd. Dit wordt ook vermeld in het bovengenoemde rapport. Het onderzoek 
bevestigt dat bijna elke gedwongen verhuizer weer een woning huurt. Mijn veronderstelling in 
paragraaf 2.3.3, dat tenure conversion hierop geen toepassing heeft, klopt dus voor de 
steekproef. 
 
8.3.3 Maatschappelijke inzichten 
Uit paragraaf 8.3.1 en 8.3.2 blijkt dat de ruimtelijke gevolgen van gedwongen verhuizing mee 
vallen. De gevolgen zijn minder negatief dan dat het theoretisch kader uit paragraaf 2.4 
veronderstelt. De bewoners verhuizen naar betere wijken en buurten. Daarnaast is er op het 
vlak van type woningen geen sprake van achteruitgang. Desondanks zijn er ruimtelijke 
gevolgen die naar mijn idee maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. Het eerste punt is de 
huursprong. De gedwongen verhuisden zijn naar hun verhuizing aanzienlijk meer huur gaan 
betalen. Dit is oneerlijk omdat het niet hun keuze was om in een duurdere woning te gaan 
wonen. Ze zijn door Volkshuisvesting Arnhem gedwongen om hun oude woning te verlaten. 
Doordat ze meer huur moeten gaan betalen, worden ze dubbel gestraft. 
 Een tweede ongewenste ontwikkeling is het geconcentreerde verhuispatroon. Het 
merendeel van de steekproef heeft zich in de wijken Malburgen Oost (Zuid) en Malburgen 
Oost (Noord) gevestigd. Dit kan verklaard worden door de wens van de bewoners om in de 
buurt van hun oude woning te willen wonen. Aan de andere kant kunnen hier ook 
institutionele beperkingen aan ten grondslag liggen. Deze liggen op het vlak van het 
beschikbare aanbod aan huurwoningen in de juiste prijsklasse. Dit zou maatschappelijk 
ongewenst omdat dan bepaalde delen van Arnhem voor gedwongen verhuisden 
ontoegankelijk zouden zijn. Uit dit onderzoek blijkt juist dat maar 7 van de 24 Arnhemse 
wijken voor de steekproef toegankelijk zijn. Daarbij is de clustering binnen Malburgen in het 
oog van het Ontwikkelingsplan Malburgen ongewenst. Stedelijke herstructurering heeft juist 
het doel om de bevolkingsopbouw van deze wijken te differentiëren. Hiermee wordt een einde 
gemaakt aan de concentratie van lage inkomens en etnische minderheden. Men zal hierin niet 
slagen als de gedwongen verhuisden binnen Malburgen verhuizen. Tevens is dit in het oog 
van waterbedeffecten ongewenst.  
 
8.4 Psychische gevolgen 
 
8.4.1 Welke percepties hebben  bewoners ten aanzien van psychische gevolgen van hun 
gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering? 
Deze onderzoeksvraag gaat in op de psychische gevolgen van gedwongen verhuizing. Dit 
antwoord geldt alleen voor de 4 geïnterviewde bewoners. De percepties ten aanzien van 
gedwongen verhuizing van de interviewrespondenten zijn in paragraaf 5.2.1 gemeten met 
behulp van het analysemodel van Kleinhans en Kruythoff. Dit model is terug te vinden in 
figuur 10. Uit figuur 11 in paragraaf 5.2.3 blijkt dat de variant van verdringing bij de 4 
respondenten overheerst. 3 respondenten voelen zich namelijk verdrongen. Vanwege het 
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beperkte aantal respondenten moet aan deze opmerking weinig waarde gehecht worden.  
Hierbij is opvallend dat de percepties van respondent 1 bij de lanceervariant passen. Een 
gedwongen verhuizing kan op psychisch gebied dus ook positief uitpakken. Wel moet 
opgemerkt worden dat het analysemodel van Kleinhans en Kruythoff zijn beperkingen kent. 
Uit 2 interviews is naar voren gekomen dat bewoners ook gemengde percepties kunnen 
hebben. 2 respondenten toonden tijdens de gedwongen verhuizing ook enige gevoelens van 
berusting en gelatenheid. Het onderzoek heeft er voor gekozen om de overheersende 
percepties binnen de analyse te betrekken. Beide respondenten toonden voornamelijk 
gevoelens van verzet. Als je van de percepties van berusting en gelatenheid uit zal gaan, kom 
je uit bij variant I. Dit is de berustingsvariant.      
 Ten tweede belicht deze onderzoeksvraag de psychische reacties op een gedwongen 
verhuizing. Voor de 4 respondenten geldt dat de psychische reacties beperkt zijn. Slechts 2 
respondenten hebben volgens paragraaf 5.3 afflictieve gevoelens gehad. Gevoelens van 
verlies en idealisering van de oude woonsituatie kwamen hierbij niet voor. Verder heeft 
onzekerheid een beperkte rol gespeeld. Wel gaat een gedwongen verhuizing volgens de 
respondenten samen met gezonde spanning en onzekerheid over de woningkeuze. Hierbij 
geven de respondenten aan dat deze reacties ook bij een vrijwillige verhuizing de kop 
opsteken. Er bestaat desondanks tussen een gedwongen en een vrijwillige verhuizing een 
nuanceverschil. Een gedwongen verhuizing gaat volgens de respondenten met meer druk en 
andere kijk op de woningkeuze gepaard. 
 
8.4.2 Theoretische inzichten 
Een gedwongen verhuizing hoeft psychisch niet altijd negatief voor een bewoner uit te 
pakken. Dit is in tegenstelling wat Fried en Popp in paragraaf 2.5 beweren. Uit het 
analysemodel van Kleinhans en Kruythoff blijkt wel dat de percepties van 3 bewoners onder 
de verdringingsvariant vallen. Binnen de steekproef overheersen dus percepties van 
verdringing. Een gedwongen verhuizing kan dus diep in het leven van een bewoner grijpen.  
Voor respondent 1 heeft de gedwongen verhuizing zeer positief uitgepakt. Zijn perceptie van 
gedwongen verhuizing behoort bij de lanceervariant. Dit betekent dat de pessimistische 
veronderstellingen uit paragraaf 2.5 volgens de 4 respondenten genuanceerd moeten worden. 
Een bewoner kan een opgelegde verhuizing ook aangrijpen om latente of concrete 
verhuisplannen te realiseren.  
 Ten tweede veronderstelt paragraaf 2.5.3 dat een gedwongen verhuizing met 
psychische reacties gepaard kan gaan. Dit zijn afflictie, stress en onzekerheid. Uit de 4 
interviews blijkt dat afflictie, stress en onzekerheid een beperkte rol spelen. Een gedwongen 
verhuizing hoeft niet altijd te leiden tot gevoelens van afflictie, stress of onzekerheid. Het 
hangt dus van de persoonskenmerken van een bewoner af hoe hij psychisch op de gedwongen 
verhuizing reageert. Dit verklaart waarschijnlijk waarom de psychische reacties per 
respondent wisselen.  
 Tenslotte wil deze paragraaf ingaan op de bruikbaarheid van het analysemodel van 
Kleinhans en Kruythoff. Uit dit onderzoek blijkt dat dit model zijn beperkingen heeft. De 
percepties van gedwongen verhuisden kunnen een combinatie van een van de 9 uit het model 
afkomstige varianten zijn. 2 respondenten toonden tijdens de gedwongen verhuizing volgens 
paragraaf 8.4.1 een combinatie van percepties. Dit betekent dat het analysemodel aangepast 
en ruimte moet gaan bieden voor deze combinaties van percepties.  
 
8.4.3 Maatschappelijke inzichten 
Uit paragraaf 8.4.1 en 8.4.2 komt naar voren dat de psychische gevolgen van gedwongen 
verhuizing meevallen. Een gedwongen verhuizing hoeft op psychisch gebied niet altijd 
negatief uit te pakken. Positieve psychische gevolgen mogen niet uitgesloten worden. 
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Daarnaast zijn de psychische reacties beperkt. Stress, onzekerheid en afflictie komen op een 
geringe schaal voor. Het is wel zo dat een gedwongen verhuizing met percepties van 
verdringing samen kunnen gaan. Naar mijn idee is het maatschappelijk ongewenst dat 
gedwongen verhuizing met psychische problemen gepaard gaat.  
 
8.5 Sociale gevolgen 
 
8.5.1 Welke percepties hebben bewoners ten aanzien van sociale gevolgen van hun 
gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering? 
Deze onderzoeksvraag heeft betrekking op de sociale gevolgen van gedwongen verhuizing. 
Uit de 4 interviews blijkt dat de gevolgen van gedwongen verhuizing op buurtgebonden 
sociaal kapitaal meevallen. Uit de interviews komt niet naar voren dat een gedwongen 
verhuizing tot een sterke verslechtering van het buurtgebonden sociaal kapitaal leidt. De 
gedwongen verhuizing heeft op het gebied van organisatiegraad binnen buurten en normen 
over de omgang tussen buurtbewoners en omgang met de woonomgeving niet tot een 
achteruitgang geleid. Hetzelfde geldt voor de bereidheid tot hulp of ondersteuning van 
buurtbewoner zonder wederdienst en het vertrouwen in wederdienst van buurtbewoner. De 
percepties op de aspecten publieke familiariteit, sociale controle en vertrouwen tussen 
buurtbewoners wisselen te sterk per respondent om hierover een oordeel te geven.   
 Wel blijkt uit de 4 interviews dat een gedwongen verhuizing op het gebied van aantal 
en aard van sociale interacties en wederzijdse steun en hulp negatieve gevolgen kan hebben. 3 
respondenten ervaren op het gebied van sociale interacties en wederzijdse steun en hulp een 
achteruitgang. Aan de andere kant is 1 respondent op dit vlak vooruitgegaan. Tevens zijn er 
volgens de 4 respondenten ook andere factoren, zoals een korte woonduur en cultuurverschil, 
die het aantal en aard van sociale interacties verslechterd hebben. Een gedwongen verhuizing 
hoeft dus niet per se tot minder sociale interacties en wederzijdse steun en hulp te leiden. Als 
bewoners naar een andere woning verhuizen, worden de sociale contacten met buren naar 
mijn idee altijd minder.  
  
8.5.2 Theoretische inzichten 
Dit onderzoek heeft tevens als doel om inzicht te krijgen in de sociale gevolgen van 
gedwongen verhuizing. Volgens hoofdstuk paragraaf 2.6 grijpt een gedwongen verhuizing 
altijd diep in het sociale netwerk van een gedwongen verhuizer. Hier zijn uit de paragraaf 
8.5.1 op het gebied van wederkerigheid, normen en sociale controle in buurten, vertrouwen 
tussen buurtbewoners en organisatiegraad in buurten weinig tot geen aanwijzingen voor te 
vinden. Een gedwongen verhuizing hoeft ook niet per se tot minder sociale interacties en 
wederzijdse steun en hulp te leiden. Andere factoren als cultuurverschillen, indeling van 
woonomgeving en woningduur hebben hierin een meer doorslaggevende factor. Hieronder 
vallen karaktereigenschappen, type buren en de indeling van de woonomgeving.  
 Hiernaast wil dit onderzoek een bijdrage leveren aan de theorievorming, uitwerking en 
operationalisering van het concept buurtgebonden sociaal kapitaal. In paragraaf 3.3.3 is de 
dimensie vertrouwen tussen buurtbewoners opgesplitst in de indicatoren algemeen vertrouwen 
in buurtbewoners en vertrouwen in naaste buren. Uit dit onderzoek blijkt dat deze indicatoren 
het beste samengevoegd kunnen worden. De respondenten van de diepte-interviews maken 
namelijk geen onderscheid tussen beide indicatoren. Het gaat bij hen om het vertrouwen in 
buurtbewoners. Het maakt voor hen niet uit of dit de naaste buren of de overige 
buurtbewoners zijn. In het vervolg moet  tussen algemeen vertrouwen in buurtbewoners en 
vertrouwen in naaste buren geen onderscheid meer gemaakt worden.  
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8.5.3 Maatschappelijke inzichten 
De sociale gevolgen van gedwongen verhuizing zijn dus volgens paragraaf 8.5.1 en 8.5.2 
beperkt. Een gedwongen verhuizing hoeft dus niet per se tot minder sociale interacties en 
wederzijdse steun en hulp te leiden. Uit de 4 interviews blijkt dat er op de onderdelen 
wederkerigheid, sociale normen en organisatiegraad binnen buurten. De percepties op de 
aspecten publieke familiariteit, sociale controle en vertrouwen tussen buurtbewoners wisselen 
te sterk per respondent om hierover een oordeel te geven. De sociale gevolgen vallen dus mee. 
Naar mijn idee zijn er op dit vlak geen aspecten die maatschappelijk onaanvaardbaar zijn.    
 
8.6 Sociaal-economische diversiteit 
 
8.6.1 In hoeverre is er een verband te brengen tussen de sociaal-economische 
verscheidenheid binnen de groep gedwongen verhuizers en ruimtelijke gevolgen en percepties 
ten aanzien van de psychische en sociale gevolgen van gedwongen verhuizing als gevolg van 
stedelijke herstructurering? 
Deze onderzoeksvraag kijkt naar het verband tussen de sociaal-economische verscheidenheid 
binnen de groep gedwongen verhuisden en de ruimtelijke gevolgen en percepties ten aanzien 
van de psychische en sociale gevolgen. Over de sociaal-economische verscheidenheid binnen 
de steekproef komen een aantal opvallende punten naar voren. Voor de steekproef geldt dat 
geen enkele gedwongen verhuisde jonger dan 24 jaar is. Het valt op dat relatief veel 
gedwongen verhuisden niet-westers allochtoon zijn. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat 
een relatief groot aandeel van de steekproef een lage sociaal-economische positie heeft. 
Verder valt op dat de sociaal-economische status van de respondenten zwak is. Relatief veel 
bewoners zijn werkloos, werkzoekend, arbeidsongeschikt of gepensioneerd. Tevens is 
opmerkelijk dat relatief veel gedwongen verhuizers alleenstaand zijn.  
 De afstand van de verhuizing neemt af naarmate een gedwongen verhuizer een hogere 
leeftijd heeft. De oudere bewoners (45 jaar of ouder) binnen de steekproef verhuizen 
voornamelijk binnen de oude buurt of naar een aangrenzende buurt. Ook verplaatsen ze zich 
op een kortere afstand. Daarnaast is op te merken dat niet-westers allochtonen en lage 
inkomens eerder de neiging hebben om binnen de oude wijk of naar een aangrenzende wijk te 
verhuizen. De hogere inkomens verhuizen juist op een langere afstand. Het verhuispatroon 
van niet-westers allochtonen en lagere inkomens is meer geconcentreerd. Bewoners met een 
Nederlandse achtergrond hebben zich meer over de stad Arnhem verspreid. Tenslotte 
verplaatsen bewoners met een lage opleiding zich op een kortere afstand. De hoger 
opgeleiden zijn op een langere afstand verhuisd en zijn voornamelijk in het noordelijke 
stadsdeel van Arnhem gaan wonen. 
 Uit de 4 interviews blijkt dat de psychische gevolgen van gedwongen verhuizing 
toenemen naarmate een bewoner jonger is. Hiernaast geldt voor de 4 respondenten dat 
bewoners met een niet-westerse achtergrond met meer psychische problemen kampen. Uit de 
4 interviews blijkt ook dat de psychische gevolgen niet erger worden naarmate het inkomen 
afneemt. Tenslotte komt uit de interviews naar voren dat het opleidingsniveau invloed op de 
mate van stress kan hebben.   
 Ook leveren de interviews een bewijs voor een verband tussen sociaal-economische 
verscheidenheid en de gevolgen op buurtgebonden sociaal kapitaal. Uit de 4 interviews blijkt 
dat etnische achtergrond op het vlak van sociale interacties, wederzijdse steun en vertrouwen 
tussen buurtbewoners invloed op de mate van buurtgebonden sociaal kapitaal kan hebben. 
Daarnaast geven de interviews aan dat het maandelijks huishoudensinkomen geen invloed op 
het belang van buurtgebonden sociaal kapitaal heeft. Verder komt uit de interviews naar voren 
dat de sociaal-economische positie van de respondenten geen voorspellende waarde op de 
hoeveelheid buurtgebonden sociaal kapitaal heeft. Tevens blijkt uit de 4 interviews dat een 
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gedwongen verhuizing bij alleenstaanden niet altijd een negatieve sociale impact hoeft te 
hebben.      
 
8.6.2 Theoretische inzichten 
Paragraaf 2.7.1 behandelt de sociaal-economische verscheidenheid binnen de groep 
gedwongen verhuisden. Kwetsbaarheid speelt hierbij een centrale rol. Kwetsbare groepen zijn 
ouderen, lage inkomens, uitkeringsontvangers, gezinnen met een laag inkomen en etnische 
minderheden. Het klopt dat kwetsbaarheid een belangrijk kenmerk van gedwongen 
verhuisden is. Onder de steekproef vallen relatief veel niet-westers allochtonen, lage 
inkomens, laag opgeleiden, niet-actieven en alleenstaanden. Het aandeel ouderen en gezinnen 
met lage inkomens is daarentegen niet afwijkend.  

Paragraaf 2.7.2 belicht het verband tussen de sociaal-economische verscheidenheid 
binnen de groep gedwongen verhuisden en de ruimtelijke gevolgen. Het eerste kenmerk is 
leeftijd. De onderzoeksresultaten bevestigen het beeld van Slob (2006, 2008)) dat bewoners 
met een hogere leeftijd vaak in de oude wijk blijven gaan wonen. Oudere bewoners verhuizen 
namelijk op een kortere afstand dan jongere bewoners. Het is wel zo dat een aantal ouderen 
naar omliggende wijken vertrokken zijn. Het klopt niet dat jongeren vaker in de richting van 
het stadscentrum verhuizen. Verder zijn er geen aanwijzingen te vinden voor de 
veronderstelling dat veel 65-plussers zich richting randgemeenten verplaatsen.  
 Het tweede sociaal-economische kenmerk is etnische achtergrond. Uit paragraaf 2.7.2 
komt naar voren dat bewoners met een niet-westerse achtergrond op een kortere afstand 
verhuizen. Dit onderzoek heeft voor deze veronderstelling zeker een aanwijzing gevonden. 
Niet-westerse allochtonen hebben namelijk iets eerder de neiging om binnen Malburgen Oost 
(Zuid) of naar een aangrenzende wijk te verhuizen.  
 Het derde sociaal-economische kenmerk is sociaal-economische status. Volgens 
Lyons (1996) verhuizen huishoudens met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau op 
een korte afstand. Hierdoor is er sprake van clustering van lage inkomens en laag opgeleiden. 
Dit onderzoek bevestigt dit beeld. Er is sprake van concentratie van lage inkomens. Bewoners 
met een lage opleiding verplaatsen zich op een kortere afstand.  
 De steekproef van 4 respondenten is te klein om een uitspraak over de theoretische 
veronderstellingen uit paragraaf 2.7.2 over het verband tussen sociaal-economische 
verscheidenheid en psychische en sociale gevolgen te doen. Wel zijn er in paragraaf 8.6.1 een 
aantal veronderstellingen over dit verband geformuleerd. Hieruit blijkt dat volgens de 4 
interviews leeftijd, etnische achtergrond en opleidingsniveau invloed op de psychische 
gevolgen kan hebben. Daarnaast blijkt dat alleen etnische achtergrond invloed op de sociale 
gevolgen heeft. De etnische achtergrond kan dus een rol spelen bij het belang van 
buurtgebonden sociaal kapitaal. Geen aanwijzingen zijn binnen de interviews te vinden dat 
buurtgebonden sociaal kapitaal een afhankelijke variabele is. De sociaal-economische 
kenmerken hebben namelijk weinig invloed op het belang van buurtgebonden sociaal 
kapitaal.     
 
8.6.3 Maatschappelijke inzichten 
Kwetsbare groepen, als niet-westers allochtonen, lage inkomens en alleenstaanden, worden 
volgens paragraaf 8.6.1 relatief vaak door een gedwongen verhuizing getroffen. Verder zijn 
relatief veel gedwongen verhuisden binnen de steekproef laag opgeleid. Dit is naar mijn idee 
een maatschappelijk ongewenste ontwikkeling. Daarnaast is het maatschappelijk ongewenst 
dat er binnen Malburgen concentraties van niet-westers allochtonen, lage inkomens en laag 
opgeleiden ontstaan. Hierdoor kunnen problemen zich onbedoeld naar andere delen van 
Malburgen verplaatsen.        
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8.7 Beleidsadvies 
 
De ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen van een gedwongen zijn dus minder negatief 
dan verwacht is. Toch gaat het gepaard met een aantal maatschappelijk ongewenste aspecten. 
Deze aspecten zijn de paragrafen 8.3.3, 8.4.3, 8.5.3 en 8.6.3 besproken. Daarnaast is een 
gedwongen verhuizing voor de betrokken bewoners naar mijn idee nooit leuk. Daarom 
worden bij stedelijke herstructurering betrokken partijen geadviseerd alleen woningen te 
slopen als dat zinvol is. Er is dan een aantal mogelijkheden om de gevolgen van een 
gedwongen verhuizing te verzachten.  

De eerste mogelijkheid is het voorkomen van een huursprong. Gedwongen verhuisden 
moeten de mogelijkheid krijgen om in hun nieuwe woning dezelfde huur als in hun oude 
woning te betalen. De bewoners zijn buiten om hun eigen schuld naar een duurdere 
huurwoning verhuisd. Na een aantal jaren kan de huur stapsgewijs naar het oorspronkelijke 
niveau verhoogd worden. Een andere mogelijkheid is het verlenen van subsidies. 

Ten tweede worden de bij stedelijke herstructurering van Malburgen betrokken 
partijen geadviseerd om de bewoners de mogelijkheid te geven zich in meer delen van 
Arnhem te laten vestigen. Momenteel blijven bepaalde delen van Arnhem voor hen 
ontoegankelijk. Het aanbod aan goedkope huurwoningen moet in de ontoegankelijke delen 
vergroot worden. Hierdoor worden concentraties in wijken als Malburgen Oost (Noord) 
voorkomen.  

Tevens moeten de bewoners meer bij de sloopplannen betrokken worden. Dit kan door 
bijvoorbeeld de bewoners meer inspraak te geven. Gedwongen verhuizers moeten vanaf het 
begin van de planvorming actief betrokken worden. Niet alleen de betrokken 
woningcorporatie of gemeente moeten beslissen dat er woningen gesloopt moeten worden. De 
betrokken bewoners moeten de mogelijkheid krijgen om hierin in mee te beslissen. Het is 
namelijk hun woning die gesloopt wordt. Op deze manier kunnen ze zich beter op de 
aanstaande gedwongen verhuizing voorbereiden. Dit krijgt zijn positieve uitwerking in het 
herstructureringsbeleid. Het verkleint de kloof tussen burger en bestuur waardoor het 
draagvlak toeneemt. Ook vergroot dit de legitimiteit van het beleid. Daarnaast verrijkt de 
alledaagse kennis van bewoners het beleid en levert het bij aan empowerment. Empowerment 
houdt in dat bewoners een rol krijgen in het oplossen van eigen problemen. (Bergeijk e.a., 
2008: 83)  
 Verder verzacht intensieve persoonlijke begeleiding de gevolgen van gedwongen 
verhuizing. Hiermee kunnen voornamelijk de psychische gevolgen beteugeld worden. Ook de 
kans op een succesvolle verhuizing kan hierdoor vergroot worden. De betrokken bewoners 
moeten vooraf door een woonconsulent of sociaal begeleider bezocht worden. Voor dit 
bezoek kan eventueel achterhaald worden welke personen hier behoefte aan hebben. In een 
persoonlijk gesprek kan dan uitgezocht of er problemen zijn waar de bewoner tegen aanloopt. 
Aan de hand hiervan kan de behoefte aan persoonlijke begeleiding in kaart gebracht worden 
en vervolgens worden aangeboden. 
 
8.8 Eindconclusie 
 
Ten eerste heeft dit onderzoek het doel gesteld om inzicht te krijgen in de ruimtelijke, 
psychische en sociale gevolgen van gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke 
herstructurering. Ook is er gekeken naar de sociaal-economische verscheidenheid binnen de 
groep gedwongen verhuisden. De ruimtelijke gevolgen manifesteren zich in een 
geconcentreerd verhuispatroon dat gedomineerd wordt door verhuizingen op korte afstand. 
Ook verhuizingen binnen de oude wijk of naar een aangrenzende wijk overheersen. Alle 
bewoners zijn binnen de gemeente Arnhem verhuisd. Hierbij valt op dat grote delen van 
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Arnhem voor de steekproef van gedwongen verhuisden ontoegankelijk zijn. Verder komt naar 
voren dat de gedwongen verhuizers naar een ‘betere’ wijk en buurt verhuisd zijn en dat er 
sprake van een huursprong is.  

De psychische gevolgen van gedwongen verhuizing hoeven niet altijd negatief te zijn. 
De percepties ten aanzien van gedwongen verhuizing variëren bij de 4 respondenten van de 
verdringingsvariant tot de lanceervariant. De psychische reacties, waaronder stress, 
onzekerheid en afflictie, zijn beperkt.  

Tevens de sociale gevolgen zijn beperkt. Uit de interviews komt niet naar voren dat 
een gedwongen verhuizing tot een sterke verslechtering van het buurtgebonden sociaal 
kapitaal leidt. Een gedwongen verhuizing hoeft dus niet per se tot minder buurtgebonden 
sociaal kapitaal te leiden. Op een aantal gebieden van buurtgebonden sociaal kapitaal zijn de 
onderzoeksresultaten te wisselend om over de gevolgen een oordeel te geven. Daarnaast 
hebben andere factoren als cultuurverschillen, indeling van woonomgeving en woningduur 
hierin een meer doorslaggevende factor.  

Hiernaast worden kwetsbare groepen, als niet-westers allochtonen, lage inkomens en 
alleenstaanden relatief vaak door een gedwongen verhuizing getroffen. De afstand van de 
verhuizing neemt af naarmate een gedwongen verhuizer een hogere leeftijd heeft. De oudere 
bewoners (45 jaar of ouder) binnen de steekproef verhuizen voornamelijk binnen de oude 
buurt of naar een aangrenzende buurt en verplaatsen ze zich op een kortere afstand. Er zijn 
concentraties van niet-westers allochtonen en lage inkomens ontstaan. Lage opgeleiden 
verplaatsen zich op een kortere afstand. Leeftijd, etnische achtergrond en het opleidingsniveau 
hebben volgens de 4 interviews invloed op de psychische gevolgen. Tenslotte blijkt uit deze 
interviews dat het verband tussen sociale gevolgen en sociaal-economische verscheidenheid 
zwak is. 

 
Ten tweede heeft dit onderzoek als doel om een oordeel over de maatschappelijke 
aanvaardbaarheid van gedwongen verhuizing te geven. De ruimtelijke, psychische en sociale 
gevolgen van gedwongen verhuizing zijn minder negatief dan verwacht is. Een gedwongen 
verhuizing heeft een mindere impact dan dat de theorieën uit hoofdstuk 2 veronderstellen. 
Wel komen uit dit onderzoek een aantal aspecten naar voren die maatschappelijke ongewenst 
zijn. Dit zijn een huursprong, geconcentreerd verhuispatroon en de aanwezigheid van 
psychische problemen. Daarnaast is het maatschappelijk ongewenst dat voornamelijk 
kwetsbare groepen door een gedwongen verhuizing worden getroffen en er concentraties van 
niet-westers allochtonen, laag opgeleiden en lage inkomens binnen Malburgen ontstaan. 
Daarom zijn er in het beleidsadvies een aantal mogelijke maatregelen geformuleerd om deze 
maatschappelijke ongewenste ontwikkelingen te verzachten. Desondanks zal een gedwongen 
verhuizing voor betrokken bewoners nooit prettig zijn. Ook is het naar mijn idee de vraag of 
stedelijke herstructurering een juist middel is om de problemen binnen wijken op te lossen. 
Woningsloop als gevolg van stedelijke herstructurering zal dus alleen verstandig zijn als dat 
zinvol is en er maatregelen getroffen worden om de maatschappelijke ongewenste gevolgen er 
van te verlichten.  
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Bijlage 1: Overzicht 40 krachtwijken 
 
 
Wijk Plaats 
Overdie Alkmaar 
Kruiskamp Amersfoort 
Oost en Noord Amsterdam 
Bos en Lommer Amsterdam 
Nieuw West Amsterdam 
Zuidoost Amsterdam 
Klarendal Arnhem 
Arnhemse Broek Arnhem 
Presikhaaf Arnhem 
Malburgen / Immerloo Arnhem 
Zuidwest Den Haag 
Stationsbuurt en Rivierenbuurt Den Haag 
Transvaal  Den Haag 
Schilderswijk Den Haag 
Rivierenwijk Deventer 
Wielwijk / Crabbehof Dordrecht 
Woensel West Eindhoven 
Doornakkers en Bennekel Eindhoven 
Velve-Lindenhof Enschede 
Korrewegwijk / De Hoogte Groningen 
Molenberg Heerlen
Meezenbroek Heerlen
Schaesbergerveld Heerlen 
Palemig Heerlen 
Heechterp-Schieringen Leeuwarden 
Noordoost Maastricht 
Hatert Nijmegen
Oud Zuid Rotterdam
Zuidelijke Tuinsteden  Rotterdam 
Vreewijk Rotterdam 
Overschie Rotterdam 
Oud West Rotterdam 
Oud Noord  Rotterdam
Bergpolder Rotterdam
Nieuwland Schiedam 
Kanaleneiland Utrecht 
Zuilen Oost Utrecht 
Ondiep Utrecht 
Overvecht Utrecht 
Poelenburg Zaanstad 
Homepage KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing; Homepage Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
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Bijlage 2: Overzicht dimensies, subdimensies en 
indicatoren 
 
 
Ruimtelijke gevolgen 
 
Dimensies Subdimensies Indicatoren 
Verhuispatroon  Afstand van verhuizing 

Mate van concentratie 
Verhuispatroon naar richting 
Verhuispatroon naar plaats, wijk en 
buurt 

Type van wijken en buurten van 
vertrek en aankomst 

Bevolking Leeftijdsopbouw; 
Aandeel niet-westers allochtonen; 
Huishoudenssamenstelling. 

 Woningvoorraad Eigendomsverhouding; 
Woningtype; 
Bouwperiode; 
Gemiddelde woningwaarde. 

 Sociaal-economische kenmerken Aandeel niet-werkende 
werkzoekenden; 
Aandeel lage inkomens; 
Gemiddeld besteedbaar 
huishoudensinkomen; 
Aandeel uitkeringsontvangers; 

Type van woningen Woningkenmerken Eigendomssituatie 
Maandelijkse huursom 
Aankoopprijs 
Woningsoort 
Bouwperiode 

 Bewonersoordeel over 
woningkwaliteit 

Oordeel over grootte woning 
Oordeel over indeling woning 
Oordeel over grootte van tuin 
Oordeel over onderhoud 
Oordeel over isolatie 

 
Psychische gevolgen 
 
Perceptie ten aanzien van 
gedwongen verhuizing 

Perceptie van gedwongen 
verhuizing: 

Verzet; 
Angst; 
Onwilligheid; 
Blijdschap; 
Instemming; 
Berusting; 
Gelatenheid. 

 Perceptie van nieuwe woonsituatie 
t.o.v. oude woonsituatie: 

Perceptie van verslechtering; 
Perceptie van verbetering; 
Perceptie van geen of weinig 
verandering. 

Psychische reacties Afflictie: Gevoelens van heimwee; 
Gevoelens van verlies; 
Neiging tot idealisering van oude 
woonsituatie; 
Gevoelens van verdriet. 

  Stress 
Onzekerheid 
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Buurtgebonden sociaal kapitaal 
 
Sociale interacties en publieke 
familiariteit 

Sociale interacties: Aantal sociale interacties met 
buurtbewoners; 
Aard van sociale interacties met 
buurtbewoners. 

 Publieke familiariteit: Mate van herkenning van gezichten 
van buurtbewoners. 

 Wederkerigheid Wederzijdse steun en hulp aan 
buurtbewoners; 
Bereidheid tot hulp of 
ondersteuning van buurtbewoner 
zonder wederdienst; 
Vertrouwen in wederdienst van 
buurtbewoner. 

Normen en sociale controle in 
buurten 

Normen: Opvattingen over omgang tussen 
buurtbewoners; 
Opvattingen over de omgang met 
woonomgeving. 

 Sociale controle: Bereidheid tot ingrijpen bij 
ongewenste situaties in de buurt. 

Vertrouwen tussen buurtbewoners  Algemeen vertrouwen in 
buurtbewoners; 
Vertrouwen in naaste buren. 

Organisatiegraad in buurten  Lidmaatschap van buurtvereniging 
Lidmaatschap van verenigingen in 
de buurt 
Vrijwilligerswerk in de buurt 
Participatie aan buurtactiviteiten 
Bereidheid tot collectieve actie 
voor verbetering van buurt 

 
Sociaal-economische verscheidenheid binnen groep gedwongen verhuizers 
 
Dimensies Subdimensies Indicatoren
Leeftijd  Leeftijd in jaren 
Etnische achtergrond  Geboorteland van een of beide 

ouders 
Sociaal-economische status  Netto huishoudensinkomen per 

maand 
  Laatst voltooide opleiding 
Sociaal-economische positie  Dagelijkse bezigheden 
Huishoudenssamenstelling  Samenstelling van personen in 

huishouden 
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Bijlage 3: Verstuurde vragenlijst schriftelijke enquête  
 
 
Geachte bewoner van dit adres, 
 
In samenwerking met Volkshuisvesting Arnhem doe ik een afstudeeronderzoek naar de 
ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen van gedwongen verhuizing als gevolg van sloop. 
Het vormt de afsluiting van mijn studie sociale geografie. Het onderzoek richt zich specifiek 
op gedwongen verhuisden uit de wijk Malburgen – Oost. Binnen deze wijk zijn woningen als 
gevolg van stedelijke herstructurering gesloopt. Volgens de gegevens van Volkshuisvesting 
Arnhem heeft u tot medio 2006 in een van deze woningen gewoond. U heeft deze woning  
verlaten en bent verhuisd naar dit adres.       
   Deze vragenlijst maakt deel uit van dit onderzoek. Aan de hand van deze vragenlijst 
kan bijvoorbeeld achterhaald worden naar welke adres en type woning u verhuisd bent. 
Verder wil ik u een aantal vragen stellen over uzelf en uw huishouden.  Graag wil ik u vragen 
om deze vragenlijst in te vullen. Het is voor het onderzoek van belang om te weten hoe u de 
gedwongen verhuizing ervaren heeft. Ook kunnen de onderzoeksresultaten door 
Volkshuisvesting Arnhem gebruikt worden om de begeleiding van gedwongen verhuisden te 
verbeteren. Het invullen van de vragen zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Onder de 
deelnemers zullen een aantal waardebonnen verloot worden. Uw gegevens zullen in volledige 
anonimiteit en zorgvuldig verwerkt worden. U kunt gebruik maken van de bijgevoegde 
antwoordenvelop (geen postzegel nodig). Bij vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact 
opnemen met onderstaand mailadres.  
 
Met vriendelijke groet, 
Wouter de Vries 
w.devries@student.ru.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graag de vragenlijst invullen en terugsturen vóór 16 oktober 2008. 
U kunt gebruik maken van de bijgevoegde antwoordenvelop (geen postzegel nodig). 
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Vragenlijst 
 
 
Eerst wil ik u een aantal vragen stellen over uw oude woonsituatie. Dit is de woonsituatie 
voordat u moest verhuizen. 
 
 
1.  Op welk adres en postcode woonde u toen uw hoorde dat u moest verhuizen?: 
  
 
 
 
2.  Was uw vorige woning een huurwoning of een koopwoning?: 

0  Huurwoning  (Ga verder naar vraag 3a) 
0  Koopwoning   (Ga verder naar vraag 3b) 

 
3a.  Hoeveel huur per maand betaalde u voor uw vorige woning (gas en licht niet 

meegeteld, servicekosten wel, eventuele huurtoeslag reeds afgetrokken)?: 
 0  Minder dan € 225,- 
 0  Tussen € 225,- en € 314,55,-  
 0  Tussen € 315,- en € 404, 55,- 
 0  Tussen € 405,- en € 539,55,- 
 0  Tussen € 540,- en € 899,55,- 
 0  € 900,- en meer 
 0  Weet niet 
 Ga verder met vraag 4 
 
3b. Weet u nog hoeveel de vorige woning kostte toen u hem kocht?: 
 0  Minder dan € 175.000,- 

0  Tussen € 175.000,- en € 225.000,- 
0  Tussen € 225.000,- en € 275.000,- 
0  Tussen € 275.000,- en € 350.000,- 
0  Tussen € 350.000,- en € 425.000,- 
0  € 425.000,- of meer 
0  Weet niet 

 
4.  In wat voor soort woning woonde u?:   
 0  Rijtjes- of hoekwoning 
 0  Twee-onder-een-kap 
 0  Vrijstaande woning 
 0  Etagewoning / appartement 
 0  Kamer 
 0  Seniorenwoning 
 0  Iets anders, namelijk:  
 0  Weet niet 
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5.  In welke periode is uw vorige woning gebouwd?: 
 0  Voor 1900 
 0  1901 tot 1930 
 0  1931 tot 1945 
 0  1946 tot 1960 
 0  1961 tot 1970 
 0  1971 tot 1980 
 0  1981 tot 1990 
 0  1991 tot 2000 
 0  2001 of later 
 0  Weet niet 
 
6. Kunt u aangeven in uw hoeverre u eens of oneens bent met de volgende uitspraken.  
(Per uitspraak slechts één hokje aankruizen) 
 
6a.  Uw oude woning was te klein: 

0  Helemaal mee eens 
0  Mee eens 
0  Neutraal 
0  Mee oneens 
0  Helemaal mee oneens 
0  Weet niet   

                                                       
6b.  De indeling van de oude woning was geschikt: 

0  Helemaal mee eens 
0  Mee eens 
0  Neutraal 
0  Mee oneens 
0  Helemaal mee oneens 
0  Weet niet   

 
6c.  Uw oude woning had een te kleine tuin: 

0  Helemaal mee eens 
0  Mee eens 
0  Neutraal 
0  Mee oneens 
0  Helemaal mee oneens 
0  Weet niet   

 
6d. Uw oude woning was goed onderhouden: 

0  Helemaal mee eens 
0  Mee eens 
0  Neutraal 
0  Mee oneens 
0  Helemaal mee oneens 
0  Weet niet 

 
 
 
 



In de ban van sloop: 
Masterthesis Sociale Geografie 

106

6e. Uw oude woning was slecht geïsoleerd:    
0  Helemaal mee eens 
0  Mee eens 
0  Neutraal 
0  Mee oneens 
0  Helemaal mee oneens 
0  Weet niet 

 
 
Nu stel ik dezelfde vragen over uw huidige woonsituatie. Dit heeft betrekking op hoe u 
nu woont. 
 
 
7.  Op welk adres en postcode woont u nu?: 
  
 
 
 
8.  Is uw huidige woning een huurwoning of een koopwoning?: 

0  Huurwoning  (Ga verder naar vraag 9a) 
0  Koopwoning   (Ga verder naar vraag 9b) 

 
9a.  Hoeveel huur per maand betaalt u voor uw huidige woning (gas en licht niet 

meegeteld, servicekosten wel, eventuele huurtoeslag reeds afgetrokken)?: 
 0  Minder dan € 225,- 
 0  Tussen € 225,- en € 314,55,-  
 0  Tussen € 315,- en € 404, 55,- 
 0  Tussen € 405,- en € 539,55,- 
 0  Tussen € 540,- en € 899,55,- 
 0  € 900,- en meer 
 0  Weet niet 
 Ga verder met vraag 10 
 
9b. Voor hoeveel heeft u uw huidige woning gekocht?: 
 0  Minder dan € 175.000,- 

0  Tussen € 175.000,- en € 225.000,- 
0  Tussen € 225.000,- en € 275.000,- 
0  Tussen € 275.000,- en € 350.000,- 
0  Tussen € 350.000,- en € 425.000,- 
0  € 425.000,- of meer 
0  Weet niet 
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10.  In wat voor soort woning woont u nu?:   
 0  Rijtjes- of hoekwoning 
 0  Twee-onder-een-kap 
 0  Vrijstaande woning 
 0  Etagewoning / appartement 
 0  Kamer 
 0  Seniorenwoning 
 0  Iets anders, namelijk:  
 0  Weet niet 
 
11.  In welke periode is uw huidige woning gebouwd?: 
 0  Voor 1900 
 0  1901 tot 1930 
 0  1931 tot 1945 
 0  1946 tot 1960 
 0  1961 tot 1970 
 0  1971 tot 1980 
 0  1981 tot 1990 
 0  1991 tot  2000 
 0  2001 of later 
 0  Weet niet 
 
12. Kunt u aangeven in uw hoeverre u eens of oneens bent met de volgende uitspraken.  
(Per uitspraak slechts één hokje aankruizen) 
 
12a.  Uw huidige woning is te klein: 

0  Helemaal mee eens 
0  Mee eens 
0  Neutraal 
0  Mee oneens 
0  Helemaal mee oneens 
0  Weet niet   

                                                       
12b.  De indeling van de huidige woning is geschikt: 

0  Helemaal mee eens 
0  Mee eens 
0  Neutraal 
0  Mee oneens 
0  Helemaal mee oneens 
0  Weet niet   

 
12c.  Uw huidige woning heeft een te kleine tuin: 

0  Helemaal mee eens 
0  Mee eens 
0  Neutraal 
0  Mee oneens 
0  Helemaal mee oneens 
0  Weet niet   
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12d. Uw huidige woning is goed onderhouden: 
0  Helemaal mee eens 
0  Mee eens 
0  Neutraal 
0  Mee oneens 
0  Helemaal mee oneens 
0  Weet niet 

 
12e. Uw huidige woning is slecht geïsoleerd:    

0  Helemaal mee eens 
0  Mee eens 
0  Neutraal 
0  Mee oneens 
0  Helemaal mee oneens 
0  Weet niet 

 
 
Nu stel ik u aantal vragen over uzelf en uw huishouden. 
 
 
13. Wat is uw leeftijd?: 
 0  Jonger dan 18 jaar 
 0  18 tot 24 jaar 
 0  25 tot 34 jaar 
 0  35 tot 44 jaar 
 0  45 tot 54 jaar 
 0  55 tot 74 jaar 
 0  75 jaar en ouder 
 0  Weet niet 
 
14.  Wat is uw geslacht?: 
 0  Man 
 0  Vrouw 
 
15.  In welk land zijn uw ouders geboren?: 

0  China 
 0  Duitsland 
 0  Indonesië 
 0  Irak 
 0  Marokko 
 0  Nederland 
 0  Nederlandse Antillen en Aruba 
 0  Suriname 
 0  Turkije 
 0  Iets anders, namelijk:  
 0  Weet niet 
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16. Wat is uw netto huishoudensinkomen per maand. Het gaat hier om uw inkomen plus 
eventueel het inkomen van uw partner?:  
(Netto is wat u iedere maand aan loon of uitkering op uw bank- of girorekening krijgt 
gestort, zonder kinderbijslag, huurtoeslag, enz.) 
0  Minder dan € 500,- per maand 
0  € 500,- tot € 1.000,- per maand 
0  € 1.000,- tot € 1.500,- per maand 
0  € 1.500,- tot € 2.000,- per maand 
0  € 2.000,- tot € 2.500,- per maand 
0  € 2.500,- tot € 3.000,- per maand 
0  Meer dan €3.000,- per maand 
0  Weet niet    

 
17. Wat is uw laatst voltooide opleiding?: 
 0  Basisonderwijs 
 0  Voortgezet onderwijs 
 0  MBO 
 0  HBO 
 0  Universiteit 
 0  Iets anders, namelijk:  
 0  Weet niet 
 
18. Wat zijn uw dagelijkse bezigheden?:  

(Meerdere antwoorden mogelijk) 
0  Betaald werk (meer dan 20 uur per week) 
0  Betaald werk (20 uur per week of minder) 
0  Werkloos / werkzoekend 
0  Arbeidsongeschikt 
0  Huishoudelijk werk thuis 
0  Ik volg een opleiding / studie 
0  Gepensioneerd / VUT 

 0  Iets anders, namelijk:  
 0  Weet niet 
 
19. Wat is de samenstelling van uw huishouden?: 
 0  Alleenstaand 
 0  Alleenstaand met thuiswonend(e) kind(eren) 
 0  Twee volwassenen zonder thuiswonend(e) kind(eren) 
 0  Twee volwassen met thuiswonend(e) kind(eren)   
 0  Iets anders, namelijk:  
 0  Weet niet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In de ban van sloop: 
Masterthesis Sociale Geografie 

110

Tot slot wil ik u nog graag twee algemene vragen stellen  
 
 
20.   Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen die nog van belang kunnen zijn voor dit 

onderzoek?: 
 
 
 
 
 
 
 
21.  In het vervolg van dit onderzoek zullen met een aantal gedwongen verhuisden 

interviews plaatsvinden. Deze interviews zullen dieper ingaan op de psychische en 
sociale gevolgen van een gedwongen verhuizing. Bent u bereid om aan deze 
interviews deel te nemen?: 

 0  Ja 
 0  Nee 
 
 
22. Als u mee wilt dingen naar één van de waardebonnen, vul dan hier uw adresgegevens 

in:    Naam:……………………………………………… 
   Adres:……………………………………………… 
   Postcode:………………………………………… 
   Woonplaats:……………………………………… 
 
 
Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!   
 
 
 
 
 
Graag invullen en terugsturen vóór 16 oktober 2008. 
U kunt gebruik maken van de bijgevoegde antwoordenvelop (geen postzegel nodig). 
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Bijlage 4: Sociaal-economisch profiel gedwongen 
verhuisden 
 
 
 Aantal Percentage 
Leeftijd Jonger dan 18 jaar - - 
 18 tot 24 jaar - - 
 25 tot 34 jaar 3 19% 
 35 tot 44 jaar 5 32% 
 45 tot 54 jaar 2 12% 
 55 tot 74 jaar 5 31% 
 75 jaar en ouder 1 6% 
 Totaal 16 100% 
Geboorteland ouders China 1 6% 
 Indonesië 2 12%
 Marokko 2 13% 
 Nederland 6 38% 
 Nederlandse Antillen en 

Aruba 
2 13% 

 Suriname 1 6% 
 Turkije 1 6% 
 Afghanistan 1 6% 
 Totaal 16 100% 
Netto 
huishoudensinkomen per 
maand 

Minder dan € 500,-  - - 

 € 500,-  tot € 1.000,-  8 50% 
 € 1.000,- tot € 1.500,- 6 38% 
 € 1.500,- tot € 2.000,- 1 6% 
 € 2.000,- tot € 2.500,- - - 
 € 2.500,- tot € 3.000,- 1 6% 
 Meer dan € 3.000,- - - 
 Totaal 16 100% 
Laatst voltooide opleiding Basisonderwijs 1 7% 
 Voortgezet onderwijs 3 20% 
 MBO 2 13%
 HBO 4 27% 
 Universiteit - - 
 Iets anders, namelijk 3 20%
 Weet niet 2 13% 
 Totaal 15 100% 
Dagelijkse bezigheden Betaald werk (meer dan 20 

uur per week) 
3 19% 

 Betaald werk (minder dan 
20 uur per week) 

1 6% 

 Werkloos / werkzoekend 3 19% 
 Arbeidsongeschikt 2 13% 
 Huishoudelijk werk thuis 1 6% 
 Ik volg een opleiding / 

studie 
3 - 

 Gepensioneerd / VUT 2 19% 
 Vrijwilligerswerk 2 12% 
 Weet niet 1 6% 
 Totaal 16 100% 
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Huishoudenssamenstelling Alleenstaand 10 63% 
 Alleenstaand met 

thuiswonend(e) kind(eren) 
1 6% 

 Twee volwassenen zonder 
thuiswonend(e) kind(eren) 

1 6% 

 Twee volwassen met 
thuiswonend(e) kind(eren) 

4 25% 

 Totaal 16 100% 
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Bijlage 5: Vragenlijst interview 
 
 
 Vragen Opmerkingen 
Inleiding Kennismaking  
 Uitleg onderzoek  
 Doornemen van vragenlijst  
 Opbouw en doel van interview 

uitleggen 
 

Psychische gevolgen Perceptie van gedwongen 
verhuizing: 
- Wat was uw eerste reactie toen u 
hoorde dat u  moest verhuizen / uw 
woning werd gesloopt? 

Koppelen aan model van Kleinhans 
& Kruythoff: 
- verzet, angst, onwilligheid 
- blijdschap, instemming 
- berusting, gelatenheid 

 Perceptie van nieuwe woonsituatie 
t.o.v. oude woonsituatie: 
- Hoe kijk u nu tegen uw 
gedwongen verhuizing aan? 
- Wat vindt u van uw huidige 
woonsituatie in vergelijking met de 
oude woonsituatie? 
- Is uw woonsituatie in vergelijking 
met de oude woonsituatie 
verslechterd, verbeterd of gelijk 
gebleven? 

Koppelen aan model van Kleinhans 
& Kruythoff 

 Psychische reacties: 
- Beschrijf eens wat voor 
gevoelens u had tijdens de 
gedwongen verhuizing? 

Vraag of de respondent gevoelens 
van afflictie, onzekerheid of stress 
kende? 
Afflictie: heimwee, verlies, 
idealisering van oude woonsituatie, 
verdriet. 
Stress: onvoldoende omgang met 
spanningen, emotioneel instabiel. 
Onzekerheid: onvoldoende kennis 
om situaties te begrijpen en het 
gevoel deze niet te kunnen 
voorspellen. 

Buurtgebonden sociaal kapitaal Sociale interacties en publieke 
familiariteit: 
- Heeft u contacten met 
buurtbewoners?  
- Zijn dit veel of weinig contacten? 
- Beschrijf eens hoe deze contacten 
er uit zien? 
- Helpt of ondersteunt u 
buurtbewoners wel eens? Geef hier 
een aantal voorbeelden van.    
- Verwacht u hierbij een 
wederdienst? 
- Vertrouwt u erop dat uw 
buurtgenoot op een gegeven 
moment u helpt of ondersteunt als 
u er naar vraagt? 
- Wordt u wel eens ondersteund of 
geholpen door buurtbewoners? 
Geef hier voorbeelden van. 
- Kent u uw buurtgenoten van 
gezicht? 

Vraag naar verschil tussen oude en 
nieuwe woonsituatie. 
 
Aard van contacten: praatje over de 
heg, koffie drinken, buurvrouw als 
vriendin, hulp en steun. 
 
Voorbeelden: 
Lenen van enig contant geld, als de 
pinpas gestolen is. 
Boodschappen doen als de 
buurtbewoner ziek is en in bed 
moet blijven 
Oppassen op kinderen van buren. 
Huisdieren verzorgen en planten 
water geven tijdens vakantie. 

 Normen en sociale controle: Vraag naar verschil tussen oude en 
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- Welke opvattingen heeft u over 
de omgang tussen buurtbewoners?  
- Hoe gaat u om met uw 
woonomgeving? 
Grijpt u in bij ongewenste situaties 
in de buurt? Spreekt u 
buurtbewoners aan op ongewenst 
gedrag? 

nieuwe woonsituatie. 
 
Stellingen over: 
Uitblijven van overlast, 
schoonmaken van portiek, slim 
gebruik van schaarse 
parkeerruimte. 
 
Voorbeelden van ingrijpen bij 
ongewenste situaties: 
 

 Vertrouwen tussen buurtbewoners: 
- Zijn uw buurtbewoners in het 
algemeen te vertrouwen? Geef aan 
waarom dit wel of niet zo is? 
- Zijn uw naaste buren te 
vertrouwen? Geef aan waarom dit 
wel of niet zo is? 

Vraag naar verschil tussen oude en 
nieuwe woonsituatie. 
 
Stellingen: 
Als ik op vakantie ga, kan ik gerust 
mijn huissleutel bij mijn buren of 
andere bewoners achterlaten (voor 
het verzorgen van planten). 
Je kunt niet voorzichtig genoeg 
zijn in de omgang met mensen in 
de buurt die je niet kent. 
 

 Organisatiegraad in buurten: 
- Bent u lid van de 
buurtvereniging? 
- Bent u lid van een vereniging of 
instantie binnen uw buurt of wijk? 
- Doet u vrijwilligerswerk in uw 
buurt? 
- Als er iets in de buurt 
georganiseerd wordt, doet u hier 
dan aan mee? 
- Hebt u wel eens samengewerkt 
met buurtbewoners om iets 
speciaals voor de buurt te doen of 
de strijden tegen bedreigingen voor 
de buurt? Geef eens hier 
voorbeelden van? 

Vraag naar verschil tussen oude en 
nieuwe woonsituatie. 
 
 
 
 
 
 
 
Buurtfeesten, rommelmarkten, 
buurtbarbecue.  
  
 
 
 

Afsluiting Conclusies trekken. Zijn er nog 
opmerkingen of aanvullingen? 

 

 Uitleg verwerking gegevens en 
omgang privégegevens 

 

 Hebt u interesse in eindrapport?  
 Dankwoord
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Bijlage 6: Buurt- en wijkprofielen 
 
Malburgen Oost (Zuid) 
 
Figuur 1: Wijkprofiel Malburgen Oost (Zuid)1 
  Malburgen Oost (Zuid) Arnhem 
Bevolking Niet-westers allochtoon   44% 18% 
Woningvoorraad Koop  13% 41% 

 Huur  87% 59% 
 Eengezinswoningen  42% 52% 
 Meergezinswoningen 58% 45% 
 Gemiddelde woningwaarde € 128.000,- € 182.000,- 
Sociaal-economisch Niet-werkende 

werkzoekenden 
18% 8% 

 Lage inkomens  53% 41% 
 Gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen  
€ 20.500,- € 25.600,- 

 Uitkeringsontvangers 34% 21% 
Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline; Homepage Buurtmonitor 
Gemeente Arnhem. 
 
Figuur 2: Malburgen Oost (Zuid) 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline 

                                                 
1 Niet westers allochtoon (01-01-2008; eigendomsverhouding (01-01-2008); woningtype (01-01-2008); 
gemiddelde woningwaarde (01-01-2007); niet-werkende werkzoekenden (01-01-2008); lage inkomens (01-01-
2005): gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen (01-01-2004); uitkeringontvangers (01-01-2005). 
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Figuur 3: Buurtprofielen ’t Duifje, Immerloo I, Middelgraaflaan en omgeving en Zeegsingel en omgeving 
  ’t Duifje Immerloo I 
Bevolking Niet-westers allochtoon   21% 49% 
Woningvoorraad Koop 22% 13% 
 Huur 78% 87% 
 Eengezinswoningen 62% 88% 
 Meergezinswoningen 38% 13% 
 Gemiddelde woningwaarde € 155.000,- € 117.000,- 
Sociaal-economisch Niet-werkende 

werkzoekenden 
13% 19% 

 Lage inkomens 43% 55% 
 Gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen 
€ 23.100,- € 21.700,- 

 Uitkeringsontvangers 28% 32% 
  Middelgraaflaan e.o. Zeegsingel e.o. 
Bevolking Niet-westers allochtoon   16% 54% 
Woningvoorraad Koop 12% 15% 
 Huur 88% 85% 
 Eengezinswoningen 1% 49% 
 Meergezinswoningen 99% 48% 
 Gemiddelde woningwaarde € 123.000,- € 110.000,-
Sociaal-economisch Niet-werkende 

werkzoekenden 
17% 15% 

 Lage inkomens 52% 56%
 Gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen 
€ 18.700,- € 19.100,- 

 Uitkeringsontvangers 32% 34%
Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline; Homepage Buurtmonitor 
Gemeente Arnhem. 
 
Figuur 4: ‘t Duifje 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline 
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Figuur 5: Immerloo I 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline 
 
Figuur 6: Middelgraaflaan en omgeving 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline 
 
Figuur 7: Zeegsingel en omgeving 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline 
 
 
 
 
 



In de ban van sloop: 
Masterthesis Sociale Geografie 

118

 
Malburgen Oost (Noord) 
 
Figuur 8: Wijkprofiel Malburgen Oost (Noord) 
  Malburgen Oost 

(Noord) 
Arnhem 

Bevolking Niet-westers allochtoon   30% 18% 
Woningvoorraad Koop 39% 41% 
 Huur 61% 59% 
 Eengezinswoningen 69% 52% 
 Meergezinswoningen 31% 45% 
 Gemiddelde woningwaarde € 123.000,- € 182.000,- 
Sociaal-economisch Niet-werkende 

werkzoekenden 
11% 8% 

 Lage inkomens 53% 41% 
 Gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen 
€ 20.200,- € 25.600,- 

 Uitkeringsontvangers 30% 21% 
Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline; Homepage Buurtmonitor 
Gemeente Arnhem. 
 
Figuur 9: Malburgen Oost (Noord) 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Figuur 10: Buurtprofiel Kamillehof en Bakenhof 
  Kamillehof en Bakenhof 
Bevolking Niet-westers allochtoon   32% 
Woningvoorraad Koop 33%
 Huur 67% 
 Eengezinswoningen 79% 
 Meergezinswoningen 21%
 Gemiddelde woningwaarde 122.000,- 
Sociaal-economisch Niet-werkende 

werkzoekenden 
12% 

 Lage inkomens 57%
 Gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen 
€ 19.800,- 

 Uitkeringsontvangers 37%
Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline; Homepage Buurtmonitor 
Gemeente Arnhem. 
 
Figuur 11: Kamillehof en Bakenhof 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline 
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Centrum 
 
Figuur 12: Wijkprofiel Centrum 
  Centrum Arnhem 
Bevolking Niet-westers allochtoon   10% 18% 
Woningvoorraad Koop 26% 41% 
 Huur 74% 59% 
 Eengezinswoningen 2% 52% 
 Meergezinswoningen 92% 45% 
 Gemiddelde woningwaarde € 167.000,- € 182.000,- 
Sociaal-economisch Niet-werkende 

werkzoekenden 
7% 8% 

 Lage inkomens 38% 41%
 Gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen 
€ 21.900,- € 25.600,- 

 Uitkeringsontvangers 18% 21% 
Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline; Homepage Buurtmonitor 
Gemeente Arnhem. 
 
Figuur 13: Centrum 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Figuur 14: Buurtprofielen Weverstraat en Rijnstraat  
  Rijnstraat Weverstraat 
Bevolking Niet-westers allochtoon   12% 11% 
Woningvoorraad Koop 21% 16%
 Huur 79% 84% 
 Eengezinswoningen 1% 1% 
 Meergezinswoningen 90% 95%
 Gemiddelde woningwaarde € 157.000,- € 176.000,- 
Sociaal-economisch Niet-werkende 

werkzoekenden 
5% 10% 

 Lage inkomens 32% 36%
 Gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen 
€ 23.100,- € 21.700,- 

 Uitkeringsontvangers 15% 23%
Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline; Homepage Buurtmonitor 
Gemeente Arnhem. 
 
Figuur 15: Rijnstraat 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline 
 
Figuur 16: Weverstraat 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline 
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Geitenkamp 
 
Figuur 17: Wijkprofiel Geitenkamp 
  Geitenkamp Arnhem 
Bevolking Niet-westers allochtoon   15% 18% 
Woningvoorraad Koop 3% 41% 
 Huur 97% 59% 
 Eengezinswoningen 68% 52% 
 Meergezinswoningen 32% 45% 
 Gemiddelde woningwaarde € 144.000,- € 182.000,- 
Sociaal-economisch Niet-werkende 

werkzoekenden 
15% 8% 

 Lage inkomens 50% 41%
 Gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen 
€ 20.900,- € 25.600,- 

 Uitkeringsontvangers 33% 21% 
Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline; Homepage Buurtmonitor 
Gemeente Arnhem. 
 
Figuur 18: Geitenkamp 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Presikhaaf Oost 
 
Figuur 19: Wijkprofiel Presikhaaf Oost 
  Presikhaaf Oost Arnhem 
Bevolking Niet-westers allochtoon   17% 18% 
Woningvoorraad Koop 58% 41% 
 Huur 42% 59% 
 Eengezinswoningen 46% 52% 
 Meergezinswoningen 54% 45% 
 Gemiddelde woningwaarde € 155.000,- € 182.000,- 
Sociaal-economisch Niet-werkende 

werkzoekenden 
8% 8% 

 Lage inkomens 41% 41%
 Gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen 
€ 24.100,- € 25.600,- 

 Uitkeringsontvangers 18% 21% 
Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline; Homepage Buurtmonitor 
Gemeente Arnhem. 
 
Figuur 20: Presikhaaf Oost 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Figuur 21: Buurtprofiel Over het Lange Water  
  Over het Lange Water 
Bevolking Niet-westers allochtoon   17% 
Woningvoorraad Koop 42%
 Huur 58% 
 Eengezinswoningen 50% 
 Meergezinswoningen 50%
 Gemiddelde woningwaarde € 152.000,- 
Sociaal-economisch Niet-werkende 

werkzoekenden 
9% 

 Lage inkomens 42%
 Gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen 
€ 23.500,- 

 Uitkeringsontvangers 20%
Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline; Homepage Buurtmonitor 
Gemeente Arnhem. 
 
Figuur 22:  Over het Lange Water 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Rijkerswoerd 
 
Figuur 23: Wijkprofiel Rijkerswoerd 
  Rijkerswoerd Arnhem 
Bevolking Niet-westers allochtoon   15% 18% 
Woningvoorraad Koop 56% 41% 

 Huur 44% 59% 
 Eengezinswoningen 83% 52% 
 Meergezinswoningen 17% 45% 
 Gemiddelde woningwaarde € 200.000,- € 182.000,- 
Sociaal-economisch Niet-werkende 

werkzoekenden 
5% 8% 

 Lage inkomens 35% 41%
 Gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen 
€ 29.500,- € 25.600,- 

 Uitkeringsontvangers 16% 21% 
Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline; Homepage Buurtmonitor 
Gemeente Arnhem. 
 
Figuur 24: Rijkerswoerd 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline 
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Figuur 25: Buurtprofiel Overmaat 
  Overmaat 
Bevolking Niet-westers allochtoon   19% 
Woningvoorraad Koop 29%
 Huur 71% 
 Eengezinswoningen 67% 
 Meergezinswoningen 33%
 Gemiddelde woningwaarde € 177.000,- 
Sociaal-economisch Niet-werkende 

werkzoekenden 
11% 

 Lage inkomens 38%
 Gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen 
€ 24.100,- 

 Uitkeringsontvangers 28%
Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline; Homepage Buurtmonitor 
Gemeente Arnhem. 
 
Figuur 26: Overmaat 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline 
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Vredenburg en Kronenburg 
 
Figuur 27: Wijkprofiel Vredenburg en Kronenburg 
  Vredenburg en 

Kronenburg 
Arnhem 

Bevolking Niet-westers allochtoon   20% 18% 
Woningvoorraad Koop 24% 41% 

 Huur 76% 59% 
 Eengezinswoningen 47% 52% 
 Meergezinswoningen 53% 45% 
 Gemiddelde woningwaarde € 153.000,- € 182.000,- 
Sociaal-economisch Niet-werkende 

werkzoekenden 
9% 8% 

 Lage inkomens 39% 41% 
 Gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen 
€ 25.000,- € 25.600,- 

 Uitkeringsontvangers 24% 21% 
Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline; Homepage Buurtmonitor 
Gemeente Arnhem. 
 
Figuur 28: Vredenburg en Kronenburg 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Figuur 29: Buurtprofiel Kronenburg 
  Kronenburg 
Bevolking Niet-westers allochtoon   24% 
Woningvoorraad Koop 6%
 Huur 94% 
 Eengezinswoningen 22% 
 Meergezinswoningen 78%
 Gemiddelde woningwaarde € 136.000,- 
Sociaal-economisch Niet-werkende 

werkzoekenden 
16% 

 Lage inkomens 43%
 Gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen 
€ 19.600,- 

 Uitkeringsontvangers 36%
Bron: Gemeente Arnhem, Statistisch Jaarboek 2007; Homepage CBS Statline; Homepage Buurtmonitor 
Gemeente Arnhem. 
 
Figuur 30: Kronenburg 
Leeftijdsopbouw (01-01-2007) 
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Bijlage 7: Interviewverslagen 
 
 
Respondent 1: 
 
Naam: Dhr. van G. 
Datum: 13 november 2008 
Tijdstip: 10.00 uur 
Locatie: Het interview is bij deze respondent thuis afgenomen. 
Bijzonderheden: Geen 
 
1. Psychische gevolgen 
 
Percepties ten aanzien van gedwongen verhuizing 
Deze respondent heeft zijn verhuizing niet als een gedwongen verhuizing gezien, omdat hij al 
twee jaren van tevoren wist dat hij moest verhuizen. Daarnaast kijkt hij in een positieve zin 
tegen zijn gedwongen verhuizing aan. Hij vond het juist prettig en had zich er niet tegen 
verzet. De reden hiervoor was dat Malburgen een onveilige en asociale buurt was. Dit uitte 
zich in vele inbraken en intimidatie. Ook bij de respondent zelf is twee keer ingebroken. 
Hierdoor voelde hij zich in zijn oude woning zeer onveilig en wilde hij er weg. Daarom vindt 
meneer van G. het absoluut niet jammer dat hij moest verhuizen en mist hij zijn oude 
omgeving niet. Verder is de gedwongen verhuizing op het gebied van de woonsituatie voor 
hem positief uitgepakt. Voorheen woonde hij in een slecht onderhouden flat dat hij alleen kon 
verwarmen met een gaskacheltje. Het appartement waar hij nu woont, kent centrale 
verwarming. Alleen is hij qua oppervlakte van de woning is hij erop achteruit gegaan.  
 
Psychische reacties 
Tijdens en na de gedwongen verhuizing heeft meneer geen gevoelens van afflictie gekend. Hij 
was blij dat hij daar weg kon. Als je het hoort moet je er natuurlijk aan wennen en het komt 
altijd onverwachts. Verhuizen is nooit prettig. Dit geldt ook voor vrijwillige verhuizingen. Je 
moet altijd over een bepaalde drempel heen. Tijdens zijn gedwongen verhuizing was hier ook 
sprake van. Verder was deze bewoner onzeker over de vraag of je de juiste woningkeuze 
maakt en of de woning wel bij je past. Dit is gezonde spanning die niet specifiek is voor een 
gedwongen verhuizing. Er is echter wel een nuanceverschil met een vrijwillige verhuizing. 
Het gaat gepaard met een ander gevoel omdat er een bepaalde druk achter zit. Je moet en je 
kunt niet zeggen dat je het niet doet. 
 
2. Sociale gevolgen  
 
Sociale interacties en publieke familiariteit 
Op dit gebied is de respondent erop vooruit gegaan. In de oude woonsituatie had hij geen tot 
weinig contact met de buren. De reden hiervoor was dat hij de enige blanke in de hele flat 
was. Hierdoor heerste een onwetende cultuur. Als gevolg hiervan werd er onderling geen 
interesse en belangstelling getoond en kende hij mensen uit de buurt niet van gezicht. Hij 
moest echt zelf de opening naar de buren leggen. Ook was er geen sprake van wederzijdse 
hulp. Hij leende geen enig contant geld uit als de pinpas gestolen was en verzorgde niet de 
planten of de huisdieren van de buren tijdens de vakantie. Alleen als ze hem echt nodig 
hadden, was er sociaal contact. 
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 Nu heeft deze bewoner in zijn ogen prima en goed contact met de buren. De mensen 
uit de buurt kent hij goed van gezicht. Hierbij geef hij aan dat hij niet zo’n burentype is. Hij 
loopt niet iedere dag de deur bij de buurvrouw plat. Leuke buren zijn prima maar een goede 
vriendenkring is belangrijker Een van de redenen hiervoor is dat hij in het centrum woont. In 
het centrum heb je een ander contact met elkaar doordat de mensen daar veel meer op zichzelf 
zijn. Het is een excentriek volk. Je hebt contact maar tegelijkertijd ook weer niet. Mensen uit 
het centrum kiezen er bewust voor om niet in een wijk te wonen waar een hecht sociaal 
netwerk is. Dit heeft uiteraard gevolgen op de manier van omgang tussen de buren. Deze 
gedwongen verhuisde benadrukt dit in het interview meerdere malen. Dit wil niet zeggen dat 
hij buren niet ondersteunt of helpt. De respondent geeft aan dat hij wel eens op de kat van de 
buurvrouw past. Dit is volgens hem normaal sociaal contact. Hij leent dus ook geld uit of doet 
boodschappen voor een zieke buurvrouw. Hij is niet zo idealistisch dat hij hierbij een 
wederdienst verwacht. Natuurlijk staat de respondent hier wel voor open. Dit is iets van 
hemzelf en is tijdens de gedwongen verhuizing niet veranderd.  
 
Normen en sociale controle in buurten 
In de omgang met buurtbewoners staan vertrouwen en respect centraal. Tijdens de gedwongen 
verhuizing zijn deze normen onveranderd gebleven. Normen die hij toen had, heeft hij nu nog. 
Hij gaat dus nu netjes om met de woonomgeving. Hij houdt de woonomgeving schoon en 
zorgt absoluut niet voor overlast. Hij spreekt tevens mensen op ongewenste situaties aan. 
 In de oude woonsituatie was dit anders. Hier gold de regel ieder voor zich en god voor 
ons allen. De woonomgeving werd letterlijk en figuurlijk verslonsd. Deze respondent voelde 
zich hier ook niet verantwoordelijk voor. Wel zorgde hij ervoor dat zijn eigen huis leuk en 
gezellig was en dat iedereen er welkom was. Verder had hij absoluut geen sociaal gevoel naar 
de buurt toe. Omdat er geen sociaal contact was, werden buren niet door hem op ongewenste 
situaties aangesproken.  
 
Vertrouwen tussen buurtbewoners 
Toen had de respondent ook absoluut geen vertrouwen in de buurtbewoners. Je moest hard 
werken om je vertrouwen te winnen. Hier hoeft dat niet. De huidige buurtbewoners van deze 
bewoner zijn goed te vertrouwen. Ze geven hem een gevoel van veiligheid waardoor hij zich 
nergens over ongerust hoeft te maken. Taal speelt hierbij een belangrijke rol. Heel veel 
mensen spraken daar slecht Nederlands. Het was toen voor de respondent moeilijk om goed 
duidelijk te maken wat zijn grenzen waren of niet. Er komen hier nooit ongewenste mensen 
naar binnen. Ik weet bijvoorbeeld waar de huissleutels van de buren liggen en zij weten waar 
mijn huissleutels liggen. Dus ik kan tijdens de vakantie gerust mijn sleutel achterlaten bij de 
buren. Toen was dit niet mogelijk. Op de tweede stelling reageert hij afwijzend. Je gaat uit 
van wantrouwen als je zo omgaat met mensen die je niet kent.   
 
Organisatiegraad in buurten 
In de buurt waar deze gedwongen verhuizer woont, is er geen buurtvereniging. Dit komt ook 
door het type mens wat in het centrum woont. Iedereen is op zich zelf en zo’n buurtvereniging 
zal hier dus ook niet functioneren. Ook is hij geen lid van andere verenigingen en doet hij 
geen vrijwilligerswerk. Toen was dit ook het geval. Als er iets in de buurt georganiseerd 
wordt, zoals een buurtfeest of een buurtbarbecue, zal hij daar aan mee doen. Om dit te 
organiseren, hoeft hij niet alleen het touw te trekken. Dit was wel het geval in Malburgen. 
Hier had hij ook geen behoefte om mee te doen aan buurtactiviteiten. Er werden wel 
activiteiten georganiseerd maar dit gebeurde alleen in buurtcentra en waren alleen op 
bepaalde etnische groepen gericht. Tenslotte geeft hij aan dat zowel nu als in Malburgen de 
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actiebereidheid tegen de bedreigingen voor de buurt laag is. Er wordt wel gepraat maar er 
wordt geen actie ondernomen. 
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Respondent 2: 
 
Naam: Mevrouw M. 
Datum: 18 november 2008 
Tijdstip: 14.00 uur 
Locatie: Het interview is bij deze respondent thuis afgenomen. 
Bijzonderheden: Geen 
 
1. Psychische gevolgen 
 
Percepties ten aanzien van gedwongen verhuizing 
Haar eerste reactie op de gedwongen verhuizing was positief. Het gaf haar de mogelijkheid 
om weer voor iets anders te kiezen. Ze vond het fijn dat ze kon verhuizen. In haar oude buurt 
woonden veel allochtonen. Er woonde 15 verschillende nationaliteiten en deze verschillende 
culturen botsten met elkaar. Ook had ze overlast van kinderen. Op een gegeven moment had 
deze bewoner hier genoeg van. Dit wil niet zeggen dat ze tijdens de gedwongen verhuizing 
blijdschap toonde. Omdat het gesloopt wordt, moet je weg en kun je er niets tegenin brengen.  

Qua woonomgeving is ze, desondanks dat ze niet meer tussen allochtonen woont, sterk 
achteruitgaan. Deze respondent vindt het op haar huidige woonadres verschrikkelijk en vraagt 
zich af waar aan ze begonnen is. Ze heeft hier nog niet fijn gezeten. In de Zwanebloemlaan 
had ze een heel mooi uitzicht en woonde daar heel rustig. Hier is het zowel achter als voor 
haar woning onrustig. Er is van buitenaf veel lawaai. Ook heeft deze gedwongen verhuizer 
veel overlast gehad van de woonomgeving.  
 
Psychische reacties 
Deze respondent heeft de gedwongen verhuizing niet als stressvol ervaren. Ze heeft door 
omstandigheden rondom haar nieuwe woning wel veel stress gehad. Als ze vrijwillig naar 
deze woning verhuisd was, was dit ook gebeurd. Ook hier overheersen gevoelens van 
gelatenheid of berusting. Gevoelens van heimwee of verlies heeft ze niet gekend. De 
respondent mist alleen het mooie uitzicht vanuit haar oude woning. Dit heeft ze gelaten over 
haar heen laten komen, omdat het moest. Ze was hier niet verdrietig om. Bij een vrijwillige 
verhuizing kijk je wel anders tegen de keuze van een nieuwe woning aan. Deze bewoner 
dacht in dezelfde buurt te blijven wonen en voor dezelfde soort woning te kiezen. Alles blijft 
dan hetzelfde en er is niks aan hand. Echter dit is helemaal niet zo.  
 
2. Sociale gevolgen  
 
Sociale interacties en publieke familiariteit  
Deze respondent ervaart op dit gebied een groot verschil tussen de oude en nieuwe 
woonsituatie. Momenteel is het contact met de buren minimaal. Het beperkt zich tot gedag 
zeggen. Soms maakt ze beneden bij de brievenbus een praatje. Het is bij haar onbekend wat 
de oorzaak hiervan is. Misschien zijn de mensen hier meer op zich zelf dan in de flat aan de 
Zwanenbloemlaan. Ook was ze jonger toen ze in de Zwanenbloemlaan ging wonen. Daar was 
het contact met de buren heel anders. Ze had op uitgebreide schaal contact met de 
buurtgenoten. 

 In de nieuwe woonsituatie kent deze gedwongen verhuizer de bewoners uit de buurt 
goed van gezicht. Alleen zijn het een stuk minder dan in de Zwanenbloemlaan. Daar kende ze 
veel meer mensen van gezicht. Dit komt omdat ze pas 3 jaar in de nieuwe woning woont. 
Mensen kijken nu eenmaal eerst de kat uit de boom. 
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 Deze contacten werden voornamelijk gekenmerkt door hulp. In de Zwanenbloemlaan 
was er veel wederzijdse steun. Ze kookte eten voor de ene buurvrouw en hielp de andere 
buurvrouw met het doen van boodschappen. Ook hielp ze een zieke buurvrouw en paste altijd 
op 2 kinderen van de buurvrouw als ze moest werken. Verder leende ze de buren, niet 
allemaal, enig contant geld uit. Omdat de nieuwe buren er betrouwbaar uit zien, zal ze hen 
ook enig contant geld uitlenen. Alleen helpt ze zelden mensen uit de buurt. Dit wil niet 
zeggen dat ze hiertoe niet bereid is. Alleen hoeft dit hier om een of andere reden niet.  
Zowel in de oude als in de nieuwe situatie verwacht ze nooit een wederdienst. Deze 
respondent heeft vroeger geleerd dat wanneer je iets voor een ander kunt doen van hem nooit 
iets terug kan verwachten. Ook heeft ze nooit vertrouwen in een wederdienst gehad. In de 
nieuwe woonsituatie weet ze niet of ze de buurtbewoners op een wederdienst kan vertrouwen 
omdat zij hen niet kent.  
   
Normen en sociale controle in buurten 
Respect en vriendelijkheid spelen bij mevrouw een belangrijke rol bij de omgang met 
buurtbewoners. Ook vindt ze dat je de mensen uit de buurt met rust moet laten. Je kunt niet 
zomaar je eigen inmengen in het leven van anderen. Tijdens de gedwongen verhuizing zijn in 
deze normen geen verandering gekomen. Deze bewoner is te alle tijden respectvol en 
vriendelijk met mensen omgegaan.  
 Ook is haar opvatting over de omgang met haar woonomgeving niet veranderd. 
Respondent 2 is netjes en zorgt niet voor overlast. Deze opvattingen golden ook in de oude 
woonsituatie. Door netjes met haar woonomgeving om te gaan, probeerde ze mensen het 
voorbeeld te geven. 
 Zowel voor als na de gedwongen verhuizing, heeft ze buurtgenoten aangesproken op 
ongewenst gedrag. In de Zwanenbloemlaan sprak ze mensen voornamelijk aan op het 
veroorzaken van rommel. In de nieuwe woonsituatie heeft ze haar onderbuurvrouw wel eens 
aangesproken op haar lawaai.  
 
Vertrouwen tussen buurtbewoners 
Deze gedwongen verhuisde ervaart op het gebied van vertrouwen tussen buurtbewoners een 
vooruitgang. Ze geeft wel aan dat ze in het algemeen weinig vertrouwen in mensen heeft. Het 
verschil met de oude woonsituatie is dat hier voornamelijk ouderen in de leeftijd van 80 en 90 
jaar wonen. Deze zijn in het algemeen wel te vertrouwen. In de Zwanebloemlaan woonden 
veel jongeren van buitenlandse afkomst. Deze respondent had in deze groep mensen minder 
vertrouwen. In de Zwanebloemlaan zou ze de huissleutel zeker aan 2 buren kunnen afgeven. 
In de nieuwe woonsituatie zal ze de huissleutel aan meer mensen af kunnen geven. Alleen 
kent ze de mensen niet goed en weet ze niet zeker of het wel zal kunnen. Veel ouderen durven 
hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen. Deze bewoner vindt tevens dat je niet voorzichtig 
genoeg kunt zijn in de omgang met onbekende buurtbewoners. In de Zwanebloemlaan was dit 
misschien wel erger. Daar had ze minder vertrouwen in de buurtbewoners.  
 
Organisatiegraad in buurten 
Op dit vlak ervaart zij weinig verschil in vergelijking met de situatie voor de gedwongen 
verhuizing. Zowel voor als naar haar verhuizing is deze respondent geen lid van een 
buurtvereniging geweest. In de buurt is wel een buurtgebouw waar activiteiten georganiseerd 
worden. Alleen doet ze niet aan deze activiteiten mee omdat ze niet van verplichtingen houdt. 
Deze bewoner doet wel aan vrijwilligerswerk in de buurt. Ze geeft in het buurtcentrum al 5 
jaar computerles. Mevrouw heeft in de buurt altijd vrijwilligerswerk gedaan. Mevrouw is 
verder geen lid van andere verenigingen.  
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 Buiten het vrijwilligerswerk is ze niet actief in de buurt. Deze gedwongen verhuizer 
gaat niet naar koffieochtenden of bingoavonden die in het buurtcentrum georganiseerd 
worden. Ook gaat ze niet naar een buurtbarbecue of buurtfeest omdat ze niet zo van drukte 
houdt. Wel gaat ze naar de jaarlijkse rommelmarkt in de buurt. Tijdens de gedwongen 
verhuizing is dit onveranderd gebleven  
 Respondent 2 heeft enige mate van actiebereidheid. In de Zwanebloemlaan was haar 
actiebereidheid wel iets groter. Als de gemeente plannen heeft die haar woonomgeving 
bedreigen, zoals het aanleggen van een fietspad, gaat ze naar het buurtcentrum om haar zegje 
te doen. Ze doet niet mee aan grotere acties in groepsverband zoals een protestbijeenkomst 
tijdens een raadsvergadering.  
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Respondent 3: 
 
Naam: Mevrouw van D. 
Datum: 18 november 2008 
Tijdstip: 19.00 uur 
Locatie: Het interview is bij deze respondent thuis afgenomen 
Bijzonderheden: Geen 
 
1. Psychische gevolgen 
 
Percepties ten aanzien van gedwongen verhuizing 
In eerste instantie had deze respondent geen zin om te verhuizen. Ze zag er tegenop om een 
nieuwe woning te zoeken en de aspecten die bij een verhuizing een rol spelen. Respondent 3 
had in de oude woonsituatie wel naar haar zin en woonde er pas 2 jaar. Ook waren het leuke 
huisjes en was het zonde om die te slopen. De respondent toonde hierbij in het eerste half jaar 
gevoelens van verzet. Dit wil niet zeggen dat ze tijdens de gedwongen verhuizing angstig 
was. Deze bewoner heeft zo lang mogelijk gewacht om een nieuwe woning te zoeken en te 
verhuizen.  
 Nu is deze bewoner wel blij met haar nieuwe woning. Het is een fijn huis met veel 
licht, een centrale verwarming en meer ruimte. Ze betaalt nu wel 2 keer zo veel aan huur. 
Verder mist zij haar oude buurtje en is haar woonomgeving verslechterd. In vergelijking met 
de Pinksterbloemstraat ligt er veel meer afval op straat. Tevens is haar nieuwe buurt slechter 
onderhouden.  
 
Psychische reacties 
Deze gedwongen verhuisde heeft tijdens de gedwongen verhuizing enige mate van afflictie 
vertoond. Ze heeft nu nog steeds heimwee naar haar oude tuin en oude buren. Het is zonde dat 
dit allemaal weg is. Verder was ze in het begin verdrietig. De gedwongen verhuizing heeft bij 
haar geen stress opgeleverd. Ze had wel gezonde spanning, maar dit hoort bij iedere 
verhuizing. Een gedwongen verhuizing verschilt volgens haar wel met een vrijwillige 
verhuizing. In het laatste geval ben je veel blijer met de woningkeuze. Tenslotte kende de 
respondent geen gevoelens van onzekerheid omdat ze wel eens vaker verhuisd is.  
 
2. Sociale gevolgen  
 
Sociale interacties en publieke familiariteit 
Op het gebied van sociale interacties ervaart deze bewoner een verslechtering. In de nieuwe 
woonsituatie heeft ze geen contact met de buurtgenoten. De sociale interacties beperken zich 
alleen tot groeten. Volgens mevrouw is ook het cultuurverschil de oorzaak van de geringe 
interacties. In haar straat wonen voornamelijk mensen met een Turkse achtergrond. De 
respondent heeft het idee dat de buren raar tegen haar aankijken omdat ze hier als enige 
alleenstaande vrouw woont. Verder is er sprake van een taalverschil. De mensen zijn meer op 
zich eigen zodat het moeilijker is om met hen contact te leggen. In de Pinksterbloemstraat had 
ze meer contact met de buren. Overigens beperkte dit zich alleen tot de naaste buren. Als je in 
de tuin aan het werk was of naar de winkel ging, knoopten mensen spontaan met haar een 
praatje aan. Dit kwam ook doordat er in haar oude straat voornamelijk alleenstaanden en meer 
mensen van haar leeftijd woonden. Dan krijg je automatisch toch meer contact en meer 
aanspraak op straat. Tevens ging deze respondent daar wel eens op de koffie of vroegen ze of 
ze zin had om even langs te komen. 
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In de nieuwe woonsituatie kent deze gedwongen verhuizer de mensen uit de buurt 
slecht van gezicht. Dit komt omdat haar buurtgenoten weinig op straat lopen. Haar directe 
buren kent ze wel van gezicht. In vergelijking met de oude woonsituatie is dit onveranderd 
gebleven.  
  In de oude woonsituatie hielp ze de buren wel eens. Dit waren voornamelijk kleine 
klussen en diensten. In de huidige woonsituatie helpt zij de buren niet. Deze respondent is 
bereid om voor de buren boodschappen te of eten te koken. In de Pinksterbloemstraat zal ze 
dit zeker ook gedaan hebben. Tevens zal ze hier enig contant geld uitlenen. In de huidige 
buurt zal dat beslist niet doen. Ze leent daar niet graag dingen uit. Hiervoor moet je eerst een 
vertrouwensband opbouwen. De buren in de oude buurt waren meer te vertrouwen. Ook werd 
ze daar vaker geholpen. Dit beperkte zich wel alleen tot het terugzetten of aan de weg zetten 
van de vuilcontainer als de respondent niet thuis was. Zowel in de oude als nieuwe 
woonsituatie verwacht mevrouw geen wederdienst. Ze vindt het voldoende als mensen aardig 
tegen haar zijn.  Daarom vertrouwt mevrouw ook niet op een wederdienst.  
 
Normen en sociale controle in buurten 
Deze respondent vindt het bij de omgang tussen buurtbewoners vriendelijkheid en in de 
waarde laten belangrijk. Ze geeft aan dat haar karakter tijdens de gedwongen verhuizing 
onveranderd gebleven is. Een verhuizing kan volgens haar hier geen verschil in maken.  
 In haar nieuwe woonomgeving heeft deze bewoner het gevoel dat ze enige is die het 
afval op straat opruimt en het groen in de straat schoffelt. In de Pinksterbloemstraat ging ze op 
dezelfde wijze om met de woonomgeving.  
 In principe durft mevrouw de buren niet op ongewenste situaties aan te spreken. 
Tevens vindt ze het niet erg als er af toe sprake van overlast sprake is. In vergelijking met de 
oude woonsituatie is dit onveranderd gebleven. Alleen had ze in Pinksterbloemstraat meer 
overlast van de buren. Daar moest ze ook vaker buren aanspreken op overlast. Nu woont ze in 
een hoekwoning en komt overlast bijna nooit voor. Daar heeft ze ook nooit iemand hoeven 
aanspreken op ongewenste situaties. 
 
Vertrouwen tussen buurtbewoners 
Deze gedwongen verhuizer ervaart geen veranderingen op het gebied van vertrouwen tussen 
buurtbewoners. Zowel in de oude als nieuwe woonsituatie heeft ze geen idee of de 
buutbewoners te vertrouwen zijn. De respondent ervaart hierin geen verschil met de directe 
buren. Je kunt pas vertrouwen in iemand hebben als je hem heel goed kent, zoals vrienden of 
familie. Met buren heeft zij vooral oppervlakkig contact. Het aantal contacten was in de 
Pinksterbloemstraat wel meer, maar niet zo intensief dat ze de buren daar kon vertrouwen. In 
de Pinksterbloemstraat zou ze ook niet zo snel de huissleutel afgeven. Ook nu zal ze de 
huissleutel niet zo snel afgeven. Deze bewoner geeft daarnaast aan dat je niet voorzichtig 
genoeg kan zijn in de omgang met buurtbewoners die je niet kent. Op dit punt is zij 
onveranderd gebleven.  
 
Organisatiegraad in buurten 
In haar ogen is mevrouw niet actief in de buurt. Momenteel is ze geen lid van een 
buurtvereniging. Dit is ze ook nooit geweest. Dit komt omdat ze geen idee heeft of er een 
buurtvereniging. Wel doet mevrouw aan sport in groepsverband. Alleen is dit buiten 
Malburgen. De gedwongen verhuizing heeft op dit gebied niet voor een verandering gezorgd.  
 Zowel in de Pinksterbloemstraat als in de huidige woning, zal ze niet naar een 
buurtactiviteit gaan. De reden hiervoor is dat mevrouw de mensen niet kent en er alleen naar 
toe zal moeten. Ze heeft zowel voor als na de gedwongen verhuizing nooit meegemaakt dat er 
buurtactiviteiten georganiseerd werden. 
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 De respondent is bereid om actie te voeren tegen bedreigingen in de buurt. Tijdens de 
gedwongen verhuizing is deze actiebereidheid onveranderd gebleven. 
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Respondent 4: 
 
Naam: Mevrouw C. 
Datum: Deel 1: 19 november 2008, deel 2: 21 november.  
Tijdstip: Deel 1: 15.00 uur, deel 2: 15.00 uur.  
Locatie: Het interview is bij deze respondent thuis afgenomen. 
Bijzonderheden: Het interview is in 2 delen afgenomen omdat de respondent na één uur 
verhinderd was. Voor het tweede gedeelte is weer een nieuwe afspraak gemaakt. 
 
1. Psychische gevolgen 
 
Percepties ten aanzien van gedwongen verhuizing 
De eerste reactie van deze respondent werd gekenmerkt door verzet. Ze is ook op het laatste 
moment door de advocaat van Volkshuisvesting Arnhem gedwongen om haar woning te 
verlaten. De reden hiervoor was dat ze haar maar steeds niet met een goede woning aanboden. 
Deze respondent wilde daarnaast in Malburgen blijven wonen omdat ze daar als kind 
opgegroeid is en haar hele leven er gewoond heeft. Deze gevoelens van verzet gingen 
gecombineerd met angst. Ze was bang voor de verhuizing omdat ze nooit eerder verhuisd 
was. Een verhuizing brengt een heel gedoe met zich mee en het is altijd de vraag of de juiste 
woningkeuze gemaakt wordt. Deze bewoner was tevens bang dat ze er niet thuis zal voelen. 
Achteraf overheersen gevoelens van gelatenheid. De gevoelens van angst en verzet zijn 
verdwenen.  
 Diep in haar hart is ze wel blij met haar nieuwe woning. Dit wil niet zeggen dat ze qua 
woonsituatie vooruit is gegaan. Mevrouw ervaart het helemaal niet als een vooruitgang. Beide 
woningen hadden zijn voor- en nadelen.  
 
Psychische reacties  
Tijdens haar de gedwongen verhuizing zijn er bij deze respondent allerlei gevoelens door haar 
hoofd gegaan. In het begin was mevrouw heel verdrietig. In haar nieuwe woning voelde ze 
zich opgesloten. In de Zwanebloemlaan woonde ze op de 3e verdieping en had ze een mooi 
uitzicht over het water. In begin miste ze haar oude woning in momentopnames. Ze miste de 
buurt, de buren en de kinderen. Later zijn deze gevoelens van heimwee afgenomen. 
Momenteel mist ze haar oude woning een klein beetje. Verder was mevrouw in het begin erg 
onzeker. De respondent heeft geen gevoelens van stress gekend.  
 
2. Sociale gevolgen 
 
Sociale interacties en publieke familiariteit 
Mevrouw ervaart op het gebied van sociale interacties een verslechtering. De contacten met 
de buren in de Zwanebloemlaan waren heel hecht. De kinderen aten bijvoorbeeld bij elkaar of 
aten bij ons, de buurvrouw lette op de kinderen als je weg moest of ze gingen samen met de 
kinderen een weekendje weg. In de huidige woonsituatie heeft ze ook nog veel contact. 
Alleen ligt dit op een ander niveau en op een lager pitje. Het beperkt zich tot gedag zeggen of 
een praatje van een half uur bij de poort. De buurtbewoners zijn erg op zichzelf. Wel kent ze 
de buren goed van gezicht. Alleen met haar directe buurvrouw heeft ze intensief contact. De 
verklaring voor het mindere contact is dat je op een galerij makkelijker contact legt. In de 
nieuwe woonsituatie hebben mensen een eigen tuin en voordeur. Ook schermen de hekken de 
huizen af. Daarnaast is het hier ook erg nieuw. De buren kijken de kat uit de boom en moeten 
nog aan elkaar wennen. Verder hebben de buren een gesloten houding.  
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       Het verschil in woonduur werkt ook door in de mate van wederzijdse hulp en 
ondersteuning. In de Zwanebloemlaan was er op uitgebreide schaal sprake van wederzijdse 
hulp. In het interview noemt de respondent hiervan veel voorbeelden. Daarnaast leende ze 
vaak enig contant geld aan elkaar uit. Ze kon erop vertrouwen dat ze het geld dan weer netjes 
zou terug krijgen. In de nieuwe situatie ligt dit anders. Deze gedwongen verhuizer geeft aan 
dat ze bijna geen buren helpt of ondersteunt. Soms komt het nog wel voor zoals het uitlenen 
van een startkabel bij het starten van een auto met een lege accu of het schilderen van elkaars 
hekken. De buren zal ze echt geen enig contant uitlenen. Hier zal ze ook niet boodschappen 
doen en de planten of huisdieren verzorgen. De buren weten van elkaar niet of dat ze hulp 
nodig hebben. Verder heeft ze zowel in de oude als nieuwe woonsituatie nooit een 
wederdienst verwacht. Je kunt nooit weten wanneer iemand jouw hulp nodig heeft. Deze 
respondent heeft er daarnaast altijd op vertrouwd dat de buurtgenoten op een gegeven moment 
voor haar iets terug zullen doen. Alleen lag de situatie in de Zwanebloemlaan anders. De 
buurtbewoners kende ze daar beter. Tenslotte kent de respondent de buurtbewoners in de 
huidige woonsituatie even goed van gezicht als in de Zwanebloemlaan.  
 
Normen en sociale controle in buurten 
Mevrouw vindt gedag zeggen belangrijk bij de omgang tussen buurtbewoners. De opvattingen 
van de respondent hierover zijn tijdens de gedwongen verhuizing onveranderd gebleven.  
 De respondent gaat gewoon en keurig met de woonomgeving om. Ook veroorzaakt zij 
nooit overlast. Tijdens de gedwongen verhuizing is dit onveranderd gebleven. 
 Mevrouw is weinig bereid om in te grijpen bij ongewenste situaties in de buurt. In de 
Zwanebloemlaan was dit precies hetzelfde. Zowel daar als in haar nieuwe woonsituatie heeft 
ze geen overlast gehad. Bij overlast van een feestje is ze begripvol. In de huidige woonsituatie 
zal ze wel ingrijpen bij vandalisme.  
 
Vertrouwen tussen buurtbewoners 
Mevrouw weet niet of ze de huidige buren kan vertrouwen. Vertrouwen is hiervoor een te 
groot woord. Je kunt pas iemand vertrouwen als je hem goed kent en dagelijks met hem 
omgaat. Dit is ook de reden waarom ze geen behoefte heeft om de sleutel bij de buurvrouw 
achterlaten. Verder geeft ze aan dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met 
mensen die je niet kent. In de Zwanebloemlaan had de respondent wel vertrouwen in de 
buren. Dit kwam omdat ze leuk met elkaar omgingen. Het was niet zo dat ze de hele flat 
vertrouwde. Mevrouw had alleen vertrouwen in de directe buren en de bewoners van haar 
galerij. Hier had zelfs haar buurvrouw altijd haar huissleutel in het geval dat zij hem kwijt zou 
raken of de kinderen hem nodig hadden. Desondanks vond ze toen ook dat je niet voorzichtig 
genoeg kunt zijn in de omgang met buurtbewoners die je niet kent.  
 
Organisatiegraad in buurten 
Zowel in de oude als nieuwe woonsituatie toont mevrouw weinig betrokkenheid met de buurt. 
Ze is nooit lid van een buurtvereniging geweest en heeft geen interesse in buurtactiviteiten. 
Ook is van geen enkele andere vereniging lid geweest. Verder doet ze niet aan 
vrijwilligerswerk. Tenslotte toont de respondent geen bereidheid tot actie tegen bedreigingen 
voor de buurt. De mate van actiebereidheid is tijdens de gedwongen verhuizing ongewijzigd 
gebleven. 
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