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Voorwoord
Na drie jaar gestudeerd te hebben aan de opleiding Geografie, Planologie en Milieu is het
eindelijk zo ver… Mijn bachelorthesis is afgerond! Vanaf februari heb ik met veel plezier
gewerkt aan dit onderzoek omtrent herstructurering. Er zijn een aantal mensen die ik hartelijk
wil bedanken! Allereerst wil ik mijn begeleidster Jackie van de Walle bedanken, die altijd tijd
voor mij vrijmaakte, nuttige feedback en tips heeft gegeven om deze thesis zo succesvol
mogelijk te maken. Daarnaast wil ik de verschillende experts bedanken die ondanks hun
drukke schema’s toch graag wilden meewerken aan dit onderzoek. Als laatst wil ik de
gezinnen uit de Utrechtse wijk Ondiep bedanken, die ervoor hebben gezorgd dat dit
onderzoek ook daadwerkelijk kon worden uitgevoerd.

I

Samenvatting
In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de woonkwaliteit van gezinnen met jonge
kinderen in een geherstructureerde wijk. Sommige gezinnen kiezen er bewust voor om te
gaan wonen in de grote stad. Zij zoeken daarom een aantrekkelijke woonwijk om in te leven.
Ieder mens wil prettig wonen in een wijk met een goede woonkwaliteit. Gezinnen dus ook!
Sinds de jaren tachtig zijn veel vooroorlogse stadswijken in de grote steden door middel van
herstructurering aangepakt. Een van deze wijken is de Utrechtse wijk Ondiep. In Ondiep was
er sprake van wijkverval. De woningen waren verouderd en verkeerden in een slechte
bouwtechnische staat. Daarnaast waren er in Ondiep vele sociale problemen. Dit was de
grondslag voor de ruimtelijke vernieuwing. In dit onderzoek is er gekeken naar de effecten
van herstructurering op de woonkwaliteit van jonge gezinnen in Ondiep. De hoofdvraag is
dan ook:
‘Hoe beïnvloeden de effecten van herstructurering de woonkwaliteit van gezinnen met
jonge kinderen in de binnenstedelijke wijk Ondiep in Utrecht?’
De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt bij het feit dat gezinnen, die bewust
kiezen voor het stadsleven, een meerwaarde zijn voor een stad. Herstructureringsplannen
kosten veel geld en de verwachtingen ervan zijn hoog. Als herstructurering de woonkwaliteit
beïnvloedt, kan dit leiden tot een toename of afname van het aantal gezinnen in de
binnenstad. De kennis die dit onderzoek gaat opleveren, kan zorgen voor aantrekkelijke
woonwijken voor gezinnen met jonge kinderen. Beleidsmakers kunnen de informatie
meenemen in toekomstige herstructureringsplannen. Het onderzoek zal daarnaast een
theoretische bijdrage leveren, doordat er een verscherpt inzicht wordt gecreëerd op de
relatie tussen de herstructurering en het fenomeen dat gezinnen met jonge kinderen bewust
kiezen om in de grote stad te wonen. Dit is tevens de wetenschappelijke relevantie.
Daarnaast is er nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van herstructurering op een
bepaalde bevolkingsgroep, zoals gezinnen met jonge kinderen.
De hoofdvraag van dit onderzoek wordt beantwoord door middel van semigestructureerde
interviews met experts en gezinnen met jonge kinderen in Ondiep. Er wordt tevens gebruik
gemaakt van observatie. Ondiep is als case geselecteerd, omdat de wijk dichtbij het centrum
gelegen is. Er wonen veel gezinnen en er is onlangs geherstructureerd. In Utrecht wonen de
meeste gezinnen met jonge kinderen van het land, daarom is deze doelgroep gekozen.
Gezinnen, die bewust kiezen voor het stadsleven, doen dit omdat ze dagelijks gebruik willen
maken van de verschillende faciliteiten en voorzieningen die de grote stad te bieden heeft.
In dit onderzoek worden empirische gegevens, verkregen uit de interviews, vergeleken met
de huidige theorieën op het gebied van wijkverval, fysieke- en sociale herstructurering,
buurthechting en woonkwaliteit van het stadsgezin. Om het nut van stedelijke
herstructurering beter te begrijpen is het belangrijk om te weten welke factoren van invloed
zijn op de ontwikkeling en dus ook op de achteruitgang van een wijk. Dit zal ook worden
gedaan voor de wijk Ondiep. Er bestaan verschillende benaderingswijzen van
wijkveranderingen en verschillende oorzaken van wijkverval. Naast de ecologische
benadering en de institutionele benadering bestaat er nog de behaviourale benadering.
Stedelijke herstructurering leidt tot verschillende fysieke effecten, namelijk fysieke
veranderingen. Fysieke ingrepen van herstructureringsbeleid hebben vaak invloed op de
publieke ruimte en op de woningvoorraad van een wijk. Zo heeft de herstructurering in
Ondiep ook geleid tot bepaalde fysieke effecten in de wijk. Stedelijke herstructurering leidt tot
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zowel fysieke effecten als sociale effecten. Herstructurering heeft invloed op de
woningtevredenheid en op de mate waarin de bewoners zich gehecht voelen aan de wijk. Als
bewoners zich niet thuis voelen in hun geherstructureerde wijk dan komen er verhuisstromen
op gang. Het is dan ook belangrijk dat stedelijke herstructurering leidt tot een goede
buurthechting in wijken zoals Ondiep. Al deze bovenstaande factoren hebben invloed op de
mate van woonkwaliteit.
Uit de analyse is naar voren gekomen dat de wijkverval in Ondiep te verklaren is aan de
hand van alle drie de benaderingswijzen. Zo was het aspect competitie tussen verschillende
wijken, vanuit de ecologische benadering een verklaring voor het wijkverval in Ondiep. Als
een wijk een slechte woningvoorraad bezit dan verhuizen bewoners met een hoger inkomen
sneller naar een beter onderhouden buurt. Door dit proces bestond de
bevolkingssamenstelling in Ondiep uit veel laagopgeleiden. Daarnaast bestond Ondiep voor
het grootste deel uit sociale huurwoningen. Volgens de institutionele benadering is de
overheid een reden voor de wijkverval in Ondiep. Deze plaatsen door middel van sociale
huurwoningen veel laagopgeleiden in de wijk. De laagopgeleide bewoners in Ondiep waren
niet instaat hun eigen woningen op te knappen. De behaviourale benadering concludeert dat
wijkverval komt door individuele keuzes. De herstructurering in Ondiep heeft ertoe geleid dat
de woningvoorraad deels vernieuwd werd en deels gerenoveerd. Via observatie en aan de
hand van de interviewvragen valt er te concluderen dat de woningvoorraad verbeterd is.
Hierdoor is de bevolkingssamenstelling veranderd. Er wonen nu meer hoogopgeleiden in
Ondiep dan voorheen. Daarnaast is de openbare ruimte aangepakt, waardoor de wijk meer
kindvriendelijk is. De verkeerssituatie van de wijk Ondiep wordt wel als gevaarlijk beschouwd
en er ligt nog veel zwerfvuil op straat. Uit de interviews blijkt dat er verschillende sociale
effecten van de herstructurering merkbaar zijn. De woningtevredenheid is verhoogd. De
mate van buurthechting valt te verbeteren. Zo is er uit de interviews met zowel de experts als
gezinnen naar voren gekomen dat de nieuwe bewoners slecht integreren met de gevestigde
gemeenschap, wat regelmatig leidt tot conflicten.
In dit onderzoek is er gepoogd antwoord te krijgen op de hoofdvraag: ‘hoe beïnvloeden de
effecten van herstructurering de woonkwaliteit van gezinnen met jonge kinderen in de
binnenstedelijke Ondiep in Utrecht?’ De woonkwaliteit wordt als goed ervaren. Zowel fysieke
als sociale effecten van herstructurering hebben hier aan bijgedragen. De herstructurering
heeft ervoor gezorgd dat de hoogopgeleide gezinnen in Ondiep wilden komen wonen. De
woonkwaliteit is een acht en een half waard, ondanks de vele conflicten in de wijk. Dit is
opmerkelijk. Daarnaast hebben alle gezinnen geen concrete verhuisplannen en zijn ze van
plan om nog vele jaren in Ondiep te wonen.
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1.1

Projectkader

1.1.1 Meer gezinnen in de binnenstad
Grote steden in Nederland werken vanuit oudsher als een magneet. De grote stad heeft altijd
een sterke aantrekkingskracht gehad op jongeren, terwijl juist jonge middenklasse gezinnen
er voor kozen om naar omliggende groeikernen te vertrekken (PBL, 2015). Dit kwam omdat
de Nederlandse steden verwaarloosd en vervallen waren in de jaren tachtig (Kleinhans,
2005). De gezinnen, die bleven wonen in de stad, hadden meestal een lager inkomen en
zorgden voor negatieve beeldvorming van het stadsgezin (Karsten, 2014). Vooral in de jaren
tachtig was dit proces duidelijk zichtbaar. Sinds 2010 is er sprake van een verandering. De
afstotende werking van de grote stad is kleiner geworden dan de aantrekkingskracht,
waardoor de grote stad voor het eerst in tijden weer groeit (PBL, 2015). De trek naar de stad
door jongeren is toegenomen en het aantal gezinnen, dat door de bouw van vinex-wijken in
de stad blijven wonen, is gegroeid. De woonkwaliteit van de stad is erg verbeterd sinds de
jaren tachtig, waardoor meer gezinnen in de stad willen wonen (BPD, zd).
Naast de groei van het aantal gezinnen in de grote stad was er sprake van een andere
ontwikkeling (Evers, Tennekes & Van Dongen, 2015). Het aantal kinderen nam toe ten
opzichte van andere bevolkingsgroepen in de stad. Sinds 2007 werden binnensteden steeds
kinderrijker, terwijl de rest van Nederland ontgroende (Manting 2013). De gezinnen die
bewust in de binnenstad blijven wonen met hun kinderen worden ‘yupps’ genoemd, namelijk
‘young urban professional parents’. Vaak zijn dit hoogopgeleide tweeverdieners en behoren
tot de ‘bakfietsgeneratie’(Redactie Parool, 2015). De CBS cijfers uit 2013 bevestigde het
algemene beeld: bijna twee derde van alle huishoudens in de binnensteden was
alleenstaand. Slechts veertien procent van de binnenstedelijke huishoudens heeft kinderen;
dat is minder dan de helft van het landelijk gemiddelde, maar verhoudingsgewijs namen het
aantal kinderen toe in de binnenstad ten opzichte van voorgaande jaren. Echter het CBS
(2016) meldt dat in 2014 meer gezinnen zijn verhuist van de grote stad naar plekken in de
omliggende
gemeente. In 2015 verlieten vooral jonge gezinnen de grote stad. Het CBS ziet dat vooral
gezinnen verhuizen, naar een passend huis met een tuin buiten de grote stad (CBS, 2016).
Opmerkelijk is dat desondanks veel jonge gezinnen de grote stad hebben verlaten, er relatief
toch meer baby’s worden geboren in de grote steden dan gemiddeld in Nederland. Het is
alleen nog onduidelijk of deze trend aankomend jaar zich doorzet. Naast de jonge gezinnen
die vertrekken uit de grote steden, zijn er toch nog jonge gezinnen die bewust kiezen om te
wonen in de grote stad (Van Bergeijk, Kokx, Bolt & Van Kempen, 2008).
Er bestaan verschillende motieven om in de grote stad te gaan wonen. Veel
tweeverdienende gezinnen willen graag in de grote stad wonen om het werk en de zorg voor
het gezin makkelijk te combineren (VROM, 2006). Een andere reden om te blijven wonen in
de grote stad is het bestaande sociale netwerk van de ouders. Vaak hebben de ouders een
uitgebreid sociaal netwerk in de binnenstad wat zij graag willen behouden (Karsten, 2011).
Daarnaast bezit de binnenstad vele gemakken en vele voorzieningen op kleine afstand.
‘Yuppen’ vinden het ook erg belangrijk om hun eigen identiteit te ontlenen aan hun eigen
omgeving wat kan in de binnenstad (Redactie Parool, 2015).
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1.1.2 Herstructurering in de grote steden
Naast het fenomeen dat gezinnen bewust kiezen om in de grote stad te gaan wonen, is er
sprake van een andere dominante ontwikkeling, namelijk herstructurering. In de jaren tachtig
waren de Nederlandse steden slecht onderhouden en wijkverval was een groot probleem
(Kleinhans, 2005). Wanneer er sprake is van wijkverval wordt een wijk vaak
geherstructureerd. Wijkverval houdt in dat de wijk op fysiek en sociaal vlak vervallen is
(Beckhoven, 2006). Herstructurering moet ervoor zorgen dat het proces van wijkverval stopt
en dat de woonkwaliteit wordt verbeterd (Van den Berg, 2010). Er bestaat een aantal
oorzaken voor wijkverval, zoals competentie tussen verschillende buurten (Stam, 2009).
Wanneer een wijk verloedert is, trekt deze wijk geen hogere inkomensgroepen aan. Dit komt
omdat deze groep sneller kiest voor een goed onderhouden buurt. Daarnaast kunnen lager
opgeleiden minder goed hun buurt onderhouden (Van den Berg, 2010; Firey, 1947).
Herstructurering staat voor fysieke ingrepen in de woningvoorraad en woonomgeving
(Kleinhans, 2005). De huidige stedelijke woningvoorraad sluit niet meer aan bij de wensen
van de stedelingen. Veel wijken in de binnensteden bestaan uit goedkope sociale
huurwoningen. Deze verloederde wijken sluiten niet aan op de kwaliteitseisen en
woonwensen die huishoudens met een midden- en hoger inkomen stellen aan hun
woonomgeving(Van Bergeijk, Kokx, Bolt & Van Kempen, 2008). Huishoudens met een
midden- en hoger inkomen worden gedwongen om hun woonwensen in een andere wijk te
realiseren. Om dit proces tegen te houden worden verloederde wijken geherstructureerd. Via
fysieke herstructurering, waarbij de woningvoorraad en de openbare ruimte worden
aangepakt, wordt er getracht meer gezinnen met een midden- of hoger inkomen aan te
trekken naar de wijk. De fysieke herstructurering moet leiden tot een wijk die aansluit op de
kwaliteitseisen van de doelgroep (Van der Wouden & de Bruijne, 2001).
Herstructureringsprogramma’s beïnvloeden de mogelijkheden voor bestaande bewoners om
door te stromen naar een nieuwe of gerenoveerde woning in de wijk, maar ze hebben dus
ook invloed op de mate waarin bewoners van buiten de wijk worden aangetrokken. Door
middel van bepaalde fysieke maatregelen willen beleidsmakers dus ook vaak bepaalde
sociale effecten bewerkstellingen, zoals een veranderende bevolkingssamenstelling creëren
in de wijk.
Fysieke ingrepen op bepaalde sociale aspecten leiden tot andere sociale verschijnselen in
een wijk. Fysieke vormen van herstructurering hebben sociale effecten. Zo kan een
verbeterde fysieke ruimte leiden tot een hogere woningtevredenheid onder bewoners (Evers,
Tennekes & Van Dongen, 2015). Een woning die in een goede fysieke staat verkeerd, zal
beter verkoopbaar zijn. Als de wijk aantrekkelijker oogt en er zijn verbeterde
wijkvoorzieningen, zoals goede scholen en een mooie groenvoorziening dan is er sprake van
een goede woonkwaliteit (Gemeente Hoorn, 2013).
Buurthechting is een belangrijk onderdeel van herstructureringsbeleid. Buurthechting is een
sociaal effect van herstructurering (Van der Graaf, 2009). Het creëren van een goede
buurthechting onder bewoners, leidt tot een goede woonkwaliteit (Van der Graaf &
Duyvendak, 2009). Door stedelijke herstructureringsprojecten hebben wijken, zowel fysiek
als sociaal een ander gezicht gekregen. Plekken zijn dynamisch en veranderen continu van
betekenis door de tijd heen. Mensen ontlenen hun eigen emotie aan een plek en creëren
hierdoor hun eigen ‘sense of place’ (Van der Graaf, 2009). Door fysieke herstructurering
verandert de ‘sense of place’ die mensen hebben bij een bepaalde plek (Van der Graaf &
Duyvendak, 2009). Buurthechting is belangrijk om het proces van herstructurering succesvol
2

te laten zijn, omdat herstructurering pas compleet is, als er sociale activering plaatsvindt
onder de bewoners van een wijk (Van der Graaf & Duyvendak, 2009). De nieuwe en oude
bewoners van een geherstructureerde wijk moeten zich emotioneel verbonden voelen met
hun nieuwe wijk om zich thuis te voelen (Blaas, 2010). In tijden van herstructurering, waarbij
fysieke plaatsen in een wijk onderhevig zijn aan veranderingen moet er dus aandacht zijn
voor buurthechting.
Er zijn twee dominante ontwikkelingen die plaatsvinden. Enerzijds zijn er jonge gezinnen met
kinderen, die bewust kiezen om in de grote stad te gaan wonen en anderzijds worden oude
stadswijken geherstructureerd om nieuwe doelgroepen aan te trekken. Jonge gezinnen met
hun kinderen stellen hoge eisen aan hun woonomgeving. Niet alleen aan hun eigen huis,
maar ook aan de ruimte buiten (Van der Wouden & de Bruijne, 2001). Deze doelgroep willen
met hun kinderen kunnen buitenspelen, gelijkgestemden ontmoeten en recreëren in het
groen (Terpstra, 2012). Herstructureringsplannen moeten een wijk aantrekkelijker maken
voor nieuwe doelgroepen buiten de wijk. Fysieke- en sociale herstructurering zou tot een
verhoogde woonkwaliteit moeten leiden (Evers, Tennekes & Van Dongen, 2015). In dit
onderzoek wordt er gekeken of er enig verband is tussen de twee ontwikkelingen. Er is
gekozen om te kijken hoe de verschillende effecten van herstructurering in een bepaalde wijk
de woonkwaliteit van een bepaalde bevolkingsgroep beïnvloedt, namelijk de jonge gezinnen
met een midden- en hoger inkomen. De probleemstelling is dan ook:
‘Hoe beïnvloeden de effecten van herstructurering de woonkwaliteit van gezinnen met jonge
kinderen in de binnenstedelijke wijk Ondiep in Utrecht?’
Dit onderzoek zal zich richten op een wijk in Utrecht waar is geherstructureerd. Er is gekozen
voor de volkswijk Ondiep. De Utrechtse wijk Ondiep is dicht gelegen bij het centrum. Het was
een van de veertig Vogelaar wijken (CBS, 2010). In 2005 is men begonnen met stedelijke
herstructurering in deze wijk aan de hand van een wijkvisie.

1.1.3 Doelstelling
Zoals uit het projectkader naar voren komt, is er sprake van beperkte kennis over de relatie
tussen het verschijnsel dat meer jonge gezinnen met een midden- en hoger inkomen bewust
kiezen om in de grote stad te wonen en herstructureringsprocessen in stadswijken. Dit
onderzoek is voornamelijk gericht op het verschaffen van inzicht op de effecten van
herstructurering op de woonkwaliteit van gezinnen met jonge kinderen in een
geherstructureerde wijk. In dit onderzoek worden empirische gegevens vergeleken met de
huidige theorieën op het gebied van wijkverval, fysieke- en sociale herstructurering,
buurthechting en woonkwaliteit van het stadsgezin. Door te kijken naar de wijk Ondiep, waar
is geherstructureerd en waar veel gezinnen met jonge kinderen wonen, kan er gekeken
worden in hoeverre de herstructurering invloed heeft gehad op de woonkwaliteit en daarmee
op de keuze van gezinnen om te gaan wonen in deze wijk. Het doel van dit onderzoek luidt
dan ook:
Het doel van dit onderzoek is het achterhalen in hoeverre de effecten van herstructurering de
woonkwaliteit van gezinnen met jonge kinderen in de wijk Ondiep beïnvloedt.
De kennis dat dit onderzoek gaat opleveren, kan zorgen voor aantrekkelijke woonwijken voor
jonge gezinnen met kinderen. Beleidsmakers kunnen de informatie meenemen in
toekomstige herstructureringsplannen. De analyse zal worden gedaan aan hand van de
verschillende theoretische concepten op het gebied van herstructurering, zoals wijkverval,
3

woonwensen, fysieke- en sociale herstructurering, woonkwaliteit en buurthechting. Deze
theoretische concepten worden in het theoretisch kader verder toegelicht.

1.1.4 Maatschappelijke relevantie
De maatschappelijke relevantie van dit onderzoekt is dat de verwachtingen van
herstructureringsoperaties in oude stadswijken vaak erg hoog liggen (Beckhoven & van
Kempen, 2002). De buurt krijgt door herstructurering een fysiek impuls. Sommige studies
beweren dat de buurt naast een fysiek impuls ook een economisch- en sociaal impuls kan
krijgen door te herstructureren (Tops, 2014). Volgens Beckhoven en Van Kempen (2002) is
het niet duidelijk of herstructurering altijd leidt tot een sociale- of economische impuls van
een wijk. Herstructurering kost een gemeente veel geld (Munter, 2014). Tijdens dit
onderzoek wordt er gekeken naar de effecten van stedelijke herstructurering. Er wordt
gekeken of en hoe stedelijke herstructurering de woonkwaliteit binnen een bepaalde wijk
verbetert en of hiermee de woonkwaliteit van gezinnen met jonge kinderen verbetert.
Woonkwaliteit is van invloed op de mate waarin men tevreden is over hun woonomgeving.
Jonge gezinnen met hun kinderen stellen hoge eisen aan hun woonomgeving. Niet alleen
aan hun eigen huis maar ook aan de ruimte buiten (Van der Wouden & de Bruijne, 2001).
Jonge gezinnen hebben specifieke woonwensen die zij stellen aan hun woonkwaliteit en
woonomgeving. De woonkwaliteit in een bepaalde wijk of stad bepaalt of jonge gezinnen
willen wonen in de stad of juist niet (Evers, Tennekes & Van Dongen, 2015). Als
herstructurering de woonkwaliteit beïnvloedt, kan dit leiden tot een toename of afname van
het aantal gezinnen in de binnenstad. Jonge gezinnen zijn een meerwaarde voor de stad
omdat zij een belangrijke invloed hebben op de stedelijke economie en zorgen voor een
gemengde bevolkingssamenstelling in de grote stad (Atteveld & Liesker, ZD, p.5). Het is
daarom van belang om te achterhalen of de effecten van herstructurering zorgen voor een
verbeterde woonkwaliteit op maat voor gezinnen, zodat de binnenstad een aantrekkelijke
plaats is voor gezinnen met jonge kinderen.
De kennis die dit onderzoek gaat opleveren, kan men meenemen in het ontwerpen van
plannen voor nieuwe herstructurering projecten in binnensteden. Zo kunnen deze wijken
aantrekkelijker worden gemaakt voor gezinnen en hun kinderen door rekening te houden met
de structurele wensen die jonge gezinnen stellen aan hun woonkwaliteit. Ook kan er
rekening worden gehouden met bepaalde negatieve effecten van herstructurering die in dit
onderzoek eventueel naar voren zijn gekomen.

1.1.5 Wetenschappelijke relevantie
De wetenschappelijke relevantie is dat er weinig onderzoek is gedaan naar de invloed van
herstructurering op gezinnen die bewust wonen binnenstad. Het onderzoek zal een
theoretische bijdrage leveren, doordat er een verscherpt inzicht wordt gecreëerd op de
relatie tussen de herstructurering en het fenomeen dat gezinnen met jonge kinderen bewust
kiezen om in de grote stad te wonen. Er is door verschillende overheidsinstanties, zoals het
Centraal Planbureau van de Leefomgeving en het Ministerie van het VROM onderzoek
gedaan naar gezinnen in de binnensteden van Nederland. Deze onderzoeken richtte zich
vooral op een verklaring van deze trend en op de cijfers over het stadsgezin(PBL, VROM et
al, 2006, 2015). Er zijn ook verschillende onderzoeken gedaan naar de effecten van
herstructurering op bewoners (Beckhoven, Evers et al., 2002). Deze studies zijn gericht op
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de algehele bewoners van een geherstructureerde wijk. Gezinnen met jonge kinderen stellen
andere eisen aan hun woonomgeving dan bijvoorbeeld 65+’ers (Van der Wouden & de
Bruijne, 2001). Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van
herstructurering op een bepaald bevolkingsgroep, zoals gezinnen met jonge kinderen. De
wetenschappelijke relevantie is het verkleinen van het gat in de aanwezige informatie op het
gebied van herstructurering en het verscherpen van de relatie tussen herstructurering en het
stadsgezin. Dit onderzoek draagt bij aan de theorievorming op het gebied van stedelijke
herstructurering. Tot slot zal er met dit onderzoek handvatten gecreëerd worden voor
eventueel vervolgonderzoek.
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1.2

Vraagstelling

1.2.1 Hoofdvraag
Op basis van de eerder genoemde doelstelling is de onderstaande hoofdvraag van dit
onderzoek opgesteld:

‘Hoe beïnvloeden de effecten van herstructurering de woonkwaliteit van
gezinnen met jonge kinderen in de binnenstedelijke wijk Ondiep in Utrecht?’
De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:
Welke oorzaken bestaan er voor het wijkverval in Ondiep?
Voordat een wijk wordt geherstructureerd, verkeert deze wijk in slechte fysieke- en sociale
staat. Met deze vraag wordt getracht de oorzaken voor het wijkverval in Ondiep te
achterhalen.
Welke fysieke effecten heeft de herstructurering in Ondiep te weeg gebracht?
Herstructurering bestaat uit fysieke ingrepen op de ruimte. Deze fysieke ingrijpen leiden tot
fysieke effecten op de ruimte. Deze vraag moet een duidelijk beeld schetsen wat de fysieke
effecten van de herstructurering in Ondiep zijn.
Welke sociale effecten heeft de herstructurering in Ondiep te weeg gebracht?
Herstructurering leidt tot bepaalde sociale effecten in een wijk. Deze vraag moet een beeld
schetsen over welke sociale effecten er merkbaar zijn door de herstructurering in Ondiep.
In welke mate zijn de gezinnen met jonge kinderen in Ondiep gehecht aan hun wijk?
Herstructurering is pas succesvol als de bewoners zich thuis voelen (Van der Graaf, 2009).
Deze vraag moet inzicht bieden in hoeverre er sprake is van buurthechting in de wijk Ondiep
na het proces van herstructurering.

1.2.2 Uitleg begrippen
Onder herstructurering wordt het volgende verstaan: Herstructurering staat voor fysieke
ingrepen in de woningvoorraad en woonomgeving van wijken. De maatregelen zijn gericht op
een grotere differentiatie van woon- en werkmilieus, op verbetering van de
woningmarktpositie, en op verbetering van de economische en de sociale vitaliteit van deze
wijken, om zo een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de stad (Ministerie van VROM,
1997; Kleinhans, 2005, p.3).
De woonkwaliteit is moeilijk definieerbaar. In dit onderzoek wordt woonkwaliteit gezien als:
‘een woning die in een behoorlijke woonomgeving ligt, van goede kwaliteit is en tegen een
betaalbare prijs beschikbaar wordt gesteld. De woonkwaliteit wordt gemeten aan de hand
van de woningtevredenheid’ (CBS, 2015).
Wijkverval wordt als volgt gedefinieerd: ‘Wijk verandering omvat een verscheidenheid van
objectief meetbare veranderingen in een wijk van fysieke- en sociale aard’ (Van Beckhoven,
2006; Van den berg, 2010, p.21).
Onder fysieke herstructurering wordt er in dit onderzoek verstaan: ‘Herstructurering staat
voor fysieke ingrepen in de woningvoorraad en woonomgeving van wijken. Hierbij gaat het
vooral om de inrichting van publieke ruimten, infrastructuur en voorzieningen. Eigenlijk alle
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zichtbare (gebouwen, pleinen, parken etc.) en onzichtbare (riolering, bekabeling etc.)
bebouwde en natuurlijke onderdelen binnen een wijk vallen onder ‘het fysieke’. (Bolt en Van
Kempen, 2003, p. 8).
Sociale herstructurering wordt in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: ‘De sociale kant van
herstructurering heeft betrekking op de bewoners als individu en hun binding met bepaalde
plekken en op de relaties van bewoners als onderdeel van de samenleving met betrekking
tot de geherstructureerde wijk’ (Ouwehand et al., 2006 geciteerd in Van den Berg, 2010,
p.34).
Het laatste begrip wat gedefinieerd wordt is buurthechting: ‘De relatie die bewoners
onderhouden met elkaar en met hun directe woonomgeving’ (Van der Graaf, 2009). Binnen
buurthechting kan een onderscheid worden tussen fysieke- en sociale buurthechting, wat in
het theoretisch kader verder naar voren komt.
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1.3

Onderzoeksmodel

Figuur 1 Onderzoeksmodel (eigen bewerking).

Bovenstaand onderzoeksmodel (zie figuur 1) is een schematische weergave van de stappen
die worden doorlopen tijdens dit onderzoek om de doelstelling te bereiken. Het
onderzoeksmodel dient houvast te bieden voor het onderzoeksproces.
De doelstelling, het achterhalen in hoeverre de effecten van herstructurering de
woonkwaliteit van gezinnen met jonge kinderen in de wijk Ondiep beïnvloedt, wordt bereikt
door allereerst een literatuurstudie over de effecten van herstructurering op woonkwaliteit te
doen. Vervolgens wordt er een literatuurstudie gehouden over de woonwensen en
buurthechting van gezinnen. Daarna wordt er via een literatuurstudie de fysieke- en sociale
aspecten van stedelijke herstructurering in kaart gebracht. Uit deze literatuurstudies wordt
een conceptueel model gevormd over de effecten van herstructurering op woonkwaliteit van
gezinnen met jonge kinderen (A). Hier wordt het onderzoek op gebaseerd. Via observatie en
interviews wordt er gepoogd informatie te verzamelen over de merkbare effecten van
herstructurering. Aan de hand de interviews met experts over herstructureringsbeleid, kan dit
onderzoek informatie verschaffen over de effecten van herstructurering, via een theoretische
invalshoek (B). Vervolgens zullen de resultaten, die gehaald zijn uit de interviews en
observatie, in onderdeel C worden geanalyseerd. Daarnaast worden de resultaten in de
analyse vergeleken met het conceptueel model (C). Vanuit deze informatie kan er een beeld
worden geschetst over de merkbare effecten van herstructurering op de woonkwaliteit van
gezinnen met jonge kinderen (D).
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1.4

Leeswijzer

Dit onderzoek bestaat uit vijf hoofdstukken, een bibliografie en bijlagens. Hoofdstuk één
bestaat uit het voorafgaande inleidende hoofdstuk. Hoofdstuk twee beschrijft het theoretisch
kader van dit onderzoek. In dit hoofdstuk worden verschillende theoretische concepten zoals:
wijkverval, fysieke- en sociale herstructurering en buurthechting uitgebreid behandeld.
Hoofdstuk twee bevat een conceptueel model plus toelichting, waarop dit onderzoek
gebaseerd is. Hierna volgt de onderzoeksmethodologie in hoofdstuk drie. In dit hoofdstuk zal
er worden ingegaan op de methoden en verschillende werkwijze die gebruikt zijn in dit
onderzoek. Er wordt allereerst ingegaan op de gebruikte onderzoeksstrategie en hoe Ondiep
als ‘case’ is geselecteerd. Vervolgens wordt de totstandkoming van de interviewvragen en de
observatie besproken. Als laatst wordt er weergegeven hoe de interviews worden
geanalyseerd en of de informatie betrouwbaar is. In hoofdstuk vier worden de
onderzoeksresultaten gepresenteerd. Hierin wordt de woonkwaliteit van de wijk Ondiep
geanalyseerd aan de hand van de verschillende theoretische concepten. Hoofdstuk vijf
omvat een antwoord op de hoofdvraag met bijbehorende conclusies, aanbevelingen en
reflectie.
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2.1

Theoretisch kader

Het theoretisch kader behandelt de relevante wetenschappelijke literatuur over wijkverval,
fysieke herstructurering, sociale herstructurering, woonkwaliteit en buurthechting. Tijdens dit
onderzoek wordt onderzocht welke effecten herstructurering heeft op de woonkwaliteit van
gezinnen met jonge kinderen in de wijk Ondiep. Er zijn verschillende theorieën over de
effecten van stedelijke herstructurering. Daarin komen fysieke- en sociale kenmerken naar
voren die invloed hebben op de ontwikkeling van een wijk (Beckhoven & Van Kempen,
2002). Door middel van bepaalde fysieke maatregelen willen beleidsmakers bepaalde
sociale effecten bewerkstellingen. Fysieke ingrepen op sociale aspecten leiden tot andere
sociale verschijnselen in een wijk. Zo kan de komst van een buurthuis ervoor zorgen dat er
meer sociale activiteiten in een buurt plaatsvinden dan voorheen. Om te onderzoeken welke
effecten herstructurering heeft op de woonkwaliteit van gezinnen met jonge kinderen moet er
gekeken worden naar zowel de fysieke als de sociale effecten van herstructurering en de
relatie ertussen. Een breder inzicht in de relatie tussen fysieke- en sociale verschijnselen, en
vooral inzicht in de effecten van fysieke ingrepen op de sociale aspecten van een wijk, is
daarom voor dit onderzoek van belang. Waarom mensen bepaalde eisen stellen aan hun
woonomgeving kan vanuit verschillende aspecten bekeken worden. In dit hoofdstuk worden
verschillende theorieën en concepten bekeken die hier een verklaring voor zoeken.
Bewoners moeten zich thuis kunnen voelen in hun wijk, nadat er is geherstructureerd. Een
belangrijk concept hierbij is buurthechting. Dit theoretisch concept moet inzicht geven in hoe
mensen zich emotioneel binden en hechten aan een wijk. In dit hoofdstuk wordt de theorie
rondom buurthechting behandeld. Ook wordt de vraagstelling in een theoretisch kader
geplaatst. Het conceptueel model zal verduidelijking geven en vervolgens richting geven aan
de opvolgende hoofdstukken.

2.1.1 Wijkverval
Om de gevolgen en effecten van herstructurering in achterstandswijken zoals de wijk Ondiep
te achterhalen, is het van belang om het begrip achterstandswijk verder uitleggen. Niet elke
wijk ontwikkelt zich hetzelfde. Om het nut van stedelijke herstructurering beter te begrijpen is
het belangrijk om te weten welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling en dus ook op
de achteruitgang van een wijk (Van den Berg, 2010). Er bestaan verschillende
benaderingswijzen van wijkveranderingen en verschillende oorzaken van wijkverval. Deze
worden behandeld in dit theoretisch kader. In de jaren twintig van de vorige eeuw werden
processen van buurt- en wijkverandering onderzocht via verschillende wetenschappelijke
invalshoeken waaruit weer theorieën zijn ontstaan (Stam, 2009). Wijkverandering kan
worden omvat als “neighbourhood change encompasses a variety of objectively measurable
changes to a neighbourhood’s physical and social environment” (Van Beckhoven et al., 2006
geciteerd in Van den berg, 2010, p.20). In de loop der jaren zijn er drie dominante
benaderingen van wijkveranderingen ontstaan, namelijk de ecologische benadering, het
institutionele benaderen en de behaviourale benadering (Hortulanus, 1995; Temkin& Rohe,
1996; Van Beckhoven et al., 2005). De verschillende benaderingen worden in dit theoretisch
kader kort behandeld. Deze benaderingen zijn opgenomen in het theoretisch kader omdat
wijkverandering een belangrijke oorzaak is voor stedelijke herstructurering. Vaak zijn er
verschillende aspecten uit deze drie theorieën terug te zien in de hedendaagse
achterstandswijken.
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2.1.2 Ecologische benadering
De ecologische benadering is een van de eerste benaderingen die wijkverandering als
proces probeert te verklaren. Bij deze benadering staat de economische competitie tussen
verschillende wijken en buurten centraal. De bereidheid van huiseigenaren om in hun
eigendommen te investeren is een belangrijke oorzaak voor wijkverandering. Ecologisten
veronderstelden dat buurten onvermijdelijk worden geconfronteerd met verval, aangezien de
woningvoorraad langzaam maar zeker veroudert (Stam, 2009). Buurten met een verouderde
woningvoorraad takelen sneller af, waardoor ze een slechtere positie bezitten op de
woningmarkt (Van Beckhoven et al., 2006). Veranderingen die in een buurt of wijk ontstaan,
zijn een gevolg van het deterministisch proces op basis van rationeel economisch genomen
keuzes van bewoners van deze buurt of wijk (Van den Berg, 2010). Dit is te zien aan het feit
dat mensen sneller kiezen voor een goed onderhouden buurt dan voor een verloederde
buurt. Wanneer dit op grote schaal wordt gedaan, leidt dit tot een spiraal van verval in de
verloederde buurten (Varady, 1986). Een belangrijke ecologist is Burgess. Hij wordt gezien
als een grondlegger van deze theoretische benadering. Burgess (1925) ontwikkelde een
concentrische zonemodel, waarin processen van instroom en opvolging, de status van
wijken beïnvloeden. Het proces van instroom en opvolging heeft een effect op de sociale
structuur van een stedelijk gebied. Wijkverandering en de economische krachten, die in een
bepaalde wijk invloed uitoefenen, behoren tot een ecologisch proces (Van Dijk & Schutjens,
2007). Burgess (1925) kwam in zijn theorie met drie belangrijke concepten, namelijk invasion
(een groep neemt bezit van een wijk), dominance (de groep gaat de wijk overheersen) en
succession (de groep neemt de plaats in van eerdere bewoners). De volgende aspecten
vanuit de ecologische benadering kan men terugzien in achterstandswijken, zoals invasion.
Mensen met hogere inkomens trekken dan weg uit zo’n wijk en mensen met lagere
inkomens komen hiervoor in de plaats. Dit is het proces succession. De lagere inkomens
worden dan een grotere groep in de wijk, wat men als dominance kan zien. De kern van de
stad, wat meestal het centrum is, is de meest waardevolle plek vanwege de toegankelijkheid
tot commerciële activiteiten (Burgess, 1925). Hoyt voegde in 1939 nog wat aan deze theorie
toe. Hoyt (1939) is van mening dat ook de slechte omstandigheden in het centrum van de
stad en de bouw van nieuwe wijken buiten de stad bijdraagt aan het ontstaan van
verhuisstromingen. Dit proces is ook merkbaar in verschillende grote steden. Zo trekken
bewoners uit het centrum weg naar Vinex-wijken.
De theoretische benaderingswijzen omtrent wijkverval komen terug in dit onderzoek door te
kijken in hoeverre de oorzaken voor het wijkverval in Ondiep te verklaren zijn aan de hand
van de ecologische benaderingswijze. In dit onderzoek wordt er gekeken of de woonkwaliteit
is verbeterd. Om dit op een correcte manier te doen moet er een duidelijk beeld worden
geschetst van de problemen in Ondiep voor de herstructurering, waardoor de wijk is
verloederd.

2.1.3 Institutionele benadering
De institutionele benadering zoekt de oorzaken van wijkverandering in macro ontwikkelingen
(Stam, 2009). De overheid is een belangrijke actor in deze benaderingswijze. Handelingen
gedaan door de overheid kunnen leiden tot bepaalde processen zoals concentratie en
segregatie (Van Kempen, 2002). De overheid kan via centraal geregelde huurprijzen,
huurverhogingen en het aanpassen van de hoogte van de huursubsidies, invloed uitoefenen
op de kans of men wel of niet een woning kan vinden (Stam, 2009). De overheid verzorgt
ook een groot deel van sociaal woningaanbod. Lagere inkomensgroepen krijgen hierdoor de
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kans om in een goede woning te kunnen wonen. Naast de invloed van de overheid, zijn er
nog zogenoemde ‘managers’ die invloed uitoefenen op bepaalde processen. Binnen deze
achterstandswijken spelen corporaties ook een grote rol. Instellingen als corporaties en
huisbazen bepalen mede de verdeling van de woningvoorraad en daarmee ook de
bevolkingssamenstelling (Van Beckhoven et al., 2005). Een groot deel van de Nederlandse
achterstandswijken bestaat uit sociale huurwoningen (Pinkster, 2008). Hierdoor bestaat een
groot deel van de achterstandswijken uit lagere inkomensgroepen. Corporaties zijn ook
verantwoordelijk voor zaken als onderhoud en in sommige gevallen zelfs voor sociale
hulpverlening( Van den Berg, 2010).
De theoretische benaderingswijzen omtrent wijkverval komen terug in dit onderzoek door te
kijken in hoeverre de aspecten vanuit institutionele benadering een verklaring zijn voor het
wijkverval in Ondiep. Ondiep bestond voor de herstructurering voor het grootste deel uit
sociale huurwoningen (Mitros, 2003). Het is interessant om te kijken in hoeverre dit ervoor
gezorgd heeft dat Ondiep verloederde.

2.1.4 Behaviourale benadering
Bij de behaviourale benadering spelen sociale aspecten en emotionele reden een grote rol.
Men voelt zich meer verbonden met een wijk waar kennissen, vrienden en familie wonen dan
in een wijk waar zij niemand kennen (Pitkin, 2001). Castells (2000) stelt dat mensen gaan
wonen op een bepaalde plaats vanwege het bestaande sociale netwerk. Firey (1947) is van
mening dat de motieven om (niet) te verhuizen niet puur economisch zijn zoals bij de
ecologische benadering, maar ook gezocht moeten worden in de symbolische en
sentimentele banden die iemand met zijn buurt kan hebben. Volgens de behaviourale
benadering is wijkverandering een resultaat van bepaalde beslissingen van individuen
(Varady, 1986). Als men geen sociale contacten heeft, ontevreden is over zijn/haar woning of
geen binding voelt met haar omgeving, is de kans groter dat deze wijk in verval zal raken
(Stam, 2009). Het hebben van een sociaal netwerk is dus niet alleen van belang voor de
persoon zelf maar ook voor de complete wijk (Castells, 2000; Stam, 2009).
De ecologische benadering legt de nadruk op economische bronnen, waar de behaviourale
benadering de oorzaak legt bij (het gebrek aan) sociale bronnen, terwijl de aanhangers van
de institutionele benadering vooral wijzen op het belang van politieke bronnen bij
wijkontwikkeling. Een combinatie van deze verschillende benaderingen geeft wellicht een
completer beeld van de oorzaken van wijkverandering (Van den Berg, 2010).
De theoretische benaderingswijzen omtrent wijkverval komen terug in dit onderzoek door te
kijken in hoeverre de behaviourale benadering een verklaring is voor het wijkverval in
Ondiep. Daarnaast wordt er gekeken in hoeverre er sprake is van een mix tussen
ecologische, institutionele en behaviourale benadering voor de wijkverval in Ondiep.

2.1.5 Stedelijke herstructurering
Herstructurering staat voor fysieke ingrepen in de woningvoorraad en woonomgeving van
naoorlogse wijken (Kleinhans, 2005, p.3). Herstructurering moet ervoor zorgen dat de
woningvoorraad en de woningomgeving fysiek aantrekkelijker worden om zo een bijdrage te
leveren aan de aantrekkelijkheid van een stad. Een aantrekkelijke stad bevat vitale wijken,
die zowel op sociaal als op economisch niveau het goed doen. Herstructurering levert een
bijdrage aan het verbeteren van de vitaliteit van naoorlogse wijken. Zo moet herstructurering
in bepaalde wijken leiden tot een grotere differentiatie van woon- en werkmilieus en een
verbetering van de woningmarktpositie (Ministerie van VROM, 1997; Kleinhans, 2005). Het is
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een proces wat vaak doormiddel van fysieke ingrepen ook sociale effecten te weeg brengt
(Van den Berg, 2010). Herstructurering bestaat uit de sloop of renovatie van verouderde
woningen. Er vindt vervolgens vervangende nieuwbouw plaats. Door middel van
samenvoeging en verkoop van sociale huurwoningen wordt getracht om meer
verscheidenheid in de woningvoorraad te realiseren (Kleinhans, 2005, p.15). Deze
verscheidenheid bestaat uit een verandering in de type woning, de prijsklasse waarin deze
woning valt en het feit of het een koop- of huurwoning is. Tegenwoordig hebben
consumenten kwaliteit- en omgevingseisen als men een woning wil gaan huren of kopen.
Herdifferentiatie moet woningen beter laten aansluiten op deze dominante kwaliteit- en
omgevingseisen. Herstructurering wordt vaak gebruikt om ongewenste ontwikkelingen in
stedelijke wijken een halt toe te roepen (Van den Berg, 2010). Hoewel herstructurering
primair betrekking heeft op een aanpak van woningen en openbare ruimte, wordt het
tegenwoordig steeds vaker in verband gebracht met economische en sociale facetten van de
stedelijke vernieuwing (Kleinhans, 2005, p.10). Stedelijke herstructurering leidt dus tot
fysieke- en sociale effecten. In dit onderzoek kijkt men in hoeverre de effecten van
herstructurering invloed heeft op de woonkwaliteit van gezinnen uit de Utrechtse wijk Ondiep.
Het is dus interessant om een tweedeling te maken tussen de fysieke effecten en de sociale
effecten van herstructurering.

2.1.6 Fysiek
Door de jaren heen is er veel onderzoek gedaan naar wijkverval. Vaak worden er fysieke
oorzaken genoemd voor dit verval. In de stadsvernieuwing van de jaren zeventig en tachtig
was de slechte bouwtechnische staat van de woningen in de oude stadswijken de
belangrijkste reden om te besluiten tot sloop of stedelijke herstructurering. Stedelijke
herstructurering leidt tot verschillende fysieke effecten, namelijk fysieke veranderingen (Van
Bergeijk, Kokx, Bolt & Van Kempen, 2008). Als men spreekt van fysieke herstructurering dan
is er sprake van renovatie, nieuwbouw en sloop van woningen in deze wijk. Wanneer er
sprake is van een dalende fysieke kwaliteit of de woning voldoet niet aan de hedendaagse
eisen dan gaat men over op fysieke stedelijke herstructurering. Fysieke ingrepen van
herstructureringsbeleid hebben vaak invloed op de publieke ruimte en op de woningen in
deze wijk. Daarnaast heeft stedelijke herstructurering invloed op infrastructuur en
voorzieningen (Bolt en Van Kempen, 2003). Volgens Van den Berg (2010) vallen eigenlijk
alle zichtbare gebouwen, pleinen, parken etcetera en onzichtbare riolering, bekabeling etc.
bebouwde en natuurlijke onderdelen binnen een wijk onder ‘het fysieke’. Fysieke
herstructurering zorgt voor een herinrichting van de publieke ruimte. Denk aan nieuwe
speeltuintjes of meer groen in de wijk. Speeltuintjes zijn belangrijke voorzieningen voor een
wijk waar veel kinderen wonen. De groenvoorziening kan gebruikt worden om bijvoorbeeld te
voetballen. Verder moet de infrastructuur veilig zijn, door bijvoorbeeld veel zebrapaden aan
te leggen.
Anne Powers (1997) erkent dat fysieke condities een rol spelen bij sociale problemen. Fysiek
verval staat centraal in haar theorie. Fysiek verval wordt vaak veroorzaakt door problemen
met het verhuren van leegkomende woningen (Powers, 1997). Als woningen in een
bepaalde wijk niet of slecht verhuurd worden dan worden deze woningen toegewezen aan
bepaalde gezinnen of personen, die geen andere keuze hebben om andere woningen te
huren of kopen. Dit komt vaak omdat zij geen toereikende financiële middelen hebben om
andere huurwoningen te veroorloven. Door dit proces verslechtert het imago van de buurt
snel. Powers (1997) stelt dat het verval in buurten volgens haar begint met fysieke
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problemen, maar management speelt ook een grote rol. Slecht management kan leiden tot
verval en goed management kan juist weer leiden tot een aangenaam woonklimaat (Van den
berg, 2010). Het gaat volgens Powers vooral over het directe onderhoud van woningen en
complexen. Zij stelt bijvoorbeeld dat het van groot belang is of een eigenaar van een gebouw
(bijvoorbeeld een woningcorporatie) directe aandacht heeft voor het complex of het slechts
ziet als een van de vele onderdelen van de totale portefeuille (Powers, 1997). Er kan dus
worden gezegd dat stedelijke herstructurering een effect heeft op de fysieke aspecten van
een wijk. Woningen en de publieke ruimte zijn de belangrijke aspecten waarop de fysieke
herstructurering wordt toegepast.
De theoretische benaderingswijzen omtrent fysieke herstructurering worden ingezet om te
kijken welke fysieke effecten de herstructurering in Ondiep heeft gehad en wat voor invloed
deze effecten hebben op de woonkwaliteit. In deze deel paragaaf komt duidelijk naar voren
dat herstructurering een fysiek effect heeft op de woningvoorraad en openbare ruimte. In dit
onderzoek wordt dan voornamelijk gekeken de fysieke effecten op de woningvoorraad en
openbare ruimte in Ondiep.

2.1.7 Bevolkingssamenstelling
Herstructurering leidt ook tot sociale effecten in een wijk. Dit blijkt uit de recente studies die
zijn gedaan naar de effecten van herstructurering (Kleinhans, 2005). Herstructurering bestaat
uit fysieke ingrepen op een bepaalde ruimte. Echter wordt herstructurering steeds vaker
gebruikt om bepaalde sociale effecten te bewerkstelligen tijdens stedelijke vernieuwing. Het
ministerie van VROM (2004) kwam tot conclusie dat bevolkingssamenstelling,
woningtevredenheid, sociale cohesie en leefbaarheid belangrijke sociaalruimtelijke thema’s
zijn voor een goed functionerende stadswijk. De bevolkingssamenstelling is dus zoals eerder
genoemd een belangrijk sociaalruimtelijk thema binnen herstructureringsonderzoeken
(Ministerie VROM, 2004; Kleinhans, 2005 et al.). Een gevarieerde bevolkingssamenstelling
met kapitaalkrachtige middenklasse gezinnen leidt tot meer kwaliteit in de wijk. Vaak is het
zo dat hoogopgeleiden, die kapitaalkrachtiger zijn en een gezin hebben, wegtrekken uit
naoorlogse wijken als de woningvoorraad niet divers genoeg is (Kleinshans, 2005).
Stedelijke herstructurering moet dit proces tegen gaan. Door meer koopwoningen van een
goede kwaliteit te bouwen in een wijk worden er meer keuzemogelijkheden voor midden- en
hogere inkomensgroepen gecreëerd. Herstructurering zorgt ervoor dat de ruimtelijke
mismatch in steden wordt verkleind. De woonwensen die midden- en hogere
inkomensgroepen hebben matchen met het nieuwe aanbod van koopwoningen (Van der
Vegt & Manshanden, 1996). Als er meer hogere inkomensgroepen in de wijk bijkomen dan
voorheen, kan dit leiden tot positieve sociale contacten tussen de verschillende
inkomensgroepen. De hogere inkomensgroepen kunnen dienen als positieve rolmodellen
(Noordanus, 1999). Volgens het Planbureau van de Leefomgeving (2010) blijven
hoogopgeleiden vaker in de wijk wonen als verouderde huurwoningen in achterstandswijken
worden vervangen door nieuwe koopwoningen. De wijk krijgt hierdoor een gevarieerde
bevolkingssamenstelling.
Stedelijke herstructurering leidt naast het realiseren van fysieke effecten ook tot het
realiseren van sociale effecten, zoals een veranderde bevolkingssamenstelling. In dit
onderzoek wordt er gekeken in hoeverre deze theoretische veronderstelling klopt en
waardoor de bevolkingssamenstelling precies is veranderd. Daarnaast wordt er onderzocht
of de hogere inkomensgroepen ook daadwerkelijk ervoor zorgen dat de wijk meer kwaliteit
krijgt.
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2.1.8 Sociaal
Van der Wouden en Bruijne (2001) stellen dat huishoudens met midden- en hoger inkomen
vaak hun wijk gedwongen worden te verlaten om hun woonwensen te kunnen realiseren. Dit
komt omdat de huidige woningen in die wijk niet meer aansluiten op de kwaliteitseisen die zij
stellen aan hun omgeving. De woonkwaliteit is dan niet zoals gewenst en daardoor is de
woningtevredenheid laag. Het ministerie van VROM (2004) stelt dat woningtevredenheid een
belangrijk sociaalruimtelijk thema is. Als de consument niet tevreden is met haar woning en
woonomgeving is de kans groot dat er verhuisstromingen op gang komen. Stedelijke
herstructurering moet de woningtevredenheid in achterstandswijken op peil helpen. Dit kan
bijvoorbeeld door stedelijke herdifferentiatie van de woningvoorraad. Het is de bedoeling om
de woningen beter te laten aansluiten op de kwaliteitseisen van woonconsumenten, een
breder woningaanbod te genereren, wooncarrièremogelijkheden te creëren, hogere
inkomensgroepen aan de stad te binden en de woningtevredenheid te verbeteren. Hierdoor
matcht de woonomgeving en de woning met de kwaliteitseisen van de consument
(Kleinhans, 2005, p.4). De woningtevredenheid hangt niet alleen af van de fysieke staat van
de woonomgeving van de consument. De sociale staat speelt ook een belangrijke rol.
Volgens Kleinhans (2005) moet er meer noodzaak zijn voor sociaal emotionele bindingen
van bewoners in wijken. Stedelijke herstructurering moet hier meer rekening mee houden.
De emotionele banden, die men met bepaalde plekken in de buurt ontwikkelden, maakten
dat bewoners zich vertrouwd voelden en verschaften hen een bepaalde identiteit. Binding
tussen mensen en plekken is belangrijk omdat plekken in de buurt belangrijke
referentiekaders vormen in het dagelijks leven. ‘Place-attachment’ is een belangrijk begrip
voor dit proces. Dit kan worden gezien als plaatsgebondenheid of plekbeleving. Ieder mens
kent zijn eigen plekjes waar hij/zij zich mee verbonden voelt (Wordpress, 2013). Relph
(1976) stelt dat plekbeleving zowel menselijk als natuurlijk is. Plekbeleving bestaat uit een
unieke locatie, landschap en gemeenschap van mensen als wel door de projectie van
ervaringen en intenties op een bepaalde plaats of setting. Place is een echte ervaring
geladen met betekenissen en activiteiten die plaats vinden. Relph (1976) benadrukt het
belang van de menselijke ervaring in het proces van het ontstaan van een plek. Plek is een
subjectieve beleving. De mate waarin een bewoner verbonden is met zijn/haar
woonomgeving heeft invloed op de mate waarin de bewoner tevreden is met haar
woonomgeving (Kleinhans, 2005; Van den graaf & Duyvendak, 2009). Volgens Kleinhans
(2005) speelt woningtevredenheid dus een belangrijke rol in stedelijke
herstructureringsprocessen. Om een herstructureringsproces te laten slagen moet de
bewoners van een wijk zich thuis voelen in haar woonomgeving.
De theoretische benaderingswijzen over de sociale effecten van herstructurering moeten een
helder beeld schetsen over welke sociale effecten er kunnen optreden in een wijk, nadat er is
geherstructureerd. Zo kan de theorie ondersteuning bieden aan dit onderzoek bij het
beantwoorden van de deelvraag ‘welke sociale effecten heeft de herstructurering in Ondiep
te weeg gebracht’. In deze deelparagraaf kwam naar voren dat de woningtevredenheid
invloed uitoefent op de woonkwaliteit van bewoners. Er wordt in dit onderzoek daarom
gekeken naar de woningtevredenheid onder gezinnen met jonge kinderen in Ondiep.
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2.1.9 Buurthechting
Een ander sociaal aspect dat belangrijk is bij een stedelijk herstructureringsproces is dus dat
de bewoners zich thuis moeten voelen in de wijk. Zoals al eerder vernoemd zijn de
emotionele banden, die men heeft met bepaalde plekken in de buurt, bepalend of ze zich
vertrouwd voelen in een wijk (Kleinhans, 2005). Binding tussen mensen en plekken is
belangrijk, omdat plekken belangrijke referentiekaders vormen in het dagelijks leven.
Mensen handelen dagelijks in een bepaalde ‘space’. Doordat ze op een bepaalde manier
handelen, binden ze bepaalde herinneringen en emoties aan deze ‘space’ (Cresswell, 2004).
Deze ‘space’ wordt dan een ‘place’. Een ‘space’ wordt een ‘place’ zodra er bepaalde emoties
of herinneringen eraan verbonden worden. Dit wordt gedaan door handelen. Stedelijke
herstructurering is ook handelen en daarom een ‘place-making’ activiteit (Cresswell, 2004).
Buurthechting is dus een belangrijk theoretisch begrip. Buurthechting is onder te verdelen in
twee aspecten, namelijk sociale buurthechting en fysieke buurthechting. Onder sociale
buurthechting wordt de hechting aan bepaalde mensen in de buurt verstaan. Fysieke
buurthechting is de hechting van mensen aan bepaalde plekken in de buurt (Van der Graaf &
Duyvendak, 2009, p.262). Een plaats krijgt pas een betekenis voor een persoon als er op die
plaats sprake is van een sociale of culturele uitwisseling, die wordt uitgedrukt in een
persoonlijke identiteit (Keith & Pile, 1993). Thuis voelen is een emotie die uitdrukking geeft
aan de identiteit van een persoon in relatie tot zijn of haar omgeving (Van der Graaf &
Duyvendak, 2009, p.264). In de theorie van ‘place-attachment’ zit ook de band tussen
personen en plekken, waardoor er een verschil is tussen sociale en fysieke hechting (Relph,
1976). Als er wordt geherstructureerd staat deze identiteitsvorming onder druk. Er komen
namelijk nieuwe bewoners in de buurt en bewoners van de gevestigde gemeenschap
vertrekken. Ook wordt vaak de publieke ruimte en woningvoorraad aangepakt en vernieuwd,
waardoor de fysieke buurthechting wordt aangetast. De vraag is hoe fysieke- en sociale
buurthechting gemeten kan worden. In het onderzoek van Van den Graaf & Duyvendak
(2009) wordt de fysieke- en sociale buurthechting gemeten aan de hand van de volgende
vragen gemeten bij bewoners (zie figuur 2):

Figuur 2 Openrationalisatie vragen buurthechting bron: (Van den Graaf & Duyvendak, 2009, p.266).

Om een goedlopende gemeenschap te krijgen in een geherstructureerde buurt is het van
belang om een gevoel van verbondenheid en gevoel van gemeenschappelijkheid te creëren
onder de bewoners (Rennick, 2003). Hierbij is het ook belangrijk dat de nieuwe groep
bewoners goed integreert met de gevestigde gemeenschap in de wijk. De interactie tussen
bewoners is een krachtig middel om banden te creëren tussen de bewoners en hun
woonomgeving. Als men op een bepaalde plaats positief communiceert met elkaar, dan
houdt men sneller een positief gevoel bij deze fysieke plaats dan wanneer men onenigheid
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heeft op deze plaats. Men voelt zich sneller thuis op een plek die positieve emoties en
herinneringen oproept. Volgens Rennick (2003) moeten bewoners goed met elkaar kunnen
samenleven in een wijk om mensen zich te laten thuis voelen. Beleidsmakers en planologen
zouden meer oog moeten hebben voor het gemeenschapsleven in een wijk, zodat men zich
sneller kan thuis voelen (Rennick, 2003). Volgens Rennick (2003) is er vaak te weinig
aandacht voor het ontwikkelen van een goed samenlevende gemeenschap en
plaatsgehechtheid. Dit levert problemen op in wijken na herstructurering (Rennick, 2003).
Nieuwe bewoners en de gevestigde gemeenschap blijken moeilijk te kunnen integreren wat
invloed heeft op de woonkwaliteit.
De theoretische benaderingswijzen omtrent buurthechting worden ingezet om te kijken in
hoeverre er sprake is van buurthechting onder de gezinnen met jonge kinderen in Ondiep.
Vervolgens wordt de mate van buurthechting verklaard aan de hand van de bovenstaande
theoretische benaderingen. De mate van buurthechting heeft een grote invloed op de mate
van woonkwaliteit. Als men zich niet gehecht voelt, is de woonkwaliteit slechter dan als men
zich wel gehecht voelt. Het is daarom van belang om te kijken naar de buurthechting in
Ondiep.

2.1.10 Relatie theoretische concepten in betrekking tot de vraagstelling
In het bovenstaande theoretisch kader zijn de volgende theoretische concepten behandeld:
wijkverval en haar benaderingen, fysieke effecten van herstructurering, veranderende
bevolkingssamenstelling, sociale effecten van herstructurering en buurthechting. Al deze
concepten oefenen invloed uit op de hoogte van de woonkwaliteit in Ondiep. De
woonkwaliteit onder gezinnen met jonge kinderen wordt gezien als het
hoofdonderzoeksobject. De concepten moeten een theoretische kader bieden waarin de
vraagstelling wordt beantwoord. In dit onderzoek worden de resultaten vergeleken met de
bestaande theorie om zo de hoofdvraag te beantwoorden.
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2.2

Conceptueel model

Het conceptueel model komt er als volgt uit te zien (zie figuur 3):

Effecten stedelijke herstructurering in Ondiep

Fysiek:

Sociaal:

-Verbeterde
woningvoorraad
-Verbeterde openbare
ruimte

-Verbeterde woning
tevredenheid
-Goede buurthechting
•

•

Fysieke buurthechting
Sociale buurthechting

Verbeterde woonkwaliteit voor gezinnen met jonge kinderen in de wijk Ondiep

Veranderende
bevolkingssamenstelling in Ondiep
-meer jonge gezinnen met middenen hoger inkomen

Externe factor:
-Woonwensen
gezinnen met
jonge kinderen

Figuur 3 Conceptueel model onderzoek bron:(eigen figuur)

2.2.1 Uitleg conceptueel model
In het model worden verschillende relaties verondersteld. Deze veronderstellingen worden
gedaan op basis van de literatuur. Een conceptueel model is een versimpeling van de
werkelijkheid. Er kunnen nog andere factoren bestaan, die niet zijn opgenomen in dit model,
die invloed hebben op de woonkwaliteit. De woonkwaliteit van gezinnen met jonge kinderen
in de wijk Ondiep is het hoofdonderzoeksobject. In dit onderzoek wordt er gekeken hoe de
effecten van herstructurering deze woonkwaliteit beïnvloedt. In de literatuur wordt er
veronderstelt dat herstructurering fysieke- en sociale effecten hebben, die invloed uitoefenen
op de woonkwaliteit. Deze veronderstelling wordt onderzocht en getoetst door middel van
observatie en interviews.
De fysieke effecten van herstructurering zijn het aanpakken van de woningvoorraad en het
aanpakken van de openbare ruimte. Om een verbeterde woonkwaliteit te krijgen, moeten
deze fysieke ingrepen ook leiden tot een verbeterde woningvoorraad en een verbeterde
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openbare ruimte. Een wijk met een goede woningvoorraad en een mooie openbare ruimte,
zorgt ervoor dat er meer gezinnen met een midden- en hoger inkomen wordt aangetrokken,
omdat de wijk dan voldoet aan de woonwensen van deze groep (Van der Wouden & de
Bruijne, 2001). Doormiddel van observatie en interviewvragen wordt de fysieke effecten van
herstructurering gemeten. Er wordt gekeken naar de verschillende typen woningen in de wijk
Ondiep en hoe de fysieke staat is van deze woningen. Verder wordt er onderzocht of de
openbare ruimte kindvriendelijk genoeg is en in goede fysieke staat verkeerd. Indicatoren die
worden waargenomen zijn; het aantal speeltuintjes, de groenvoorziening, aantal
straatverlichting en de veiligheid van infrastructuur. Als de wijk Ondiep in goede fysieke staat
verkeerd, dan moeten de indicatoren ook in grote mate aanwezig zijn.
Er wordt in de literatuur een verband tussen fysieke- en sociale effecten van herstructurering
beschouwd. In dit onderzoek wordt dit verband getoetst. Een verbeterde woningvoorraad en
openbare ruimte leiden tot bepaalde sociale effecten, zoals een goede buurtbinding en een
verbeterde woningtevredenheid. Als een gezin met jonge kinderen tevreden is met haar
woning en woonomgeving, leidt dit tot een verbeterde woonkwaliteit. De woningtevredenheid
wordt gemeten aan de hand van interviewvragen. Zo moet de bewoner niks willen
veranderen aan hun woning en niet willen verhuizen. Een ander sociaal effect van
herstructurering is de mate van buurthechting. Als gezinnen met jonge kinderen zich
emotioneel gehecht voelen aan hun wijk, dan hebben ze een hogere woonkwaliteit dan als
ze zich niet gehecht voelen. Buurthechting wordt gemeten aan de hand van fysieke- en
sociale hechting. Hechting met de woning en hechting met de buurtbewoners staan hierbij
centraal. Zo moet men goed contact hebben met de buurtbewoners. Als de fysieke aspecten,
sociale aspecten van Ondiep verandert en verbetert zorgt dit uiteindelijk voor verbeterde
woonkwaliteit en woonomgeving voor bewoners in de wijk Ondiep. Als de woonkwaliteit in
steden verbetert, worden gezinnen met midden- en hoger inkomen niet meer gedwongen
hun wijk te verlaten om de woonwensen te kunnen realiseren en kunnen zich gaan vestigen
in Ondiep, waardoor de bevolkingssamenstelling in Ondiep veranderd (Van der Wouden &
de Bruijne, 2001).
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3.1

Methode

Dit onderzoek wordt een diepgaand onderzoek dat zich richt op de effecten van
herstructurering op de woonwensen van gezinnen met jonge kinderen in de ‘case’ de wijk
Ondiep in Utrecht. Dit fenomeen wordt in al haar facetten bekeken. Het onderzoek heeft een
bepaalde invalshoek en daarom wordt er gekozen voor een diepte onderzoek in plaats van
een breedte onderzoek. Een diepte onderzoek zorgt ervoor dat men in staat is tot diepgang,
detaillering, complexiteit en een sterke onderbouwing met een minimum aan onzekerheid
(Doorewaard & Verschuren, 2007). Dit onderzoek heeft een kwalificerende en
interpreterende benadering, omdat er gebruik wordt gemaakt van semigestructureerde
interviews en observatie. Deze interviews helpt dit de data te kunnen genereren die zo goed
mogelijk de hoofdvraag kan beantwoorden. Het wordt een actief empirisch onderzoek
waarbij de onderzoeker het veld in ga om gegevens te verzamelen en daarna te analyseren.

3.1.1 Onderzoeksstrategie
Er bestaan in de huidige literatuur verschillende onderzoeksstrategieën. De voornaamste
onderzoekstrategieën zijn; Survey, experiment, casestudy, gefundeerde theoriebenadering
en bureauonderzoek. In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een casestudy. Een
casestudy wordt gebruikt om een diepgaand en integraal inzicht te krijgen in één
tijdruimtelijke begrensd object of proces als geheel (Doorewaard & Verschuren, 2007).
Kenmerkend voor casestudies is dat de ‘case’ wordt bestudeerd in zijn natuurlijke omgeving.
De ‘case’ wordt door middel van gedetailleerde, diepgaande dataverzameling met meerdere
bronnen van informatie onderzocht (Cresswel, 2007, p.73). De jonge gezinnen met kinderen
worden onderzocht in hun natuurlijke omgeving namelijk de wijk Ondiep. Dit kan worden
gezien als het begrensde systeem waar de gezinnen in leven.
Er zijn verschillende soorten manieren waarop een casestudy kan worden uitgevoerd,
namelijk op een ‘exploratory’, ‘descriptive’ en ‘explanotory’. Voor dit onderzoek is er gekozen
voor een ‘explarotory’ casestudy, waarin een nieuw fenomeen wordt bestudeerd (Yin, 2003).
Het fenomeen dat jonge gezinnen er bewust voor kiezen om in de grote stad te gaan wonen
is een vrij nieuwe ontwikkeling. Er zijn binnen de casestudy verschillende modaliteiten en
varianten, zoals de enkelvoudige casestudies zowel holistisch als ‘embedded’ en
vergelijkende casestudies zowel holistisch als ‘embedded’ (Doorewaard & Verschuren,
2007). In dit onderzoek wordt er gekozen voor een enkelvoudige casestudy omdat er een
specifieke groep wordt bestudeerd namelijk jonge gezinnen in de wijk Ondiep. Het wordt een
holistische enkelvoudige casestudy omdat er alleen wordt gekeken naar een specifieke
woonomgeving en naar de effecten van herstructurering in de wijk Ondiep en niet naar
andere thema’s en onderwerpen.

3.1.2 Case selectie
Er is gekozen in dit onderzoek voor een
holistische enkelvoudige casestudy.
Vooraf is er besloten om een wijk in de
stad Utrecht te selecteren. Uit bronnen
van het CBS en de gemeente Utrecht is
gebleken dat er in Utrecht relatief veel
jonge kinderen wonen (zie figuur 4). Op
het gebied van bevolkingsopbouw
kenmerkt Utrecht zich nog steeds als

Figuur 4 Geïndexeerde ontwikkeling aantal kinderen 0-5 jaar Bron: ( CBS, 2013).
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een jonge stad (Gemeente Utrecht, 2015). Er wonen relatief veel twintigers en weinig 45plussers. Daarnaast bezit Utrecht het grootste aandeel 0- t/m 5-jarigen in vergelijking met de
grootste steden van Nederland (Gemeente Utrecht, 2014). Doordat Utrecht de hoogste
aantal jonge kinderen heeft, is er gekozen om gezinnen met jonge kinderen te onderzoeken.
Utrecht heeft van alle grote Nederlandse steden ook de hoogst opgeleide populatie. Deze
populatie groeit in verhouding ook sneller met de rest van Nederland. Dit jaar groeide de
populatie met zes procent ten opzichte van voorgaande jaren (Gemeente Utrecht, 2015). Als
laatste blijkt dat het aantal 0- t/m 11-jarige jaarlijks flink groeit in Utrecht (zie figuur 5):

Figuur 5 Kerncijfers inwoners Utrecht. Bron: (Gemeente Utrecht, 2015).

De trend dat steeds meer gezinnen zich bewust
vestigen in binnenstedelijke centrumwijken is de
afgelopen jaren in Utrecht dus merkbaar. De volgende
stap is nu dat er een wijk wordt geselecteerd als ‘case’.
Dit wordt gedaan door te kijken naar wijken die dichtbij
het centrum van Utrecht liggen. Er zijn bepaalde eisen
gesteld waaraan de wijk moet voldoen. In deze wijken
wonen veel gezinnen en er is geherstructureerd.
Keuze wijk
Ondiep is een wijk die voldoet aan de eisen die
voorafgaand aan dit onderzoek zijn opgesteld om een
‘case’ te selecteren. In Ondiep wonen relatief veel
kinderen, zo is 13 tot 16 % van de bevolking in Ondiep
een kind (zie figuur 6). Ondiep kan worden gezien als
een kinderrijke buurt. Daarnaast ligt Ondiep dicht op
het centrum van Utrecht. Gezinnen kiezen bewust voor
de grote stad als woonplaats, vanwege de vele
voorzieningen en faciliteiten die het centrum biedt
21

Figuur 6 Kaart percentage kinderen per buurt gemeente
Utrecht. Bron: (Wijkwijzer van de Gemeente Utrecht, 2016).

(Karsten, 2011).
De concentratie van
blauwe gedeeltes op de
kaart (zie figuur 7) is het
centrum van Utrecht.
Hier wonen weinig
kinderen, vanwege het
hoge concentratie
winkels.
Er zijn nog een paar
andere wijken in Utrecht,
die kinderrijk zijn en
dichtbij het centrum
liggen zoals: de
Vogelenbuurt, Tuinwijk,
Lombok en
Kanaleneiland (zie figuur
7). In de Vogelenbuurt
en Tuinwijk heeft er geen
grootschalige
herstructurering
plaatsgevonden,
waarover dit onderzoek
gaat, dus deze wijken
waren niet geschikt als
‘case’. Lombok en
Kanaleneiland vallen af
omdat daar veel
studenten wonen (DUB,
2014). In 2001 zijn de
eerste plannen opgesteld
om Ondiep te
herstructureren
Figuur 7 Kaart percentage kinderen per buurt gemeente Utrecht 2.0. Bron: (Wijkwijzer van de
(Gemeente Utrecht,
Gemeente Utrecht, 2016)
2016). Deze plannen zijn
opgenomen in een wijkvisie. Deze ‘wijkvisie Ondiep’ bestaat uit een visiedeel en een
uitvoeringsprogramma. In het woningprogramma is opgenomen dat een deel van de
woningen worden gesloopt en gerenoveerd. 41% van de nieuwbouw zal uit huurwoningen
bestaan (Platform 31, zd). Het herstructureringsproces heeft zich voor het grootste deel al in
de wijk voltrokken. De bevolkingssamenstelling is in de wijk als volgt; Er wonen in Ondiep
ongeveer 13.000 inwoners. Er wonen veel gezinnen, namelijk geboren en getogen
Utrechters met kinderen en nieuwe hoog opgeleide gezinnen (Mitros, 2012). Veel familie
woont bij elkaar in dezelfde straat. Hierdoor zijn de sociale banden hecht en is men
behulpzaam naar elkaar toe (Pimpyourneighborhood, 2012). Niet alleen geboren en getogen
Utrechters, maar ook steeds meer tweeverdieners met (jonge) kinderen zijn in Ondiep
komen wonen (Platform 31, zd). De wijk Ondiep is dus een geschikte wijk om onderzoek te
doen en daarom is deze wijk als case geselecteerd.
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3.1.3 Ondiep in cijfers eind 2015
Om een beter beeld te schetsen van de wijk Ondiep is het belangrijk om de huidige
bevolkingsopbouw te weten. Het Centraal bureau van Statistiek publiceert elk jaar de huidige
bevolkingscijfers op wijkniveau. Ondiep bestaat uit 4945 inwoners. De bevolkingsdichtheid
bedraagt 10.338 inwoners per vierkante kilometer. In de wijk wonen meer vrouwen dan
mannen, namelijk 2545 vrouwen en 2395 mannen (CBS, 2015 geciteerd in RTLnieuws,
2015). De leeftijdsopbouw en nationaliteitenopbouw in de wijk is als volgt (zie figuur 8):

Figuur 8 Cijfers Ondiep 2015. Bron: (Centraal bureau van
Statestiek via RTL nieuws, 2015).

Ondiep kent veel huishoudens, namelijk z’n 2610 huishoudens. De gemiddelde grote is 2.1
gezinsleden. Ongeveer 25% van alle huishoudens hebben kinderen, dat is een kwart van de
wijk, waarvan 13% van de inwoners tussen 0 en 14 jaar is. Ondiep is dus een kinderrijke wijk
(CBS, 2015 geciteerd in RTLnieuws, 2015).

3.1.5 Observatie
In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, zoals
semigestructureerde interviews en observatie. Dit komt de triangulatie ter goede. Observatie
is een handige onderzoeksmethode, omdat er gekeken wordt naar de fysieke effecten van
herstructurering. De deelvraag ‘welke fysieke effecten heeft de herstructurering in Ondiep ter
weeg gebracht?’ wordt voor het grootste deel beantwoord aan de hand van observatie.
Observatie biedt de onderzoeker de gelegenheid om de fysieke wijkkenmerken zelf waar te
nemen. Dit wordt aan de hand van een observatieschema gedaan, die in de bijlage staat. De
bebouwing/woningvoorraad en openbare ruimte staan hierbij centraal. Er wordt gekeken
naar de verschillende typen woningen in de wijk en hoe vaak een bepaalde soort woning
voorkomt. Vervolgens wordt er gekeken naar de uiterlijke staat van deze woningen. Om te
kunnen beoordelen of de openbare ruimte in Ondiep wel gezinsvriendelijk is, wordt er
gekeken naar de hoeveelheid speeltuinen, zebrapaden, brede trottoirs, straatverlichting,
groenvoorziening en de fysieke staat van deze ruimtes. In het observatieverslag zullen foto’s
verwerkt zijn. Deze foto’s zijn genomen in de wijk Ondiep.
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3.1.6 Interview met experts
In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews met experts.
Dit wordt gedaan omdat de informatie uit deze interviews kan leiden tot antwoorden op de
deelvragen. Interviews met experts kunnen daarnaast dienen als achtergrond informatie voor
dit onderzoek. Per expert is hieronder aangegeven waarom hij/zij is geïnterviewd en waarom
de informatie relevant is voor dit onderzoek. Experts kunnen een nuttige bron van informatie
zijn, vanwege de grote diversiteit van informatie die zij kunnen leveren en omdat deze
informatie relatief snel te verkrijgen is (Verschuren & Doorewaard, 2007). Daarnaast geven
de interviews met experts wellicht nieuwe invalshoeken voor het onderzoek en zullen de
experts informatie kunnen geven over welke andere personen relevant kunnen zijn om te
interviewen voor dit onderzoek. De volgende experts worden geïnterviewd:
•

•

Lia Karsten: Mevrouw Karsten is een ‘associate’ professor aan de Universiteit van
Amsterdam. Karsten doet veel onderzoek naar de dagelijkse leefomgeving van gezinnen
en het tijdruimtelijke gedrag van het stadsgezin die ze ook wel ‘Yuppies’ noemt. Verder is
ze bij verschillende universiteiten een ‘visiting’ professor, namelijk bij de City University in
New York, City University in Hong Kong en de Faculteit Educational Sciences van de
Universiteit van Uppsala, in Zweden (UVA, 2012). In dit onderzoek is er veel gebruik
gemaakt van verschillende publicaties van Karsten over het stadsgezin. Karsten is vroeg
in het proces van dit onderzoek benaderd voor een interview. De informatie die tijdens dit
interview verzameld is, dient als achtergrondinformatie. Het hoofdonderzoeksobject van
dit onderzoek is de woonkwaliteit van gezinnen met jonge kinderen in de stad. Aangezien
Karsten deze groep vaak bestudeerd en onderzocht heeft, kan zij beschouwd worden als
expert. Mevrouw Karsten weet veel over de motieven waarom gezinnen in de stad willen
wonen. Het doel van het interview om achter deze motieven te komen. De vragen die
gesteld zijn aan mevrouw Karsten gaan over de dominante structurele woonwensen van
het stadsgezin (zie bijlage 1). Het is interessant om te kijken in hoeverre de motieven van
de geïnterviewde gezinnen overeen komen met de gegeven motieven van mevrouw
Karsten. De informatie die Karsten verleent kan ook dienen om een helder beeld te
schetsen over de woonwensen, die stadsgezinnen in het algemeen hebben. Deze
informatie is waardevol voor dit onderzoek, omdat het belangrijk is om te weten wat
gezinnen met jonge kinderen graag zien in hun wijk. Gezinnen met jonge kinderen gaan
wonen in wijken, waar hun woonwensen worden vervult, anders komen er
verhuisstromen op gang. Misschien kan Lia Karsten tips geven over hoe gezinnen het
beste benaderd kunnen worden voor een interview.
Rob Steinebach: Rob Steinebach is werkzaam bij stichting Mekaar. Deze stichting is een
sociaalmakelaarsorganisatie, die duurzame relaties opbouwt tussen bewoners en
instanties. Meneer Steinebach steunt bewonerscommissies bij het complexe proces van
sloop en/of renovatie van hun woningen, zodat zij in staat zijn een maatregelenpakket en
een goed sociaal plan overeen te komen, waarmee de gevolgen van de aanpak worden
opgevangen. Hij doet dit in de wijk Ondiep en helpt bewoners bij het
herstructureringsproces. Steinebach is een sociaal makelaar en is contactpersoon de
bewoners in de wijk Ondiep en de gemeente Utrecht. Meneer Steinebach is vanaf het
begin betrokken geweest bij het maken van de herstructureringsplannen in Ondiep en is
daarom interessant voor dit onderzoek. Zo kan meneer informatie geven over waarom
Ondiep geherstructureerd moest worden. De interviewvragen hebben betrekking op dit
onderwerp (zie bijlage 2). Om het nut van stedelijke herstructurering beter te begrijpen is
het belangrijk om te weten welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling en dus ook
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•

•

op de achteruitgang van een wijk (Van den Berg, 2010). Meneer weet meer af van deze
verschillende factoren. De deelvraag ‘Welke oorzaken bestaan er voor het wijkverval in
Ondiep?’ kan hiermee worden beantwoord. Daarnaast wordt er informatie gevraagd over
de verschillende effecten van de herstructurering in Ondiep. Met behulp van dit interview
kunnen de deelvragen over de effecten worden beantwoord. Meneer is tijdens het proces
werkzaam geweest bij de stichting Mekaar en heeft bewoners begeleidt in het proces.
Steinebach weet dus in hoeverre de bewoners tevreden zijn met het proces. Deze
informatie is relevant voor de deelvraag ‘In welke mate zijn de gezinnen met jonge
kinderen in Ondiep verbonden met hun wijk?’ Als men niet tevreden is met het proces,
zullen ze zich niet snel verbonden voelen met het nieuwe Ondiep. Daarnaast werkt Rob
voor de gemeente Utrecht. Hij is dan ook een schakel tussen de bewoners en gemeente
Utrecht, respondenten die beide interessant zijn voor dit onderzoek. Het is daarom
interessant om advies te vragen over hoe de respondenten het beste te benaderen zijn.
Ellen van Beckhoven: Mevrouw van Beckhoven heeft in haar carrière veel onderzoek
gedaan naar de economische, fysieke- en sociale effecten van herstructurering. Deze
onderzoeken zijn vaak geciteerd in dit onderzoek. Ellen van Beckhoven is gepromoveerd
aan de universiteit van Utrecht. In 2006 heeft Ellen haar promotieonderzoek afgerond.
Het onderzoek ging over de effecten van herstructurering op de sociale mix,
bewonersparticipatie, sociale cohesie. Tegenwoordig werkt Van Beckhoven voor de
gemeente Utrecht als adviseur Wonen. Mevrouw is een expert op het gebied van sociale
effecten van herstructurering. Er wordt door middel van interview vragen gepoogd om
achter de verschillende sociale effecten van herstructurering te komen ( zie bijlage 3).
Herstructurering kan leiden tot een verandering in de sociale mix, bewonersparticipatie
en sociale cohesie in Ondiep. Van Beckhoven kan meer informatie verschaffen over deze
sociaal-ruimtelijke fenomenen. Daarnaast wordt er tijdens dit interview meer informatie
gevraagd over de visie van de gemeente Utrecht, met betrekking tot het wonen in Ondiep
(zie interviewguide 3). Als laatste is het relevant om aan mevrouw van Beckhoven advies
te vragen over hoe de wijkmanager van Ondiep te benaderen is voor een interview.
Loog Landaal: Loog Landaal is tegenwoordig de wijkadviseur in Rivierenwijk en
Dichterswijk Wijkbureau Zuidwest in Utrecht. Vanaf 2005 tot eind 2013 was Loog Landaal
wijkadviseur voor Ondiep. Een wijkadviseur legt verbindingen, adviseert en ondersteunt
bewoners van Ondiep. Voorbeelden van werkzaamheden van Loog Landaal zijn:
Relatieverbetering en aanpakken van conflicten in Ondiep, oppakken van
bewonersinitiatieven en de aanpak van sociale vraagstukken in de wijk Ondiep. Hij was
nauw betrokken bij de veranderingen in Ondiep en heeft negen jaar lang alle sloopnieuwbouw projecten begeleid. Meneer Landaal is interessant om te interviewen voor dit
onderzoek, omdat hij informatie kan verschaffen over de visie van de gemeente Utrecht
over de wijk Ondiep. Deze visie wordt door middel van interviewvragen achterhaald (zie
bijlage 4). Daarnaast wordt dit interview gebruikt om achter de verschillende fysieke- en
sociale effecten van de herstructurering in de wijk Ondiep te komen. Deze informatie
wordt gebruikt om de deelvragen te kunnen beantwoorden. Loog heeft veel
bewonerscontacten in de wijk, misschien kan Loog advies geven om families in Ondiep
te benaderen. Daarnaast weet meneer Landaal veel af over de buurthechting in de wijk,
aangezien hij Ondiepenaren verbindt met elkaar. Hij begeleidt bewoners in conflicten en
probeert de onderlinge relaties te verbeteren. Sociale buurthechting gaat over in
hoeverre de buurtbewoners aan elkaar gehecht zijn. Als er veel conflicten zijn, zal de
sociale buurthechting slecht zijn.
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3.1.7 Interviews met gezinnen Ondiep
Het is relevant om gezinnen met jonge kinderen uit de wijk Ondiep te interviewen, omdat zij
centraal staan in dit onderzoek. Er wordt geprobeerd om circa zes gezinnen te benaderen
voor een interview. Er is gekozen voor zes gezinnen te interviewen, omdat er al vier expert
worden geïnterviewd en er is vooraf tien interviews als doel gesteld. Door het houden van
tien diepte interviews worden er verschillende meningen gehoord over de herstructurering in
Ondiep. Uit de tien interviews komen waarschijnlijk voldoende overeenkomsten, waardoor er
een duidelijk beeld ontstaat over de herstructurering. Gezien het tijdsbestek van dit
onderzoek, is het niet mogelijk om meer interviews te doen en deze uit te werken en te
analyseren. Het doel is om gezinnen te benaderen die zowel in een nieuwbouw woning
wonen, als in een oudere/gerenoveerde woning of sociale huurwoning wonen om zo
verschillende soorten meningen te horen over Ondiep. Bewoners die in een
nieuwbouwwoning wonen kunnen een andere mening hebben over hoe de woonkwaliteit is,
dan een bewoner die woont in een sociale huurwoning. Het houden van interviews heeft
zowel voor- als nadelen. De voordelen van het houden van interviews zijn dat er goed
doorgevraagd kan worden naar achterliggende motivaties en gedachten, hierdoor komt er
gedetailleerde informatie vrij. Nadelen van interviews zijn dat er geen algemene conclusie
kunnen worden getrokken voor de hele doelgroep, omdat er maar een beperkt aantal
gezinnen zal worden geïnterviewd. De uitkomsten van dit onderzoek worden niet
gegeneraliseerd voor de algehele bevolking van Ondiep. Om te weten hoe de woonkwaliteit
wordt ervaren door gezinnen in Ondiep, zou er dus gesproken moeten worden met deze
doelgroep. Daarnaast is het interessant om erachter te komen hoe gezinnen met jonge
kinderen over herstructurering denken. De interviews zullen zeer geschikt zijn om te
achterhalen welke motieven de gezinnen hebben om in Ondiep te wonen. De vragen van
deze interviews zullen zich richten op de centrale theoretische aspecten die voorkomen in de
deelvragen en het conceptueel model, namelijk: Fysieke- en sociale aspecten van de wijk,
wijkverval, woonwensen, buurthechting en woonkwaliteit (zie bijlage 5).

Interviewvragen:
De interviews met gezinnen hebben de volgende opbouw; Allereerst is er gestart met een
voorstelronde, waarin het onderwerp van dit onderzoek wordt uitgelegd. Daarna wordt er een
schatting geven over de duur dit interview. Vervolgens wordt er uiteengezet wat er verwacht
wordt van de desbetreffende respondent. Nadat dit gedaan is, worden de gezinskenmerken
in beeld gebracht. Er wordt gevraagd naar het aantal kinderen van de respondent. In welke
leeftijdscategorie deze kinderen vallen. Dit wordt gevraagd, zodat er beoordeeld kan worden
of de respondent valt onder de categorie gezinnen met jonge kinderen. Vervolgens worden
de huidige werkzaamheden en opleidingen gevraagd. Dit wordt gedaan zodat er beoordeeld
kan worden of de respondent een gezin is met een midden- en hoger inkomen. Dan wordt er
gevraagd naar hoelang ze wonen in hun huidige woning en of het een koop- of huurwoning
is. Dit wordt gedaan zodat er een duidelijk beeld kan worden geschetst over de directe
woonomgeving van de respondent. De volgende interviewvragen vallen onder de
verschillende theoretische concepten:
•

Woonwensen van gezinnen met jonge kinderen in Ondiep: Gezinnen stellen
bepaalde woonwensen en woonkwaliteiteisen aan hun woonomgeving als ze een
huis zoeken. Volgens Van der Wouden & Bruijne (2001) verhuizen gezinnen omdat
de huidige woningen in die wijk niet meer aansluiten op de kwaliteitseisen die zij
stellen aan hun omgeving. Woonwensen zijn voor ieder gezin anders en zijn daarom
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•

•

•

in het conceptueel opgenomen als externe variabel. Om er achter te komen welke
woonwensen en woonkwaliteit eisen jonge gezinnen hebben worden er vragen
gesteld als; Waarom heeft u voor de wijk Ondiep gekozen?, Hoelang woont u al in
Ondiep?, Zijn er bepaalde dingen die u mist in de wijk? Wat moet uw woonomgeving
bevatten?
Wijkverval: Om het nut van stedelijke herstructurering beter te begrijpen is het
belangrijk om te weten welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling en dus ook
op de achteruitgang van een wijk (Van den Berg, 2010). Niet alle gezinnen zullen
evenveel weten over welke factoren van invloed waren op de achteruitgang in
Ondiep, omdat sommige gezinnen misschien nog niet lang wonen in Ondiep. Zij
weten niet veel af van de situatie in Ondiep voor de herstructurering, In de interviews
met de experts is er meer aandacht besteed aan het concept wijkverval.
Fysieke aspecten van Ondiep: Stedelijke herstructurering leiden tot verschillende
fysieke effecten, namelijk fysieke veranderingen (Van Bergeijk, Kokx, Bolt & Van
Kempen, 2008). Fysieke ingrepen van herstructureringsbeleid hebben vaak invloed
op de publieke ruimte en op de woningen in deze wijk. Daarnaast stelt Powers (1997)
dat het verval in buurten volgens haar begint met fysieke problemen, maar
management speelt ook een grote rol. Het gaat volgens Powers vooral over het
directe onderhoud van woningen en de openbare ruimte. Als de fysieke ruimte
aangenaam is, leidt dit tot een goede woonkwaliteit. Om te kijken of deze
theoretische veronderstellingen klopt, wordt er gekeken hoe dit zit in Ondiep. Hoe
ervaren gezinnen in Ondiep de fysieke ruimte? Heeft de herstructurering geleidt tot
een verbetering van de fysieke en openbare ruimtes? Hoe staat het met de
onderhoudt van de fysieke aspecten in de wijk? De antwoorden op deze vragen
creëren samen met de observaties tot een helder beeld over de fysieke effecten van
de herstructurering.
Sociale aspecten van Ondiep: Stedelijke herstructurering bevat sociale aspecten,
zoals woningtevredenheid. Het is volgens Kleinhans (2005) de bedoeling om de
woningen beter te laten aansluiten op de kwaliteitseisen van woonconsumenten, een
breder woningaanbod te genereren, wooncarrièremogelijkheden te creëren, hogere
inkomensgroepen aan de wijk te binden en de woningtevredenheid te verbeteren.
Hierdoor matcht de woonomgeving en de woning met de kwaliteiteisen van de jonge
gezinnen (Kleinhans, 2005, p.4). Om te kijken of er onder jonge gezinnen in Ondiep
inderdaad sprake is van een verbeterde woningtevredenheid, worden er vragen
gesteld zoals bent u tevreden met uw woning? En woont u prettig in de wijk Ondiep?
Zou u iets willen veranderen aan uw woonomgeving?
Buurthechting: Als een wijk wordt geherstructureerd, betekent dit dat de
buurthechting wordt aangetast. Het theoretisch concept buurthechting bestaat uit
fysieke- en sociale buurthechting (Van der Graaf & Duyvendak, 2009). De fysieke
buurthechting wordt gemeten aan de hand van de volgende vragen: Hoelang woont u
al in Ondiep?, Woont u in een koop of huur woning? Hebt u verhuisplannen. De
sociale buurthechting wordt gemeten aan de hand van de vragen: Bent u actief
betrokken bij de wijk? Hoe is uw contact met de buurtbewoners? Doet u veel mee
aan de activiteiten die in de buurt worden georganiseerd? Met deze vragen wordt het
sociale netwerk in kaart gebracht. Dit sociale netwerk kan ervoor zorgen dat een
‘space’ een ‘place’ wordt en daardoor voelen mensen zich verbonden met Ondiep.
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•

Woonkwaliteit: Om te kijken of herstructurering inderdaad heeft geleid tot een betere
woonkwaliteit, wordt er gevraagd aan de gezinnen om de wijk Ondiep voor de
herstructurering te vergelijken met de Ondiep na de herstructurering. Dit wordt
gedaan op verschillende aspecten. Vragen zoals: Vindt u dat de wijk Ondiep
verbeterd is op het gebied woonkwaliteit ten op zicht van voor de herstructurering?
Wat is uw beeld van Ondiep voor de herstructurering? Zou u dan in Ondiep willen
wonen? Wat voor cijfer geeft u de woonkwaliteit in Ondiep?

De volledige lijst met interviewvragen staat in de bijlage (zie bijlage 5). Via de sociale
makelaars en de buurtteams wordt er geprobeerd om gezinnen te benaderen voor een
interview. Mocht dit niet lukken, worden gezinnen in Ondiep benaderd door de
onderzoeker zelf.

3.1.8 Het analyseren van de interviews
Er zijn in totaal zes interviews gehouden met gezinnen. Er zijn verschillende sociale
makelaars in de wijk benaderd, die goede contacten hebben met gezinnen in Ondiep. Zo
hebben Rob Steinebach en Tamara Erkelens, sociaal makelaars bij stichting Mekaar, beide
verschillende gezinnen benadert via de mail en via de telefoon. Het opzetten van dit contact
duurde langer dan vooraf gedacht. Het duurde namelijk lang voordat er respons was van
beide sociale makelaars. Verder heeft maar één gezin via deze manier aangegeven bereid
te zijn om mee te werken met het interview. Er is toen gekozen om op verschillende dagen
fieldwork in de wijk Ondiep te doen. Om respondenten te vinden is er bij mensen aangebeld
om te vragen of ze wilde meewerken met een interview. Op deze manier zijn er wel dertig
gezinnen benaderd. Vijf daarvan wilde meewerken. Van de zes interviews worden er vijf
gecodeerd. Van één interview wordt alleen een notulen geschreven. Dit omdat het gezin heel
slecht Nederlands sprak, dus het zal geen meerwaarde hebben om dit interview te coderen
en te transcriberen. De vijf andere interviews zijn getranscribeerd, gecodeerd en
geanalyseerd.
Voor het analyseren van de interviews is de methode ‘objective hermeneutics’ gebruikt.
Hierbij wordt tussen de regels door gekeken om te bepalen wat de respondent daadwerkelijk
bedoelde. Daarnaast is de methode gekozen om de achterliggende gedachte van de
respondent te achterhalen. Bij ‘objective hermeneutics’ begint de analyse met het selecteren
van de belangrijkste stukken van de tekst. Aan de hand van codes en familiecodes wordt de
achterliggende gedachte blootgelegd. Als er een mogelijke achterliggende gedachte ontstaat
wordt deze opgenomen in zogenoemde memo’s. De verschillende interviews zijn
geanalyseerd op deze manier. Bepaalde stukken tekst werden geselecteerd en de
verschillende interpretaties van dit stukje werd met een code benoemd. Soms was een code
niet voldoende verhelderend. Als dit het geval was werd de code aan de hand van een
memo uitgelegd. Vervolgens werden alle codes gecategoriseerd onder familiecodes.
Familiecodes kunnen worden gezien als overkoepelende codes.
Er zijn nog vier andere methodes om empirisch materiaal te analyseren, namelijk ‘grounded
theory’, ‘critical discourse analysis’, ‘phenomenology’ en ‘visual data analysis’. ‘Grounded
theory’ is een benadering die een onderzoeker de mogelijkheid biedt ‘onder de oppervlakte’
te kijken. ‘Grounded theory’ wordt vooral gebruikt om een theorie verder uit te breiden
(Creswell, 2007, p.62). Dat is voor dit onderzoek niet aan de orde. Bij ‘critical discourse
analysis’ wordt er aan de hand van drie niveaus gekeken naar de teksten, namelijk
‘discursive’ ‘practice’, ‘social practice’ en letterlijke tekst niveau. Bij ‘critical discourse
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analysis’ wordt taal gebruikt om verschillende discourses te vormen (Wagenaar, 2012). De
derde methode is ‘phenomenology’. Bij deze methode worden de individuele ervaringen met
een fenomeen naar algemene conclusie gebracht (Creswell, 2007, p.58). Bij ‘visual data
analysis’ wordt er gebruik gemaakt van afbeeldingen. Er wordt dan gekeken op welke
verschillende manieren er kan worden gekeken naar een afbeelding (Rose, 2012). Deze
methode is daarom ook niet geschikt voor dit onderzoek.
Het analyseren van de interviews werd gedaan als volgt: Allereerst werden de
geluidsopnames getranscribeerd. Het transcriberen is gedaan in een word document.
Vervolgens werden deze documenten in Altas.ti gedownload. Altlas.ti is een programma om
te coderen. De hele tekst wordt gelezen en de stukjes tekst die belangrijk worden geacht
voor het onderzoek worden gecodeerd. Soms werd er aan een stukje tekst meerdere codes
gehangen. Als een code niet verhelderen genoeg is, wordt deze code verder uitgelegd in een
Memo. Tijdens het coderen worden de gezinskenmerken als eerst gecodeerd. Vervolgens
wordt er gecodeerd vanuit de verschillende respondenten. Bijvoorbeeld, respondent één
vindt dat etc. Dit is gedaan omdat het zo makkelijker is om terugvinden in welk interview wat
is gezegd. Daarna is er verder gecodeerd met de verschillende overkoepelende thema’s in
het achterhoofd, zoals fysieke effecten, sociale effecten, buurthechting en woonwensen. Als
alle teksten gecodeerd zijn worden er familiecodes aangemaakt. Deze familiecodes hebben
betrekking tot de verschillende theoretische concepten. Alle codes die bijvoorbeeld van
belang zijn voor categorie fysieke effecten van herstructurering worden in deze familiecode
geplaatst. De laatste stap is het schrijven van de analyse. Hierbij is het handig om gebruik te
maken van de verschillende codes om de informatie uit de interviews snel terug te vinden.

3.1.9 Betrouwbaarheid
In dit onderzoek is er geprobeerd om de data zo betrouwbaar mogelijk te houden. Bij
kwalitatief onderzoek is de onderzoeker zelf het instrument. In dit onderzoek is er gebruik
gemaakt van triangulatie om de geloofwaardigheid van het onderzoek te garanderen.
Doormiddel van observatie, literatuurstudie en interviews is de dataverzamelingsgeldigheid
gewaarborgd. Tijdens de interviews heeft er een dialoog plaatsgevonden met de
respondenten over de geloofwaardigheid en interpretaties van sommige bevindingen. Zo
vroeg de onderzoeker in elk interview of de respondent het eens was met de mening van de
vorige respondent. Ook is er gebruik gemaakt van een gedetailleerde beschrijving van het
onderzoekscontext om zo de overdraagbaarheid te kunnen garanderen. Er wordt in het
theoretisch kader verschillende theoretische concepten behandeld zoals buurthechting om
zo het fenomeen herstructurering vanuit verschillende aspecten te benaderen. Er wordt
tijdens dit onderzoek gecodeerd met codes en via ‘objective hermeneutics’ wordt de data
geanalyseerd. Als laatste wordt eind van dit onderzoek een reflectieverslag geschreven.
Hierin wordt kritisch op het onderzoeksproces gereflecteerd.
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4.1

Onderzoeksgegevens

In dit hoofdstuk wordt de data geanalyseerd. Er zijn in totaal tien interviews gehouden,
waarvan vier met experts en zes met gezinnen. Allereerst wordt er in paragraaf 4.1.1 een
duidelijke wijkbeschrijving van Ondiep gegeven. Daarin wordt het herstructureringsproces
beschreven. Daarna worden in paragraaf 4.1.2 de gezinskenmerken in het kort uiteengezet
en de basisgegevens in een tabel samengevat. Vervolgens wordt er aan de hand van de
interviews, met zowel die van de experts als die van de gezinnen inhoudelijk ingegaan op de
theoretische benaderingen. Hier vindt de daadwerkelijke analyse plaats, waarbij de
onderzoeksgegevens worden gekoppeld aan de theorie uit het theoretisch kade. In paragraaf
4.1.3 worden de woonwensen en woonkwaliteit eisen van de gezinnen behandeld. In
paragraaf 4.1.4 worden de verschillende oorzaken, gegeven door gezinnen en de experts,
voor de wijkverval in Ondiep behandeld. Dit wordt vergeleken met de theorie omtrent
wijkverval. Vervolgens wordt er in paragraaf 4.1.5 gekeken hoe de woningvoorraad en
openbare ruimte worden beoordeeld door de respondenten en hoe dit hun woonkwaliteit
beïnvloedt. In paragraaf 4.1.6 wordt er gekeken hoe de woningtevredenheid en
buurthechting worden beoordeeld door de respondenten. In paragraaf 4.1.7 komt de
woonkwaliteit in Ondiep aanbod.

4.1.1 Wijk beschrijving Ondiep
Ondiep is een Utrechtse wijk in stadsdeel Noord-West en dankt haar bestaan aan de rivier
de Vecht (zie figuur 9). Toen de rivier vroeger verschillende malen overstroomde, ontstonden
er verschillende ondieptes in de wijk, vandaar de naam ‘Ondiep’. In 1915 begon de bouw in
de wijk. Ondiep is dicht gelegen op het centrum van Utrecht. In de wijk wonen ruim 10.000
mensen in circa 3000 woningen, voor het merendeel sociale woningbouw, waarvan 2000 in
bezit van woningcorporatie Mitros (Wijkraad Noord-West, nd, p.1).

Figuur 9 Ligging van Ondiep in Utrecht stad. Bron: (Wijkraad Noord-West, 2016).

Ondiep is een typische volksbuurt. Gezinnen met kinderen maken een relatief groot deel uit
van de wijkbevolking. Binnen de buurt bestaan er hechte sociale verbanden met dorpse
voordelen zoals onderlinge behulpzaamheid en zorg (Wijkraad Noord-West, nd). Veel
bewoners wonen al generatie lang in de wijk Ondiep. Ze blijven er wonen van hun wieg tot
graf. De laatste paar jaren er een verandering in de bevolkingssamenstelling van de wijk
merkbaar. Er komen steeds meer tweeverdienende gezinnen met kinderen in de wijk wonen
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(Wijkraad Noord-West, zd). Dit komt door het proces van herstructurering. Hierdoor zijn er
meer koopwoningen toegevoegd in de wijk. De gemeente Utrecht en Mitros hebben besloten
om Ondiep te herstructureren, omdat Ondiep een slecht imago kreeg. Dit begon al in de
jaren dertig. De buurt werd een leerschool voor het ‘uitschot’ van de samenleving (Mens en
Samenleving, zd). Ondiep kreeg in Utrecht de reputatie als ‘getto’. In 2007 werd de wijk
aangewezen als Vogelaar wijk. De wijk werd gekenmerkt door sociaaleconomische
marginaliteit met vele sociale problemen zoals armoede, overlast en vandalisme (De Boer &
Doucet, 2012). In 2001 zijn er herstructureringsplannen ontwikkeld voor de wijk Ondiep. Dit
werd gedaan door DUO, namelijk de De Utrechtse Opgave. De DUO stond voor een stelsel
van afspraken. Deze afspraken gingen over wijken met een groot aandeel sociale
huurwoningen in slechte fysieke staat. Deze sociale huurwoningen moesten worden gesloopt
om plaats te maken voor nieuwbouw met 70% koopwoningen en 30% sociale huur (Mitros,
2012). Ondiep was ook een wijk met een slechte woningvoorraad. De woningen waren
verwaarloost en slecht onderhouden. Zo ook de woningen in bezit van de woningcorporatie
Mitros. De woningcorporatie wilde graag op grote schaal de bestaande woningvoorraad
vernieuwen. Echter waren bewoners wantrouwig. Het was duidelijk dat Mitros krediet moest
opbouwen om verder te komen. Ook was er aandacht voor de sociale- en economische
ontwikkeling van Ondiep nodig. Alleen fysieke ingrepen zouden niet genoeg bijdragen aan
de gewenste ontwikkeling. Behalve de inhoud, speelde het proces een essentiële rol. Door
bewoners zeggenschap te geven bij het maken van de plannen moest er vertrouwen
gewonnen worden (Mitros, 2012, p.9). Vanaf 2000-2001 pleegde Mitros overleg met de
bewonerscommissies. Bewoners gaven aan dat ze niet graag wilde herstructureren, omdat
ze bang waren dat ze niet konden terugkeren naar de wijk Ondiep (Rob Steinebach,
persoonlijke communicatie, 2016). Mitros pleegde overleg met de gemeente Utrecht om zo
de regels van huisvestiging aan te passen, zodat de Ondiepenaren een grotere kans zouden
hebben om terug te kunnen keren. Echter veel Ondiepenaren zijn niet teruggekeerd. Loog
Landaal, jarenlang wijkadviseur van Ondiep, denkt dat veel mensen niet zijn teruggekeerd,
omdat er veel tijd tussen zat tussen de uitplaatsing en de terugkeer. In de tussentijd zijn veel
mensen ingeburgerd in de andere wijken, waardoor zij ervoor kozen om niet terug te keren
naar Ondiep. Veel oude Ondiepenaren waren bang dat Ondiep niet meer dezelfde wijk was
als voorheen (Loog Landaal, persoonlijke communicatie, 2016). Hierdoor is de harde kern
verdunt in Ondiep blijkt uit de volgende citaat:
‘…Dus daar speelt van alles en nog wat. Maar daar was bijna een
woonwagenkampmentaliteit zeg maar. En van de ene kant is dat fijn, want mensen
helpen elkaar. Als er iemand hulpbehoevend is dan wordt er meteen geholpen. Maar
het heeft ook hele negatieve dingen. Want er is onderling best een hoop gedoe.
Alleen dat komt niet naar buiten. En wat je nu ziet is dat dat door de nieuwbouw is
verdunt. Nou dat is positief. Die echte kern is er wel uit, maar daarmee is ook een
beetje de sjeu eruit. Want dan zeggen de oude Ondiepers: Ja het is het oude Ondiep
niet meer…’ (Loog Landaal, persoonlijke communicatie, 2016)
Mitros en de gemeente Utrecht ontwikkelde in samenwerking met de bewonerscommissies
een wijkvisie. De wijkvisie bevat een analyse, een toekomstvisie met fysieke- en sociale
doelstellingen en een uitvoeringsprogramma (De Gemeente Utrecht, 2007, p.4). Vanuit de
provincie Utrecht is er in 2003 het programma ‘nieuw wonen’ opgezet. Ondiep moest door
middel van de maatregels meer leven bestendig worden. Het project heette daarom ook:
Levenlustig Ondiep.
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Plannen voor het herstructureringsproces en maatregelen tot 2015 zijn opgenomen in de ‘De
wijkvisie Ondiep’. Zo moest bijvoorbeeld de ervaren overlast, gevoel van onveiligheid, aantal
woningeninbraken, aantal autokraken en geweldplegingen verminderd worden. School en
gezondheid zijn belangrijke thema’s in de doelstellingen (zie figuur 10).

Figuur 10 Doelstellingen Ondiep Wijkvisie. Bron: (Gemeente Utrecht, 2007).

Uitgangspunt bij de vernieuwing van Ondiep is dat het dorpse karakter van Ondiep
behouden blijft. Latere visies van 2007 en 2010 kregen de naam; ‘Ondiep, dorp in de stad’.
Om het beeldkarakter te behouden wordt in de architectuur van de nieuwbouw aansluiting
gezocht met de bestaande architectuur (Wijkraad Noord-West). Mitros begon in 2005 met
slopen en terugbouwen van woningen. Dit proces ging voortvarend. In 2006 en 2007 werden
de eerste nieuwbouwcomplexen al opgeleverd. De herstructureringsplannen moesten in
2015 zijn afgerond, echter liep dit anders door de financiële crisis (Rob Steinebach,
persoonlijke communicatie, 2016). De herstructureringsplannen moeten nu rond het einde
van 2017 zo goed als uitgevoerd zijn. De bedoeling is dat de wijk in 2017 bestaat uit 59%
koopwoning en 41%
sociale huur (Mitros,
2012).
Tegenwoordig is
Ondiep een wijk met
veel diversiteit. Ondiep
bestaat uit vele kleine
buurtjes (zie figuur 11) .
Elk van deze buurtjes
worden gekenmerkt
door een eigen stijl qua
bebouwing (Mitros,
2012).
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Figuur 11 Wijkjes in Ondiep. Bron: (Mitros, 2012, p.2).

4.1.2 Gezinskenmerken
In dit onderzoek is er vooraf als doel gesteld om tien interviews te houden, waarvan zes
interviews met gezinnen. Er is geprobeerd om de gezinnen via de sociale makelaars van de
wijk Ondiep te benaderen. De interviews zijn zowel telefonisch als persoonlijk gehouden. De
interviews zijn semigestructureerd, omdat dit de mogelijkheid biedt om door te vragen. In het
kort worden hieronder de gezinnen besproken.
Gezin 1 heeft drie kinderen van negen, zeven en vijf jaar. Het gezin woont bijna zeven jaar in
een eengezinswoning in Ondiep. Het gezin heeft de woning in 2009 gekocht, toen het
nieuwgebouwd werd. Zowel de man als de vrouw van dit gezin hebben beide een
academische opleiding. De vrouw heeft biologie gestudeerd en werkt voor de gemeente.
Zowel de man als de vrouw werken niet dicht bij huis. Het gezin is vanuit Overvecht komen
wonen in Ondiep. De kinderen van het gezin zitten op de Rietendakschool.
Gezin 2 heeft twee kinderen van vijf en drie. Het gezin woont sinds 2009 in Ondiep. Het
gezin woont in een nieuwbouw twee-onder-een-kap woning. Het is een koopwoning. Zowel
de man als de vrouw hebben een academische achtergrond. De vrouw werkt als
epidemioloog bij het RIVM in Bilthoven. De man werkt als ICT consultant in de zorg in
Rotterdam. Zowel de man en vrouw werken dus niet dichtbij huis. De vrouw is opgegroeid in
Friesland in Franeker. De kinderen van het gezin zitten op de Rietendakschool.
Gezin 3 heeft een kind van bijna één jaar. Het gezin woont sinds 2010 in Ondiep. Het gezin
woont in een nieuwgebouwde rijtjeswoning. Dit is een koopwoning. De vrouw heeft HBOcommunicatie gestudeerd en werkt dichtbij huis. Haar man werkt in Alphen aan de Rijn. De
vrouw is opgegroeid in Nijverdal in het oosten van het land. Het gezin wilt dat hun kinderen
later naar de Rietendakschool gaan.
Gezin 4 heeft twee kinderen van vier en zes jaar. Het gezin woont sinds 2006 in Ondiep in
een portiekwoning. Het is een koopwoning. De vrouw heeft een Hbo-opleiding gedaan en
haar man ook. Beide zijn ondernemer. De vrouw werkt vooral vanuit huis en de man werkt in
Baarn. De vrouw en de man zijn beide opgegroeid vlakbij Zwolle. De kinderen gaan beide
naar de Rietendakschool.
Gezin 5 heeft een kind en woont sinds drie jaar in Ondiep. Het gezin is van Syrische afkomst
en zijn vluchtelingen. Het gezin is via de gemeente Utrecht in Ondiep geplaatst in een
gerenoveerde rijtjeswoning in de witte wijk. Het is een sociale huurwoning. Zowel de vrouw
als de man hebben geen baan. Het kind gaat niet naar school.
Gezin 6 heeft twee kinderen van twee en vijf jaar. Het gezin woont nu vijf jaar in Ondiep en
zijn de tweede bewoners van hun nieuwbouwhuis. Het is een twee-onder-een-kap woning en
het is een koop woning. De vrouw is opgegroeid in Utrecht en heeft een academische
opleiding gevolgd. Mevrouw is een HR-adviseur voor een bank en werkt in Amstelveen. Een
van de kinderen gaat naar de Rietendakschool.
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Respondenten van het onderzoek:
Soort woning

Woningduur

Opleiding

Gezin 1

Eengezinswoning
Rijtjeshuis
Koopwoning
Nieuwbouw

Zeven jaar

Academisch

Gezin 2

Twee-onder-eenkap
Koopwoning
Nieuwbouw
Eengezinswoning
Rijtjeshuis
Koopwoning
Nieuwbouw
Portiekwoning
Koopwoning

Zeven jaar

Gerenoveerde
rijtjeswoning
Sociale huur
Twee-onder-eenkap
Koopwoning
Nieuwbouw

Gezin 3

Gezin 4

Gezin 5

Gezin 6

Leeftijd
kinderen
Negen
Zeven
Vijf

Afkomst

Academisch

Vijf
Drie

Franeker

Zes jaar

HBO

Één

Nijverdal

Tien jaar

HBO

Zes
Vier

Bij Zwolle

Drie jaar

Niet bekend bij
de
onderzoeker
Academisch

Niet bekend bij
de
onderzoeker
Twee
Vijf

Syrië

Vijf jaar

Overvecht

Utrecht

Figuur 12 Basisgegevens gezinnen. Bron: (Eigen figuur).

Er zijn en aantal dingen erg opvallend. Bijna alle gezinnen hebben een Hbo-opleiding of
hoger gedaan. Behalve gezin 5 bleken alle gezinnen tweeverdienende gezinnen te zijn. Op
één gezin na wonen alle gezinnen in een koopwoning en op twee gezinnen na wonen alle
gezinnen in een nieuwbouwwoning. Nu is er in Ondiep veel nieuwbouw gepleegd, dus het is
logisch dat bijna alle gezinnen in een nieuwbouwwoning wonen. De woningduur van de
gezinnen variëren van drie tot tien jaar. Alle gezinnen zijn tijdens het proces van
herstructurering in de wijk Ondiep komen wonen. Gezin 4 is in 2005 in Ondiep komen wonen
toen de eerste huizen gesloopt werden. Dit gezin heeft Ondiep zijn huidige vorm zien krijgen.
De geïnterviewde respondenten zijn niet representatief voor alle bewoners van de wijk
Ondiep. Dit komt doordat alle respondenten gezinnen zijn. Echter het onderzoek gaat over
gezinnen met jonge kinderen in Ondiep. Alle gezinnen hebben jonge kinderen en zijn een
aantal jaar woonachtig in Ondiep en zijn daarvoor geschikt voor dit onderzoek.

4.1.3. Woonwensen gezinnen in de grote stad
Dit onderzoek gaat over jonge gezinnen die leven in de grote stad. Volgens Ellen van
Beckhoven, adviseur wonen bij de gemeente Utrecht, is deze groep belangrijk om vast te
houden in een stad (Ellen van Beckhoven, persoonlijke communicatie, 2016). Deze groep
kan zich volgens Lia Karsten, expert op het gebied van de stadsgezin, prima zelf
organiseren.
‘…je het hebt over jonge middenklas gezinnen dan heb je het over een groep die
zichzelf ook heel goed kan organiseren en zelf kan herstructureren…’ (Lia Karsten,
persoonlijke communicatie, 2016).
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Het is volgens Lia Karsten een groep die goed weet wat ze wilt en daarom stelt zij bepaalde
eisen aan hun woonomgeving, wat ook wel woonwensen kan worden genoemd.
‘…dit is een groep wat heel goed weet wat ze wil, dus die stellen bepaalde eisen aan
een speelplek, die moet er wel beter uitzien dan gewoon een beetje een wipkip of wat
dan ook, een natuurlijke plek en na je ziet dus dat in ‘Frankendaal’ een
natuurspeeltuin is bij gekomen…’ (Lia Karsten, persoonlijke communicatie, 2016).
Gezinnen met jonge kinderen stellen bepaalde eisen aan hun woonomgeving (Van der
Wouden & de Bruijne, 2001). Er komen verhuisstromen opgang als deze eisen niet worden
vervuld in de huidige woonwijk. Uit de verschillende interviews is te concluderen dat de
respondenten ook bepaalde eisen stellen aan hun woonomgeving. Zo vond gezin 2 het
belangrijk dat haar kinderen opgroeien in een gemixte wijk. Het gezin gaf aan dat de wereld
zo nou eenmaal in elkaar zit en dat het goed is dat hun kinderen daar op jonge leeftijd mee
leren leven. Ook Lia Karsten was van mening dat gezinnen in de grote stad het leuk vinden
dat de wijk een beetje gemêleerd is. Er moeten wel genoeg gelijkgestemde in de directe
woonomgeving leven, maar niet te veel. Anders gaat het te veel op een VINEX-wijk lijken en
dat wilt het stadsgezin niet (Lia Karsten, persoonlijke communicatie, 2016).
‘…Dus die sociale component is heel belangrijk wat dat betreft. Het is eigenlijk dus
een beetje wat ik de lokale-netwerksamenleving noem. Het moeten dus de zelfde
mensen zijn, maar niet de hele straat, want dan is het een VINEX waar alle gezinnen
op een rijtje zitten he. Er mogen ook best wat Marokkanen tussen zitten maar dit
moet ook weer niet overheersen. Dus het is een beetje… leuk gemêleerd… en
genoeg gelijkgestemde waar ze mee op kunnen trekken…’ (Lia Karsten, persoonlijke
communicatie, 2016).
Verder bleek de nabijheid van veel voorzieningen en faciliteiten een belangrijke woonwens
van de verschillende gezinnen. De grote stad bevat vele tijdruimtelijke voordelen, waarvan
de gezinnen gebruik willen maken. Zo gaf gezin 2 (persoonlijke communicatie, 2016) aan dat
het een wens was om tien minuten van het centraal station te wonen en tien minuten van de
ijsbaan. Gezin 2, 3, 4 en 6 (persoonlijke communicatie, 2016) wilde graag dicht op het
centrum van Utrecht wonen, zodat ze de voorzieningen van het centrum van Utrecht snel
konden bereiken. Ondiep bevat vele voorzieningen en faciliteiten. Gezinnen 1, 2, 3, 4 en 6
(persoonlijke communicatie, 2016) concludeerde dat ze voor hun dagelijkse behoeftes niet
de wijk Ondiep uithoeven en dat alles op loopafstand zit. Het feit dat de scholen en
sportcomplexen op fiets- of loopafstand is wordt ook als fijn beschouwd. Karsten er van
overtuigd dat de meeste gezinnen die in Ondiep wonen, in Utrecht werken:
‘…Wat duidelijk naar voren komt is toch die tijdruimtelijke nabijheid meer he. De
meeste gezinnen die in Ondiep gaan wonen zullen dan ook in Utrecht werken daar
ben ik overtuigd van…’(Lia Karsten, persoonlijke communicatie, 2016).
Echter uit de interviews blijkt maar één respondent in Utrecht te werken. De andere gezinnen
gaven aan dat ze niet in Ondiep zijn komen wonen, omdat het dichtbij hun werk ligt. Zo werkt
de man van respondent 3 in Rotterdam (Gezin drie, persoonlijke communicatie, 2016).
Gezinnen 1 en 4 (persoonlijke communicatie) hebben voor Ondiep gekozen, omdat de
huizen relatief goedkoper zijn dan de huizen in omliggende buurten.
‘…Dichtbij het centrum en we vonden dit huis gewoon leuk. Het maakte niet zo heel
veel uit haha en het was betaalbaar. Iedereen wilt wel in de Vogelenbuurt of de
35

Tuinwijk wonen, haha waar al die Highclass Yuppen wonen haha, maar dat kan een
normaal tweeverdienend gezin niet altijd betalen haha…’ (Gezin 4, persoonlijke
communicatie, 2016).
Doordat huizen in de grote steden over het algemeen duurder zijn, zullen de gezinnen toch
enkele nadelen op de koop toenemen, zoals een krappere tuin of meer verkeer in de straat.
Lia Karsten stelt (persoonlijke communicatie) dat veel gezinnen, die zijzelf geïnterviewd
heeft, toch best krap wonen. Ze wonen liever iets krapper, dan dagelijks lang reizen voor hun
behoeftes. Toch concludeert Karsten dat gezinnen voor elk kind een slaapkamer willen. Dit
kwam ook naar voren uit het interview met gezin 6. Dit gezin zocht een huis met genoeg
slaapkamers. Het huis in Ondiep, waar ze nu wonen, heeft drie verdiepingen en vijf
slaapkamers met een ruime tuin. Het gezin is zeer tevreden over hun woonhuis (Gezin 6,
persoonlijke communicatie, 2016). Dat de gezinnen ook nadelen ondervinden van het
stadsleven, blijkt uit het interview met gezin twee. Gezin 2 geeft aan dat er veel wordt
ingebroken in de wijk. Gezin 3 vindt dat dit altijd in de grote steden het geval is. Gezin 1, 2 en
3 zijn van mening dat het vele verkeer in de grote stad leidt tot veel hinder. De straten zijn
dan ook erg onveilig in Ondiep, volgens gezin 3. Auto’s scheuren enorm in de straat, terwijl
er veel kinderen spelen (Gezin 3,, persoonlijke communicatie). Gezin 2 ondervindt ook
hinder door de grote verkeersdrukte in de stad:
‘…Ik zou het alleen qua verkeer zou ik het graag wat rustiger willen hebben en wat
veiliger. Want Laan van Chartroise, is heel druk qua verkeer. Dus ik vind het heel
spannend als mijn kindjes hier in de wijk rondfietsen zeg maar…’(Gezin 2,
persoonlijke communicatie, 2016)
Toch vinden alle respondenten dat Ondiep kindvriendelijk genoeg is. Zo stelt gezin 4
(persoonlijke communicatie) dat Ondiep een hartstikke leuke wijk is voor kinderen. Kinderen
kunnen fijn opgroeien en er zijn genoeg speelplekken in de wijk. In Ondiep wordt er veel
buiten gespeeld (Gezin 6, persoonlijke communicatie, 2016). Gezin 6 is van mening dat
naarmate kinderen opgroeien het leuker wordt voor hun om in de stad te wonen. Dit komt
omdat pubers meer behoefte krijgen om verschillende uitgaansvoorzieningen te gebruiken,
die een grote stad te bieden heeft (Gezin 6, persoonlijke communicatie, 2016). Alle gezinnen
concluderen dat het voor kinderen leuk is om in een grote stad op te groeien. Respondent 4
(persoonlijke communicatie) moest vroeger drie kwartier naar school fietsen en heeft dit als
vervelend ervaren. Zij wilde daarom dat haar kinderen niet in een dorp zouden opgroeien.
Kinderen leren daarnaast hoe ze moeten omgaan met de stad. Dit blijkt uit de volgende
citaat:
‘…Ja het is een feit, maar of een dorp nou bij definitie veiliger is… Mijn kinderen leren
er mee opgroeien en ermee omgaan, ja…’(Gezin 1, persoonlijke communicatie,
2016).
Lia Karsten stelt dat sommige ouders die hun kinderen laten opgroeien in de grote stad
worden veroordeeld door andere ouders. Dit blijkt uit de volgende citaat:
‘…Dit is natuurlijk ook een groep die heel vaak wordt beschuldigd door andere van ja
he wat doen jullie hier nog? Waarom zitten jullie niet lekker buiten de stad met jullie
kinderen etc…’ (Lia Karsten, persoonlijke communicatie, 2016).
Op de vraag of de gezinnen soms het gevoel krijgen of ze veroordeeld worden door andere
ouders, die in een dorp of op het platteland wonen, zeggen ze unaniem dat ze dat gevoel
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niet hebben. De gezinnen worden hierop nooit aangesproken (Gezinnen 4&6, persoonlijke
communicatie, 2016).
De gezinnen wonen in de grote stad vanwege de nabijheid van verschillende voorzieningen
en faciliteiten. Wonen in de grote stad heeft ook nadelen, zoals verkeersdrukte en een
kleinere tuin. Desondanks vinden de respondenten het leuk voor hun kinderen dat ze
opgroeien in de stad. Ze voelen zich niet veroordeeld door andere ouders.

4.1.4 Wijkverval in Ondiep
Om het nut van stedelijke herstructurering beter te begrijpen is het belangrijk om te weten
welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling en dus ook op de achteruitgang van een
wijk (Van den Berg, 2010). Er bestaan verschillende benaderingswijzen van
wijkveranderingen en verschillende oorzaken van wijkverval. Achterhaalt dient te worden
welke benaderingswijze van toepassing zijn op het wijkverval in Ondiep.
Er waren verschillende redenen om Ondiep te gaan herstructureren. Ondiep stond bekend
als een wijk met veel asociale bewoners (Loog Landaal, persoonlijke communicatie, 2016).
Dit blijkt ook uit de volgende citaat:
‘…Ondiep was zeg maar het afvoerputje van de stad. Daar gingen mensen
heen die nergens anders meer heen konden, laagopgeleid, aan alle kanten
ellende..’(Loog Landaal, persoonlijke communicatie, 2016).
Volgens de ecologische benaderingswijze voor wijkverval, bestaat er economische
competitie tussen verschillende wijken en buurten (Stam, 2009). Buurten worden
onvermijdelijk geconfronteerd met verval, omdat de woningvoorraad langzaam maar zeker
veroudert. Ondiep was een buurt met een slechte woningvoorraad (Rob Steinebach,
persoonlijke communicatie, 2016). Buurten met een verloederde woningvoorraad bezitten
een slechte positie op de woningmarkt. Hierdoor verhuizen bewoners met een hoger
inkomen naar beter onderhouden buurten, waardoor de bevolkingssamenstelling van de
buurt vooral uit laagopgeleiden bestaat. In Ondiep woonden veel laagopgeleiden (Rob
Steinebach, persoonlijke communicatie, 2016). Deze mensen zijn minder in staat om hun
huis en woonomgeving netjes te onderhouden dan hoogopgeleiden. Dit kwam omdat deze
mensen vooral bezig waren met hun eigen problemen thuis. Hierdoor onderhielden ze hun
woningen slecht (Loog Landaal, persoonlijke communicatie, 2016). De Ondiepenaren zijn
daarnaast geen mensen die initiatieven creëren om hun woonomgeving aan te pakken.
Volgens Pitkin (2001) is wijkverval een resultaat van bepaalde beslissingen van individuen.
Als men niet besluit haar woonomgeving te verbeteren, blijft deze omgeving verloederd. Dit
staat centraal in de behaviourale benadering, die probeert wijkverval te verklaren
Volgens de institutionele benadering handelt de overheid op een bepaalde manier. Deze
handelingen leiden tot bepaalde processen zoals concentratie en segregatie (Van Kempen,
2002). De overheid kan via centraal geregelde huurprijzen, huurverhogingen en het
aanpassen van de hoogte van de huursubsidies invloed uitoefenen op de kans of men wel of
niet een woning kan vinden (Stam, 2009). Ondiep bestond voor het grootste deel uit sociale
huurwoningen (Rob Steinebach, persoonlijke communicatie, 2016). Hierdoor woonde er
vooral laagopgeleiden in Ondiep.
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4.1.5 Fysieke effecten van herstructurering in Ondiep
De Ondiepenaren zijn geen mensen die initiatieven creëren om hun woonomgeving aan te
pakken en daarom heeft de gemeente Utrecht het herstructureringsproject opgezet, om de
kwaliteit van de wijk op te schroeven (Loog Landaal, persoonlijke communicatie, 2016). Bij
de herstructureringsproces in Ondiep waren verschillende partijen betrokken. In 2000-2001
zijn de eerste gesprekken gevoerd. Aan tafel bij deze gesprekken zaten woningcorporatie
Mitros, gemeente Utrecht, bewonerscommissies, ontwikkelaars en stedenbouwkundige (Rob
Steinebach, persoonlijke communicatie, 2016). Aanleiding voor deze gesprekken was dat
Mitros constateerde dat veel woningen in Ondiep in een slechte fysieke staat verkeerde. Het
plan was dat 2000-2100 woningen werden gesloopt of gerenoveerd. Deze plannen zijn
bedacht tijdens een weekend in Veldhoven blijkt uit de volgende citaat:
‘…Toen lag er dus niks, dus Mitros zat aan tafel, de directeur, de ontwikkelaars, de
gemeente, stedenbouwkundige en dat soort mensen. Er zaten dus wijkbewoners. Er
zaten procesdiensten bij en deze mensen hebben samen dus de visienota
Ondiepdorp in de stad en dat is voor een deel bedacht in het weekend in Veldhoven.
Er ging toen een bus vol mensen en die zijn er allemaal naartoe gegaan en een heel
weekend zitten nadenken over wat moeten we nou precies met die wijk. Daar is
Ondiepdorp in de stad uitgekomen en die is door de raad gegaan…’ (Rob
Steinebach, persoonlijke communicatie, 2016).
Zo is de visienota ‘Ondiepdorp in de stad’ ontstaan. Volgens Loog Landaal (persoonlijke
communicatie) wilde de gemeente Utrecht primair met de herstructurering de kwaliteit van de
woningen aanpakken. Dit is een taak voor de woningcorporatie Mitros. De gemeente houdt
hier toezicht op. Daarnaast had de provincie Utrecht plannen voor Ondiep gemaakt. De
provincie Utrecht wilde dat Ondiep een wijk zou worden waar bewoners hun hele leven
kunnen blijven wonen. De plannen waren dat er naast appartementen, nieuwbouw, sociale
huur, koop woningen ook zorgcomplexen zouden komen. Zo is er in Ondiep een
zorgcomplex gerealiseerd voor mensen met dementie. Daarnaast is er een huisartsenpost in
de wijk gekomen. De wijk moest meer leven bestendig worden, zodat men van de wieg tot
het graf in de wijk Ondiep kan wonen (Rob Steinebach, persoonlijke communicatie, 2016).
Fysieke ingrepen van herstructureringsbeleid hebben vaak invloed op de publieke ruimte en
op de woningen in deze wijk. Daarnaast heeft stedelijke herstructurering invloed op
infrastructuur en voorzieningen (Bolt en Van Kempen, 2003). Volgens Van den Berg (2010)
vallen eigenlijk alle zichtbare gebouwen, pleinen, parken etc. en onzichtbare riolering,
bekabeling etc. bebouwde en natuurlijke onderdelen binnen een wijk onder ‘het fysieke’. Er
wordt dan ook gekeken naar ‘het fysieke’ in de wijk Ondiep. Fysieke herstructurering zorgt
voor een herinrichting van de publieke ruimte. Denk aan nieuwe speeltuintjes of meer groen
in de wijk. In Ondiep is doormiddel van herstructurering de woningvoorraad gerenoveerd of
vernieuwd. Door middel van observatie is er te zien dat de woningen nu goed onderhouden
zijn (zie bijlage 10). De geïnterviewde gezinnen zijn erg tevreden met de fysieke staat van
hun wijk. Zo bevat Ondiep na de herstructurering vele speeltuintjes, skatebanen en
voetbalveldjes waar de kinderen zich kunnen vermaken (Gezin vier, persoonlijke
communicatie, 2016). Vanuit verschillende basisscholen in Ondiep wordt de ‘Brede School’
georganiseerd. Dit houdt in dat er naschoolse activiteiten worden georganiseerd voor
kinderen in de wijk Ondiep.
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Gezinnen 1, 2 en 4 maken veel gebruik van deze activiteiten en vinden dit echt een
toevoeging voor Ondiep. Zo zei gezin 4:
‘…Ja brede school vind ik echt fantastisch, vind ik echt super leuk, doen we ook altijd
aan mee voor de kinderen weet je wel…’ (Gezin vier, persoonlijke communicatie,
2016).
Echter vindt gezin 4 dat de openbare ruimte in Ondiep verbeterd kan worden. Niet iedere
wijkbewoner onderhoudt de fysieke ruimte goed. Sommige bewoners gooien vuil op straat of
laten hun honden uit op straat zonder het op te ruimen. Daarnaast is de openbare ruimte
aangepakt door meer groen in de wijk aan te brengen (Rob Steinebach, persoonlijke
communicatie, 2016). De wijk bevat nu verschillende groenstukjes en voetbalveldjes.

4.1.6 Sociale effecten van herstructurering in Ondiep
Stedelijke herstructurering moet de woningtevredenheid in achterstandswijken opschroeven.
Dit kan bijvoorbeeld door stedelijke herdifferentiatie van de woningvoorraad. De
woningtevredenheid hangt niet alleen af van de fysieke staat van de woonomgeving. De
sociale staat speelt ook een belangrijke rol. Volgens Kleinhans (2005) moet er meer
noodzaak zijn voor sociaal emotionele bindingen van bewoners in wijken. De emotionele
banden, die men met bepaalde plekken in de buurt ontwikkelden, maakten dat bewoners
zich vertrouwd voelden en verschaften hen een bepaalde identiteit. Binding tussen mensen
en plekken is belangrijk, omdat plekken in de buurt belangrijke referentiekaders vormen in
het dagelijks leven (Van der Graaf & Duyvendak, 2009). De sociale effecten worden aan de
hand van woningtevredenheid en buurtbinding gemeten. Om de sociale effecten beter te
kunnen begrijpen wordt er gekeken naar hoe de oude sociale problemen in de wijk zijn
opgelost, tijdens de herstructurering.
De woningtevredenheid is hoog in Ondiep, nadat er is geherstructureerd. Van de zes
gezinnen geven drie gezinnen duidelijk aan dat ze niet zouden wilden wonen in het Oude
Ondiep. Zo geeft gezin 3 het volgende aan:
J: ‘… Wat vond u van de wijk Ondiep, voor de herstructurering, dus voordat alles
nieuw is gebouwd en aangepakt is?’
R: ‘Dan zou ik hier absoluut niet willen wonen…’ (Gezin 3, persoonlijke communicatie,
2016)
Dit kwam omdat Ondiep een slecht imago had en veel criminaliteit (Rob Steinebach,
persoonlijke communicatie, 2016). De oude woningen sloten niet aan op de wensen die de
gezinnen hadden. Door de herstructurering zijn er meer hoogopgeleiden in de wijk komen
wonen.
J: ‘… En zit er nu ook duidelijke verschillen met hoe het nu is in de wijk en voor de
herstructurering?
S: Ja als je naar de cijfers kijkt kun je zien dat er een verschil is in opleidingsniveau
en inkomensniveau ik schat z’n 400-500 nieuwe bewoners ingestroomd, waarvan 400
hoogopgeleiden zijn bijgekomen…’(Rob Steinebach, persoonlijke communicatie,
2016).
Steinebach vindt de nieuwe huizen in Ondiep erg aantrekkelijk voor deze groep. De huizen in
de wijk Ondiep liggen erg centraal, dichtbij het station en erg dicht op het centrum van
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Utrecht. Ellen van Beckhoven, werknemer van de gemeente Utrecht en onderzoekster op
gebied van herstructureringsprocessen, is van mening dat de toename van het aantal
hoogopgeleiden een logisch gevolg is van de herstructurering.
‘… Kijk als je woningen sloopt. Als je bijvoorbeeld sociale huurwoningen sloopt en je
bouwt daar koopwoningen voor terug, dan krijg je een ander publiek. Zo werkt het
gewoon, dat is natuurlijk logisch…’ (Ellen van Beckhoven, persoonlijke communicatie,
2016).
Een ander doel van de herstructurering was grip krijgen op de sociale problemen in de wijk
Ondiep. De sociale makelaars in de wijk Ondiep begeleidde de bewoners intensief tijdens dit
proces. Door dit te doen konden ze de Ondiepenaren helpen met het aanpakken van hun
problemen. Hierdoor konden ze weer met een schone lei starten. De Gemeente Utrecht krijgt
meer geld om sociale problemen in de wijk aan te pakken, omdat Ondiep een krachtwijk is.
Een belangrijke factor om sociale problemen aan te pakken is het onderwijs voor de kinderen
in Ondiep. De school moet kinderen goede voorlichting geven. Loog Landaal is van mening
dat je via school het meest bereikt, dit blijkt ook uit de volgende citaat:
‘…Want het ging natuurlijk ook niet echt heel goed met Ondiep. Kinderen te dik, te
weinig naar school, veel werkeloosheid, ongezonde levensstijl. Dat is niet goed
natuurlijk. Een project dat heel goed werkte was de school. Je had de Brede school
waardoor kinderen overblijven en dan tussen de middag gezond eten krijgen. Neem
een appel mee naar school. Op een gegeven moment was wel duidelijk dat je via de
school het meeste bereikt zeg maar…’ (Loog Landaal, persoonlijke communicatie,
2016).
Een ander belangrijk doel van de gemeente Utrecht was de criminaliteit, die veroorzaakt
wordt door hangjongeren, aan pakken in Ondiep (Loog Landaal, persoonlijke communicatie,
2016). Volgens Rob Steinebach (persoonlijke communicatie) waren deze hangjongeren een
dagelijks probleem. Door de komst van meer wijkagenten in de wijk Ondiep en de aanpak
achter de voordeur is het aantal hangjongeren gigantisch verminderd (Rob Steineback,
persoonlijke communicatie, 2016).
Volgens Kleinhans (2005) moet er meer noodzaak zijn voor sociaal emotionele bindingen
van bewoners in wijken. De emotionele banden, die men met bepaalde plekken in de buurt
ontwikkelden, maakten dat bewoners zich vertrouwd voelden en verschaften hen een
bepaalde identiteit. Binding tussen mensen en plekken is belangrijk omdat plekken in de
buurt belangrijke referentiekaders vormen in het dagelijks leven (Van der Graaf &
Duyvendak, 2009). Om een goedlopende gemeenschap te krijgen in een geherstructureerde
buurt is het van belang om een gevoel van verbondenheid en gevoel van
gemeenschappelijkheid te creëren onder de bewoners (Rennick, 2003). De nieuwe groep
bewoners zou goed moeten integreren met de gevestigde gemeenschap in de wijk. Volgens
Ellen van Beckhoven (persoonlijke communicatie) gaat dit niet automatisch. Dit ligt volgens
haar aan het feit dat het verschillende type mensen zijn. De wijk trekt door het toevoegen
van meer koopwoningen meer hogere inkomens aan. In de cijfers krijgt de wijk dan een beter
beeld, maar dat wilt niet zeggen dat iedereen daar evenveel van profiteert. Een wijk kan
cijfermatig er wel beter aan toe zijn, maar er kunnen nog wel veel problemen heersen. Een
goede integratie tussen de nieuwe bewoners en de gevestigde gemeenschap blijkt een
opgave (Rob Steinebach, persoonlijke communicatie, 2016).
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Er is een tweedeling merkbaar tussen de nieuwe bewoners en de gevestigde gemeenschap.
Dit blijkt ook uit de volgende citaat:
J: ‘…En heeft u het gevoel dat de mensen wel goed met elkaar samenleven of dat het
wel eens frictie oplevert?
R: Het levert regelmatig frictie op, vooral met de kinderen. De kinderen in de
speeltuin, en die echte Ondiepers laten hun kinderen maar buiten spelen vanaf ze
twee zijn ofzo. Wij, de wij mensen, om het maar zo zwart-wit te zeggen, maar het is
gewoon echt zo, die blijven er wel bij of die gaan wel mee naar de speeltuin. Er
gebeuren regelmatig akkefietjes in de speeltuin, en die worden dan heel kinderachtig
via facebook uitgevochten en dan krijg je hele verhalen op Facebook van je blijft met
je poten van mijn kind af en dit en dat. …’ (Gezin 4, persoonlijke communicatie,
2016).
Dit blijkt ook uit deze citaat:
‘… Binnen ons, dus de Kleine Wijk, daar zijn veel nieuwe mensen komen wonen en
tuurlijk zien we wel dat het af en toe lastig is om te integreren en ook met dingen die
af en toe via Facebook tot uiting komen…’ (Gezin 2, persoonlijke communicatie,
2016).
Er blijkt een sterk wij en zij gevoel te zijn in de wijk Ondiep. Sociale makelaars in de wijk
Ondiep proberen deze groepen nader tot elkaar te brengen, door vele activiteiten in de wijk
te organiseren. Zo wordt er in het buurtcentrum ‘De Speler’ verschillende buurtfeesten en
activiteiten georganiseerd waar iedereen zich voor kan inschrijven. Voorbeelden van deze
feesten en activiteiten zijn, een Sinterklaasfeest, Wijkkoor, Zomerfeest enzovoort. Zo
vertelde gezin 2 (persoonlijke communicatie) dat zij in ‘De Speler’ een sportzaaltje hebben
afgehuurd voor kinderfeestjes. Bewoners en sociale makelaars organiseren samen de
activiteiten. Gezin 2 gaf aan dat zij actief zijn in het organiseren van activiteiten. Gezin 6
(persoonlijke communicatie) is van mening dat er genoeg ruimte is voor gezinnen om actief
te zijn in de wijk Ondiep. Gezin 6 is zelf niet actief in de wijk Ondiep, vanwege een drukke
sociale kring. Gezin 3 gaf aan geen behoefte te hebben om meer betrokken te zijn in de wijk
Ondiep. Verder gaf gezin 3 ook aan dat ze geen behoefte hadden om te integreren met de
gevestigde gemeenschap van Ondiep. Zolang ze zonder conflicten kunnen samenleven is
het wat gezin 3 betreft goed genoeg (Gezin drie, persoonlijke communicatie, 2016).
Ook Rob Steinebach en Loog Landaal bevestigen dat er veel ruzies plaatsvinden tussen de
nieuwe bewoners van Ondiep en de gevestigde gemeenschap. Loog Landaal (persoonlijke
communicatie) heeft in zijn loopbaan vele burenruzies moeten oplossen. Volgens Loog
ontstaan er veel ruzies door de onderlinge communicatie. De gevestigde gemeenschap
communiceert op een andere manier dat de nieuwe bewoners. Dit leidt tot onderlinge frictie.
Hieronder staat een citaat van Loog Landaal met een voorbeeld:
‘…En een familie die van buiten Ondiep kwam die heb ik bijna huilend aan tafel
gehad. Ze wilden best met elkaar praten, maar zo in een totaal andere wereld. En de
manier waarop je iemand moet aanspreken op zijn gedrag bijvoorbeeld. Dat moet je
echt weten hoe je dat moet doen. Zo’n hoogopgeleide denkt nou daar ga ik heen en
ik vertel de feiten, ik heb last van uw muziek. En kan het wat zachter. Nou dan zit die
Ondieper gelijk in de hoogste boom, die zegt ik woon hier langer dan jij en waar
bemoei jij je eigen mee. Terwijl als je zegt mijn kind is ziek het ligt in bed en het kan
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niet slapen. Dan zegt zo’n Ondieper van ik doe het gelijk zachtjes. Dat is zo bepalend
hoe je mensen benaderd, en daar zag ik in die tijd al heel veel gedoe mee. En dat
geldt natuurlijk ook voor instanties die daar werken. Als je daar als ambtenaar in komt
zo van nou ik kom eens even hier wat dingen regelen. Nou dan sta je zo weer
buiten…’(Loog Landaal, persoonlijke communicatie, 2016).

4.1.7 Woonkwaliteit in Ondiep
Om te kijken of herstructurering inderdaad heeft geleid tot een betere woonkwaliteit, wordt er
gevraagd aan de gezinnen om de wijk Ondiep voor de herstructurering te vergelijken met de
Ondiep na de herstructurering. Er is de gezinnen gevraagd om de woonkwaliteit uit te
drukken in een cijfer. Alle gezinnen geven aan dat woonkwaliteit verbeterd is. Loog Landaal
(persoonlijke communicatie) concludeert dat de herstructurering in Ondiep succesvol is
geweest. De grootste opgave voor de komende dertig jaar is dat de nieuwe bewoners en de
gevestigde gemeenschap goed samenleven (Rob Steinebach, persoonlijke communicatie,
2016). De ruzies hebben een invloed op de woonkwaliteit. Toch geven alle gezinnen aan
zeer prettig te wonen in de wijk Ondiep. Ze voelen zich erg thuis in de wijk en willen de
komende jaren nog blijven wonen. Dit blijkt uit het volgende citaat:
‘… Haha nee we hebben geen concrete verhuisplannen. We zitten heerlijk hier
haha…!’ (Gezin 1, persoonlijke communicatie, 2016).
De woonkwaliteit van gezinnen wordt als zeer goed ervaren. Een van de interview vragen
was ‘Welk cijfer geeft u de woonkwaliteit in Ondiep?’. De woonkwaliteit werd door gezin 6
met een acht en een half beoordeeld. Dit is een erg hoog cijfer. Gezin 6 veronderstelt dat de
herstructurering heeft bijgedragen tot aantrekkelijkere woningen voor gezinnen in Ondiep.
Het is van een oude buurt, waar niks werd onderhouden, opgeknapt tot een aantrekkelijke
wijk voor gezinnen.
J: ‘…En vindt u dat de wijk Ondiep na de herstructurering meer geschikt is voor
gezinnen om daar te wonen?
R: Ja zeker. Als je kijkt van hoeveel huizen te koop komen en hoe snel ze weer
verkocht worden, dat zegt ook wel iets. De woning is ook echt perfect want ik het drie
verdiepingen, vijf slaapkamers en een grote tuin en ja het is allemaal nieuw… Daar
hebben we natuurlijk ook wel voor betaald, maar goed z’n huis in de stad is natuurlijk
prima…’ (Gezin 6, persoonlijke communicatie, 2016).
Het feit dat huizen snel verkocht worden in de wijk Ondiep, geeft aan dat Ondiep een gewilde
woonwijk is. Volgens gezin 3 (persoonlijke communicatie) is er sinds de herstructurering echt
een babyboom gaande in Ondiep. Alle gezinnen geven aan dat de herstructurering voor hun
succesvol is geweest. Dit komt omdat ze zonder dat er is geherstructureerd niet in Ondiep
willen wonen.
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5.1

Conclusie

Dit hoofdstuk geeft de conclusie weer die voortkomt uit de analyse van dit onderzoek. Na
deze conclusie volgen de aanbevelingen, die aan de hand van de verkregen inzichten
gedaan kunnen worden voor onder andere verder wetenschappelijk onderzoek, maar ook
voor een maatschappelijke reflectie op de beleidspraktijk. Als laatst wordt er een reflectie
gedaan op dit onderzoek en de verkregen inzichten weergegeven.

5.1.1 Conclusie
In Ondiep is er geherstructureerd, omdat er sprake was van wijkverval. Veel sociale huur
woningen waren verwaarloost en vervallen. Er bestaan drie theoretische benaderingen voor
wijkverval. De ecologische, behaviourale en institutionele benadering geven een completer
beeld van de oorzaken van wijkverandering in Ondiep. Er is namelijk sprake van een mix
tussen te verschillende benaderingen in plaats van een dominante benadering die oorzaak is
voor het wijkverval in Ondiep. De overheid is een belangrijke speler in het verzorgen van
sociaal woningaanbod volgens de institutionele benadering. Ondiep bestond voornamelijk uit
sociale huurwoningen die worden bewoond door laagopgeleiden. Laagopgeleiden zijn
minder goed in staat om de kwaliteit van de buurt te behouden. Doordat er in Ondiep veel
laagopgeleiden woonden die niet goed instaat waren om hun woning en buurt goed te
onderhouden, kozen de hoger opgeleiden voor buurten die in een betere fysieke staat
verkeerde, waardoor er in Ondiep procentueel veel laagopgeleiden woonden. Volgens de
ecologische benadering bestaat er namelijk competitie tussen buurten en in de mooiste buurt
gaan de hoger opgeleiden wonen. Daarnaast waren de Ondiepenaren te veel bezig met hun
eigen problemen achter de voordeur waardoor ze niet in staat waren om hun woning goed te
onderhouden. Volgens de behaviourale benadering is wijkverandering een resultaat van
bepaalde beslissingen van individuen. De wijkverval was voor de gemeente een belangrijke
reden om samen met Mitros de wijk Ondiep grondig te herstructureren.
In dit onderzoek is er gezocht naar een antwoord op de volgende vraag: Hoe beïnvloeden
de effecten van herstructurering de woonkwaliteit van gezinnen in de binnenstedelijke
wijk Ondiep in Utrecht? Om deze vraag te beantwoorden is er gekeken naar verschillende
theoretische benaderingswijzen zoals de fysieke- en sociale effecten van herstructurering in
Ondiep en de mate van buurthechting van gezinnen. Door middel van interviews met
gezinnen en verschillende experts is er geprobeerd om een antwoord te vinden op de
hoofdvraag. Als men spreekt van fysieke herstructurering in Ondiep, dan bedoelt men de
aanpak van de woningvoorraad en openbare ruimte. Fysieke herstructurering leidt tot een
verbeterende woningvoorraad. Uit het interview met Loog Landaal is gebleken dat het
aanpakken van de kwaliteit van de woningen in Ondiep het belangrijkste doel was van de
gemeente Utrecht. Doormiddel van sloop, renovatie en nieuwbouw is dit geprobeerd te doen.
Uit de interviews met de verschillende gezinnen blijkt dat de woningvoorraad aanzienlijk is
verbeterd. Zo bevat Ondiep nu veel meer koopwoningen dan voorheen, voornamelijk
aantrekkelijke ruime eengezinswoningen. Door middel van observatie en interviews is dit
vastgesteld. Alle gezinnen die zijn geïnterviewd geven aan dat ze en tevreden zijn met hun
woning. Ze geven aan dat ze niet in het oude Ondiep willen wonen, vanwege de slechte
woningen en imago. Een ander doel van herstructurering is de openbare ruimte verbeteren.
In Ondiep is de openbare ruimte en groenvoorziening aangepakt. Uit de interviews met
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gezinnen is gebleken dat ze tevreden zijn over de openbare ruimte, maar dat er wel ruimte is
voor verbetering, zo ligt er altijd nog wel veel vuil op straat in vergelijking tot omliggende
wijken. Dit komt doordat er vanuit de gemeente Utrecht is bezuinigd op de mate waarin de
openbare ruimte en groenvoorziening in Utrecht wordt onderhouden. Verder is het belangrijk
dat de wijk kindvriendelijk genoeg is. Sommige gezinnen vinden de verkeerssituatie in de
wijk minder geschikt voor kleine kinderen, maar zijn desondanks zeer tevreden.
Er zijn ook verschillende sociale effecten van de herstructurering merkbaar in Ondiep. De
bevolkingssamenstelling is veranderd. Veel bewoners van de gevestigde gemeenschap zijn
verhuist en daarmee zijn de problemen verminderd. Herstructurering dient meer kwaliteit en
keuzemogelijkheden te bieden aan midden- en hogere inkomensgroepen en op die wijze bij
te dragen aan de economische structuurversterking van Ondiep en de ruimtelijke mismatch
van woonwensen en woonkwaliteit te verminderen voor hoogopgeleiden (Kleinhans, 2005,
p.4). Tegenwoordig wonen er steeds meer hoogopgeleiden gezinnen in Ondiep. Dit komt
omdat de woonwensen van de gezinnen passen bij de woonkwaliteit van Ondiep. Er zijn
aantrekkelijke woningen voor deze groep in de wijk Ondiep zijn bijgebouwd wat doormiddel
van observatie is waargenomen. Volgens de geïnterviewde zijn de woningen in Ondiep ruim.
Daarnaast hebben de woningen een ruime tuin en zijn dicht bij het centrum en Centraal
Station gelegen. Deze woningen zijn volgens Lia Karsten erg aantrekkelijk voor deze
doelgroep vanwege de tijdruimtelijke nabijheid van vele voorzieningen die de grote stad te
bieden heeft. Meer hoogopgeleiden in een wijk leiden tot meer positieve sociale contacten
tussen de verschillende bevolkingsgroepen van een wijk. Dit blijkt in Ondiep niet zo te zijn.
De hoogopgeleiden nieuwe bewoners botsten regelmatig met de lager opgeleiden
gevestigde gemeenschap. Er is sprake van weinig integratie tussen de twee groepen. Uit de
interviews met de gezinnen kwam naar voren dat er een wij-zij mentaliteit heerst in Ondiep.
Lia Karsten gaf aan dat het stadsgezin graag in een gemixte wijk wil wonen. Alleen gezin 2
gaf aan hiertoe behoefte te hebben. Alle geïnterviewde bewoners zijn tevreden met hun
woning. Hierdoor is de woningtevredenheid hoog in de wijk Ondiep.
Een goede buurthechting zorgt ervoor dat mensen niet willen verhuizen. Er is sprake van
fysieke buurthechting onder gezinnen met de wijk Ondiep. Fysieke buurthechting houdt in
dat bewoners wonen in een koophuis en geen verhuisplannen hebben. Vijf van de zes
geïnterviewde gezinnen wonen in een koophuis en geven aan geen verhuisplannen te
hebben. De gezinnen willen voor een lange periode in Ondiep wonen. De mate van sociale
buurthechting verschilt onder de gezinnen. Sociale buurthechting hangt af van de mate
waarin bewoners actief zijn in een wijk. Sommige gezinnen geven aan dat ze niet actief in de
wijk willen zijn, terwijl andere gezinnen actief zijn door activiteiten te organiseren. Alle
gezinnen bevestigen goed contact te hebben met hun directe buren. Echter hebben de
nieuwe Ondiepenaren niet altijd goed contact met de gevestigde gemeenschap. Volgens
Ellen van Beckhoven is dit logisch, omdat het verschillende typen mensen zijn. De
geïnterviewde gezinnen voel zich desondanks thuis in de wijk Ondiep en zijn tevreden over
hun woonkwaliteit.
Geconcludeerd kan worden dat de herstructurering heeft geleid tot een verbeterde
woningvoorraad. De openbare ruimte wordt ook beter geacht dan voorheen. Doordat Ondiep
een aantrekkelijkere woningvoorraad heeft, wonen er meer hoogopgeleiden in de wijk.
Hoogopgeleiden zijn in deze wijk komen wonen, vanwege de betaalbare ruime woningen,
tijdruimtelijke nabijheid van verschillende voorzieningen. De gezinnen voelen zich verbonden
met de wijk. Hoewel de fysieke buurthechting groter is dan de sociale buurthechting. Dit
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komt, omdat de gevestigde gemeenschap en de nieuwe Ondiepenaren regelmatig botsen en
er sprake is van een slechte integratie in de wijk. Dit beïnvloedt de woonkwaliteit van de
gezinnen licht. Desondanks krijgt de woonkwaliteit een acht en een half

5.2

Aanbevelingen

Deze paragraaf gaat verder in op de aspecten die voor onderzoek de moeite waard zullen
zijn om verder uit te diepen. Verder komt er uit de conclusie van dit onderzoek ook een
maatschappelijk vraagstuk naar boven. De aanbevelingen die hieronder worden gedaan,
zullen dan ook meer leiden tot een reflectie van de beleidspraktijk voor gemeente Utrecht.
De gemeente wordt aanbevolen om rekening te houden met de wensen van hoogopgeleiden
gezinnen met jonge kinderen. Hoogopgeleide gezinnen is een belangrijke groep voor een
stad zoals Utrecht. Ze maken gebruik van verschillende faciliteiten en consumeren veel.
Ondiep wordt aantrekkelijker als woonplek voor hoogopgeleide gezinnen. Uit de conclusie
kwam naar voren dat Ondiep na de herstructurering erg verbeterd is op fysiek vlak, maar dat
er nog wel ruimte was voor verbetering. Zo ligt er in Ondiep veel vuil op straat in vergelijking
met omliggende wijken. Om de wijk meer leefbaar te houden, kan de gemeente Utrecht
ervoor zorgen om de wijk vaker schoon te vegen. Zo wordt de kwaliteit van de openbare
ruimte optimaal behouden. Dit is bevorderlijk voor een goede woonkwaliteit.
Uit de verschillende interviews bleek dat de verkeerssituatie in Ondiep veiliger moet. Veel
auto’s rijden te hard. In Ondiep wonen veel kinderen. De gemeente Utrecht kan meer
zebrapaden en ‘let op uw snelheid’ borden plaatsen om de wijk veiliger en kindvriendelijker
te maken. Vanuit een maatschappelijk oogpunt moet de gemeente Utrecht dit ook echt
aanpakken, want een verbetering van de verkeerssituatie is altijd gewenst, vooral als deze
situatie gevaren meebrengt voor kinderen.
De gemeente Utrecht kan in hun herstructureringsbeleid meer aandacht schenken aan de
sociale buurthechting van bewoners. Zo moeten de nieuwe bewoners en de gevestigde
gemeenschap goed met elkaar kunnen integreren. De integratie van de nieuwe bewoners in
een wijk verdient daarom meer aandacht te krijgen. In dit onderzoek kwam naar voren dat de
mate van sociale buurthechting invloed kan hebben op de woonkwaliteit. Daarnaast is het
interessant om voor een vervolgonderzoek een grotere groep te interviewen, waarvan meer
bewoners van de gevestigde gemeenschap. Het was moeilijk om deze groep mensen te
benaderen, gezien de geringe tijdlimiet en het feit dat de gevestigde gemeenschap niet wilde
meewerken aan dit onderzoek. Deze bewoners kunnen vanuit hun standpunt de
woonkwaliteit beoordelen.
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5.3

Reflectie

Het schrijven van een bacheloronderzoek bleek een leuke maar tijdrovend karwei.
Terugkijkend op het onderzoek vond ik het opstellen van een goed onderzoekvoorstel al
lastig. Ik wist in grote lijnen wat ik wilde onderzoeken, maar om dit concreet maken naar een
hoofdvraag bleek toch moeilijker dan verwacht. De vraagstelling is tijdens dit onderzoek een
paar keer aangepast. Ook wilde ik eerst gebruik maken van theoretische hypotheses. Door
gebruik te maken van hypotheses focust het onderzoek vooral op het toetsen van deze
hypotheses. Het kan dan zo zijn dat er belangrijke informatie wordt gemist. Er is toen
gekozen om niet te gaan werken met vooraf vastgestelde hypotheses, om zo een grotere
scala aan informatie te verzamelen. Toen er eenmaal een goed onderzoekvoorstel lag was ik
tevreden.
Het werven van geschikte gezinnen voor dit onderzoek bleek moeizamer te gaan dan
verwacht. Zo wilden veel gezinnen in Ondiep niet meewerken met dit interview. Er zijn in
totaal zes interviews gehouden. Er is gekozen om het bij zes interviews te laten. De zes
interviews gaven in grote lijnen de zelfde bevindingen aan, daarom is er niet verder gezocht
naar nieuwe respondenten. De experts waren echter wel sneller bereidt om mee te werken.
Volgens Loog Landaal, een geïnterviewde expert, is het ook logisch dat veel gezinnen in
Ondiep weigeren mee te werken. Veel oude bewoners van de gevestigde gemeenschap
vinden zoiets te moeilijk en te spannend, vooral als het interview opgenomen wordt (Loog
Landaal, persoonlijke communicatie, 2016). Achteraf had ik toch graag gezinnen willen
interviewen, die behoren tot de gevestigde gemeenschap. Misschien had dit geleid een
andere uitkomst van dit onderzoek. Verder heb ik besloten om de deelvragen aan te passen
tijdens dit proces. De deelvragen, die ik geformuleerd had in het onderzoeksvoorstel, bleken
qua vraagstelling niet passend genoeg bij het onderzoek. Niet alle bronnen kunnen even
betrouwbaar zijn. Dit komt doordat niet alle bronnen geschreven zijn door academici. Zo zijn
er bronnen gebruikt van de woningcorporatie Mitros. De herstructurering is uitgevoerd door
Mitros in samen werking met de gemeente Utrecht. De eigen publicaties van Mitros kunnen
hierdoor een positiever beeld schetsen van de werkelijkheid.
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Interviewguide Lia Karsten.
Functieomschrijving
Lia Karsten is een professor stadsgeografie aan de universiteit van Amsterdam. Mevrouw heeft veel
onderzoek gedaan naar gezinnen die leven in de grote steden.
Datum: 22-3-2016
Tijd: 16.00
Locatie: Nieuwe Achtergracht 166 Amsterdam
Aanwezig: Lia Karsten, Lisa Harbers & Jailin van der Wijk
Doel

Achterhalen van de dominante structurele woonwensen van gezinnen.
Voorstelronde

Introductie

Aanleiding: Vertellen over onze studie en over onze onderwerpen bachelor scriptie. Daarna
vertellen waarom mevr. benaderd is voor een interview

Onderwerp Jailin: Herstructurering van bestaande woonwijken, waarbij verouderde, sociale
huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwe koopwoningen, leidt tot een meer
gemengde wijkbevolking, gelet op inkomens, huishoudtypen en etniciteit. Daarnaast vind de trek
van meer gezinnen met midden- en hoge inkomens naar de stadswijken plaats Deze gezinnen
stellen bepaalde eisen op voor hun woonomgeving en woonkwaliteit Ik ga onderzoeken hoe deze
twee trends in verband staan met elkaar. Hoe beïnvloeden de effecten van herstructurering de
woonkwaliteit van gezinnen in de binnenstedelijke wijk Ondiep in Utrecht. Uitleggen waarom Ondiep
is gekozen.

Onderwerp Lisa: Toenemende aantal kinderen in de stad zorgt voor nieuwe ontwikkelingen. Hoe
kan de stadswijk zich aanpassen aan de beleving en de behoeften van het kind? Hoe beleven en
ervaren kinderen hun leefomgeving en hoe kan de gemeente daar op inspelen?

Vragenlijst Jailin:
Hoe bent u erbij gekomen om het fenomeen ‘gezinnen in steden’ te gaan onderzoeken?
Hoe bewust maken gezinnen de keuze om in binnenstedelijk gebied te gaan wonen?
Is er sprake van bepaalde dominante structurele woonwensen onder deze gezinnen?
Heeft u enig verband kunnen waarnemen tussen herstructureringsprojecten in
binnenstedelijke centrumwijken in Nederland en een stijging van het aantal die woonbaar
zijn in de stad?
Hebben gezinnen in de binnenstad wonen bepaalde eisen aan hun
woonomgeving(woonkwaliteit)?
In hoeverre speelt de directe woonomgeving mee bij de woonwensen van de middenklas
gezinnen?
Vorige maand kwam het CBS met nieuwe cijfers naar buiten over het feit dat Steeds meer
gezinnen verhuizen van de grote stad naar andere plekken in het land. Denkt u dat dit iets
tijdelijks is?
Vragenlijst Lisa:
Waarom komen in stadswijken veel gezinnen met kinderen wonen, wat maakt het
aantrekkelijk?
Beleeft een kind dat in de binnenstad woont de ruimte anders?
Hoe verandert de stad mee? Gebeurt dit überhaupt?
-In hoeverre is de stadswijk nu geschikt voor kinderen?
-Hoe kan de stad zich aanpassen aan kinderen?
Wat voor beleid kan er gevoerd worden?
Afsluitende vragen:
Heeft u nog tips met betrekking tot de interviews en ons onderzoek?
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Interviewguide Rob Steinebach.
Functieomschrijving:
Meneer steunt bewonerscommissies bij het complexe proces van sloop en/of renovatie van hun
woningen, zodat zij in staat zijn een maatregelenpakket en een goed sociaal plan overeen te komen,
waarmee de gevolgen van de aanpak worden opgevangen. Hij doet dit in de wijk Ondiep en helpt
bewoners bij het herstructureringsproces.
Datum: 19-04-2016
Tijd: 13.15
Locatie: De Speler, Thornbeckelaan 18c.
Aanwezig: Rob Steinebach, Jailin van der Wijk & Leon Heger
Doel
Inzicht te krijgen op het herstructureringsproces in de wijk Ondiep en hoe dit proces effect heeft op de
bewoners in deze wijk. En daarnaast inzicht krijgen in hoe de effecten van herstructurering de
woonkwaliteit in deze wijk beïnvloedt.

Voorstelronde
Introductie
Aanleiding: Vertellen over onze studie en over onze onderwerpen bachelor scriptie.
Daarna vertellen waarom meneer benaderd is voor een interview
Onderwerp Jailin: Herstructurering van bestaande woonwijken, waarbij verouderde, sociale
huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwe koopwoningen, leidt tot een meer
gemengde wijkbevolking, gelet op inkomens, huishoudtypen en etniciteit. Daarnaast vind de trek
van meer gezinnen met midden- en hoge inkomens naar de stadswijken plaats Deze gezinnen
stellen bepaalde eisen op voor hun woonomgeving en woonkwaliteit Ik ga onderzoeken hoe deze
twee trends in verband staan met elkaar. Hoe beïnvloeden de effecten van herstructurering de
woonkwaliteit van gezinnen in de binnenstedelijke wijk Ondiep in Utrecht. Uitleggen waarom Ondiep
is gekozen.
Onderwerp Leon: Een vergelijkend onderzoek tussen de wijken Lombok en Ondiep, over de rol die
de overheid heeft gespeeld in de gentrification van de wijken. In Lombok is er sprake van een
bottom-up proces en in Ondiep van een meer top-down proces. In het onderzoek zal er worden
gekeken hoe deze twee vormen van elkaar verschillen. Dit zal worden bekeken aan de hand van
drie factoren: de woningmarkt, het gemiddeld inkomen en het gemiddeld opleidingsniveau

Werkzaamheden van Rob Steinebach:
- Wat zijn uw werkzaamheden?
- Wat doet de stichting Mekaar?
- Heeft u veel direct contact met de bewoners?
- Hoe ziet u de wijk Ondiep?
Vragen Jailin:
Heeft de herstructurering in Ondiep geleid tot een meer gemengde wijkbevolking qua
huishoudtypes? Lees; meer (jonge) gezinnen?
Welke woonwensen hebben de gezinnen in Ondiep volgens u, waarom hebben zij juist
voor deze wijk gekozen?
Wat voor eisen stellen de bewoners van Ondiep aan hun woonomgeving/woonkwaliteit?
-Stellen bewoners bepaalde eisen aan hun woningen?
-Stellen bewoners bepaalde eisen aan hun buitenomgeving?
Krijgt u veel klachten van de bewoners over de woonomgeving?
-Zo ja waar bestaan die klachten uit?
-Waar komen deze klachten vandaan?
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Welke grote effecten heeft de herstructurering in de wijk Ondiep gehad?
Is sprake van een grotere woningtevredenheid na de herstructurering onder bewoners?
Heeft de herstructurering in Ondiep geleid tot een economische en sociale impuls in de
wijk?
Vragen Leon:
Ontwikkeling gentrification Ondiep:
- Wanneer toonde Ondiep voor het eerst tekenen van gentrification?
- Kunt u een beeld schetsen van de situatie in Ondiep voor de gentrification?
- In hoeverre is die situatie nu veranderd? (waar komt dit door)
Woningmarkt:
- In hoeverre heeft de gentrification in Ondiep invloed gehad op de woningmarkt?
- Welke rol hebben overheid en woningcorporaties gespeeld bij de gentrification van
Ondiep?
- Op welke wijze is het woningaanbod veranderd in Ondiep?
- In hoeverre is er sprake van verdringing op de woningmarkt in Ondiep?
- Zijn er nog voldoende betaalbare (huur)woningen in de wijk?
Afsluitende vragen:
Heeft u nog vragen over onze onderzoeken?
Weet u nog gezinnen die open zouden staan voor een gesprek?
Wilt u ons onderzoek toegestuurd krijgen?
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Interviewguide Ellen van Beckhoven.
Functieomschrijving:
Mevrouw heeft in haar carrière veel onderzoek gedaan naar de economische, fysieke- en sociale
effecten van herstructurering. Mevrouw is gepromoveerd aan de universiteit van Utrecht. In 2003-2006
heeft mevrouw haar promotieonderzoek afgerond.
Onderwerp: In een Europese context naar effecten van verschillende elementen van de aanpak van
naoorlogse woonwijken: sociale mix, bewonersparticipatie, sociale cohesie, integrale aanpak, publiekprivate-samenwerking.
Titel proefschrift: ‘Decline and Regeneration. Policy responses to processes of change in post-WWII
urban neighborhoods’. Tegenwoordig werkt ze voor de gemeente Utrecht als adviseur Wonen.
Datum: 21-04-2016
Tijd: 14.30
Locatie: Stadskantoor, Utrecht
Aanwezig: Ellen van Beckhoven, Jailin van der Wijk & Leon Heger
Doel
Inzicht te krijgen op het herstructureringsproces in de wijk Ondiep en hoe dit proces effect heeft op de
bewoners in deze wijk. En daarnaast inzicht krijgen in hoe de effecten van herstructurering de
woonkwaliteit in deze wijk beïnvloedt.

Voorstelronde
Introductie
Aanleiding: Vertellen over onze studie en over onze onderwerpen bachelor scriptie. Daarna vertellen
waarom meneer benaderd is voor een interview.
Onderwerp Jailin: Herstructurering van bestaande woonwijken, waarbij verouderde, sociale huurwoningen
worden gesloopt en vervangen door nieuwe koopwoningen, leidt tot een meer gemengde wijkbevolking,
gelet op inkomens, huishoudtypen en etniciteit. Daarnaast vind de trek van meer gezinnen met midden- en
hoge inkomens naar de stadswijken plaats Deze gezinnen stellen bepaalde eisen op voor hun
woonomgeving en woonkwaliteit Ik ga onderzoeken hoe deze twee trends in verband staan met elkaar.
Hoe beïnvloeden de effecten van herstructurering de woonkwaliteit van gezinnen in de binnenstedelijke
wijk Ondiep in Utrecht. Uitleggen waarom Ondiep is gekozen.
Onderwerp Leon: Een vergelijkend onderzoek tussen de wijken Lombok en Ondiep, over de rol die de
overheid heeft gespeeld in degentrificationvan de wijken. In Lombok is er sprake van een bottom-up proces
en in Ondiep van een meer top-down proces. In het onderzoek zal er worden gekeken hoe deze twee
vormen van elkaar verschillen. Dit zal worden bekeken aan de hand van drie factoren: de woningmarkt, het
gemiddeld inkomen en het gemiddeld opleidingsniveau

Werkzaamheden van Ellen van Beckhoven:
•
Wat zijn uw werkzaamheden?
•
Hoe ziet u de wijk Ondiep?
Vragen Jailin:
Heef de herstructurering in wijken zoals Ondiep geleidt tot een meer gemengde wijkbevolking
qua huishoudtypes? Lees; meer (jonge) gezinnen?
Welke effecten herstructurering op bewonersparticipatie?
Wat voor eisen stellen de bewoners van wijken zoals Ondiep aan hun
woonomgeving/woonkwaliteit?
-Stellen bewoners bepaalde eisen aan hun woningen?
-Stellen bewoners bepaalde eisen aan hun buitenomgeving?
Welke factoren moet een herstructureringsproces bezitten om een succes te worden?
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Welke grote effecten heeft de herstructurering in de wijk Ondiep gehad?
Is sprake van een grotere woningtevredenheid na de herstructurering onder bewoners?
Heeft de herstructurering in Ondiep geleid tot een economisch en sociaal impuls in de wijk?
Vragen Leon:
Ontwikkeling gentrification Ondiep:
•
•
•

Wanneer toonde Ondiep voor het eerst tekenen van Gentrification?
Kunt u een beeld schetsen van de situatie in Ondiep voor degentrification?
In hoeverre is die situatie nu veranderd? (waar komt dit door)

Woningmarkt:
•
•

In hoeverre heeft degentrificationin Ondiep invloed gehad op de woningmarkt?
Welke rol hebben overheid en woningcorporaties gespeeld bij degentrificationvan
Ondiep?
•
Op welke wijze is het woningaanbod veranderd in Ondiep?
•
In hoeverre is er sprake van verdringing op de woningmarkt in Ondiep?
•
Zijn er nog voldoende betaalbare (huur)woningen in de wijk?
Afsluitende vragen:
Heeft u nog vragen over onze onderzoeken?
Weet u nog gezinnen die open zouden staan voor een gesprek?
Wilt u ons onderzoek toegestuurd krijgen?
Hartelijk dank en presentje geven!
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Interviewguide Loog Landaal.
Functieomschrijving:
Meneer is wijkadviseur in Rivierenwijk en Dichterswijk Wijkbureau Zuidwest in Utrecht. Meneer is
nauw betrokken geweest bij het herstructureringsproces in Ondiep. Hij is vanaf 2005 tot 2014
werkzaam geweest als wijkadviseur in Ondiep.
Datum: 02-06-2016
Tijd: 11.00
Locatie: Stadskantoor, Utrecht
Aanwezig: Loog Landaal, Jailin van der Wijk & Leon Heger
Doel
Inzicht te krijgen op het herstructureringsproces in de wijk Ondiep en hoe dit proces effect heeft op de
bewoners in deze wijk. En daarnaast inzicht krijgen in hoe de effecten van herstructurering de
woonkwaliteit in deze wijk beïnvloedt.

Voorstelronde
Introductie
Aanleiding: Vertellen over onze studie en over onze onderwerpen bachelor scriptie.
Daarna vertellen waarom meneer benaderd is voor een interview
Onderwerp Jailin: Herstructurering van bestaande woonwijken, waarbij verouderde, sociale
huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwe koopwoningen, leidt tot een meer
gemengde wijkbevolking, gelet op inkomens, huishoudtypen en etniciteit. Daarnaast vind de trek
van meer gezinnen met midden- en hoge inkomens naar de stadswijken plaats Deze gezinnen
stellen bepaalde eisen op voor hun woonomgeving en woonkwaliteit Ik ga onderzoeken hoe deze
twee trends in verband staan met elkaar. Hoe beïnvloeden de effecten van herstructurering de
woonkwaliteit van gezinnen in de binnenstedelijke wijk Ondiep in Utrecht. Uitleggen waarom Ondiep
is gekozen.
Onderwerp Leon: Een vergelijkend onderzoek tussen de wijken Lombok en Ondiep, over de rol die
de overheid heeft gespeeld in de gentrification van de wijken. In Lombok is er sprake van een
bottom-up proces en in Ondiep van een meer top-down proces. In het onderzoek zal er worden
gekeken hoe deze twee vormen van elkaar verschillen. Dit zal worden bekeken aan de hand van
drie factoren: de woningmarkt, het gemiddeld inkomen en het gemiddeld opleidingsniveau

Werkzaamheden van Loog Landaal:
- Wat zijn uw werkzaamheden?
- Hoe bent u betrokken geweest bij de herstructurering in Ondiep?
- Hoe ziet u de wijk Ondiep?
Vragen Jailin:
Welke effecten had de Gemeente Utrecht voor ogen met de herstructureringsplannen in
de wijk Ondiep?
-Welke eisen stelde de Gemeente aan het plan?
-Hoe is het proces verlopen, vanuit de Gemeente?
-In hoeverre was de Gemeente betrokken bij het proces van herstructurering?
-Vindt u dat het proces geslaagd is?
Heeft de herstructurering in Ondiep geleid tot een meer gemengde wijkbevolking qua
huishoudtypes? Lees; meer (jonge) gezinnen?
Welke woonwensen hebben de gezinnen in Ondiep volgens u, waarom hebben zij juist
voor deze wijk gekozen?
Wat voor eisen stellen de bewoners van Ondiep aan hun woonomgeving/woonkwaliteit?
-Stellen bewoners bepaalde eisen aan hun woningen?
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-Stellen bewoners bepaalde eisen aan hun buitenomgeving?
Krijgt u veel klachten van de bewoners over de woonomgeving?
-Zo ja waar bestaan die klachten uit?
-Waar komen deze klachten vandaan?
Welke grote effecten heeft de herstructurering in de wijk Ondiep gehad?
Is sprake van een grotere woningtevredenheid na de herstructurering onder bewoners?
Heeft de herstructurering in Ondiep geleid tot een economisch en sociaal impuls in de
wijk?
Vragen Leon:
Ontwikkeling gentrification Ondiep:
- Wanneer toonde Ondiep voor het eerst tekenen van gentrification?
- Kunt u een beeld schetsen van de situatie in Ondiep voor de gentrification?
- In hoeverre is die situatie nu veranderd? (waar komt dit door)
Woningmarkt:
- In hoeverre heeft de gentrification in Ondiep invloed gehad op de woningmarkt?
- Welke rol hebben overheid en woningcorporaties gespeeld bij de gentrification van
Ondiep?
- Op welke wijze is het woningaanbod veranderd in Ondiep?
- In hoeverre is er sprake van verdringing op de woningmarkt in Ondiep?
- Zijn er nog voldoende betaalbare (huur)woningen in de wijk?
Afsluitende vragen:
Heeft u nog vragen over onze onderzoeken?
Weet u nog gezinnen die open zouden staan voor een gesprek?
Wilt u ons onderzoek toegestuurd krijgen?
Hartelijk dank en presentje geven!
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Interviewguide gezinnen Ondiep.
Doel
Inzicht krijgen in hoe gezinnen in Ondiep hun woonkwaliteit ervaren en in hoeverre de effecten van
herstructurering daar effect op heeft gehad.

Voorstelronde
Aanleiding: Vertellen over mijn studie en mijn onderwerpen bachelor scriptie. Daarna vertellen
waarom het gezin benaderd is voor een interview.
Onderwerp: Herstructurering van bestaande woonwijken, waarbij verouderde, sociale
huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwe koopwoningen, leidt tot een meer
gemengde wijkbevolking, gelet op inkomens, huishoudtypen en etniciteit. Daarnaast vind de trek
van meer gezinnen met midden- en hoge inkomens naar de stadswijken plaats. Deze gezinnen
stellen bepaalde eisen op voor hun woonomgeving en woonkwaliteit. Ik ga onderzoeken hoe deze
twee trends in verband staan met elkaar. Hoe beïnvloeden de effecten van herstructurering de
woonkwaliteit van gezinnen in de binnenstedelijke wijk Ondiep in Utrecht. Uitleggen waarom Ondiep
is gekozen.

Gezinskenmerken
-

Bent u samenwonend?
Hebt u kinderen?
Hoe oud zijn uw kinderen?
Wat is uw opleiding?
Wat zijn uw werkzaamheden?
Hoe ziet u de wijk Ondiep?

-

Heeft u voor Ondiep gekozen omdat het dichtbij uw werk gelegen is?
Zo ja, wat is de locatie van uw werk en wat is uw reistijd?
Heeft u voor Ondiep gekozen omdat het dicht bij het centrum gelegen is?
Zo ja, waarom?
Bent u zelf vroeger opgegroeid in een grote stad?
Zo nee, waarom is nu dan wel de keuze gevallen op een grote stad?

Vragen over locatie Ondiep
-

Vragen over keuze Ondiep
-

-

Waarom heeft u voor de wijk Ondiep gekozen om te wonen?
Hoelang woont u al in Ondiep?
Wilde u bewust in de grote stad wonen, of heeft u ook gezocht in omliggende dorpen?
Wat vond u van Ondiep voor de herstructurering?
In hoeverre heeft het stigma van Ondiep u laten twijfelen over de keuze om in Ondiep te
wonen?

Vragen over tevredenheid over woonomgeving
-

-

Wat vindt u van uw huidige woonomgeving?
Bent u tevreden over uw huidige woning?
Waarom wel? Waarom niet?
Is uw woning een koop of huur woning?
Is uw woning nieuwbouw of gerenoveerd?
Wat vindt u van de groenvoorziening in de wijk?
Wat vindt u van de openbare ruimte in Ondiep?
Wordt het genoeg onderhouden door iedereen?
Heeft u verhuisplannen?
Zo ja, waarheen?
Mist u bepaalde dingen in de wijk?
Zo ja, wat voor dingen?

Hechting met de wijk Ondiep
-

In welke mate voelt u zich betrokken bij wat er in de wijk Ondiep gebeurd?
Heeft u veel contact met uw directe buren?
Heeft u veel contact met andere buurtbewoners?
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-

Voelt u zich thuis in de wijk Ondiep?
Doet u veel mee met de initiatieven vanuit het buurtcentrum de speler?
Waarom wel? Waarom niet?

Ondiep en kinderen
-

Op welke school zitten uw kinderen?
Maken uw kinderen veel gebruik van de initiatieven van de brede school?
Zo ja welke soort initiatieven?
Is de wijk Ondiep kindvriendelijk genoeg?
Zijn er genoeg faciliteiten voor kinderen in de buurt?

Ondiep en herstructurering
-

Hoe kijkt u aan tegen herstructureringsprocessen in het algemeen?
Vindt u de herstructurering in Ondiep succesvol?
Waarom wel? Waarom niet?
Vindt u dat de herstructurering heeft bijgedragen aan een verbeterde woonkwaliteit?
Merkt u dat het negatieve imago van Ondiep nog steeds aanwezig is als u verteld dat u in
Ondiep woont?
Heeft u veel overlast gehad van de bouw en sloopprocessen?

Gezin in de stad
-

Vindt u het leuk voor uw kind dat hij/zij opgroeit in de stad?
Merkt u dat u soms wordt veroordeeld door andere ouders als u verteld dat u in de grote
stad woont met uw kinderen?
Was het voor u een bewuste keuze om uw kinderen te laten opgroeien in een grote stad?

Afsluitende vragen
-

Heeft u nog vragen?
Wilt u het onderzoek toegestuurd krijgen?

Hartelijk bedanken en presentje geven
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Notulen Interview Lia Karsten.
Datum: 22-3-2016
Tijd: 16.00
Locatie: Nieuwe Achtergracht 166 Amsterdam
De groep middenklasse gezinnen is een groep wat zichzelf goed organiseert en
herstructureerd. Deze groep weet heel goed wat ze wilt en stelt eisen aan hun
woonomgeving. Lia Karsten is van mening dat herstructurering een proces van ‘Upgraiding’
is waarbij zowel jonge middenklasse gezinnen actief zijn als de gemeente. Soms is de ene
groep actiever dan de andere groep, maar deze groepen hebben beide een aandeel bij
herstructureringsprocessen. Daarom kun je de twee groepen bij herstructurering niet uit
elkaar trekken, omdat er allerlei processen parallel lopen. Het is niet meer vanouds dat de
mensen worden geholpen door de gemeente om hun buurt te ‘Upgraiden’, maar gezinnen
helpen zichzelf daarin wel.
De middenklasse gezinnen hebben tegenwoordig meer aandacht of iets er mooi uitziet.
Smaak is hierbij een belangrijke factor. Gezinnen proberen qua esthetiek, hoe het eruit ziet
in eigen huis en bijvoorbeeld het stoepje toch iets mee te geven van hoe zij zijn.
De meeste gezinnen die in de stad gaan wonen, doen dit vanwege de tijdruimtelijke
nabijheid. Gezinnen kiezen er vaak voor om in te stad te wonen, omdat hun werk dichtbij
gelegen is. Daar hebben ze dan voordeel van en daarom nemen de gezinnen enkele
nadelen op de koop toe. Zo wonen gezinnen krapper in de stad tegen een hogere prijs. Maar
de gezinnen wonen liever krapper dan dagelijks in de file. Voor elk kind een kamer kan als
basiseis worden gesteld. Een tuin blijkt minder prominent, als er maar een binnenplekje is of
een ruime stoep voor de deur. Verder vallen de gezinnen in de Bourdieu-categorie van
hogere plafons en originele details. Daarnaast is het voor kinderen belangrijk dat er ook
andere kinderen zijn in de wijk. Lia Karsten is van mening dat een gezin in de straat leidt tot
meerdere gezinnen. De gezinnen voelen zich dan gesterkt, want deze groep wordt vaak
beschuldigd door andere ouders, waarom ze niet met hun kinderen lekker buiten de stad in
het groen zitten. De sociale component is erg belangrijk. Er moeten genoeg gelijkgestemde
in de omgeving wonen van het gezin, maar de wijk moet wel leuk gemêleerd zijn.
Gezinnen in de stad zijn erg ‘upcoming’ omdat we leven in een urban tijdperk. Stedelijkheid
en de stad staat centraal. Er is sprake van een erg stedelijke gerichtheid. Het stadsgezin
woont al een tijdje in de stad. Zo zijn de ouders zelf opgegroeid in de stad, of hebben ze er
gestudeerd. Je ziet dat de ouders zich toch niet helemaal willen opsluiten in het gezinsleven.
Ze willen de faciliteiten van de stad graag in de buurt hebben, zodat ze snel een filmpje
kunnen pakken. Vroeger was er veel sprake van verpaupering in de grote steden.
Tegenwoordig is de ene straat nog mooier dan de andere. De stad is gewoon aantrekkelijker
geworden over de jaren heen.
Lia Karsten is het niet mee eens met de bevindingen dat de economische crisis ervoor
gezorgd heeft dat meer gezinnen in de stad woonden, omdat deze simpelweg hun huis niet
konden verkopen. Mensen kunnen juist met de economische crisis goedkoper huizen kopen
buiten de stad. Lia Karsten is er gewoon van overtuigd dat een deel van de gezinnen
gewoon niet willen wonen in de ‘suburbs’.
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Notulen Rob Steinebach.
Datum: 19-04-2016
Tijd: 13.15
Locatie: De Speler, Thornbeckelaan 18c.
Rob Steineback werkt al tien jaar in de wijk Ondiep als opbouwwerker. Daarvoor werkte hij
als sociaal-cultureel werker. Hij houdt zich bezig met thema’s als leefbaarheid en
herstructurering. Rob begeleidt bewonerscommissies om als gelijkwaardige partij aan tafel te
zitten bij de corporaties. Daarnaast is Rob betrokken bij het buurthuis ‘de Speler’ en een hele
boel algemene dingen zoals buurt overleggen.
Mitros is in 2000-2001 begonnen met de gesprekken over dat er iets gedaan moest worden
in de wijk Ondiep. De herstructurering stuitte in eerste instantie op veel weerstand van de
bewoners. Er werden bewonerscommissies opgericht, zodat bewoners zeggenschap kregen
in het herstructureringsproces. Deze commissies bestaan uit ongeveer 20 mensen. Elk wijkje
in Ondiep heeft er een. Rob begeleidt deze commissies tijdens de gesprekken met Mitros.
Mitros constateerde dat de woningen in Ondiep in slechte staat verkeerde. Het gaat hier om
2000-2100 woningen. Een deel hiervan zou gesloopt worden en een deel gerenoveerd. Er is
toen in overleg met bewoners, gemeente Utrecht en Mitros besloten dat er 41% sociale huur
en 59% koopwoningen werd teruggebouwd in de wijk Ondiep. In 2004 is de visie
‘Ondiepdorp in de stad’ ontstaan. Om dit plan gedragen te krijgen moesten de bewoners uit
Ondiep er mee eens zijn. Mitros en de bewonerscommissies hebben een onderzoeksbureau
ingehuurd die het plan gedragen probeerde te krijgen. De uitkomst was net genoeg om de
herstructurering door te laten gaan. De plannen van de herstructurering zouden ongeveer 15
jaar duren. Echter dit duurde langer door de financiële crisis.
Veel bewoners die wilde terugkeren naar de wijk Ondiep konden dit. Het is nooit een harde
garantie geweest dat ze terug konen, maar uit de praktijk bleek dat er gewoon voldoende
ruimte was voor de mensen die wilde terugkeren. Na de herstructurering zijn er meer
hoogopgeleiden in de wijk Ondiep komen wonen. Volgens Rob komt dit, omdat de wijk
aantrekkelijk is voor tweeverdienende gezinnen. De huizen zijn in vergelijking met andere
yuppenwijken goedkoop. Het zijn ruime eengezinswoningen op een aantrekkelijke locatie,
namelijk dichtbij de stad en dicht bij het station.
Er is geprobeerd om de wijk Ondiep meer levensloopbestendig te maken. De bedoeling is
dat de bewoners in de wijk kunnen wonen van hun wieg tot hun graf. Er is een
huisartsenpost in de wijk opgericht en er is een woontehuis voor demente ouderen in de wijk
bijgekomen. Steinebach is van mening dat hij eerst moet zien of mensen daadwerkelijk van
hun wieg tot het graf in de wijk blijven wonen, maar hij merkt wel dat mensen graag in de wijk
wonen.
Tijdens de herstructurering is Steinebach veel bij mensen in huis geweest. Hij heeft samen
met de andere sociaal makelaars veel bewoners geholpen met het oplossen van hun
problemen. Voor de herstructurering had Ondiep veel last van probleem jongeren. Door de
aanpak achter de voordeur is dit probleem gereduceerd.
Steinebach denkt dat door de herstructurering mensen veel meer tevreden zijn geworden
met hun woonomgeving. Dit valt ook te herleiden uit de bevolkingsmonitor van de wijk.
Meneer Steinebach denkt dat de grootste opvagen voor Ondiep de bewonersintegratie
wordt. Zo leven de nieuwe groep Ondiepenaren en de gevestigde gemeenschap in onmin
met elkaar.
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Notulen interview Ellen van Beckhoven.
Datum: 21-04-2016
Tijd: 14.30
Locatie: Stadskantoor, Utrecht
Ellen van Beckhoven is werkzaam voor de gemeente Utrecht en is adviseur Wonen. Ze
houdt zich bezig met het stimuleren van een aantal segmenten op de Utrechtse
woningmarkt, zoals studentenhuisvestiging. Van Beckhoven houdt zich niet concreet bezig
met herstructureringsprojecten, maar wel met wat er vanuit het woonbeeld terug gebouwd
zou moeten worden in een bepaalde wijk. Mevrouw heeft tijdens haar loopbaan wel
onderzoek gedaan in Ondiep.
Van Beckhoven is van mening dat de gemeente Utrecht geen duidelijk beeld heeft van het
stadsgezin. Ze heeft het gevoel dat er sprake is van wisselende geluiden. Aan de ene kant is
het zo dat mensen met kinderen langer in de stad willen blijven wonen. Aan de andere kant
is er sprake van een trek uit de stad. De gemeente Utrecht is er wel bewust van dat ze
gezinnen de mogelijkheid willen bieden om in de stad te blijven wonen, want gezinnen zijn
een belangrijke doelgroep.
Volgens mevrouw leidt herstructurering tot een ander publiek in een wijk. Als sociale
huurwoningen worden vervangen met koopwoningen leidt dit tot meer hoogopgeleiden in
een wijk. Een van de doelen van herstructurering is dat mensen gaan samenleving in een
wijk. De nieuwe groepen bewoners van een wijk moeten de oudere groepen een beetje
omhoog halen. Echter gaat dit volgens Van Beckhoven niet automatisch, omdat het
verschillende typen mensen zijn.
Ellen van Beckhoven is van mening dat de aanpak achter de voordeur belangrijker is dat het
aanpakken van de stenen waarin zij leven. Vanuit de gemeente in het interessant om te
kijken wat voor rol ze moeten spelen in het herstructureringsproces. Van Beckhoven is van
mening dat ze niet zo zeer een top-down aanpak moeten nastreven. De gemeente moeten
meer initiatieven van bewoners proberen te ondersteunen en als die initiatieven er niet
komen, dan meer vanuit de gemeente initiëren. Het is interessanter om het uit de stad zelf te
laten komen, maar dat is ook moeilijker geeft ze aan. De initiatieven van bewoners moeten
wel aansluiten bij wat de gemeente Utrecht nastreeft.
Van Beckhoven denkt dat zowel de fysieke herstructurering als de sociale makelaars bij
hebben gedragen aan het feit dat Ondiep minder als probleem wijk wordt gezien. Slopen en
nieuwbouw werkt niet, want de mensen die daar woonden moeten ook ergens weer landen,
daarom is een combinatie belangrijk van beide aanpakken.
De gemeente Utrecht is sterk voorstander van het verspreiden van het aantal sociale
huurwoningen door heel Utrecht heen. Vroeger werden de sociale huurwoningen toch wat
meer geconcentreerder gebouwd. Dit gebeurd op wijk niveau. In Ondiep zijn er nog plannen
om woningen toe te voegen vanuit het middelduur huur segment. Verder vindt de gemeente
Utrecht het belangrijk om studenten vast te houden in de stad en daar is ook het middeldure
huursegment ook voor. Scheef wonen is aan de orde in Utrecht. Veels te veel ouderen
blijven in hun huis wonen. Dit probleem moet worden aangepakt.
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Notulen Loog Landaal.
Datum: 02-05-2016
Tijd: 11.00
Locatie: Stadskantoor Utrecht
Tot drie jaar geleden was meneer Landaal de wijkmanager van Ondiep. Hij heeft het
herstructureringsproces van dichtbij meegemaakt. Toen meneer Landaal er voor het eerst
kwam werken, was net het eerste stukje sloop-nieuwbouw geweest. Er veranderen twee
dingen in een wijk met herstructurering. Namelijk fysieke- en sociale dingen.
Toen in Lombok werd geherstructureerd, barstte de Nederlandse overheid van het geld.
Bewoners konden subsidies aanvragen voor het opknappen van hun huis. Toen Ondiep ging
herstructureren waren al deze subsidieregelingen er niet meer. De overheid moest toen het
proces wel initiëren. Verder is de leefstijl bepalend voor wat er in een buurt gebeurd. In
Lombok gingen op een gegeven moment hoogopgeleiden vlotte jonge starters wonen en
Ondiep was het afvoerputje van de stad, dat soort mensen ontplooien geen initiatieven zoals
in Lombok.
Ondiep is minder populair omdat er toch een stigma op rust. De herstructurering heeft de
gevestigde gemeenschap verdund in Ondiep. Dit heeft positieve en negatieve effecten, want
vroeger was er een grote mate aan sociale controle. Iedereen hielp elkaar, dat is veranderd.
Het positieve is dat de sjeu een beetje uit de wijk is nu. Echter de gevestigde samenleving
kan niet goed integreren met de nieuwe mensen, die de koopwoningen hebben gekocht. Er
ontstaan vaak conflicten, omdat de mensen niet goed communiceren. Het is bepalend hoe je
een bewoner van de gevestigde gemeenschap benaderd. Ook de manier waarop je iemand
moet aanspreken op zijn gedrag bijvoorbeeld. Volgens Loog Landaal kunnen de twee
groepen nader tot elkaar gebracht worden door de kinderen naar dezelfde school te doen.
Zo kunnen die kinderen samen spelen en dan hebben de ouders onderling vaak ook contact.
School is dus de bindende factor in de wijk.
Er was een terugkeerregeling van kracht voor de Ondiepenaren. Mensen die terug wilde
keren konden terug, maar veel Ondiepers kwamen niet terug. Dit kwam omdat er veel tijd
tussen de uitplaatsing en de terugkeer. Veel Ondiepers verhuisde en voelde zich daar op
hun plaats.
Wat de gemeente wilde in Ondiep was primair de woningen opknappen. Dat is een taak van
de corporaties. De gemeente houdt een daarbij een oogje in het zeil. De provincie wilde
Ondiep levensloopbestendig te maken. Het idee van dit project was dat de bewoners hun
hele leven in die wijk konden blijven wonen. Het project is niet geheel geslaagd. Sommige
voorzieningen zijn niet gerealiseerd
De speler in de wijk Ondiep blijkt geen groot succes te zijn. Het concept is 15 jaar geleden
bedacht. De crisis in de wijk Ondiep bleek achteraf geen groot probleem te zijn voor de wijk.
De huizen verkochten toch tegen alle verwachtingen in. De wijk Ondiep is door de
herstructurering meer kindvriendelijk geworden, de brede school en scholen hebben hier aan
bijgedragen. De kinderen werden via school gestimuleerd om gezond te leven en te eten.
Ook wordt er veel voorlichting verzorgd voor de kinderen.
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Notulen gezin 5.
Datum: 20-5-2016
Tijd: 15.20
Waar: Kleine wijkje, Ondiep
Let op: Voor dit interview is een notulen geschreven, omdat het audio bestand te
onduidelijk is. Dit gezin is van Syrische afkomst en spreekt de Nederlandse taal
slecht!
Het gezin geeft aan drie jaar in Ondiep te wonen. Ze hebben dit huis toegewezen gekregen
door de gemeente Utrecht. Ze wonen prettig in deze wijk. Het huis is een sociale
huurwoning. Ze gaven aan één kind te hebben. Het jongetje was ook thuis tijdens het
interview. Ik schatte het kindje op een jaar of vier. Het gezin gaf aan dat de buren heel aardig
waren voor hun. Ze werden hartelijk ontvangen. Doordat het gezin nog best slecht
Nederlands spreekt, vinden ze het moeilijk om contact te zoeken met Nederlanders. Ze
gaven aan dat ze nu konden oefenen tijdens dit interview. Het gezin is blij met de vele
voorzieningen in de wijk Ondiep, zo doen ze hun boodschappen bij de Lidl. Zowel de vrouw
als de man is werkloos. Ze tuinieren graag in hun achtertuin of gaan met hun zoontje naar de
speeltuin.
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Observatieschema Ondiep fysieke aspecten.
Bebouwing in de wijk Ondiep
Hoeveel komen
onderstaande type woningen in
de wijk voor?

Kruis aan wat van
toepassing is:

Vrijstaande woningen

X geen, …enkele, …nogal wat
…het merendeel …allemaal

Twee onder een kap woningen

…geen, X enkele, …nogal wat
…het merendeel …allemaal

Rijtjeswoning

…geen, …enkele, …nogal wat X
het merendeel …allemaal

Portiekwoningen/bovenwoningen

…geen, …enkele, X nogal wat
…het merendeel …allemaal

Appartementen

…geen, X enkele, …nogal wat
…het merendeel …allemaal

Flats meer dan 3 hoog.

X geen, …enkele, …nogal wat
…het merendeel …allemaal

Leegstand woningen

X geen, …enkele, …nogal wat
…het merendeel …allemaal

Opmerkingen over staat
bebouwing: Het meerder
deel ziet er netjes en
verzorgd uit. Er zijn veel
eengezinswoningen in de
wijk Ondiep, waarvan het
grootste deel nieuwbouw.
Een kleiner deel is
gerenoveerd. Op het
plaatjes hiernaast zien we
hoe een groot deel van de
bebouwing in Ondiep eruit
ziet. De linker is
gerenoveerd sociale huur en de rechter is nieuwbouw en koop.
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Openbare ruimte en
groenvoorziening in de wijk Ondiep
Vink de faciliteiten aan die in de wijk
voorkomen

Kruis aan wat het meest van
toepassing is:

Speeltuinen

…geen, …enkele, …nogal wat
Xredelijk veel …veel

Zebrapaden

…geen, Xenkele, …nogal wat
…redelijk veel …veel

Brede trottoirs

…geen, …enkele, …nogal wat Xhet
merendeel …allemaal

(Straat) verlichting

…geen, …enkele, …nogal wat
…redelijk veel Xveel

Groenvoorziening

…geen, …enkele, …nogal wat
Xredelijk veel …veel

Fysieke staat van de ruimte

…super goed, …redelijk goed,
Xnormaal …redelijk slecht …slecht

Afscherming van weg/straat (d.m.v.
bijv. een hek, begroeiing etc.)

…geen, …enkele, Xnogal wat
…redelijk veel …veel

Opmerkingen over openbare ruimte en groenvoorziening:
Er is redelijk veel groenvoorziening in
Ondiep. Op het plaatje hiernaast zie
een afscherming van de straat
doormiddel van een strook groen. Dat
zie je erg veel in Ondiep. Verder zie je
veel kindvriendelijke brede trottoirs en
speeltuintjes.
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