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VOORWOORD

Er is de laatste tijd veel aandacht voor de verschijnselen in, en de ontwikkeling van
buurten of wijken. In de pers wordt regelmatig de problematiek van individuele
buurten naar aanleiding van incidentele gebeurtenissen aan de orde gesteld. Op
verschillende beleidsterreinen is de buurt een belangrijke basis voor actie (sociale
vernieuwing, herstructurering, grotestedenbeleid) geworden. 
Deze belangstelling voor de buurt heeft ertoe geleid dat inmiddels in verschillende
publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau verslag is gedaan van
onderzoek naar buurtkenmerken.
Dergelijk onderzoek is overigens pas weer mogelijk sinds het begin van de jaren
negentig. Vanaf dat moment kwamen steeds meer data op buurtniveau (i.c. het
niveau van de postcode) beschikbaar. Tot die tijd moeten we het nog doen met de
gegevens die de Algemene Volkstelling 1971 van de Nederlandse buurten gaf. In
deze nieuwe studie worden die gegevens nu als het beginpunt van de analyses
gebruikt.

Omdat we zowel over oude (1971) als over recente data (1995) beschikken, doet
zich voor het eerst de mogelijkheid voor van een vergelijking tussen de kenmerken
van buurten in de tijd gezien. In deze publicatie gaat het over de ontwikkeling in
sociale status van buurten die in 1971 al bestonden (inmiddels vaak wel uitgebreid
of vernieuwd). Buurten die na 1971 geheel nieuw zijn ontstaan, zijn niet in de
analyse meegenomen, buurten met nauwelijks huizen of bewoners al evenmin. Van
de ruim 3.900 buurten die Nederland telt, bleven er zo 3.513 over voor nadere
analyse. Dit onderzoek sluit aan bij een traditie die in 1980 is gestart, toen het
Sociaal en Cultureel Planbureau een Cahier over de sociale achterstand van
Nederlandse wijken uitbracht. Centraal in deze publicatie staat de beschrijving van
de relatie tussen de statusontwikkeling, de ontwikkelingen in de woningvoorraad,
en de sociale veiligheid van wijken. De geografie van de wijken naar status-
(ontwikkeling) komt slechts in algemene zin aan de orde, met uitzondering van de
sterkst gedaalde en sterkst gestegen wijken in Nederland in het algemeen en in een
aantal gebiedscategorieën in het bijzonder.

Dit Cahier wordt voorafgegaan door een aantal andere publicaties over statusont-
wikkeling. In de Rapportage minderheden 1995 en in het Sociaal en Cultureel
Rapport 1996 (hoofdstuk Wonen) zijn passages te vinden die de ontwikkeling van
specifieke gebieden behandelen. Met name de vooroorlogse en de vroegnaoorlogse
wijken in de grote steden worden behandeld. De bevinding dat de grote stad
gekenmerkt wordt door het sterk dalen van de meeste wijken naar sociale status
staat in al deze publicaties centraal.
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De bestudering van de statusontwikkeling van wijken was een intern project, dat in
het Werkprogramma van het Sociaal en Cultureel Planbureau verschijnt onder de
noemer Sociaal-culturele ontwikkeling van wijken. Met het verschijnen van dit
Cahier is dat project afgesloten.                  

Prof. dr. P. Schnabel
(directeur SCP)



9

1  INLEIDING

1.1 Aanleiding voor de hernieuwde aandacht voor sociale achterstand

De positie van de directe leefomgeving, en dus ook die van buurten en wijken,
krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht, zowel in beleid als in onderzoek. Zo leidt
in het volkshuisvestingsbeleid de herstructurering tot aandacht voor het buurtni-
veau. Herstructurering betekent op het gebied van de volkshuisvesting de pogingen
een grotere differentiatie in de woningvoorraad aan te brengen binnen vanouds
eenvormige stedelijke gebieden. Daarbij wordt - behalve aan differentiatie in
vormgeving - vooral in differentiatie in prijs gedacht. Door deze differentiatie
komen ook duurdere woningen in de desbetreffende wijken beschikbaar. Daardoor
wordt de concurrentiepositie van de stad ten opzichte van de omgevende suburbs
beter en zullen, zo is de verwachting, hogere-inkomensgroepen zich aan de stad
blijven binden. Voor de desbetreffende wijken zou één en ander betekenen dat de
leefbaarheid er verbetert.

Deze gedachte heeft ook binnen het beleidsveld van de ruimtelijke ordening een
nieuwe impuls voor acties op lokaal niveau gegeven. In de Vierde nota over de
ruimtelijke ordening was - er naast aandacht voor regionale ruimtelijke-ontwikke-
lingen (het zgn. ruimtelijke-ontwikkelingsperspectief) - ook veel aandacht voor de
kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. In de vervolgnota, de Vierde nota over de
ruimtelijke ordening extra, was deze aandacht formeel nog wel aanwezig, doch
werd de nadruk gelegd op de ontwikkeling van grootschalige nieuwe woningbouw-
locaties en infrastructuur. De herstructureringsgedachte legt een verband tussen de
ontwikkeling van de nieuwe grootschalige woningbouwlocaties en de kwaliteit van
bestaande stadswijken. Voor de ruimtelijke ordening betekent dit een hernieuwde
aandacht voor het thema 'ruimtelijke kwaliteit'.

In de Vierde nota over de ruimtelijke ordening (TK 1988/1989) wordt een aantal
voorwaarden genoemd voor ruimtelijke kwaliteit: de zogenoemde basiswaarden.
Deze zijn:
- een goed onderhouden fysieke woonomgeving;
- een schoon milieu;
- een veilige woonomgeving;
- ruimtelijke keuzevrijheid, waarmee wordt bedoeld het tegengaan van sociaal

isolement, zowel in de zin van gettovorming als in de zin van een slechte
bereikbaarheid;

- ruimtelijke verscheidenheid, waarmee een grote herkenbaarheid en het
tegengaan van ruimtelijke nivellering wordt bedoeld.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan kan de ruimtelijke kwaliteit van een
gebied bestaan uit een hoge gebruikswaarde, een hoge belevingswaarde en een
grote toekomstwaarde (Knol 1993).
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De aandacht voor buurten en wijken is vooral aandacht voor eenheden in steden.
Op het platteland is de problematiek anders, waarbij daar vooral gedacht wordt aan
een gebrekkig voorzieningenniveau en een onvoldoende aanbod van arbeidsplaat-
sen. Jonge, actieve bewoners zouden als gevolg daarvan het platteland ontvluchten
en een oudere, maar ook weinig welvarende bevolking zou achterblijven.
Beleidsmatig is er weinig aandacht voor deze verschijnselen; de aandacht is echter
wel vrij permanent aanwezig geweest, en wel vanuit het Coördinatiepunt leefbaar-
heid landelijk gebied.  

De hernieuwde beleidsaandacht voor het lokale niveau is voorafgegaan door een
groot aantal studies over de sociale problematiek van stadswijken. In verschillende
probleemwijken is het gedrag van de bevolking uitgebreid onderzocht (Vermeeren
et al. 1989; Van Zon 1989; Koenen 1989; Van der Ven 1989; Heeger et al. 1988).
Daarbij gaat het om zulke zaken als:
- vandalisme;
- storten van afval op plekken die daarvoor niet bedoeld en ook niet geschikt

zijn;
- burenruzies en crimineel gedrag.
In andere studies staan de kwaliteit van de woning en de woonomgeving centraal.
Zo behandelen publicaties over het Rotterdamse Oude Westen: 
- de voor- en nadelen van de ligging van de buurt nabij het centrum; 
- de aanwezigheid van voorzieningen; 
- de aanwezigheid van goedkope, al dan niet gerenoveerde of nieuwe woningen,

gebouwd in hoge dichtheden (Anderiessen en Reijndorp 1990; Van der Gaag et
al. 1993).

Meer algemeen gesproken gaat het over de thema's 'verval' en 'regeneratie'.
Wanneer komt verval voor? Onder welke voorwaarden kan verval worden tegenge-
gaan? Wanneer zijn er voorwaarden voor regeneratie? Wanneer treedt regeneratie
op?

De hiervoor genoemde studies behandelen incidentele wijken. Daarnaast zijn er
twee typen studies die een integraal beeld geven van de buurtproblematiek van een
gemeente. Ten eerste zijn er gemeentelijke studies die per buurt sociale achterstand
in kaart brengen. Ten tweede zijn er gemeentelijke buurtsignaleringssystemen.
Deze hebben de bedoeling de problemen in bepaalde zwakke buurten vroegtijdig te
herkennen. Op deze manier zou een snelle en adequate aanpak van buurtproblemen
mogelijk zijn (Van Iersel 1996).

De groepen gebieden waarop dit (binnengemeentelijke) beleid zich richt zijn in het
bijzonder:
1. de stadsvernieuwingsgebieden
2. de (vroeg)naoorlogse woonwijken
3. de kleine plattelandskernen.

Ad 1. Het traditionele stadsvernieuwingsbeleid, zoals onder andere geformuleerd in
de Nota over de stads- en dorpsvernieuwing (TK 1980/1981), was bedoeld voor
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lage-inkomensgroepen. Tal van instrumenten waren erop gericht deze groepen in
de wijken rond het stadscentrum van de grote steden te houden ('bouwen voor de
buurt'). De instrumenten bestonden vooral uit genereuze subsidies voor investe-
ringen in deze wijken. Bovendien maakten bewoners gebruik van toeslagen die de
lasten, die toch hoger uitvielen, dragelijk maakten voor lagere-inkomensgroepen.
Zo konden nieuwe en goede woningen (nu eenmaal duurder dan oud en slecht)
door lage-inkomensgroepen bewoond worden. Uit een evaluatie van het
stadsvernieuwingsbeleid bleek dan ook dat de oude, negentiende-eeuwse, wijken
bevolkt bleven door huishoudens met lage inkomens (TK 1990/1991). Dit betekent
echter dat deze gebieden in sociaal-economisch opzicht een eenzijdige
bevolkingstructuur hielden. Een dergelijke eenzijdige structuur wordt echter
momenteel door de steden zelf (en door het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) onwenselijk geacht, omdat die de vitaliteit
van de stad zou aantasten. 

Ad 2. De vroegnaoorlogse wijken binnen de grote steden hebben momenteel een
inkomensniveau dat even laag is als dat van de stadsvernieuwingswijken (Knol
1996). Door selectieve migratie (vertrek van middengroepen naar plaatsen buiten
de stad) wordt de bevolkingsstructuur hier even eenzijdig als in de stadsvernieu-
wingsgebieden. Ook hier geldt dat dit door de steden een ongewenste situatie
gevonden wordt. De vervanging van deze groepen door lagere-statusgroepen gaat
juist in deze wijken vaak gepaard met een grote demografische instabiliteit en
(daardoor) een gebrek aan onderhoud en met vandalisme. 
Dit is de reden waarom vanuit het volkshuisvestingsbeleid veel van deze wijken
zijn aangewezen als herstructureringswijken. Deze wijken zijn geselecteerd op
basis van een inventarisatie van diverse wijktypen (RIGO 1995 en 1997). Door de
bouw van duurdere woningen in deze gebieden moeten ze meer gemengd naar
inkomen worden. Het gevolg is een hoger gemiddeld inkomen en daardoor een
hoger sociaal niveau (VROM 1997). 

Ad 3. De kleine plattelandskernen hebben lange tijd vooral in de aandacht gestaan
vanwege het slechte voorzieningenniveau. Vele moeten het doen zonder school of
winkel in de nabije omgeving. Recentelijk is daaraan ook de inkomenspositie van
delen van het platteland gekoppeld. In 1995 noemde de Kansarmoede-atlas
(Kronjee et al. 1995) gebieden in Oost-Groningen en in Noord-Friesland als
achterstandsgebied. Noord-Friesland werd in een update van deze atlas begin 1997
genoemd als het 'armste gebied van Nederland'. De relatief slechte positie werd
later in dat jaar bevestigd in de Armoedemonitor van het CBS en het SCP, althans
binnen de context van het platteland (SCP 1997b). 

Naast negatieve ontwikkelingen zijn er ook positieve. In sommige gevallen treedt
regeneratie op. In verschillende wijken is er een instroom van hogere-inkomens- en
-opleidingsgroepen. Doordat deze wijken worden gekenmerkt door een oorspronke-
lijk relatief lage status, werken de verhuizingen naar deze wijken statusverhogend. 
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Op het platteland werken suburbanisatie en rurbanisatie (suburbanisatie op afstand)
statusverhogend. Suburbanisatie gaat gepaard met selectieve migratie uit de steden.
Selectieve migratie houdt in dat welgestelde stedelingen het suburbane platteland
gaan bevolken. Het Woningbehoeftenonderzoek 1993 geeft een indicatie dat deze
ex-stedelingen een hogere status hebben dan de achterblijvers in de stad, en tevens
een hogere status hebben dan de autochtone dorpelingen.
Thissen (1995) beschrijft rurbanisatie voor Zeeland, waar vooral de kleinere stad
Goes van dit proces zou profiteren. De relatief gunstige ligging ten opzichte van
Rotterdam helpt daarbij. Juist in dergelijke kleinere steden (en in de grotere
dorpen) is de voorzieningensituatie adequaat. Dit is de één van de redenen waarom
stadsverlaters opteren voor deze plaatsen, waardoor vooral hier het statusniveau
hoger wordt ten opzichte van het omliggende platteland. 

De thema's die in de recente publicaties veel aandacht krijgen, hebben - hoewel
verschillend - steeds verband met de mate van sociale achterstand van een bepaalde
wijken. 
De voortgangsnota Belstato (RIGO 1990) en de evaluatienota Belstato (TK
1990/1991) stellen dat de bevolking van stadsvernieuwingsgebieden gedurende
lange tijd hetzelfde sociale niveau heeft behouden. Dit kan niet gezegd worden van
de vroegnaoorlogse woonwijken, waar de signaleringsstudies wijzen op verval en
een in de loop der tijd toenemende achterstand. 
Bij de kleine dorpen/plattelandskernen is onduidelijk of deze een stabiele achter-
stand kennen of in de afgelopen 25 jaar meer dan wel minder achterstand opliepen.
Wel wordt hier een slecht voorzieningenniveau gekoppeld aan sociale achterstand.
Daarentegen moeten geregenereerde stedelijke wijken een hoger statusniveau
hebben gekregen, evenals gebieden die betrokken zijn bij suburbanisatie en
gebieden elders met een instroom van welgestelde vestigers. Het is onduidelijk hoe
de ontwikkelingen ten opzichte van elkaar moeten worden gewogen. Landelijk
vergelijkende studies over de ontwikkeling van dergelijke gebieden naar sociale
achterstand ontbreken namelijk.

Deze publicatie beoogt een landelijk overzicht te geven voor de hiervoor genoemde
ontwikkelingen door de wijken globaal in te delen naar een bepaald type ontwikke-
ling. Er worden negen ontwikkelingsmogelijkheden onderscheiden.
1. De wijken blijven op een stabiel hoog niveau.
2. De wijken blijven op een stabiel laag niveau.
3. De wijken blijven op een stabiel gemiddeld niveau.
4. De wijken zijn in de periode 1971-1995 in status verhoogd.

a. De verhoging vindt plaats van een gemiddeld naar hoog niveau.
b. De verhoging vindt plaats van een laag naar een gemiddeld niveau.
c. De verhoging vindt plaats van een laag naar een hoog niveau.

5. De wijken zijn in de periode 1971-1995 in status verlaagd.
a. De verlaging vindt plaats van een hoog naar een gemiddeld niveau.
b. De verlaging vindt plaats van een gemiddeld naar een laag niveau.
c. De verlaging vindt plaats van een hoog naar een laag niveau.

De niveaus worden verkregen door categorisering van de verschillen tussen twee
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rangordes van wijken naar sociale achterstand, rangorde uit 1971, en één uit 1995.
Door de categorisering wordt een grove indicatie gekregen van de ontwikkelingen
binnen diverse gebieden ten opzichte van de uitgangssituatie. Daarnaast is er
aandacht voor de ontwikkelingen sec in meer verfijnde analyses, waarin wordt
getracht deze ontwikkelingen te verklaren uit de fysieke en demografische structuur
van de wijken. Bovendien wordt een poging ondernomen om op basis van deze
ontwikkelingen een toekomstbeeld voor de wijken te geven. 

1.2 Probleemstelling

Bij de behandeling van de gegevens over de wijkontwikkeling is uitgegaan van de
volgende twee centrale vragen.
1. Hoe ontwikkelen zich de Nederlandse wijken naar sociale achterstand/sociale

status in de periode tussen 1971 en medio jaren negentig?
2. Welke verschijnselen hangen samen met deze ontwikkelingen?

Deze centrale vragen worden als volgt uitgewerkt.
Ad 1. Bij de beschrijving van de ontwikkeling naar status van wijken wordt

weergegeven welke wijken dalen, welke stijgen, en welke gelijk blijven.
Ad 2. Er worden specifieke objectieve kenmerken van wijken beschreven, die

samenhangen met stijgen, dalen of gelijk blijven op de rangorde van
sociale achterstand. Daarbij wordt gedacht aan de kenmerken:
- woonkenmerken van de wijken;
- de mate van stabiliteit van de wijken, vooral geïndiceerd door de

demografische opbouw;
- de sociale (on)veiligheid van de wijken;
- het voorzieningenniveau van de wijken;
- het voorkomen van wijken in gebiedsgericht beleid.

De relatie tussen de ontwikkeling van de sociale status van de wijken en deze ken-
merken kan door middel van een volgtijdelijk model worden beschreven. Daarbij
wordt ervan uitgegaan dat als gevolg van veranderingen in de woningvoorraad
statusveranderingen optreden die in de wijken effecten hebben op de demografische
opbouw, de sociale veiligheid dan wel verloedering, en de voorzieningensituatie.
Omgekeerd hebben de demografische ontwikkelingen, de sociale veiligheid/verloe-
dering en het voorzieningenniveau mogelijk gevolgen voor de statusontwikkeling
(figuur 1.1). Alvorens de relatie tussen statusontwikkelingen en de overige
kenmerken in kaart worden gebracht, worden deze in dit (theoretisch) perspectief
behandeld.
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Figuur 1.1 Modelmatig schema van mogelijke relaties tussen statusontwikkeling en andere gebiedkenmerken
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Het oorzakelijke verband, dat theoretisch vooral in het begin van het model wordt
verondersteld, is empirisch niet als zodanig te onderbouwen. Statistisch kunnen
slechts verbanden worden geschetst zonder dat de richting van het verband
duidelijk wordt.

1.3 Geschiedenis: de relatie met SCP-Cahier 14, Sociale achterstand in wijken
en gemeenten

Deze publicatie is een vervolg op Sociale achterstand in wijken en gemeenten (SCP
1980) een SCP-Cahier, waarin Nederlandse wijken zijn gerangschikt naar sociale
achterstand. Het begrip 'sociale achterstand' is geoperationaliseerd als een maat.
Deze maat is de eerste component uit een principale-componentenanalyse van een
aantal variabelen die op achterstand betrekking hebben (zie § 1.5.2.). Voor de
analyses in deze publicatie wordt de maat herzien. Hier worden de uitkomsten van
verschillen tussen rangordes qua sociale achterstand op verschillende momenten
gepresenteerd. De gegevens van 1971 en die van de jaren negentig zijn alleen goed
vergelijkbaar met 1995 op een deel van de variabelen. Uit de oorspronkelijke maat
van 1971 zijn daarom variabelen verwijderd. Door deze beperking wordt bovendien
(deels) tegemoetgekomen aan de kritiek die op de maat uit SCP (1980) is geuit (zie
bijlage A).

Een vergelijking van de rangorde van wijken naar sociale achterstand in 1971 en 
één die de jaren negentig betreft, betekent dat: 
- een nieuwe rangorde van wijken naar sociale achterstand wordt vastgesteld op

basis van een constructie van een achterstandsmaat uit 1995;
- een aantal variabelen uit de maat van 1971 wordt verwijderd, zodat voor 1971

een maat wordt geconstrueerd die vergelijkbaar is met de achterstandsmaat van
1995;

- een (herziene) rangorde van wijken naar sociale achterstand voor 1971 wordt
geconstrueerd;

- de verschillen in de rangnummers van 1971 en 1995 worden berekend.
In deze publicatie ligt de nadruk op de ontwikkelingen tussen 1971 en 1995. De
statussituatie van de wijken op de afzonderlijke meetmomenten geeft geen
aanleiding tot brede beschouwingen. Over de toestand anno 1971 is uitgebreid
gerapporteerd in SCP (1980) (de herziene maat correleert sterk met de
oorspronkelijke achterstandsmaat; zie bijlage A), terwijl over de status op
wijkniveau medio jaren negentig recentelijk is gerapporteerd in verschillende
rapportages.1

De wijze waarop de gegevens worden gepresenteerd leent zich voor een beschrij-
ving van de wijkontwikkeling in termen van 'dalen', 'stijgen' en 'stabiliseren'
(wijken die een ongeveer gelijke positie behouden). Bij deze verschijnselen wordt
niet alleen met de ontwikkelingsrichting rekening gehouden, maar ook met de
uitgangssituatie. Het gaat niet alleen om stijgen of dalen an sich, maar ook om de
posities vanwaar uit (van hoog naar midden, van midden naar laag, enz.).
Deze beschrijving komt sterk overeen met die van Van Erkel (1992) voor de fysieke
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structuur. Van Erkel gebruikt gegevens uit de Stadsvernieuwingsatlas over wonen
en werken, die op verschillende momenten tussen 1984 en 1990 verzameld zijn. De
gebruikte indicatoren zijn: mutaties in de woningvoorraad door onttrekking en
nieuwbouw, de ontwikkeling in de koopsector (prijzen en aantallen transacties van
koopwoningen) en de groei van het aantal bedrijfsvestigingen. In tegenstelling tot
in dit Cahier geeft Van Erkel alleen ontwikkelingsrichtingen aan. Hij onderscheidt
daarbij drie mogelijkheden: stagnatiegebieden (waar een daling heeft plaatsge-
vonden), consolidatiegebieden (alle stabiele gebieden, ongeacht de uitgangssituatie)
en expansiegebieden (de stijgers). Hij concludeert dat de stadsvernieuwing zich
destijds niet richtte op de door hem gedefinieerde stagnatiegebieden. Dit komt
doordat de stadsvernieuwing wijken aanwijst via het criterium 'slechte woningen',
die ook aanwezig zijn in sommige consolidatiegebieden (gebieden met een blijvend
laag niveau). Daarnaast zijn niet in alle stagnatiegebieden slechte woningen
aanwezig (bv. niet in gebieden met een ontwikkeling van hoog naar gemiddeld).

1.4 De begrippen 'sociale achterstand/sociale status', en 'wijk/buurt'

1.4.1 Het begrip 'sociale achterstand/sociale status' 

Sociale achterstand wordt in SCP (1980) geïnterpreteerd als een situatie waarin
men een lage positie inneemt op één of meer kenmerken die indicatief geacht
moeten worden voor het aandeel dat men heeft in de verdeling van rechten op
schaarse maatschappelijke goederen. In deze publicatie wordt als uitgangspunt
dezelfde definitie gebruikt. Daarbij wordt deze echter om zowel inhoudelijke als
praktische redenen verengd tot een drietal maatschappelijke goederen, die als
centraal worden beschouwd, te weten inkomensniveau, opleidingsniveau en
werkgelegenheid. 
Het begrip 'sociale achterstand' is gerelateerd aan 'sociale status', het criterium voor
de verdeling van schaarse maatschappelijke goederen. Via dat criterium wordt in
deze publicatie de rangorde van die posities bepaald. Het sterke verband tussen de
begrippen 'sociale achterstand' en 'sociale status' leidt ertoe dat in dit Cahier over
zowel achterstand als sociale status wordt gesproken wanneer de positie van wijken
in het geding is (een lage sociale status betekent hetzelfde als relatief veel achter-
stand). Omdat het beter 'bekt' zal in de meeste gevallen het statusbegrip worden
gebruikt. 
Sociale status en sociale achterstand worden daarnaast in verband gebracht met
begrippen als 'sociale ongelijkheid' en 'deprivatie'. In bijlage B wordt aan deze
begrippen aandacht besteed.

1.4.2 Wijken en buurten (postcodegebieden)

Onder het thema 'wijken en buurten' worden drie onderdelen samengebracht:
1. geografische afbakening;
2. de betekenis van de geografische afbakening voor de buurt als sociale eenheid;
3. de ontwikkeling van de buurt als sociale eenheid.
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Ad 1. In dit rapport worden voor hetzelfde type geografische eenheid de termen
'wijk', 'buurt' en soms ook 'postcodegebied' gebruikt. Daarnaast wordt - voorzover
deze geografische eenheid in plattelandsgebieden ligt - ook wel gesproken over
'(plattelands)kernen' of 'dorpen'. De eenheid is een postcodegebied van vier cijfers,
dat - behalve door dit getal - ook met een lokaal bekende naam wordt aangeduid.
De naamgeving moet echter niet absoluut worden genomen;  postcodegebieden zijn2

niet altijd homogeen en kunnen zich uitstrekken over verschillende typen eenheden
(bijvoorbeeld een bebouwde kern en een groot landelijk gebied). De begrenzing van
de postcodegebieden is vooral ingegeven door de praktische overweging de post-
boden een zo efficiënt mogelijke looproute aan te bieden.
Er is afgezien van het gebruik van andere benedengemeentelijke eenheden, zoals
CBS-buurten, vierkanten, omdat:
- de gewenste gegevens uit 1995 op deze niveaus niet aanwezig zijn;
- voor vierkanten geldt dat ze - onder meer door gebrek aan naamgeving -

minder herkenbaar zijn dan postcodegebieden (en CBS-buurten);
- voor CBS-buurten geldt dat ze op een minder uniforme manier dan postcodege-

bieden en vierkanten zijn ingedeeld;
- de postcode-indeling stabieler in de tijd is dan met name de indeling in CBS-

buurten.
Een vergelijking tussen CBS-buurten en postcodegebieden is weergegeven in
tabel 1.1.

Tabel 1.1 Aantal bewoonde postcodegebieden (van vier cijfers) en aantal bewoonde CBS-buurten, naar
gemeentegroottegroep, en de verhoudingen tussen deze twee

postcodegebieden CBS-buurten verhoudingsgetal buurt/postcodegebied

< 10.000 inwoners 712 1.782 2,50
10.000-30.000 inwoners 1.586 4.026 2,54
30.000-50.000 inwoners 518 1.186 2,29
50.000-100.000 inwoners 450 1.514 3,36
100.000-250.000 inwoners 379 1.054 2,78
> 250.000 inwoners 194 260 1,34
totaal Nederland 3.839 9.822 2,56

Bron: CBS (PCR'95); Wijk-buurtregister (1995) SCP-bewerking  

Ad 2. De uniforme indeling betekent in veel gevallen een relatief geringe homoge-
niteit van postcodegebieden naar bevolkingssamenstelling. In kleine gemeenten is
de omvang van de postcodegebieden in vergelijking met CBS-buurten groot. Alleen
gemeentegrenzen en het feit dat afzonderlijke dorpen specifieke postcodes hebben,
beperken de omvang van het postcodegebied. In een kleine gemeente zal binnen het
postcodegebied meer menging van de bevolking zijn. 

Ad 3. Het voorgaande staat nog los van de afname van binding aan kleine geogra-
fische eenheden in het algemeen en daarmee wat de wijk als integratiekader. De
mobiliteit die in deze eeuw sterk is vergroot, heeft ertoe geleid dat allerlei contacten
op een bredere schaal dan de wijk of de buurt plaatshebben.
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Halverwege de vorige eeuw reikte de leefwereld van de (buurt)bewoners niet verder
dan die lokale eenheid die ook het integratiekader voor voorzieningen, de kerk en
het werk was. Daardoor waren buurten ook in sociaal opzicht herkenbaar en was er
sprake van een buurtgemeenschap met een bijbehorende territoriale identiteit. Dit
veranderde door schaalvergroting, waarbij de volgende factoren een rol speelden.
- Bedrijven, instellingen, huishoudens en individuen werden steeds minder

afhankelijk van hun directe omgeving. Het alledaagse activiteitenpatroon van
het individu vond hierdoor niet meer louter plaats binnen een buurt, maar
binnen een breder kader: de stad, de regio.

- De buurtgemeenschap ging (mede als gevolg van het hiervoor genoemde
proces) verloren. Door het toegenomen belang van niet-territoriale bindingen
(bijvoorbeeld aan een ruimtelijk gespreide vriendenkring, of aan een op
stadsniveau opererend verenigingsleven) verminderde de sociale betekenis van
het lokale niveau.

De processen laten echter onverlet dat het benedengemeentelijke niveau bepaalde
functies houdt. Een aantal contacten zal dit niveau nooit of vooralsnog niet
overstijgen (de wijkvereniging, de huisarts in de wijk, de wijkbibliotheek). Uit
empirisch onderzoek blijkt bovendien dat in de beleving van mensen de buurt in
sociale zin nog steeds bestaat. Tevredenheid over sociale contacten in de buurt
blijkt zelfs een belangrijke determinant voor woonsatisfactie (Veldheer et al. 1994).

1.5 Methodologie

1.5.1 De gegevensbronnen

De maat voor sociale achterstand uit 1971 is geconstrueerd met behulp van varia-
belen uit het wijkenbestand van de Volkstelling 1971, de laatste die in Nederland is
gehouden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor
het verzamelen van de gegevens en voor de eerste bewerkingen. Eén van de op het
CBS uitgevoerde bewerkingen is de vervaardiging van een geautomatiseerd bestand
op het aggregatieniveau van zogenoemde CBS-telwijken. In dit bestand zijn dus de
wijken de cases. Het SCP heeft dit bestand destijds aangeschaft en verder bewerkt.
De voornaamste bewerking bestond uit het terugbrengen van de oorspronkelijke
CBS-wijken van circa 8.000 tot 3.771. Het doel van deze bewerking was te komen
tot een enigszins gelijke mate van heterogeniteit binnen wijken (zie bijlage C). Het
blijft hier echter om CBS-telwijken gaan.

De maat voor sociale achterstand van 1971 wordt in deze publicatie vergeleken met
een maat die voor de jaren negentig is geconstrueerd. Het tijdstip van de maat is op
1995 gezet, maar de afzonderlijke variabelen van die maat hebben betrekking op
verschillende tijdstippen rond dat jaar. Een constructie van een achterstandsmaat
voor (vrijwel alle) benedengemeentelijke eenheden (postcodegebieden van vier
cijfers) is momenteel in principe mogelijk doordat verschillende bestanden gege-
vens bevatten op het niveau van de viercijferige postcode. De Rijksplanologische
dienst vervaardigde in samenwerking met het SCP en het directoraat-generaal voor
de Volkshuisvesting de Woonmilieudatabank 1995 (WMD'95). In dit bestand is een
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groot aantal afzonderlijke bestanden (met eigen zgn. rechthebbenden: de eigenaren
met auteursrechten op de bestanden) met wijkgegevens opgenomen. Eén van deze
bestanden is dat van GeoMarktprofiel (GMP'94), een bestand dat aparte aandacht
vraagt. De meeste bestanden op wijkniveau presenteren gegevens uit registers.
Verschillende instanties hebben de (wettelijke) verplichting tot het bijhouden van
dergelijke registers. Het bestand van GeoMarktprofiel heeft een andere basis, al
komen hier ook enkele registergegevens in voor (bv. gegevens over het autobezit
van de Rijks Automobiel Centrale). Via gesprekken met een groot aantal
individuen (één per postcodegebied van zes posities) wordt een beeld van de wijk
verkregen. Validatieanalyses suggereren dat dit beeld op het geaggregeerde niveau
van de viercijferige postcode de werkelijkheid goed benadert (Tesser et al. 1995).
Het bestand van GeoMarktprofiel heeft nog een tweede eigenaardigheid. Het is
'vlottend', wat wil zeggen dat steeds nieuwe informatie wordt toegevoegd en oude
wordt verwijderd. Er wordt daarbij een cyclus van vier jaar gehanteerd. Data uit het
bestand kunnen dus zeer recent zijn en (maximaal) vier jaar oud.

Behalve deze bestanden is - uitsluitend voor de leeftijdsopbouw anno 1995 (gezien
als een achtergrondvariabele voor statusontwikkeling) - ook gebruikgemaakt van
het Postcodedataregister 1995 (PCR'95) van het CBS. Dit bestand is echter minder
geschikt voor andere buurtgegevens die een rol spelen bij de vergelijking van de
buurtstatus van 1971 en 1995.  Naast voornoemde databanken met buurtgegevens3

zijn ten slotte ook steekproefgegevens uit de Politiemonitor bevolking 1995
(PMB'95) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en uit het Aanvullend voor-
zieningengebruik onderzoek 1995 (AVO'95) gekoppeld aan de buurtgegevens.

Het feit dat in 1971 CBS-telwijken en in de jaren negentig postcodegebieden zijn
gebruikt, maakt een extra bewerking nodig voor de vergelijking tussen beide jaren.
Dit is op de volgende manier gebeurd.
Door het bureau AB-onderzoek uit Delft zijn de kaarten met de grenzen van volk-
stellingswijken gedigitaliseerd. Vervolgens zijn van deze gemeenten de wijk- en
buurtindelingen omgezet in viercijferige postcodegebieden. Dit gebeurde door als
het ware de reeds gedigitaliseerde postcodekaart op de wijk/buurtkaart te leggen.
De gegevens van de wijken die op 1971 betrekking hebben, zijn naar rato van het
oppervlak dat deze wijken in de huidige postcodegebieden hebben ingedeeld. 

Daarmee zijn ook een aantal kenmerken van deze wijken aan die postcodegebieden
toegerekend, bijvoorbeeld een aantal woningen. Het zal duidelijk zijn dat deze
werkwijze slechts leidt tot een (zo nauwkeurig mogelijke) benadering van de
werkelijkheid. Doordat een foutenmarge optreedt kunnen artefacten ontstaan,
waardoor sommige conclusies enigszins gerelativeerd moeten worden. Dit geldt
vooral de sterke mate van dalen en stijgen in status van sommige wijken. Door de
toerekening vallen dalingen en stijgingen mogelijk extremer uit dan wanneer
oorspronkelijke data over de postcodegebieden in 1971 hadden kunnen worden
gebruikt.4



20

1.5.2 De maat uit 1971

De maat voor sociale achterstand op basis van de Volkstelling 1971, zoals gepre-
senteerd in SCP (1980), is tot stand gekomen door een principale-componenten-
analyse toe te passen op de achterstandsindicatoren van de Nederlandse wijken. Het
gaat daarbij om gegevens over inkomen, de woonsituatie en het onderwijs (zie
bijlage B). De via deze analyse totstandgekomen samengestelde (factor)scores
gelden als indicaties van de sociale positie van de wijken in 1971. 

Er zijn drie redenen om bij een vergelijking van het statusniveau van 1971 en dat
van 1995 niet de scores te gebruiken uit de principale-componentenanalyse
gebaseerd op alle variabelen uit SCP (1980). 
De eerste reden hangt samen met het feit dat getracht wordt op zo'n zuiver
mogelijke manier de sociale achterstand van 1971 te vergelijken met die anno jaren
negentig. Veel variabelen zijn niet voor beide jaren beschikbaar. Er wordt nu
slechts gebruikgemaakt van variabelen die voor beide meetjaren wel aanwezig zijn
(waarbij overigens een complicatie is dat niet dezelfde definitie wordt gebruikt).
De tweede reden hangt samen met het feit dat een enkele variabele bij nader inzien
niet direct de sociale status meet. De variabele die betrekking heeft op de kwaliteit
en de prijs van huisvesting in een aangepaste maat zal niet meer worden opge-
nomen. De prijs van huisvesting is voor woningen van dezelfde kwaliteit immers
verschillend naar regio: in stedelijke regio's met een krappe woningmarkt is de
prijs hoger dan in landelijke regio's met een ruime woningmarkt. Dit betekent dat
op landelijk niveau de prijs van de woning vaak meer uitdrukt dan status, namelijk
ook schaarste. 
De derde reden betreft de gedateerdheid van sommige gegevens. Woningen zonder
badgelegenheid komen (vrijwel) niet meer voor, terwijl ook woningen zonder
telefoonaansluiting zeldzaam zijn. 

Het weglaten van deze gegevens betekent dat in de herziene maat gegevens over
inkomen, opleiding en werk, de belangrijkste maatschappelijke goederen, centraal
staan. 

1.5.3 De maat voor 1995

Het materiaal van de Woonmilieudatabank/GeoMarktprofiel levert het meest inte-
grale beeld van sociale achterstand anno jaren negentig. De variabelen 'inkomen',
'werkloosheid' en 'opleidingsniveau' worden opgenomen in een principale-
componentenanalyse. De scores op de eerste component geven de mate van sociale
achterstand aan.
Het feit dat definities van de variabelen in beide meetjaren niet gelijk zijn, bemoei-
lijkt een vergelijking. In een exacte vergelijking is dan ook niet voorzien. De ver-
onderstelling is dat de maten in beide jaren het abstracte begrip 'achterstand' goed
aangeven. Er wordt dan van uitgegaan dat de variabelen die gebruikt werden in
1971 staan voor de sociale achterstand destijds. De variabelen die gebruikt worden
voor de jaren negentig staan voor huidige sociale achterstand (of sociale status).
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Gezien de aard van de variabelen uit de meetjaren worden de scores alleen in een
eigen rangorde gezet. Daarna worden de rangordes voor de verschillende jaren
globaal met elkaar vergeleken. 
Bij de vergelijking is van belang dat veel wijken anno 1971 weinig bewoners
hadden, maar sindsdien door nieuwbouw sterk in inwonertal zijn toegenomen. De
toename van het inwonertal is van een dusdanige omvang dat alleen al daardoor de
wijk qua sociale status verandert. Dit gegeven kan op twee manieren worden
benaderd.
- De wijk anno 1995 wordt gezien als een geheel andere eenheid dan die in

1971. Alles wat na dat jaar tot stand is gekomen, wordt beschouwd als 'nieuw'.
Wijken waar sinds 1971 omvangrijke nieuwbouw heeft plaatsgevonden, zouden
uit het bestand verwijderd moeten worden of als afzonderlijke eenheden
moeten worden beschouwd.

- Het uitgangspunt bij de vergelijkingen is dat het gaat om een gebiedsbenade-
ring. Het gebied is de eenheid van analyse. Alle verschillen tussen 1971 en
1995 moeten worden geregistreerd - dat is juist het onderzoeksthema. Wanneer
nieuwbouw de (vermoedelijke) oorzaak is van grote verschillen, wordt dit
vermeld. Een vergelijking tussen 1971 en 1995 is ook voor wijken waar veel
nieuwbouw is gepleegd interessant.

In deze publicatie is gekozen voor het eerste gezichtspunt. Wijken waar in 1971
minder dan 500 woningen stonden en in 1995 meer dan 1.000 zijn uit de analyses
verwijderd. In bijlage D wordt aan deze - relatief grootschalige - nieuwbouwwijken
apart aandacht besteed. Overigens is ook nog een belangrijk deel van de nieuw-
bouw gepleegd in de wijken waarover wel wordt gerapporteerd. Van de totale
Nederlandse nieuwbouw tussen 1971 en 1995 is circa 24% in de grootschalige
nieuwbouwwijken gerealiseerd; de rest is verspreid over de overige wijken (post-
codegebieden). De schatting voor 1971 is met onzekerheden omgeven. Het is niet
uitgesloten dat sommige wijken volgens een andere schatting tot nieuwbouwwijk
zouden worden bepaald, terwijl andere dat volgens die schatting niet zijn. Een
alternatieve schatting, het terugrekenen van het bouwjaar aan de hand van opgaven
van de respondenten van GeoMarktprofiel geeft als beeld dat 35 wijken 'onterecht'
niet als nieuwbouwwijk zijn aangemerkt, en 41 wijken 'onterecht' wel. Dit betekent
overigens dat 174 wijken wel overeenkomen. Bovendien blijkt uit extra analyses
dat het al dan niet opnemen van een dergelijk beperkt aantal wijken nauwelijks
effecten op de uitkomsten heeft. In bijlage D, tabellen D.1 en D.2 is weergegeven
om welke wijken het gaat.

Verder zijn de postcodegebieden die in één van de jaren minder dan vijf huishou-
dens en minder dan 25 personen hadden, uit de analyse verwijderd. Bovendien
bracht de vergelijking met zich mee dat een aantal postcodegebieden moest worden
verwijderd, omdat daarin de noemer voor één van de variabelen in de factorana-
lyses (anders dan aantal personen of aantal huishoudens) niet aanwezig was. Ten
slotte zijn postcodegebieden verwijderd waarvan - gezien hun bevolkingsomvang in
1995 - mag worden aangenomen dat de schatting van het aantal inwoners in 1971
te hoog is geweest. Het gaat hier om gebieden die nu minder dan 100 inwoners
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hebben, en waarvan voor 1971 de schatting boven de 500 uitkwam. In bijlage E is
weergegeven welke postcodegebieden dit zijn. 

In tabel 1.2 wordt weergegeven wat het bruto aantal wijken is, welke groepen
wijken zijn verwijderd, en hoeveel wijken er netto overblijven.

Tabel 1.2 Bruto aantal wijken (postcodegebieden), verwijderde wijken, en netto aantal wijken, 1995 (postcode-
gebieden)

bruto aantal wijken 3.919

verwijderd wegens
te hoge schatting 1971 33
ontbreken van data in 1971 77
minder dan 500 woningen in 1971, en een toename van ten minste 1.000 woningen sindsdien 215
onvoldoende aantal of onbekend aantal huishoudens 81

netto aantal wijken 3.513

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarkprofiel (GMP'94) SCP-bewerking

1.6 Opbouw van de publicatie

De publicatie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op het
stijgen en dalen van het sociale niveau van wijken en op een aantal daarmee
verband houdende verschijnselen. 
Na deze theoretische verhandeling komt het centrale deel van deze publicatie. Hier
vindt (in hoofdstuk 3) een bespreking plaats van verschuivingen van wijken op de
rangorde van sociale achterstand en de gebieden waar deze verschuivingen plaats-
vinden. Hoofdstuk 4 relateert de ontwikkelingen van de wijken qua sociale achter-
stand aan de ontwikkeling van de woonfactoren in dezelfde wijken. In hoofdstuk 5
wordt een relatie gelegd tussen de ontwikkeling qua sociale achterstand en de
demografische instabiliteit van de wijk en in hoofdstuk 6 tussen deze ontwikkeling
en sociale (on)veiligheid. Hoofdstuk 7 behandelt het voorzieningenniveau in de
wijken, terwijl in hoofdstuk 8 aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling qua
sociale achterstand in wijken die betrokken zijn bij gebiedsgericht beleid. Hoofd-
stuk 9 gaat in op de wijken die de meest extreme ontwikkelingen doormaakten.
Hoofstuk 10 geeft (statistische) verklaringen van de ontwikkelingen en enige
toekomstbeelden. Hoofdstuk 11 vat de voornaamste uitkomsten samen, terwijl een
zevental bijlagen de publicatie afsluit. 
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Behalve in de Armoedemonitor (die CBS-data gebruikt voor het weergeven van het aandeel lage1

inkomens op postcode- en op vierkantniveau, is er aandacht voor de geografische verdeling van sociale
achterstand in de verschillende edities van de Kansarmoede-atlas. Hier gaat het om de verdeling van
achterstandskenmerken over gemeenten. Een algemeen beeld van sociale status per gemeente is voor 33
stedelijke gemeenten ook onlangs gepubliceerd in de landelijke dagbladpers (in een speciaal katern van
NRC Handelsblad, d.d. 18 december 1997).
Bij de naamgeving van de postcodegebieden is gebruikgemaakt van de namenlijst die behoort bij de2

gedigitaliseerde postcodekaart van Nederland. 
Dit bestand is grotendeels gebaseerd op de Regionale inkomensstatistiek. Het voordeel van dit bestand3

is dat het regelmatig, op vaste tijdstippen, wordt herhaald (eens in de vier jaar). Daardoor is in principe
een vergelijking 1971-1989-1994 mogelijk. Tegenover dit voordeel staan twee nadelen. Ten eerste is
het aantal gegevens in het bestand beperkt. Ten tweede is met name in het bestand van 1989 op grond
van privacy-overwegingen en op grond van steekproefoverwegingen aan centrale variabelen als 'laag
inkomen' geen waarden toegekend in postcodes met een gering aantal bewoners. Het gaat om circa
eenderde van alle postcodegebieden. Een kaartanalyse toont aan dat in het bijzonder grote delen van de
noordelijke provincies en de provincie Flevoland niet worden vertegenwoordigd. Op grond van deze
beperkte invullingsmogelijkheden is besloten het bestand niet te gebruiken bij de vergelijkende
analyses. Zoals in de hoofdtekst is vermeld, wordt het bestand uit 1995 wel gebruikt om een relatie te
leggen tussen statusontwikkelingen van wijken en de leeftijdsopbouw anno 1994. Ook het
Postcodedataregister 1995 is echter niet erg geschikt voor inkomensgegevens. Het Postcodedataregister
registreert gegevens op persoonsniveau (inkomens per inwoner of per inkomenstrekker). Voor een beeld
van de status van de wijken is echter een beeld van inkomens per huishouden adequater. Het bestand
van GeoMarktprofiel leidt tot een dergelijk beeld. 
Een controle heeft als volgt plaatsgevonden. Van de postcodegebieden die sterk zijn gedaald (de top-4

100-dalers) is nagegaan wat de rangnummers van 1971 zijn. In 1971 waren dit hoge rangnummers. De
vraag is, of dit ook het geval is met de rangnummers van de wijken die toegedeeld zijn aan deze
postcodegebieden. Dit leverde het volgende resultaat. In het algemeen bleken deze wijken hoog te
scoren, (ver) boven het gemiddelde. In veel gevallen scoorden ze echter niet zo extreem hoog als de
postcodegebieden in 1971. Een tweede controle, een aggregatie naar het gemeentelijke niveau, leverde
een vergelijkbaar beeld op. Er is - iets minder vaak dan op wijkniveau - een daling van 'hoog naar laag'
en een stijging van 'laag naar hoog'. Verder is in het bijzonder binnen de categorie van 'laag naar hoog'
de stijging in relatieve zin beperkter dan op wijkniveau. Overigens verandert het totaalbeeld niet na
aggregatie. Zo stijgen wijken én gemeenten in het noorden des lands, en dalen wijken én gemeenten
sterk binnen de categorie vier grote steden.

Noten
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2  STATUSONTWIKKELING, VERVAL EN REGENERATIE VAN WIJKEN 

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen van stijgen en dalen van wijken in een
breder kader geplaatst. Daarbij wordt uitgegaan van de gedachte dat stijgen of
dalen van wijken naar sociaal niveau enerzijds is veroorzaakt door ontwikkelingen
in de woningvoorraad en dat het feit anderzijds consequenties heeft voor de beeld-
vorming over de wijk. Stijgen maakt de wijk tot een 'betere wijk' in de ogen van de
omgeving, dalen tot een 'slechtere'. 
Het begint met ontwikkelingen in de fysieke woonomgeving. Het achterwege laten
van ingrepen in de fysieke woonomgeving betekent een relatieve veroudering van
wijken ten opzichte van nieuwere wijken. Ook een te beperkte ingreep kan tot een
dergelijk verschijnsel leiden. Wijken worden daardoor minder aantrekkelijk voor
hogere statusgroepen, die vervolgens deze wijken verlaten. Het sociale niveau zakt.
Anderzijds zal de uitvoering van ingrepen in de fysieke woonomgeving betekenen
dat de wijken het huidige sociale niveau kunnen behouden of zo aantrekkelijk
worden dat ze stijgen in de rangorde. In beide gevallen zijn het vooral veranderin-
gen in de woningvoorraad die - naar verwachting - het statusniveau beïnvloeden.
Dergelijke veranderingen nemen in de volgende - empirische - hoofdstukken ook
een centrale plaats in. Dit neemt echter niet weg dat ook andere wijkontwikkelin-
gen van belang kunnen zijn voor het sociale aanzien en daarmee voor de status-
ontwikkelingen van de wijk (bv. de realisering van groenvoorzieningen). 

Wordt de ontwikkeling van het sociale niveau van de wijken in eerste instantie door
de fysieke structuur van de wijk beïnvloed, diezelfde ontwikkeling heeft ook weer
invloed op de fysieke structuur. Statusverlaging geeft het onroerend goed minder
waarde en statusverhoging geeft het onroerend goed meer waarde, waardoor het
respectievelijk niet en wel aantrekkelijk is om te investeren. Waar het niet
aantrekkelijk is om te investeren, zal het sociale niveau verder zakken (het wordt
voor steeds minder mensen aantrekkelijk er te wonen). Er ontstaat een omgeving
waar niemand zich ergens verantwoordelijk voor voelt en waar vernieling van
publiek eigendom eerder regel dan uitzondering is. Dergelijke gebieden worden
kwetsbaar doordat enerzijds de in- en uitstroom elkaar in een snel tempo opvolgen,
en anderzijds doordat ze een toevluchtsoord worden voor randfiguren uit de
samenleving. Het proces kan worden aangeduid met de term vervalspiraal. De
gebieden voegen zich bij plekken die al lange tijd een lage sociale status hadden en
die - blijkens de literatuur - moeite hebben te stijgen op de (binnengemeentelijke)
sociale rangorde. 

Waar het daarentegen wel aantrekkelijk is om te investeren, krijgen (of behouden)
wijken een bevolking met een hoger sociaal niveau, die er relatief permanent
woont. De binding aan de lokale omgeving is relatief groot, waardoor er ook
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betrokkenheid is met het wel en wee in de openbare fysieke omgeving. De bevol-
king is zelfredzaam en maakt gebruik van technieken om de buurt 'netjes' te
houden (bijvoorbeeld: buurtpreventie). Het proces dat leidt tot een verhoging van
sociaal niveau kan worden aangeduid met regeneratie. Waar dat proces begint met
het aankopen en verbeteren van woningen, wordt het in de literatuur ook wel
aangeduid als gentrification. Het op niveau houden van wijken ontstaat door
adequaat beheer en onderhoud (maintenance).

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan:
- de vervalspiraal (en langdurige achterstand van wijken);
- gentrification als een speciale vorm van regeneratie (en wijken die door

onderhoud op hoog niveau blijven).

2.2 Vervalspiraal en langdurige achterstand

Van sommige wijken wordt in de loop van de tijd het sociale aanzien steeds
minder. Het proces wordt doorgaans in gang gezet door de (in nieuwbouwwijken
geconcentreerde) bouw van woningen die aantrekkelijker zijn dan de bestaande
bouw. De nu gebouwde woningen bieden allerlei voorzieningen die in de bestaande
bouw nog niet aanwezig zijn. In de huidige nieuwbouw wordt bijvoorbeeld
algemeen gebruikgemaakt van warmte-isolatie, centrale verwarming en uitgebreide
sanitaire voorzieningen. Bovendien is er meer ruimte in de woning en voldoet deze
vaker aan - ook vroeger al - geuite woonwensen: vaker laagbouw met tuin, of ten
minste ruime balkons en terrassen. Het is momenteel vooral de vroegnaoorlogse
bouw die moet concurreren met de bouw uit recentere bouwstromen. 

Hoenderdos (1994) verwijst naar een definitie van verval en noemt een drietal
Amerikaanse theorieën die op het vervalproces betrekking hebben. Verval wordt
gezien als een snelle overgang van een segment van de woningmarkt van redelijk
sociaal en economisch stabiel naar 'uitmelken', desinvesteren en uiteindelijk
'verlating'. Daarbij laat iedereen, inclusief de verhuurder, de buurt aan zijn lot over.
De door Hoenderdos behandelde theorieën zijn de volgende.
- De orthodoxe economische theorie die uitgaat van puur economisch denken.

Verval komt volgens deze theorie voort uit de verwachting van woningeige-
naren dat de opbrengsten uit de exploitatie van woningen zullen dalen. Als een
buurt in verval raakt, zal uiteindelijk alleen nog de zogenoemde cashflow voor
opbrengst zorgen. De gebouwen zelf verminderen sterk in waarde. In een later
stadium komt ook de cashflow onder druk te staan en verminderen de huurop-
brengsten.

- De dual theory zoekt de oorzaak van verval in de eerste plaats in een verstoring
van de relatie tussen huurder en verhuurder. De gedachte is dat de eigenaar
zijn woningbezit ziet als een onderdeel van zijn persoonlijke bezittingen
waarvoor hij goed zorgt. Met zijn huurders kan hij zich in zekere mate
identificeren, bijvoorbeeld via geloof en huidskleur. Een verstoring van zo'n
relatie ontstaat doordat de verhuurder geen huurders meer kan vinden die hij
geschikt acht, of door verkoop van de woning(en) aan een meer zakelijk
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ingestelde eigenaar. Een dergelijke ontwikkeling leidt vervolgens tot een
aftakelingsproces.

- De radical theory is gebaseerd op denken in machtsverhoudingen volgens het
neo-marxistische concept. Deze theorie gaat uit van een klassenstrijd tussen
huurder en verhuurder. Een vervalproces wordt dan op gang gebracht door
gewetenloze speculanten. Deze buiten bijvoorbeeld raciale angsten in een
blanke buurt uit en verspreiden geruchten over instroom van zwarten. De
prijzen dalen vervolgens, waarna de speculanten goedkoop inkopen en dan
duur verkopen aan het zwarte deel van de bevolking.

Na deze op Amerikaanse leest geschoeide theoretische inzichten gaat Hoenderdos
in op Nederlandse auteurs. Deze noemen een vraagtekort van bepaalde woningen
als één van de factoren van verval. Daarnaast wordt veroudering genoemd. Totaal
komen zes met elkaar samenhangende oorzaken naar voren.
1. Technisch-functionele veroudering van woning en woonomgeving. Hoogvliet

(1992) wijst erop dat een dergelijke veroudering met 'relatieve depreciatie'
gepaard kan gaan. Nieuwe woningen met een moderne uitrusting in een
eveneens moderne buurt worden tegenover bestaande woningen aantrekkelijk. 

2. Sociale verandering van de woonomgeving door doorstroming van bewoners;
deze sociale degradatie verloopt sneller naarmate meer wordt verhuisd en naar-
mate de woning en woonomgeving sneller fysiek verouderen.

3. Dalende rendementen van de woningexploitanten door natuurlijke of kunst-
matige starheid van de prijzen van woondiensten.

4. Inkrimpende investeringshorizon van de exploitanten (dit verschijnsel treedt
vooral op bij anderen dan de eerste verhuurders).

5. Toenemende perspectieven voor andere dan woonbestemmingen.
6. Planners' blight: een planontwikkeling die leidt tot onzekerheid over de

toekomst van de bestemming of tot de zekerheid dat de woonbestemming gaat
verdwijnen.

In gebieden waar dergelijke ontwikkelingen aan de gang zijn, ontstaat een verhuis-
stroom naar andere gebieden. In eerste instantie zijn het de hogere-inkomens-
trekkers met de meeste keuze die vertrekken. Groepen met een lagere status blijven
achter. Deze hebben weinig financiële en organisatorische mogelijkheden om
woning en buurt op te knappen tot een adequaat modern niveau. De buurt zakt
verder langs de vervalspiraal. Meer mensen vertrekken, waartegenover een
instroom staat van huishoudens met verhoudingsgewijs weinig binding met de
buurt. Tot die huishoudens behoren ook randfiguren van de samenleving. Daardoor
verloedert de buurt fysiek en belandt zij op één van de laagste treden van de sociale
ladder. De sociale onveiligheid neemt toe en door de geringe binding met de buurt
toont de bevolking zich ook weinig actief.

Verschillende buurten met huurflats hebben in de loop van de tijd een dergelijk lot
ondergaan. Dit leidde in enkele gevallen tot drastische maatregelen zoals de sloop
van gehele woonwijken van nog geen vijftig jaar oud. Vooral in kleinere en
middelgrote gemeenten bleken deze buurten problematisch. Het gaat hier om
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plaatsen met een ruime lokale woningmarkt, waar mensen niet door schaarste
gedwongen werden woningen te betrekken die niet voldeden aan hun wensen. 
  
In sommige gevallen is er gereageerd met ingrijpende beheersmaatregelen. Veel
woningen uit de vroegnaoorlogse periode zijn inmiddels fysiek opgeknapt, zodat ze
mee kunnen in de huidige tijd. In andere gevallen wordt er - behalve fysiek - ook
sociaal ingegrepen (met allerlei buurtprojecten) om ten minste het vervalproces te
stuiten. 
Veel negentiende-eeuwse stadswijken, waar de woningen al vanaf hun bouw
gebreken vertoonden, staan al lange tijd onderaan op ranglijsten die via het
criterium 'sociale status' zijn opgesteld. Daarbij werden in de loop der tijd de
woningen bouwtechnisch veelal nog slechter, waardoor ze zeer onaantrekkelijk
bleven voor hogere-statusgroepen (waaronder middengroepen). De uitkomsten van
de Nederlandse factor-ecologische studies  geven aan dat slechte scores werden1

aangetroffen in oude wijken nabij het centrum (bv. Schilderswijk-Den Haag, Oude
Westen-Rotterdam, Kinkerbuurt-Amsterdam) (Beek en Van Engelsdorp Gastelaars
1972; Ottens en Post 1977; SCP 1980; Van Kempen 1988). De reactie op dit
verschijnsel was stadsvernieuwing. Uit verschillende evaluatiestudies blijkt dat de
fysieke ingreep in de stadsvernieuwing succesvol is geweest. De woningen en de
woonomgeving werden kwalitatief beter, maar bleven weinig gedifferentieerd. Het
sociaal niveau is (daardoor) in het algemeen hetzelfde gebleven. 

De voorgaande verschijnselen zijn in het algemeen stedelijk. Dat wil zeggen, ze
hebben betrekking op grote of op kleine steden. Ook op het platteland is stijgen,
dalen en stabiel blijven van kleinschalige gebieden naar sociaal niveau aan de orde.
Wijken (kernen) die onder aan de rangorde blijven of komen, zijn vaak perifeer
gelegen kernen met weinig of geen basisvoorzieningen. Huigen en Van der Velden
(1989) noemen in het bijzonder dorpen in Oost-Groningen, die niet alleen voorzie-
ningen missen maar ook moeten concurreren met dorpen op het nabijgelegen
Drentse plateau. Veel mensen blijken dit - bosrijke - gebied attractiever te vinden
dan het open Groningse landschap. Het gevolg voor dergelijke dorpen is het vertrek
van jonge, relatief goed opgeleide personen, terwijl oudere, relatief laag opgeleiden
achterblijven. Daardoor krijgen deze dorpen een laag statusniveau. 

2.3 De (ge)goede buurt en regeneratie

De sociale samenstelling van een wijk is voor aspirant-bewoners, evenals de fysieke
structuur, een vestigingsplaatsfactor. Zoals deze graag in goed onderhouden
'paleisjes' willen wonen, zo willen ze ook een wijk die van een goed sociaal niveau
is. 
Wijken die een verhoudingsgewijs hoge status handhaven zijn stabiele wijken, er is
weinig aanleiding om te verhuizen. Verhuizingen uit de buurt komen voort uit
wooncarrièrevorming en niet uit onvrede met de buurt. Wordt er verhuisd, dan
komen huishoudens met een vergelijkbare status als de vertrekkers naar de buurt
terug.
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Veel wijken met koopwoningen voldoen aan dit beeld. Eigenaren-bewoners hebben
financieel belang bij het instandhouden van een fysiek en sociaal aantrekkelijke
woonomgeving. Goed onderhouden woningen in dergelijke wijken zullen op de
koopwoningenmarkt hun oorspronkelijke prijsniveau behouden en mogelijk zelfs
waardestijgingen ondergaan. 
De gebieden met de hoogste status hebben - afhankelijk van locatie en woning-
type - de hoogste woningprijzen. Dit verklaart waarom in de ene wijk met eenge-
zinswoningen, bijvoorbeeld de Haagse Vogelwijk, de prijzen hoger zijn dan in
nabijgelegen wijken die eveneens eengezinswoningen hebben. Daarnaast is hier de
binnenstedelijke schaarste aan koopwoningen van belang.
Het kenmerk 'sociale status' is zo wezenlijk voor het prijsniveau dat woningzoeken-
den vaak daaraan prioriteit geven boven (bouw)technische kwaliteiten van de
woning. Liever een slechte woning in een goede buurt dan een goede woning in een
slechte buurt. 
Niettemin zullen - gezien het belang van de eigenaar-bewoner - buurten met een
hoge status nooit veel slecht onderhouden woningen herbergen. Wel geldt ook hier
dat nieuwe woningen voldoen aan moderne eisen van comfort. Om te kunnen
concurreren met nieuwe koopwoningen moeten bewoners van woningen van
minder recente bouwjaren dit comfort achteraf zelf realiseren, althans voorzover
mogelijk. Dit verklaart het feit dat ook in oudere koopwoningen in de regel centrale
verwarming en diverse vormen van warmte-isolatie worden aangetroffen
(onderhoud).

De positie van wijken met een relatief hoge status wordt niet alleen bedreigd door
nieuwbouw, maar ook door regeneratie van bestaande wijken. Binnen de steden kan
een proces van gentrification plaatsvinden. In oude wijken met een gunstige
ligging, bijvoorbeeld nabij centrale stedelijke voorzieningen, betrekt een jonge
bevolking met carrièreperspectief de bestaande woningen. Daar het in het algemeen
gaat om hogere-opleidingsgroepen betekent de eerste instroom al een statusver-
hoging van de buurt. De nieuwe bewoners gaan echter vervolgens de woning
opknappen, waardoor deze (financieel) in waarde stijgt. Daarmee wordt de buurt
aantrekkelijker voor andere hoge-statusgroepen. Het gevolg is een verdere toename
van sociaal niveau. Daarna kan een zelfversterkend proces ontstaan, dat gezien kan
worden als een 'regeneratiespiraal'.

De volgende verklaringen worden gegeven voor het optreden van gentrification.
- Het gebruikmaken van een rent-gap: het verschil tussen de feitelijke waarde

van het onroerend goed en de potentiële waarde. De prijs van een woning is
gelijk aan de waarde van de woning plus de gekapitaliseerde grondwaarde.
Door gebrek aan onderhoud daalt de waarde van de woning snel, waardoor ook
de gekapitaliseerde grondwaarde negatief wordt beïnvloed. Anderzijds betekent
de ligging van panden in een centraal stedelijke omgeving een hoge potentiële
grondwaarde, die bovendien kan stijgen als gevolg van algemene stedelijke
ontwikkelingen. Op een bepaald moment wordt de rent-gap zo groot dat het
voor marktpartijen aantrekkelijk wordt het pand aan te kopen, te verbouwen en
met winst te verkopen.
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- Het ontstaan van een groep vragers op de woningmarkt die opteert voor
binnenstedelijk wonen. Het gaat daarbij om een groep jonge, kleine huis-
houdens. In de jaren zeventig groeide deze groep, die toch al kenmerkend is
voor de stedelijke omgeving, buitengewoon sterk als gevolg van de geboorte-
golf van vlak na de oorlog.

- Meer recentelijk is het van belang dat personen die zich eenmaal in de stad
vestigen, daar langer - in een- en tweepersoonshuishoudens - blijven wonen.
Vooral een deel van deze groep zou graag in de stad willen wonen, vanwege de
daar aanwezige voorzieningen. 

- Er zijn groepen die zich weinig bewust zijn van het risico van het kopen van
woningen. Van de vragers naar binnenstedelijk wonen zijn dit degenen die het
gentrification-proces op gang brengen. Het gaat hier vaak om jonge een- en
tweepersoonshuishoudens uit artistieke milieus, die gebruik maken van de lage
prijzen. Pas in de volgende fase komen de groepen die zich bewust zijn van het
risico. Zij investeren in de woningen omdat prijs en potentiële investeringen
veelbelovend zijn. Ze zijn geïnteresseerd in de architectonische en stedenbouw-
kundige waarden van de woning, en/of de goede locatie. Ten slotte komen dan
de risicomijdende huishoudens. Deze komen de buurt binnen via verbouwingen
of nieuwbouw onder verantwoordelijkheid van projectontwikkelaars
(Meulenbelt 1997).

Evenals het verval van wijken via casestudies is bestudeerd, is dat zo bij de rege-
neratie van wijken. Daarbij valt op dat het vaak om zeer kleine stedelijke eenheden
gaat, kleine onderdelen van de viercijferige postcodegebieden zoals die in dit
Cahier worden gebruikt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de (Angelsak-
sische) literatuur een discussie ontstaan is over de betekenis van het verschijnsel.
Verschillende auteurs zien als gevolg van de internationale herstructurering van de
werkgelegenheid een nieuwe sociale groep ontstaan. Deze groep zou in de centrale
stad willen wonen vanwege de nabijheid van werk en voorzieningen. Andere
auteurs wijzen erop dat de binnenstedelijke armoede steeds groter wordt en centrale
steden zich qua sociale status steeds scherper gaan onderscheiden van het
welvarende suburbane gebied (Meulenbelt 1997).

Evenals verval is regeneratie vooral een verschijnsel dat binnenstedelijk is bestu-
deerd. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ook op het platteland dit fenomeen aan-
wezig is. Vooral als gevolg van suburbanisatie, maar ook door de - in hoofdstuk 1
genoemde rurbanisatie - kunnen woongebieden op het platteland hun statusniveau
verhogen. Suburbanisatie en rurbanisatie zijn gerelateerd aan de volgende
verschijnselen.
- De woningvoorraad van de steden is niet aangepast aan de koopkrachtige

vraag. Vooral gezinnen met kinderen wensen een laagbouwwoning met tuin.
Naarmate daartoe meer mogelijkheden zijn (door een hoger inkomen of door
minder schaarste op de woningmarkt) concentreert de vraag zich op specifieke
vormen van laagbouw. Woningen in kleinere blokken, twee-onder-één-
kapwoningen en vrijstaande woningen krijgen dan in oplopende mate de
voorkeur bij de consument. Niet alleen is een groot deel van de vraag gericht
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op laagbouw, ook is het voor steeds meer groepen (financieel) aantrekkelijk
geworden een koopwoning in plaats van een huurwoning te betrekken. Vooral
in de grootste steden van het land is het aandeel laagbouwwoningen en het
aandeel koopwoningen zeer beperkt.

- De gemeenten in de invloedssfeer van de grote steden hadden verschillende
argumenten om welgestelde bewoners uit de grote steden aan te trekken. Ten
eerste betekende dit een groei van de bevolking, wat in een tijd van schaalver-
groting een factor was bij het op peil houden of brengen van het voorzienin-
genapparaat. Ten tweede werd met het realiseren van het gemeentelijke
woningbouwprogramma bijgedragen aan de landelijke doelstelling van de
opheffing van het woningtekort. Ten derde wordt aangedragen dat vrijesector-
woningen voor welgestelde suburbanisanten - via een vereveningssysteem -
woningen voor minder welgestelde dorpelingen subsidiëren. Met de
opbrengsten van de grondprijzen voor vrijesectorbouw, die kunstmatig hoog
werden gehouden, werden die van de sociale woningbouw, die kunstmatig laag
werden gehouden, gesubsidieerd. Het systeem houdt in dat een groot aantal
vrijesectorwoningen moest worden gebouwd alvorens aan de bouw van een
relatief beperkt aantal sociale woningen kon worden begonnen.

- Hogere overheden faciliteerden de bouw in kleine dorpen door regelgeving. Tot
aan het einde van de jaren zeventig wees de rijksoverheid contingenten
premiekoopwoningen toe aan kleinere - suburbane - gemeenten. De bouw van
woningen in deze gemeenten werd en wordt verder geholpen door het
toepassen van bevolkingsprognoses door provincies, die tot ruime bouwstromen
leiden (Knol 1996). 

- De koopkrachtige vraag van de stedelingen kon zich richten op de dorpen en
het aanbod van de dorpen kon zich richten op stedelingen, doordat zich een
proces van schaalvergroting voordeed. De vergroting van de (auto)mobiliteit
maakte een woonadres in een andere gemeente dan het werkadres mogelijk.
Het ontstaan van steeds betere verbindingen leidde ertoe dat ook in verder van
de grootste steden gelegen gebieden ex-stedelingen konden gaan wonen en
rurbanisatie ontstond. Binnen de Nederlandse context worden vooral Friesland
en Zeeland genoemd als provincies waar zich een dergelijk verschijnsel
voordoet (Thissen 1995; Mak 1996).

2.4 Conclusie

Zowel bij verval als bij regeneratie van wijken worden kenmerken van de
woningvoorraad als initiërend gezien. Enerzijds komen er nieuwbouwwijken die
ertoe leiden dat de oudere wijken minder aantrekkelijk worden, waarmee ook de
sociale waarde van deze wijken daalt. Hogere-statusgroepen hebben namelijk de
mogelijkheid relatief gedeprecieerde gebieden te verlaten en doen dat vermoedelijk
ook. Wanneer een wijk eenmaal naar een laag niveau is gedaald, blijkt de lage
status vaak een vrijwel permanent karakter te krijgen. Dalende wijken krijgen
bovendien te maken met een instabiele bevolking en vervolgens met verloedering
van de wijk. 
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Soms doet zich echter regeneratie voor. Dit is het geval wanneer wijken gunstig
liggen voor groepen die op de stad en hun stedelijke voorzieningen aangewezen
zijn. Daarbij moet dan bovendien de waarde van het onroerend goed feitelijk laag,
maar potentieel hoog (door ligging en algemene stedelijke ontwikkelingen) zijn. Er
is echter weinig overeenstemming over de vraag of regeneratie een vrij algemeen
stedelijk verschijnsel is of beperkt blijft tot slechts enkele stadswijken. 
Wel blijkt dat stadswijken die bekend zijn door hun (zeer) hoge sociale niveau, dit
niveau gedurende lange tijd kunnen behouden. Dit komt doordat bewoners (finan-
cieel) belang hebben bij het onderhoud en het bij de tijd houden van woningen. Het
gaat vooral om stedelijke wijken die bestaan uit koopwoningen. Behalve de
activiteiten van bewoners is ook de wens tot het behouden van de goede 'naam van
de wijk' en de schaarste aan koopwoningen binnen de stad van belang voor de
handhaving van het hoge-statusniveau.

Verval en gentrification (als een specifiek regeneratieverschijnsel) zijn vooral als
stedelijke fenomenen beschreven. Dit neemt echter niet weg dat zich ook op het
platteland vergelijkbare verschijnselen voordoen. Doordat voorzieningen ont-
breken, een dorp perifeer ligt en/of in de buurt een aantrekkelijker woonomgeving
is, verlaten hoge-statusgroepen de dorpen. Het gaat hier veelal om jongere
gezinshuishoudens. Ouderen met een relatief lage status blijven achter, terwijl
bovendien het inwonertal daalt.
Daarentegen kunnen dorpen ook profiteren van suburbanisatie en rurbanisatie die
ontstaan doordat vooral welvarende gezinshuishoudens de stad ontvluchten. Deze
vlucht is het gevolg van enerzijds de beperkte mogelijkheden die de stad hun biedt,
anderzijds van de faciliteiten die de kleine gemeenten hebben. De voortgaande
schaalvergroting maakt het mogelijk dat deze processen voor steeds grotere delen
van het platteland gaan gelden. 

Deze conclusies zijn gebaseerd op studies naar wijken binnen bepaalde steden of in
bepaalde delen van het platteland. Sommige noties zijn afkomstig uit Angelsak-
sische literatuur, waar de ontwikkelingen moeten worden geplaatst tegen een
geheel andere politiek-maatschappelijke achtergrond. Tot nog toe zijn de ontwikke-
lingen op het gebied van verval en regeneratie niet als kader gebruikt voor een
beschrijving over 25 jaar van de ontwikkeling van wijken naar sociale status in
Nederland als geheel. In de navolgende hoofdstukken zal dit wel gebeuren. Op
grond van de conclusies uit dit hoofdstuk worden de veranderingen in sociale status
geplaatst binnen het volgende model. Wijzigingen in sociaal niveau zijn in eerste
instantie het gevolg van ontwikkelingen in de woningvoorraad of het zich niet
kunnen aanpassen van het oorspronkelijke woningbestand aan maatschappelijke
ontwikkelingen. Door de relatieve depreciatie van wijken met huurwoningen, in het
bijzonder die met huurflats, ontstaat een daling van het sociale niveau.
Vervolgens zorgt deze daling voor een verhuisbeweging van hogere-statusgroepen
naar plekken buiten de buurt. De vertrekkende bevolking wordt vervangen door een
bevolking die weinig binding met de buurt heeft. Daardoor is er weinig aandacht
voor de fysieke omgeving en kan deze verloederen. De daling van het sociale
niveau heeft hier dus negatieve consequenties voor de bebouwde omgeving.
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In de factorecologische benadering wordt een groot aantal gegevens verzameld op het niveau van1

(stedelijke) wijken en buurten, die vervolgens in een principale-componentenanalyse worden
opgenomen. Met behulp van de uitkomsten worden vervolgens typologieën gemaakt. De meer recente
factorecologische studies bedienen zich van verschillende geavanceerde statistische technieken om de
binnenstedelijke differentiatie in beeld te brengen. Naast principale-componentenanalyse wordt
clusteranalyse gebruikt. De factorecologische benadering is een reactie op de benadering van de social
area analyse die in de jaren dertig van deze eeuw opkwam. De social area analyse ziet het gebied als
een aggregaat van individuen, een afzonderlijke eenheid. Met drie indices, de index voor de sociaal-
economische status, de index voor de gezinsstatus en de index voor segregatie, zou het totale stadsbeeld
kunnen worden beschreven (Johnston 1976). De sociaal-economische status wordt geïndiceerd aan de
hand van beroep, scholing en woonkosten, de gezinsstatus aan de hand van vruchtbaarheid, werkende
vrouwen en eengezinswoningen, en segregatie aan de hand van het aandeel bewoners van verschillend
ras of met verschillende nationaliteit (Everaers 1990). 

Daarmee verandert de ontwikkelingsrichting van fysiek�sociaal in sociaal�fysiek. 
Buiten de stad is het sociale niveau van kleine geografische eenheden laag door een
slecht verzorgingsniveau en een perifere ligging. Door suburbanisatie en
rurbanisatie zijn er echter mogelijkheden voor verhoging van de sociale status van
de wijken. De ligging van de dorpen in het groen is daarbij een positieve factor.

Noot
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3  VERSCHUIVINGEN VAN WIJKEN OP DE STATUSRANGORDE

3.1 Uitslagen principale-componentenanalyses

De basis voor de vergelijking zijn de scores op twee maten van sociale achterstand
(voor 1971 en 1995). Deze komen tot stand door een aantal variabelen in een
principale-componentenanalyse met elkaar in verband te brengen. De statusscores
uit 1971 zijn gebaseerd op de Algemene Volkstelling 1971. Daarbij gaat het voor
een deel om variabelen die eerder zijn gebruikt in SCP (1980) (zie bijlage C). Het
betreft de variabelen die betrekking hebben op inkomen, arbeid en opleiding. Deze
variabelen worden beschouwd als de meest centrale maatschappelijke goederen. 
Wanneer deze variabelen door middel van een principale-componentenanalyse
worden samengebracht, levert deze één zinvolle component op die als een achter-
standsdimensie (statusdimensie) kan worden opgevat.

De ene geëxtraheerde factor heeft de volgende ladingen: 
- percentage arbeiders met een hoog inkomen (> ƒ 12.000 per jaar): -0,741

- percentage inkomenstrekkers met een laag inkomen (< ƒ 8.000 per jaar): 0,92
- percentage van de beroepsbevolking met niet meer dan lager onderwijs: 0,76
- percentage van de beroepsbevolking tijdelijk niet werkend: 0,36.
De eerste component verklaarde 54% van de totale variantie.

In de principale-componentenanalyse voor 1995 zijn vier - zo veel mogelijk verge-
lijkbare - variabelen opgenomen. Deze analyse leidt tot één zinvolle component die
65% van de totale variantie verklaart. De analyse levert de volgende factor-
ladingen:
- gemiddeld inkomen per huishouden: -0,88
- percentage huishoudens met een laag inkomen: 0,83
- percentage mensen zonder betaalde baan: 0,71
- percentage huishoudens met gemiddeld een lage opleiding: 0,78.2

De variabelen zijn alle afkomstig uit WMD/GeoMarktprofiel. De uitslagen zijn via
de eerder aangegeven GeoMarktmethode (het enquêteren van twee personen per
postcodegebied van vier cijfers) totstandgekomen. 
De samengestelde variabelen zijn zo gedefinieerd dat een hoge status wordt
gerepresenteerd door een lage waarde (negatieve score). Een lage status heeft een
hoge waarde (positieve score). Dit is vergelijkbaar met de oorspronkelijke uit-
komsten van SCP (1980). 

3.2 Stijgende, dalende en stabiele wijken

In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de gemiddelde ontwikkelingen in
achterstandsniveau van een aantal groepen wijken. Daartoe is het verschil in
plaatsen op de rangordes van beide meetjaren berekend. Een negatieve waarde
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betekent dat de wijk medio jaren negentig een lagere plaats in de statusrangorde
heeft dan in 1971, een positieve waarde duidt op een hogere plaats in deze rang-
orde. De berekeningen moeten relatief worden beoordeeld. Anders gezegd: een
daling van een wijk op de statusladder betekent slechts dat deze wijk zijn positie op
een bepaald niveau binnen Nederland niet heeft kunnen handhaven.

Om de combinatie stijgen/dalen en de uitgangspositie in kaart te brengen zijn de
oorspronkelijke ordinale variabelen gecategoriseerd. Dit is gebeurd door de rang-
ordes uit beide jaren in vijf gelijke parten (kwintielen) onder te verdelen.
Vervolgens zijn respectievelijk de twee hoogste en de twee laagste samengevoegd,
waardoor er drie groepen overbleven. Daarna is nagegaan welke wijken van de ene
groep overgingen naar de andere. Op deze wijze worden negen ontwikkelings-
mogelijkheden onderscheiden. De ontwikkelingen zijn als volgt benoemd:
Stabiele wijken
- zowel in 1971 als in 1995 een hoge status
- zowel in 1971 als in 1995 op een gemiddeld niveau
- zowel in 1971 als in 1995 een lage status (sociale achterstand).
Dalers in de rangorde
- de ontwikkeling van hoge status naar een gemiddeld niveau
- de ontwikkeling van een gemiddeld niveau naar lage status (sociale

achterstand) 
- de ontwikkeling van hoge status naar lage status.
Stijgers in de rangorde
- de ontwikkeling van lage status (sociale achterstand) naar een gemiddeld

niveau 
- de ontwikkeling van een gemiddeld niveau naar hoge status
- ontwikkeling van lage status naar hoge status.

Tabel 3.1 geeft een overzicht. Uit de tabel blijkt dat een zeer groot aantal wijken
ofwel nooit achterstand kende, ofwel in beide meetjaren achterstand had. Het gaat
om ongeveer de helft van het aantal wijken. Van de wijken waar wel ontwikke-
lingen werden waargenomen, zijn wijken met een maximale val en een maximale
sprong in de meerderheid. Gemiddeld stijgen of dalen deze wijken ongeveer 2.000
plaatsen.
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Tabel 3.1 Wijktypen en hun niveaus van stijging en daling

aantal wijken gemiddelde stijging/daling

stabiele wijken

hoge status in 1971 en 1995 757 49
gemiddelde status in 1971 en 1995 181 11
lage status in 1971 en 1995 784 45

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde status 266 -938
van gemiddelde naar lage status 239 -990
van hoge naar lage status 382 -2.098

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde status 256 931
van gemiddelde naar hoge status 283 959
van lage naar hoge status 365 1.921

totaalaantal wijken 3.513

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94)  

Via de indeling wordt vooral een duidelijk inzicht gekregen in bewegingen van een
relatief hoog naar een relatief laag niveau en vice versa. Dit betekent niet dat
binnen de categorieën geen beweging is. Ook binnen de typen die met het label
'stabiel' zijn aangegeven, zijn (in principe tegenstrijdig met het label) verande-
ringen meetbaar. Juist deze veranderingen kunnen ook interessant zijn voor het
thema 'verval en regeneratie', dat centraal staat in dit Cahier. Om die reden wordt
in algemene en geografische zin aandacht besteed aan de wijzigingen binnen de
typen.
Binnen het wijktype 'stabiele hoge status' is een vijfde van de wijken in de periode
1971-1995 nauwelijks van plaats veranderd (tabel 3.2). Een zevende is niettemin
binnen deze categorie sterk gezakt. Nog eens bijna een vijfde van de wijken steeg
binnen dit hoge-statustype meer dan 500 plaatsen.
Ook binnen het stabiele lage-statustype is niet een sterke concentratie rond het
nulpunt. Hier valt vooral op dat de meeste wijken daalden, vooral in de categorie
'1-250 plaatsen'.
Interessanter dan het feit dat dergelijke dalingen en stijgingen zich voordeden is de
vraag wáár deze zich voordeden. In paragraaf 3.3.1 is aandacht voor de geogra-
fische aspecten van het stijgen en dalen van wijken. Daar komen ook de verande-
ringen binnen de wijktypen ter sprake.
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Tabel 3.2 Differentiatie binnen de 'stabiele wijktypen', 1995 (percentage wijken per klasse)

% wijken binnen type 'stabiel hoog' % wijken binnen type 'stabiel laag'

aantal plaatsen dalen/stijgen
> -500 14 16
-500 tot -249 12 12
-250 tot 0 20 16
1 tot 249 19 21
250 tot 500 19 17
> 500 17 18

totaal 100 100
aantal wijken 757 784

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking

3.3 Waar vinden de verschuivingen plaats?

In tabel 3.3 is een regionaal facet van de ontwikkeling van de wijken weergegeven:
de indeling naar landsdeel. Het blijkt dat een groot deel van de wijken in het
noorden des lands vanaf 1971 steeds achterstand heeft gekend. Dit betekent tevens
dat er nog altijd veel achterstandswijken in dit deel van het land zijn. Deze
uitkomst is daarmee een bevestiging van de uitkomsten uit de Kansarmoede-atlas
en de Armoedemonitor, waarbij de laatste met vergelijkbare gegevens als in deze
publicatie, maar uit een andere dataset (de Regionale inkomensstatistiek)) werkt.
Anderzijds zijn er juist in het noorden van het land ook positieve ontwikkelingen.
Verhoudingsgewijs zeer veel wijken kenden een opwaartse beweging vanuit een
oorspronkelijke achterstandssituatie. 

Tegenover de ontwikkelingen in het noorden staan die in het westen. Hier zijn veel
wijken met een hoge status zowel in 1971 als in 1995. Daartegenover staat dat er
nogal wat wijken zijn die een neerwaartse beweging maken, zowel van 'hoge status
naar gemiddeld' als van 'hoge status naar achterstand'. Binnen het westen hebben
veel grootstedelijke buurten een sterke daling meegemaakt. Binnen die steden zijn
echter weinig wijken zijn die tot de categorie 'stabiele achterstand' horen. In de
tabel is naast de vier grote steden nog een andere specifiek westelijke gebieds-
categorie opgenomen. Dat zijn de zogenoemde kleine suburbs, de in het randgebied
van de grote steden gelegen gemeenten met minder dan 50.000 inwoners (Knol
1996). Deze kleine suburbs vertonen vooral het beeld van gebieden op een stabiel
hoog niveau.  
De andere twee landsdelen vertonen een minder spectaculaire ontwikkeling. In het
zuiden is er een lichte oververtegenwoordiging van dalende wijken (van hoge status
naar gemiddeld en van gemiddeld naar lage status). Het oosten valt vooral op door
een lichte oververtegenwoordiging van opwaartse bewegingen. 

De regionale ontwikkelingen zijn ook weergegeven in kaartvorm in het na dit
hoofdstuk opgenomen Intermezzo. Ter wille van een overzichtelijk beeld zijn in de
kaartpresentatie de wijktypen samengevoegd tot:
- stabiele hoge-statuswijken en stabiele gemiddelde wijken;
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- dalende wijken (van hoog naar gemiddeld, van hoog naar laag en van
gemiddeld naar laag); 

- stijgende wijken (van laag naar gemiddeld, van gemiddeld naar hoog en van
laag naar hoog);

- stabiele lage-statuswijken.
De kaarten geven (ook) het beeld van veel stabiele lage-statuswijken in het noorden
des lands, gecombineerd met stijgende wijken daar. Vooral in Groningen en
Friesland is dat het geval. In Groningen valt bovendien op dat de stijgende wijken
rond de centrale stad liggen en dat de stad zelf wordt gekenmerkt door dalende
wijken. De provincie Overijssel kent veel stijgende wijken, waar de overige niet-
Randstedelijke provincies een mix laten zien van de verschillende wijktypen. Wel
komen bekende probleemgebieden naar voren (veel gebieden in Zeeuws-
Vlaanderen daalden en veel gebieden in de oostelijke mijnstreek behoorden tot de
stabiele lage-statuswijken). 
De (vier) grote steden herbergen veel wijken die qua sociaal niveau daalden.
Daarnaast worden de steden gekenmerkt door de aanwezigheid van stabiele hoge-
statuswijken en wijken van een gemiddeld sociaal niveau. Deze binnengemeente-
lijke sociaal-ruimtelijke tweedeling is het sterkst aanwezig in Den Haag, het minst
in Rotterdam. 

Tabel 3.3 Percentage wijken in de wijktypen vergeleken met de Nederlandse percentages, naar landsdeel, 1995 (en
naar specifieke gebiedscategorieën binnen het landsdeel West)

noord oost west wv. vier wv. kleine zuid totaal
grote steden suburbs Nederland

stabiele wijken

hoge status in 1971 en 1995 2 15 45 22 61 19 22
gemiddelde status in 1971 en 1995 2 8 3 2 4 8 5
lage status in 1971 en 1995 52 18 4 13 0 16 22

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde status 1 6 11 9 10 11 7
van gemiddelde naar lage status 3 10 7 18 2 9 7
van hoge naar lage status 2 9 20 35 8 10 11

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde status 13 10 1 0 1 7 7
van gemiddelde naar hoge status 4 12 7 1 9 12 8

van lage naar hoge status 21 12 2 0 5 8 11

totaal 100 100 100 100 100 100 100

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking 

In tabel 3.4 staan de ontwikkelingen van de wijken naar gemeentegrootte
ingedeeld. 
In de stedelijke gemeenten, waarmee in dit geval alle gemeenten met meer dan
30.000 inwoners bedoeld worden, overheersen negatieve ontwikkelingen. Er is
vooral een beweging van de wijken richting meer achterstand. Naarmate de
gemeente of de stad groter is, is de omvang van de neerwaartse beweging groter. 
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Tabel 3.4 Percentage wijken in de wijktypen, vergeleken met de Nederlandse percentages, naar gemeentegrootte, 1995

< 10.000 10.000- 30.000- 50.000- 100.000- > 250.000 totaal
30.000 50.000 100.000 250.000 Nederland

stabiele wijken

hoge status in 1971 en 1995 17 19 28 30 26 22 22
gemiddelde status in 1971 en 1995 8 6 2 4 2 2 5
lage status in 1971 en 1995 23 28 17 15 16 14 22

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde status 5 7 10 8 9 8 7
van gemiddelde naar lage status 5 5 8 7 10 19 7
van hoge naar lage status 3 4 15 24 24 33 11

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde status 12 10 3 2 2 0 7
van gemiddelde naar hoge status 11 8 8 7 6 2 8
van lage naar hoge status 16 13 9 3 5 0 11

totaal 100 100 100 100 100 100 100

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking  

Dat wil zeggen dat vooral de categorie 'van hoge status naar achterstand' - in
relatieve zin - steeds meer gevuld raakt. Heeft in de gemeenten met 30.000-50.000
inwoners nog 15% van de wijken te maken met een dergelijke daling, in de drie
grootste steden was dat al een derde van alle wijken. Complementair aan deze
ontwikkeling is dat in de steden verhoudingsgewijs weinig wijken zowel in 1971
als in 1995 op een laag sociaal niveau stonden.

De wijken in de kleinste gemeenten hebben vaak een positieve ontwikkeling. Dit
geldt vooral voor de gemeenten met minder dan 10.000 inwoners en in mindere
mate voor de gemeenten met 10.000-30.000 inwoners. In deze laatste categorie is
bovendien een verhoudingsgewijs groot aantal wijken dat op een laag niveau blijft.

Eerder kwam aan de orde dat differentiatie binnen de stabiele wijktypen vooral
interessant is als wordt onderscheiden naar gebiedscategorie. De tabellen 3.5 en 3.6
geven een overzicht van deze differentiatie voor de gebiedscategorieën 'landsdeel',
'vier grote steden', 'grote suburb' (de steden in de omgeving van de vier grote steden
met meer dan 50.000 inwoners) en 'kleine suburb' (de gemeenten in de omgeving
met minder dan 50.000 inwoners).
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Tabel 3.5 Differentiatie binnen de stabiel hoge wijken (aandeel wijken per klasse), voor verschillende gebiedscate-
gorieën, 1995 (in procenten per gebiedscategorie)

aantal plaatsen landsdeel landsdeel landsdeel landsdeel vier grote grote kleine 
dalen/stijgen noord oost west zuid steden suburb suburb

> -500 13 10 16 10 9 21 15
-500 tot -249 7 6 13 15 9 18 11
-250 tot 0 7 20 20 19 17 23 17
1 tot 249 20 2 19 15 21 14 18
250 tot 500 33 23 16 23 23 10 20
> 500 20 19 16 18 21 14 19
totaal 100 100 100 100 100 100 100
aantal wijken 15 106 480 150 48 73 204

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking   

Tabel 3.6 Differentiatie binnen de stabiel lage wijken (aandeel wijken per klasse) voor verschillende gebiedscate-
gorieën, 1995 (in procenten per gebiedscategorie)

aandeel plaatsen landsdeel landsdeel landsdeel landsdeel vier 
dalen/stijgen noord oost  west  zuid grote steden

> -500 8 21 63 22 89
-500 tot -249 9 16 13 18 7
-250 tot 0 16 18 7 16 4
1 tot 249 22 17 9 22 0
250 tot 500 21 15 0 9 0
> 500 24 13 8 13 0
totaal 100 100 100 100 100
aantal wijken 469 127 46 129 28

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); Geomarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking   

Het landsdeel noord kent onder de stabiele wijken vooral stijgers. De ontwikke-
lingen binnen de stabiele wijktypen zijn in het zuiden en oosten wat evenrediger
verdeeld, evenals binnen het stabiel hoge wijktype in het westen des lands.
Daarentegen zijn de wijken in het westen, die tot het stabiel lage type behoren,
vooral gedaald. Dit beeld lijkt vooral het gevolg van ontwikkelingen in de grootste
steden. In de vier grote steden hebben binnen het wijktype stabiele hoge status de
stijgingen in de overhand. Ongeveer twee derde van deze wijken zag de status-
situatie (verder) verbeteren. Opvallender zijn echter de bewegingen binnen de
categorie 'stabiel laag'. Binnen de grote steden lijkt de typering onjuist. Verreweg
de meeste wijken zijn binnen deze categorie maximaal gedaald. Stabiele
lage-statuswijken in de grote steden zijn derhalve vaak wijken die niet alleen op dat
lage niveau bleven, maar daarbinnen zelfs nog extreem daalden, waardoor de
potenties van verval hier mogelijk vergelijkbaar zijn met die van de tussen de
categorieën 'hoge status' en 'lage status' dalende wijken. 
De kleine suburb bevat in de categorie 'stabiel hoge wijken' een groot aantal
stijgende wijken, terwijl veel hoge-statuswijken in de grote suburb nauwelijks van
hun plaats gekomen zijn. Het aantal wijken in het wijktype 'stabiel laag' (niet in de
tabel) is in deze gebiedscategorieën zo beperkt dat er geen helder beeld van de
differentiatie binnen de categorie kan worden gegeven. 
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Dit is de enige variabele in de Algemene Volkstelling die een indruk geeft van relatief hoge inkomens.1

Een indicatie van hoge inkomens voor alle inkomenstrekkers ontbreekt.
De definitie van 'sociale achterstand' is daarmee gelijk aan die in het WLS-project.2

3.4 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn de statusontwikkelingen van wijken tussen 1971 en 1995
gepresenteerd. Voor beide jaren is daartoe een maat van sociale status (sociale
achterstand) geconstrueerd, waarbij getracht is die zo veel mogelijk te vullen met
dezelfde indicatoren. Op basis van de scores op die maten zijn de wijken in de twee
meetjaren ge(rang)ordend. Vervolgens zijn de rangordes empirisch in drie klassen
ingedeeld, waarna de overgangen tussen die klassen in beeld zijn gebracht. De
conclusie is dat de meeste wijken op een stabiel niveau in de rangorde zijn
gebleven, hetzij hoog, hetzij laag. Was er evenwel dynamiek, dan is deze vaak
spectaculair: van een hoge naar een lage positie in de rangorde, of van een lage
naar een hoge positie in de rangorde (met voorbijgaan van een middenpositie).

Regionaal bezien is de dynamiek vooral aanwezig in het noorden en in het westen
des lands. In het noorden is de beweging opwaarts, met als complement een relatief
groot aantal wijken dat laag in de rangorde blijft. In het westen is de beweging
vooral neerwaarts, met als complement veel wijken die hoog in de rangorde zijn
gebleven. Vooral in de kleine suburbs in dit gebied zijn veel stabiele hoge-
statuswijken. 
Daarentegen zijn vooral de wijken in de vier grote steden sterk gedaald. Daarbij
wordt dit verschijnsel hier niet gecompenseerd door een oververtegenwoordiging
van wijken die stabiel hoog in de rangorde staan. Meer in het algemeen blijkt dat -
naarmate gemeenten meer inwoners tellen- het aandeel van de sterk dalende wijken
toeneemt.

Noten
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INTERMEZZO: KAARTEN



Legenda

 stijgend

 dalend

 stabiel hoog en gemiddeld

 stabiel laag

 niet van toepassing

Ontwikkeling in status van buurten 1971-1995
Provincie Groningen



Legenda

 stijgend

 dalend

 stabiel hoog en gemiddeld

 stabiel laag

 niet van toepassing

Ontwikkeling in status van buurten 1971-1995
Provincie Friesland



Legenda

 stijgend

 dalend

 stabiel hoog en gemiddeld

 stabiel laag

 niet van toepassing

Ontwikkeling in status van buurten 1971-1995
Provincie Drenthe



Legenda

 stabiel hoog en gemiddeld

 dalend

 stijgend

 stabiel laag

 niet van toepassing

Ontwikkeling in status van buurten 1971-1995
Provincie Overijssel



Legenda

 stijgend

 dalend

 stabiel hoog en gemiddeld

 stabiel laag

 niet van toepassing

Ontwikkeling in status van buurten 1971-1995
Provincie Gelderland



Legenda

 stijgend

 dalend

 stabiel hoog en gemiddeld

 stabiel laag

 niet van toepassing

Ontwikkeling in status van buurten 1971-1995
Provincie Utrecht



Legenda

 stijgend

 dalend

 stabiel hoog en gemiddeld

 stabiel laag

 niet van toepassing

Ontwikkeling in status van buurten 1971-1995
Provincie Noord-Holland



Legenda

 stijgend

 dalend

 stabiel hoog en gemiddeld

 stabiel laag

 niet van toepassing

Ontwikkeling in status van buurten 1971-1995
Provincie Zuid-Holland



Legenda

 stijgend

 dalend

 stabiel hoog en gemiddeld

 stabiel laag

 niet van toepassing

Ontwikkeling in status van buurten
Provincie Zeeland



Legenda

 stijgend

 dalend

 stabiel hoog en gemiddeld

 stabiel laag

 niet van toepassing

Ontwikkeling in status van buurten
Provincie Noord-Brabant



Legenda

 stijgend

 dalend

 stabiel hoog en gemiddeld

 stabiel laag

 niet van toepassing

Ontwikkeling in status van buurten
Provincie Limburg



1



Legenda

 stijgend

 dalend

 stabiel hoog en gemiddeld

 stabiel laag

 niet van toepassing

Ontwikkeling in status van buurten 1971-199 5
Gemeente Amsterdam



Legenda

 stijgend

 dalend

 stabiel hoog en gemiddeld

 stabiel laag

Ontwikkeling in status van buurten 1971-1995
Gemeente Rotterdam (excl. havengebied en H v Holland)



Legenda

 stijgend

 dalend

 stabiel hoog en gemiddeld

 stabiel laag

 niet van toepassing

Ontwikkeling in status van wijken 1971-1995
Gemeente Den Haag



Legenda

 stijgend

 dalend

 stabiel hoog en gemiddeld

 stabiel laag

 niet van toepassing

Ontwikkeling in status van buurten 1971-1995
Gemeente Utrecht
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4  KENMERKEN VAN DE WONINGVOORRAAD EN STATUSONT-
WIKKELING VAN WIJKEN

4.1 Inleiding

In de literatuur (zie hoofdstuk 2) wordt een verband gelegd tussen de ontwikke-
lingen in de woningvoorraad en de statusontwikkeling van wijken. Daarbij wordt
deze ontwikkeling ingepast in een redenering over verval en regeneratie van
wijken. Wijken met een oudere bebouwing moeten concurreren met wijken met
nieuwe en comfortabele woningen. Degenen die het kunnen betalen zullen de
voorkeur geven aan de laatstgenoemde categorie, waardoor een bevolking met een
lagere status in de oorspronkelijke wijk achterblijft. De wijk daalt daardoor in
status. Het proces kan stilgezet of teruggedraaid worden, of doet zich niet voor als
de woningen in de wijken op grond van andere kenmerken dan bouwperiode
aantrekkelijk zijn. Zo zijn ruime eengezinswoningen gewild, ook in sommige
oudere wijken. Daarbij neemt de voorkeur voor dergelijke woningen toe naarmate
de bouwvorm meer naar het vrijstaande neigt. Liever een vrijstaande woning dan
een twee-onder-één-kapwoning en liever een twee-onder-één-kapwoning dan een
rijtjeswoning. Binnen de categorie rijtjeswoningen is er vooral voorkeur voor zo
klein mogelijke blokken (Wassenberg et al. 1994).
Ten slotte blijkt uit verschillende onderzoeken een grote voorkeur van de Neder-
landse bevolking voor koopwoningen.

De hiervoor weergegeven relatie is eenzijdig: de woningvoorraad beïnvloedt de
statusontwikkeling. Het ligt echter voor de hand te verwachten dat het proces twee-
zijdig is; ook de statusontwikkeling beïnvloedt de woningvoorraad. De literatuur
gaat uit van deze tweezijdige relatie. Enerzijds wordt gesproken van een negatieve
vervalspiraal, waarbij statusdaling als gevolg van de woningsituatie wordt gevolgd
door een verdere verslechtering van die woningsituatie. Anderzijds word verwacht
dat gentrification leidt tot verbetering van woningen in bepaalde buurten.
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling, vanwege de tijdvolgorde waarin de data
beschikbaar zijn, alleen eenzijdig behandeld. Verwacht wordt dat de woningvoor-
raad (uit 1971) een bepaalde invloed heeft gehad op de statusontwikkeling, evenals
veranderingen in de woningvoorraad. Op grond van die relaties kan worden nage-
gaan of voor bepaalde wijken de aard van de woningen anno 1995 aanleiding geeft
tot zorgen voor de toekomst.

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relatie tussen de woon-
kenmerken anno 1971 en de wijktypen. Verwacht wordt dat wijktypen die geken-
merkt worden door daling destijds met weinig aantrekkelijke woningen waren
gevuld. Oudere woningen (vooroorlogse en vroegnaoorlogse), flat- en etagewonin-
gen, huurwoningen en kleine woningen zouden deze categorieën hebben gedomi-
neerd. Daarentegen zouden relatief nieuwe woningen, al dan niet vrijstaande
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laagbouwwoningen, koopwoningen en grote woningen kenmerkend zijn voor
stabiele hoge-statuswijken en voor de stijgende wijken.
In het tweede deel komt de relatie tussen de wijzigingen in de woningvoorraad en
de statusverandering aan de orde. De vraag die hier gesteld wordt is: "Welke
factoren leidden tot daling, stijging of stabiele positie op de statusladder?"

4.2 Woonkenmerken anno 1971 en de wijktypen

Uit tabel 4.1 blijkt dat wijktypen die na 1971 sterk zijn gedaald destijds verhou-
dingsgewijs relatief veel drie- en vierkamerwoningen bevatten. Alle dalende wijk-
typen werden echter gekenmerkt door een oververtegenwoordiging van flat- en
etagewoningen, waarbij de oververtegenwoordiging in het sterkst dalende type het
grootst is. Deze oververtegenwoordiging laat onverlet dat ook de niet-vrijstaande
laagbouwwoning zeer veel voorkwam in dalende wijken. Alleen de vrijstaande
laagbouwwoning werd in deze gebieden relatief zelden aangetroffen.
In wijktypen die zijn gestegen stonden begin jaren zeventig verhoudingsgewijs veel
vrijstaande woningen en veel koopwoningen.
Stabiele hoge-statuswijken hadden naar verhouding vooral veel laagbouwwonin-
gen, maar ook opvallend veel flat- en etagewoningen. Stabiele lage-statuswijken
kenmerkten zich destijds door het voorkomen van relatief veel vrijstaande wonin-
gen en relatief veel kleine(re) woningen. Zowel niet-vrijstaande laagbouw als
flatwoningen kwamen er weinig voor.
Vrijstaande woningen en koopwoningen waren destijds karakteristiek voor de
gemiddelde wijken. Het aandeel rijtjeswoningen week niet af van het Nederlandse
aandeel, maar flat- en etagewoningen kwamen vrijwel niet voor in deze 'stabiele'
gebieden.

De uitkomsten in tabel 4.1 zijn landelijk, dat wil zeggen het gaat om een optelsom
van stedelijke en niet-stedelijke wijken. Daar in de literatuur over het verval en
gentrification van wijken de nadruk wordt gelegd op de stedelijke gebieden, is ook
de relatie tussen de woonkenmerken en de statusontwikkeling voor alleen de
gemeenten met meer dan 50.000 inwoners onderzocht. De grens van 50.000
inwoners (en geen hogere) is gekozen omdat de literatuur vooral probleemwijken in
de kleinere van de middelgrote steden behandelt (Leeuwarden, Lelystad, Den
Helder, Delft). De resultaten staan in tabel 4.2. Het blijkt dat de verschillen tussen
de wijktypen grotendeels vergelijkbaar zijn met die voor Nederland als geheel. Ook
hier domineert de oververtegenwoordiging van flat- en etagewoningen bij de
dalende wijken, terwijl de aanwezigheid van koopwoningen en vrijstaande
woningen in 1971 kenmerkend was voor de stijgende wijken. 

Stabiele hoge-statuswijken in de steden werden in 1971 vooral gekenmerkt door
veel grote woningen veel vrijstaande woningen en veel koopwoningen. Daarnaast
was het aandeel niet-vrijstaande laagbouwwoningen er ook relatief hoog. Stabiele
lage-statuswijken in de steden kenmerkten zich - evenals landelijk - vooral door
veel kleine woningen. Bovendien komen vrijstaande woningen ook in de stad
relatief veel voor in deze wijken. Ze zijn echter in de stad nog karakteristieker voor
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de stabiele gemiddelde wijken. Dit stedelijke wijktype wordt bovendien gekenmerkt
door een hoog aandeel koopwoningen. 

Tabel 4.1 Onder- en oververtegenwoordiging van diverse woningkenmerken in de wijktypen, 1971  (in concentratiegetallen t.o.v.
percentage Nederland, ongewogen gemiddelden)

laagbouw, flat/etage- vrijstaande koop- één-en driekamer- vierkamer- vijf en meer
niet- woningen woningen woningen tweekamer- woningen woningen kamer-

vrijstaand woningen woningen

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 119 123 68 98 78 86 102 105
gemiddelde status in 1971 en
1995 100 42 120 118 78 79 94 114
lage status in 1971 en 1995 87 63 130 106 133 107 92 92

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status 117 146 65 86 67 86 108 102
van gemiddelde naar lage
status 102 169 75 84 111 107 97 95
van hoge naar lage status 106 284 32 52 78 114 117 80

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 78 13 152 126 111 100 94 105
van gemiddelde naar hoge
status 100 45 120 118 78 86 97 114
van lage naar hoge status 75 21 156 124 111 100 89 105

Nederland (ongewogen
gemiddelden) (= 100) (in %) 47 13 40 50 9 14 36 41

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking  

Tabel 4.2 Onder- en oververtegenwoordiging van diverse woningkenmerken in de wijktypen in de steden, 1971 (in concentratie-
getallen t.o.v. percentage steden > 50.000 inwoners, ongewogen gemiddelden)

laagbouw flat/etage- vrijstaande koop- één en driekamer- vierkamer- vijf en meer
woningen woningen woningen tweekamer- woningen woningen kamer-

woningen woningen

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 110 82 116 129 89 78 97 114
gemiddelde status in 1971 en
1995 118 62 150 142 133 89 86 112
lage status in 1971 en 1995 106 90 116 89 133 105 92 97

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status 100 110 67 92 89 94 105 97
van gemiddelde naar lage
status 92 123 50 71 155 122 87 85
van hoge naar lage status 90 133 33 61 89 111 113 79

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 92 49 400 203 89 78 89 129
van gemiddelde naar hoge
status 106 49 233 154 78 83 95 121
van lage naar hoge status 102 43 275 153 111 89 87 120

Nederland (ongewogen
gemiddelden) (= 100) (in %) 49 39 12 28 9 18 38 34

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking  
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4.3 Veranderingen in de woningvoorraad in de wijktypen

4.3.1 Aantal woningen

Eerder kwam naar voren dat in zeer veel wijken in de periode 1971-1995 - ondanks
het feit dat ze geen grootschalige nieuwbouwwijk zijn - is gebouwd.
In de periode 1971-1995 is in alle wijkcategorieën het aantal woningen dan ook
toegenomen. Er zijn echter wel verschillen in de mate van toename. De sterkste
toename was zichtbaar in de stabiele hoge-statuswijken. Daarna komen de wijken
die van laag naar hoog opklommen. De geringste toename deed zich voor in de
wijken die daalden van gemiddeld naar achterstand en in de wijken die zowel in
1971 als in 1995 in een achterstandspositie verkeerden.  De grootste gemiddelde
toename per wijk komt voor rekening van de wijken die maximaal stegen. Deze
werden gevolgd door de andere stijgende wijken. De geringste toename deed zich
voor bij de categorie 'van gemiddeld naar achterstand' (tabel 4.3).

Tabel 4.3 Aantal woningen in de wijkcategorieën 'stabiele', 'dalende' en 'stijgende wijken', en gemiddeld aantal
woningen per wijk per wijkcategorie, 1971 en 1995

totaalaantal woningen gemiddeld aantal woningen
 per wijkcategorie

1971 1995 index 1971 1995 index
(abs.) (abs.)  (1971 = 100) (gem. abs.) (gem. abs.)  (1971 = 100)

stabiele wijken 

hoge status in 1971 en
1995 896.000 1629.000 181 1.184 2.020 171

gemiddelde status in 1971
en 1995 165.000 275.000 167 909 1.517 167

lage status in 1971 en
1995 597.000 834.000 140 761 1.063 140

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status 381.000 638.000 167 1.432 2.397 165
van gemiddelde naar lage
status 394.000 526.000 133 1.650 2.199 133
van hoge naar lage status 778.000 1.123.000 144 2.037 2.940 144

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 127.000 202.000 159 497 791 159
van gemiddelde naar hoge
status 190.000 315.000 166 670 1.273 190
van lage naar hoge status 115.000 170.000 147 315 601 191

totaal 3.694.000 5.721.000 155 1.037 1.597 154

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking  
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4.3.2 De bouwperiode 1971-1995 ten opzichte van andere bouwperiodes

Het bouwproces in de periode 1971-1995 zou er - samen met andere mutaties - voor
gezorgd kunnen hebben dat de wijken qua status veranderden. Veel nieuwbouw
hoeft echter geen statusverandering te betekenen. Daardoor is het heel goed
mogelijk dat er stabiele wijken met veel woningen in recente bouwperiodes
gevonden worden. Dat het hier niet alleen om een mogelijkheid maar ook om een
feit gaat, blijkt uit de tabellen 4.4 en 4.5. 

Tabel 4.4 Onder- en oververtegenwoordiging van bouwperioden naar wijktype, in geheel Nederland, 1995
(concentratiegetallen)

vooroorlogs vroeg- 1960-1969 1970-1979 1980 en later
naoorlogs

stabiele wijken

hoge status in 1971 en 1995 76 82 106 133 128

gemiddelde status in 1971 en
1995 94 94 94 105 121

lage status in 1971 en 1995 126 112 76 78 79
dalend in de rangorde

van hoge naar gemiddelde
status 73 100 123 117 107
van gemiddelde naar lage
status 109 123 82 78 93
van hoge naar lage status 62 141 164 94 64

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 112 105 88 94 85
van gemiddelde naar hoge
status 91 82 88 106 137
van lage naar hoge status 150 82 53 72 85

Nederland-totaal (ongewogen
gemiddelden) (= 100) (in %) 34 17 17 18 16

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking  
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Tabel 4.5 Onder- en oververtegenwoordiging van bouwperioden, naar wijktype in steden > 50.000 inwoners, 1995
(concentratiegetallen)

vooroorlogs vroeg- 1960-1969 1970-1979 1980 en later
naoorlogs

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 89 74 94 150 129
gemiddelde status in 1971 en
1995 120 79 59 71 164
lage status in 1971 en 1995 126 116 52 64 107

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status 100 89 118 100 100
van gemiddelde naar lage
status 137 110 53 57 114
van hoge naar lage status 66 137 170 100 37

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 126 121 82 100 50
van gemiddelde naar hoge
status 137 58 58 64 150
van lage naar hoge status 108 52 52 150 164

totaal steden (ongewogen
gemiddelden) (= 100) (in %) 35 19 17 14 14

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking  

Voor Nederland als geheel blijkt dat in de groepen 'stabiele hoge-statuswijken',
'stabiele gemiddelde wijken' en 'van gemiddeld naar hoog stijgende wijken' het
aandeel van de meest recente bouwperiodes hoog is. Met andere woorden, er is na
1971 naar verhouding veel gebouwd in gebieden binnen de grenzen van de
hoge-statuswijken van toen. Daarentegen zijn vooral de wijken uit de jaren vijftig
en zestig oververtegenwoordigd in de categorie '(sterk) dalende wijken'. De
vooroorlogse wijken zijn duidelijk oververtegenwoordigd in twee categorieën,
namelijk de stabiele achterstandswijken en de categorie wijken waar zich de
maximale stijging voordeed.
Daarnaast zijn er ook relatief veel vooroorlogse wijken die in de dalende categorie
'van gemiddeld naar achterstand' voorkomen.
In de steden zijn de ontwikkelingen slechts op een aantal punten anders dan in
Nederland in het algemeen. Het voornaamste verschil is de sterke oververtegen-
woordiging van de meest recente bouwperiode in de wijken die opklommen van
lage naar hoge status. Uitbreidingen vonden hier kennelijk ook vaak plaats in
gebieden die vroeger nog in achterstand verkeerden. 

De conclusie is dat de tabellen aanduiden dat er een verband is tussen bouwperiode
en statusontwikkeling. In de meest recente wijken is de ontwikkeling positief te
noemen (ze behoren tot een categorie die een opwaartse beweging of een stabiel
hoog niveau aangeeft). Tegenover de nieuwste wijken staan echter niet de oudste
wijken, maar de wijken uit de jaren vijftig en zestig. Daar komen de negatieve
ontwikkelingen het duidelijkst naar voren. In de oudste, vooroorlogse wijken is de
ontwikkeling niet eenduidig.
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4.3.3 Kenmerken van de toegevoegde woningen in de wijktypen

In deze paragraaf is aandacht voor de verschuivingen in de aard van de woning-
voorraad tussen 1971 en 1995. De verschuivingen worden beoordeeld door per wijk
de percentages van verschillende woningkenmerken in 1971 naast elkaar te zetten.
Evenals in eerdere tabellen worden de percentages daarbij (ongewogen) gemiddeld
over de wijktypen. Vervolgens worden de verschillen in procentpunten  berekend.1

In de tabellen 4.6 en 4.7 worden deze resultaten gepresenteerd.

Uit tabel 4.6 blijkt dat er in alle wijktypen vooral verschuivingen zijn geweest
tussen vrijstaande en de niet-vrijstaande laagbouwwoningen (rijtjeswoningen en
twee-onder-één-kapwoningen). Vooral in de stijgende wijktypen nam het aandeel
vrijstaande woningen af, terwijl het aandeel in de dalende wijken toenam. Daar-
naast was er een toename in de stabiele hoge-statuswijken.
De toename van niet-vrijstaande laagbouwwoningen in de stijgende wijktypen
betekent dat rijtjeswoningen en twee-onder-één-kapwoningen meer dan voorheen
kenmerkend zijn voor hoge status. De vermoedelijke oorzaak daarvan is dat in de
stijgende wijktypen veel gebouwd is. Deze bouw is in de Nederlandse traditie
planmatig en (dus) relatief compact. Vrijstaande woningen zijn - ook op het
platteland (met veel stijgende wijken) - weinig gebouwd, in tegenstelling tot twee-
onder-één-kapwoningen en rijtjeswoningen. 
Bezien naar wijktype verandert het aandeel flatwoningen tussen 1971 en 1995 niet
wezenlijk, waarbij bovendien de relatie met de wijktypen niet eenduidig is en tegen
de verwachting. Zo zagen dalende wijktypen het aandeel flats verminderen. In twee
van drie stijgende wijktypen daalde het aandeel flats eveneens, maar minder dan in
de dalende typen. 
De toe- en afname van de woningen naar grootte komt meer overeen met de eerder
uitgesproken verwachting dat vooral grotere woningen kenmerkend zijn voor
stijgende wijktypen. Vooral kenmerkend is de toename van vierkamerwoningen in
de dalende wijken, ten opzichte van een relatieve afname van vijfkamerwoningen.
De wijzigingen in de aandelen koopwoningen voldoen in zoverre aan de verwach-
ting dat in de sterkst stijgende wijktypen het aandeel koopwoningen het grootst is
en in de stabiele wijken de toename van deze woningen het sterkst is. Niettemin is
er in elk wijktype een groei van het percentage koopwoningen waarneembaar. 

De verschillen in de ontwikkelingen tussen de steden en Nederland-totaal zijn
beperkt. Evenals landelijk is de toename van het aandeel koopwoningen het sterkst
in de stijgende wijken. 
Bovendien zijn ook in de steden nieuwe rijtjeswoningen kenmerkend voor stijgende
wijken, waarbij in deze wijken echter de mate van toename minder groot is dan
landelijk.
Verder voldoen de stabiele wijken in de steden aan een beeld dat overeenkomt met
algemene noties. In de stabiele hoge-statuswijken waren er een relatief sterke
afname van het aandeel flats, een verhoudingsgewijs grote toename van het aandeel
grote woningen en een sterke groei van het aandeel koopwoningen. In de stabiele
lage-statuswijken kwamen in 1995 vooral meer drie- en vierkamerwoningen voor
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dan in 1971. De dalende wijken worden ook hier eerder gekenmerkt door een
beperkte toename van het percentage aaneengesloten laagbouwwoningen dan door
vergroting van het aandeel flats. 

Tabel 4.6 Verschillen tussen 1971 en 1995 voor woonkenmerken in de wijktypen en in Nederland (in procentpunten)

flat/ laagbouw- vrijstaande één- en driekamer- vierkamer- vijf en koop-
etage- woning, woningen tweekamer- woningen woningen meer woningen

woning  niet woningen kamer-
vrijstaand woningen

stabiele wijken  
hoge status in 1971 en 1995 -1,76 15,24 -13,61 -4,30 -4,80 6,71 3,62 18,95
gemiddelde status in 1971 en
1995 -1,13 26,70 -28,42 -4,58 -3,37 12,43 -3,52 12,85
lage status in 1971 en 1995 -0,24 31,00 -31,74 -4,38 -3,78 9,89 -0,89 12,63

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status -1,36 16,36 -15,37 -3,40 -1,48 10,52 -4,28 15,59
van gemiddelde naar lage
status -1,16 19,91 -18,74 -5,33 -2,80 11,53 -2,58 11,11
van hoge naar lage status -1,80 8,90 -7,10 -4,66 -2,21 12,51 -4,41 12,72

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 0,04 36,63 -37,84 -5,55 -5,32 10,79 1,28 13,91
van gemiddelde naar hoge
status -0,67 27,83 -27,16 -3,36 -3,72 7,78 0,42 18.87
van lage naar hoge status -0,83 33,12 -34,49 -2,88 -5,53 6,53 2,72 23,27

Nederland (ongewogen gemiddelde
verschil) -0,89 23,51 -23,28 -4,24 -3,80 9,12 -0,15 15,84

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking  

Tabel 4.7 Verschillen tussen 1971 en 1995 voor de woonkenmerken van de wijktypen in de steden > 50.000 inwoners (in
procentpunten)

flat/ laagbouw- vrijstaande één- en driekamer- vierkamer- vijf en koop-
etage- woning, woningen twee- woningen woningen  meer woningen

woning niet kamer- kamer-
vrijstaand woningen woningen

stabiele wijken  
hoge status in 1971 en
1995 -5,64 8,05 -2,84 -5,07 -5,39 5,50 6,35 25,07
gemiddelde status in 1971
en 1995 4,10 5,83 -9,93 -6,62 -1,79 9,06 -0,60 17,59
lage status in 1971 en
1995 -1,06 9,05 -8,77 -6,41 2,35 9,53 -4,42 12,49

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status -4,08 7,27 -3,18 -5,61 -2,03 14,60 -5,13 20,99
van gemiddelde naar lage
status -2,71 7,20 -4,48 -8,32 0,20 13,36 -3,39 15,86
van hoge naar lage status -2,23 4,02 -1,78 -5,43 -1,98 11,49 -2,73 12,59

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status -2,26 26,83 -24,16 -7,58 -12,56 19,64 0,43 15,53
van gemiddelde naar hoge
status -4,80 13,18 -10,55 -0,07 -5,59 1,23 4,95 30,14
van lage naar hoge status -6,28 19,80 -13,53 -2,48 -1,45 -2,38 6,51 30,60

totaal steden (ongewogen
gemiddelde verschil ) -3,29 7,79 -4,87 -5,47 -2,29 9,05 0,02 18,70

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking  
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In tegenstelling tot bij de overige berekeningen van de verschillen is hier een additieve berekeningswijze1

gevolgd. Doordat per getal verschillende 'noemers' moeten worden gehanteerd (de percentages van
1971) is een multiplicatieve berekeningswijze minder geschikt voor vergelijking.

4.4 Conclusie

In dit hoofdstuk stond het verband tussen de statusontwikkeling van wijken en de
woonkenmerken van die wijken centraal. De redenering was dat wijken met een
onaantrekkelijke woonsituatie een negatieve statusontwikkeling hebben doorge-
maakt of nog zullen doormaken. Het empirische materiaal zou steun moeten bieden
voor deze redenering. Daarbij was de verwachting dat naarmate de bouwperiode
minder recent en de woning kleiner was, de statusontwikkeling ongunstiger is
geweest. Bovendien zouden flatwijken eveneens een negatieve ontwikkeling laten
zien. Daarentegen moesten gebieden met koopwoningen een positieve ontwikkeling
vertonen. 
De gegevens uit de empirie ondersteunen de veronderstellingen deels. Het blijkt
juist te zijn dat de aanwezigheid van flats destijds, negatief samenhangt met de
statusontwikkeling. Bovendien is de aanwezigheid van een bepaald segment van
kleine(re) woningen - drie- en vierkamerwoningen - niet bevorderlijk geweest voor
een gunstige statusontwikkeling. Kleinere woningen zijn echter niet typerend voor
dalende wijken. 

Dezelfde indicaties voor de woningvoorraad zijn voor alleen de steden met meer
dan 50.000 inwoners onderzocht. Ook hier waren flats in 1971 kenmerkend voor de
wijken die achteruitgaan, zij het dat ze er minder representatief zijn. Ditzelfde
verschijnsel geldt voor de drie- en vierkamerwoningen.
Kenmerkend voor stijgende wijken zijn vooral de aanwezigheid van koopwoningen
in 1971, de aanwezigheid van vrijstaande woningen destijds en de aanwezigheid
van grote woningen. Stabiele hoge-statuswijken kenden destijds vooral een
oververtegenwoordiging van aaneengesloten laagbouw en flats (landelijk) en van
vrijstaande woningen en grote woningen (in de steden).  In stabiele lage-
statuswijken was vooral het aandeel vrijstaande woningen (landelijk) en het
aandeel één- en tweekamerwoningen hoog. 

Sinds 1971 worden de dalende wijken gekenmerkt door relatief weinig nieuwbouw,
waardoor vooral de wijken met veel woningen uit pal daaraan voorafgaande
periodes op achterstand zijn komen te staan. Opvallend daarbij is dat zowel op
landelijk als op stedelijk niveau vooral gebieden met vrijstaande woningen (waar-
onder vermoedelijk ook veel kleine op het platteland) in dalende wijken voor-
komen. Daarnaast is er een oververtegenwoordiging van de toename van drie- en
vierkamerwoningen in de dalende wijken. 
Stijgende wijken worden vooral gekenmerkt door een grote toename van aaneen-
gesloten laagbouw en door een relatief sterke groei van het aandeel koopwoningen.
Stabiele hoge-statuswijken worden gekarakteriseerd door dezelfde verschijnselen,
zij het in iets mindere mate.

Noot



70



71

5  STATUSONTWIKKELING VAN WIJKEN, DEMOGRAFIE EN BINDING

5.1 Inleiding

Het model dat de statusontwikkeling van wijken inpast in een redenering over
verval en regeneratie, begint met veranderingen in de woonsituatie. Deze zijn in
het vorige hoofdstuk beschreven. Vervolgens verandert de sociale status van de
wijk door andere niveaus van inkomen, opleiding en werkloosheid van de lokale
bevolking. Er ontstaan echter ook andere wijzigingen in de bevolkingssamen-
stelling: nieuwe bewoners met een lagere status zijn voor verschillende mensen een
eerste teken dat de buurt 'achteruit' dreigt te gaan. Er komt een verhuisbeweging op
gang die zichzelf bevestigt. Daarbij gaat het vooral om gezinnen met kinderen,
althans voorzover zij de gewenste nieuwe woonplek kunnen betalen. In de plaats
van deze categorie mensen komt een mobiele bevolking die weinig binding met de
buurt heeft. Vaak gaat het daarbij om (jonge) alleenstaanden. Door deze processen
wordt de buurt minder aantrekkelijk, waardoor nog aanwezige relatief hogere
statusgroepen verdwijnen en de buurt verder op achterstand komt.
Met de statusverlaging gaat de waarde van de woningen op de woningmarkt
omlaag. Op een gegeven moment behoren de woningen tot het laagste segment van
deze woningmarkt. Het is doorgaans pas dit moment dat ze voor groepen die
moeite met toetreding op de deze markt hebben, zoals veel buitenlanders (etnische
minderheden), toegankelijk worden.

Een empirische vertaling van dit model betekent dat enerzijds demografische
factoren (de bevolkingsopbouw in het uitgangsjaar en de ontwikkelingen sindsdien)
als medebepalend kunnen worden gezien voor de statusontwikkeling. Anderzijds
kan vooral een thans optredende verhuisbeweging gezien worden als afgeleide van
het huidige statusniveau van de wijken. 
De relatie tussen sociale achterstand en ontwikkelingen in de bevolking staat cen-
traal in de recente discussies over leefbaarheid. De combinatie van statusdaling en
een sterke verhuisbeweging zou gepaard gaan met verloedering van de woonom-
geving. De vele verhuizingen leiden ertoe dat de lokale bevolking weinig binding
met de wijk heeft. Daardoor is de wijk gevoelig voor negatieve impulsen. Deze
uiten zich in gebrekkig onderhoud van de woningen en de woonomgeving. Daarbij
moeten vooral plekken die noch een duidelijk privé noch een duidelijk publiek
karakter hebben, het ontgelden. Hier gaat het gebrekkige onderhoud het eerste over
in zwaardere kenmerken van verval. Er moet dan bijvoorbeeld worden gedacht aan
vernielingen in het gebied en bekladding van gebouwen (zie ook hoofdstuk 6).  De1

relatie tussen deze ontwikkelingen en een negatieve sociale statusontwikkeling
wordt soms zeer sterk ervaren. Verschillende auteurs die het leefbaarheidsbegrip
behandelen, stellen dit begrip dan gelijk met het achterstandbegrip of zien achter-
stand als onderdeel van het leefbaarheidsconcept (NWR 1996; Kalle en Teule
1997).



72

5.2 Leeftijdsopbouw

Een van de factoren die de binding met de buurt bepaalt is de leeftijdsopbouw van
de bevolking. Enerzijds kan de aanwezigheid van veel ouderen betekenen dat de
buurt gedurende lange tijd stabiel is geweest, anderzijds kan als gevolg van het
uitsterven van die bevolking een omvangrijke verhuisbeweging in gang worden
gezet. Hierdoor verandert de bevolkingsopbouw en mogelijk ook het statusniveau.
Een jeugdige bevolking van een bepaalde buurt geeft mogelijk aan dat de buurt
gedurende langere tijd weer op een bepaald (status)peil kan blijven en de binding
met de omgeving blijft. Het is echter ook mogelijk dat een jeugdige bevolking
(wanneer deze bijvoorbeeld bestaat uit verhuislustige alleenstaanden) een negatieve
ontwikkeling inzet, waarbij tevens de buurtbinding vermindert. 

Of en in hoeverre ontwikkelingen in de leeftijdsopbouw met statusontwikkeling te
maken hebben, kan bepaald worden door deze ontwikkelingen eerst af te zetten
tegen de wijktypen in de uitgangssituatie van 1971. Vervolgens wordt weergegeven
hoe sindsdien de aandelen van de leeftijdsgroepen in de verschillende wijktypen
zijn veranderd. 
Tabel 5.1 laat zien dat ruim 25 jaar geleden de leeftijdsopbouw tussen de wijktypen
weinig verschilde. Er is geen afwijking van het Nederlandse gemiddelde, of de
afwijking is heel gering. Daarbij is de duidelijkste afwijking een oververtegen-
woordiging van de oudste leeftijdsgroepen in de stabiele lage-statuswijken. 
Het beeld in de steden is niet wezenlijk anders dan voor Nederland als geheel. Ook
hier zijn de afwijkingen van het stedelijke gemiddelde maar beperkt. De belang-
rijkste afwijkingen zijn hier: veel ouderen in de wijken die sinds 1971 zijn gestegen
en een ondervertegenwoordiging van de leeftijdsgroep 25-44 jaar in de wijktypen
die door stijging worden gekenmerkt (tabel 5.2).

Tabel 5.1 Aandeel van de leeftijdsgroepen, naar wijktype, in geheel Nederland, 1971 (in procenten)

0-14 jaar 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar � 65 jaar totaal

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 29 17 26 19 9 100
gemiddelde status in 1971 en 1995 29 18 24 19 10 100
lage status in 1971 en 1995 28 17 22 21 12 100

dalend in de rangorde 
van hoge naar gemiddelde status 30 17 26 18 9 100
van gemiddelde naar lage status 27 18 23 21 11 100
van hoge naar lage status 29 17 27 19 8 100

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde  status 29 17 23 20 11 100
van gemiddelde naar hoge status 29 18 24 19 10 100
van lage naar hoge status 28 17 23 20 12 100

Nederland-totaal (ongewogen
gemiddelden) 29 17 25 19 10 100

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking
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Tabel 5.2 Aandeel van de leeftijdsgroepen, naar wijktype, steden > 50.000 inwoners, 1971 (in procenten) 

0-14 jaar 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar � 65 jaar totaal

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 27 18 24 21 10 100
gemiddelde status in 1971 en 1995 25 20 24 20 11 100
lage status in 1971 en 1995 24 19 23 22 12 100

dalend in de rangorde 
van hoge naar gemiddelde status 26 17 26 21 10 100
van gemiddelde naar lage status 23 19 23 22 13 100
van hoge naar lage status 27 17 27 20 9 100

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde status 27 17 23 23 10 100
van gemiddelde naar hoge status 25 19 22 22 12 100
van lage naar hoge status 24 19 22 22 13 100

steden > 50.000 inwoners-totaal
(ongewogen gemiddelden) 26 18 24 21 11 100

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking

Sinds 1971 hebben zich ontwikkelingen in de leeftijdsopbouw voorgedaan die beter
lijken samen te hangen met de indeling in wijktypen (tabel 5.3). Vooral in de
dalende wijken (twee van de drie wijktypen) is vergrijzing opgetreden. In de
stabiele lage-statuswijken, maar ook in de stijgende wijken (weer twee van de drie
wijktypen) is de bevolking er echter relatief jonger op geworden. De stabiele
gemiddelde wijken nemen - overeenkomstig hun benaming - een middenpositie in.

Tabel 5.3 Verschillen tussen 1971 en 1995 voor de leeftijdsgroepen, naar wijktype, Nederland (in procentpunten)

0-14 jaar 15-24 jaar 25-44 jaar 45-65 jaar � 65 jaar

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 -11 -4 4 7 4
gemiddelde status in 1971 en 1995 -11 -5 8 5 3
lage status in 1971 en 1995 -8 -4 9 3 1

dalend in de rangorde 
van hoge naar gemiddelde status -12 -4 5 6 5
van gemiddelde naar lage status -9 -4 9 2 2
van hoge naar lage status -12 -3 4 5 7

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde status -8 -4 8 4 1
van gemiddelde naar hoge status -10 -5 8 5 2
van lage naar hoge status -8 -4 9 4 0

Nederland-totaal (ongewogen gemiddeld
verschil ) -10 -4 7 5 3

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); Postcodedataregister 1995; RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94)
SCP-bewerking

In de steden is het beeld scherper dan in Nederland als geheel. Niettemin is ook
hier de ontgroening in de stabiele lage-statuswijken laag, met als gevolg dus een
relatieve verjonging van deze wijken. 
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In overeenstemming met het Nederlandse beeld is ook de veroudering in de dalende
wijken (twee van de drie wijktypen) en een relatief beperkte vergrijzing in de
stijgende wijken. In de steden is bovendien één (stijgend) wijktype waar het aandeel
65-plussers gelijk bleef.
Verder blijkt uit tabel 5.4 dat de afname van de leeftijdsgroep 0-14 jaar in de
stijgende wijken in de steden relatief gering is geweest.

Tabel 5.4 Verschillen tussen 1971 en 1995 voor de leeftijdsgroepen, naar wijktype, steden > 50.000 inwoners (in
procentpunten) 

0-14 jaar 15-24 jaar 25-44 jaar 45-65 jaar � 65 jaar

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 -10 -5 5 5 6
gemiddelde status in 1971 en 1995 -10 -5 11 -1 4
lage status in 1971 en 1995 -7 -3 12 -1 0

dalend in de rangorde 
van hoge naar gemiddelde status -10 -5 7 2 6
van gemiddelde naar lage status -7 -3 13 -3 1
van hoge naar lage status -11 -3 4 2 8

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde status -8 -4 8 3 2
van gemiddelde naar hoge status -7 -6 10 2 3
van lage naar hoge status -7 -5 9 4 -0

steden > 50.000 inwoners-totaal
(ongewogen gemiddelde verschil
procentpunten 1971-1995) -9 -4 8 2 4

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); Postcodedataregister 1995; RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94)
SCP-bewerking

5.3  Huishoudenssamenstelling

Naast leeftijd kunnen ook de huishoudenssamenstelling en de veranderingen daarin
van belang zijn voor de ontwikkeling van de binding van de bevolking met de buurt
en daarmee voor de statusontwikkeling van de buurt. Een buurtbevolking die
grotendeels uit (jonge) alleenstaanden bestaat, ervaart in de regel weinig binding
met de buurt. Een dergelijke bevolking bivakkeert meestal slechts korte tijd in
bepaalde buurten, waardoor de betrokkenheid bij het wel en wee van de buurt
gering is. De geringe betrokkenheid kan zich ook uiten in desinteresse voor de
fysieke omgeving. Wanneer dit het geval is, is er weinig aandacht voor onderhoud
van die omgeving en is er weinig sociale controle. Daardoor is er risico op
verloedering. 
Anderzijds kan ook de statusontwikkeling invloed hebben gehad op de ontwikke-
lingen in de huishoudenssamenstelling. Een verlaging van de status kan leiden tot
een uittocht van personen die belang hebben bij een goede (naam van de) buurt.
Vooral personen uit gezinnen met kinderen zullen gevoelig zijn voor een dergelijke
factor. Mensen laten hun kinderen niet graag opgroeien in een omgeving die als
slecht te boek staat. Als zij financieel daartoe in staat zijn, zullen ze het dan ook
niet nalaten te verhuizen naar een plaats waar ze geen last hebben van een slecht
imago van de buurt. 
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Beide processen kunnen zich ook in omgekeerde zin voordoen. De ontwikkeling
van de huishoudenssamenstelling kan ook dusdanig zijn dat de binding met de wijk
wordt vergroot. Bovendien kan de status van de buurt bepaalde groepen aantrekken
waardoor een zichzelf versterkend regeneratie-effect ontstaat. 
De tabellen 5.5 en 5.6 tonen de verdeling over de wijktypen in de uitgangssituatie
(1971). Daarbij blijkt dat voor vrijwel geen enkel wijktype het totaal van alleen-
staanden, gezinnen met kinderen en tweepersoonshuishoudens op 100% uitkomt.
Dit komt doordat naast deze drie categorieën nog een kleine groep 'overige
huishoudens' voorkomt. Op het voorkomen, noch op de ontwikkeling van deze
categorie wordt hier verder ingegaan.
Tabel 5.6 specificeert de toestand anno 1971 voor de steden. Dan blijkt een
duidelijke oververtegenwoordiging van alleenstaanden toentertijd in stabiele
(gemiddelde en lage status)wijken. Bij de dalende wijken was alleen de categorie
'van gemiddelde naar lage status' goed gevuld met alleenstaanden. Parallel aan de
Nederlandse situatie gaat een (gecombineerde) oververtegenwoordiging van
gezinnen met kinderen en tweepersoonshuishoudens in 1971 in de na die tijd
stijgende wijken. Evenals landelijk zijn er echter weinig verschillen tussen de
wijktypen. 

Tabel 5.5 Aandeel van verschillende huishoudensgroepen, naar wijktype, in geheel Nederland, 1971 (in procenten) 

alleenstaanden gezinnen met tweepersoons-
kinderen huishoudens

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 12 64 22
gemiddelde status in 1971 en 1995 10 67 22
lage status in 1971 en 1995 12 61 24

dalend in de rangorde 
van hoge naar gemiddelde status 12 65 22
van gemiddelde naar lage status 15 60 24
van hoge naar lage status 13 63 23

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde status 10 66 24
van gemiddelde naar hoge status 10 66 22
van lage naar hoge status 10 64 24

Nederland-totaal (ongewogen gemiddelden) 12 63 23

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking

Tabel 5.5 laat zien dat in 1971 de alleenstaanden oververtegenwoordigd waren in
een aantal wijken die sindsdien zijn gedaald op de statusladder (van gemiddeld
naar laag). Daartegenover staat een gezamenlijke oververtegenwoordiging van
tweepersoonshuishoudens en gezinnen met kinderen in de sindsdien gestegen
wijken. Dit ging gepaard met een lichte ondervertegenwoordiging van alleenstaan-
den in deze wijken.
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Tabel 5.6 Aandeel van de verschillende huishoudensgroepen, naar wijktype, steden > 50.000 inwoners, 1971 (in
procenten)

alleenstaanden gezinnen met tweepersoons-
kinderen huishoudens

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 18 58 23
gemiddelde status in 1971 en 1995 23 52 22
lage status in 1971 en 1995 21 53 24

dalend in de rangorde 
van hoge naar gemiddelde  status 20 55 23
van gemiddelde naar lage status 24 50 25
van hoge naar lage status 16 59 23

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde  status 11 63 24
van gemiddelde naar hoge status 17 58 24
van lage naar hoge status 17 57 25

steden > 50.000 inwoners-totaal (ongewogen
gemiddelden) 19 56 23

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking

In tabel 5.7 wordt de ontwikkeling van de huishoudensgroepen sinds 1971
weergegeven voor Nederland als geheel. Zoals bekend is in de afgelopen decennia
het aandeel kleine huishoudens sterk toegenomen en het aandeel gezinnen met
kinderen afgenomen.  De tabel geeft aan dat het aandeel alleenstaanden in de2

dalende wijken meer is toegenomen dan gemiddeld in alle Nederlandse wijken.
Vooral het aandeel tweepersoonshuishoudens is in de dalende wijken echter
toegenomen. De stijgende wijken vertonen het beeld van gebieden die nog het
meest een gezinsomgeving zijn gebleven. De afname van het aandeel gezinnen met
kinderen was namelijk het geringst in dergelijke wijken. Behalve deze wijken
hebben ook de stabiele lage-statuswijken nog veel gezinnen weten vast te houden.

Tabel 5.7 Verschillen tussen 1971 en 1995 in huishoudenssamenstelling, naar wijktype, Nederland (in procent-
punten)

alleenstaanden gezinnen met tweepersoons-
kinderen huishoudens

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 1 -15 11
gemiddelde status in 1971 en 1995 3 -14 9
lage status in 1971 en 1995 3 -9 7

dalend in de rangorde 
van hoge naar gemiddelde status 3 -16 12
van gemiddelde naar lage status 3 -13 10
van hoge naar lage status 4 -19 15

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde status 2 -9 6
van gemiddelde naar hoge status 1 -12 8
van lage naar hoge status -1 -9 5

Nederland-totaal (ongewogen gemiddelde verschil) 2 -13 9

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking
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Tabel 5.8 specificeert de ontwikkelingen voor de steden. De duidelijkste ontwikke-
ling is een relatief beperkte toename van tweepersoonshuishoudens in de stijgende
wijken. In twee van de drie categorieën stijgende wijken blijken bovendien de
alleenstaanden slecht te gedijen. Verder zijn de categorieën stijgende wijken meer
gezinswijk (in relatieve zin) geworden. Vooral de categorie 'van laag naar hoog'
kan een dergelijk stempel worden opgedrukt. 
De categorieën dalende wijken zijn iets meer alleenstaandenwijk geworden. In het
bijzonder in de categorie van hoog naar laag zijn verhoudingsgewijs meer alleen-
staanden dan gemiddeld in de steden komen te wonen. 
Ten slotte valt op, dat - evenals in Nederland-totaal - stabiele lage-statuswijken in
relatieve zin vooral gezinswijken zijn gebleven. 

Tabel 5.8 Verschillen tussen 1971 en 1995 in huishoudenssamenstelling, naar wijktype, steden met meer dan
50.000 inwoners (in procentpunten)

alleenstaanden gezinnen met tweepersoons-
kinderen huishoudens

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 -1 -15 14
gemiddelde status in 1971 en 1995 -1 -15 15
lage status in 1971 en 1995 0 -10 12

dalend in de rangorde 
van hoge naar gemiddelde  status 0 -17 17
van gemiddelde naar lage status 0 -12 14
van hoge naar lage status 4 -20 17

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde  status 1 -13 7
van gemiddelde naar hoge status -2 -11 9
van lage naar hoge status -4 -6 5

steden > 50.000 inwoners-totaal
(ongewogen gemiddelde verschil ) 1 -14 14

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking

5.4 Twee indicaties uit 1995 voor binding met de buurt: buitenlanders en
verhuizingen

Tabel 5.9 toont de verdeling van twee verschijnselen over de wijktypen, waarvan
alleen gegevens over 1995 bekend zijn. Het betreft het aandeel verhuizingen uit de
buurt en het percentage buitenlanders. Beide zijn indicatief voor binding met de
buurt, het aandeel verhuizingen direct, het aandeel buitenlanders indirect. In
buurten waar veel verhuisd wordt, kan zich geen 'stabiele bevolking' met
betrokkenheid bij de omgeving vestigen. Voordat personen zich kunnen binden,
zijn ze (althans velen) alweer vertrokken. Buurten waar zich veel buitenlanders
hebben gevestigd, zijn buurten met een grotendeels nieuwe bevolking die zich nog
moet oriënteren op de buurt.
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Tabel 5.9 Onder- en oververtegenwoordiging van bindingsindicatoren, naar wijktype, Nederland en steden met meer
dan 50.000 inwoners (concentratiegetallen)

aandeel buiten- Nederland-totaal aandeel buiten- steden
landers 1995 aandeel landers 1995 > 50.000 inwoners

verhuizingen aandeel verhuizingen
uit de buurt  uit de buurt

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 100 100 43 83
gemiddelde status in 1971 en
1995 67 92 57 94
lage status in 1971 en 1995 100 108 143 111

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde 
status 100 100 71 89
van gemiddelde naar lage status 200 123 143 117
van hoge naar lage status 233 131 143 100

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde 
status 33 85 43 72
van gemiddelde naar hoge
status 67 85 29 106
van lage naar hoge status 33 77 43 67

Nederland resp. steden
> 50.000 inwoners (in %) 3 13 7 18

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'94, GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking  

Voor het aandeel verhuizingen uit de buurt is een berekening van het bureau Geo-
Marktprofiel gebruikt. Het gegeven is door dit bureau afgeleid van de registratie bij
de PTT van verhuiskaarten. Het betreft het verschil tussen het aantal verhuis-
kaarten dat uitstroom uit de buurt en het aantal dat instroom weergeeft. Alleen de
positieve waarden zijn geteld. Voor een standaardisatie zijn de waarden in de
tabel gedeeld door het aantal huishoudens maal 100. Het aandeel buitenlanders is
een direct gegeven uit het bestand van GeoMarktprofiel. 
Uit de tabel blijkt een duidelijke relatie tussen de statusontwikkeling en de twee
variabelen. Vooral in de categorieën naar achterstand dalende buurten komen veel
verhuizingen uit de buurt voor en is het aandeel buitenlanders relatief hoog. In
stijgende buurten is daarentegen het aandeel verhuizingen uit de buurt gering,
evenals het aandeel buitenlanders. 

In de steden wijken de ontwikkelingen enigszins af van de landelijke.
Nadrukkelijker zijn hier ook in de stabiele lage-statuswijken de buitenlanders
oververtegenwoordigd. Daarnaast is het aandeel van de buitenlanders ten opzichte
van het stadsgemiddelde in de dalende wijken relatief laag. In de wijken die dalen
van een hoog naar een gemiddeld niveau is - in tegenstelling tot in Nederland als
geheel - zelfs een ondervertegenwoordiging van het percentage buitenlanders. De
statusontwikkeling gaat hier derhalve minder dan elders samen met de samenstel-
ling van de bevolking naar nationaliteit. Verhuizingen uit de buurt zijn in de steden
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typerend voor de stabiele lage- statuswijken, maar - minder dan in Nederland -
typerend voor de dalende wijken.

5.5 Verhuizingen tussen de wijktypen nader geanalyseerd 

De vraagstelling die in deze paragraaf centraal staat is, of - en zo ja in hoeverre -
migratie van buiten ook in recente periodes nog ontwikkelingen naar status heeft
kunnen beïnvloeden. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de kenmerken van de
vestigers in de buurten. Er is gebruikgemaakt van vragen naar verhuisgedrag die
zijn gesteld in het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 1995 (AVO'95). In
dit survey-onderzoek werd de respondenten, die tussen 1992 en 1995 naar hun
huidige woonadres zijn verhuisd, gevraagd of zij de postcode van hun vorige
woonadres nog wisten. Zo ja, dan werd hun verzocht deze op te geven. Voorzover
de respondenten gehuwd of ongehuwd samenwoonden, werd eveneens naar de
vorige postcode van de partner gevraagd. Indien dit een andere was dan die van de
partner, hebben de respondenten deze code eveneens opgegeven. Van degenen die
in de periode 1992-1995 zijn verhuisd, is per wijkcategorie onderzocht of ze uit
dezelfde of uit een andere wijkcategorie afkomstig zijn. Daartoe zijn de wijkcate-
gorieën als variabele aan de steekproef toegevoegd. Dit kon gebeuren doordat via
het criterium 'postcode', dat zowel in de bestanden met de wijkgegevens als in het
surveybestand is opgenomen, bekend is in welke wijkcategorie de respondenten
wonen. In de analyse zijn verhuizingen binnen het postcodegebied waar men nu
woont, uitgesloten.

Het aantal van deze verhuizers is klein en leidt binnen een steekproef als het AVO
al snel tot niet-significante uitkomsten. Om dit zo veel mogelijk te vermijden, zijn
de categorieën die stijging uitdrukken (van achterstand naar gemiddeld, van
achterstand naar hoge status, van gemiddeld naar hoge status) en die welke daling
uitdrukken (van hoge status naar gemiddeld, van hoge status naar achterstand en
van gemiddeld naar achterstand) in de figuren 5.1 tot en met 5.3 samengevoegd. 
De meest omvangrijke groep vestigers in alle wijkcategorieën kwam uit wijken in
een groep die door een daling gekenmerkt werd (figuur 5.1). Verondersteld mag
worden dat het dalen van de wijk in de statusrangorde verschillende uiterlijke
kenmerken met zich meebrengt. Deze kunnen de beslissing van mensen om te
migreren positief beïnvloeden. In de regel zal dit naar een wijk zijn die een hoger
sociaal niveau heeft dan de wijk van waaruit men migreert. Daardoor komen
stijgers en wijken op een hoog sociaal niveau als eerste voor een nieuwe woonplek
in aanmerking. Toch zijn dalende wijken om twee redenen niet uitgesloten. Ten
eerste kunnen ook dalende wijken waarheen men migreert, op het tijdstip van die
migratie een hoger niveau hebben dan de oorspronkelijke woonwijk. Ten tweede
zal niet elke migrant succes hebben bij pogingen naar een wijk met een hogere
sociale status te verhuizen.
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Figuur 5.1 Verdeling van de verhuisden in de wijktypen, naar vorig wijktype (in procenten)

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); GeoMarktprofiel (GMP'94); SCP (AVO'95) SCP-bewerking

In principe is er nog een derde mogelijkheid waarom dalende wijken bij een
verhuizing niet zijn uitgesloten. Allochtonen die naar Nederland verhuizen hebben
in de regel een dusdanig beperkte toegang tot de woningmarkt dat ze alleen in lage-
statuswijken of in dalende wijken terechtkunnen. De steekproef waarop de volgende
analyse is gebaseerd, meet echter geen vestigingen vanuit het buitenland.
In figuur 5.2 wordt gepresenteerd welk opleidingsniveau en in figuur 5.3 welk
inkomensniveau de vestigers uit de groep 'dalende wijken' hebben. Het opleidings-
niveau is afgeleid van de standaardclassificatie van het CBS. Respondenten met de
volgende opleidingsniveaus worden gerekend tot de lagere-opleidingsgroepen.
- uitsluitend lagere school (basisschool)
- voortgezet gewoon lager onderwijs (vglo)
- speciaal onderwijs (so) 
- lager beroepsonderwijs (lbo) 
- mavo, mulo, driejarige hbs, driejarige havo of driejarige mms.
Respondenten die als laatstgenoten opleiding een hogere-beroepsopleiding of een
wetenschappelijke (universitaire) opleiding opgaven, zijn gerekend tot de hogere-
opleidingsgroepen. 
Het in figuur 5.3 weergegeven inkomen is het nettohuishoudensinkomen
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overeenkomstig de definitie van het CBS en is opgegeven door de respondenten uit
het AVO.

Uit figuur 5.2 blijkt dat de ex-bewoners van de dalende wijken een relatief hoog
opleidingsniveau hebben als ze in een stabiele gemiddelde wijk terechtkomen. Het
opleidingsniveau is echter relatief laag bij verhuisden naar de dalende wijken, maar
ook bij hen die zich in stabiele hoge-statuswijken en in stijgende wijken vestigen.
Qua opleidingsniveau passen de ex-bewoners van de dalende wijken zich dus niet
altijd aan aan het statusniveau van de wijken waar ze zich vestigen. 
Figuur 5.3 laat zien dat dit voor het inkomensniveau anders ligt. Ex-bewoners van
dalende wijken hebben een relatief hoog inkomen als ze zich vestigen in een
stabiele hoge-statuswijk of in een stijgende wijk. Zij die zich vestigen in een
stabiele lage-statuswijk of in een dalende wijk hebben daarentegen een verhou-
dingsgewijs laag inkomen. 

Figuur 5.2 Aandeel hoge- en lage-opleidingsgroepen onder de verhuisden in verschillende wijktypen, 1995 (in
procenten)

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94); SCP (AVO'95) SCP-bewerking
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Figuur 5.3 Gemiddeld nettohuishoudensinkomen van verhuisden uit dalende wijktypen, naar huidig wijktype, 1995
(in guldens per maand) 

Bron: CBS (Algemene Volkstelling; RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94); SCP (AVO'95) SCP-bewerking

5.6 Conclusie

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de relatie tussen statusdaling en de demo-
grafische factoren leeftijdsopbouw, huishoudenssamenstelling, nationaliteit en
verhuizingen. Daarbij werd vooral het gegeven over de verhuizingen opgevat als
een maat voor de binding met de buurt. Er bleek weinig verband te zijn tussen de
leeftijdsopbouw van de wijken in 1971 en de ontwikkelingen naar status sindsdien.
Dit ligt anders bij de relatie tussen de veranderingen in leeftijdsopbouw tussen 1971
en 1995. Stabiele hoge-statuswijken kenden een iets meer dan evenredige verou-
dering en geen verjonging. De meest extreme vergrijzing deed zich echter voor in
de dalende wijken. De steden vertonen in het algemeen hetzelfde beeld, waarbij dit
echter iets extremer overkomt. De alleenstaanden waren - landelijk gezien -
oververtegenwoordigd in de dalende wijken, waar ook hun aandeel sindsdien is
toegenomen. De tweepersoonshuishoudens waren in 1971 vrij evenredig verspreid
over de wijktypen. Sindsdien is hun aandeel vooral toegenomen in de dalende
wijken. Deze toename zal vooral veroorzaakt zijn door een toename van de oudere
tweepersoonshuishoudens (huishoudens in de lege-nestfase). Jongere tweepersoons-
huishoudens, waaronder tweeverdieners zonder kinderen, zullen ongetwijfeld in
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In de verslaggeving over het zogenoemde zinloze geweld worden de plekken waar dat geweld voorkomt1

gezien als slecht leefbare plekken. Ook verloedering wordt wel gezien als een leefbaarheidsaspect.
De ongewogen gemiddelde toename over de wijktypen van het aandeel alleenstaanden wijkt sterk af2

van de toename die totaal in Nederland sinds 1971 is gerealiseerd. De ongewogen gemiddelde toename
leidt tot slechts 2% meer alleenstaande huishoudens in 1995 dan in 1971. In werkelijkheid is het
aandeel huishoudens in de periode 1971-1995 gestegen van 15% naar 33% (CBS Statistische
Zakboeken/Jaarboeken). De oorzaak van het verschil is het feit dat in deze publicatie de cases
gebiedseenheden zijn. Daarbij weegt een wijk met een relatief geringe bevolkingsomvang en weinig
alleenstaanden even zwaar als een wijk met een grote bevolkingsomvang en veel alleenstaanden. Het
verschil is geen gevolg van het gebruik van de GeoMarktmethode in 1995. Ook volgens deze methode
bedraagt het aandeel eenpersoonshuishoudens medio jaren negentig 33% van het totaalaantal
huishoudens.

andere wijktypen zijn gehuisvest.

Gezinnen met kinderen waren al iets meer dan evenredig vertegenwoordigd in de
stijgende wijktypen. Sindsdien is de oververtegenwoordiging daar gebleven.
Daarnaast is het aandeel gezinnen met kinderen sterk gestegen in de stabiele
lage-statuswijken. Verwacht mag worden dat de gezinnen met kinderen in de
stijgende wijken bestaan uit jonge carrière makende personen, waaronder
suburbanisanten.

Landelijk gezien lijkt het erop dat de gezinnen met kinderen in de stabiele
achterstandswijken niet tot de categorie 'etnische minderheden' behoren. De
buitenlanders blijken namelijk eerder oververtegenwoordigd in de dalende wijken
dan in de stabiele achterstandswijken. 
In de steden ligt dat anders. Hier zijn de buitenlanders ook disproportioneel
vertegenwoordigd in de stabiele achterstandswijken. In de steden is het beeld in het
algemeen iets scherper dan landelijk en soms iets anders. Gezinnen met kinderen
waren in 1971 al iets sterker overtegenwoordigd in de stijgende wijken, maar
tweepersoonshuishoudens waren toen ook in de steden evenredig vertegenwoor-
digd. Alleenstaanden waren toen niet in alle typen dalende wijken oververtegen-
woordigd, maar - in tegenstelling tot het landelijke beeld - wel in de stabiele
achterstandswijken. Ook in de steden kwamen er echter relatief steeds meer
tweepersoonshuishoudens in de dalende wijken.

De dalende wijken zijn ook wijken met veel verhuisbewegingen. Daarbij blijkt dat
de personen die uit de dalende wijken verhuizen, zich verspreiden over alle andere
wijktypen, maar onevenredig vaak weer terechtkomen in een (andere) dalende wijk.
Men conformeert zich dan qua opleidingsniveau niet aan de bevolkingssamenstel-
ling van de nieuwe woonplek, maar wel qua inkomensniveau. Het opleidingsniveau
is relatief laag in de dalende wijken, maar ook in de stabiele hoge-statuswijken en
de stijgende wijken. Daarentegen passen de vestigers zich qua inkomen wel aan
aan de nieuwe situatie. 

Noten
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6  STATUSONTWIKKELING VAN WIJKEN EN SOCIALE VEILIGHEID

6.1 Inleiding

In het model waarin de woonsituatie het vertrekpunt is van een vervalproces vindt
een negatieve statusontwikkeling plaats. Na het 'tussenstation' van beperkte
buurtbinding is de sociale onveiligheid van wijken het eindstation. Waar mensen
vertrekken die een betere woning en een betere woonomgeving kunnen betalen,
blijven lagere, weinig weerbare statusgroepen achter. De instroom naar deze
plekken bestaat echter ook (deels) uit randfiguren in de samenleving. De buurt
verloedert, waarna deze openstaat voor 'echt crimineel' gedrag (zie ook hoofd-
stuk 2) waar vervaltheorieën worden besproken). 

In deze paragraaf wordt verslag gedaan van empirische analyses van het verband
tussen verloedering, veiligheid van en in wijken enerzijds, en de ontwikkeling van
wijken naar sociale status anderzijds. Daarbij is gebruikgemaakt van begrippen
zoals deze zijn gedefinieerd in de Sociale en Culturele Verkenningen 1997 (SCP
1997a). De verbanden kunnen uitsluitend worden onderzocht door een steekproef-
onderzoek (de Politiemonitor bevolking 1995 (PMB'95)) te combineren met gege-
vens die op buurtniveau beschikbaar zijn. De combinatie heeft ten eerste plaatsge-
vonden door de gegevens uit de steekproef te aggregeren. Om deze indeling tot
stand te brengen, zijn in steekproef eerst de buurten met minimaal twintig waar-
nemingen geselecteerd. In deze buurten zijn slachtoffers geregistreerd. Het gaat om
totaal 1.235 van alle postcodegebieden. Voor deze buurten is vervolgens een
veiligheidsscore bepaald door per buurt het gewogen gemiddelde van de delicten
waarnaar in de PMB is gevraagd, te berekenen. Ten tweede is gebruikgemaakt van
de methode waarbij de wijktypen als variabele aan het steekproefbestand zijn toe-
gevoegd. Daardoor kon de combinatie tussen verschillende oordelen, gevoelens,
individueel slachtofferschap en de statusontwikkeling van wijken worden vastge-
legd.

6.2 De veiligheidsscore van de wijktypen

In tabel 6.1. wordt de gemiddelde veiligheidsscore van de wijktypen gepresenteerd.
Deze score is een middeling van afzonderlijke scores voor de delicten beschadiging
aan de auto, diefstal uit de auto, diefstal van de auto, fietsdiefstal, diefstal van de
portemonnee, inbraak, poging tot inbraak, andere diefstal zonder geweld, diefstal
met geweld, bedreiging, mishandeling, beschadiging anders dan aan de auto, en
andere misdrijven. De totaalscore is vastgesteld met behulp van een Princals-
analyse (een principale-componentenanalyse voor nominale of ordinale gegevens).
Het voordeel van deze techniek is dat niet alleen het belang van een variabele voor
de maat kan verschillen, maar dat er ook een verschil wordt gemaakt naar de
samengestelde categorieën. Weinig voorkomende verschijnselen worden als het
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ware opgeblazen. Zo is de bijdrage van het nooit voorkomen van beschadigingen
aan de auto er groot, evenals het wel voorkomen van geweldmisdrijven. 

Tabel 6.1 De veiligheidsscore van de wijktypen in Nederland, 1995  

score

stabiele wijken

hoge status in 1971 en 1995 0,17
gemiddelde status in 1971 en 1995 0,42
lage status in 1971 en 1995 -0,39

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde status -0,06
van gemiddelde naar lage status -0,46
van hoge naar lage status -0,37

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde status 0,86
van gemiddelde naar hoge status 0,51
van lage naar hoge status 0,37

Nederland-gemiddeld -0,02

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94)
 

Uit tabel 6.1 blijkt dat stabiele lage-statuswijken en dalende wijken laag scoren op
de veiligheidsmaat. Daarbij geldt dit vooral voor wijken die naar het laagste niveau
dalen. Stijgende wijken hebben daarentegen hoge scores; ze zijn veilig. Dit geldt
vooral voor wijken die relatief beperkt stijgen (van laag naar gemiddeld en van
gemiddeld naar hoog). Opvallend is verder dat bij de stabiele wijken degene met de
gemiddelde status het veiligst zijn.
In de steden wijken de ontwikkelingen niet af van de landelijke; er is alleen een
klein niveauverschil.  Om deze reden wordt hier ook geen afzonderlijke tabel voor1

de steden gepresenteerd.

6.3 Percepties van (on)veiligheid van de wijk en de wijktypen

Gezien de samenhang tussen de veiligheid van de buurt en de ontwikkeling van de
sociale status mag ook een samenhang tussen statusontwikkelingen en percepties
van buurten worden verwacht. In de in status dalende buurten zullen bewoners
negatieve zienswijzen over hun veiligheid hebben. Evenzo, maar in mindere mate,
zou dat het geval kunnen zijn bij stabiele achterstandswijken. 
Bij het analyseren van deze samenhangen zijn drie typen percepties onderscheiden: 
- percepties die betrekking hebben op verloedering;
- percepties die betrekking hebben op diefstal;
- percepties die betrekking hebben op geweld en bedreiging.

Uit tabel 6.2. blijkt dat percepties die betrekking hebben op verloedering vooral
naar voren worden gebracht in de categorieën wijken die in status dalen. Ook in
stabiele lage-statuswijken wordt verwezen naar een enkel facet van verloedering.
Bekladding, rommel op straat, en vernieling van telefooncellen/bushaltes zijn vrij
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kenmerkende percepties van de bewoners in de naar het laagste niveau dalende
gebieden. De negatieve percepties van de bewoners van de stabiele lage-
statuswijken beperken zich tot het zien van openbare dronkenschap en rommel op
straat.

Tabel 6.2 Percepties van verloedering voor de eigen woonwijk, naar wijktype, in geheel Nederland, 1995 (percentage 
mensen dat zegt dat verschijnsel voorkomt)

bekladding dronken overlast rommel op honden- vernieling 
mensen groepen straat poep telefooncellen/

op straat jongeren bushaltes e.d.

stabiele wijken

hoge status in 1971 en 1995 38 22 33 49 75 43
gemiddelde status in 1971 en
1995 31 33 33 46 73 39
lage status in 1971 en 1995 39 41 36 54 77 49

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status 41 28 35 52 75 43
van gemiddelde naar lage
status 47 41 41 61 81 47
van hoge naar lage status 49 30 28 63 78 52

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 25 29 27 38 68 38
van gemiddelde naar hoge
status 30 30 32 45 71 39
van lage naar hoge status 28 24 30 42 65 38

Nederland-totaal 40 30 35 52 75 46

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971; BiZa (PMB'95) SCP-bewerking

Het beeld in de stijgende wijken is positief. Men zegt er minder vaak dan in
Nederland in het algemeen last te hebben van percepties die betrekking hebben op
verloedering. Vooral in wijken die stijgen van een lage naar gemiddelde status,
oordeelt men gunstig over dit aspect van de woonomgeving. Daarbij zijn vooral
bekladding, overlast van jongeren en rommel op straat relatief vaak afwezig.

In de steden wijkt het beeld enigszins van het landelijke af (tabel 6.3). Hier is het
consequent zo dat men in de stabiele wijken vaker overlast ondervindt naarmate het
wijktype een lagere status indiceert. In de stabiele lage-statuswijken heeft men
vooral relatief vaak last van dronken mensen op straat.
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Tabel 6.3 Percepties van verloedering voor de eigen woonwijk, naar  wijktype, steden > 50.000 inwoners, 1995
(percentage mensen dat zegt dat verschijnsel voorkomt)

bekladding dronken overlast rommel op honden- vernieling
mensen op groepen straat poep telefooncellen/

straat jongeren bushaltes e.d.

stabiele wijken

hoge status in 1971 en 1995 44 24 33 56 75 43
gemiddelde status in 1971 en
1995 50 41 40 64 85 42
lage status in 1971 en 1995 56 52 47 73 84 54

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status 50 29 38 61 80 44
van gemiddelde naar lage
status 57 44 46 71 85 52
van hoge naar lage status 50 27 39 64 79 55

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 44 23 29 48 67 36
van gemiddelde naar hoge
status 41 25 35 56 75 43
van lage naar hoge status 44 35 37 55 78 45

steden > 50.000 inwoners-totaal 50 33 39 62 80 50

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); BiZa (PMB'95) SCP-bewerking.  

In de stijgende wijken zijn de percepties positief. Vooral in de categorie 'van laag
naar gemiddeld' is men relatief weinig onder de indruk van verloederings-
verschijnselen.
Tegenover dit beeld van de stijgende wijken staat er één van de dalende wijken,
waar men verloedering in veel gevallen ongeveer even vaak ziet als gemiddeld in
de steden. Alleen in de categorie 'van gemiddeld naar laag' is er een oververtegen-
woordiging van percepties met betrekking tot verloedering.

Het verband tussen de ontwikkeling van wijken en de percepties van
diefstal/inbraak is vooral aanwezig bij de diefstal van en uit vervoermiddelen
(tabel 6.4). Er zijn veel bewoners uit de groepen dalende wijken die melding maken
van het voorkomen van fietsdiefstal, diefstal van auto's en diefstal uit auto's (of
vernieling van auto's).
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Tabel 6.4 Percepties van diefstal en geweld voor de eigen woonwijk, naar wijktype, in geheel Nederland, 1995
(percentage  mensen dat zegt dat verschijnsel voorkomt)

fiets- diefstal uit diefstal van inbraak in bedreiging lastigvallen geweld-
diefstal auto's auto's/ woningen mannen en misdrijven

 van auto's
vernieling vrouwen

stabiele wijken

hoge status in 1971 en 1995 61 61 57 81 12 18 22
gemiddelde status in 1971 en
1995 59 60 58 79 11 16 23
lage status in 1971 en 1995 64 59 59 76 17 22 29

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status 66 63 60 78 14 20 26
van gemiddelde naar lage
status 71 67 65 79 22 31 36
van hoge naar lage status 70 67 63 78 21 29 33

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde 
status 57 53 50 79 9 13 19
van gemiddelde naar hoge
status 57 58 54 81 11 15 24
van lage naar hoge status 55 52 48 78 12 15 20

Nederland-totaal 64 62 59 79 15 22 27

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); BiZa (PMB'95) SCP-bewerking  

In de stijgende wijken is er vooral een ondervertegenwoordiging van de perceptie
betreffende fietsdiefstal. Bij de andere delicten tegen eigendommen is in deze
wijken het idee dat ze voorkomen even vaak aanwezig als gemiddeld in Nederland.
Ten slotte valt op dat in alle categorieën wijken inbraak ongeveer even vaak naar
voren wordt gebracht.
 
Percepties die betrekking hebben op het voorkomen van bedreigingen of van
geweldmisdrijven worden ook in tabel 6.4 in beeld gebracht. Deze komen het
meeste voor in de groep (sterk) dalende gebieden. In de wijkcategorie waarin de
gebieden van een gemiddelde situatie naar een achterstandstoestand dalen, zegt
meer dan een derde van de bewoners met veel geweld in de woonomgeving te
maken te hebben. Ook in wijken die zowel in 1971 als in 1995 achterstand hadden,
denken naar verhouding veel mensen dat er in hun directe omgeving bedreiging en
geweld voorkomt. Hun aandeel is echter lager dan in de wijkcategorieën die naar
achterstand dalen. 
Daarentegen leveren vooral de groepen wijken die in sociale status stijgen een
positief beeld: bewoners uit deze gebieden hebben naar hun idee niet vaak te maken
met geweld.
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Tabel 6.5 Percepties van diefstal en geweld voor de eigen woonwijk, naar wijktype, steden > 50.000 inwoners, 1995
(percentage mensen dat zegt dat verschijnsel voorkomt)

fiets- diefstal uit diefstal van inbraak in bedreiging lastigvallen geweld-
diefstal auto's auto's/ woningen mannen en misdrijven

 van auto's
vernieling vrouwen

stabiele wijken

hoge status in 1971 en 1995 63 64 59 78 17 24 25
gemiddelde status in 1971 en
1995 71 66 59 75 20 29 29
lage status in 1971 en 1995 77 76 71 78 29 41 44

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde 71 69 65 78 21 29 30
van gemiddelde naar lage
status 78 74 70 79 28 38 40
van hoge naar lage status 71 68 62 78 23 32 33

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 77 77 54 77 33 30 44
van gemiddelde naar hoge
status 61 61 57 77 16 23 24
van lage naar hoge status 69 69 61 78 19 24 27

steden > 50.000 inwoners-totaal 70 69 64 78 22 31 33

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); BiZa (PMB'95) SCP-bewerking  

In de steden (tabel 6.5) is, consequenter dan voor Nederland in het algemeen, het
beeld voor de stabiele wijken dusdanig, dat naarmate het wijktype lager is
geschaald, men vaker delicten tegen het eigen bezit ziet. Verder is het beeld nogal
divers. Zo wordt gedacht dat diefstal uit auto's/vernieling van auto's relatief vaak
voorkomt in wijken die dalen 'van gemiddeld naar laag', maar ook in wijken die
stijgen van 'laag naar gemiddeld'. Meer in het algemeen worden in het laatstge-
noemde wijktype nogal eens ongewenste aantastingen van eigendommen ervaren. 
Bij het thema 'gewelddelicten' komen vergelijkbare uitkomsten naar voren als bij
eerdere thema's. In de steden ondervindt men in de stabiele wijktypen vaker geweld
naarmate het wijktype lager op de statusrangorde staat. Bovendien oordelen in het
type dat 'van laag naar gemiddeld' gaat, veel mensen negatief over het geweld in
hun omgeving. 

Als de bewoners van wijken die dalen naar meer sociale achterstand, de toestand in
hun directe woonomgeving als onveilig percipiëren, mag worden verwacht dat ze
in hun gedrag rekening hiermee houden. Dit kan bijvoorbeeld door niet op plekken
te komen die als 'eng' worden ervaren, of door nooit met waardevolle spullen op
straat te lopen. In de Politiemonitor wordt de respondenten een aantal vragen
gesteld over dit vermijdingsgedrag. Gevraagd is: 
- naar de mate waarin bepaalde plekken worden vermeden;
- hoe vaak men omloopt of omrijdt vanwege (vermeend) gevaar; 
- of men niet opendoet om criminaliteit in eigen huis te vermijden;
- of men waardevolle spullen thuislaat (om beroving op straat te voorkomen). 
Het is niet uitgesloten dat mensen die in hun gedrag rekening houden met
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mogelijke confrontaties met de misdaad, zich eerder onveilig voelen dan anderen.
Als mensen in wijken die dalen op de sociale ladder meer onveiligheid percipiëren
en/of vaker rekening houden met onveiligheid, zijn het ook deze mensen die zich
het meest onveilig voelen.

Tabel 6.6 Aandeel personen dat vermijdingsgedrag en gevoelens van sociale onveiligheid vertoont, naar wijktype,
in geheel Nederland, 1995 (in procenten)

omrijden/omlopen laat doet 's avonds mijdt bepaalde voelt zich
om onveilige waardevolle niet open plekken onveilig

plekken te mijden spullen thuis

stabiele wijken

hoge status in 1971 en 1995 30 36 29 30 27
gemiddelde status in 1971 en
1995 23 33 26 21 25
lage status in 1971 en 1995 30 36 30 31 29

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status 31 35 30 32 29
van gemiddelde naar lage
status 36 38 34 38 36
van hoge naar lage status 37 41 37 43 35

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 19 31 23 15 20
van gemiddelde naar hoge
status 26 31 27 24 26
van lage naar hoge status 24 36 23 23 24

Nederland-totaal 31 36 30 32 29

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); BiZa (PMB'95) SCP-bewerking

Tabel 6.6 geeft het antwoordenpatroon op zowel het vermijdingsgedrag als de
gevoelens van sociale (on)veiligheid naar de wijkindeling van stijgende, dalende en
stabiele wijken weer. De tabel toont dat de meest ongunstige situatie wordt aange-
troffen in de wijkgroepen die dalen naar achterstand. Het meest positieve beeld
wordt waargenomen in die wijken die zich vanuit een achterstandssituatie naar
boven, naar een gemiddelde situatie bewegen. De overige wijken bevinden zich in
een tussenpositie. Daarbij valt op dat de bewoners van de stabiele achterstands-
wijken verhoudingsgewijs weinig last blijken te hebben van onveiligheidsge-
voelens. Bovendien vertonen ze ook niet meer vermijdingsgedrag dan gemiddeld.
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Tabel 6.7 Aandeel personen dat vermijdingsgedrag en gevoelens van sociale onveiligheid vertoont, naar wijktype,
steden > 50.000 inwoners, 1995 (in procenten)

omrijden/omlopen laat doet 's avonds mijdt bepaalde voelt zich
om onveilige waardevolle niet open plekken onveilig

plekken te mijden spullen thuis

stabiele wijken

hoge status in 1971 en 1995 39 43 36 46 34
gemiddelds status in 1971 en
1995 38 39 33 44 34
lage status in 1971 en 1995 46 47 43 52 40

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status 41 44 37 49 36
van gemiddelde naar lage
status 43 43 41 49 44
van hoge naar lage status 41 45 42 49 39

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 37 48 33 48 37
van gemiddelde naar hoge
status 43 42 36 49 39
van lage status naar hoge
status 35 40 30 49 34

steden > 50.000 inwoners-totaal 41 44 40 49 38

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); BiZa (PMB'95) SCP-bewerking  

De steden (tabel 6.7) laten een patroon zien van meer vermijdingsgedrag en
onveiligheidsgevoel in de stabiele wijken, naarmate deze lager zijn geordend.
Vooral het onveiligheidsgevoel is verhoudingsgewijs hoog in de stabiele
lage-statuswijken. In de stijgende wijken vertoont men ten opzichte van het
stedelijke gemiddelde weinig vermijdingsgedrag. Men voelt zich echter - in twee
van de drie stijgende wijktypen - ongeveer net zo onveilig als gemiddeld in
Nederland. 
De bewoners van de dalende wijken laten ongeveer even vaak vermijdingsgedrag
zien als gemiddeld in de stad en voelen zich ook even vaak onveilig.

6.4 Individueel slachtofferschap en de wijktypen

De analyses over het verband tussen veiligheid en de ontwikkeling van wijken naar
sociale status begonnen met de presentatie van een verband tussen de veiligheid
van de wijk en de ontwikkelingscategorie van de wijk. Geconstateerd werd dat een
dergelijk verband inderdaad bestaat. Wijken die dalen op de ranglijst zijn vaak
onveilige wijken. In mindere mate geldt dit ook voor wijken die én in 1971 én in
1995 achterstand hadden.
De bepaling van de mate van veiligheid van de wijken is gebaseerd op de mate
waarin slachtoffers van criminaliteit in de wijken zijn geregistreerd. Daarna werd
deze registratie via middeling tot een wijkkenmerk geaggregeerd. 
Gezien de wijze waarop de geaggregeerde onveiligheidsmaat totstandkwam, mag
worden verwacht dat op individueel niveau een verband tussen slachtofferschap en



93

statusontwikkeling van wijken wordt gevonden. Met andere woorden, er valt te
verwachten dat wijken die daalden op de ranglijst eerder wijken zijn met relatief
veel slachtoffers dan stijgende wijken. 

Tabel 6.8  Aandeel personen dat individueel slachtoffer was van één van de categorieën misdrijven, naar wijktype,
Nederland, 1995 (in procenten)

vermogens- delicten tegen gewelddelicten andere delicten
delicten de auto

stabiele wijken

hoge status in 1971 en 19'95 17 21 2 8
gemiddelde status in 1971 en
1995 16 15 2 9
lage status in 1971 en 1995 22 23 3 10

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status 19 21 2 10
van gemiddelde naar lage
status 24 26 4 10
van hoge naar lage status 22 28 3 9

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 12 9 1 7
van gemiddelde naar hoge
status 14 16 1 8
van lage naar hoge status 15 12 2 7

Nederland-totaal 19 22 2 9

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); BiZa (PMB'95) SCP-bewerking  
 

In tabel 6.8 wordt het percentage slachtoffers per categorie misdrijf weergegeven
voor de wijken, ingedeeld volgens de ontwikkelingsmogelijkheden. De misdrijf-
categorieën zijn gewelddelicten, vermogensdelicten tegen de auto en overige
delicten, overeenkomstig de presentatie in de Sociale en Culturele Verkenningen
1997. Dit betekent dat tot de vermogensdelicten fietsdiefstallen, inbraak, poging tot
inbraak en diefstal zonder geweld (onderscheiden naar beroving en overige diefstal)
zijn gerekend. Delicten tegen de auto zijn: beschadiging aan de auto, diefstal van
de auto en diefstal uit de auto. Als geweldmisdrijven worden diefstal met geweld,
bedreiging en mishandeling gezien. Andere delicten zijn: beschadiging anders dan
aan de auto en andere misdrijven. Er is in alle gevallen gepercenteerd op het aantal
personen (van 15 jaar en ouder, zoals opgenomen in de enquête). Dat wil zeggen
dat er geen rekening gehouden is met het feit dat bijvoorbeeld niet-autobezitters
geen slachtoffer kunnen worden van een misdrijf gericht tegen de auto en dat
personen die geen fiets bezitten evenmin slachtoffer kunnen worden van fiets-
diefstal. Wel zijn steeds uitsluitend die delicten geteld waarvan men in de eigen
woonwijk slachtoffer werd.

De uitkomsten tonen dat bij de vermogensdelicten en vooral bij de delicten tegen de
auto een licht verband kan worden gelegd tussen het slachtofferrisico en de wijk-
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categorie waar men woont. Evenals bij percepties en onveiligheidsgevoelens, is de
situatie het meest ongunstig in wijken die daalden tot op een niveau van sociale
achterstand. Er is ook een oververtegenwoordiging van individuele slachtoffers van
deze delicten in de stabiele lage-statuswijken. Deze oververtegenwoordiging is
echter nog geringer dan die in de naar achterstand dalende wijken.
Er wordt vooral relatief gunstig gescoord door de categorie wijken die vanuit
achterstand opklommen tot een gemiddelde positie.
Zijn de uitkomsten voor de variabelen die betrekking hebben op delicten tegen de
auto en vermogensdelicten onderscheidend, dit geldt niet voor geweldmisdrijven en
voor de categorie 'overige delicten'. Geweldmisdrijven komen overal zeer weinig
voor en zijn in de regel afhankelijker van toevalsfactoren dan van enig objectief
criterium.

Bij het patroon dat de steden vertonen (tabel 6.9), is het voornaamste verschil dat
hier bij de vermogensdelicten weer het vertrouwde stedelijke beeld voor de stabiele
wijken naar voren komt. De situatie is ongunstiger naarmate het statusniveau lager
is. 
Verder is het ook in de steden in de regel zo dat de uitkomsten positief zijn voor de
stijgende wijken en negatief voor de dalende, enkele kleine uitzonderingen
daargelaten.

Tabel 6.9 Aandeel personen dat individueel slachtoffer was van één van de categorieën misdrijven, naar wijktype,
steden > 50.000 inwoners, 1995 (in procenten)

vermogens- delicten tegen gewelddelicten andere delicten
delicten de auto

stabiele wijken

hoge status in 1971 en 19'95 23 28 3 9
gemiddelde status in 1971 en
1995 29 27 6 16
lage status in 1971 en 1995 32 42 5 14

dalend in de rangorde  
van hoge naar gemiddelde
status 26 31 3 11
van gemiddelde naar lage
status 31 37 5 12
van hoge naar lage status 24 31 3 10

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 30 22 5 19
van gemiddelde naar hoge
status 20 26 12 10a

van lage naar hoge status 24 26 2 11
steden > 50.000 inwoners-totaal 25 30 3 11

 Slechts 28 waarnemingen.a

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); BiZa (PMB'95) SCP-bewerking 
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6.5 Conclusie

In dit hoofdstuk stond het verband tussen de statusontwikkeling van buurten en de
mate van onveiligheid van die buurten centraal. Dit verband bleek naar voren te
komen wanneer de wijken worden ingedeeld naar een veiligheidsscore van de
buurt.
De statusontwikkeling van wijken blijkt ook een rol te spelen als de bewoners van
wijken wordt gevraagd naar perceptie van onveiligheid, vermijdingsgedrag,
onveiligheidsgevoelens en individueel slachtofferschap. In groepen wijken die qua
status dalen, zegt men relatief vaak dat verloedering, diefstal van en uit vervoers-
middelen, bedreiging en geweldmisdrijven in de woonomgeving voorkomen.
Bovendien vertoont men vaak vermijdingsgedrag (men komt bijvoorbeeld niet op
'enge plekken') en voelt men zich vaak onveilig in deze wijken. 

De percepties en gevoelens blijken samen te gaan met het feitelijke slachtoffer-
schap. In de groepen 'naar achterstand dalende wijken' is men verhoudingsgewijs
vaak slachtoffer van een vermogensdelict of van een delict tegen de auto. Er lijkt
één uitzondering te zijn op deze relatie tussen perceptie en feitelijk slachtoffer-
schap, namelijk het feit dat de perceptie van inbraak niet samengaat met de status-
ontwikkeling en het feitelijk slachtofferrisico van vermogensdelicten wel. Inbraak
is immers een belangrijk vermogensdelict. Dit mag dan zo zijn, onder de categorie
'vermogensdelicten' vallen meer groepen delicten dan alleen inbraak. Ook het wel
selectieve, en bovendien veelvoorkomende delict 'fietsdiefstal' valt eronder.

De differentiatie tussen de wijktypen zou groter zijn als niet het gemiddelde niveau
van het aantal delicten al zo hoog was. Ook in stabiele hoge-statuswijken en in
stijgende wijken worden veel delicten gemeld. Nog duidelijker komt het hoge
uitgangsniveau naar voren bij de percepties. Deze verschijnselen zijn het gevolg
van het feit dat de meeste van de genoemde delicten betrekking hebben op zoge-
noemde kleine criminaliteit en deze beperkt zich niet tot lage-statuswijken en tot
dalende wijken, al komt deze daar wel vaker voor dan elders.

Ook in de steden is er een relatie tussen onveiligheid, perceptie van onveiligheid,
onveiligheidsgevoel, vermijdingsgedrag en individueel slachtofferschap. De relatie
is er echter beperkter, zodat gesteld kan worden dat - naast status(ontwikkeling) -
ook stedelijkheid een relatie heeft met onveiligheid en onveiligheidsgevoelens.
Anderzijds is een typisch stedelijk verschijnsel het - in negatieve zin - naar voren
treden van stabiele lage-statuswijken. Hier is (het ervaren niveau van) de
onveiligheid evenzeer hoog, en vaak nog hoger dan in de dalende stedelijke wijken.

De gegevens over de dalende wijken lijken te leiden tot de conclusie dat de veron-
derstelling dat dergelijke wijken verloederen en gekenmerkt gaan worden door de
aanwezigheid van criminaliteit, moet worden bevestigd. Het feit dat ook de stabiele
lage-statuswijken (met name in de steden) met deze verschijnselen te maken
hebben, doet aan die conclusie niets af. De veronderstelling was immers dat pas op
een zeer laag statusniveau een extreme mate van onveiligheid zou ontstaan. Er zijn
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Een sterke afwijking tussen stad en land is hier ook niet voorzien. Door de aggregatieprocedure zijn1

vooral de postcodes op het platteland voor de analyses weggevallen.

echter twee verschijnselen die niet passen in het veronderstelde verband tussen
statusdaling, respectievelijk lage status en onveiligheid.
- In wijken die opklimmen van een lage status naar een gemiddelde status blijkt

met name in de steden ook onevenredig veel (ervaren) onveiligheid; de aanwezig-
heid van dit verschijnsel hier lijkt geen belemmering voor gebieden met een lage
status om (in beperkte mate) op de statusladder te stijgen.

- In alle wijktypen is een vrij hoog basisniveau van (ervaren) criminaliteit en
verloedering. Dit betekent dat andere factoren dan de statusontwikkeling (ook)
van belang zijn bij het ontstaan van een bepaalde situatie van (on)veiligheid.

Noot
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7  STATUSONTWIKKELING EN HET HUIDIGE VOORZIENINGENNIVEAU
VAN WIJKEN

7.1 Inleiding

Het achterstands- of statusbegrip zoals dat in deze publicatie wordt gebruikt, bevat
de elementen opleiding, inkomen en werkgelegenheid. In het begrip 'plattelands-
deprivatie'  staat één van deze elementen, inkomen, centraal, terwijl daarnaast aan
dit begrip een voorzieningendimensie wordt toegekend. Naast een laag inkomen is
de afwezigheid van voorzieningen indicatief voor deprivatie op het platteland. 
In dit hoofdstuk wordt het bredere statusbegrip naast het begrip 'voorzieningen-
niveau' gelegd. De redenering is daarbij dat wanneer een laag inkomen samengaat
met de afwezigheid van voorzieningen, er ook een relatie met status moet zijn. Dit
vanwege de grote rol die inkomen in het statusbegrip speelt.

Het centrale thema van deze publicatie is de wijziging van posities van wijken op
de statusladder en hun achtergronden. De aan- of afwezigheid van voorzieningen in
verschillende gebieden van Nederland wordt dan ook in dit perspectief gezien.
Verondersteld wordt dat een negatieve statusontwikkeling, in het bijzonder in de
min of meer perifere plattelandsgebieden, samengaat met de aanwezigheid van een
beperkt aantal dagelijkse voorzieningen. 

7.2 Bepaling van de verschillende voorzieningenniveaus

In studies over de voorzieningensituatie op het platteland staat de vraag centraal of
een aantal basisvoorzieningen al dan niet aanwezig is in de kleine dorpen. Als
dergelijke voorzieningen worden aangeduid: de school, winkel voor dagelijkse
levensbehoeften, halte voor openbaar vervoer. Vaak wordt gedacht dat een dorp als
entiteit niet meer zou kunnen bestaan zonder die voorzieningen. Vooral de (kleine)
school is een belangrijk fenomeen. Deze is behalve onderwijsinstituut ook een
brandpunt van het gemeenschapsleven: de accommodatie biedt mogelijkheden voor
het verenigingsleven en de dorpsonderwijzer wordt geacht een sociaal bindend
persoon te zijn. 

In de literatuur wordt de voorzieningenbenadering van leefbaarheid technisch
uitgewerkt door het maken van hiërarchische schalen. Deze procedure is een
vervolg op een benadering die door de Rijksplanologische dienst (RPD) in de jaren
zeventig en in het begin van de jaren tachtig naar buiten is gebracht. Bij de
uitwerking van de hiërarchische schalen gebruikte de RPD verschillende
geavanceerde technieken. Navolgers van de RPD die in de jaren tachtig op dit
terrein voortgingen, zochten het vooral in een verdieping op dit technische gebied
(Musterd en Dieleman 1981).
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De theorie die ten grondslag ligt aan de benadering met hiërarchische schalen is
die van de centrale plaatsen van W. Christaller uit de jaren dertig. Deze stelt dat
direct in de buurt van consumenten lokale centra voorkomen met voorzieningen die
veel gebruikt worden (bv. een levensmiddelenwinkel). Daarnaast zijn er enkele
lokale centra die op grotere afstand van de consument liggen, waar gespecialiseerde
voorzieningen worden aangetroffen.

In de literatuur van de jaren zeventig en tachtig over kleine dorpen werden aan-
passingen van de hiërarchische-schaalmethode van de RPD voorgesteld. Daarbij
werden minder geavanceerde technieken gebruikt dan door de RPD en zijn
navolgers. Er werden op grond van inhoudelijke overwegingen minimumpakketten
samengesteld én verschillende soorten pakketten die boven het minimum uitstegen.
(Kiestra 1978; Knol 1983).
Later in de jaren tachtig en in de jaren negentig werd bij het denken over voor-
zieningen in kleine dorpen niet meer uitgegaan van hiërarchische schalen of van
minimumpakketten. Ook meer algemeen verstomde het praten over hiërarchieën
van kernen. Bij de kleine dorpen speelde dat schaalvergroting betekende dat de
afwezigheid van voorzieningen in het ene dorp kon worden gecompenseerd door de
aanwezigheid op hoger schaalniveau in grotere plaatsen. Bij de RPD verviel de
belangstelling vooral omdat de hiërarchische schalen sterk bleken te correleren met
gemeentegrootte.

Ten behoeve van een nadere beschouwing van het verband tussen het voorzienin-
genaspect van leefbaarheid en statusontwikkeling, zijn de voorzieningen in een
hiërarchische ordening ondergebracht. Daarbij is rekening gehouden met het eerder
gememoreerde onderscheid tussen basisvoorzieningen (essentiële voorzieningen) en
overige voorzieningen. 
De benadering van het voorzieningenfacet gaat uit van pakketten op verschillende
niveaus, conform een soortgelijke definitie als in Knol (1983).
Er zijn vijf niveaus van voorzieningen geformuleerd:
1 alles aanwezig: winkel, basisschool, halte openbaar vervoer (basisvoorzienin-

gen), bibliotheekvestiging, sociaal-cultureel centrum, sporthal, sportveld
(overige voorzieningen) (in tabel 7.1: alle voorzieningen);

2 winkel, en basisschool, halte openbaar vervoer aanwezig en van de volgende
voorzieningen één of meer, maar niet alle: bibliotheekvestiging, sociaal-cultu-
reel centrum, sporthal, sportveld (in tabel 7.1: alle essentiële voorzieningen);

3 één of twee basisvoorzieningen (winkel, school, halte openbaar vervoer), en
één of meer overige voorzieningen (bibliotheekvoorziening, sociaal-cultureel
centrum, sporthal, sportveld (in tabel 7.1: één of twee essentiële voorzienin-
gen);

4 één van de basisvoorzieningen: óf winkel óf school óf halte openbaar vervoer,
en geen andere voorzieningen, óf geen basisvoorzieningen en alleen één of
meer van de andere voorzieningen (bibliotheekvoorziening, sociaal-cultureel
centrum, sporthal, sportveld) (in tabel 4.1: alleen niet-essentiële voorzienin-
gen);

5. geen voorzieningen (in tabel 7.1: geen voorzieningen).
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Uitgaande van de gedachte dat de aanwezigheid van de drie basisvoorzieningen
minimaal nodig is voor een goede leefbaarheid, zijn de niveaus 3, 4 en 5 vanuit een
voorzieningenperspectief als weinig leefbaar bestempeld.  1

7.3 Wijktypen en voorzieningenniveaus

De statusontwikkeling hangt maar ten dele samen met het voorzieningenniveau van
de wijk. Daarbij blijkt dat dalende wijken - en onder hen de sterkst dalende - de
meeste dagelijkse voorzieningen hebben. Daarentegen hebben de stijgende wijken
een relatief laag voorzieningenpeil. Dit lot delen deze wijken met één van de
stabiele wijktypen: de gemiddelde wijken (tabel 7.1).
Geconcludeerd kan worden dat een ontwikkeling naar meer achterstand niet
samenhangt met een qua voorzieningen weinig leefbare situatie in de Nederlandse
postcodegebieden. Integendeel, de relatie ligt eerder andersom.

Tabel 7.1 Voorzieningensituatie, naar wijktype, in geheel Nederland-totaal, 1995 (in procenten)

alle alle twee alleen niet- geen Nederlan
voorzie- essentiële essentiële essentiële voorzie- d-totaal
ningen voorzie- voorzie- voorzie- ningen

ningen ningen ningen

één of

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 3 18 32 39 8 100
gemiddelde status in 1971 en
1995 2 8 28 55 7 100
lage status in 1971 en 1995 2 19 30 39 10 100

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status 3 23 32 40 2 100
van gemiddelde naar lage
status 2 31 31 30 6 100
van hoge naar lage status 5 42 33 16 4 100

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 2 13 29 45 11 100
van gemiddelde naar hoge
status 3 8 24 53 12 100
van lage naar hoge status 0 10 21 43    26 100

totaal 2 20   30 39 9 100
Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-
bewerking  

Blijft deze conclusie gehandhaafd als de relatie gespecificeerd wordt voor enerzijds
grote steden en anderzijds kleine plattelandsgemeenten? 
In tabel 7.2 is voor de steden met meer dan 100.000 inwoners de voorzieningen-
hiërarchie in verband gebracht met de ontwikkelingen naar sociale achterstand. Uit
de tabel blijkt dat het landelijke beeld nog eens wordt versterkt in de steden. Dit
geldt vooral voor de wijken die naar een lage status dalen. Bovendien hebben hier
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vooral de stabiele lage-statuswijken een goed voorzieningenniveau. 

 
Tabel 7.2.Voorzieningensituatie, naar wijktype, steden > 100.000 inwoners, 1995 (in procenten)

alle alle twee alleen niet geen gemeenten
voorzie- essentiël essentiële essentiële voorzie- > 100.00
ningen e voorzie- voorzie- voorzie- ningen inwoners

ningen ningen ningen totaal

één of

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 3 42 25 23 7 100
gemiddelde status in 1971 en
1995 0 45 22 22 11 100
lage status in 1971 en 1995 6 55 27 12 0 100

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status 6 49 28 17 0 100
van gemiddelde naar lage
status 3 70 20 7 0 100
van hoge naar lage status 7 60 28 4 1 100

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 6 49 28 17 0 100
van gemiddelde naar hoge
status 4 26 31 26 13 100
van lage naar hoge status 6 18 41 29 6 100

totaal 5 52 26 14 3 100

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-
bewerking  
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Tabel 7.3 Voorzieningensituatie, naar wijktype, gemeenten < 30.000 inwoners, 1995 (in procenten)

alle essentiël twee alleen niet- geen gemeenten
voorzie- e essentiële essentiële voorzie- < 30.000
ningen voorzie- voorzie- voorzie- ningen inwoners

alle één of

ningen ningen ningen totaal

stabiele wijken
hoge status in 1971 en 1995 3 9 32 48 8 100
gemiddelde status in 1971 en
1995 1 5 30 56 8 100
lage status in 1971 en 1995 1 13 32 43 11 100

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde
status 1 11 35 50 3 100
van gemiddelde naar lage
status 1 10 38 44 7 100
van hoge naar lage status 2 18 35 39 6 100

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde
status 2 13 30 46 9 100
van gemiddelde naar hoge
status 3 6 22 56 13 100
van lage naar hoge status 0 10 18 44 28 100

totaal 1 11 29 47 12 100

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-
bewerking  

Op het platteland liggen de ontwikkelingen iets genuanceerder. Hier zijn de wijken
die dalen wel beter voorzien dan de stijgende wijken, maar is er minder verschil in
het voorzieningenniveau (tabel 7.3). De dalende wijken bevinden zich hier vooral
in de categorie 'één of twee essentiële voorzieningen', terwijl de stijgende wijken
één trede lager staan (in de categorie 'alleen niet-essentiële voorzieningen').
Landelijk en in de steden is het verschil in de hiërarchie voor deze wijken in het
algemeen twee treden. Wel zijn de sterkst stijgende wijken (evenals op landelijk
niveau) ook vaak aan te treffen binnen de categorie wijken die worden gekenmerkt
door de afwezigheid van voorzieningen. 
De algemene conclusie is dat wijken waar de statusontwikkeling positief is, negatief
scoren op de aanwezigheid van voorzieningen. De wijken met een negatieve
statusontwikkeling hebben echter vaak een goed voorzieningenniveau. Daarnaast
zijn met name de stabiele, gemiddelde wijken goed voorzien.

7.4 Conclusie

Uit de analyses blijkt dat de gedachte dat wijken waar voorzieningen afwezig zijn,
achterstand hebben of meer achterstand krijgen, niet wordt ondersteund door de
feiten. Stabiele lage-statuswijken verschillen nauwelijks van stabiele hoge-
statuswijken, en daarmee ook niet van het Nederlandse aandeel wat betreft de
relatieve afwezigheid van voorzieningen. De (sterk) stijgende wijken moeten het
daarentegen vaak zonder voorzieningen doen, terwijl de (sterk) dalende wijken
vaak een bijna volledig voorzieningenpakket hebben. Het beeld verandert daarbij
slechts gradueel als alleen het platteland in ogenschouw wordt genomen. Ook hier
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Deze op inhoudelijke gronden tot stand gekomen indeling is getoetst aan de uitkomsten van1

clusteranalyse. Bij het uitvoeren van een dergelijke analyse met de methode van de ongewogen
gemiddelde van groepsparen (baverage) blijkt een grote overlap. Ervan uitgaande dat beide indelingen
een rangorde vertegenwoordigen, kan een correlatiecoëfficiënt worden berekend. Deze bedraagt 0.75

is overheersend dat de wijken die dalen beter zijn voorzien dan de stijgende wijken.
Daarbij speelt een rol dat de ruimtelijke dynamiek in de voorzieningensituatie
beperkt is. Er is vooral een aanzienlijk bevolkingsdraagvlak nodig, alvorens
voorzieningen gerealiseerd worden. 
Dit afwezigheid van het verband tussen status(ontwikkeling) en voorzieningen-
niveau betekent dat dagelijkse voorzieningen geen invloed hebben op de sociale
status van een bepaald gebied. Dit laat zich als volgt verklaren. De afwezigheid van
een pakket dagelijkse voorzieningen hoeft voor hoge-statusgroepen niet proble-
matisch te zijn. Verwacht mag worden dat het autobezit bij deze groepen hoog is,
zodat deze zich het kunnen permitteren in een gebied met weinig voorzieningen, of
zelfs zonder voorzieningen te gaan wonen. Anderzijds zal onder lage-statusgroepen
het autobezit vaak relatief laag zijn, één van de redenen om te gaan of te blijven
wonen in een stedelijk gebied met een hoge bevolkingsconcentratie. Zij vinden hier
immers meestal in de buurt dagelijkse voorzieningen. Indien dat niet het geval is,
kunnen ze de dagelijkse voorzieningen gemakkelijk met het openbaar vervoer
bereiken.

Noot
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8  GEBIEDSGERICHT BELEID EN STATUSONTWIKKELING VAN WIJKEN

8.1 Inleiding

Verschillende plekken in Nederland zijn onderwerp van gebiedsgericht beleid,
waaronder beleid dat beoogt achterstanden tegen te gaan of te compenseren.
Voorbeelden van dergelijke plekken zijn stadsvernieuwingsgebieden en
aandachtsgebieden platteland.
Stadsvernieuwingsgebieden, aangewezen door gemeenten, zijn onderdelen van die
gemeenten waar actief in de bebouwing wordt ingegrepen door middel van
renovatie en sloop/nieuwbouw. Door stadsvernieuwing wordt in ieder geval beoogd
de woonomstandigheden te verbeten van bewoners van oude, stedelijke wijken.
Daarnaast is er (bij sommigen) ook de verwachting dat door de ingreep de positie
van bewoners in meer algemene zin zal verbeteren, waardoor ook de sociale status
van de wijken hoger wordt. Stadsvernieuwing vindt en vond plaats in steden in
verschillende grootteklassen, maar nergens zo intensief als in de vier grootste
steden van het land: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daarbij zijn
deze vier grote steden ook zelf een categorie voor gebiedsgericht beleid. Door zowel
het SCP als door anderen is hier uitgebreid aandacht aan besteed (Van der Wouden
1995; Knol 1996; SCP 1996b; RPD 1995). 

De ontwikkeling in stadsvernieuwingsgebieden heeft als complement de ontwikke-
ling in overlappende eenheden als groeikernen en het Groene Hart. Een succesvol
stadsvernieuwingsbeleid is één van de factoren die de overloop van - in het bij-
zonder - huishoudens met middeninkomens had moeten tegengaan.  
Daartegenover staat de ontwikkeling van groeikernen die juist werden ontworpen
om vertrekkers uit de grote stad daarheen te leiden, en niet naar suburbane
gemeenten buiten deze plekken. Op die manier moest worden voorkomen dat
ruimtelijk en landschappelijk aantrekkelijke delen van west-Nederland, vooral die
in het Groene Hart, ten prooi vielen aan verstedelijking. De bouw in de groeikernen
was in de beginperiode vooral bedoeld voor bewoners uit stadsvernieuwings-
gebieden van de grote steden. Sloop/nieuwbouw in de stadsvernieuwingsgebieden
zou namelijk betekenen dat er ter plekke minder woningen werden gebouwd dan er
gesloopt werden. Toen dit later in veel mindere mate het geval bleek dan oorspron-
kelijk werd verwacht, kregen de groeikernen de meer algemene functie van het
bieden van huisvesting aan woningbehoevenden uit de stadsgewesten. Deze functie
is na 1990 overgenomen door de zogenoemde Vinex-locaties, grootschalige bouw-
locaties die evenals groeikernen van een specifiek instrumentarium zijn voorzien.
In tegenstelling tot de groeikernen moeten gemeenten met Vinex-locaties (per
locatie) over het instrumentarium onderhandelen. Groeikernen konden gebruik-
maken van een meer generiek instrumentarium.  Overigens wordt in dit hoofdstuk1

op de Vinex-locaties niet verder ingegaan. Deze gebieden zijn de grootschalige
nieuwbouwwijken van dit moment, waardoor de bevolking ervan nu en in de nabije
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toekomst toeneemt en van karakter verandert (vgl. de grootschalige nieuwbouw-
wijken, die ook niet in deze publicatie zijn opgenomen).

De aandachtsgebieden platteland zijn in de Vierde nota extra (TK 1990/1991)
aangewezen op grond van criteria als sterke bevolkingsafname, leegstand van
woningen en beperkte economische perspectieven. De afname van de bevolking
ontstaat doordat het meest actieve deel van de bevolking, in de regel met een hoge
sociaal-economische status, wegtrekt. Daardoor leidt dit proces tot sociale
achterstand van de wijken (dorpen) waar dit deel van de bevolking woonde.
Beleidsmaatregelen zijn vooral gericht op een verbetering van de economische
structuur van de dorpen. Er is daarbij aandacht voor veranderingen in de land- en
tuinbouw (o.a. uitbreiding van de zgn. alternatieve land- en tuinbouw), maar vooral
ook voor uitbreiding van de toeristische sector, waarbij vooral aandacht is voor de
infrastructuur. Meer directe invloed op het bestaan van mensen in de gebieden
hebben initiatieven als het opzetten van lokale netwerken van bed and breakfast-
pensions (Coördinatiepunt Leefbaarheid Platteland 1995).
Gehoopt en verwacht wordt dat daardoor de dorpen aantrekkelijker voor bewoning
worden, waardoor economisch 'actieve' personen zich er zullen vestigen. Vervol-
gens zal ook de sociale status van deze gebiedseenheden toenemen. 

De categorie 'aandachtsgebied platteland' is een constructie die rond 1990 naar
voren werd gebracht als alternatief voor een beleidscategorie die daarvoor vigeerde,
te weten de kleine kern. Door schaalvergroting zou de eenheid 'kleine kern'
beleidsmatig niet meer interessant zijn, het grootschaliger aandachtsgebied is dat
wel. 
Het feit echter dat nog in de jaren tachtig de kleine kern een nationale beleidscate-
gorie was (één die overigens ook in de Vinex niet compleet wordt afgezworen) leidt
tot de wenselijkheid ook de statusontwikkeling van deze gebiedseenheid in beeld te
brengen. Deze wenselijkheid wordt versterkt doordat veel lagere overheden de
kleine kern nog steeds als beleidscategorie erkennen. Daarbij wordt gebruikge-
maakt van de definitie van 'kleine kern' zoals deze in 1983 op het SCP is geïntro-
duceerd (Knol 1983).

In 1983 werd gekozen voor een afbakening van kleine kernen volgens de criteria:
- het gaat om kernen, die door het CBS als zodanig worden erkend;
- de kernen hadden - voorzover bekend - in 1971 minder dan 2.000 inwoners;
- de kernen zijn bovendien door de provincie/en of gemeente als officiële

woonkern genoemd (in het laatste geval kunnen ze worden aangeduid met een
viercijferige postcode);

- de kernen telden - voorzover ze door de provincies zijn genoemd - in
1978/1979 2.000 inwoners of minder.

Gezien de noodzaak thans kernen met behulp van een postcode-aanduiding te
definiëren is als voorwaarde noodzakelijk dat ze door de gemeente als officiële
woonkern zijn genoemd. 
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8.2 Wijktypen en gebieden uit het gebiedsgericht beleid

Uit tabel 8.1 blijkt wat de ontwikkeling in de afgelopen 25 jaar in de - mede - door
het beleid gedefinieerde gebieden is geweest. De gebieden zijn als volgt
geoperationaliseerd:
- stadsvernieuwingsgebieden: postcodegebieden waarin meer dan 60% van de

huishoudens betrokken is (geweest) bij actieve stadsvernieuwing
- groeikernen: de gemeenten Almere, Lelystad, Duiven, Westervoort, Houten,

Nieuwegein, Huizen, Haarlemmermeer, Alkmaar, Hoorn, Purmerend,
Zoetermeer, Capelle aan den IJssel, Spijkenisse en Hellevoetsluis 

- Groene Hart: de definitie zoals weergegeven in de Vierde nota over de
ruimtelijke ordening: het grootste deel van het gebied tussen de vier grote
steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht)

- aandachtsgebied platteland: de definitie zoals deze in de Vierde nota extra is
weergegeven; het gaat om de Noordrand van Groningen en Friesland, het
Oldambt, de Kop van Noord-Holland en Zeeuws-Vlaanderen

- kleine kern: de definitie zoals deze in Knol (1983) is weergegeven.
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Tabel 8.1 Verdeling van de wijken over de wijktypen in diverse gebiedscategorieën waarop
gebiedsgericht beleid van toepassing is, 1995 (in procenten)

vier grote stads- groeikern Hart aandacht kern Nederlan
steden vernieu- s-gebied d-totaal

(vgl. ook wings- platteland
tabel 3.2) gebied

Groene kleine

stabiele wijken
hoge status in
1971 en 1995 22 4 53 52 2 11 22
gemiddelde
status in 1971
en 1995 2 3 1 7 3 5 5
lage status in
1971 en 1995 13 29 1 1 52 35 22

dalend in de
rangorde

van hoge naar
gemiddelde
status 9 7 16 10 5 4 8
van gemiddelde
naar lage status 18 23 3 3 8 4 7
van hoge naar
lage status 35 32 14 10 6 4 11

stijgend in de
rangorde

van lage naar
gemiddelde
status 0 0 4 1 10 12 7
van gemiddelde
naar hoge status 1 1 4 11 2 8 9
van lage naar
hoge status 0 1 4 5 12 17 11

gemiddeld aantal
plaatsen
stijgen/dalen -1.236 -1.271 -532 -81 251 417 0
totaal 100 100 100 100 100 100 100

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-
bewerking
De stadsvernieuwingsgebieden blijken sociaal gezien negatieve ontwikkelingen te
vertonen. Zowel de categorieën 'achterstand in 1971 en 1995' als die waar een
beweging naar achterstand wordt gemeten, zijn oververtegenwoordigd.
Daarentegen zijn de bewegingen naar hoge status sterk ondervertegenwoordigd.
Gemiddeld daalden de stadsvernieuwingswijken zelfs bijna 1.300 plaatsen. De
ontwikkelingen zijn deels in overeenstemming met het stadsvernieuwingsbeleid. De
gebieden die op een laag niveau zijn gebleven, worden gekenmerkt door de aan-
wezigheid van bewoners met een laag inkomen en vaak ook een lage opleiding.
Kennelijk is er 'gebouwd voor de buurt' of, in de officiële stadsvernieuwingstermi-
nologie, voor hen die in achterstandsgebieden wonen, werken en hun bedrijf
uitoefenen (TK 1980/1981).
Daarbij hebben de bewoners hetzelfde sociale niveau gehouden dan wel een lager
sociaal niveau gekregen. Het sociaal 'verheffen' van de bevolking van de
stadsvernieuwingsgebieden, ook een doelstelling van het stadsvernieuwingsbeleid,
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heeft niet plaatsgevonden. Een opwaartse beweging van de wijken kon immers
slechts voor een enkel stadsvernieuwingsgebied, worden waargenomen.

Tegenover de stadsvernieuwingsgebieden staan de wijken in het Groene Hart. Hier
valt vooral een groot aandeel wijken op waar in beide meetjaren hoge status
voorkwam. Daarnaast is er en dalende tendens. Deze komt vooral tot uiting in het
feit dat gemiddeld de wijken in het Groene Hart dalen.
De meerderheid van de wijken in de groeikernen had zowel in 1971 als in 1995
eveneens nauwelijks achterstand. Dit is een positief gegeven, maar daarnaast is er
een licht negatieve ontwikkeling in deze gebieden. Tussen 1971 en 1995 zijn nogal
wat wijken gedaald van hoge status naar een gemiddeld en naar een laag niveau.
Gemiddeld daalden de wijken in groeikernen ruim 500 plaatsen. Daarbij geldt
overigens dat deze ontwikkelingen weinig van doen hebben met veel nieuwbouw in
groeikernen. Als gevolg van selectie zijn immers grootschalige nieuwbouwlocaties
niet in de analyses betrokken. Verschillende van deze locaties bevinden zich in de
groeikernen.

Meer in het algemeen is in de vier grote steden de ontwikkeling negatief. Meer dan
de helft van de wijken behoort er tot de dalende wijktypen, terwijl nog eens zo'n
13% zich op een stabiel laag niveau bevindt. Gemiddelde daalden de wijken in de
grote steden ruim 1.200 plaatsen. Stijgende wijktypen komen er vrijwel niet voor.
Tegenover dit negatieve beeld staat slechts dat nog steeds bijna een kwart van de
grootstedelijke wijken (iets meer dan in Nederland als geheel) tot de stabiele hoge
statuswijken behoort. Eerder kwam naar voren dat het hier om hoge statuswijken
gaat met een dusdanig goede naam dat deze tot ver buiten de steden zelf bekend is.

De negatieve ontwikkeling in de steden is meermalen toegeschreven aan het proces
van suburbanisatie. Zo toonden analyses op het Woningbehoeftenonderzoek 1993
(WBO'93) weer aan dat vooral huishoudens met een hoog inkomen de stad
verlieten, terwijl buitenstedelijke huishoudens met een relatief laag inkomen
(overigens vaak nog hoger dan dat van de achterblijvers in de stad) zich tot de stad
aangetrokken bleken te voelen. Daarbij was een belangrijke stimulans om de stad te
verlaten het feit dat de gewenste woning niet binnen de stad beschikbaar was.
Veelal was er de wens een ruime (eengezins)woning te betrekken. In de stad zijn
deze maar beperkt aanwezig en beschikbaar, en voorzover ze er zijn worden ze
bewoond door een weinig verhuisgeneigde bevolking (Knol 1996). In het bijzonder
gezinnen met kinderen zijn geneigd de stad te verlaten, althans voorzover hun
inkomen dat toelaat. Daarmee wordt de grote stad een vestigingsplaats voor
lage-inkomensgroepen en kleine huishoudens. In de tabellen 8.2 en 8.3 worden de
verschillen tussen de buurten van de grote steden en die van de omgeving van de
grote steden nog eens weergegeven. De omgeving van de grote steden is daarbij
onderscheiden in grote en kleine suburbs. Het gaat hierbij om gemeenten met res-
pectievelijk meer en met minder dan 50.000 inwoners in de aansluitende woning-
marktgebieden van de vier grote steden. Het betreft de woningmarktgebieden
Utrecht-oost, Utrecht-west, Zaanstad-Amstelveen-Meerlanden-Gooi, Den Haag-
Westland, Rijnstreek-Midden Holland-Alblasserwaard, en Rijnmond.
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Tabel 8.2 Samenstelling van de woningvoorraad in de vier grote steden, in hun randgebieden en in
overig Nederland, 1995 (ongewogen gemiddelde percentages van de buurten)

vier grote randgebied: randgebied: overig
steden grote suburb kleine suburb Nederland

een- en tweekamerwoningen 6 3 3 5
driekamerwoningen 26 12 7 9
vierkamerwoningen 48 54 49 44
vijfkamerwoningen 20 31 41 43

lage flats 18 14 6 4
hoge flats 10 11 4 2
rijtjeswoningen 29 50 54 38
twee-onder-één-kapwoningen 3 13 21 34
vrijstaande woningen 4 5 12 19
koopwoningen 32 51 66 70

Bron: RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking  

Tabel 8.2 gaat in op de verschillen in de woningvoorraad. Het blijkt dat de buurten
in de grote steden relatief vaak kleine woningen en (lage) flats bevatten. Er zijn
bovendien weinig koopwoningen. Daarentegen hebben de kleine suburbs veel meer
vier- en vijfkamerwoningen dan de stad, en ook veel rijtjewoningen. Binnen de
context van het stedelijk gebied is ook het aandeel koopwoningen hoog. 
De buurten in de grote suburb nemen een positie in tussen die van de kleine suburb
en die van de grote stad. In deze buurten zijn meer kleine woningen en meer flats
dan in de kleine suburb, maar minder dan in de grote stad. Bovendien is het
aandeel koopwoningen er hoger dan in de grote stad, maar lager dan in de kleine
suburb. De buurten in het stedelijke gebied hebben allemaal minder vrijstaande
woningen en twee-onder-één-kapwoningen dan elders in Nederland. Is in de kleine
suburb de rijtjeswoning een kenmerkend gegeven voor de buurten, elders in de
buurten van (landelijk) Nederland woont men in de regel vrijer.

Tabel 8.3 Bevolkingsopbouw en verhuizingen uit de buurt in de vier grote steden, in hun
randgebieden en in overig Nederland, 1995 (ongewogen gemiddelde percentages van de buurten)

vier grote steden grote suburbs kleine suburbs overig Nederland

eenpersoonshuishoude
ns 24 17 13 13
tweepersoonshuishoude
ns 41 37 32 31
gezinnen met kinderen 36 44 51 52
buitenlanders 13 5 2 2
verhuizingen uit de
buurt 19 16 11 13

Bron: RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking.  

Tabel 8.3 laat zien dat er in de buurten van de grote steden verhoudingsgewijs veel
kleine huishoudens (en weinig gezinnen met kinderen) zijn. Het aandeel
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buitenlanders is er - zoals bekend - hoog, terwijl er ook veel uit de buurten wordt
verhuisd (er dus een geringe binding aan de buurt is). Tegenover deze buurten
staan die in de kleine suburb en in overig Nederland, gezinsbuurten met een relatief
grote binding van de bewoners aan hun omgeving (weinig verhuizingen), en met
weinig buitenlanders.

De ontwikkelingen in de vier grote steden hebben tot een verschijnsel geleid dat
weleens wordt aangeduid als 'ruimtelijke tweedeling': een relatief egaal arme stad
met een welvarende suburbane omgeving. Uit tabel 8.1 blijkt echter dat dit beeld
enigszins genuanceerd moet worden, gezien het voorkomen van een aantal stabiele
hoge statuswijken in de vier grote steden (zie ook Intermezzo: kaarten). Niettemin
is een verdere tegenstelling tussen stad en omgeving niet uitgesloten als de recente
nieuwbouw in de omgeving van de grote steden (in en buiten de zgn. Vinex-wijken)
succesvol blijkt. Dit is vooral het geval als de in de Memorie van Toelichting van
het ministerie van VROM 1996/1997 aangekondigde (en in de nota Stedelijke
vernieuwing 1997 (TK 1996/1997) bevestigde) herstructurering maar beperkt wordt
uitgevoerd. Deze herstructurering houdt in dat de woningdifferentiatie van de grote
steden sterk moet worden gewijzigd, opdat degenen die mogelijk naar buiten
zouden kunnen gaan verhuizen, in de stad woningen naar hun zin aantreffen. Tot
nog toe bestaat de herstructurering vooral uit kleinschalige ingrepen, en het is de
vraag of dit voldoende is om vorenstaand streven te verwezenlijken. 

Het beeld van de aandachtsgebieden platteland is in het algemeen negatief. Een
meerderheid van de wijken (dorpen) is in de afgelopen 25 jaar achterstandswijk
gebleven; het zijn er ruim twee maal zo veel als landelijk. Voorzover er echter
bewegingen worden geconstateerd, zijn deze licht positief. De aandelen in de
categorieën 'van achterstand naar hoge status' en 'van gemiddelde naar hoge status'
zijn iets groter dan die voor Nederland als geheel. Dit verschijnsel gaat gepaard
met een gemiddelde stijging van de wijken in aandachtsgebieden met 251 plaatsen.
Vanuit het perspectief van statusontwikkeling lijkt het daarom van belang deze
gebiedscategorie in het gebiedsgerichte beleid te handhaven. 
De kleine kernen hebben een iets positievere ontwikkeling gekend. Gemiddeld
stegen de wijken in kleine kernen 417 plaatsen. Toch zijn er nog zeer veel gebieden
die blijvende achterstand hebben. Een nadere analyse leert dat dit vooral het geval
is in het noorden des lands; in het westen domineren de kernen die zowel in 1971
als in 1995 hoge status hadden. 
Bezien vanuit het verschijnsel plattelandsdeprivatie is er aanleiding om deze
categorieën (en meer in het bijzonder de categorie 'aandachtsgebieden platteland')
nader te beschouwen. Tabel 8.4 laat zien dat in de aandachtsgebieden niet alleen de
statusontwikkeling negatief is geweest, maar dat ook de voorzieningensituatie vaak
niet aantrekkelijk is. In de aandachtsgebieden zijn de wijken in de twee slechtste
niveaus van de voorzieningenhiërarchie oververtegenwoordigd. Voor de kleine
kernen geldt in het algemeen hetzelfde.
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Tabel 8.4 Aandeel van de wijken, de aandachtsgebieden en de kleine kernen in
voorzieningengroepen, naar voorzieningenniveau, 1995 (in procenten)

aandachtsgebied Vierde nota kleine kernen totaal

alle voorzieningen 2 0 2
alle essentiële
voorzieningen 13 10 20
één of twee essentiële
voorzieningen 31 30 31
alleen niet essentiële
voorzieningen 39 45 38
geen voorzieningen 15 15 9
totaal 100 100 100

Bron: RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking

8.3 Twee terreinen van gebiedsgericht beleid nader verkend in relatie tot
statusontwikkeling: herstructurering en beleid ten aanzien van de
G21-gemeenten

8.3.1 Herstructurering

Herstructurering is een beleidsstreven waarbij ingrepen in het binnenstedelijke
gebied plaatsvinden, die ertoe leiden dat de woningvoorraad daar gedifferentieerder
wordt. Vooral de verhoudingen tussen huur- en koopwoningen, en tussen goedkope
en duurdere woningen zouden evenwichtiger moeten worden. Er wordt verwacht
dat door deze ingrepen ook de bevolking in bepaalde gebieden binnen de
stadsgrenzen van grote en middelgrote steden gemengder wordt. 
Door het ministerie van VROM is - in het kader van een raming van de hoeveel-
heid geld die nodig is voor herstructurering - bepaald welke wijken daarvoor in
aanmerking komen. De wijkkeuze is gebaseerd op uitkomsten uit twee onderzoeken
die zijn gehouden door het bureau RIGO-research. Het betreft de studies
Naoorlogse wijken in beeld, en Vooroorlogse wijken in beeld (RIGO 1995 en
1997). Deze onderzoeken hadden als belangrijkste resultaat een tweetal typolo-
gieën. Met behulp van factor- en clusteranalyse van variabelen uit met name de
Woonmilieudatabank werden naoorlogse wijken van gemeenten boven de 30.000
inwoners als volgt ingedeeld.2

- Vergrijsde portiekwijk, met als kenmerken: weinig jonge gezinnen, honkvaste,
oudere bewoners, en veel meergezinswoningen (vooral portiekflats).
Langzamerhand komen er etnische minderheden in deze wijken.

- Verschraalde portiekwijk, met als kenmerken: een laag inkomensniveau,
weinig sfeer en veel overlast. Het aandeel huurwoningen is zeer hoog en de
woningen zijn vaak klein, zowel wat betreft oppervlak als aantal kamers. Er
zijn veel etnische minderheden en werklozen.

- Recente hoogbouwdoorgangswijk, met als kenmerken: hoge flats (veelal
galerij), relatief veel jongeren, een hoog aandeel buitenlanders en een hoog
aandeel werklozen. Het voornaamste kenmerk is echter de sterke doorstroming:
veel mensen komen en gaan.

- Recente laagbouwgezinswijk, met als kenmerken: veel gezinnen, weinig
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buitenlanders en een goede kwaliteit van de woningvoorraad. Het zijn vooral
wijken met rijtjeswoningen in middelgrote steden.

- Welvarende laagbouwwijken, met als voornaamste kenmerk: veel (dure)
koopwoningen. 

- Centrum vroeg-naoorlogse rijtjeswijk, die voornamelijk rijtjeswoningen
herbergt. De bevolking is er relatief oud en het opleidings- en inkomensniveau
van die bevolking is laag.

- Gemiddelde naoorlogse wijk met weinig karakteristieke kenmerken. Het is een
autochtone wijk met vooral gezinnen met oudere kinderen.

De vooroorlogse wijken zijn als volgt ingedeeld.
- Historische stadskern, met een bevolking die vooral uit jongeren en

alleenstaanden bestaat.
- De vergrauwde grote stadswijk, die vooral in de drie grootste steden voorkomt.

De woningen zijn er vaak slecht van kwaliteit en zijn veelal huurwoningen.
Veel van dergelijke wijken zijn concentratiewijken van minderheden en/of zijn
bij de stadsvernieuwing betrokken.

- De vernieuwde grote stadswijk bevat veel nieuwe woningen die in het kader
van de stadsvernieuwing zijn gebouwd. De woningdichtheid is er hoog. Er
wonen veel gezinnen en veel etnische minderheden.

- Vergrijsde tuindorpwijken, die gekenmerkt worden door kleine, in laagbouw
uitgevoerde woningen. Er wonen vooral laag opgeleide autochtonen.

- De grootstedelijke ring 20-40 (wijken die zijn ontstaan in het interbellum),
vooral bestaande uit (slechte) huurwoningen. 

- De parkwijk, met een bevolking met een hoge status. Dit uit zich onder andere
in hoge koop- en huurprijzen. 

- De eigen-huis- en -tuinwijk met hoge inkomens, maar relatief lage
opleidingsniveaus. De woningvoorraad bestaat vooral uit eengezinswoningen,
waarvan de kwaliteit niet optimaal is.

- De onderhoudsarme laagbouwwijk, waarin vooral veel koopwoningen
voorkomen. Het aandeel van de autochtone bevolking binnen deze wijken
neemt af.

Uit een aantal van de wijktypen heeft het ministerie van VROM wijken
geselecteerd die voor herstructurering in aanmerking komen (tabellen 8.5 en 8.6).
Daarbij zijn de criteria welstand, woningtype en sfeer/overlast  gebruikt. Het is niet3

exact bekend om welke wijken het gaat.  Wel blijkt dat van de verschraalde4

portiekwijken slechts twee wijken niet zijn geselecteerd voor herstructurering. Ook
het aantal wijken dat bestempeld is als vergrauwde grote stadswijk en vernieuwde
grote stadswijk is zeer hoog (TK 1996/1997). Door deze selectie komt
herstructurering terecht in veel (voormalige) stadsvernieuwingswijken en in veel
vroeg-naoorlogse wijken.

In hoeverre gaat het hierbij nu ook om wijken waarvan de statusontwikkeling
aanleiding geeft tot bijvoorbeeld herstructurering via het volkshuisvestingsbeleid?
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Om deze vraag te beantwoorden, is zowel de typologie van naoorlogse wijken als
die van de vooroorlogse wijken vergeleken met de indeling van wijken naar
statusontwikkeling (tabellen 8.5 en 8.6).

Tabel 8.5 Aandeel van de naoorlogse wijktypen in potentiële herstructureringswijken, 1995 (in
procenten)

hoge gemid- lage dalend dalend stijgen d van stijgen aantal
status delde status van van ge- dalend d van ge- d van plaatse

in 1971 status in 1971 hoge middel van lage middel lage n
en in 1971 en naar de hoge naar de naar stijgen/

1995 en 1995 gemid- naar naar gemid- naar hoge dalen
1995 delde lage lage delde hoge status

status status status status status 

stijgen

totaal

vergrijsde
portiekwijken 33 0 0 11 0 55 0 1 0 -1.586 100
verschraalde
portiekwijken 0 0 10 0 14 76 0 0 0 -2.275 100
recente
hoogbouwwijken 16 1 7 13 5 58 0 0 0 -1.786 100
recente laagbouw-
gezinswijken 64 0 0 14 2 12 2 2 4 -606 100
welvarende
laagbouwwijken   52 7 9 7 7 0 2 7 9 246 100
centrale vroeg-
naoorlogse wijken 1 3 18 14 23 41 0 0 0 -1.392 100
gemiddelde
naoorlogse wijken 24 2 13 18 5 34 0 0 4 -956 100

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94); RIGO
(1995) SCP-bewerking  
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Tabel 8.6 Aandeel van de vooroorlogse wijktypen in potentiële herstructureringswijken,1995 (in
procenten)

hoge gemid- lage stijgen stijgen aantal
status delde status dalend dalend dalend d van stijgen d van plaatse

in 1971 status in 1971 van van van lage d van lage n
en in 1971 en hoge gemid- hoge naar gemid- naar stijgen/

1995 en 1995 naar delde naar gemid- delde hoge dalen
1995 gemid- naar lage delde naar status

delde lage status status hoge
status status status

totaal

historische
stadswijken 12 12 28 9 24 3 0 6 6 -207 100
vergrijsde grote
stadswijken 0 0 29 0 44 27 0 0 0 -1.593 100
vernieuwde grote
stadswijken 0 0 53 5 37 5 0 0 0 -1.143 100
vergrijsde
tuindorpen 0 0 50 0 37 13 0 0 0 -1.277 100
grootstedelijke ring
20-40   18 5 0 27 9 41 0 0 0 -1.209 100
parkwijken 83 4 0 4 0 0 0 0 9 477 100
eigen-huis- en
tuinwijken 35 4 14 14 11 14 4 4 0 -428 100
onderhoudsarme
nieuwbouwwijken 6 3 29 9 21 29 0 3 0 -970 100

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94); RIGO
(1995) SCP-bewerking 

Van de naoorlogse wijken zijn er 52 die niet in de analyses in dit rapport
voorkomen. Het zijn die wijken waar sinds 1971 op grote schaal nieuwbouw is
gepleegd. Verder blijkt dat alle zogenoemde verschraalde portiekwijken óf naar een
laag niveau zijn gedaald, óf zich al op een laag niveau bevonden. Gemiddeld
daalden de verschraalde portiekwijken overigens bijna 2.300 plaatsen.
Het ministerie van VROM heeft bijna alle verschraalde portiekwijken aangewezen
voor herstructurering. Op grond van de uitkomsten betreffende de statusontwikke-
ling zouden zelfs alle wijken in aanmerking kunnen komen. Van de vergrijsde
portiekwijken komt een derde in aanmerking voor herstructurering. Er zijn echter
veel meer van dergelijke wijken betrokken bij een daling naar een lage-status-
niveau, en vanuit dat gezichtspunt zou herstructurering ook bij dit type voor meer
wijken moeten gelden. Daar komt bij dat gemiddeld de wijken in dit type bijna
1.600 plaatsen dalen.
Daarnaast is 40% van de recentelijk gebouwde hoogbouwdoorgangswijken en 7%
van de centraal gelegen vroeg-naoorlogse wijken voor herstructurering aange-
wezen. Vanuit het perspectief van statusdaling gaat het hier ook om relatief geringe
aandelen. Gemiddeld daalden de wijken uit het hoogbouwtype bijna 1.800 plaatsen
en de wijken uit het vroeg-naoorlogse type bijna 1.400 plaatsen. Wanneer
statusdaling het belangrijkste criterium was geweest voor de selectie, zouden meer
wijken zijn geselecteerd.

Van de vooroorlogse wijken is 88% van de vergrauwde en 95% van de vernieuwde
grote stadswijken geselecteerd voor herstructurering. Van de ring 20-40 wijken is
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bijna de helft geselecteerd. Wanner deze gegevens worden afgezet tegen die van de
statusontwikkeling, blijkt dat de vergrauwde grote stadswijken alle betrokken zijn
bij daling naar een laag niveau, of dat lage niveau al hebben. Gemiddeld daalden
de wijken in dit type met bijna 1.600 plaatsen. Voor de vernieuwde grote stads-
wijken geldt dat een bijna even groot deel bij statusdaling is betrokken (95%) als
voor herstructurering is uitgekozen. Deze wijken zijn overigens gemiddeld met
ruim 1.100 plaatsen gedaald. Van de ring 20-40 komen iets meer wijken voor
herstructurering in aanmerking dan er bij statusdaling naar het laagste niveau zijn
betrokken. 
Opvallend is dat geen van de vergrijsde tuindorpen is uitgekozen voor herstructure-
ring, terwijl de helft van deze dorpen een stabiel lage status kent. Daarbij komt nog
dat de wijken in dit type gemiddeld bijna 1.300 plaatsen zijn gedaald.

Geconcludeerd kan worden dat een selectie op basis van statusontwikkeling ertoe
leidt dat meer naoorlogse wijken zouden worden betrokken bij herstructurering. Op
één uitzondering na zou de selectie van de vooroorlogse wijken (vrijwel) gelijk zijn.
Als statusontwikkeling een belangrijke rol speelt, zou ook een aantal tuindorpen
voor herstructurering in aanmerking komen.

In hoeverre zijn de wijken waar een statusdaling samengaat met een potentie voor
herstructurering, ook wijken die gevoelig zijn voor criminaliteit? In tabellen 8.7 en
8.8 wordt gepoogd een antwoord op deze vraag te geven. Daartoe is de veiligheids-
score (zie hoofdstuk 6) voor de wijken die in de RIGO-typologie zijn opgenomen,
gemeten. Van de naoorlogse wijken die betrokken zijn bij een daling van hoge naar
lage status zijn de vergrijsde portiekwijken, de verschraalde portiekwijken en de
recente hoogbouwwijken gevoelig voor criminaliteit. De scores op de veiligheids-
score zijn hier sterker negatief dan bij de van hoog naar laag dalende wijken in het
algemeen. Onder de van gemiddeld naar laag dalende wijken blijken vooral de ver-
schraalde portiekwijken relatief onveilig (tabel 8.8). Van de genoemde wijktypen
zijn alleen de vergrijsde portiekwijken maar voor een beperkt deel (ruim een vijfde
van deze wijken) betrokken bij herstructurering.
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Tabel 8.7 Veiligheidsscore van naar lage status dalende wijken en stabiele lage statuswijken onder naoorlogse
wijken, volgens de typologie van het RIGO, 1995

dalend van hoge dalend van gemiddelde stabliele lage
naar lage status naar lage status statuswijken

vergrijsde portiekwijken -0,62 n.v.t. n.v.t.
verschraalde portiekwijken -0,93 -1,02 -0,16
recente
hoogbouwdoorgangswijken -0,44 1,40 -0,70
recente laagbouwwijken -0,15 0,00 n.v.t.
welvarende laagbouwwijken 1,21 n.v.t. n.v.t.
centrale vroeg-naoorlogse
wijken -0,32 -0,20 n.v.t.
gemiddelde naoorlogse
wijken 0,17 -0,34 -0,89
Nederland-totaal -0,37 -0,46 -0,39

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94); RIGO
(1995) SCP-bewerking  
Tabel 8.8 Veiligheidsscore van naar lage status dalende wijken en stabiele lage statuswijken onder
de naoorlogse wijken, volgens de typologie van het RIGO, 1995

dalend van hoge dalend van gemiddelde stabiele lage 
 naar lage status  naar lage status statuswijken

historische stadskernen -1,52 -1,81 -1,17
vergrauwde grote
stadswijken -1,26 -1,72 -1,90
vernieuwde grote
stadswijken -1,38 -1,68 -2,14
vergrijsde tuindorpwijken n.v.t. 1,70 n.v.t.
wijken grootstedelijke ring -0,70 -0,84 n.v.t.
parkwijken n.v.t. n.v.t. n.v.t.
eigen huis en tuinwijken -0,14 n.v.t. -0,43
onderhoudsarme
laagbouwwijken -1,21 -0,51 -1,31
Nederland-totaal -0,37 -0,46 -0,39

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94); RIGO
(1995) SCP-bewerking  

De vooroorlogse wijken die van hoge (en gemiddelde) naar lage status gedaald zijn,
zijn relatief onveilig als ze behoren tot de typen 'historische stadskern', 'vergrauwde
grote stadswijk' of 'vernieuwde grote stadswijk'. De wijken met een stabiel lage
status hebben verhoudingsgewijs met een hoge mate van criminaliteit te maken als
ze behoren tot de typen 'vergrauwde of vernieuwde grote stadswijk' (tabel 8.8). Van
de hiervoor genoemde wijktypen zijn de historische stadskernen niet betrokken bij
herstructurering. Overigens zijn vrijwel alle vooroorlogse wijken die medio 1995
een laag niveau hadden, onveiliger dan de vergelijkbare overige wijken. 

8.3.2 De G21 en statusontwikkeling

In het kader van het grotestedenbeleid zijn convenanten getekend tussen het rijk en
een aantal grote gemeenten. Daarbij ging het naast de vier grote steden om vijftien
andere grote gemeenten (in 1995). Later (in 1996) voegden zich daarbij nog 6
andere. Het totaal van 15 + 6 = 21 gemeenten wordt in de wandeling aangeduid als
de 'G21'. In deze paragraaf is aandacht voor de ontwikkeling van wijken van de
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'G21', dus de steden waar het grotestedenbeleid wordt gevoerd, exclusief de vier
grote steden. De reden waarom de vier grote steden hier niet aan de orde worden
gesteld, is enerzijds dat ze eerder op verschillende plaatsen in deze publicatie al
zijn behandeld, anderzijds dat meer in het algemeen er in het recente en minder
recente verleden veel aandacht is geweest voor 'de grote vier'.

Het grotestedenbeleid wordt gemotiveerd uit zowel de sterke als de zwakke kanten
die deze steden hebben. Enerzijds worden steden gezien als sociale, economische
en culturele motoren van de samenleving. Anderzijds wordt gewezen op de
onveiligheid, werkloosheid en sociale spanningen in sommige wijken. Het grote
stedenbeleid heeft als uitgangspunten dat de steden zelf het initiatief tot
maatregelen moeten nemen, er resultaatgericht gewerkt moet worden, en waar
mogelijk gebruikgemaakt wordt van bevoegdheden op een laag bestuurlijk niveau.
De steden hebben de afspraken uit het convenant uitgewerkt in actieplannen die
deels betrekking hebben op de gehele stad, maar voor een belangrijk deel ook op
bepaalde wijken. Daarbij is één van de belangrijkste facetten de werkgelegenheid.
Via het Actieprogramma economie en werk, waarbij het rijk en de steden
gezamenlijk zijn betrokken, wordt getracht de werkgelegenheid in de marktsector
te vergroten. 
In de zwakste wijken in de steden zijn zogenoemde kansenzones aangewezen. In
deze gebieden gelden speciale voordelen voor ondernemers, waarbij het de
bedoeling is dat deze voordelen doorwerken in de werkgelegenheid in de zwakke
wijken. 

Ondanks het feit dat een groot deel van het grote stedenbeleid wijkgericht is, is een
overzicht van wijken die bij betrokken zijn bij dit beleid niet centraal beschikbaar.
Evenmin als dat bij het herstructureringsbeleid het geval is, kan dus geen directe
relatie worden gelegd tussen gebieden die bij het beleid betrokken zijn en hun
statusontwikkeling in de periode 1971-1995. 
In het navolgende wordt dan ook slechts een overzicht gegeven van de statusont-
wikkeling van wijken in de 'G21' in het algemeen, en per stad. Daarbij valt op dat
in de hier besproken gebiedscategorie vooral meer wijken bij een daling naar een
laag statusniveau betrokken zijn geweest, dan in Nederland in het algemeen
(tabel 8.9). In sommige steden (Hengelo (Ov), Dordrecht) daalde de helft van het
aantal postcodegebieden van het hoogste naar het laagste niveau. Vanuit het
perspectief van statusdaling lijkt het dan ook terecht dat deze steden bij gebieds-
gericht beleid betrokken zijn. Dit geldt ook voor verschillende andere steden waar
in minder extreme mate statusdalingen hebben plaatsgevonden, of waar de stabiele
lage statuswijken sterk zijn vertegenwoordigd (het laatste is bv. het geval in
Enschede en Heerlen). 
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Tabel 8.9 Percentage wijken in de verschillende wijktypen in de G21-gemeenten 

stabiele wijken dalende wijken stijgende wijken

hoge delde status van van van van van van plaat- wijken
status in 1971 in 1971 hoge gemid- hoge lage gemid- lage sen

in en 1995 en 1995 naar delde naar naar delde status stijgen
1971 gemid- naar lage status gemid- naar naar / dalen

en 1995 delde status lage status delde status hoge status hoge status

gemid- lage totaal aantal aantal

Groningen 12 0 36 4 24 12 0 8 4 100 -511 25
Leeuwarden 8 12 20 0 20 24 4 8 4 100 -614 25
Almelo 13 13 38 0 13 12 0 12 0 100 -390 8
Deventer 0 0 8 17 17 41 0 17 0 100 -1.116 12
Enschede 14 10 47 0 10 5 0 0 14 100 -50 21
Hengelo 13 13 0 0 0 49 0 0 25 100 -560 8
Zwolle 48 0 9 5 10 14 0 5 9 100 -117 21
Arnhem 40 0 10 10 15 25 0 0 0 100 -1.040 20
Nijmegen 5 0 37 0 11 37 0 5 5 100 -991 19
Haarlem 30 5 5 10 15 25 0 5 5 100 -574 20
Dordrecht 40 0 0 10 0 50 0 0 0 100 -1.181 10
Leiden 8 0 31 8 0 15 0 23 15 100 263 13
Schiedam 50 0 0 8 0 42 0 0 0 100 -1.111 12
Breda 34 0 24 6 0 18 0 6 12 100 -136 17
Eindhoven 37 0 10 20 10 20 0 3 0 100 -725 30
Helmond 13 0 25 25 0 37 0 0 0 100 -1.040 8
Den Bosch 25 0 8 25 42 0 0 0 0 100 -1.015 12
Tilburg 10 0 30 10 15 20 0 15 0 100 -423 20
Heerlen 23 0 39 0 15 15 0 0 8 100 -473 8
Maastricht 0 6 24 0 17 17 6 12 18 100 -18 17
Venlo 27 0 18 0 10 18 0 27 0 100 -352 11
G21-totaal 22 3 21 6 12 23 1 6 6 100 -552 342
Nederland 22 5 22 7 7 11 7 8 11 100 3.513

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); (PCR'93); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-
bewerking 
 

Toch zijn er ook steden waar vanuit het perspectief van statusdaling vraagtekens
lijken te kunnen worden gezet bij een opname in gebiedsgericht beleid. Het gaat
hier om steden met een groot aandeel wijken die de afgelopen 25 jaar een stabiel
hoge status hebben behouden. Van een aantal van deze steden zijn de wijken ook
gemiddeld nauwelijks, of in het geheel niet gedaald. De stad Leiden zag een
gemiddelde stijging van de wijken, terwijl de wijken in Breda, Eindhoven en
Maastricht gemiddeld maar weinig daalden. 
Niettemin lijkt ook opname van steden - uitgezonderd Leiden en mogelijk ook
Breda, Eindhoven en Maastricht - vanuit het perspectief van statusontwikkeling
zinvol. Het zijn steden waar een duidelijke interne ruimtelijke tweedeling zichtbaar
is (naast stabiele hoge statuswijken zijn er veel dalende wijken) en/of een enkele
wijk extreem is gedaald. Bovendien blijkt in het algemeen dat de sterk dalende
wijken en de stabiele lage statuswijken in de G21-gemeenten veel meer last hebben
van criminaliteit dan dergelijke wijken elders in het land. De veiligheidsscore geeft
hier hoge negatieve waarden. 
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8.4 Conclusie

De statusontwikkeling van wijken die bij het gebiedsgericht beleid betrokken zijn
geweest, is voor verschillende van hen negatief geweest. Vooral veel stadsver-
nieuwingsgebieden vertoonden een negatieve ontwikkeling. Ze behielden een lage
status of ondervonden een neerwaartse beweging. Waar ze een lage status behielden
(in relatieve zin niet stegen of daalden), past dat in de doeleinden van het
stadsvernieuwingsbeleid. In deze wijken is in zoverre gebouwd voor de buurt dat
een bevolking van hetzelfde sociale niveau is gebleven. Dit kan niet worden gezegd
van die categorieën buurten die sinds 1971 op de rangorde zijn gedaald. Hier zijn
oorspronkelijke bewoners - veelal als gevolg van selectieve migratie - naar elders
vertrokken en is een bevolking van een lager sociaal niveau dan voorheen de wijk
ingekomen. Uit voorgaande hoofdstukken bleek dat deze dalende wijken vaak
gekenmerkt worden door indicatoren die een geringe binding aan de wijk
aangeven. Bovendien is het wonen in dalende wijken onaantrekkelijk, omdat er
vaak geweld en bedreiging worden gepercipieerd waarvan met name de bewoners
het slachtoffer zijn.

De ontwikkelingen in de stadsvernieuwingsgebieden hangen onder andere samen
met algemene ontwikkelingen in de (vier) grote steden, waar meer dan de helft van
de wijken de afgelopen 25 jaar van een hoge of een gemiddelde positie naar een
laag statusniveau is gezakt. Daarbij heeft - naar alle waarschijnlijkheid - vooral
hier de samenstelling van de woningvoorraad een rol gespeeld. Er komen veel
woningen voor met kenmerken die door een groot deel van de Nederlanders weinig
aantrekkelijk gevonden worden, zeker als ze in één woning gecombineerd zijn (bv.
huurflats met slechts drie kamers). 
De ontwikkelingen hebben geleid tot een, sociaal gezien relatief eenzijdige stad.
Niettemin is de stad nog steeds geen egaal lage-statusgebied, gezien het feit dat
stabiele hoge statuswijken nog steeds evenredig zijn vertegenwoordigd in de vier
grote steden. Eerder bleek dat deze hoge statuswijken hun positie goed hebben
gehandhaafd (ze stegen licht binnen de categorie 'stabiele hoge statuswijken').

Neerwaartse ontwikkelingen kunnen leiden tot verval van de buurt. Eén van de
mogelijkheden om dit tegen te gaan is het vergroten van de menging van woningen
(en daarmee wellicht ook de menging van de bevolking) in stadsbuurten. Deze
herstructureringsoperatie is ingezet door het ministerie van VROM, dat wijken
aanwees die in aanmerking komen voor meer menging. Er is een aantal typen
wijken waar veel gebieden zijn aangewezen. In de categorie 'naoorlogse wijken'
zijn dat vooral de (verschraalde) portiekwijken, en in de categorie 'vooroorlogse
wijken' de (vergrauwde en vernieuwde) grote stadswijken. Er zijn echter meer
wijken uit deze categorieën betrokken bij een negatieve statusontwikkeling, die hier
bovendien gepaard gaat met veel sociale onveiligheid. Dit betekent dat - op grond
van noties over de statusontwikkeling - de vraag gesteld kan worden of er wel
voldoende wijken zijn aangewezen voor herstructurering. 
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Een ander type stedelijk beleid waarin achterstandsbestrijding een belangrijke rol
speelt, is het door het ministerie van Binnenlandse Zaken geïnitieerde
grotestedenbeleid voor ook andere gemeenten dan de vier grote steden (de zgn.
G21). In deze middelgrote gemeenten is het aandeel sterk dalende wijken relatief
hoog. In sommige gemeenten is de helft van het aantal postcodegebieden bij een
daling betrokken. Waar dat niet het geval is, is er een duidelijke interne ruimtelijke
tweedeling, of zijn enkele wijken extreem gedaald. Vanuit het perspectief van
statusdaling lijkt de keuze van de gemeenten in de G21-categorie dan ook in het
algemeen terecht. Niettemin kunnen vraagtekens worden gezet bij de keuze van
Leiden en - mogelijk ook - Breda, Enschede en Maastricht. Gemiddeld daalden de
wijken hier niet (Leiden) of nauwelijks (overige steden). 
 
Een neerwaartse beweging wordt gesignaleerd bij veel wijken in de groeikernen en
in het Groene Hart. Deze is echter geringer dan in de stadsvernieuwingswijken of
in de vier grote steden. In de groeikernen en het Groene Hart gaat bovendien een
daling niet gepaard met het voorkomen van veel stabiele lage statuswijken, zoals in
de stadsvernieuwingswijken, maar juist met het voorkomen van veel stabiele hoge
statuswijken. In het Groene Hart komt zelfs ook stijging voor. Dit maakt het beeld
voor deze categorieën aanzienlijk florissanter.

Op het platteland zijn het vooral de in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening
extra aangewezen aandachtsgebieden waar stagnatie optreedt. De categorie 'stabiele
achterstandswijken' is hier sterk oververtegenwoordigd. Voor de kleine kernen als
geheel is het beeld iets positiever, omdat er behalve veel wijken in de groep 'stabiele
achterstand' ook veel zijn die sterk zijn gestegen. 
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Groeikernen konden onder andere gebruikmaken van instrumenten als een specifieke1

infrastructuurregeling voor groeikernen, toepassing van de (destijds) vigerende Regeling bijzonder
regionaal welzijnsbeleid voor groeikernen, een specifieke regeling voor hogere inschaling van
gemeenteambtenaren en van locatiesubsidies (met vaste bedragen per woning). Voor de Vinex-locaties
is onderhandeld over bedragen voor locatiesubsidie, voor specifieke infrastructuurprojecten, voor
bodemsanering enzovoort. 
Naoorlogse wijken zijn, aldus het RIGO, woonwijken waarvan de woningen overwegend gebouwd zijn2

in de periode 1945-1981. De meest recente wijken vallen er dus buiten. Bovendien is niet aangesloten
bij de grens van 1971 die in het stadsvernieuwingsbeleid wordt gebruikt (in de nota 'Belstato'). Een deel
van de vooraf als probleemgebied geschetste wijken is namelijk na 1971 gebouwd.
De criteria zijn afkomstig uit het Woningbehoeftenonderzoek 1993 (WBO'93). Daartoe zijn de3

gegevens uit dit onderzoek gekoppeld aan bestanden waarin geaggregeerde gegevens op het niveau van
de viercijferige postcode zijn opgenomen. 
Het ministerie van VROM wil geen ruchtbaarheid geven aan de namen van deze wijken, enerzijds om4

stigmatisering te vermijden, anderzijds om strategisch gedrag van gemeenten te voorkomen. 

Noten
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9  DE STERKSTE STIJGERS EN DALERS

9.1 Inleiding

In het voorgaande kwam naar voren dat dalende wijken vooral gelegen zijn in het
westen des lands, en daarbinnen in de grote steden. De meerderheid van de wijken
in de vier grote steden, waaronder ook de stadsvernieuwingswijken begrepen zijn,
is een dalende wijk. Dalende wijken worden verder gekenmerkt door de
aanwezigheid van veel drie- en vierkamerwoningen in 1971 en een stijging van het
aandeel vierkamerwoningen sindsdien. In 1971 waren er veel flatwoningen en die
zijn er nu nog, ondanks een lichte afname. Dalende wijken zijn vooral gebouwd in
de periode 1950-1970. De bevolking ervan is vergrijsd: het aandeel 65-plussers
nam toe sinds 1971. Het aandeel gezinnen met kinderen, daarentegen, nam er
sterker af dan gemiddeld in het land. In de dalende wijken nam verder het aandeel
buitenlanders toe.

Stijgende wijken bevinden zich vooral in kleine gemeenten en in het noorden des
lands. Veel stijgende wijken zijn dan ook een kleine plattelandskern. Buiten het
noorden zijn er stijgende wijken in het Groene Hart, waar de stijging echter
geringer is dan in het noorden. 
In deze in status toenemende wijken stonden veel vrijstaande woningen, maar dit
aandeel nam af ten gunste van niet-vrijstaande laagbouwwoningen. Deze wijken
bestonden in 1971 uit grote woningen; ook in 1995 is dat het geval. Veel van deze
wijken zijn vooroorlogs, hoewel er ook woningen staan uit de meest recente
bouwperiode.
Wat betreft de bevolkingssamenstelling valt vooral op dat het aandeel gezinnen met
kinderen er minder afneemt dan gemiddeld in Nederland en het aandeel
buitenlanders er (erg) laag is.

Tot wat voor beeld leiden deze ontwikkelingen bij de meest extreme stijgers en
dalers? Om deze vraag te beantwoorden wordt in dit hoofdstuk weergegeven wat de
kenmerken zijn van de 100 sterkste stijgers en de 100 sterkste dalers in Nederland.
In de steden zijn er weinig stijgende wijken volgens de typologie, maar dat wil niet
zeggen dat - met name binnen de categorie 'stabiel hoog' - daar ook opwaartse
bewegingen zijn te constateren (vgl. tabel 3.5). Binnen het perspectief van
gentrification is het van belang aandacht te besteden aan deze stijgers. Daarom is
naast de 100 sterkste stijgers en 100 sterkste dalers een overzicht gegeven van de
50 sterkste stijgers in de categorie 'gemeenten met meer dan 50.000 inwoners', en
de 25 sterkste stijgers in de categorie 'vier grote steden'.

Zijn er in de steden weinig stijgende wijken, op het platteland zijn er weinig
dalende wijken. Evenals er binnen de stabiel hoge wijken in de stad dynamiek
voorkomt, geldt dit voor de stabiele lage wijken op het platteland. Vanuit de in de
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literatuur genoemde perspectieven van plattelandsdeprivatie is het zinvol om
binnen de categorie 'platteland' (hier geoperationaliseerd als het gebied van alle
gemeenten met minder dan 30.000 inwoners) aandacht aan dalingen te besteden.
Binnen deze context kunnen dan de sterkst dalende wijken worden beschreven.  

9.2 De honderd sterkste dalers in Nederland

De sterkste dalers van Nederland bevinden zich in de grootste gemeenten van het
land, met name in de vier grote steden. Veel van de sterkste dalers (meer dan de
helft) herbergen vooral vierkamerwoningen. Ze zijn ook oververtegenwoordigd
waar het gaat om de aanwezigheid van flat- en etagewoningen. Er is een duidelijke
ondervertegenwoordiging van vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap-
woningen in deze wijken. Opvallend is echter dat het aandeel rijtjeswoningen
overeenkomt met het Nederlandse gemiddelde. De wijken zijn ondervertegenwoor-
digd in de wijken met vooroorlogse woningen. Ze zijn met name oververtegen-
woordigd in de wijken uit de jaren zestig. Gezinnen met kinderen zijn onderver-
tegenwoordigd in de 100 sterkst gedaalde wijken;  alleenstaanden en tweepersoons-
huishoudens zijn oververtegenwoordigd, evenals buitenlanders. De 100 sterkst
gedaalde wijken zijn verder relatief 'grijze' wijken. Het aandeel 65-plussers is er
hoger dan gemiddeld in Nederland (tabel 9.1).
De 100 sterkst gedaalde wijken van Nederland zijn per gemeente weergegeven in
bijlage F, tabel F.1. Daarbij zijn de gemeenten gerangschikt in alfabetische
volgorde. Binnen de gemeenten is er een rangschikking naar postcode.

9.3 De honderd sterkste stijgers in Nederland

Onder de honderd sterkste stijgers zijn relatief veel noordelijke gebieden, die zich
kennelijk op het platteland bevinden. Ze behoren namelijk ook vaak tot de
beleidscategorie 'aandachtsgebied platteland', een categorie die veel in het noorden
wordt aangetroffen. 
De grootte van de woningen wijkt weinig af van het gemiddelde voor Nederland.
Opvallend is dat alleen de kleinste woningen (de tweekamerwoningen) iets zijn
oververtegenwoordigd. Bij de 100 sterkste stijgers worden geen flat- en etagewo-
ningen aangetroffen, en zelfs weinig rijtjeswoningen. Twee-onder-één-kapwo-
ningen en vrijstaande woningen overheersen. Vrijwel alle woningen zijn
koopwoningen, en de meeste woningen zijn in de vooroorlogse periode gebouwd.
Het aandeel tweepersoonshuishoudens is laag, maar het aandeel alleenstaanden
wijkt nauwelijks af van het Nederlandse gemiddelde. Het aandeel gezinnen met
kinderen is iets hoger dan gemiddeld in Nederland. Wat betreft de leeftijdsopbouw,
blijkt dat de 45-64-jarigen iets oververtegenwoordigd zijn, terwijl de 65-plussers
enigszins ondervertegenwoordigd zijn (tabel 9.1). De 100 sterkst gestegen wijken
van Nederland zijn per gemeente weergegeven in bijlage F, tabel F.2. Daarbij zijn
de gemeenten gerangschikt in alfabetische volgorde. Binnen de gemeenten is er een
rangschikking naar postcode.
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Tabel 9.1 Kenmerken van de honderd sterkst gedaalde wijken in Nederland, 1995

honderd sterkste dalers honderd sterkste stijgers

geografiea

Noord 1 9
Oost 2 2
West 6 0
Zuid 2 1
0-10.000 inwoners 0 4
10.000-30.000 inwoners 0 4
30.000-50.000 inwoners 3 2
50.000-100.000 inwoners 7 1
100.000-250.000 inwoners 8 2
250.000 inwoners en meer 18 0
vier grote steden 17 0
grote suburb bij vier grote steden 5 0
kleine suburb bij vier grote steden 1 0
stadsvernieuwingsgebied 11 0
groeikern 4 0
Groene Hart 1 0
kleine kern 3 5
aandachtsgebied Vierde nota 1 6
Nederland 3 3

woonkenmerken honderd sterkste dalers honderd sterkste stijgers Nederlandb

tweekamerwoningen 2 9 5
driekamerwoningen 16 8 10
vierkamerwoningen 58 41 45
vijf- en meer kamerwoningen 24 42 40
hoge flats 16 0 3
lage flats 28 0 5
etagewoningen 11 0 5
rijtjeswoningen 40 11 40
twee-onder-één-kapwoningen 3 48 30
vrijstaande woningen 2 35 17
koopwoningen 20 91 68
vooroorlogse woningen 8 64 34
bouwjaar 1945-1959 28 13 17
bouwjaar 1960-1969 39 6 17
bouwjaar 1970-1979 18 8 18
bouwjaar 1980 en later 7 9 14

demografiec

gezinnen met kinderen 41 60 53
tweepersoonshuishoudens 40 31 33
alleenstaanden 19 9 14
buitenlanders 12 2 3
0-14 jaar 17 20 19
15-24 jaar 14 13 13
25-44 jaar 30 30 31
45-64 jaar 23 27 24
$ 65 jaar 16 10 13

 Aandeel van de honderd dalende wijken per gebiedscategorie.a

Aandeel van desbetreffende kenmerk in honderd meest gedaalde wijken en in Nederland (ongewogenb

gemiddelden van percentages).
Aandeel van desbetreffende kenmerk in dalende wijken en in Nederland (ongewogen gemiddelden van percentages).c

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); PCR’95; RPD (WMD’95); GeoMarktprofiel (GMP’95) SCP-
bewerking  

9.4 De vijftig sterkste stijgers in steden met meer dan 50.000 inwoners

Ten opzichte van het gemiddelde van steden met meer dan 50.000 inwoners zijn de
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woningen van de vijftig sterkste stijgers in deze steden óf groot óf klein. Zowel de
tweekamerwoningen als de vijf- en meerkamerwoningen zijn oververtegenwoor-
digd. De sterkst gestegen wijken in de steden met meer dan 50.000 inwoners
kenmerken zich vooral door het voorkomen van vrijstaande woningen en twee-
onder-één-kapwoningen, hetgeen overeenkomt met het landelijke beeld voor de
sterkste stijgers. Flat- en etagewoningen komen in de desbetreffende wijken bijna
niet voor, maar vergeleken met het landelijke gemiddelde is de ondervertegenwoor-
diging van rijtjeswoningen beperkt. Ook in de combinatie van de categorieën 'grote'
en 'middelgrote steden' zijn de meeste woningen in de sterkst gestegen wijken
koopwoningen, maar minder dan landelijk het geval is. Is landelijk circa 90% van
de woningen in de sterkst gestegen wijken een koopwoning, binnen deze steden is
dat een kleine 80%. De 100 sterkst stijgende wijken zijn veel vaker dan gemiddeld
in de grote en middelgrote steden vooroorlogs. De meer recente wijken zijn
evenredig over het hele land vertegenwoordigd. 

Tabel 9.2 Kenmerken van de vijftig sterkst gestegen wijken in steden met meer dan 50.000 inwoners in
Nederland, 1995 (dus incl. vier grote steden)
woonkenmerken vijftig meest sterkste stijgers totaal wijken steden meta

meer dan 50.000 inwoners
tweekamerwoningen 9 4
driekamerwoningen 9 15
vierkamerwoningen 33 47
vijf- en meer kamerwoningen 49 34
hoge flats 2 14
lage flats 2 8
etagewoningen 2 15
rijtjeswoningen 32 46
twee-onder-één-kapwoningen 36 12
vrijstaande woningen 23 5
koopwoningen 78 47
vooroorlogse woningen 47 34
bouwjaar 1945-1959 16 20
bouwjaar 1960-1969 9 17
bouwjaar 1970-1979 15 14
bouwjaar 1980 en later 13 15

demografieb

gezinnen met kinderen 57 41
tweepersoonshuishoudens 31 38
alleenstaanden 12 21
buitenlanders 2 7
0-14 jaar 18 16
15-24 jaar 13 14
25-44 jaar 29 32
45-65 jaar 26 23
$ 65 jaar 14 15

Aandeel van desbetreffende kenmerk in vijftig meest gestegen wijken in de middelgrote steden, en ina

totaalaantal wijken middelgrote steden (ongewogen gemiddelden van percentages).
Aandeel van desbetreffende kenmerk in dalende wijken en in Nederland (ongewogen gemiddelden van percentages).b

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); PCR’95; RPD (WMD’95); GeoMarktprofiel (GMP’94) SCP-
bewerking.   

De wijken zijn gezinswijken: meer dan de helft van de huishoudens is een gezin
met kinderen. De leeftijdsopbouw is zodanig dat de 45-64-jarigen iets
oververtegenwoordigd zijn. Het aandeel buitenlanders is erg beperkt vergeleken
met het gemiddelde van de steden (tabel 9.2).
De vijftig meest gestegen wijken zijn per gemeente genoemd in bijlage F, tabel F.3.
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Daarbij zijn de gemeenten gerangschikt in alfabetische volgorde. Binnen de
gemeenten is er een rangschikking naar postcode.

9.5 De 25 sterkst gestegen wijken in de vier grote steden

Evenals in de vijftig meest gestegen wijken in de grote en middelgrote steden
tezamen is er in de 25 sterkst gestegen wijken in de vier grote steden een
oververtegenwoordiging ten opzichte van het stedelijke gemiddelde van zowel de
kleinste als de grootste woningen. De oververtegenwoordiging van de kleinste
woningen is echter maar beperkt. Er zijn vooral veel grote woningen in de sterkst
gestegen wijken van de vier grote steden: meer dan de helft van de woningen in
deze wijken heeft vijf kamers of meer. In tegenstelling tot landelijk en de
combinatie van grote en middelgrote steden komt in de stijgende wijken van de vier
grote steden een substantieel aandeel flat- en etagewoningen voor. Echter, ten
opzichte van het stedelijke gemiddelde is er sprake van een ondervertegen-
woordiging van deze woningen. Tegenover deze ondervertegenwoordiging staat
een oververtegenwoordiging van vrijstaande woningen en rijtjeswoningen. Twee-
onder-één-kapwoningen zijn maar beperkt beschikbaar in de stijgende wijken van
de vier grote steden. De stijgende wijken herbergen ook in de vier grote steden
vooral koopwoningen (zij het minder dan landelijk, in de grote en middelgrote
steden tezamen), en woningen uit de vooroorlogse periode. De verdeling over de
diverse typen huishoudens wijkt nauwelijks af van het stedelijke gemiddelde. De
leeftijdsopbouw is - ook in de vier grote steden - zodanig dat de 45-64-jarigen in de
stijgende wijken enigszins oververtegenwoordigd zijn. Het aandeel buitenlanders in
de stijgende wijken in de vier grote steden is twee keer zo groot als landelijk, maar
is binnen de context van de vier grote steden nauwelijks van betekenis (tabel 9.3).
Een overzicht van de 25 sterkst gestegen wijken in de vier grote steden wordt per
stad gegeven in bijlage F, tabel F.3. Binnen de steden is er een rangschikking naar
postcode. 
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Tabel 9.3 Kenmerken van de 25 sterkst gestegen wijken in de vier grote steden in Nederland, 1995
woonkenmerken stijgende wijken totaal wijken vier grote stedena

tweekamerwoningen 9 6
driekamerwoningen 9 26
vierkamerwoningen 31 48
vijf- en meer kamerwoningen 51 20
hoge flats 10 10
lage flats 10 19
etagewoningen 23 35
rijtjeswoningen 36 29
twee-onder-één-kapwoningen 10 3
vrijstaande woningen 11 4
koopwoningen 64 32
vooroorlogse woningen 62 46
bouwjaar 1945-1959 10 20
bouwjaar 1960-1969 4 13
bouwjaar 1970-1979 8 7
bouwjaar 1980 en later 16 14

demografieb

gezinnen met kinderen 33 36
tweepersoonshuishoudens 42 41
alleenstaanden 25 23
buitenlanders 4 13
0-14 jaar 14 16
15-24 jaar 12 13
25-45 jaar 34 35
45-64 jaar 24 20
$ 65 jaar 16 16

Aandeel van desbetreffende kenmerk in 25 meest gestegen wijken in de vier grote steden en in totaalaantala

wijken vier grote steden (ongewogen gemiddelden van percentages).
Aandeel van desbetreffende kenmerk in dalende wijken en in Nederland (ongewogenb

gemiddelden van percentages).

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); PCR’95; RPD (WMD’95); GeoMarktprofiel (GMP’94)
SCP-bewerking   

9.6 De vijftig sterkst gedaalde wijken op het platteland

De vijftig sterkst gedaalde wijken op het platteland liggen vooral in het westen des
lands. Ze herbergen veel drie- en vierkamerwoningen. Een groot deel van deze
wijken bestaat uit rijtjeswoningen; de anders voor het platteland kenmerkende
vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen komen er weinig voor.
Naast rijtjeswoningen is er ook een substantieel aandeel flat- en etagewoningen in
de sterkst gedaalde wijken op het platteland (totaal meer dan 10%). Dit is
opvallend, omdat flat- en etagewoningen eigenlijk geen plattelandsverschijnsel
zijn. Er zijn voor het platteland relatief veel huurwoningen: gemiddeld de helft van
de woningen van de wijken is een huurwoning. De woningen dateren vooral uit de
jaren vijftig en zestig van deze eeuw (totaal meer dan de helft). 
Demografisch gezien is er weinig verschil tussen de vijftig sterkst gedaalde
plattelandswijken en het platteland als totaal. Er zijn iets minder gezinnen met
kinderen en iets meer alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Bovendien is
het aandeel 65-plussers er relatief hoog, en het aandeel 0-14-jarigen relatief laag. 
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Het meest opvallende demografische verschijnsel is het hoge aandeel buitenlanders
ten opzichte van het platteland als totaal. Dat aandeel is echter voor Nederlandse
begrippen met 4% laag (zie tabel 9.4).  

Tabel 9.4 Kenmerken van de vijftig sterkst gedaalde wijken op het Nederlandse platteland, 1995

vijftig sterkste dalers

geografiea

Noord 0
Oost 2
West 6
Zuid 2
Nederland 3

woonkenmerken vijftig sterkste dalers platteland totaalb

tweekamerwoningen 1 5
driekamerwoningen 12 8
vierkamerwoningen 58 44
vijf- en meer kamerwoningen 29 43
hoge flats 4 1
lage flats 6 1
etagewoningen 3 1
rijtjeswoningen 58 75
twee-onder-één-kapwoningen 19 30
vrijstaande woningen 10 55
koopwoningen 50 75
vooroorlogse woningen 17 36
bouwjaar 1945-1959 23 16
bouwjaar 1960-1969 29  16
bouwjaar 1970-1979 20 18
bouwjaar 1980 en later 11 14

demografiec

gezinnen met kinderen 51 55
tweepersoonshuishoudens 14 30
alleenstaanden 14 12
buitenlanders 4 2
0-14 jaar 18 20
15-24 jaar 14 13
25-44 jaar 31 31
45-64 jaar 25 24
$ 65 jaar 14 12

Aandeel van de honderd meest gestegen wijken  per gebiedscategorie.a

Aandeel van desbetreffende kenmerk in de honderd meest gestegen  wijken en in Nederland (ongewogenb

gemiddelden van percentages).
Aandeel van desbetreffende kenmerk in stijgende wijken en in Nederland (ongewogenc

gemiddelden van percentages).

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); PCR’95; RPD (WMD’95); GeoMarktprofiel (GMP’94)
SCP-bewerking   

9.7 Regeneratie in de grote steden
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Wanneer de vraag wordt gesteld of een positieve statusontwikkeling in bepaalde
wijken van de grote steden ook gentrification heeft betekend, dan is het antwoord
dat dat maar beperkt het geval is geweest. De wijken die in de grote en middelgrote
gemeenten tezamen sterk zijn gestegen, behoren voor het grootste deel ook tot
wijktypen die stijgen. Iets meer dan de helft van deze wijken is gestegen van laag
naar hoog, en nog eens 40% van gemiddeld naar hoog. Van de stijgende wijken in
de grote en middelgrote gemeenten is er slechts één die in één van de vier grote
steden ligt (zie bijlage F). Bezien vanuit het perspectief van statusontwikkeling lijkt
gentrification dus volledig een verschijnsel van de middelgrote stad. Bij nader
inzien lijkt echter het begrip niet van toepassing op de in status gestegen wijken.
Veel van deze wijken zijn onderdeel van het buitengebied van de stad, terwijl veel
andere relatief nieuwe buitenwijken zijn. Dit terwijl gentrification toch in het
algemeen betrekking heeft op oudere wijken waar woningen opgeknapt worden. 

9.8 Samenvattend beeld

In figuur 9.1 wordt een samenvattend beeld gegeven van de extremen: de honderd
sterkste stijgers en de honderd sterkste dalers. De extremen worden afgezet tegen
de grote gemiddelde groep die niet tot de sterkste stijgers of dalers behoort. De
confrontatie tussen de drie groepen kwam tot stand met behulp van een
homogeniteitsanalyse (Homals). Deze analyse geeft een samenvatting van de
belangrijkste verbanden tussen een aantal achtergrondkenmerken en de
verandering. Figuur 9.1 is het resultaat van de analyse. De figuur is te interpreteren
door naar de afstand tussen twee punten te kijken. Een kleine afstand geeft aan dat
in wijken waar het ene kenmerk voorkomt, het waarschijnlijk is dat het andere
eveneens waar te nemen is.
Voor een presentabel beeld is het nodig het aantal kenmerken in de analyse te
beperken. Daarom zijn variabelen geselecteerd op grond van de mate waarin de
kruistabellen aangeven dat ze discrimineren tussen de laagste en de hoogste
honderd. Vervolgens zijn de variabelen in drie categorieën 'opgeknipt'. Dit is nodig
omdat in de gebruikte analyse slechts nominale variabelen kunnen worden
gebruikt. De keuze van de grenzen van de variabelen is dusdanig dat zowel de
hoogste als de laagste honderd in één van de extremen (resp. weinig of veel van een
bepaald kenmerk) vallen. 
In tabel 9.5 zijn de geselecteerde variabelen en hun grenswaarden opgenomen. 
Naast deze variabelen zijn geografische kenmerken (landsdeel: west, noord, oost,
zuid, en gemeentegrootte: 0-30.000 (platteland); 30.000-50.000 (kleine stad);
50.000-200.000 (middelgrote stad) en meer dan 200.000 (grote stad) opgenomen.
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Tabel 9.5 Geselecteerde variabelen in een samenvattende analyse van de honderd sterkste stijgers
en honderd sterkste dalers, 1995 (in procenten)

weinig gemiddeld veel

vooroorlogse woningen 0-10 10-60 60 en meer
vroegnaoorlogse woningen 0-20 20-25 25 en meer
woningen uit jaren zestig 0-20 20-35 35 en meer
driekamerwoningen 0-10 10-15 15 en meer
vierkamerwoningen 0-45 45-55 55 en meer
vijf- en meerkamerwoningen 0-25 25-40 40 en meer
lage flats 0-5 5-25 25 en meer
hoge flats 0-3 3-25 25 en meer
alleenstaanden 0-10 10-15 15 en meer
koopwoningen 0-20 20-90 90 en meer
vrijstaande woningen 0-3 3-35 35 en meer
buitenlanders 0-2 2-10 10 en meer

Bron: RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking.   

Figuur 9.1 geeft aan dat de honderd sterkste dalers vooral worden gekenmerkt door
de aanwezigheid van veel flats, veel huurwoningen en een ligging in één van de
vier grote steden. Verder wonen er veel allochtonen. 
De honderd sterkste stijgers kunnen ook worden beschreven aan de hand van
dominante kenmerken. Ze worden gekenmerkt door veel koopwoningen, veel
vrijstaande woningen, veel vooroorlogse woningen, en - relatief vaak - een ligging
in het noorden des lands. 
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Figuur 9.1 Uitkomsten Homals-analyse voor de honderd sterkste stijgers en honderd sterkste
dalers, 1995

Bron: RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-bewerking
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10  MOGELIJKE OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN STATUSONTWIKKE-
LING; EEN ALGEMEEN BEELD

10.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt - statistisch - ingegaan op de oorzaken en de gevolgen van
statusontwikkeling. Met behulp van regressieanalyses worden de invloed van de
status in 1971, de woonfactoren, enige demografische factoren en veranderingen
daarin op de rangorde van 1995 gemeten. Van een beïnvloeding in omgekeerde
richting (van statusontwikkeling naar woonfactoren en bevolkingsopbouw) wordt
verwacht dat deze ook plaatsvindt, maar minder belangrijk is. Zo leidt de bouw van
dure koopwoningen in eerste instantie tot een instroom van hoge-inkomensgroepen,
en betekent het binnenkomen van alleenstaanden in de buurt in de regel een
verlaging van het inkomensniveau. Pas in tweede instantie wordt de relatie omge-
keerd. Buurten met bewoners met een hoog inkomen worden hoge statusbuurten
met daarom een hoge prijs van de koopwoningen, en buurten met een lage status
worden aantrekkelijk voor slecht verdienende alleenstaanden. 
Behalve een verklaring van de status per 1995, wordt in dit hoofdstuk een
toekomstverkenning gepresenteerd. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de relatie
tussen demografische instabiliteit (veel verhuizingen buiten de buurt) en sociale
onveiligheid in relatie tot statusontwikkelingen.

10.2 De verklaring van de status van wijken in 1995

De verklaring die hier gegeven wordt, is die van de scores anno 1995 op basis van
kenmerken van de wijken anno 1971 en veranderingen sindsdien. De onafhanke-
lijke variabelen zijn, naast de score van 1971, het aandeel koopwoningen, het
aandeel alleenstaanden, het aandeel grote woningen en het aandeel flats in dat jaar.
Veranderingen waarvan wordt verwacht dat ze effecten hebben op de score van
1995 zijn de ontwikkeling van het aandeel koopwoningen en die van het aandeel
buitenlanders (als indicatie van het in demografische zin instabieler worden van de
buurt).
 
In tegenstelling tot eerdere bewerkingen is hier geen verband gelegd tussen de
rangordes van de wijken van 1971 en 1995. Er is om methodische redenen voor
beide jaren wel uitgegaan van de scores op de maten voor sociale achterstand/
status. Dit is mogelijk doordat er geen directe relatie tussen beide maten wordt
gelegd in termen van stijging en daling. De ene variabele wordt slechts uit de
andere verklaard. Bij een dergelijke berekening wordt gebruikgemaakt van het feit
dat de oorspronkelijke variabelen op intervalniveau gemeten zijn.

Het blijkt dat de statusscores van 1995 positief samenhangen met die van 1971. Dat
wil zeggen dat in 1995 vaak scores van eenzelfde niveau worden aangetroffen als in
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1971. De invloed van de overige variabelen moet anders worden geïnterpreteerd.
De negatieve regressiecoëfficiënten voor de aanwezigheid van grote woningen in
1971, koopwoningen in 1971 en de toename van het aandeel koopwoningen duiden
op het volgende. Wijken die voldoen aan deze kenmerken hebben - gecorrigeerd
voor de overige variabelen - een gunstige statusontwikkeling doorgemaakt. 

Tabel 10.1 Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van wijkkenmerken anno 1971 en daaropvolgende
ontwikkelingen met de statusscore, 1995

score 1971 0,51

aandeel koopwoningen 1971 -0,52
toe- of afname aandeel koopwoningen
1971-1995 -0,38
aandeel woningen met vijf of meer
kamers in 1971 -0,07
verklaarde variantie 0,41
Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); PCR'95; RPD (WMD'95) GeoMarktprofiel (GMP'94)
SCP-bewerking   

10.3 Toekomstige ontwikkelingen

Met behulp van het regressiemodel, dat is gebruikt om de score van 1995 te
verklaren, kan een verwachting van de wijken naar status in de toekomst worden
weergegeven. 
Daartoe wordt de statusscore in de toekomst (ca. 2015) afhankelijk gesteld van de
variabele statusscore 1995, aandeel grote woningen in 1995, aandeel koopwoningen
in 1995 en wijzigingen in het aandeel koopwoningen na 1995. Van de predictoren
zijn voor de variabelen die betrekking hebben op 1995 waarden per wijk bekend.
Van de dynamische variabele 'toe- of afname aandeel koopwoningen' zijn globale
prognosedata beschikbaar. De data zijn afkomstig uit het Trendrapport van het
ministerie van VROM. In dit rapport wordt de verwachting uitgesproken dat het
aandeel koopwoningen zal toenemen van 48,3% nu tot 53,8% in 2015.

De formule voor de predictie van de statusscore van de wijken luidt:
score 2015=1,82+0,51*statusscore 1995-0,02*aandeel koopwoningen
1995-0,02*toekomstige wijziging aandeel koopwoningen-0,05*aandeel woningen
in 1995 met vijf kamers of meer.1

Ook nu geldt voor de interpretatie van de relatie tussen de statusscores van beide
meetjaren, dat deze een maat van overeenkomst is. De waarden op de andere
variabelen moeten worden opgevat als gunstige (negatieve tekens) en ongunstige
invloed (positieve tekens) op de afhankelijke variabele.

Een vergelijking van de werkelijke scores van 1995 en de geschatte van 2015 geeft
de mogelijkheid verschillen tussen deze jaren in beeld te brengen. Dit gebeurt op
dezelfde wijze als voor de verschillen tussen 1971 en 1995. Dat wil zeggen dat er
rangordes van de scores voor de meetjaren worden gemaakt. Deze rangordes
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worden samengevat in drie klassen (hoog, midden, laag), waarna verschuivingen
tussen de meetjaren worden beschreven.
De verwachtingen met betrekking tot de statusontwikkelingen tussen 1995 en 2015
leiden tot een aantal verdelingen van de wijken over de wijktypen in het prognose-
jaar. Tabel 10.2 geeft de verdeling naar landsdeel weer. Daaruit blijkt dat ook in de
toekomst in het noorden de stabiele lage statuswijken oververtegenwoordigd zullen
zijn, zij het minder dan in 1995. Daarnaast worden er nog relatief veel stijgende
wijken voorzien.
Het westen blijft gekenmerkt door vooral een oververtegenwoordiging van hoge
statuswijken en van dalende wijken (van hoog naar gemiddeld). De twee overige
landsdelen worden gekarakteriseerd door stijgende wijken in de rangorde.

Tabel 10.2 Verwacht aandeel van de wijktypen, naar landsdeel, 2015 (in procenten)

noord oost west zuid Nederland-totaal

stabiele wijken
hoge status in 1995 en 2015 13 22 28 27 23
gemiddelde status in 1995 en 2015 2 7 5 7 4
lage status in 1995 en 2015 36 21 26 18 26

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde status 8 9 13 6 9
van gemiddelde naar lage status 6 6 8 6 7
van hoge naar lage status 5 7 13 4 8

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde status 8 6 2 9 6
van gemiddelde naar hoge status 8 12 3 13 8
van lage naar hoge status 14 10 2 10 9

totaal 100 100 100 100 100
Bron:  CBS (Algemene Volkstelling 1971); PCR’95; Bevolkingsprognose (1996); RPD (WMD’95); GeoMarktprofiel
(GMP’94); VROM (1995) SCP-bewerking   

Tabel 10.3 Verwacht aandeel van de wijktypen, naar gebiedseenheden in de agglomeratie van de
vier grote steden, 2015 (in procenten)

vier grote stedengrote suburbskleine suburbs Nederland-totaal

stabiele wijken
hoge status in 1995 en 2015 10 19 43 23
gemiddelde status in 1995 en 2015 2 3 4 4
lage status in 1995 en 2015 63 22 10 26

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde status 5 17 17 9
van gemiddelde naar lage status 7 11 7 7
van hoge naar lage status 8 24 13 8

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde status 1 2 0 6
van gemiddelde naar hoge status 1 1 5 8
van lage naar hoge status 3 1 1 9

totaal 100 100 100 100
Bron:  CBS (Algemene Volkstelling 1971); PCR’95; Bevolkingsprognose (1996); RPD (WMD’95); GeoMarktprofiel
(GMP’94); VROM (1995) SCP-bewerking  
Voor de grootstedelijke gebieden (tabel 10.3) wordt verwacht dat de centrale stad in
de toekomst voor een groot deel zal bestaan uit stabiele lage statuswijken.
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Het totaal van de ontwikkelingen in de vier grote (centrale) steden betekent dat de
prognose is dat de meeste wijken die de afgelopen 25 jaar naar een laag niveau zijn
gedaald, dit lage niveau in de toekomst zullen behouden.

Voor de grote suburbs wordt verwacht dat deze in de toekomst vooral gekenmerkt
worden door wijken met een dalend statusniveau. De overige wijktypen zullen er in
de toekomst verhoudingsgewijs weinig voorkomen. Voor de kleine suburbs is de
verwachting een overrepresentatie van het stabiele hoge-statuswijktype. Daarnaast
wordt een lichte dalende trend verwacht doordat wijken van het type 'van hoog naar
gemiddeld' een belangrijkere categorie gaan worden. 

Tabel 10.4 Verwacht aandeel van de wijktypen in verschillende gebieden betrokken bij
gebiedsgericht beleid, 2015 (in procenten)

stads- groeikernGroene Hart kleine kern
vernieuwing aandachts-Nederland-totaal

s-gebied gebied platteland

stabiele wijken
hoge status in 1995 en 2015 2 22 39 19 8 23
gemiddelde status in 1995 en
2015 2 2 3 3 7 4
lage status in 1995 en 2015 83 12 13 23 36 26

dalend in de rangorde
van hoge naar gemiddelde status 1 18 18 8 5 9
van gemiddelde naar lage status 5 15 8 7 6 7
van hoge naar lage status 1 26 8 7 4 8

stijgend in de rangorde
van lage naar gemiddelde status 3 2 1 7 10 6
van gemiddelde naar hoge status 1 2 2 11 6 8
van lage naar hoge status 2 1 8 15 18 9

totaal 100 100 100 100 100 100
Bron:  CBS (Algemene Volkstelling 1971); PCR’95; Bevolkingsprognose (1996); RPD (WMD’95); GeoMarktprofiel
(GMP’94); VROM (1995) SCP-bewerking  

Tabel 10.4. gaat in op de verwachte ontwikkelingen in een aantal gebiedscatego-
rieën waarop gebiedsgericht beleid van toepassing is. Tot deze categorieën behoort
de groep 'stadsvernieuwingsgebieden'. Deze worden - naar verwachting - in de
toekomst vooral gekenmerkt door veel stabiele lage statuswijken. Andere wijktypen
worden er bijna niet verwacht.
De groeikernen overlappen de categorie 'grote suburbs' en worden ook gekenmerkt
door een somber toekomstbeeld, namelijk veel dalende wijken. Het Groene Hart zal
in de toekomst vermoedelijk worden geconfronteerd met veel stabiele hoge status-
wijken, met daarnaast een lichte overrepresentatie in de categorie 'dalende wijken',
in het bijzonder in de categorie 'van hoog naar gemiddeld'.
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Buiten het stedelijke gebied is vooral de positie van de aandachtsgebieden platte-
land van belang. Naar verwachting worden deze in de komende periode geken-
merkt door enerzijds een overrepresentatie van stabiele lage statuswijken, ander-
zijds door relatief veel stijgende wijken. Dit is echter geen algemene verwachting
voor het platteland. Kleine plattelandskernen herbergen in de toekomst naast veel
stijgende wijken een landelijk evenredige vertegenwoordiging van stabiele hoge
statuswijken.

De regionalisering van de geprognosticeerde toekomstige ontwikkelingen leidt tot
de conclusie dat vooral voor kleinschalige gebieden (kleine kernen, kleine suburbs)
een relatief rooskleurige ontwikkeling verwacht mag worden. Het toekomstbeeld
voor het noorden des lands en voor de aandachtsgebieden platteland is iets minder
rooskleurig, maar nog altijd als aantrekkelijk aan te duiden. Een relatief
pessimistisch toekomstbeeld is weggelegd voor de vier grote steden en voor de
stadsvernieuwingsgebieden. 

10.4 De invloed van de statusontwikkeling op de mate van veiligheid van de
wijken

In hoeverre heeft de statusontwikkeling van wijken ertoe geleid dat deze veiliger of
minder veilig geworden zijn? Om deze vraag te beantwoorden wordt voor geheel
Nederland een regressieanalyse gepresenteerd, waarin de veiligheidsscore (zie
hoofdstuk 6) de afhankelijke variabele is. Uit de analyses blijkt dat het verschil
tussen de rangordes van 1971 en 1995 enige invloed heeft op de veiligheidsscore.
Wijken die zijn gestegen zijn veilig, terwijl wijken die zijn gedaald relatief onveilig
zijn (tabel 10.5). 

Tabel 10.5 Regressiecoëfficiënten en correlatiecoëfficiënten tussen de afhankelijke variabele 'veiligheidsscore
wijken' , en de onafhankelijke factoren 'statusontwikkeling' en 'demografie', in geheel Nederland, 1995

correlatiecoëfficiënt gestandaardiseerde
 regressiecoëficiënt (bèta)

verhuizingen uit de buurt (demografische
instabiliteit) -0,50 -0,19
aanwezigheid alleenstaanden -0,48 -0,26
aanwezigheid tweepersoonshuishoudens -0,36 -0,12
aanwezigheid gezinnen 0,45 0,19
aanwezigheid 65-plussers -0,04 0,29
verschil rangordes 1971 en 1995 0,29 0,12
verklaarde variantie (%) 37

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); PC'95; RPD (WMD'95); BiZa (PMB'95); GeoMarktprofiel
(GMP'94) SCP-bewerking  

De statusontwikkeling heeft echter een beperktere invloed dan andere factoren.
Gecorrigeerd voor de overige afhankelijke variabelen zijn vooral het relatieve
aandeel alleenstaanden en het percentage 65-plussers van belang (resp. in negatieve
en in positieve zin). Verder zijn ook de aanwezigheid van gezinnen en het aantal
verhuizingen uit de buurt belangrijk (eveneens in resp. positieve en negatieve zin). 
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Tabel 10.6 Regressiecoëfficiënten en correlatiecoëfficiënten tussen de afhankelijke variabele 'veel
verhuizingen uit de buurt', en de onafhankelijke factoren 'statusontwikkeling' en 'demografie', in
geheel Nederland, 1995

correlatiecoëfficiënt gestandaardiseerde
regressiecoëfficiënt (bèta)

aanwezigheid alleenstaanden 0,57 0,22
aanwezigheid tweepersoonshuishoudens 0,34 0,16
aanwezigheid gezinnen met kinderen -0,48 -0,21
aanwezigheid 15-24-jarigen 0,57 0,41
aanwezigheid 45-64-jarigen -0,37 -0,06
aanwezigheid 65-plussers 0,01 -0,17
verschil rangordes 1971 en 1995 -0,31 -0,10
rangorde 1995 0,21 -0,01
verklaarde variantie (%) 56

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); PC'95; RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'95)
SCP-bewerking 
 

Tabel 10.6 gaat in op de relatie tussen statusontwikkeling en één van de factoren
die de veiligheid van de buurt bepaalt, te weten het aandeel verhuizingen uit de
buurt (gezien als indicator voor buurtbinding). Uit deze tabel blijkt dat er een
ongecorrigeerde samenhang is tussen de mate van binding aan de wijk enerzijds en
de plaats van de wijk op de rangorde, respectievelijk het verschil in plaatsen tussen
1971 en 1995 anderzijds. Daarbij betekenen daling op de rangorde en een hoge
(slechte) plaats op de rangorde op dit moment meer verhuizingen uit de buurt.
Gecorrigeerd voor elkaar en voor andere onafhankelijke (demografische)
variabelen, blijkt dat het verschil tussen de rangordes nog invloed heeft gehad op de
mate van demografische instabiliteit van de wijken. De huidige rangorde heeft
echter geen enkele invloed meer. 
Overigens geldt dat er belangrijkere invloeden dan statusontwikkeling zijn. Daarbij
gaat het vooral om de aanwezigheid van ouderen (positief voor de binding aan de
wijk) en om jongeren (15-24-jarigen; negatief voor deze binding). 

10.5 Conclusie

De statusrangorde in 1995 blijkt in belangrijke mate beïnvloed te zijn door de
rangorde van 1971. Een hoge (slechte) plaats op de rangorde toen blijkt
bevorderlijk voor een slechte plaats nu. Daarentegen leidt een hoog aandeel
koopwoningen in 1971 tot een verhoging van het statusniveau. Verder is vooral de
ontwikkeling in het aandeel koopwoningen van belang geweest. Een toename van
het aandeel koopwoningen leidt tot statusverhoging. Andere factoren die de
statusontwikkeling in belangrijke mate hebben beïnvloed, zijn de ontwikkeling van
het aandeel buitenlanders en van het aandeel alleenstaanden. Een toename van
deze categorieën in de wijk gaat vaak gepaard met statusdaling van de wijk.

Een toekomstverkenning op basis van deze factoren leidt tot specifieke regionale
verdelingen. De meest opvallende daarvan zijn:
- een blijvende, maar iets geringere oververtegenwoordiging van stabiele lage

statuswijken in het noorden des lands;
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Een deel van de wijken anno 1995 (totaal 215) bestaat uit grootschalige nieuwbouwwijken. In de1

voorgaande analyses zijn deze niet betrokken. Het lijkt echter onjuist in een toekomstverkenning waarin
ook toekomstige uitbreidingen zijn betrokken, geen rekening te houden met uitbreidingen uit het
verleden. Om deze reden zijn kenmerken van alle cases (postcodegebieden) exclusief die met minder
dan vijf huishoudens en/of 25 personen input in de regressievergelijkingen.

- een groot aantal (veel meer dan voorheen) stabiele lage statuswijken in de vier
grote steden met - daartegenover - vooral veel stabiele hoge statuswijken in de
kleine suburbs;

- een oververtegenwoordiging van stabiele lage statuswijken én stijgende wijken
in de aandachtsgebieden platteland; in de eveneens rurale categorie 'kleine
kernen' zijn ook veel stijgende wijken, maar is het aandeel stabiele lage
statuswijken vrijwel evenredig aan het Nederlandse aandeel;

- een somber toekomstbeeld voor groeikernen en grote suburbs: er worden vooral
veel dalende wijken verwacht;

- een sterke dominantie van stabiele lage statuswijken in de stadsvernieuwingsgebieden.

Wijken waarvan de status de afgelopen 25 jaar is verlaagd, blijken minder veilige
wijken te zijn, ook indien is gecorrigeerd voor andere factoren, waaronder het
aandeel alleenstaanden en de verhuizingen uit de buurt. Niettemin is er ook een
belangrijke zelfstandige invloed van deze factoren op de mate van veiligheid van de
buurt: buurten waar ze een belangrijke rol spelen, zijn relatief onveilig.

Noot
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11  SAMENVATTENDE BESCHOUWING

11.1 Inleiding

In deze publicatie stond het thema van de sociale achterstand (of sociale status) van
wijken centraal, waarbij het achterstands/statusbegrip operationeel is gedefinieerd
in termen van opleiding, werkgelegenheid en inkomen. De vraagstelling was
daarbij gericht op verandering. Gegevens over de wijken op het gebied van sociale
achterstand werden voor twee meetjaren in kaart gebracht, waarna deze in
rangordes van hoge naar lage sociale status werden geplaatst. Vervolgens zijn de
twee rangordes met elkaar vergeleken, waardoor stijgers en dalers konden worden
benoemd. 

Er is onderzocht welke andere kenmerken van wijken met de statusontwikkeling
zijn verbonden. Daarbij is uitgegaan van de gedachte dat in eerste instantie
woonfactoren de ontwikkeling beïnvloeden. In een later stadium kan de statusont-
wikkeling ook de fysieke omgeving beïnvloeden. Verder heeft de statusontwikke-
ling effecten op de demografische stabiliteit van woonwijken, de sociale veiligheid
en het activiteitenpatroon van de bevolking in deze wijken. Er werd verwacht dat
de relatie tussen demografische (in)stabiliteit en statusontwikkeling wederzijds is:
de mate van stabiliteit zou ook de statusontwikkeling beïnvloeden. Bovendien is
een relatie verondersteld tussen statusontwikkeling en het voorzieningenniveau van
wijken, en tussen statusontwikkeling en het al dan niet betrokken zijn van wijken
bij gebiedsgericht beleid.
Om een beeld te krijgen van deze relaties zijn de Nederlandse wijken ingedeeld
naar hun statusontwikkeling. Tabel 11.1 geeft een overzicht van de negen
wijkcategorieën.

Tabel 11.1 Wijken getypeerd, naar statusontwikkeling

hoge status 1971 gemiddelde status 1971 lage status 1971
hoge status 1995 type stabiel type stijgend type stijgend 

hoog(van gemiddeld naar hoog) (van laag naar hoog)
gemiddelde status 1995 type dalend type stabiel type stijgend 

(van hoog naar gemiddeld) gemiddeld (van laag naar
gemiddeld) 

lage status 1995 type dalend type dalend type stabiel
(van hoog naar laag) (van gemiddeld naar laag) laag

   

 
11.2 Stijgende en dalende wijken, waar?

Op grond van de literatuur zou men verwachten dat stijgende wijken vooral worden
aangetroffen in steden en in de suburbane gemeenten. In de steden is in
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verschillende onderzoeken melding gemaakt van het proces van gentrification
(bestaande oude woongebieden regenereren door een instroom van hogere
inkomens- en opleidingsgroepen). De (wijken in de) suburbane gebieden zouden
een hoger statusniveau krijgen door de instroom van welvarende stedelingen.
Binnen de context van geheel Nederland blijken er echter niet dergelijke (sterk)
stijgende stedelijke wijken te kunnen worden waargenomen. Zelfs wanneer alleen
wijken in de steden met meer dan 50.000 inwoners worden onderzocht, komen
duidelijke indicaties van gentrification niet voor. De gebieden waar de meeste
stijging plaatsvond, zijn de buitenwijken van de stad, vooral wijken die in 1971 al
een aanzienlijke bevolkingsomvang kenden. 
Ook een nog nauwere begrenzing van het studiegebied tot alleen de vier grote
steden levert vrijwel geen indicatie van het voorkomen van gentrification. Slechts
een enkele wijk die in de literatuur wordt genoemd als een gebied waar een
dergelijk proces voorkomt, vertoont een lichte stijging. De meeste (licht) stijgende
wijken binnen de context van de grote steden zijn stabiele hoge statuswijken (de
stijging vindt dus plaats binnen deze categorie).

Ook in de randgemeenten van de grote steden kon geen duidelijke statusstijging
worden waargenomen. Beleidscategorieën als het Groene Hart en de groeikernen,
aan te merken als respectievelijk het randgebied en een onderdeel van het
randgebied van de steden, worden vooral gekenmerkt door wijken die op een stabiel
hoog niveau blijven. Daarnaast doet zich echter statusdaling voor, niet ondanks,
maar vermoedelijk juist dankzij de (vaak minder aantrekkelijke) nieuwbouw
(vooral in de jaren zeventig en begin jaren tachtig uitgevoerd als
(middel)hoogbouw). 
In de kleine suburbs (randgemeenten met minder dan 50.000 inwoners) is in het
algemeen meer in overeenstemming met woonvoorkeuren gebouwd. Hier komt
statusdaling dan ook maar heel beperkt voor. Niettemin is het ook hier vooral de
stabiliteit op hoog niveau die als kenmerkend naar voren komt.

Positieve statusontwikkelingen doen zich vooral voor in delen van het landelijke
gebied. Verhoudingsgewijs veel wijken in kleine gemeenten, en vooral in heel
kleine gemeenten, vertonen een stijging, evenals de veelal binnen die gemeenten
gelegen kleine kernen. Hetzelfde geldt voor wijken die binnen het - voor
Nederlandse begrippen rurale - noordelijke landsdeel liggen. 

Dalende wijken zijn kenmerkend voor de grote steden. De daling is het meest
extreem in de vier grote steden. Tot de dalende wijken behoren zowel de
stadsvernieuwingsgebieden als wijken die in de jaren vijftig en zestig zijn
gerealiseerd. Onder de stadsvernieuwingsgebieden zijn echter ook veel wijken die
zowel in 1971 als in 1995 tot het laagste niveau behoorden. Daarbij moet echter
worden aangetekend dat juist in de steden binnen de categorie 'lage statuswijken'
(contrair aan het label) veel dynamiek was. Binnen deze categorie daalden in deze
geografische eenheid veel wijken.

De wijken op een stabiel hoog niveau zijn - zo kwam al eerder naar voren - veel
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wijken in het westen des lands, in het bijzonder de wijken in het Groene Hart.
Wijken op een stabiel laag niveau worden vooral aangetroffen in het noorden des
lands. In dit deel van Nederland domineren twee verschijnselen. Enerzijds is er een
positieve ontwikkeling: veel wijken stijgen, maar ook anderzijds zijn er veel wijken
die stabiel op achterstand blijven. Eenzelfde verschijnsel is waargenomen voor de
(beleids)categorie 'kleine kernen'.

Meer in het algemeen kan het volgende geconcludeerd worden.
- Noch binnen de steden, noch binnen de randgebieden rond die steden heeft een

omvangrijke opwaartse beweging van de wijken plaatsgevonden.
- In de steden is er een neerwaartse beweging, terwijl de randgebieden op een

stabiel hoog niveau blijven; de (ruimtelijke) tweedeling tussen stad en
omgeving wordt dus vooral veroorzaakt door ongunstige ontwikkelingen in de
steden.

- De situatie op het gebied van sociale achterstand is zowel voor de grote steden
in het westen als voor het noordelijke platteland ongunstig. Daarbij wordt de
ongunstige situatie voor de steden veroorzaakt door een sterke statusdaling van
veel wijken, die in het noorden door een permanentie van het lage statusniveau

- Het feit dat het noorden veel wijken heeft met een lage status lijkt een gunstige
uitgangssituatie. Naast permanentie op een laag niveau is alleen maar
statusstijging mogelijk. Dit is dan ook de situatie in verschillende dorpen in het
noorden, waardoor voor dit gebied kan worden gesproken van een duale
ontwikkeling (vooral veel gebieden met een permanent laag statusniveau, maar
ook verhoudingsgewijs veel gebieden die qua status stijgen).

De statusontwikkelingen van de wijken in de periode 1971-1995 blijken voor een
belangrijk deel verklaard te kunnen worden uit de positie van de wijken in de
uitgangssituatie. Zowel de sociale status van de wijk in 1971 als het aandeel
koopwoningen in dat jaar hebben de ontwikkelingen in een later stadium beïnvloed.
Er zijn echter ook veranderingen tussen 1971 en 1995 geweest die effect hebben
gehad op de statusontwikkeling. De relatieve groei van het aantal koopwoningen
was gunstig voor de statusontwikkeling.
Wanneer ervan wordt uitgegaan dat deze factoren in de toekomst op dezelfde
manier werkzaam zijn als in het verleden, leidt dat tot een onaantrekkelijk
perspectief voor de vier grote steden. In de vier grote steden blijft (in de periode
1995-2015) een groot aantal wijken (twee derde van alle wijken) op een stabiel laag
niveau. De omgeving van de vier grote steden (met name het Groene Hart) wordt in
de toekomst gedomineerd door stabiele hoge statuswijken, zij het minder dan op dit
moment. Deze sociaal-ruimtelijke tweedeling tussen stad en omgeving zal meer
dan in het verleden worden bepaald door de neerslag van de ontwikkelingen binnen
de stad.
In mindere mate is ook het toekomstbeeld voor de categorie 'aandachtsgebieden
platteland' somber. De helft van de wijken zal hier - naar verwachting - een stabiel
laag niveau houden. Daarnaast zal hier wel een lichte oververtegenwoordiging van
stijgende wijken zijn. 
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Het beeld van de andere rurale categorie, 'de kleine kern', is gunstiger. Het aandeel
stabiele lage statuswijken is iets kleiner dan het Nederlandse aandeel en het
percentage stijgende wijken is relatief hoog.
Op een meer algemeen geografisch niveau is de verwachting dat in het noorden
veel wijken die recentelijk opklommen tot hoge-statuswijk zich aan de top zullen
handhaven. Dit leidt hier echter niet tot een oververtegenwoordiging van deze
wijken. Evenals in het verleden blijft het noorden vooral gekenmerkt door een
combinatie van veel wijken met een stabiele lage status en veel stijgende wijken.
Ook het toekomstbeeld voor de wijken in de andere landsdelen is weinig afwijkend
van de situatie anno 1995.

11.3 Statusontwikkeling, verval en regeneratie

11.3.1 Woonfactoren

In deze publicatie werd uitgegaan van de redenering dat statusontwikkeling een
onderdeel is van een breder proces van verval en regeneratie van woongebieden. De
veroudering van een woongebied zou leiden tot een negatieve statusontwikkeling.
Nieuwere woongebieden zouden namelijk dusdanig attractief zijn dat zij die dat
kunnen opbrengen verhuizen naar die nieuwe woongebieden, waardoor er een
statusdaling in het oude woongebied ontstaat. Het proces versterkt zichzelf en
uiteindelijk blijft er een gebied over met een weinig weerbare bevolking en een zeer
laag statusniveau. Deze bevolking krijgt gezelschap van randfiguren uit de
samenleving, waardoor de buurt verloedert en sociaal onveilig wordt. Bij de
bevolking zelf wordt elk initiatief tot activiteit weggenomen. Het proces kan al in
een vrij vroeg stadium worden gekeerd als andere woonkenmerken dan bouwjaar de
statusontwikkeling positief beïnvloeden. Dit is het geval als deze kenmerken
overeenkomen met woonvoorkeuren. Door zowel verandering van de woonkenmer-
ken als verandering van de woonvoorkeuren kan bovendien regeneratie van
bepaalde woongebieden ontstaan. Vanaf dat moment is er niet alleen invloed van
fysieke ontwikkelingen op de sociale omgeving, maar beïnvloedt de statusontwikke-
ling ook de fysieke omgeving, zowel in positieve als in negatieve zin. 

De verwachting dat woonfactoren bepalend zijn voor de statusontwikkeling wordt
voor een groot deel door de feiten ondersteund. Wat betreft bouwjaar geldt daarbij
het volgende. Er is geen rechtlijnige relatie tussen specifiek bouwjaar en statusont-
wikkeling, maar wel is er een negatieve statusontwikkeling in relatie tot bepaalde
bouwjaarklassen (wijken met woningen uit de jaren vijftig en zestig). 
Bovendien kunnen de volgende verschijnselen worden gesignaleerd.
- De oorspronkelijke aanwezigheid van kleine woningen heeft geen verband met

de statusontwikkeling. De aanwezigheid van grote woningen heeft daaren-
tegen, vooral in de steden (> 50.000 inwoners), een positief effect. De aanwe-
zigheid van vierkamerwoningen (in 1971) en de bouw van driekamerwoningen
na 1971 hangen echter negatief samen met de statusontwikkeling. Daardoor
staan nu in wijkgroepen die gekenmerkt worden door daling, veel drie- en
vierkamerwoningen.
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- De oorspronkelijke aanwezigheid van laagbouwwoningen heeft geen positief
effect op de statusontwikkeling, terwijl de bouw van deze woningen in het
geheel geen effect heeft. Wel blijkt dat flat- en etagewoningen vaak
aangetroffen worden in wijken die zich kenmerken door een latere daling.

- Vooral de oorspronkelijke aanwezigheid van koopwoningen heeft een positief
effect. Er worden (daarom) veel koopwoningen aangetroffen in de
wijkcategorie die gekenmerkt wordt door een stabiele hoge status. Met name
gecorrigeerd voor andere factoren heeft ook de bouw van koopwoningen een
positieve invloed op de statusontwikkeling.

Geconcludeerd kan worden dat er vooral een relatie is tussen bepaalde woon-
factoren en een negatieve ontwikkeling, waarbij bouwjaar (veel woningen uit de
jaren vijftig en zestig) een belangrijke rol speelt. Een positieve ontwikkeling doet
zich voor in wijken waar in de uitgangssituatie veel koopwoningen stonden, of
waar in de periode 1971-1995 veel grote woningen zijn gerealiseerd. Verder blijken
vooral de aanwezigheid van grote woningen en de relatieve toename van de
koopwoningen gunstig te zijn geweest voor de statusontwikkeling. De aanwezig-
heid van veel flat- en etagewoningen ((middel)hoogbouw) leverde echter een
ongunstige statusontwikkeling op.

11.3.2 Demografie en binding

De statusontwikkeling is - naar verwachting - gerelateerd aan een zekere mate van
binding aan de buurt. Een negatieve statusontwikkeling gaat samen met een
geringe binding, gemeten aan de hand van een grote migratie uit de wijken. Hoe
meer er wordt verhuisd, hoe negatiever de ontwikkeling. De personen die uit de
dalende wijken verhuizen, vestigen zich in alle andere wijktypen, waarbij het
inkomen van de verhuisden weinig afwijkt van dat van de oorspronkelijke
bewoners van de wijken waar zij zich vestigen.
Een groot aantal verhuizingen is niet alleen een bindingsmaat, het is ook een
demografische indicator. Andere demografische indicatoren zijn het aandeel van de
alleenstaanden in de bevolking in 1971 (de uitgangssituatie) en de toename van dit
aandeel, evenals het aandeel buitenlanders in de bevolking. Bovendien zijn de
leeftijdsopbouw en de veranderingen daarin van belang.
De statusontwikkeling is negatiever naarmate het aandeel alleenstaanden toeneemt,
maar de relatie is niet sterk. Er is vooral een duidelijke relatie tussen een
ongunstige statusontwikkeling en het aandeel buitenlanders per wijk, zij het dat bij
een nadere uitsplitsing blijkt dat dat niet in alle categorieën wijken het geval is.
Daarbij speelt vooral een rol dat veel buitenlanders (etnische minderheden) slechts
toegang kunnen krijgen tot de minder attractieve delen van de woningmarkt in de
onaantrekkelijke dalende- of stabiele lage-statuswijken. 
Leeftijd in het uitgangsjaar is op zichzelf niet verbonden met statusontwikkelingen.
Wel is er een relatie tussen deze ontwikkelingen en veranderingen in de
leeftijdsopbouw. De dalende wijken werden in de loop van de tijd gekenmerkt door
vergrijzing, de stijgende door een relatief hoog blijvend aantal kinderen. 
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De vergrijzing van de wijken is te duiden als een tussenstap in het proces van
statusdaling. De woningen in de dalende, vergrijzende, wijken, behoren tot de
onderkant van de woningmarkt. Het zijn minder gewilde woningen, vooral kleine
flats uit de jaren vijftig en zestig. Veel oorspronkelijke bewoners zijn inmiddels
weggetrokken naar aantrekkelijker woningen. Degenen die zijn achtergebleven,
hebben weinig financiële mogelijkheden en een lage status. Wanneer zij - door
sterfte of door opname in een tehuis - hun huizen verlaten, zijn de vrijkomende
woningen slechts in trek bij hen die snel huisvesting willen, en/of degenen die
weinig financiële mogelijkheden hebben, met name jonge alleenstaanden en
buitenlanders (zie hiervoor). 

11.3.3 Sociale veiligheid

De statusontwikkeling blijkt enige samenhang te vertonen met sociale veiligheid.
Stabiele lage statuswijken scoren laag op een veiligheidsindex, evenals dalende
wijken. Bovendien zijn de perceptie van onveiligheid, het onveiligheidsgevoel, het
vermijdingsgedrag en het individueel slachtofferschap in wijken die naar het laag-
ste statusniveau dalen, hoger dan elders. In deze wijken zegt men vaak dat ver-
schillende aspecten van verloedering, diefstal van en uit vervoermiddelen, bedrei-
ging en geweldmisdrijven in de woonomgeving voorkomen. Verder is er ver-
houdingsgewijs vaak 'vermijdingsgedrag' (men komt bv. niet op 'enge plekken') en
voelt men zich er vaak onveilig. 
In de groepen 'dalende wijken' is men verhoudingsgewijs vaak slachtoffer van een
vermogensdelict of van een delict tegen de auto. 

De relatie tussen de veiligheidsaspecten en de statusontwikkeling is in de steden
(> 50.000 inwoners) minder sterk dan in het algemeen in Nederland. In de steden
wordt vooral uit de stabiele lage statusbuurten sociale onveiligheid gemeld. 
De relatief hoge mate van sociale onveiligheid in de sterk dalende wijken en die in
de stabiele lage statuswijken passen in het model dat statusontwikkeling ziet als een
onderdeel van het vervalproces. Dalende wijken zijn kwetsbaar, maar stabiele lage
statuswijken ook. Er wordt echter ook relatief vaak onveiligheid gesignaleerd in
wijken die vanuit een lage positie zijn opgeklommen naar een gemiddelde plaats.
Dit proces verhoudt zich slecht met de vervalredenering. Kennelijk weerhoudt een
bepaalde mate van sociale onveiligheid wijken er niet van in status te stijgen (dat
wil zeggen dat er mensen komen te wonen met een relatief hoge status, of dat zij
die zich qua status verhogen er niet wegtrekken). 
Hoewel het niveau van (ervaren) criminaliteit en verloedering in andere buurten
dan de huidige lage statusbuurten relatief laag is, wordt ook daar nog vaak melding
gemaakt van misdaad. Dit duidt erop dat andere factoren dan de statusontwikkeling
belangrijk zijn en wellicht belangrijker.
Na correctie voor andere verklarende factoren blijkt dan ook dat verklaring van de
statusontwikkeling op sociale onveiligheid minder wordt. Die andere factoren
worden dus belangrijker in de verklaring. Vooral de toename van het aandeel
alleenstaanden en die van het aandeel buitenlanders heeft invloed gehad. Daarbij is
van belang dat (jonge) alleenstaanden vaak de buurt slechts zien als een gebied
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waar ze tijdelijk verblijven. Buitenlanders wonen nog niet zo lang in de buurt. Deze
verschijnselen leiden tot een geringe binding aan de buurt. Door deze geringe
binding is de gevoeligheid van de buurt van crimineel gedrag relatief groot.

11.3.4 Voorzieningen

Er wordt verondersteld dat in hoge statuswijken veel voorzieningen zijn. Mensen in
dergelijke wijken zijn immers bemiddeld en mondig genoeg om een bepaald
voorzieningenniveau in stand te houden. Het blijkt echter dat vooral dalende - vaak
relatief centraal gelegen - wijken goed zijn voorzien, terwijl stijgende wijken vaak
voorzieningen moeten ontberen. In de steden zijn bovendien ook nadrukkelijker
dan landelijk in het algemeen de stabiele lage statuswijken goed voorzien. Ook het
platteland voldoet aan het algemene beeld, maar de differentiatie tussen de
wijkcategorieën is er iets kleiner.

11.4 Gebiedsgericht beleid

In dit samenvattende hoofdstuk is eerder aangestipt dat de statusontwikkeling van
de wijken in de vier grote steden leidt tot een blijvende sociaal-ruimtelijke twee-
deling tussen stad en omgeving. Om een dergelijke tweedeling tegen te gaan dan
wel te voorkomen, is door het ministerie van VROM een aantal wijken als
herstructureringsgebied aangewezen. In deze gebieden moet de woningvoorraad
veranderen. Er moet meer menging komen tussen koop- en huurwoningen en
tussen woningen in de verschillende prijsklassen. 
De herstructureringswijken zijn aangewezen op basis van een typologie van de
wijken. Een vergelijking tussen deze typologie en de indeling van wijken naar
statusontwikkeling leert dat gebieden in bepaalde wijktypen een negatieve status-
ontwikkeling hebben gekend. Uit deze gebieden zijn ook veel herstructurerings-
wijken geselecteerd. Er zijn echter consistent meer wijken bij negatieve statusont-
wikkeling betrokken dan er door het ministerie zijn geselecteerd. Dit roept de vraag
op of het aantal wijken dat gekozen is wel voldoet. Reeds vaker is aangegeven dat
herstructurering - wil deze succesvol zijn - vrij intensief moet zijn (Priemus 1997;
Teule en Leliveld 1997). Een relatief uitgebreide keuze van wijken helpt daarbij. 
Het succes van herstructurering wordt onder meer beoordeeld aan de hand van de
mate waarin in de toekomst een ruimtelijke tweedeling tussen stad en omgeving
aanwezig blijft. Uit de toekomstanalyses in dit Cahier blijkt dat een dergelijke optie
voor de vier grote steden waarschijnlijk is. 

Behalve het herstructureringsbeleid richt ook een deel van het grotestedenbeleid
zich op bepaalde stedelijke wijken, i.c. achterstandswijken. Het grotestedenbeleid
richt zich daarbij niet specifiek op de vier grote steden, maar ook op kleinere,
middelgrote steden. Dit zijn de steden waar in verschillende casestudies
probleemwijken zijn gesignaleerd. Door het ministerie van Binnenlandse Zaken is
een selectie gemaakt van een aantal van deze gemeenten, de zogenoemde G21-
gemeenten. 
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In dit Cahier kwam naar voren dat de G21-gemeenten doorgaans veel wijken
herbergen die sterk daalden op de statusrangorde. Deze dalende wijken zijn
bovendien sterk gevoelig voor criminaliteit. De veiligheidsscore is er erg laag. In
verschillende steden is de helft van het aantal wijken betrokken geweest bij een
sterke daling. Ook in de steden waar dat niet het geval is, lijken er problemen te
bestaan. Er is óf een sterke interne sociaal-ruimtelijke tweedeling (naast veel
dalende wijken zijn er ook veel wijken op een stabiel hoog niveau), óf er zijn enkele
wijken extreem sterk gedaald. Wel zijn er enkele steden onder de G21, waar de
gemiddelde daling van de wijken maar beperkt was. In een enkele stad (Leiden)
deed zich zelfs een gemiddelde stijging voor.
Deze verschijnselen rechtvaardigen - op enkele uitzonderingen na - de opname van
de desbetreffende gemeenten op basis van statusontwikkeling.

Op het platteland is er de beleidscategorie 'aandachtsgebied platteland', met
aandacht voor lokale facetten van de leefsituatie. De gebieden die onder dit beleid
vallen, zijn zelden betrokken bij een statusdaling, maar staan vaak op een stabiel
laag niveau. In die zin is vanuit het perspectief van statusontwikkeling de aandacht
voor deze gebieden terecht. Wel valt daarbij op dat de beleidsacties van geheel
andere aard zijn dan in de steden. Wordt in de steden herstructurering toegepast (of
een bestuurlijke aanpak via het grote stedenbeleid), hier is vooral aandacht voor
verbetering van de economische structuur.

11.5 Algemene conclusie

Wanneer de statusontwikkeling van wijken wordt gerelateerd aan andere verschijn-
selen, blijkt dat vooral woonfactoren de statusontwikkeling beïnvloeden. Daarbij is
vooral de situatie in het uitgangsjaar van belang, waaronder ook het statusniveau
van de wijk op dat moment. Ontwikkelingen sindsdien hebben wel invloed, maar
die invloed is relatief beperkt. Vooral wanneer in de onderzoeksperiode veel
woningen uit de bouwperiode 1950-1970 aanwezig waren (en dat zijn veel van de
flatwoningen en drie- en vierkamerwoningen) is de statusontwikkeling negatief
geweest. Bovendien frustreerde een relatief lage positie toen vaak een gunstige
ontwikkeling. 
Positief waren de invloed van de aanwezigheid van koopwoningen in 1971 en de
bouw van dergelijke woningen sindsdien. 

Een negatieve statusontwikkeling gaat samen met sociale onveiligheid, hoewel die
relatie niet geheel eenduidig is. Wel wordt sociale onveiligheid ook gevoed door
demografische instabiliteit (veel vertrek uit de buurt), en gaat ook deze demogra-
fische instabiliteit samen met een negatieve statusontwikkeling. Dit betekent dat het
model, waarin een negatieve statusontwikkeling als een onderdeel van een breder
vervalproces wordt gezien, voor een belangrijk deel wordt ondersteund door de
gegevens. Een bepaalde verandering in de relatieve positie van de woningvoorraad
in bepaalde wijken (bijvoorbeeld veroudering door bouw elders) leidt tot
statusdaling. Vervolgens ontstaat een geringe binding met de wijk, evenals relatief
veel (ervaren) sociale onveiligheid. Er kan echter niet worden gesteld dat sociale
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onveiligheid direct door de statusontwikkeling wordt bepaald. Er zijn daarvoor te
veel andere factoren die op het ontstaan van sociaal (on)veilige situaties invloed
hebben.

De omgekeerde weg, een regeneratieproces doet zich daar voor waar de bevolking
niet sterk vergrijst, maar waar middenleeftijdsgroepen in omvang toenemen.
Daarbij wordt het proces bevorderd door een toenemend aandeel koopwoningen en
grote woningen. Dergelijke processen hebben in de (vier) grote steden in onvol-
doende mate plaatsgevonden om op grote schaal voor gentrification te kunnen
zorgen. Het proces deed zich vooral voor in kleine plaatsen op het platteland. Ook
in de toekomst zal een stedelijke regeneratie op grote schaal - naar verwachting -
uitblijven. Het beeld voor kleine plattelandskernen is daarentegen voor de nabije
toekomst positief, gezien voorziene stijgingen daar.

Zowel het herstructureringsbeleid als een deel van het grote stedenbeleid is gericht
op het tegengaan en vermijden van achterstanden. Het op het platteland vigerende
aandachtsgebiedenbeleid heeft een iets andere ingang, doordat het ook tracht een
einde te maken aan negatieve aspecten van de materiële leefsituatie. In alle drie
gevallen (gebieden betrokken bij herstructureringsbeleid, gebieden betrokken bij
grotestedenbeleid en gebieden in de categorie 'aandachtsgebieden platteland') lijkt
daarom een keuze van de gebieden te rechtvaardigen op grond van de statusont-
wikkeling. 

Verschillende wijken zijn (zo) sterk gedaald op de statusranglijst dat ze tot de
honderd sterkste dalers behoren. Deze wijken zijn in de jaren vijftig of - vaker nog -
in de jaren zestig gebouwd. Ze herbergen veel drie- en (vooral) vierkamerwonin-
gen, veel flats, en veel huurwoningen. De mate waarin de kenmerken voorkomen
leidt ertoe te verwachten dat ze veelal in combinatie voorkomen, dus meergezins-
huurwoningen uit de jaren vijftig en zestig, met drie of vier kamers. Dergelijke
woningen zijn veelal van een matige tot slechte kwaliteit. Ze zijn vaak tochtig en
gehorig. Ze zijn vaak zonder lift gebouwd. Ze zijn gebouwd in een periode dat
kwantiteit voor kwaliteit ging. De naoorlogse (kwantitatieve) woningnood moest
worden opgelost. 

Veel van de wijken, die sterk zijn gedaald,  bevinden zich in de grote steden. Is in
Nederland het aandeel van deze wijken 3%, in de grote steden is het 17%. De
wijken met meergezinshuurwoningen in de grote steden zijn voor diverse groepen
onaantrekkelijk gebleken. Zodra de financiële situatie dat toeliet en er buiten de
stad mogelijkheden waren, betrokken zij een aantrekkelijke woning in een eveneens
aantrekkelijke omgeving: de eengezinskoopwoning. Bij gebrek aan voldoende van
dergelijke woningen in de grote stad was een verhuizing naar een plek buiten de
stad noodzakelijk. Lagere inkomensgroepen bleven in de stad achter en vergrijsden
daar. Nog altijd blijkt in de wijken die het sterkst daalden een hoog aandeel 65-
plussers te wonen. Langzamerhand verlaten deze echter hun woningen, hetzij door
een laatste stap in hun wooncarrière (opname in bejaardenoord of verpleeghuis),
hetzij door sterfte. 
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De relatief slechte kwaliteit, het behoren tot de weinig geliefde huursector en de
onaantrekkelijke bouwvorm hebben de woning inmiddels doen belanden aan de
onderkant van de woningmarkt. Slechts weinigen zijn geïnteresseerd in vrijkomen-
de woningen uit dit segment. Alleen degenen die een slechte toegang tot de
woningmarkt hebben, zoals jonge alleenstaanden en buitenlanders, wensen deze
relatief goedkope woningen te betrekken.

Wat betekent een en ander voor de toekomst? Eerder kwam in deze samenvattende
beschouwing aan de orde dat - uitgaande van huidige verwachtingen omtrent de
koop/huurverhouding - de meest waarschijnlijke ontwikkeling is dat de sociaal-
ruimtelijke scheiding tussen vooral de vier grote steden en hun omringende suburbs
aanwezig blijft. Dit toekomstbeeld is er ondanks een verwachte relatieve achter-
uitgang van wijken in de huidige suburbs, vooral de relatief grootschalige. Met
betrekking tot de groeikernen wordt een vergelijkbaar beeld verwacht. Welke
wijken gaan hier achteruit?  Het gaat ook dan vooral om wijken met huurwoningen,
meergezinswoningen en relatief kleine woningen (vier kamers of minder), en niet
meer uitsluitend om wijken uit de jaren vijftig en zestig. Ook recentere wijken
(wijken uit de jaren zeventig, en in de groeikernen ook wijken uit de jaren tachtig)
komen in beeld. Deze wijken bevatten in de toekomst de woningen aan de
onderkant van de woningmarkt. Evenals statusrangordes zijn posities op de
woningmarkt relatief; er is altijd een onderkant van de woningmarkt. 
Daarbij is van belang dat steeds vaker het huren van een woning een kenmerk van
lagere inkomensgroepen is, en het kopen van een woning een kenmerk van
midden- en hoge inkomens (SCP 1998). Inkomen is een belangrijk onderdeel van
het status begrip. Er kan daarom verwacht worden dat in wijken waar veel koopwo-
ningen gebouwd worden, veel hoge inkomensgroepen en - dus - ook hoge
statusgroepen gaan wonen. Voorzover het om Vinex-wijken gaat (de relatief
grootschalige nieuwbouwwijken die momenteel rond de grote steden gerealiseerd
worden), is dan ook - gezien de grote hoeveelheid koopwoningen die gebouwd
worden (bovendien vaak als eengezinswoning uitgevoerd) - een lage positie op de
toekomstige statusrangorde niet te verwachten.  
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SUMMARY

1. Introduction

The central theme of this publication is the social disadvantage (or social status) of
neighbourhoods. For the purpose of the study, the concept of status was defined
operationally in terms of education, employment and income, with the study
examining changes in these aspects. Data on social disadvantage in the
neighbourhoods studied were charted for two reference years, then ranked from
high to low social status. The rankings for the two reference years were then
compared, enabling rises and falls in neighbourhoods' status to be identified. 

The study examined which other characteristics of neighbourhoods correlate with
the development of their status. It was assumed that housing factors initially affect
this development. In a later phase the status development can impact on the
physical environment, as well as on the demographic stability of residential
neighbourhoods, their safety and their population profile. It was expected that a
mutual correlation would be found between demographic stability or instability and
status development, with the latter being influenced by the degree of stability: A
correlation was also assumed between status development and the level of amenities
in neighbourhoods, and between status development and the (lack of) involvement
of neighbourhoods in policy initiatives.

To gain an impression of these correlations, the Dutch neighbourhoods were
classified according to their status development. Table 11.1 summarises the
nine neighbourhood categories.

Table 1 Neighbourhood types, by status development

high status 1971 average status 1971 low status 1971

high status 1995 Type: stable - high type rising type: rising 
(from average to high) (from low to high)

average status 1995 type: falling type: stable - average type: rising 
(from high to average) (from low to average) 

low status 1995 type: falling type: falling type: stable – low
(from high to low) (from average to low)

  

2. Where are the 'rising' and 'falling' neighbourhoods?

Based on the literature, neighbourhoods with rising social status would appear most
likely to occur in urban and suburban areas. Many studies of urban areas report a
process of gentrification (regeneration of old residential districts due to the influx
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of higher income and educational groups). The higher status of (neighbourhoods in
the) suburban areas is said to be caused by the influx of prosperous former city-dwellers.

Taking the Netherlands as a whole, however, no such (strong) rises in the status of
neighbourhoods are observed. Even if the sample is restricted to urban
neighbourhoods with more than 50,000 inhabitants, no clear indications of
gentrification are found. The areas where the greatest rise has taken place are the
suburbs, particularly those which already had a sizeable population in 1971. 

Limiting the study area even further to the four major cities (Amsterdam,
Rotterdam, The Hague and Utrecht) also produces virtually no evidence of
gentrification. Only one neighbourhood which is referred to in the literature as
undergoing such a process was found in reality to show a slight rise in social status.
The majority of neighbourhoods in the major cities showing a (slight) increase in
social status are already stable high-status neighbourhoods (in other words, the
increase in status takes place within this category).

Similarly, no clear increase in social status was observed in the peripheral urban
municipalities. Policy categories such as 'Green Heart' (aimed at preserving the
green belt area around and between the four major cities), which can be regarded as
focusing on the peripheries of the major cities, and the 'New Towns' (focusing on
individual areas within those peripheries), are characterised mainly by
neighbourhoods that continue to show a stable high status. Falls in status are also
observed, however, probably because of rather than despite the (often less attrac-
tive) new development (especially in the medium and high-rise dwellings built in
the 1970s and early 80s).
 
In small suburbs (peripheral municipalities with less than 50,000 inhabitants),
housing construction has generally been more in line with people's housing
preferences. As a result, declining status is not common in these areas.
Nonetheless, here again the most prominent feature is stable high status.
Rises in status occur mainly in rural areas. A relatively large number of neighbour-
hoods in small – and especially very small – municipalities show a rise in status, as
do the small residential centres often located within those municipalities. The same
applies for neighbourhoods in the north of the country – a rural region by Dutch
standards. 

Neighbourhoods with a falling status are found typically in large urban areas, with
the steepest falls in the four major cities. They include both urban renewal zones
and neighbourhoods built in the 1950s and 60s. The urban renewal zones include
many neighbourhoods which had the lowest status in both 1971 and 1995, though
the development of 'low-status' neighbourhoods in urban areas was highly dynamic,
with many neighbourhoods undergoing a decline in status.

Neighbourhoods with a stable low status are found mainly in the north of the
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country, a region dominated by two phenomena: on the one hand there is a positive
trend, with many neighbourhoods seeing an increase in status, whilst on the other
hand, many neighbourhoods have a stable low status. The same phenomenon is
found in the (policy) category 'small villages'.

More generally, the following conclusions can be drawn.
- No material rise in neighbourhood status can be observed either in the cities or

their suburbs.
- A downward trend can be observed in the cities, whereas the suburbs remain at

a stable high level; the gulf between cities and their surroundings is thus
caused by negative developments in the cities.

- Both the major cities in the west and the rural north of the country have a low
social status. The position of the cities is caused mainly by a sharp fall in the
status of many neighbourhoods, and in the north by the permanent low status of
many neighbourhoods.

- The large number of low-status neighbourhoods in the north appears to be a
good starting position: unless they remain at a stable low status level, their
status can only improve. This is indeed the case in some northern villages,
which gives rise to a dual trend – many regions with a permanently low status,
but also relatively large numbers of areas with rising status.

The changes in status of the neighbourhoods in the period 1971-1995 can be
largely explained in terms of their position at the start of the period. Both the status
of a neighbourhood in 1971 and the percentage of owner-occupied dwellings it
contained in that year influenced later developments. However, other changes
between 1971 and 1995 also affected the trend in status. The relative growth in the
number of owner-occupied dwellings had a positive effect.

If we assume that these factors will continue to operate in the future in the same
way as in the past, the prospect for the large cities is not rosy: many neighbour-
hoods in the four major cities (two-thirds of all neighbourhoods) will retain their
stable low status level in the period 1995-2015. The areas surrounding the four
major cities (especially the 'Green Heart') will be dominated by stable high-status
neighbourhoods, albeit to a lesser extent than at present. This socio-geographic
division between city and suburb will be determined to a greater extent than in the
past by developments within the cities.

The future for the 'rural focus areas' is also sombre, if less so. Half these neighbour-
hoods are likely to retain their low social status, though there will also be a slight
overrepresentation of 'rising status' neighbourhoods. The picture in the other rural
category, the 'small villages', is better: the proportion of stable low-status
neighbourhoods is lower than the national average, and the percentage of 'rising
status' neighbourhoods is relatively high.

At a more general geographical level, many neighbourhoods in the north which
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have recently attained high status are likely to retain that status. This will not
however lead to an overrepresentation of these neighbourhoods: as in the past, the
north will be chiefly characterised by a combination of many neighbourhoods with
a stable low status and many 'rising status' neighbourhoods. The future for
neighbourhoods in other parts of the country also differs little from the situation in
1995.

3 Development of status: decline and regeneration

3.1 Housing factors

This publication is based on the assumption that changes in status are part of a
broader process of decline and regeneration of residential areas. Under this
assumption, ageing of a residential area leads to a decline in status, with newer
areas being seen as desirable enough to attract those who can afford it to move into
them, thus leading to a drop in status in the old neighbourhoods. This process is
self-reinforcing and ultimately an area is left with a dejected population and a very
low status. This population is joined by figures from the margins of society, so that
the neighbourhood degenerates and becomes unsafe. The population itself is robbed
of every initiative to undertake action. This process can be reversed at a fairly early
stage if other housing characteristics than year of construction have a positive
influence on a neighbourhood's status, for example if those characteristics match
housing preferences. Moreover, changing both the housing characteristics and the
housing preferences can help regenerate certain residential areas. From then on the
social environment is influenced by physical developments, which in turn are
influenced – both positively and negatively – by the development of the
neighbourhood's status.

The expectation that housing factors determine the development of status is largely
borne out by the facts. No direct correlation is found between a specific year of
construction and development of status, though a decline in status can be associated
with certain construction year categories (neighbourhoods with homes built in the
1950s and 60s). In addition, the following phenomena can be observed.
- The original presence of small dwellings shows no correlation with status

development. The presence of large homes, by contrast – especially in urban
areas with more than 50,000 inhabitants – has a positive influence. There is
however a negative correlation between the presence of four-room dwellings (in
1971) and the construction of three-room homes after 1971 and the
development of status. The result is that neighbourhoods with declining status
now contain many three and four-room dwellings.

- The original presence of low-rise dwellings does not have a positive effect on
status development, and the building of such homes has no effect at all. Flats
are however frequently found in neighbourhoods which undergo a later fall in
status.

- The original presence of owner-occupied homes, in particular, has a positive
effect. Many such homes are (consequently) found in neighbourhoods with a
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stable high status. When corrected for other factors, the construction of owner-
occupied homes also has a positive impact on status development.

It can be concluded that there is a strong correlation between certain housing
factors and negative status development, with year of construction (large numbers
of 1950s and 60s homes) a key factor. Neighbourhoods with large numbers of
owner-occupied homes in the starting situation, or where many large homes were
built in the period 1971-1995, have seen a rise in status.

3.2 Demography and bonding

The expectation is that there is a correlation between status development and a
degree of bonding of residents with their neighbourhood, with a decline in status
being accompanied by low bonding, measured in terms of extensive migration from
the neighbourhoods concerned: the greater the exodus, the sharper the decline in
status. People moving out of 'declining' neighbourhoods settle in all other
neighbourhood types, with the income level of those moving house deviating little
from the income of the original inhabitants of the neighbourhoods to which they
move.

Moving house is not only a measure of bonding, but is also a demographic
indicator. Other demographic indicators include the percentage of single-person
households in the population in 1971 (the starting point for the study) and the
increase in this percentage, as well as the proportion of foreign immigrants in the
population. Age profile and its development also plays an important role.

The movement in status is more negative as the number of single-person
households increases, though the correlation is fairly weak. The clearest correlation
is between decline in status and the proportion of foreign immigrants per
neighbourhood, though closer analysis shows that this does not apply to all
neighbourhood categories. The fact that many foreign immigrants (ethnic
minorities) have access only to the less attractive segments of the housing market in
unattractive neighbourhoods with declining or stable low status, is the main
contributory factor here.

Of itself, the age profile of a neighbourhood at the start of the study has no effect on
status development. There is however a correlation between this development and
changes in the age profile: 'declining' neighbourhoods are characterised by ageing
over time, the 'rising' neighbourhoods by a consistently high number of children. 

3.3 Safety

Some correlation was found between status development and the safety of a
neighbourhood. Neighbourhoods with a stable low status achieve a low score on a
safety index, as do neighbourhoods with declining status. Moreover, the perceived
lack of safety and feeling of lack of safety, avoidance behaviour and occurrence of
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individual victims are higher in neighbourhoods which decline to the lowest status
level than in other neighbourhoods. People in these neighbourhoods frequently
report degeneration, theft from vehicles, threats and crimes of violence in the living
environment. 'Avoidance behaviour' (e.g. steering clear of 'dangerous places') is
relatively frequent in these neighbourhoods, and people often feel unsafe there.
People in 'declining neighbourhoods' are relatively often the victims of theft or car
crime. 

The correlation between safety aspects and status development is less pronounced
in urban areas (>50,000 inhabitants) than in the Netherlands in general. The
greatest lack of safety is reported in urban neighbourhoods with a stable low status. 

The relative lack of safety in neighbourhoods with a steeply declining status or
stable low status fits in with the model which portrays status development as part of
the process of decay. 'Declining' neighbourhoods are vulnerable, but so are those
with a stable low status. However, lack of safety is also reported relatively
frequently in neighbourhoods that have risen from low status to an average
position. This is difficult to reconcile with the 'decay' theory. Evidently a certain
lack of safety does not prevent the status of a neighbourhood from increasing (i.e.
people with a relatively high status come to live there, or people whose status
increases do not leave). 

Although the level of (perceived) crime and degeneration in neighbourhoods other
than today's low-status neighbourhoods is relatively low, there too there are
frequent reports of crime. This indicates that other factors besides status
development are important – perhaps more important.

After correction for other explanatory factors, therefore, status development has
become less important as a factor in explaining lack of safety. In other words, other
factors become relatively more important in explaining the phenomenon. In
particular, the increasing proportion of single-person households and foreign
immigrants have had a major influence. An important consideration here is that
(young) single-person households frequently see the neighbourhood as only a
temporary place of residence. This, combined with the fact that foreign immigrants
have only recently moved to many neighbourhoods, means that there is little
bonding with the local neighbourhood. This in turn makes the neighbourhood
susceptible to criminal activity.

3.4 Amenities

It is assumed that high-status neighbourhoods boast many amenities: residents of
such neighbourhoods are prosperous and emancipated enough to maintain a certain
level of amenities. In practice, however, 'declining' neighbourhoods possess have
good amenities, while 'rising' neighbourhoods often lack certain amenities. Stable
low-status neighbourhoods in urban areas generally have better amenities than the
national average. Rural neighbourhoods also match the general picture, though the
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differentiation between neighbourhood categories is slightly smaller.

4 Specific regional policy

As mentioned earlier in this chapter, the status development of neighbourhoods in
the four major cities has led to a permanent socio-geographic division between the
cities and the surrounding areas. To combat or prevent such divisions, the Dutch
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment has designated a
number of neighbourhoods as 'restructuring zones'. The housing stock in these
zones is to be changed to create a greater mix between owner-occupied and rented
homes in the various price categories.

The restructuring zones have been designated on the basis of a neighbourhood
typology. Comparing this typology with the classification of neighbourhoods by
status development shows that regions in certain neighbourhood types have
undergone a decline in status, and many of the restructuring zones selected are
located in these regions. However, there is a consistently higher number of
neighbourhoods with a negative status development than the Ministry has selected;
this raises the question of whether the number of neighbourhoods selected is
adequate. It has been shown repeatedly that, if it is to be successful, restructuring
must be fairly intensive (Priemus 1997; Teule and Leliveld 1997). A relatively wide
selection of neighbourhoods is useful here.
The success of a restructuring initiative is judged among other things by the degree
to which a socio-geographic division remains between cities and their
surroundings. The future analyses in this Report show that such a division is likely
to remain in the four major cities. 

Apart from the restructuring policy, much of the major cities policy targets specific
urban neighbourhoods, or disadvantaged neighbourhoods. The policy is not focused
exclusively on the four major cities, but also on smaller, medium-sized cities -
precisely the places where a range of case studies have identified problem
neighbourhoods. The Dutch Ministry of the Interior has selected a number of these
areas, which are known as the G21-municipalities. 

This study found that the G21-municipalities generally contain many
neighbourhoods which have undergone steep declines in status. Moreover, these
'declining' neighbourhoods have high crime rates and score very low on safety. In
some cities, half the neighbourhoods involved in the initiative have undergone a
sharp decline in status, and even in cities where this is not the case, there appear to
be problems. There is a sharp internal socio-geographic division (in addition to
large numbers of 'declining' neighbourhoods there are also many with a stable high
status), or else a number of neighbourhoods have undergone a very sharp decline in
status. On the other hand, in some of the cities covered by G21 the average decline
in neighbourhood status was lower, and in one city (Leiden), the average status
actually rose.
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With a few exceptions, these findings justify the inclusion of the neighbourhoods
concerned on the basis of status development.

The 'rural focus area' is a policy category targeting local aspects of the social
environment. Areas covered by this policy have rarely undergone a drop in status,
but often have a stable low status. In this sense, from the perspective of status
development the attention focused on these areas is justified. The policy initiatives
for these areas are quite different from those in the cities: where restructuring is
used in urban areas (or an administrative approach via the major cities policy), in
rural regions attention focuses primarily on improving the economic structure.

5 General conclusion

Relating the status development of neighbourhoods to other phenomena reveals
housing factors as having the most influence. The situation in the starting
(reference) year is especially important, as is the status of the neighbourhood at that
time. Though later developments do have an effect, it is relatively limited. In
particular, neighbourhoods containing large numbers of homes built between 1950
and 1970 during the study period (a category including many flats and three and
four-room homes) have undergone a decline in status. Moreover, a relatively low
status then often hampered a subsequent rise in status. The presence of owner-
occupied homes in 1971 and the subsequent construction of such homes had a
positive impact. 

A decline in status is accompanied by a pronounced lack of safety, though this
correlation is not totally uniform. Lack of safety is also fuelled by demographic
instability (high exodus rate from the neighbourhood), and this demographic
instability is in turn accompanied by a negative trend in status. This means that the
model in which a decline in status is seen as part of a broader process of
degeneration is largely supported by the data. Certain changes in the relative
position of the housing stock in certain neighbourhoods (e.g. ageing due to new
construction elsewhere) leads to a fall in status. This in turn gives rise to low
bonding with the neighbourhood, and to a relatively frequent perception of a lack of
safety. It cannot however be asserted that lack of safety is caused directly by the
status development: there are too many other factors influencing the development
of safe or unsafe situations.

The reverse phenomenon, regeneration, occurs where there is no marked ageing of
the population but the number of people in mid-life is increasing. This process is
fostered by a rise in the number of owner-occupied and large homes. In the (four)
large cities, such processes have taken place insufficiently to lead to gentrification
on any scale; gentrification has taken place primarily in small rural communities.
In the future, too, large-scale urban regeneration is unlikely. The picture for small
rural residential centres, by contrast, is positive for the near future, given the
anticipated status increases.
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Both the restructuring policy and a part of the major cities policy are directed
towards combating and preventing disadvantage. The current 'focus areas' policy
for rural regions adopts a slightly different perspective, since it also appears to be
attempting to put an end to the negative aspects of the material living environment.
In all three cases (areas covered by the restructuring policy, areas covered by the
major cities policy and areas in the 'rural focus areas' category), therefore, a
selection of areas based on status development appears to be justified. 

Some neighbourhoods have fallen (so) sharply in the status rankings that they are
in the top-100 of 'fallen neighbourhoods. These neighbourhoods were built in the
1950s or - more commonly - 1960s. They contain large numbers of three and four-
room dwellings, flats and rented homes. The degree to which these features occur
leads to the expectation that they mainly occur in combination, i.e. multiple-family
dwellings (flats) built in the 1950s and 60s, with three or four rooms. Such homes
are often of poor to moderate quality. They are often draughty and have poor sound
insulation, and often have no lift. They were built in a period when quantity was
more important than quality, when the prime concern was to eliminate the post-war
housing shortage.

Many of the neighbourhoods whose status has fallen sharply are in the large cities;
the proportion of such neighbourhoods in the Netherlands as a whole is 3%,
compared with 17% in the big cities. Neighbourhoods comprising rented flats in
the big cities have proved unattractive to many resident groups; as soon as their
financial circumstances permitted and there were opportunities outside the city,
they moved to an attractive dwelling in an attractive setting: the single-family
owner-occupied home. Lack of sufficient such homes in the big cities made it
necessary to move out. Lower income groups remained behind in the cities, which
were thus left with an ageing population. It is still the case that the populations of
neighbourhoods which have seen the sharpest falls in status contain a high
proportion of over-65s. Gradually, however, these people leave their homes, either
because of a final step in their housing 'career' (admission to a residential home for
the elderly or a nursing home), or through death.
 
Their relatively poor quality, the fact that they are in the unpopular rented sector
and their unattractive form of construction have pushed these dwellings to the
bottom of the housing market. Few people are interested in homes which become
available in this segment. Only those who have difficulty accessing the housing
market, such as young single persons and foreign immigrants, are keen to occupy
these relatively cheap homes.

What does all this imply for the future? As stated earlier, based on current
expectations regarding the ratio of owner-occupied to rented dwellings, the most
likely development is that the socio-geographic schism between the four major
cities in particular and their suburbs will remain. This is in spite of the projected
relative decline in the status of neighbourhoods in today's suburbs, especially the
relatively large ones.. The 'urban development centres' are expected to undergo a
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similar trend. Which are these neighbourhoods? Mainly they are neighbourhoods
with rented dwellings, flats and relatively small dwellings (four rooms or less).
They are no longer exclusively neighbourhoods built in the fifties and sixties,
however, but also include more recent neighbourhoods (dating from the 1970s and,
in the urban development centres, the 1980s). In the future these neighbourhoods
will contain the homes at the lower end of the housing market. Like status
rankings, positions on the housing market are relative, and there is always a lower
end.

An important factor here is that renting a home is increasingly becoming a feature
of lower income groups, and owner-occupation a characteristic of medium and high
incomes (SCP 1998). Income is an important element in the notion of status. This
makes it likely that neighbourhoods containing large numbers of owner-occupied
homes will attract many high-income - and thus also high-status - groups. This
implies that the VINEX developments (the relatively large-scale new developments
currently being built around the major cities), with their large proportion of owner-
occupied homes (which are furthermore in the form of single-family dwellings), are
unlikely to occupy a low position in the future status rankings.
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BIJLAGE A  DE METING VAN SOCIALE ACHTERSTAND/SOCIALE
STATUS IN LATERE STUDIES

Het begrip 'sociale achterstand' toen

In het SCP-Cahier Sociale achterstand in wijken en gemeenten (SCP 1980) wordt
sociale achterstand geïnterpreteerd als wat toen heette 'laagstgeklasseerdheid'. Bij
dit begrip wordt niet uitsluitend met inkomen (relatieve armoede) rekening
gehouden. Er komen meer facetten van de sociale positie aan bod. Het gaat dan om
het aandeel in de verdeling van schaarse goederen. Andere interpretaties die tijdens
het schrijven van het Cahier opgeld deden, werden door de auteurs afgewezen. 
De interpretatie van 'het achterblijven' wordt in SCP (1980) te eng gevonden. In het
begrip 'achterblijven' is een zekere permanentie opgenomen, zowel van de positie
die iemand inneemt als van zijn bestaan onder een bepaalde (minimum)grens. De
permanentie houdt in dat er een onderste sociale laag ontstaat die van generatie op
generatie de onderste blijft. Deze laag wordt gekarakteriseerd door een eigen
subcultuur. De auteurs vinden dat zo'n groep niet een exclusieve doelgroep van
achterstandsbeleid kan zijn. De doelgroep moet zich ook uitstrekken tot degenen
die 'alleen gedurende hun eigen leven achterblijven'.
Een laatste interpretatie die in SCP (1980) wordt afgewezen, is die waarin de
mening van de betrokkene over zijn eigen toestand vooropstaat. Iemand zou zich in
deze visie pas in een sociale-achterstandssituatie bevinden als hij zijn objectieve
achterstand ook als zodanig ervaart. De interpretatie wordt om zowel principiële als
praktische redenen afgewezen. Het principiële bezwaar is daarin gelegen dat
achterstandsbeleid zich bezwaarlijk kan beperken tot degenen die een
achterstandssituatie ervaren. Het is in strijd met de traditie waaruit de leerplicht is
voortgekomen en die een speciale werksoort (het opbouwwerk van destijds) in het
leven heeft geroepen om mensen zich van hun eigen situatie bewust te maken,
aldus de auteurs in SCP (1980). Verder wordt erop gewezen dat de ervaring en
waardering van de eigen situatie geen stabiele gegevens zijn.

De variabelen in de meting

De variabelen die destijds in de maat voor sociale achterstand waren opgenomen,
zijn:
- percentage beroepsbeoefenaren met niet meer dan lager onderwijs

(beroepsbeoefenaren met basisonderwijs en idem met lager onderwijsniveau) /
(totale beroepsbevolking);

- percentage beroepsbeoefenaren met (meer dan) middelbaar onderwijs
(beroepsbeoefenaren met middelbaar, semi-hoger en hoger onderwijsniveau) /
(totale beroepsbevolking);
Percentage hoofden van huishoudens en alleenstaanden in de sociale groep
'hogere employé'
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(hoofden van huishoudens en alleenstaanden in de sociale groep 'hogere
employé') / (totaalaantal hoofden van huishoudens en alleenstaanden jonger
dan 65 jaar);

- percentage hoofden van huishoudens en alleenstaanden in de sociale groep
'arbeider met inkomen minder dan 12.000 gulden'
(hoofden van huishoudens en alleenstaanden in de sociale groep 'arbeider met
inkomen minder dan 12.000 gulden') / (totaalaantal hoofden van huishoudens
en alleenstaanden jonger dan 65 jaar);

- percentage hoofden van huishoudens en alleenstaanden zonder beroep,
uitsluitend levend van AOW/AWW, eventueel aangevuld met bijstand
(hoofden van huishoudens en alleenstaanden zonder beroep met AOW/AWW,
eventueel aangevuld met bijstand) / (totaalaantal hoofden van huishoudens en
alleenstaanden zonder beroep);

- percentage hoofden van huishoudens en alleenstaanden met beroep met een
inkomen van minder dan 8.000 gulden 
(hoofden van huishoudens en alleenstaanden met beroep met een inkomen van
minder dan 8.000 gulden) / (totaalaantal hoofden van huishoudens en
alleenstaanden);

- percentage autobezitters in de beroepsbevolking
(totale beroepsbevolking minus beroepsbeoefenaren die niet over een
personenauto beschikken) / (totale beroepsbevolking);

- percentage huishoudens en alleenstaanden met een telefoonaansluiting
(huishoudens en alleenstaanden met telefoon) / (totaalaantal huishoudens en
alleenstaanden);

- percentage woningen met een huurwaarde van minder dan 480 gulden per jaar
(huurwaarde minder dan 480 gulden per jaar) / (totaalaantal woningen);

- percentage woningen zonder badgelegenheid
(woningen zonder badgelegenheid) / (totaalaantal bewoonde woningen);

- percentage middelbaar en hoger dagonderwijs volgenden 
(middelbaar en hoger avo en mbo en hbo) / aantal dagonderwijs volgenden van
14 jaar en ouder).

Deze variabelen werden via principale-componentenanalyse teruggebracht tot
enkele dimensies, waarvan de eerste tot 'maat van sociale achterstand' werd
benoemd. De verklaarde variantie op deze factor bedroeg 58%. Daarbij hadden
vrijwel alle variabelen hoge ladingen op die factor. De hoogste lading (afgezien van
het teken) werd behaald door de variabele 'beoefenaren met (meer) dan middelbaar
onderwijs' (-0,92), de laagste door de variabele 'woningen zonder badgelegenheid'
(0,59).
Deze 'uitgebreide achterstandsmaat' is vergeleken met de maat die gebruikt werd
om de toestand van 1971 te vergelijken met die van 1995. De correlatie tussen de
meer uitgebreide maat en de maat die in dit Cahier is gebruikt, bedraagt 0,79.
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Kritiek op de oorspronkelijke maat van sociale achterstand 1971

In 1980 was een belangrijk kritiekpunt op de omschrijving van sociale achterstand
dat het onjuist zou zijn het concept eendimensionaal op te vatten. Sociale
achterstand kan op allerlei terreinen optreden, en sociale ongelijkheid stopt ook niet
bij bezit en inkomen. 
Wassink en Geurts (1980) bekritiseerden de scalaire score, dat wil zeggen een
enkele samenvattende maat voor sociale achterstand. De kritiek is gebaseerd op het
idee dat het toenmalige welzijn(sbeleid) een toenemende differentiatie zou
vertonen. Er zou op grond van dat verschijnsel eerder behoefte zijn aan specifieke
en gedifferentieerde informatie dan aan een algemene maat. Daarbij stellen de
commentatoren dat de elf indicatoren ogenschijnlijk homogeen zijn, maar dat in
feite niet zijn. De beschrijving van de data in een eendimensionale ruimte blijkt
gebrekkig mogelijk te zijn: de verklaarde variantie zou laag zijn (zie ook § 1.5.2),
wat betekent dat de berekende scores op die dimensie maar een zeer gedeeltelijke
samenvatting van de data vormen. De auteurs betwijfelen of deze gedeeltelijke
samenvatting voldoende is voor een beschrijving van de sociale-achterstandspositie.

Reactie op de kritiek

Tegenover de meerdimensionale opvatting 'sociale achterstand' staat echter dat het
begrip ook kan worden opgevat als het geheel van posities die materiële ongelijk-
heid uitdrukken. De auteurs van SCP (1980) hebben - gezien de gebruikte indica-
toren - vooral dit beeld van sociale achterstand voor ogen gehad. De maat van
sociale achterstand die dan naar voren komt is - in principe - wel eendimensionaal,
al levert de techniek wel meerdere dimensies (Kool 1980). De opvatting dat
materiële posities centraal staan, heeft ertoe geleid dat in meer recente SCP-studies
explicieter dan ooit is gezocht naar een eendimensionale maat. 

Recentelijk is dat gebeurd in een publicatie waarin opleidingsniveau, inkomen en
werkgelegenheid onder de potentiële beroepsbevolking als centrale indicatoren in
een maat zijn opgenomen. De maat is toegepast op CBS-buurten in 31 gemeenten
(Straathoff 1996). Ook in een aantal publicaties waarin voorlopige vergelijkingen
tussen 1971 en 1995 werden gepresenteerd, wordt sociale achterstand
eendimensionaal opgevat.
De conclusie is dat het begrip 'sociale achterstand' en het daaraan gerelateerde
begrip 'sociale ongelijkheid' zowel meerdimensionaal als eendimensionaal kunnen
worden opgevat. Bij een eendimensionale aanpak ligt dan de nadruk op de centrale
elementen van sociale achterstand die zijn verbonden met materiële posities, te
weten inkomen, werkgelegenheid en opleiding. Een dergelijke benadering heeft
bovendien het voordeel dat ze goed aansluit op de in de ruimtelijke analyses
gebruikelijke benadering. Doorgaans staat daar het inkomen centraal. In deze
publicatie wordt om deze redenen het achterstandsbegrip eendimensionaal opgevat.
Afgezien van de inhoudelijke redenen voor eendimensionaliteit, is er nog een
tweetal praktische redenen.
- De bedoeling is om een vergelijking tot stand te brengen tussen 1971 en de
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jaren negentig, uitgaande van de (eendimensionale) maat die in 1980 is
gepresenteerd.

- De databronnen laten het beter toe alleen materiële posities te vergelijken dan
een breed scala van allerlei mogelijke sociale posities.

Voorlopige uitkomsten van de statusvergelijking 1971-1995 op postcodeniveau.

De eerste keer dat aandacht werd besteed aan deze voor Nederland landsdekkende
vergelijking, was begin 1995 in een lezing van de directeur van het SCP tijdens een
conferentie over het grotestedenbeleid. Deze presenteerde toen een tabel waarin de
buurten in de grote steden op de twee meetmomenten waren weergegeven naar
sociaal niveau, aan de hand van het inkomensniveau van de bevolking en het
aandeel uitkeringstrekkers. De conclusie uit die tabel was dat in vergelijking met
1971 in de jaren negentig een aanzienlijk groter deel van de bevolking van de vier
grote steden in buurten met een laag sociaal niveau woont. Dit proces van status-
verlaging is buiten de grote steden in veel mindere mate, of zelfs in het geheel niet
opgetreden. In de randgemeenten van de grote steden en in de kleine gemeenten is
eerder het tegengestelde verschijnsel waarneembaar (Van der Staay 1995).

In 1995 verscheen het SCP-Cahier Rapportage minderheden 1995, waarin
aandacht werd besteed aan de kenmerken anno 1971 van de huidige concentratie-
wijken van etnische minderheden. De bevolkingskenmerken huishoudenssamen-
stelling, leeftijdsopbouw en sociaal-economische status, en ook de woningkenmer-
ken eigendomsverhouding, bouwjaar, aantal kamers en hoogte van de huur werden
daarbij onderscheiden. Geconcludeerd werd dat de sociaal-economische status van
1971 verband hield met de mate van aanwezigheid van etnische minderheden begin
jaren negentig: hoe lager de status in 1971, hoe hoger het aandeel etnische minder-
heden begin jaren negentig. Naast een relatie met sociale status bleek er ook één
met de woningvoorraad van 1971 te zijn. Nieuwkomers in Nederland bleken voor
hun huisvesting aangewezen op de minder aantrekkelijke delen van de woning-
voorraad en richtten zich op de onderkant van de woningmarkt (Tesser et al. 1995).

Een laatste exercitie, waarin gebruik is gemaakt van de vergelijking van de
gegevens uit 1971 met die van begin jaren negentig, is gepresenteerd in het Sociaal
en Cultureel Rapport 1996 (SCP 1996b). 
In dit rapport wordt de aard van de verandering in de sociale positie van vooroor-
logse wijken en van vroegnaoorlogse wijken in de grote steden gepresenteerd. 
Over de vooroorlogse wijken wordt gerapporteerd dat de sociaal-economische
positie van deze wijken in de loop van twintig jaar sterk is gewijzigd. Was de status
van deze wijken in 1971 nog vergelijkbaar met de landelijke statusverdeling, in de
jaren negentig valt het grootste deel van deze wijken in de categorie met de laagste
status. Binnen de vier grote steden zijn alleen in Den Haag nog enkele vooroorlogse
wijken met een landelijk gezien hoge status - wijken met een kwalitatief hoogwaar-
dig woonmilieu en veel eigenwoningbezit.
De vroegnaoorlogse wijken begonnen met een landelijk gezien vrij hoge positie op
de statusladder, maar zijn verhoudingsgewijs sinds 1971 sterk gedaald. Begin jaren
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negentig vallen ze in de categorie met een lage status en zijn ze wat dat betreft gaan
lijken op de vooroorlogse stedelijke wijken. 
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BIJLAGE B  DE AAN SOCIALE ACHTERSTAND/SOCIALE STATUS
VERWANTE BEGRIPPEN 'ONGELIJKHEID' EN 'DEPRIVATIE'

Ongelijkheid

De begrippen 'sociale achterstand' en 'sociale status' zijn nauw verbonden met een
ander begrip dat sociale posities weergeeft, namelijk 'sociale ongelijkheid'. Hoewel
ongelijkheid niet hoeft te betekenen dat posities van individuen, huishoudens,
wijken enzovoort in een bepaalde rangschikking tot elkaar staan, gaan auteurs die
dit begrip bezigen daar meestal wel van uit.
Veel literatuur over sociale ongelijkheid in deze zin heeft betrekking op
beroepshiërarchieën, waarin beroepen worden ingedeeld naar het prestige dat ze
aan de beoefenaar geven. Op het SCP is het begrip 'sociale ongelijkheid' echter in
bredere zin gebruikt en wordt het relevant geacht voor verschillende deelterreinen. 

In het Sociaal en Cultureel Rapport 1992 (SCP 1992) was het onderwerp
'ongelijkheid' en 'achterstand' het centrale thema. De verschillende
sectorhoofdstukken bevatten paragrafen over ongelijkheid en achterstand op de
desbetreffende terreinen. 
Het hoofdstuk Onderwijs stelt dat achterstand op dat gebied optreedt als mensen
een lage en ongewenste positie in het onderwijs hebben. Wie niet aan de
minimumstandaard voldoet, verkeert in achterstand. Daarnaast speelt het behaalde
opleidingsniveau (dus nadat onderwijs gevolgd is) een belangrijke rol bij het
totstandkomen van ongelijke maatschappelijke verdelingen. Onder andere zijn de
kansen op de arbeidsmarkt afhankelijk van het gevolgde onderwijs. Zowel het
niveau van het werk als de hoogte van het inkomen hangt ermee samen. Daarnaast
zijn er nog andere maatschappelijke terreinen waar opleiding een relevante rol
speelt; bijvoorbeeld het bezoek aan culturele uitvoeringen (hoger opgeleiden
bezoeken dergelijke uitvoeringen vaker dan lager opgeleiden). Daarbij wordt
aangetekend dat onderwijs bijna vanzelf leidt tot het ontstaan van ongelijkheden:
niet iedereen komt nu eenmaal even ver in het onderwijs. 

De laatste decennia is het gemiddelde opleidingsniveau gestegen. Dit impliceert
echter niet dat de ongelijkheden naar opleidingsniveau ook sterk zijn verminderd.
De algehele verhoging van het opleidingsniveau is slechts in beperkte mate gepaard
gegaan met een vermindering van de ongelijkheid zoals gemeten met een aantal
maatstaven.

Het Nederlandse onderwijsbeleid kent verschillende voorzieningen die zijn bedoeld
om ongelijkheden en achterstanden te beperken, waarvan de oudste en wellicht de
belangrijkste de leerplicht is. Door die leerplicht is er de garantie dat alle jongeren
een minimale scholing krijgen. Daarnaast wordt onder andere gewezen op het
buitengewoon onderwijs voor kinderen met een handicap, en het stimulerings- en
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onderwijsvoorrangsbeleid. Ook een deel van het onderwijs aan volwassenen is
bedoeld om achterstanden weg te werken. 

Naast de ongelijkheid in onderwijsniveau is onder andere de ongelijkheid in
inkomens aan de orde gekomen in het SCR 1992. Het blijkt dat de ongelijkheid in
inkomens vanaf het midden van de jaren zestig tot 1983 gestaag afnam. Daarna
kwam een omslag en vond denivellering plaats. Verder wordt aangegeven dat
vooral tussen verschillende groepen in de samenleving aanzienlijke
inkomensongelijkheden optreden. De zeer hoge inkomens zijn geconcentreerd bij
een deel van de zelfstandigen en bij de 45-64-jarigen. Lagere inkomens komen
vooral voor bij jongeren, zelfstandigen, ouderen en inactieven. 
Ondanks de centrale positie van het inkomen bij het verdelen van schaarse
maatschappelijke goederen, blijkt de relatie tussen inkomensbeleid en bestrijding
van de achterstand in de jaren zeventig en tachtig steeds minder hecht geworden te
zijn. In de jaren zeventig was de inkomenspolitiek een hoofdaspect van het
achterstandsbeleid. Het toenmalige beleid was erop gericht de inkomensverschillen
te verkleinen. In de jaren tachtig werd dit uitgangspunt onder druk van de econo-
mische recessie en het stijgende beroep op uitkeringen verlaten. Het doel van het
inkomensbeleid was toen de vooral de inkomenspositie van uitkeringsgerechtigen
zo veel mogelijk te beschermen (SCP 1992).

Sociale achterstand en deprivatie/welzijn

Deprivatie is, zo blijkt uit verschillende omschrijvingen, een begrip dat verwant is
aan sociale achterstand en ongelijkheid. Pacione (1995) stelt dat armoede een
centraal element is in het multidimensionale begrip 'deprivatie'. Deprivatie ontstaat
door een laag inkomen (in de industrie of in de dienstensector) of door werkloos-
heid. Vervolgens is er een complex van gerelateerde problemen dat deprivatie
aanduidt: criminaliteit, afhankelijkheid van uitkeringen, toegenomen morbiditeit en
mortaliteit. Deze kenmerken zijn in het bijzonder van belang bij deprivatie in
steden. Door hun combinatie daar leiden ze tot verval van bepaalde delen van de
stad.

Deprivatie kan ook voorkomen op het platteland. Naast de armoededimensie wordt
dan ook een voorzieningendimensie onderkend (Shaw 1979; Knol 1989). De
problemen die het gevolg zijn van lage inkomens en werkloosheid, gaan dan niet
gepaard met een sterke concentratie van onaangename verschijnselen. Ze gaan
gepaard met problemen als slechte bereikbaarheid, geografische isolatie en onvol-
doende bevolking om de meest basale voorzieningen in stand te houden.

De verschillende omschrijvingen laten zien dat deprivatie altijd te maken heeft met
inkomen en werkgelegenheid, maar dat ook andere elementen kunnen worden
ingevuld. Dit geeft het concept een normatieve lading. In feite kunnen verschillen-
de - aan werkgelegenheid en inkomen gerelateerde - variabelen het concept op
diverse manieren invullen. 
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De in 1976 in SCP (1976) geïntroduceerde deprivatiemaat werd als volgt ingevuld.
De keuze van de indicatoren was intuïtief en niet gestoeld op theoretische inzichten
of op bestaande overeenstemming bij deskundigen. Zowel theoretische inzichten als
overeenstemming ontbraken. De indicatoren werden via principale-componenten-
analyse tot één variabele samengevoegd. Deze variabele beoogde inzicht te geven in
de positie van (groepen van) individuen uit de samenleving, gebaseerd op hun
uitspraken in steekproefonderzoek. In 1976 werden voor het eerst zestien
indicatoren gekozen, die gewenste posities op het gebied van wonen, gezondheid,
consumptief vermogen, arbeid, vrije tijd en onderwijs aangaven. De maat werd in
eerste instantie benoemd tot 'deprivatiemaatstaf'. Later werd de naamgeving in
positieve zin veranderd. De maat heette toen 'welzijnsmaat'.

In 1989 werd de maatstaf fundamenteel herzien. Ook de naamgeving veranderde
opnieuw. Sinds 1989 wordt de maat aangeduid als 'SCP-maat'. De voornaamste
wijziging betreft een meer causale ordening van de deelvariabelen. Tot dusver
bevatte de maatstaf twee typen elementen:
1. elementen die gezien kunnen worden als 'output' of 'gerealiseerde

levenskansen' zoals iemands woonsituatie of iemands gezondheidstoestand op
een bepaald moment;

2. elementen die bijdragen tot het realiseren van levenskansen: iemands
opleidings- en inkomensniveau, het wel of niet hebben van werk, en ook het
type huishouden waartoe iemand behoort.

De elementen onder 2. zijn in 1989 uit de maatstaf verwijderd en worden sindsdien
alleen gebruikt voor het bestuderen van achtergronden van welzijn.  De maatstaf is1

verder gezuiverd van subjectieve elementen, omdat het doel van de exercitie is de
verschillende onderdelen van de leefsituatie objectief weer te geven. Een belang-
rijke subjectieve indicator die tot dan toe in de welzijnsmaat was opgenomen, is de
mate van verhuisgeneigdheid. Daar deze indicator niet iets zegt over de objectieve
situatie, maar slechts iets over het gevolg daarvan, is hij verwijderd uit de maatstaf.
Verder is van een objectieve indicator (consumptief vermogen) een aantal aspecten
niet meer in de maat opgenomen. De reden daarvoor is dat deze aspecten momen-
teel vrij algemeen voorkomen in de samenleving (zoals kleurentelevisies).

Met behulp van de 'gezuiverde maat' is niet alleen sindsdien het welzijn in beeld
gebracht (vooralsnog tot 1995), maar is ook een retrospectief beeld gegeven van het
verleden. Op deze wijze kon een ontwikkeling van het welzijn tussen 1974 en 1995
worden weergegeven voor groepen uit de bevolking (SCP 1996a).

De SCP-(deprivatie)maat is gebaseerd op steekproefonderzoek onder individuen.
Dit brengt een voordeel met zich mee ten opzichte van een maat die gebaseerd is op
onderzoek van registergegevens van buurten. In de vragenlijsten van de steek-
proeven kan individuen worden gevraagd een groot aantal persoons- en leefsituatie-
kenmerken weer te geven. Dit maakt het mogelijk om een maat te maken waarin
gerealiseerde levenskansen kunnen worden onderscheiden van hulpbronnen. Het
nadeel is dat hij niet kan worden gebruikt voor een integrale positiebepaling van de
Nederlandse wijken. 
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Zowel de deprivatiemaat van het eerste uur als de meer recente SCP-maat hebben
een inhoudelijk andere betekenis dan de in deze publicatie gebruikte maat van
sociale achterstand. De maat van vroeger conformeert zich sterk aan de definities
die in de literatuur in omloop zijn. In het bijzonder inkomen staat centraal in de
maat en rond deze variabele zijn uiteenlopende andere variabelen verzameld. De
huidige maat is er één van gerealiseerde levenskansen. Daarmee is deze maat
ruimer dan een sociale-achterstandsmaat die (vooral) materiële posities beschrijft.
De conclusie is dat het begrip 'sociale achterstand' - hoewel ermee verwant - iets
anders is dan deprivatie. 
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BIJLAGE  C  ARGUMENTATIE VOOR SAMENVOEGING VAN WIJKEN IN
SCP-CAHIER SOCIALE ACHTERSTAND IN WIJKEN EN GEMEENTEN*

Men kan zich afvragen of het wel reëel is alle wijken die door het CBS worden
onderscheiden te gebruiken als basis voor de berekeningen. Er zijn argumenten die
voor een dergelijke benadering pleiten.
- Er wordt gebruikgemaakt van het meest gedesaggregeerde materiaal, waardoor

er in principe een maximum aan informatie aanwezig is.
- Het gaat om eenheden die - althans op lokaal niveau - werkelijkheidswaarde

hebben; de wijken zijn door de Nederlandse gemeenten bij het CBS ingebracht.

Daartegenover staat dat een groot aantal wijken erg klein is. Gebruikmaken van
deze wijken heeft zowel technische als principiële bezwaren. Zo komen bepaalde
wijkkenmerken die als noemers van de indicatoren voor achterstand gekozen zijn,
soms niet voor. Een wijkscore kan dan niet worden berekend. Maar ook als alle
kenmerken wel voorkomen, kan de berekening van een score van een kleine wijk
problemen opleveren; de totaalscore is immers sterk afhankelijk van toevallig-
heden. Hiermee gepaard gaan de principiële bezwaren. Kleine wijken zijn in over
het algemeen homogener dan grotere. Vertonen deze kleine wijken plekken met
een grote mate van sociale achterstand, dan zal de wijk als geheel een lage positie
in de rangorde innemen. Als er van overheidszijde activiteiten ondernomen worden
op basis van deze positie, wordt de wijk ten onrechte bevoordeeld. Immers, het is
zeer goed mogelijk dat binnen een grote wijk ook dergelijke kleine eenheden
bestaan. Daarvan wordt de score echter gemiddeld met die van andere eenheden
binnen de wijk, waardoor de totaalscore verhoogd wordt.
Het is dus wenselijk kleine wijken samen te voegen, hetzij met elkaar, hetzij met
grotere. Ook is het mogelijk kleine wijken niet te gebruikten bij de berekeningen.
Een bezwaar is dan wel dat geen volledig gebruik wordt gemaakt van beschikbare
informatie, terwijl ook uitkomsten onvolledig zijn (van bepaalde wijken worden
geen scores gepresenteerd).
De vraag is nu op welke wijze het aantal wijken gereduceerd moet worden. Er zijn
in principe immers veel manieren van samenvoegen. Daarbij kan onderscheid
gemaakt worden tussen samenvoegingen op een intern criterium (in het geval van
dit Cahier: scores voor sociale achterstand) en samenvoegingen op grond van een
extern criterium (in het geval van dit Cahier: elk ander criterium dan scores voor
sociale achterstand), bijvoorbeeld migratiecijfers.

Hier lijkt het hanteren van het interne criterium het meest op zijn plaats. Het gaat
er immers vooral om 'onrechtvaardige scoreverschillen' zo veel mogelijk te
verwijderen. 
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Samenvoegen van wijken op basis van sociale achterstand kan volgens
verschillende methoden. De waarschijnlijk meest gebruikte methode is de
clustermethode. In Nederland is een variant van deze methode toegepast door
Oosterbaan (1975) om op basis van een criterium dat vergelijkbaar is met sociale
achterstand Amsterdamse wijken samen te voegen. Over de procedure die uit deze
methode volgt, wordt het volgende meegedeeld:
"Gegeven zijn K-groepen. We willen deze herordenen op basis van een aantal
variabelen. We beschouwen dan alle K(K-1)/2 mogelijke samenvoegingen en
kiezen de samenvoeging die de criteriumfunctie minimaliseert. 
Dit proces kan worden voortgezet tot alle eenheden in één groep zijn verenigd. Bij
elke stap worden dus twee groepen die zijn samengesteld uit één of meerdere
eenheden bijeengevoegd tot een nieuwe groep. De hier gebruikte criteriumfunctie
die geminimaliseerd moet worden is de som van gekwadrateerde groepsafwijkingen
rond het groepsgemiddelde of verlies aan informatie.
Inherent aan de doelstelling: bepalen van verlies aan informatie is, dat samenge-
voegd wordt op basis van het kleinste scoreverschil. Deze samenvoegingen vinden
plaats tot gereduceerd is tot een tevoren bepaald aantal wijken. Bij een reductie tot
69 wijken blijkt een informatieverlies van maximaal 4% te ontstaan. 
Uiteraard kan ook de weg gevolgd worden waarbij een bepaald van te voren vast-
gesteld informatieverlies acceptabel wordt geacht (meestal wordt 2% gehanteerd)"
(Oosterbaan 1975). 

De methode zoals hiervoor geschetst heeft echter een aantal bezwaren, als het doel
is 'onrechtvaardige scoreverschillen' zo veel mogelijk te verwijderen. Bij deze
methode is het namelijk mogelijk dat ook grote wijken met elkaar worden
samengevoegd (omdat de afstand van de scores klein is), terwijl kleine wijken
overblijven. Ook bij de in deze gevolgde werkwijze wordt samengevoegd op grond
van het kleinste scoreverschil. Het is echter niet mogelijk dat grote wijken met
andere grote wijken worden samengevoegd. 

De procedure is als volgt.
- De factorscores van de wijken worden per gemeente in rangorde gezet.
- De kleine wijken (arbitrair is als grens 1.000 inwoners gekozen) worden

toegevoegd aan de binnen de gemeente liggende aangrenzende wijk of een
reeds samengevoegd complex van wijken, dat de meest nabije score heeft.

- Er wordt samengevoegd tot minimaal een aantal inwoners van 1.000 per
complex van wijken is bereikt.

- Begonnen wordt met de wijk < 1.000 inwoners die de hoogste negatieve score
heeft.

- Ook de oorspronkelijke wijken zonder score zijn samengevoegd met andere
wijken. Deze wijken zijn samengevoegd met de qua inwonertal grootste wijk of
complex van wijken, aangrenzend aan de oorspronkelijke wijk zonder score.

- Twee wijken zijn buiten de analyse gehouden, omdat daarin geen hoofden van
huishoudens zonder beroep wonen (Den Helder, wijk 0 en Bloemendaal,
wijk 4). De wijken 9, 19, 29, 32, 36, 38, 39 en 49 van de Zuidelijke IJsselmeer-
polders konden niet verwerkt worden. Hiermee werd bij de berekening van de
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nieuwe scores voor Dronten en de Zuidelijke IJsselmeerpolders rekening
gehouden.

- Op basis van de indicatoren van sociale achterstand voor de nieuw samen-
gevoegde wijken en die van de oorspronkelijke niet samengevoegde wijken is
een nieuwe factoranalyse uitgevoerd. De scores op de eerste component die
door middel van deze analyse zijn gevonden, worden in dit Cahier als score
voor sociale achterstand per (nieuwe) wijk weergegeven.
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BIJLAGE D  GROOTSCHALIGE NIEUWBOUWWIJKEN, ENIGE ANALYSES

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van een aantal kenmerken van groot-
schalige nieuwbouwwijken die als gevolg van de in hoofdstuk 1 gepresenteerde
selectie in de meeste overzichten van de hoofdtekst niet zijn opgenomen.
Tabel D4.1 specificeert het aantal van dergelijke nieuwbouwwijken. Het gaat om
215 wijken met in totaal 579.000 woningen in 1995. Om de wijken te plaatsen is er
- via dezelfde procedure als in de hoofdtekst, maar nu met alle wijken - een status-
indeling gemaakt. De uit deze procedure verkregen scores leiden tot weer tot een
rangorde van wijken. Deze rangorde is vervolgens in kwintielen (25%-groepen)
onderverdeeld. De tabel geeft aan welke plaats de nieuwbouwwijken op de rangorde
innemen. Het blijkt dat verreweg de meeste grootschalige nieuwbouwwijken hoog
in de rangorde kunnen worden geplaatst (meer dan de helft van deze wijken). In
deze wijken zijn ook de meeste woningen gerealiseerd. Nieuwbouwwijken met een
laag sociaal niveau komen weinig voor, maar kunnen wel nader geduid worden. Uit
tabel D4.2 blijkt dat nieuwbouwwijken met een (zeer) laag niveau kenmerkend zijn
voor het noorden des lands. In mindere mate is er ook een overrepresentatie van
dergelijke wijken in de andere landsdelen buiten het westen. Het westen valt daar-
entegen op door een oververtegenwoordiging van nieuwbouwwijken met een (zeer)
hoog statusniveau. Binnen het westen zijn er echter verschillen (tabel D4.3). In de
vier grote steden is maar een gering aantal nieuwbouwwijken aanwezig. Van de zes
nieuwbouwwijken hebben er vier een (zeer) lage status. De nieuwbouwwijken in de
grote en kleine suburbs, en ook die in de groeikernen, hebben daarentegen vaak een
relatief hoge status. 

De lage-statuswijken in de nieuwbouw worden gekenmerkt door:
- het relatief vaak voorkomen van driekamerwoningen;
- het relatief zelden voorkomen van koopwoningen;
- het relatief vaak voorkomen van middelhoogbouw;
- het weinig voorkomen van rijtjeswoningen (tabel D4.4);
- het verhoudingsgewijs veel voorkomen van alleenstaanden en buitenlanders.
Bovendien lijkt de binding met de wijk beperkt. Er wordt veel naar buiten de buurt
verhuisd (tabel D4.5).
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Tabel D4.1 Aantal wijken en aantal woningen in grootschalige nieuwbouwwijken, naar statusniveau,
1971-1995

aantal wijken aantal woningen

statusniveau
zeer hoog 102 261.000
hoog 43 113.600
gemiddeld 31 88.100
laag 20 58.000
zeer laag 19 58.300
totaal 215 579.000

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-
bewerking  

Tabel D4.2 Statusverdeling van de grootschalige nieuwbouwwijken, naar landsdeel, 1995 (in
procenten)

noord oost west zuid Nederland

statusniveau
zeer hoog 39 37 59 35 48
hoog 7 34 18 19 20
gemiddeld 21 12 11 21 14
laag 11 10 6 16 9
zeer laag 22 7 6 9 9

N 28 41 102 43 215

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-
bewerking  

Tabel D4.3 Statusverdeling van de grootschalige nieuwbouwwijken, naar een aantal grootstedelijke
gebiedscategorieën, 1995 (in procenten)

vier grote kleine
steden groeikernen grote suburbs suburbs Nederland

statusniveau
zeer hoog 16 51 69 80 48
hoog 0 26 23 0 20
gemiddeld 17 14 8 8 14
laag 17 6 0 12 9
zeer laag 50 3 0 0 9

N 6 51 39 25 215

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RAD; WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-
bewerking  
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Tabel D4.4 Statusverdeling van de grootschalige nieuwbouwwijken, naar woningkenmerken, 1995
(in procenten)

twee-  drie- vier-  vijf en koop-  middel- hoog- rijtjes-  vrij- onder-
kamer- kamer- kamer- meer wonin- hoog- bouw wonin- staande één-kap-
wonin- wonin- wonin- kamer- gen bouw genwoningen woninge

gen gen gen woningen n

 twee-

statusniveau
zeer hoog 4 8 52 36 59 6 3 74 3 14
hoog 3 7 58 32 51 6 4 72 4 14
gemiddel
d 3 8 57 32 47 8 3 71 5 12
laag 4 13 54 29 35 11 8 70 2 9
zeer laag 2 17 49 32 27 26 11 53 3 7

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-
bewerking.  

Tabel D4.5 Statusverdeling van de grootschalige nieuwbouwwijken, naar huishoudenskenmerken,
buitenlanders en verhuizingen uit de buurt, 1995 (in procenten)

alleenstaande tweepersoon
n  gezinnen met s-  buitenlanders  verhuizingena

kinderen huishoudens uit de buurta a

statusniveau
zeer hoog 9 56 33 4 10
hoog 11 57 29 5 14
gemiddeld 13 57 30 6 16
laag 17 49 36 9 18
zeer laag 20 47 35 11 23

De percentages alleenstaanden, gezinnen met kinderen en tweepersoonshuishoudens tellena

niet op tot 100, doordat naast deze huishoudenscategorieën ook nog een groep 'overige
huishoudens' bestaat.  

Bron: CBS (Algemene Volkstelling 1971); RPD (WMD'95); GeoMarktprofiel (GMP'94) SCP-
bewerking

Bijlage D5.1 Wijken met volgens schatting van respondenten GeoMarktprofiel veel nieuwbouw,
maar niet opgenomen in lijst verwijderde nieuwbouwwijken conform methode verschil woningen
1995 en woningen 1971 

GEMEENTE POSTCODE NAAM POSTCODEGEBIED (veelal afgeleid
van lokaal bekende naam van in gebied of
nabij gelegen buurt

Arnhem 6835 VREDENBURG

Delfzijl 9932 TUIKWERD

Diemen 1112 DIEMEN INDUSTRIETERREIN

Ede 6715 VELDBEEKWIJK

Eindhoven 5655 HANEVOET

Eindhoven 5627 ACHTSE BARRIER-NOORD

Franekeradeel 8802 KAATSERSBUURT EN
SEXBIERUMERPLAN

Goirle 5052 BOSCHKENS,BAKERTANDEN EN
ABCOVEN

Heerenveen 8447 HEERENVEEN3
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Helmond 5709 BUITENGEBIED

Hoorn 1625 RISDAM-ZUID

Leiden 2318 LEEDEWIJK-NOORD

Lisse 2163 LISSE2

Maassluis 3146 STEENDIJKPOLDER

Nieuwegein 3437 RIJNENBURG

Nijmegen 6536 WEEZENHOF

Oss 5343 VONDELLAAN - ZUID

Purmerend 1444 OVERWHERE NOORD

Purmerend 1445 PURMER-NOORD

Ridderkerk 2986 DRIEVLIET

Roosendaal en Nispen 4706 BAKKERSBERG - LANGENDIJK

Rosmalen 5244 SPARRENBURG

Rotterdam 3029 NIEUW-MATHENESSE

Schagen 1742 WALDERVAART-NOORD

Schiedam 3123 BUURT 92

Steenwijk 8332 DE MEENTEN

Terneuzen 4535 ZELDENRUST

Tiel 4003 GEERESTEIN/DRUMPT

Tilburg 5032 BUITENGEBIED ZUID

Utrecht 3524 LUNETTEN

Veldhoven 5506 'T LOOK

Wageningen 6709 HET BINNENVELD

Weesp 1383 AETSVELD

Wijchen 6605 WIJCHEN-ZUID

Zutphen 7206 ZUIDWIJKEN
  
Tabel D5.2 Wijken die volgens respondenten van GeoMarktprofiel geen nieuwbouwwijk zijn, en
volgens de berekening aantal woningen 1995 minus aantal woningen 1971 wel en dus opgenomen
in lijst van verwijderde nieuwbouwwijken.

GEMEENTE POSTCODE NAAM POSTCODEGEBIED (veelal
afgeleid van lokaal bekende naam van in
gebied of nabij gelegen buurt)

Akersloot 1921 BINNENGEEST

Alkemade 2377 TUINBOUWGEBIED

Alkmaar 1831 KOEDIJK/DE WEIJDT

Alphen aan den Rijn 2408 KERK EN ZANEN

Bergen op Zoom 4615 ZEEKANT

Bergen op Zoom 4625 NIEUW BORGVLIET

Brielle 3231 RECREATIESTROOK BRIELSE MEER

Brunssum 6446 TREEBEEK-NOORD

Culemborg 4105 WESTELIJKE BUITENWIJKEN

Deventer 7422 COLMSCHATERENK

Dongen 5104 DONGEN

Emmen 7811 EMMEN CENTRUM

Gendringen 7081 MILT EN WIEKEN

Grubbenvorst 5971 GRUBBENVORST
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Haarlemmermeer 1435 OMGEVING RIJSENHOUT

Harderwijk 3848 PLAN FRANKRIJK

Haren 9751 HAREN

Heemskerk 1965 LUNET

Heerenveen 8443 HEERENVEEN RIJKSSTRAATWEG

Hoogeveen 7906 ZUID

Leek 9356 BUITENGEBIED

Leeuwarden 8932 JULIANAPARK

Leeuwarden 8924 SCHIERINGEN

Lelystad 8223 ZUIDERZEELAAN E.O.

Maasbracht 6067 LINNE

Obdam 1713 OBDAM

Rosmalen 5243 ROSMALEN-NOORD

Rotterdam 3193 HOOGVLIET-NOORD

Sneek 8603 ZWETTEPLAN

Ten Boer 9791 TEN BOER

Uithoorn 1421 MEERWIJK

Velsen 1975 OUD-IJMUIDEN

Venlo 5922 SMELIENKAMP

Vianen 4132 ZEDERIK

Vught 5263 VUGHTSE HEIDE/LUNETTEN

Waalre 5582 AALST

Wageningen 6706 BUITENWIJKEN
WAGENINGEN-NOORD-OOST

Wageningen 6707 BUITENWIJKEN WAGENINGEN-NOORD

Wognum 1687 WOGNUM CENTRUM

Zoetermeer 2719 BUITENGEBIED-ZUID

's-Gravenhage 2545 KERKETUINEN EN ZICHTENBU
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BIJLAGE E  POSTCODEGEBIEDEN DIE NIET IN DE ANALYSES ZIJN
OPGENOMEN

1. Postcodegebieden met onvoldoende of onbekend aantal huishoudens, voorzover
bij naam bekend2

Gemeente Nummer postcode Naam postcodegebied (veelal afgeleid van lokaal bekende
naam van in gebied of nabij gelegen buurt)

Aalten 7125 HEURNE

Albrandswaard 3165 POORTUGAAL

Almere 1332 DE VAART2

Almere 1341 LANDELIJK GEBIED ALMERE-OOST

Almere 1322 DE KORVER

Almere 1339 BUITENGEBIED ALMERE

Almere 1359 LANDELIJK GEBIED ALMERE-HAVEN

Amersfoort 3821 DE HOEF

Amsterdam 1046 BEDRIJVENTERREIN SLOTERD

Amsterdam 1101 AMSTEL III / BULLEWIJK

Amsterdam 1045 WESTELIJK HAVENGEBIED

Amsterdam 1047 WESTELIJK HAVENGEBIED

Amsterdam 1044 WESTELIJK HAVENGEBIED

Beek 6192 VLIEGBASIS ZUID-LIMBURG

Beek 6236 VLIEGBASIS ZUID-LIMBURG2

Bergen op Zoom 4616 ZEEKANT 2

Capelle aan den IJssel 2909 'S-GRAVENLAND-ZUID

Delft 2626 ABTSWOUDE-ZUID

Deventer 7424 COLMSCHATE-NOORD

Deventer 7426 COLMSCHATE-NOORD3

Deventer 7425 COLMSCHATE-NOORD2

Ede 6877 DEELEN

Eindhoven 5656 DE BEEMDEN

Emmen 7821 BARGERMEER INDUSTRIETERREIN

Etten-Leur 4877 INDUSTRIEGEBIED VOSDONK

Etten-Leur 4878 INDUSTRIEGEBIED VOSDONK2

Geleen 6167 INDUSTRIEGEBIED D.S.M. EN GRAETHEIDE

Genemuiden 8291 MASTENBROEK

Groningen 9735 BOVENSTREEK

Groningen 9747 UNIVERSITEITSCOMPLEX

Haarlemmermeer 1119 OMGEVING ROZENBURG

Haarlemmermeer 1117 SLOTERWEG-ZUID, SCHIPHOL

Haarlemmermeer 1118 SLOTERWEG-ZUID, SCHIPHOL

Heerlen 6421 TREEBEEK-ZUID
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Hoorn 1627 LAGEWEGKWARTIER

IJsselham 8362 SCHEERWOLDE EN WETERING

Kapelle 4482 KAPELLE

Katwijk 2222 'T HEEN-NOORD

Leeuwarden 8938 HEMRIK

Lelystad 8239 LANDELIJK GEBIED 1

Lelystad 8245 LANDELIJK GEBIED 1

Loppersum 9924 GARSTHUIZEN2

Nieuwkoop 3653 LANDELIJK GEBIED

Noorder-Koggenland 1692 HAUWERT2

Oosterhout 4906 INDUSTRIETERREIN WESTSTAD

Pekela 9662 ALTEVEER2

Rolde 9455 EKEHAAR-BUITENGEBIED

Rolde 9445 GROLLOO2

Rolde 9459 ROLDE3

Rotterdam 3198 EUROPOORT

Rotterdam 3196 VONDELINGENPLAAT

Rotterdam 3197 BOTLEK

Rotterdam 3199 MAASVLAKTE

Scheemda 9941 'T WAAR

Schiedam 3113 BUURT 50

Schiedam 3115 BUURT 45

Smallingerland 9206 DE HAVEN

Terschelling 8882 MIDSLAND ZUID

Terschelling 8883 MIDSLAND ZUID2

Terschelling 8885 MIDSLAND ZUID4

Terschelling 8892 MIDSLAND ZUID5

Urk 8322 TOLLEBEEK LANDELIJK GEBIED (GED. N. URK

Veendam 9643 BOVEN-WILDERVANK

Vianen 3989 HAGENSTEIN

Vlaardingen 3138 BROEKPOLDER

Vught 5264 GEMENT

Winterswijk 7112 RATUM, HENXEL, HUPPEL

Winterswijk 7111 MEDDO

Winterswijk 7117 WOOLD

Winterswijk 7119 MISTE, CORLE EN OMGEVING

Winterswijk 7113 RATUM, HENXEL, HUPPEL2

Winterswijk 7118 MISTE

Winterswijk 7116 KOTTEN

Winterswijk 7115 KOTTEN, BRINKHEURNE EN OMGEVING

Winterswijk 7114 RATUM, HENXEL, HUPPEL3

Woerden 3447 KROMWIJK

Wûnseradiel 8766 LANDELIJK GEBIED

Wymbritseradiel 8772 TJALHUIZUM

Wymbritseradiel 8552 SMALLEBRUGGE

Wymbritseradiel 8612 IDZEGA
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Wymbritseradiel 8613 SANDFIRDEN

2. Postcodegebieden waarvan data per 1971 ontbreken

Gemeente Nummer postcode Naam postcodegebied (veelal afgeleid van lokaal
bekende naam van in gebied of nabij gelegen buurt)

Almere 1354 DE WERVEN

Almere 1355 DE MARKEN

Almere 1309 PAMPUSHOUT

Almere 1356 DE GRIENDEN

Almere 1312 KRUIDENWIJK

Almere 1357 DE MEENTEN

Almere 1314 MARKERKANT

Almere 1358 WINDHOEK/CIRKELBOS

Almere 1316 NOORDER PLASSEN

Almere 1352 DE GOUWEN/DE PAAL2

Almere 1353 DE WIERDEN

Almere 1324 STEDENWIJK

Almere 1325 WEERWATER/STICHTSEKANT

Almere 1333 POLDERKWARTIER

Almere 1323 DE KORVER 2

Almere 1331 DE VAART

Almere 1338 LANDELIJK GEBIED ALMERE-STAD3

Almere 1311 MUZIEKWIJK

Almere 1349 LANDELIJK GEBIED ALMERE-OOST3

Almere 1313 KRUIDENWIJK2

Almere 1334 LANDELIJK GEBIED ALMERE-STAD

Almere 1317 WATERWIJK

Almere 1351 DE GOUWEN/DE PAAL

Almere 1343 LANDELIJK GEBIED ALMERE-OOST2

Almere 1315 ALMERE STAD-CENTRUM

Amstelveen 1189 NES

Coevorden 7929 NIEUWLANDE

Dalen 7928 DALEREND

Dantumadeel 9106 SIJBRANDAHUIS

De Marne 9976 LANDELIJK GEBIED LAUWERS

Diemen 1113 OVERDIEMER- EN GEMEENSCHAPSPOLDER

Diever 7984 DIEVERBRUG(GEDEELTELIJK)

Dronten 8253 LANDELIJK GEBIED2

Gilze en Rijen 5122 RIJEN2

Graft-De Rijp 1488 STARNMEER

Haaksbergen 7483 HASSINKBRINK

Huizen 1275 BIJVANCK2

Huizen 1273 HUIZERMAAT WEST EN ZUID

Huizen 1274 BIJVANCK1

Kampen 8264 HAGENBROEK
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Leek 9359 BUITENGEBIED LEEK

Leeuwarderadeel 9072 OUDE LEIJE2

Lelystad 8242 PUNTER

Lelystad 8232 BOTTER I

Lelystad 8226 BUURT 51

Lelystad 8233 GRIETENIJ

Lelystad 8241 LANDELIJK GEBIED

Lelystad 8225 HORST

Lelystad 8218 LANDELIJK GEBIED

Lelystad 8244 HAVEN 1

Lelystad 8243 LANDELIJK GEBIED 1

Lemsterland 8532 KLEINE BREKKEN

Purmerend 1448 MELKWEG E.O.

Rhenen 3912 STAD (W.O.VREEWIJK, INDUSTRIEWIJK
E.O.STAD)2

Rijssen 7463 RIJSSEN

Roden 9302 RODERVELD

Rozenburg 3181 ROZENBURG

Sleen 7847 'T HAANTJE

Terschelling 8895 LIES

Terschelling 8893 FORMERUM ZUID

Terschelling 8884 MIDSLAND ZUID3

Tubbergen 7614 MARIAPAROCHIE

Valkenburg aan de Geul 6342 WALEM2

Valkenburg aan de Geul 6341 WALEM

Voerendaal 6312 RANSDAAL

Weststellingwerf 8489 SCHERPENZEEL-SPANGA

Wûnseradiel 8752 KORNWERDERZAND

Wymbritseradiel 8616 WESTHEM2

Zeewolde 3898 KNARDIJKGEBIED

Zeewolde 3897 MIDDENGEBIED

Zeewolde 3891 EERSTE WOONWIJK

Zeewolde 3899 TREKKERSVELD

Zeewolde 3896 ZUIDLOB

Zeewolde 3892 TWEEDE WOONWIJK

Zierikzee 4302 CENTRUM ZIERIKZEE

Zuidhorn 9812 ENUMATIL

's-Gravenzande 2693 OOSTELIJK BUITENGEBIED TUSSEN
POELMOLENWEG EN POELKADE
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3. Relatief grootschalige nieuwbouwwijken

Gemeente Nummer postcode Naam postcodegebied (veelal afgeleid van lokaal
bekende naam van in gebied of nabij gelegen
buurt)

Aalsmeer 1433 KUDELSTAART (KOM)

Akersloot 1921 BINNENGEEST

Albrandswaard 3171 POORTUGAAL2

Alkemade 2377 TUINBOUWGEBIED

Alkmaar 1829 OUDORP-CENTRUM

Alkmaar 1824 DE HORN-ZUID

Alkmaar 1826 DE HORN-ZUID2

Alkmaar 1823 REKERBUURT EN OOIEVAARSN

Alkmaar 1831 KOEDIJK/DE WEIJDT

Alkmaar 1825 HET RAK-ZUID

Alkmaar 1827 DAALMEER-ZUID-OOST

Almelo 7608 HAVEZATHE

Alphen aan den Rijn 2408 KERK EN ZANEN

Amersfoort 3823 NIEUWLAND, DE BRAND

Amersfoort 3822 ZIELHORST

Amstelveen 1188 BOVENKERKERPOLDER

Amsterdam 1102 BIJLMER CENTRUM (D,F,H,)

Amsterdam 1107 HOLENDRECHT/REIGERSBOS

Amsterdam 1106 HOLENDRECHT/REIGERSBOS

Amsterdam 1108 NELLESTEIN

Apeldoorn 7326 MATENDONK

Apeldoorn 7329 MATENGAARDE

Apeldoorn 7328 MATENDREEF

Apeldoorn 7327 MATENVELD

Apeldoorn 7335 WESTENENK

Arnhem 6836 RIJKERSWOERD

Arnhem 6845 DE LAAR-OOST

Arnhem 6844 DE LAAR-WEST

Arnhem 6843 ELDERVELD-NOORD

Arnhem 6831 KRONENBURG

Assen 9407 PEELO

Assen 9405 WESTERPARK

Bergen op Zoom 4615 ZEEKANT

Bergen op Zoom 4625 NIEUW BORGVLIET

Bergen op Zoom 4613 NOORDGEEST

Borne 7623 STROOM-ESCH

Breda 4824 KIEVITSLOOP

Breda 4823 HAGEBEEMD2

Breda 4822 HAGEBEEMD

Brielle 3231 RECREATIESTROOK BRIELSE MEER

Brunssum 6446 TREEBEEK-NOORD

Capelle aan den IJssel 2905 DE HOEKEN
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Capelle aan den IJssel 2908 SCHOLLEVAAR-NOORD

Capelle aan den IJssel 2904 DE EILANDEN C.S.

Capelle aan den IJssel 2907 DE BURGEN C.S.

Culemborg 4105 WESTELIJKE BUITENWIJKEN

De Ronde Venen 3642 MIJDRECHT2

Delft 2622 LATIJNS-AMERIKALAAN, EGYPTELAAN E.O.

Delft 2623 KOEKAMP E.O.

Deventer 7422 COLMSCHATERENK

Deventer 7421 SWORMINK

Deventer 7423 GROOT DOUWEL

Doesburg 6983 BEINUM I

Doetinchem 7006 DE HUET

Dongen 5104 DONGEN

Dordrecht 3328 STERRENBURG III

Dronten 8252 LANDELIJK GEBIED

Drunen 5152 DRUNEN ZUID-WEST

Duiven 6922 LOO EN GROESSEN

Edam-Volendam 1132 VOLENDAM - BLOKGOUW III

Ede 6716 FRANKENENG

Emmen 7827 RIETLANDEN

Emmen 7812 BARGERES

Emmen 7811 EMMEN CENTRUM

Enschede 7546 BUURTSCHAP USSELO

Enschede 7542 BUURTSCHAP BROEKHEURNE

Gendringen 7081 MILT EN WIEKEN

Goes 4461 GOES-WEST

Groningen 9733 LEWENBORG-NOORD

Groningen 9732 LEWENBORG-WEST

Groningen 9736 BEIJUM-OOST

Groningen 9737 BEIJUM-WEST

Grubbenvorst 5971 GRUBBENVORST

Haarlemmermeer 2133 HOOFDDORP - OMGEVING2

Haarlemmermeer 1435 OMGEVING RIJSENHOUT

Haarlemmermeer 2134 HOOFDDORP - OVERBOS-ZUID

Haarlemmermeer 2135 HOOFDDORP - OMGEVING3

Harderwijk 3848 PLAN FRANKRIJK

Harderwijk 3844 PLAN STADSWEIDEN

Haren 9751 HAREN

Heemskerk 1965 LUNET

Heerenveen 8443 HEERENVEEN RIJKSSTRAATWEG

Heerhugowaard 1703 MOLEN- EN RIVIERENBUURT

Heeswijk c.a. 5432 HEESWIJKSE KAMPEN

Hellevoetsluis 3224 VLOTBRUG

Hellevoetsluis 3225 HOUT HOEFFE

Helmond 5704 HELMOND BUITENGEBIED

Hendrik-Ido-Ambacht 3343 BUITENGEBIED2
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Hengelo 7558 SOGTOENHOEK

Hilversum 1218 HILVERSUMSE MEENT (LANDELIJK GEB)

Hoogeveen 7908 TRASSELT

Hoogeveen 7906 ZUID

Hoorn 1628 KERSENBOOGERD

Hoorn 1695 WESTER-BLOKKER

Houten 3992 DOORNKADE

Houten 3993 SCHONENBURG

Houten 3994 BUITENGEBIED TEN OOSTEN VAN DE SPOORLIJN

Huissen 6852 ZILVERKAMP

Krimpen aan den IJssel 2925 LANGELAND

Krimpen aan den IJssel 2924 BOVENEIND

Leek 9356 BUITENGEBIED

Leeuwarden 8924 SCHIERINGEN

Leeuwarden 8932 JULIANAPARK

Leeuwarden 8925 CAMMINGHABUREN-CENTRUM

Leeuwarden 8926 CAMMINGHABUREN-NOORD

Leeuwarden 8935 ALDLAN-OOST

Leiden 2331 DOBBEWIJK-NOORD

Leiderdorp 2353 BUITENHOF-WEST

Lelystad 8231 LELYSTAD LANDELIJK GEBIED

Lelystad 8224 ATOL E.O.

Lelystad 8212 OOSTRANDPARK

Lelystad 8223 ZUIDERZEELAAN E.O.

Leusden 3833 BUITENGEBIED LEUSDEN-CENTRUM WEST

Lochem 7242 ZUIDERENK

Maarssen 3607 FAZANTENKAMP,REIGERKAMP EN VALKENKAMP

Maarssen 3605 DUIVENKAMP,PAUWENKAMP EN SPECHTENKAMP

Maarssen 3608 BLOEMSTEDE EN BOOMSTEDE

Maasbracht 6067 LINNE

Maastricht 6228 VROENDAAL

Made en Drimmelen 4921 MADE

Nieuwegein 3438 BLOKHOEVE

Nieuwegein 3432 OUDEGEIN

Nieuwegein 3431 JUTPHAAS-WIJKERSLOOT

Nieuwegein 3434 HOOGZANDVELD

Nieuwegein 3436 BATAU-ZUID

Nieuwegein 3435 DOORSLAG

Nieuwerkerk aan den IJssel 2914 ZUIDPLAS

Nijmegen 6546 'T ACKER

Nijmegen 6545 NEERBOSCH-WEST

Noordoostpolder 8304 LANDELIJK GEBIED

Nuenen c.a. 5673 NUENEN-OOST

Nunspeet 8072 NUNSPEET-OOST

Obdam 1713 OBDAM

Oosterhout 4908 OOSTERHOUT
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Oosterhout 4907 DOMMELBERGEN

Ouder-Amstel 1115 DUIVENDRECHT

Oud-Beijerland 3263 ZOOMWIJCK

Papendrecht 3355 WILGENDONK

Papendrecht 3352 MOLENVLIET

Purmerend 1446 LANDELIJK GEBIED PURMER

Raalte 8103 RAAN-OOST

Raamsdonk 4942 HOOIPOLDER / ACHTER DE HOEVEN

Roosendaal en Nispen 4708 HAIINK

Rosmalen 5243 ROSMALEN-NOORD

Rosmalen 5242 MOLENHOEK

Rosmalen 5241 ROSMALEN

Rotterdam 3193 HOOGVLIET-NOORD

Skarsterlân 8501 JOURE ZUID

Smallingerland 9204 BUITENGEBIED DRACHTEN2

Smallingerland 9207 BUITENGEBIED DRACHTEN3

Smallingerland 9205 DE TRISKEN

Sneek 8603 ZWETTEPLAN

Sneek 8604 DE DOMP

Spijkenisse 3206 VRIESLAND

Spijkenisse 3205 WATERLAND-MIDDENGEBIED

Spijkenisse 3208 HEKELINGEN-BUITENGEBIED

Spijkenisse 3207 HEKELINGEN-VERSPREID

Stede Broec 1613 GROOTEBROEK CENTRUM

Ten Boer 9791 TEN BOER

Tiel 4006 RIDDERWEIDE

Tilburg 5043 HUIBEVEN

Tilburg 5045 BUITENGEBIED WEST

Tilburg 5012 BUITENGEBIED NOORD2

Uden 5401 UDEN CENTRUM

Uithoorn 1423 MEERWIJK

Uithoorn 1421 MEERWIJK

Valkenswaard 5551 DOMMELEN

Veenendaal 3906 VEENENDAAL WEST I

Veghel 5467 DE BUNDERS

Veldhoven 5508 DE KELEN

Veldhoven 5501 COBBEEK/ CENTRUM

Velsen 1991 WEIDBUURT

Velsen 1975 OUD-IJMUIDEN

Venlo 5922 SMELIENKAMP

Venlo 5924 VOSSENER

Venlo 5925 KLINGERBERG

Vianen 4132 ZEDERIK

Vianen 4133 MONNIKENHOF

Vlissingen 4388 OOST-SOUBURG

Vlissingen 4385 BOSSENBURGH
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Vught 5263 VUGHTSE HEIDE/LUNETTEN

Waalre 5582 AALST

Waddinxveen 2743 SCHIELAND

Wageningen 6706 BUITENWIJKEN WAGENINGEN-NOORD-OOST

Wageningen 6707 BUITENWIJKEN WAGENINGEN-NOORD

Warnsveld 7232 WARKEN

Weert 6002 BOSHOVEN-CENTRUM

Westervoort 6932 DE GANZEPOEL-SCHANS

Weststellingwerf 8471 WOLVEGA

Woerden 3448 MOLENVLIET

Wognum 1687 WOGNUM CENTRUM

Zevenaar 6903 ZEVENAAR ZONEGGE EN STEGESLAG

Zevenbergen 4761 SCHANSDIJK E.O.

Zoetermeer 2725 NOORD-AA

Zoetermeer 2718 BUITENGEBIED-ZUID

Zoetermeer 2711 STADSCENTRUM

Zoetermeer 2715 BOSSENBUURT-OOST

Zoetermeer 2726 FILMBUURT

Zoetermeer 2727 WEIDEN-NOORD

Zoetermeer 2717 MEERPOLDER

Zoetermeer 2716 BUITENGEBIED-WEST

Zoetermeer 2723 ZOETERHAGE

Zoetermeer 2728 PLANNEN

Zoetermeer 2719 BUITENGEBIED-ZUID

Zoetermeer 2724 PARKEN

Zuidlaren 9472 SCHUILINGSOORD

Zwijndrecht 3335 HEER OUDELANDS AMBACHT

Zwolle 8016 OLDENELERLANDEN-WEST

Zwolle 8017 SCHELLE-ZUID EN OLDENEEL

Zwolle 8033 AALANDEN-OOST

's-Gravenhage 2545 KERKETUINEN EN ZICHTENBU

's-Gravenzande 2692 BEBOUWDE KOM 'S-GRAVENZANDE2

's-Hertogenbosch 5233 DE HAREN E.O.

's-Hertogenbosch 5235 MAASPOORT 2

's-Hertogenbosch 5237 BUURT 63
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4. Wijken die verwijderd zijn vanwege - vermoedelijk - te hoge schatting aantal
inwoners in 1971.

Gemeente Nummer postcode Naam postcodegebied (veelal afgeleid van lokaal
bekende naam van in gebied of nabij gelegen buurt)

Amersfoort 3819 BOKKEDUINEN, BIRKHOVEN

Amsterdam 1042 WESTELIJK HAVENGEBIED

Amsterdam 1014 SPAARNDAMMER- EN ZEEHELDENBUURT

Amsterdam 1041 WESTELIJK HAVENGEBIED

Amsterdam 1043 BEDRIJVENTERREIN SLOTERD

Apeldoorn 7336 BROUWERSMOLEN

Apeldoorn 7317 KERSCHOTEN2

Bergen op Zoom 4612 DE WATERSCHANS

Breda 4825 KROGTEN

Culemborg 4107 CULEMBORG3

Delft 2616 AAN 'T VERLAAT EN OMGEVING

Den Helder 1787 DUINZOOM

Doesburg 6984 FRATERSWAARD EN OMGEVING DREMPT

Eindhoven 5657 LANDSARD

Geldrop 5661 GIJZENROOI

Gorinchem 4202 GORINCHEM-WEST

Gouda 2809 OOSTPOLDER IN SCHIELAND

Harderwijk 3847 BOSGEBIED (SONNEVANCK)

Leeuwarden 9082 LEKKUM EN MIEDUM

Leiden 2322 KLEIN CRONESTEIN

Leiden 2323 OOSTVLIET

Oss 5349 LANDWEER

Rotterdam 3044 SPAANSE POLDER

Rotterdam 3041 BLIJDORPSE POLDER

Rotterdam 3088 WAALHAVEN-ZUID

Sliedrecht 3364 INDUSTRIETERREIN NIJVERWAARD

Tiel 4004 TIEL-INDUSTRIETERREIN

Tilburg 5048 BUITENGEBIED NOORD2

Utrecht 3528 POLDER PAPENDORP

Utrecht 3566 OVERVECHT, LANDELIJK GEBIED

Utrecht 3565 INDUSTRIEGEBIED OVERVECHT NOORD

Waalwijk 5145 BUITENPOLDERS

's-Hertogenbosch 5222 DE RIETVELDEN
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BIJLAGE F  DE STERKSTE STIJGERS EN DALERS

Tabel F.1 De sterkst gedaalde wijken in Nederland

GEMEENTE POSTCODE NAAM POSTCODEGEBIED (veelal afgeleid
van lokaal bekende naam van in gebied of
nabij gelegen buurt)

Alblasserdam 2953 KINDERDIJK (NIEUWE BEBOUWING)

Alkmaar 1813 OOSTERHOUT2

Amsterdam 1024 NIEUWENDAM-NOORD

Amsterdam 1025 BUIKSLOTERMEER

Amsterdam 1033 TUINDORP OOSTZAAN

Amsterdam 1034 BANNE BUIKSLOOT

Amsterdam 1056 VAN GALENBUURT

Amsterdam 1059 HOOFDDORPPLEINBUURT

Amsterdam 1061 DE KOLENKIT

Amsterdam 1062 WESTLANDGRACHT

Amsterdam 1063 SLOTERMEER-NOORDOOST

Amsterdam 1064 SLOTERMEER-ZUIDWEST

Amsterdam 1065 SLOTERVAART

Amsterdam 1067 LUTKEMEER/OOKMEER

Amsterdam 1068 OSDORP-OOST

Amsterdam 1069 MIDDELVELDSCHE AKERPOLDER

Amsterdam 1103 BIJLMER OOST 

Amsterdam 1104 BIJLMER OOST (2)

Apeldoorn 7323 ANKLAAR

Arnhem 6826 PRESIKHAAF II

Arnhem 6832 ZEEGSINGEL E.O.

Arnhem 6834 'T DUIFJE

Beverwijk 1944 DE HORN

Beverwijk 1947 BEIJNES

Breda 4827 GEEREN-NOORD

Delfzijl 9931 UITWIERDE

Delfzijl 9933 DELFZIJL NOORD

Den Helder 1784 DIRKSZ ADMIRAAL

Deventer 7417 RIVIERENBUURT

Doesburg 6982 DE OOI

Dordrecht 3317 DORDTSE KIL I

Eindhoven 5645 GIJZENROOI

Emmen 7824 ANGELSLO

Enschede 7544 BUURTSCHAP BROEKHEURNE2

Geldrop 5667 BRAAKHUIZEN-NOORD

Gorinchem 4204 MOLENVLIET

Gorinchem 4205 LANDELIJK GEBIED NOORD

Groningen 9743 VINKHUIZEN-ZUID

Heemskerk 1962 NEKSLOOT

Helmond 5703 STRAAKVEN
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Hengelo 7557 KLEINE DRIENE

Hoogeveen 7904 KRAKEEL

Leeuwarden 8918 BILGAARD

Leeuwarden 8923 LEKKUMEREND-OOST

Leeuwarden 8937 SCHEPENBUURT

Maastricht 6218 OUD-CABERG

Nijmegen 6535 HATERT

Nijmegen 6537 MEIJHORST

Nijmegen 6543 HESEVELD

Nijmegen 6544 NEERBOSCH

Noordoostpolder 8301 DE ZUIDERT

Noordoostpolder 8312 CREIL LANDELIJK GEBIED

Noordoostpolder 8313 RUTTEN LANDELIJK GEBIED

Oss 5344 DICHTERSBUURT

Oss 5346 OSS - NOORD

Papendrecht 3353 KRAAIHOEK

Purmerend 1442 OVERWHERE ZUID

Purmerend 1443 DE WHEERMOLEN

Ridderkerk 2981 RIDDERKERK-CENTRUM

Ridderkerk 2982 RIDDERKERK-WEST

Roermond 6044 MOETHAGEN-HERTENPAEL2

Rotterdam 3024 DELFSHAVEN

Rotterdam 3042 KLEINPOLDER

Rotterdam 3076 LOMBARDIJEN

Rotterdam 3078 GROOT-IJSSELMONDE

Rotterdam 3079 GROOT-IJSSELMONDE2

Rotterdam 3085 ZUIDWIJK

Rotterdam 3086 PENDRECHT

Rotterdam 3087 WAALHAVEN

Rotterdam 3089 EEMHAVEN

Rotterdam 3194 HOOGVLIET-NOORD2

Rotterdam 3195 EEMHAVEN

Schiedam 3118 BUURT 62

Schiedam 3119 BUURT 67

Smallingerland 9202 DE WIKEN-OOST

Terneuzen 4536 ZUIDPOLDER

Tilburg 5044 HET WANDELBOS

Tilburg 5049 STOKHASSELT

Utrecht 3525 NIEUW HOOGRAVEN

Utrecht 3527 VAN VOLLENHOVELAAN

Utrecht 3543 INDUSTRIEGEBIED LAGEWEIDE -
HUPPELDIJK - HOGEWEIDE3

Utrecht 3555 MINISTER TALMASTRAAT -
DAALSEWEG

Utrecht 3561 TAAGDREEF - RUBICONDREEF

Utrecht 3562 NECKARDREEF

Velsen 1951 WESTERWIJKBUURT
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Velsen 1974 KEETBERGBUURT

Venlo 5923 SINT ANNAKAMP

Vlaardingen 3132 WESTWIJK

Wieringermeer 1773 KREILEROORD

Zaanstad 1504 POELENBURG

Zaanstad 1505 ACHTERSLUISPOLDER

Zaanstad 1508 KOGERVELD

Zutphen 7204 WARNSVELDSEWEGKWARTIER

Zwolle 8031 HOLTENBROEK III

's-Gravenhage 2533 ZUIDERPARK

's-Gravenhage 2541 MORGENSTOND-ZUID

's-Gravenhage 2542 DREVEN EN GAARDEN

's-Gravenhage 2543 ZIJDEN, STEDEN EN ZICHTEN

's-Gravenhage 2544 DE UITHOF

's-Hertogenbosch 5223 DEUTEREN

Tabel F.2 De sterkst gestegen wijken in Nederland

GEMEENTE POSTCODE NAAM POSTCODEGEBIED (veelal
afgeleid van lokaal bekende naam van in
gebied of nabij gelegen buurt)

Anloo 9469 SCHIPBORG

Anloo 9657 NIEUW-ANNERVEEN

Baarle-Nassau 5114 CASTELRE

Beuningen 6642 BEUNINGEN-POLDER

Boarnsterhim 8493 TERHORNE

Borger 7858 EESERVEEN

Borger 9527 BRONNEGER

Borger 9528 BUINEN

Brouwershaven 4317 SCHUDDEBEURS

Dalen 7754 WACHTUM

Dalen 7755 DALERVEEN

Dalen 7756 STIELTJESKANAAL

Dantumadeel 9067 ROODKERK

De Marne 9972 NIEKERK

Diever 8439 ZORGVLIED3

Dongeradeel 9121 AALZUM

Dongeradeel 9146 HANTUMERUITBUREN

Dongeradeel 9152 WAAXENS

Dongeradeel 9156 BORNWIRD

Eemsmond 9998 ROTTUM

Enschede 7536 BUURTSCHAP ZUID-ESMARKE3

Ermelo 3853 ERMELO WEST

Ferwerderadeel 9175 REITSUM

Ferwerderadeel 9177 JISLUM

Franekeradeel 8853 KLOOSTER-LIDLUM

Groningen 9731 ULGERSMABUURT
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Grootegast 9821 OLDEKERK

Gulpen 6289 ELKENRADE

Heerenveen 8448 HEERENVEEN HET MEER

Heerenveen 8458 TJALLEBERD

Heesch 5383 VINKEL3

Hoogezand-Sappemeer 9606 MEERWIJCK

IJsselham 8361 OLDEMARKT

IJsselham 8363 WETERING

IJsselham 8372 BAARLO

Kollumerland c.a. 9292 AUGSBUURT

Landsmeer 1451 PURMERLAND

Leek 9355 PASOP

Leiden 2318 LEEDEWIJK-NOORD

Littenseradiel 8733 EDENS

Loppersum 9913 EENUM

Loppersum 9994 TOORNWERD

Menaldumadeel 9032 BLESSUM

Menaldumadeel 9037 SLAPPETERP

Norg 9333 LANGELO

Norg 9335 ZUIDVELDE

Norg 9337 WESTERVELDE

Odoorn 7859 ODOORNERVEEN

Oldenzaal 7575 INDUSTRIETERREIN OOSTPOORT

Oldenzaal 7577 DE ESSEN

Oosterhesselen 7861 OOSTERHESSELEN

Ooststellingwerf 8428 FOCHTELOO

Opsterland 8405 LUXWOUDE

Opsterland 9246 OLTERTERP

Roden 9304 LIEVEREN

Roden 9314 FOXWOLDE

Roden 9749 LANDELIJK GEBIED

Rolde 9447 PAPENVOORT

Rolde 9449 NOOITGEDACHT

Rolde 9452 NIJLANDE

Ruinen 7932 ECHTEN

Simpelveld 6353 WITTEM

Skarsterlân 8462 ROTSTERGAAST

Skarsterlân 8515 OLDEOUWER

Skarsterlân 8526 BOORNZWAAG

Skarsterlân 8527 LEGEMEER

Skarsterlân 8528 DIJKEN

Slochteren 9623 HARKSTEDE

Slochteren 9627 HELLUM

Slochteren 9939 TJUCHEM

Smallingerland 9214 SMALLE EE

Sneek 8626 OFFINGAWIER
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Steenwijk 8346 EEZE EN BERG

Ten Boer 9798 GARMERWOLDE

Tilburg 5026 HET LAAR

Tilburg 5032 BUITENGEBIED ZUID

Tilburg 5036 BUITENGEBIED WEST

Tubbergen 7662 HEZINGEN

Tytsjerksteradiel 9062 OENKERK

Uden 5405 INDUSTRIETERREIN-SPORTPARK

Vierlingsbeek 5826 GROENINGEN

Vledder 8387 BOSOORD

Vries 9486 ZEIJEN

Weststellingwerf 8388 NOORDWOLDE

Weststellingwerf 8398 BLESDIJKE

Weststellingwerf 8477 OLDEHOLTWOLDE

Weststellingwerf 8478 SONNEGA

Weststellingwerf 8481 NIJETRIJNE

Weststellingwerf 8486 OLDELAMER

Weststellingwerf 8487 NIJELAMER

Weststellingwerf 8488 NIJEHOLTWOLDE

Winsum 9954 TINALLINGE

Wittem 6277 SLENAKEN

Wûnseradiel 8755 IDSEGAHUIZUM

Wymbritseradiel 8553 INDIJK

Wymbritseradiel 8624 UITWELLINGERGA

Wymbritseradiel 8628 GOENGA

Wymbritseradiel 8632 TIRNS

Zuidlaren 9474 ZUIDLAARDERVEEN

Zwolle 8041 BEDRIJFSTERREIN GASTHUISLAND
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Tabel F.3 De sterkst gestegen wijken in steden met meer dan 50.000 inwoners

GEMEENTE POSTCODE NAAM POSTCODE (veelal afgeleid van
lokaal bekende naam van in gebied of nabij
gelegen buurt)

Apeldoorn 7321 WELGELEGEN

Apeldoorn 7325 WOUDHUIS

Apeldoorn 7332 KAYERSMOLEN-MIDDEN

Arnhem 6816 NOORDOOSTELIJK VAN
SCHAARSBERGEN

Assen 9409 LOON

Breda 4813 PRINCENHAGE

Breda 4837 RUITERSBOS

Breda 4838 EFFEN - RITH

Deventer 7427 BANNINK

Deventer 7428 OXERHOF

Ede 6731 OTTERLO-DORP

Ede 6745 DE KLOMP

Ede 7352 DEELEN

Eindhoven 5647 GIJZENROOI2

Emmen 7814 WEERDINGE

Emmen 7822 EMMEN OVER HET SPOOR

Emmen 7825 BARGERMEER INDUSTRIETERREIN

Enschede 7531 STOKHORST

Enschede 7535 BUURTSCHAP ZUID-ESMARKE2

Enschede 7536 BUURTSCHAP ZUID-ESMARKE3

Groningen 9731 ULGERSMABUURT

Groningen 9746 LEEGKERK

Haarlem 2019 HAARLEM CENTRUM

Heerlen 6422 DE BEITEL

Hengelo 7554 INDUSTRIETERREIN ZUID II

Hengelo 7559 SLANGENBEEK

Kerkrade 6467 TERWINSELEN

Leeuwarden 8919 MAGERE WEIDE

Leeuwarden 9084 GOUTUM

Leeuwarden 9087 SWICHUM

Leiden 2317 MERENWIJK-CENTRUM

Leiden 2318 LEEDEWIJK-NOORD

Leiden 2333 LEEUWENHOEK

Maastricht 6211 STATENKWARTIER

Maastricht 6212 SINT PIETER

Maastricht 6213 SINT PIETER2

Maastricht 6225 AMBY

Nijmegen 6522 OOIJSE SCHEPENDOM

Oss 5347 ELZENBURG

Rotterdam 3047 NOORD-KETHEL

Smallingerland 9214 SMALLE EE

Smallingerland 9215 DE VEENHOOP
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Smallingerland 9219 DE TIKE

Tilburg 5026 HET LAAR

Tilburg 5032 BUITENGEBIED ZUID

Tilburg 5036 BUITENGEBIED WEST

Venlo 5926 HOUT-BLERICK

Zwolle 8041 BEDRIJFSTERREIN GASTHUISLANDEN -
GROTE

Zwolle 8043 TEGENOVER ZWARTE WATER

Zwolle 8292 WESTENHOLTE

Tabel F.4 De sterkst gestegen wijken van de vier grote steden

GEMEENTE POSTCODE NAAM POSTCODE (veelal afgeleid van
lokaal bekende naam van in gebied of nabij
gelegen buurt)

Amsterdam 1017 GRACHTENGORDEL-ZUID

Amsterdam 1037 OOSTZANERWERF

Amsterdam 1071 MUSEUMKWARTIER

Rotterdam 3013 C.S. KWARTIER

Rotterdam 3046 SCHIEVEEN

Rotterdam 3047 NOORD-KETHEL

Rotterdam 3056 TERBREGGE

Rotterdam 3062 KRALINGSE BOS

Utrecht 3573 VOORVELDSEPOLDER

Utrecht 3583 HOGELAND - WILHELMINAPARK

Utrecht 3584 UITHOF

Utrecht 3585 MAARSCHALKERWEERS - MEREVELD

's-Gravenhage 2514 WILLEMSPARK

's-Gravenhage 2517 ZORGVLIET

's-Gravenhage 2552 HOUTWIJK

's-Gravenhage 2553 KRAAYENSTEIN

's-Gravenhage 2566 VOGELWIJK

's-Gravenhage 2581 GEUZENKWARTIER

's-Gravenhage 2582 STATENKWARTIER

's-Gravenhage 2585 VAN STOLKPARK EN SCHEVENINGSE
BOSJES

's-Gravenhage 2586 BELGISCH PARK

's-Gravenhage 2587 BELGISCH PARK2

's-Gravenhage 2594 MARLOT

's-Gravenhage 2596 VAN HOYTEMASTRAAT E.O.

's-Gravenhage 2597 OOSTDUINEN

Tabel F.5 De sterkst gedaalde wijken op het platteland

GEMEENTE POSTCODE NAAM POSTCODEGEBIED (veelal afgeleid
van lokaal bekend naam of nabij gelegen
buurt)

Alblasserdam 2951 DAM

Alblasserdam 2952 ALBLASSERDAM (OUDE BEBOU
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Alblasserdam 2953 KINDERDIJK (NIEUWE BEBOU

Appingedam 9902 APPINGEDAM-OOST

Bernisse 3212 SIMONSHAVEN

Best 5684 NAASTENBEST

Borne 7622 BORNE CENTRUM

Boxtel 5282 BOXTEL-NOORD

Culemborg 4102 ZUIDOOSTELIJKE BUITENWIJKEN (TER
WEIJDE)

Doesburg 6982 DE OOI

Dronten 8251 KERN DRONTEN

Dronten 8254 KERN DRONTEN

Dronten 8255 SWIFTERBANT LANDELIJK GEBIED

Dronten 8256 LANDELIJK GEBIED

Enkhuizen 1602 PLAN-NOORD

Geertruidenberg 4931 GEERTRUIDENBERG - WEST

Geldrop 5665 BRAAKHUIZENSE HEIDE

Geldrop 5667 BRAAKHUIZEN-NOORD

Hardinxveld-Giessendam 3372 BOVEN-HARDINXVELD

Harlingen 8862 PLAN ZUID

Krimpen aan den IJssel 2922 KORTLAND-NOORD

Leerdam 4142 LEERDAM WEST EN
KLEIN-OOSTERWIJK

Nieuw-Lekkerland 2961 KINDERDIJK

Nieuw-Vossemeer 4681 NIEUW-VOSSEMEER (MET HOGENDIJK)

Norg 9341 VEENHUIZEN

Papendrecht 3351 WESTPOLDER

Papendrecht 3353 KRAAIHOEK

Rijnwaarden 6911 PANNERDEN

Rijnwaarden 6915 LOBITH

Sas van Gent 4551 SAS VAN GENT

Schermer 1847 SCHERMEER (ZUID- EN
NOORD-SCHERMER)2

Sliedrecht 3362 OOSTWIJK II

Steenbergen 4655 HEENSE POLDERS

Strijen 3292 LAND VAN ESSCHE C.A.

Tegelen 5935 STEYL

Ubbergen 6576 OOIJ

Ubbergen 6577 OOIJ, PERSINGEN, ERLECOM EN
GROENLANDEN2

Vianen 4131 INDUSTRIETERREIN VIANEN

Waterland 1454 WATERGANG

Weesp 1382 PLAN NOORD

Wester-Koggenland 1634 SCHARWOUDE

Wester-Koggenland 1642 SPIERDIJK2

Wieringermeer 1773 KREILEROORD

Wieringermeer 1774 SLOOTDORP

Wieringermeer 1775 MIDDENMEER
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Wormerland 1534 OOST-KNOLLENDAM

Woudrichem 4283 GIESSEN

Zevenaar 6901 ZEVENAAR

Zevenbergen 4762 ZWANENGAT E.O.

Zijpe 1755 ZIJPE
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BIJLAGE G  GEBRUIKTE DATABESTANDEN

Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (AVO)
Het AVO is een vierjaarlijks onderzoek om gegevens te verkrijgen over het gebruik
van een groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen door de
Nederlandse bevolking. Het onderzoek richt zich zowel op meting van het gebruik
van voorzieningen als op meting van een breed scala van kenmerken die een
huishouden en de individuele personen binnen een huishouden karakteriseren.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder, zelfstandig
wonend

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid huishouden
Entiteiten personen en huishoudens
Steekproefkader PTT-afgiftepuntenbestand
Verzamelmethode mondelinge + schriftelijke vragenlijst
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Frequentie vierjaarlijks, vanaf 1979
Weging personen: naar leeftijd/geslacht/burgerlijke

staat/urbanisatiegraad (vanaf 1995 'stedelijkheid');
huishoudens: naar weegfactor hoofd huishouden

Berichtgevers voor sommige kinderen één van de ouders
Verslagperiode het gebruik van voorzieningen wordt gepeild voor een

voorgaande periode, variërend van enkele maanden tot
enkele jaren.

AVO'95
Uitvoerder veldwerk GFK Interact
Veldwerkperiode september 1995 - januari 1996
Steekproefmethode 2-traps: gemeenten/adressen; stratificatie naar

gemeentegrootte
Steekproefomvang 9.305 huishoudens
Respons 6.421 huishoudens; 14.489 personen (69%).

GeoMarktprofielen (GMP)
GeoMarktprofiel bijvoorbeeld verzamelt regionale informatie voor commerciële
doeleinden. De gegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen: de PTT, het RAI
Data Centrum (informatie over particuliere autobezitters), Interlanden Spreigroep
(verspreidpunten en bezorgwijken), Geodan (coördinaten op geografische kaart),
Grote Consumenten Enquête (om de kans te bepalen op het aantreffen van een
huishouden met bepaalde kenmerken) en telefonische interviews met twee
informanten per postcodegebied. Gevraagd wordt naar een aantal kenmerken van
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de woningen en huishoudens in het desbetreffende postcodegebied. Jaarlijks worden
ongeveer 100.000 interviews gehouden, zodat in vier jaar alle gebieden aan de
beurt komen.

Entiteiten zescijferig postcodegebied
Opdrachtgever GeoMarktprofiel b.v.
Uitvoerder veldwerk GeoMarktprofiel b.v.
Verzamelmethode compilatie van gegevens van derden
Aantal circa 400.000 postcodegebieden.

Politiemonitor bevolking (PMB)
De Politiemonitor bevolking is een landelijk onderzoek naar criminaliteit,
onveiligheid en de kwaliteit van de basispolitiezorg. Hierbij wordt gevraagd naar
slachtofferschap, gevoelens van onveiligheid en ervaringen met de politie.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader telefoonregister van de PTT: huishoudens met niet-geheim

telefoonnummer
Steekproefmethode stratificatie naar geografisch gebied; eerstjarige persoon

van 15 jaar of ouder
Verzamelmethode computerondersteunde telefonische enquête (CATI)
Opdrachtgever ministerie van Binnenlandse Zaken en ministerie van

Justitie
Uitvoerder veldwerk Intomart en NIPO
Frequentie tweejaarlijks, vanaf 1993
Weging naar leeftijd, geslacht en regio
Verslagperiode slachtofferschap en politiecontacten worden gepeild voor

een voorafgaande periode van twaalf maanden.

PMB'95
Veldwerkperiode januari 1995 - maart 1995
Steekproefomvang 136.686 personen
Netto respons 75.560 personen (55%).

Postcoderegister (PCR)
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt kerncijfers per viercijferig
postcodegebied, teneinde de verschillende gebieden te typeren en verschillen in
geografische, demografische en sociaal-economische structuur zichtbaar te maken. 
Deze gegevens werden tot 1995 verzameld in het Postcoderegister. Vanaf 1995 zijn
ze te vinden in de 'Kerncijfers vierpositie postcodegebieden'. Hierin zijn tevens
gegevens per PTT-woonplaatsnaam opgenomen.
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Postcoderegister 1993 (PCR '93)
Aantal 3.921 postcodegebieden
Verzamelmethode compilatie van gegevens uit adressenregisters, de

Regionale Inkomensstatistiek 1989 en de Statistiek van de
Motorvoertuigen van 1 augustus 1993

Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Uitvoerder Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kerncijfers vierpositie postcodegebieden 1995 (PCR'95)
Aantal 3.932 postcodegebieden en 2.424 PTT-woonplaatsnamen
Verzamelmethode compilatie van gegevens uit ondermeer de Structuurtelling

Gemeentelijke Basisadministratie, de Woningtelling, het
Regionaal Inkomensonderzoek, het Bedrijfsregister van het
CBS en de Statistiek van de Motorvoertuigen

Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Uitvoerder Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volkstellinggegevens 1971
In 1971 is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de 14e volkstelling
annex woningtelling gehouden. Hierbij zijn gegevens verzameld over de
beroepsbevolking, huishoudens, woningen en religie. Ten behoeve van  het bepalen
van achterstandscores zijn in 1979 aggregaties van deze gegevens gemaakt naar
gemeente- en wijkniveau. In 1997 is in opdracht van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) een aggregatie naar postcodeniveau gemaakt.

Volkstelling 1971
Doelpopulatie Nederlandse bevolking
Verzamelmethode schriftelijk (ponskaartenboekjes)
Uitvoerder Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Bevolking 1971 11.119.000 personen.

Aggregatie 1979
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau
Uitvoerder Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Sociaal en

Cultureel Planbureau (SCP)
Aantallen 873 gemeenten

9.798 wijken (CBS-aggregatie)
3.771 wijken (SCP-aggregatie).

Aggregatie 1997
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Uitvoerder AB Onderzoek
Aantal 3.940 postcodegebieden.

Wijk- en buurtregister (WBR)
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt kerncijfers op gemeente-,
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wijk- en buurtniveau, teneinde de verschillende onderdelen van gemeenten te
typeren en verschillen in geografische, demografische en sociaal-economische
structuur zichtbaar te maken.  Het register heette tot 1995 'Wijk- en buurtregister'
en vanaf 1995 'Kerncijfers wijken en buurten'.

Wijk- en buurtregister 1993
Aantal 10.277 buurten, 2.327 wijken en 646 gemeenten
Verzamelmethode compilatie van gegevens uit adressenregisters,

topografische kaarten (schaal 1:25.000) en het
gegevensbestand van de Regionale Inkomensstatistiek
1989

Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Uitvoerder Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kerncijfers wijken en buurten 1995
Aantal 10.381 buurten, 2.338 wijken en 633 gemeenten
Verzamelmethode compilatie van gegevens uit ondermeer Structuurtelling

Gemeentelijke Basisadministratie, Woningtelling en
woningstatistiek, Regionaal Inkomensonderzoek,
Bedrijfsregister van het CBS, Geografisch Basisregister,
bestanden met digitale grenzen (CBS/TOP-grenzen) en
bodemgebruik

Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Uitvoerder Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Woonmilieudatabase (WMD)
De woonmilieudatabase is opgezet om op een uniforme en integrale wijze de
beschikking te hebben over gegevens op wijk- en buurtniveau. Er wordt naar
gestreefd per gebiedseenheid informatie bijeen te brengen over de thema's
bevolking, wonen, werk, gebouwen, mobiliteit, voorzieningen, bodemgebruik en
bereikbaarheid.
Doelpopulatie wijken en buurten in Nederland
Entiteiten viercijferige postcodegebieden
Opdrachtgever ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieu (VROM) in samenwerking met het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP)

Uitvoerder AB Onderzoek
Frequentie vierjaarlijks
Verzamelmethode compilatie van  gegevens van derden, ondermeer van PTT,

CBS, RPD, GeoMarktprofiel b.v., ministeries, provincies
en gemeenten

Aantal 4.586 postcodegebieden.
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De uit de maat verwijderde variabelen blijken de belangrijke materiële posities te zijn, die kenmerkend1

zijn voor de unidimensionale achterstandsmaat.
Postcodes met te weinig of een onbekend aantal huishoudens waarvan tevens de naam niet bekend is,2

verwijzen (vrijwel) nooit naar gebieden. Het gaat om postbussen.

Noten
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