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Samenvatting  

 

Dit onderzoek focust zich op de effecten van de fysieke herstructurering in Ondiep op de sociale 
cohesie in de wijk en de factoren die hieraan ten grondslag liggen. Het doel hiervan is om meer 
inzicht te creëren in de relatie tussen herstructurering en sociale cohesie. De wijk Ondiep (Utrecht) 
wordt hiervoor als casestudie gebruikt. Hierbij worden de oorspronkelijke- en de nieuwe bewoners 
van de wijk als referentiegroepen gebruikt. Dit zorgt voor een beter inzicht, als het gaat om de positie 
van de eerder genoemde bewonersgroepen en de verhoudingen tot de sociale cohesie in Ondiep.  
Het is van belang om dit onderwerp te onderzoeken, aangezien het meer verdieping biedt in de 
bestaande wetenschappelijke kennis. Naast het bieden van nieuwe informatie over de verhoudingen 
tussen de herstructurering en de sociale cohesie, biedt dit onderzoek ook meer inzicht in de nieuwe 
ontwikkelingen rondom de huidige financiële positie van woningbouwcorporatie(s). Daarnaast biedt 
deze informatie de mogelijkheid aan toekomst beleidmakers en/of planologen om beter in te kunnen 
spelen op (sociale en) maatschappelijke vraagstukken 
 
Het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek past het beste bij dit onderzoek, aangezien dit een 
onderwerp is wat onderzocht kan worden aan de hand van interpretatie en beschrijving. Met de 
toevoeging van Ondiep als wijk, is er gekozen voor een case studie, wat zal bestaan uit een 
literatuuronderzoek gevolgd door een reeks interviews. Deze interviews moeten worden gehouden 
om de meningen van de verschillende groepen bewoners uiteen te lichten. Hiervoor kan het beste 
gebruik worden gemaakt van semi-gestructureerde interviews, aangezien hiermee meer informatie 
verzameld kan worden.  
 
De voornaamste conclusies die uit het onderzoek kunnen worden getrokken is dat er duidelijke 
verschillen en overeenkomsten zijn tussen de oorspronkelijke- en de nieuwe bewoners van Ondiep. 
Zo laten de oorspronkelijke bewoners zien dat zij erg veel waarde hechten aan de wijk en de 
onderlinge contacten. Deze groep heeft meer contact en binding met de wijk.  
De nieuwe bewoners geven aan in mindere mate gebruik te maken van sociale contacten. Een 
verklaring hiervoor is het feit dat zij minder tijd in de wijk doorbrengen door de aanwezigheid van 
drukke banen. In tegenstelling tot deze nieuwe bewoners geeft een overgrote deel van de 
oorspronkelijke bewoners aan geen betaalde baan te hebben. Hierdoor kunnen de oorspronkelijke 
bewoners meer tijd steken in het maken van contacten, waardoor zij meer binding met de wijk 
krijgen. Bij de nieuwe bewoners zal dit echter meer tijd nodig hebben.  
 
Uit de resultaten blijkt dat de herstructurering in Ondiep zijn effecten heeft gehad op de sociale 
cohesie in de wijk. De komst van nieuwe bewoners in de wijk heeft ertoe geleid dat een gedeelte van 
de oorspronkelijke bewoners ruimte hebben moeten maken voor deze nieuwe groep. Daarnaast is 
gebleken dat, door de huidige economische positie, een gedeelte van deze herstructureringsplannen 
momenteel onuitvoerbaar zijn. De combinatie van deze twee factoren hebben ertoe geleid dat de 
rust in de wijk verstoord is, waardoor de mate van sociale cohesie afgenomen is. 
 
Daarom is het van belang dat snel meer duidelijkheid komt over de herstructurering en de 
plannen/projecten hieromheen. Op die manier kunnen de bewoners in Ondiep verder. Dit geldt voor 
zowel de oorspronkelijke- als de nieuwe bewoners. Ook kan de focus dan beter gevestigd worden op 
de onderlinge interactie tussen de twee groepen bewoners, waardoor de mate van de sociale 
cohesie toe kan nemen. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Probleemschets en probleemstelling 

In het verleden is de concentratie van lage inkomensgroepen beschreven als een risicofactor voor de 
leefbaarheid van wijken. Dit is zo beschreven omdat een eenzijdige bevolkingssamenstelling kan 
leiden tot een achteruitgang van (delen van) een wijk. Zo kan een wijk, dat voornamelijk 
samengesteld is uit huishoudens met een zwakke sociaal-economische positie, te maken krijgen met 
veel problemen. Verloedering en criminaliteit dienen hierbij als voorbeeld. Daarom kiezen 
beleidsmakers voor een gedifferentieerde samenstelling van de bevolking. Om dit te bereiken moet 
de woningvoorraad in deze wijken geherstructureerd worden. "Voor een gezonde toekomst van de 
stad is een gedifferentieerde samenstelling van bevolking en woningvoorraad noodzakelijk. Daar 
waar in bepaalde wijken eenzijdigheid domineert of dreigt, kan door het vergroten van de 
gevarieerdheid van het woningbestand worden aangestuurd op kwaliteitsverhoging van het woon- en 
werkmilieu" (Ministerie van VROM, 1997, p. 79).  
 
Voor dit onderzoek is het interessant om de effecten van de (fysieke) herstructurering en de 
toevoeging van meer koopwoningen te koppelen aan een (eventueel) veranderd sociaal klimaat in de 
wijk Ondiep. Hierin staat de relatie tussen de fysieke herstructurering en de verschillen in de omgang 
tussen de oorspronkelijke en nieuwe bewoners (sociale cohesie) centraal. Op deze manier zal dit 
onderzoek stilstaan bij de mening, houding en het gedrag van zowel de nieuwe als de oorspronkelijke 
bewoners uit Ondiep.  
 
Het Nederlandse herstructureringsbeleid kreeg, in de loop van de jaren negentig, te maken met een 
koerswijziging ten opzichte van bouwen op buurtniveau. In het zogenaamde ‘bouwen voor de buurt’ 
(nieuwe aanpak) staan de zittende bewoners niet meer centraal. De nadruk wordt juist gelegd op het 
aantrekken van hogere inkomensgroepen en dus een stijging van de concurrentiepositie van de stad. 
De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (1991) is het hier niet mee eens. Hierin is er wel aandacht 
voor de zittende bewoners. Ook de gevolgen van onder andere de aanwezigheid van 
achterstandswijken in steden worden in deze Nota benadrukt. Hierbij moet gedacht worden aan de 
toenemende criminaliteit, het educatieniveau per wijk en de sociale gevolgen voor de wijk.  
 
Daarna werd in 1994 het 'Grotestedenbeleid' in werking gesteld. Dit is gericht op een versterking van 
de fysieke, economische en de sociale structuur van de steden. Hiervoor is een versterking nodig van 
de stedelijke woonmilieus, een verbetering van de leefbaarheid en de woonomgeving. Net zoals een 
toename van zowel de veiligheid als de sociale infrastructuur én een duurzaam herstel van 
kwetsbare wijken (van Bergeijk et al., 2008, p. 23/24).  
 
De huidige stedelijke woningvoorraad sluit niet meer aan bij de behoefte van de bewoners. Immers, 
een homogener bewonersprofiel is het gevolg van de wijken waarin de nadruk op goedkope (sociale) 
huurwoningen ligt. Huishoudens met een hoger inkomen mijden deze wijken waardoor de 
concentratie van de lage inkomens ontstaat. Deze ruimtelijke segregatie wordt in de meeste gevallen 
als een ongewenste ontwikkeling beschouwd, omdat dit de integratie van diverse bewonersgroepen 
tegengaat (Duivesteijn, 1996).  
 
De Nota Stedelijke Vernieuwing bracht in 1997 beleidsvernieuwing en beleidsverandering aan in deze 
situatie. De nadruk werd gelegd op stedelijke herstructurering. Het uitgangspunt hierbij is een 
grotere menging van de bevolking (Musterd, 1998). Deze herstructurering moet de 
keuzemogelijkheden van bewoners verruimen en de verschillende woonmilieus toegankelijk maken 
voor (nieuwe) bewoners. Het veranderen van de eenzijdige woningvoorraad (in diverse wijken) krijgt 
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door de toepassing van herstructurering (als instrument) veel aandacht. Men hoopt hierdoor meer 
draagkrachtige bewoners (en bedrijven) aan te trekken én vast te houden, waardoor de gevormde 
ruimtelijke segregatie tegengegaan wordt. Dit verbetert uiteindelijk ook de leefbaarheid binnen deze 
wijken. Om deze visie te kunnen realiseren moet een deel van de oude woningvoorraad vervangen 
worden door nieuwbouw van een hoger prijsniveau. Daarnaast zouden woningcorporaties hun 
huurwoningen ook moeten verbeteren, samenvoegen en/of verkopen. Ook moeten deze corporaties 
verschillende andere ondersteunende maatregelen treffen, die bewoners moeten helpen. Denk 
hierbij aan begeleiding en ondersteuning (Ministerie van VROM, 1997).  
 
Naast de Nota Stedelijke Vernieuwing (Ministerie van VROM, 1997) wordt ook in de ‘Nota Mensen 
Wensen Wonen’ veel aandacht besteed aan stedelijke herstructurering (Ministerie van VROM, 2000). 
De nota is gericht op wijkniveau. Het beschrijft hoe de aanpak van stedelijke woongebieden 
uitgevoerd moet worden, welke opgave het moet hebben en in welke volgorde dit aangepakt zou 
moeten worden. Hierbij wordt ook uitgelegd dat herstructurering niet overal op dezelfde manier 
aangepakt kan worden. De nadruk ligt in dit geval op de menging van verschillende inkomensgroepen 
in de betreffende wijken. Immers, gemengd wonen kan leiden tot gemengd leven, waardoor de 
gevormde segregatie in de wijk(en) hierdoor kan afnemen (van Beckhoven & van Kempen, 2002). 
 
Ondanks de positieve verwachtingen is niet iedereen hier even blij mee. Zo vinden diverse 
onderzoekers dat de fysieke maatregelen gezien moeten worden als een onderdeel van 
herstructurering én sociaal gericht zijn. Van Beckhoven en van Kempen (2002) stellen dat 
huishoudens met hogere inkomens niet nodig zijn voor een woongebied, maar dat de (bestaande) 
bewoners meer gebonden moeten worden aan hun wijk. Op deze manier zou een wijk een hogere 
waardering kunnen krijgen en zouden de bewoners het prettiger ervaren om in de wijk te blijven of 
te gaan wonen.  
 
Gesteld kan worden dat de probleemwijken in Nederland best meevallen, vergeleken met andere 
landen zoals Frankrijk en Engeland. Zo blijken onze zwakste wijken beduidend beter te zijn in 
vergelijking met deze landen. Te zien is dat het Nederlandse beleid een betere basis gekend heeft, 
waardoor ook veel dingen goed zijn gegaan (Bergeijk et. al, 2008). 
Ook kan de concentratie van diverse bevolkingsgroepen in een wijk voordelen opleveren, omdat ook 
deze groepen sterke punten hebben die van belang kunnen zijn voor de maatschappij. Voorbeelden 
hiervan zijn de onderlinge interacties, verbondenheid en vertrouwen. Daarnaast kan het doorbreken 
van de homogeniteit leiden tot onrust. Zo is uit een woonwensenonderzoek gebleken dat bewoners 
liever 'dezelfde soort' groepen om zich heen willen beïnvloeden (Beckhoven & van Kempen, 2002).  
 
Ook kunnen beleidsmakers veel waarde hechten aan de invloed van de wijk op het leven van de 
inwoners. Dit wordt ook wel buurteffect genoemd. Zo wordt verondersteld dat een wijk beschouwd 
kan worden als het belangrijkste integratiekader voor diverse (leeftijds)groepen. Toch blijkt een wijk 
door andere groepen steeds minder vaak als referentiekader te worden beschouwd, omdat 
tegenwoordig veel activiteiten ook op andere plekken ondernomen kunnen worden. Dit houdt in dat 
bepaalde persoonlijke- en huishoudenskenmerken (zoals opleiding en werkzaamheden) het belang 
van de wijk, als sociaal integratiekader en ruimte om activiteiten te ondernemen, sterk kunnen 
beïnvloeden. Zo kunnen individuen uit bijvoorbeeld een huishouden met een hoger inkomen een 
andere bewegings- en activiteitenpatroon hebben (Beckhoven & van Kempen, 2002).  
 
Om dit verhaal duidelijker te maken zal een vertaalslag worden gemaakt naar de wijk Ondiep in 
Utrecht. Dit is een interessante wijk aangezien hiervoor een uitgebreid herstructureringsbeleid is 
opgesteld. Plus dat de bewoners van Ondiep een duidelijk karakter hebben vanwege het dorpse 
karakter van de wijk. Zo kent de herstructurering van Ondiep een langetermijnplanning en is 
opgedeeld in drie fasen. Hierdoor is van tevoren al duidelijk gemaakt dat er in bepaalde buurten 
bepaalde projecten aangepakt zullen worden. Afgesproken was om de bewoners op de hoogte te 
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stellen van de plannen, zodat zij kennis konden maken met de toekomst van hun buurt (Kei 
Kenniscentrum stedelijke vernieuwing, 2003). Echter, de uitvoerbaarheid van deze plannen staat nu 
door een aantal redenen ter discussie, waardoor veel bewoners nog steeds niet op de hoogte zijn 
van de plannen. In paragraaf 4.5 zal hier dieper op worden ingegaan. Ondanks de onzekere situatie, 
gaat de vernieuwing nog steeds door, waardoor de wijk naast de oorspronkelijke bewoners, ook 
nieuwe bewoners aantrekt. Dit zou kunnen leiden tot spanningen tussen deze twee 
bewonersgroepen. De oorspronkelijke bewoners kunnen een mogelijke verklaring zijn voor deze 
spanningen, aangezien zij erg gehecht zijn geraakt aan hun omgeving. Velen wonen al sinds hun 
jeugdjaren in de wijk. Vandaar ook dat men in de wijkvisie spreekt van 'Ondiep. Dorp in de stad' 
(Gemeente Utrecht, 2003). Dit dorpse gevoel is nog altijd sterk aanwezig bij de oorspronkelijke 
bewoners, terwijl de nieuwkomers een andere leefstijl en gedragspatroon met zich mee kunnen 
brengen. Interessant is om de verschillen tussen deze twee bewonersgroepen naar boven te halen, 
zodat diverse opvattingen over de wijk en de daarbij behorende sociale cohesie onderzocht kunnen 
worden. Hierbij is van belang om vast te stellen waarom men verschillende meningen heeft, als het 
gaat om de fysieke herstructurering (en sociale cohesie) in de wijk. Verderop in hoofdstuk 4 zal 
uitgebreid in worden gegaan op de beschrijving én de kenmerken van de wijk Ondiep.  
 

1.2 Doelstelling 

Dit onderzoek heeft tot doel om inzicht te creëren in de relatie tussen herstructurering en sociale 

cohesie. Dit wordt gedaan aan de hand van de case in Ondiep, met als referentiegroepen de nieuwe 

en de oorspronkelijke bewoners in de wijk. Om tot een goede conclusie te komen voor de eerder 

beschreven problematiek (paragraaf 1.1), wordt de volgende probleemstelling in dit onderzoek 

centraal gesteld:  

 
Wat is het effect van de fysieke herstructurering in Ondiep op de sociale cohesie in de wijk en welke 

factoren liggen hieraan ten grondslag? 
 
Hiermee dient een beeld te worden geschetst van de hierboven beschreven probleem waaruit, naast 
de beantwoording van deze probleemstelling, ook aanbevelingen zullen voortvloeien. Om de 
centrale probleemstelling goed te kunnen beantwoorden, zal eerst een beschrijving worden gegeven 
van wat de doelstelling(en) is/ zijn voor dit onderzoek. Vervolgens zullen de onderzoeksvragen in de 
volgende paragraaf uitgewerkt worden.  
 
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen in hoeverre er sprake is van een veranderde sociale 
cohesie in de wijk Ondiep, wat de invloed van (fysieke) herstructurering is en welke (andere) factoren 
hierbij een rol spelen.  Daarnaast is het van belang om een goed en duidelijk inzicht te krijgen in de 
verschillende bewonersgroepen in de wijk. Zo kan de sociale cohesie (tussen de nieuwe- en de 
oorspronkelijke bewoners) in Ondiep beter in kaart worden gebracht.  
 
De bovengenoemde factoren (paragraaf 1.1) kunnen vervolgens worden gekoppeld aan de fysieke 
herstructurering en de daarmee gepaarde veranderingen in de wijk, als het gaat om de sociale 
cohesie. De samenhang tussen de fysieke herstructurering en de sociale cohesie in de wijk is van 
belang voor dit onderzoek. Immers, alleen hiermee kan een goede vergelijking worden gemaakt 
tussen de twee groepen bewoners. Vervolgens kan een juiste weergave worden geschetst van de 
mate van sociale cohesie in de wijk. Door de beleidseffecten in kaart te brengen kunnen ook 
aanbevelingen worden gedaan, waardoor een beter beeld geschetst kan worden voor in de 
toekomst, als het gaat om de effecten van herstructurering op de sociale cohesie in een wijk.  
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1.3 Onderzoeksvragen 

De eerder genoemde probleemstelling (paragraaf 1.2) vormt de basis van dit onderzoek naar de 
effecten van de fysieke herstructurering op de sociale cohesie in Ondiep. In dit onderzoek zal er 
gekeken worden of er sprake is van een veranderde sociale cohesie in de wijk. Daarom zal aan de 
hand van de onderstaande onderzoeksvragen een theoretisch stuk gevormd worden. Dit kan 
vervolgens toegepast worden op de uitkomsten van de gehouden interviews, waarmee het 
onderzoek geïnterpreteerd kan worden. De probleemstelling is opgedeeld in vier deelvragen: deze 
onderzoeksvragen zijn opgebouwd uit verschillende onderwerpen. Zo gaat een deel over de 
herstructurering (fysiek), een ander deel focust zich op de bewoners (sociale cohesie). 
 

1. Hoe is Ondiep nu opgebouwd, als het gaat om de woningvoorraad, woningdifferentiatie en 
haar inwoners?  

In Ondiep bestaat de fysieke herstructurering niet alleen uit de vervanging van bestaande 
huurwoningen. De goedkope sociale huurwoningen, waar eerst de oorspronkelijke bewoners in 
woonden, worden nu gedeeltelijk vervangen door koophuizen. Dit leidt tot een duurder wordend 
woningaanbod in de wijk. Hierdoor kunnen bepaalde bewoners om financiële redenen niet terug 
keren. Dit, terwijl de nieuwbouw voor 41% zal bestaan uit sociale huurwoningen (Gemeente Utrecht, 
2003). Belangrijk om hierbij te melden is dat bewoners wel de mogelijkheid krijgen om terug te keren 
naar de wijk. Uit deze nieuwe verhoudingen (tussen woningdifferentiatie enerzijds en inwoners 
anderzijds) kunnen verklaringen worden gevonden voor de mate van sociale cohesie in de wijk.  
 

2. Wat houdt de herstructurering in voor Ondiep en om welke buurten gaat het?  
Herstructureringswijken worden meestal gekenmerkt door een hoog percentage aan verouderde 
woningen. Voordat de keuzes en de beslissingen van de aanpak vastgesteld worden, moeten de 
gemeenten en woningcorporaties een lang traject afleggen. Een duidelijke uitleg van deze aanpak is 
daarom gewenst omdat verschillende factoren vanuit de wijk een belangrijke rol kunnen spelen. 
Welke factoren spelen een rol bij de herstructurering? Wat houden deze factoren in? En waarom zijn 
bepaalde beslissingen genomen gedurende de herstructurering? 
Om een stap verder te komen is het goed om een beeld van Ondiep te creëren aan de hand van 
cijfers en kaarten. Door de benoeming van buurten binnen Ondiep kan de eerste onderzoeksvraag 
aangevuld worden. De mate waarin de verschillende buurten in Ondiep aangewezen zijn als 
herstructureringsbuurten en in hoeverre deze aansluiten op elkaar, kunnen leiden tot een beter 
inzicht in het onderzoek. Immers, hieruit kan blijken hoe de twee groepen bewoners de sociale 
cohesie in de wijk ervaren. 
 

3. Welke sociale en fysieke factoren hebben in Ondiep effect op de onderlinge sociale cohesie? 
En spelen deze factoren een rol bij beleidsvorming? 

Tegenwoordig heeft sociale cohesie veel aandacht voor zowel de wetenschappelijke als het 
beleidsliteratuur. Hiervan bestaan er dan ook veel verschillende definities. In dit onderzoek worden 
drie dimensies centraal gesteld die eerder al door Forrest & Kears (2001) aangewezen zijn. Deze drie 
dimensies richten zich voornamelijk op de sociale cohesie op buurtniveau. Het gaat hier om de 
volgende drie dimensies:  
1. De mate van sociale participatie via sociale interactie en formele participatie.  
2. De mate waarin er gelijkgerichte opvattingen bestaan over de (ongeschreven) regels in de buurt.  
3. En de identificatie met de buurt.  
Deze drie dimensies bevatten tevens ook drie componenten, namelijk (Bolt & Torrance, 2005): 
gedrags-, normen en waarden- en een belevingscomponent (zie paragraaf 2.3.2).  
Deze onderzoeksvraag moet de sociale en fysieke factoren van de herstructurering in Ondiep kunnen 
aanwijzen, zodat deze factoren verbonden kunnen worden met de verschillende dimensies van de 
veranderde sociale cohesie. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de onderlinge sociale cohesie tussen 
de oorspronkelijke- en de nieuwe bewoners van Ondiep. Daarom kan verondersteld worden dat de 
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drie genoemde dimensies van sociale cohesie niet alleen versterkt zouden kunnen worden door de 
fysieke herstructurering, maar ook door diverse sociale aspecten uit de wijk. Hierbij is het interessant 
om de nadruk te leggen op zowel de nieuwe als de oorspronkelijke groep bewoners. Stel dat deze 
twee bewonersgroepen ieder een andere kijk hebben op de wijk en de sociale cohesie, dan is het 
belangrijk om deze percepties te koppelen aan de sociale cohesie in de wijk. Op deze manier kan per 
bewonersgroep onderzocht worden welke factoren meer invloed hebben op de sociale cohesie. 

 
4. Welke beleidsaanpassing(en) zou(den) er gedaan kunnen worden om de sociale cohesie in de 

wijk te verbeteren?  
De eerdere onderzoeksvragen en de daarbij behorende informatie en factoren moeten een beeld 
kunnen creëren van de huidige toestand en inzicht bieden van de behoeftes uit de wijk. Welke 
factoren (zowel fysiek als sociaal) kunnen worden aangepakt voor een verbetering in de sociale 
cohesie in de wijk? En werkt dit voor diverse bewonersgroepen in een wijk? Dit zijn een aantal 
vragen die uiteindelijk, samen met het bovenstaande probleemstelling (paragraaf 1.2), kunnen leiden 
naar beleidsaanpassingen en verbeteringen van de sociale cohesie in de wijk.  
 

1.4 Relevantie 

1.4.1 Wetenschappelijke relevantie  

Dit onderwerp is van belang om te onderzoeken omdat het zich onderscheidt van eerder uitgevoerde 
onderzoeken. Zo zijn eerder onderzoeken gedaan naar het verband tussen de herstructurering en 
sociale cohesie (Beckhoven et al, 2002; Bergeijk et. al, 2008; Bolt & Torrance, 2005). Hierbij zijn onder 
andere de verschillen tussen steden en wijken onderzocht, of is de nadruk gelegd op de gedwongen 
verhuizingen als gevolg van herstructurering. Daarom zal gedurende dit onderzoek de wijk Ondiep 
(binnen de stad Utrecht) als hoofdcase behandeld worden. Hierdoor kan er zo nauwkeurig mogelijk 
worden ingezoomd op de probleemstelling, waardoor het onderzoek meer de diepte in kan. Het 
onderwerp kan op deze manier zo compact mogelijk (en dus afgebakend) uiteengezet worden. Door 
de genoemde onderzoeken is er genoeg kennis over dit onderwerp. Toch is dit onderzoek van belang 
voor de wetenschap. Het biedt namelijk meer verdieping van de bestaande kennis voor dit soort 
typen wijken. Daarom zal deze casestudie, met behulp van de wijk Ondiep, meer duidelijkheid en 
informatie verschaffen, als het gaat om de effecten van herstructurering op de sociale cohesie. Het 
overbrengen van wetenschappelijke kennis over dit onderwerp is één van de hoofddoelen van dit 
onderzoek. Deze wetenschappelijke bijdrage bestaat uit de beschrijving van de samenhang tussen 
herstructurering enerzijds en sociale cohesie anderzijds. De beleving van de twee bewonersgroepen 
staat hierbij centraal. En aangezien Ondiep deel uitmaakt van de krachtwijkenaanpak en tegelijkertijd 
ook een herstructureringsperiode meemaakt, is het van belang om hier meer inzicht in te krijgen. 
Hierdoor kunnen aanbevelingen en plannen aangepast worden. Daarnaast is het van belang om ook 
de ontwikkelingen, omtrent de nieuwe koers die de woningcorporaties (in dit geval Mitros) in willen 
slaan, nauwlettend in de gaten te houden om zo de investeringen én ontwikkelingen in de wijk te 
kunnen volgen en analyseren (zie paragraaf 4.5). Deze koerswijziging en de gevolgen hiervan zullen 
niet alleen op wijkniveau, maar tevens ook op landelijkniveau, invloed hebben op de aanpak van de 
woningmarkt en de gevolgen ervan voor de sociale cohesie. Verderop in het onderzoek zal hier meer 
aandacht aan worden besteed.  
 

1.4.2 Maatschappelijke relevantie  

Dit onderzoek dient niet alleen een wetenschappelijk belang, maar tevens ook een maatschappelijk 
belang. De kennis die hieruit zal voortvloeien, kan meer inzicht bieden voor toekomstige 
planvormingsprocessen. Door de aanwezigheid van kennis over dit specifieke onderwerp zou men in 
de toekomst over betere informatie beschikken, waardoor de kans op een effectiever 
herstructurering toe kan nemen. Dit kan ook van belang zijn voor de communicatie naar de 
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bewoners toe. De behoeftes van de maatschappij/ bewoners kunnen op deze manier beter 
nagestreefd worden. Onenigheid en miscommunicatie tussen beleidsmakers en bewoners kan 
hierdoor beperkt worden. Daarnaast zal het voor de maatschappij ook van belang zijn om meer 
inzicht te krijgen in de effecten van de fysieke herstructurering op de sociale cohesie in de wijk. 
Hierdoor kunnen de behoeftes vanuit de wijk beter zichtbaar worden voor professionals en 
beleidsmakers.  
Dit onderzoek tracht er ook naar om de sociale kenmerken binnen soortgelijke wijken in kaart te 
brengen. Hierdoor kunnen de behoeftes van eventueel meerdere bewonersgroepen duidelijk 
worden gemaakt. Professionals en/of wetenschappers zullen op deze manier een beter beeld krijgen 
van deze behoeftes, die hiervoor niet duidelijk waren (realiteit). Dit onderzoek kan in de toekomst 
beleidmakers en/of planologen de mogelijkheid bieden om beter in te kunnen spelen op (sociale en) 
maatschappelijke vraagstukken, die overeenkomen met de huidige situatie in Ondiep. Bewoners 
kunnen hierdoor beter betrokken worden geraakt. Daarom kunnen de invloed én de behoeftes 
vanuit de wijk in de toekomst toenemen tijdens soortgelijke herstructureringsprocessen.  
 

1.5 Opbouw  

Naast een uitgebreid literatuuronderzoek zullen zowel de nieuwe als de oorspronkelijke bewoners 
uit Ondiep geïnterviewd worden. Aan de hand van deze literatuuronderzoek en interviews kunnen de 
verschillende factoren, die van invloed zijn op de sociale cohesie tussen de twee bewonersgroepen in 
Ondiep, in beeld worden gebracht. Hiervoor is gekozen omdat soortgelijke onderzoeken naar deze 
twee bewonersgroepen niet eerder zijn uitgevoerd in Ondiep. Door de toepassing van diepte-
interviews kan een diepgaand beeld worden gevormd van de perceptie over de effecten van de 
fysieke herstructurering in de wijk.  
 
Voorafgaand aan dit empirisch onderzoek zal een theoretisch kader gepresenteerd worden waarbij, 
door middel van een historische schets, verklaard zal worden wat de herstructurering inhoudt en hoe 
de sociale cohesie in de wijk hierdoor beïnvloedt kan worden. Vervolgens zullen argumenten en 
theorieën aangehaald worden, die de lezer stapsgewijs naar de theoretische beantwoording zal 
leiden. Hierbij hoort ook een wijkschets van de wijk Ondiep. Door middel van diverse (diepte) 
interviews zal een empirisch onderzoek uitgevoerd worden, waarbij getracht wordt om diverse 
verklaringen te vinden voor de effecten van de fysieke herstructurering op de sociale cohesie. De 
verzamelde informatie moet uiteindelijk leiden tot de uiteindelijke beantwoording van de centrale 
probleemstelling en een conclusie. Hieruit zal blijken of deze effecten (van herstructurering) 
überhaupt bestaan en/of wat deze inhouden als het gaat om de sociale cohesie. Tenslotte zullen een 
aantal heldere aanbevelingen gedaan worden, zodat men in de toekomst kan leren van de situaties 
die zich in het verleden afgespeeld hebben tijdens vergelijkbare processen.  
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2 Sociale cohesie op wijkniveau 

 

2.1 Inleiding 
Om de probleemstelling en de vragen uit het vorige hoofdstuk te kunnen onderzoeken is het van 
belang om eerst een duik te nemen in de theorie over (voornamelijk) herstructurering en sociale 
cohesie. Aan de hand van de gevonden theorieën zal een poging gedaan worden om de huidige 
situatie in Ondiep nader te verklaren. Zo is de herstructurering van diverse woonwijken in 
verschillende steden van Nederland een grote ruimtelijke opgave. De Nota Stedelijke Vernieuwing 
(1997) formuleert een grote fysieke verandering in het Grotestedenbeleid (GSB), waardoor maar 
liefst één derde deel van de totale Nederlandse woningvoorraad op de schop moet. Deze beslissing is 
genomen om zo te voldoen aan de wensen van de bevolking. De politiek heeft zich hierbij 
voornamelijk geconcentreerd op de fysieke maatregelen die de stedelijke problematiek moeten 
beperken. Voorbeelden van deze problematiek zijn verloedering en criminaliteit. Hierdoor focust de 
stedelijke vernieuwing zich op volkshuisvesting, ruimte en economie. 
 
Opvallend is ook dat deze herstructurering sociale effecten heeft. Het legt tevens ook de nadruk op 
zowel een toename van de differentiatie van woon- en werkmilieus als op de realisatie van een 
complete stad (fysiek). Dit houdt in dat de nadruk niet alleen op de fysieke vernieuwingen 
(woningen) komt te liggen, maar tevens ook op de sociale- en economische vernieuwingen. "Voor 
een gezonde toekomst van de stad is een gedifferentieerde samenstelling van bevolking en 
woningvoorraad noodzakelijk. Waar in bepaalde wijken eenzijdigheid domineert of dreigt, kan door 
het vergroten van de gevarieerdheid van het woningbestand (...) worden aangestuurd op 
kwaliteitsverhoging van woon- en werkmilieus in deze wijken” (VROM, 1997, p. 25-26). Daarom is het 
interessant om te onderzoeken of de herstructureringsplannen voor Ondiep ook daadwerkelijk een 
effect hebben op de sociale kenmerken van de wijk. 

 
De herstructurering is in Nederland vooral gericht op de naoorlogse wijken, die gebouwd zijn tussen 
1946-1970. Deze woningen worden door woningcorporaties en de lokale bewoners over het 
algemeen beschouwd als kwalitatief slecht, onveilig en onaantrekkelijk. Dit is opvallend, aangezien 
deze wijken destijds gerealiseerd zijn met de gedachte van pure moderniteit. Ook waren zij 
toentertijd erg in trek bij de bevolking. Toch gaat deze herstructurering gepaard met veel sloop en 
nieuwbouw. Hierover worden steeds vaker kritische geluiden vanuit de cultuurhistorische hoek 
opgevangen. Dit, omdat veel van deze woningen naoorlogse woningen zijn en bepaalde kenmerken 
hebben, zoals de bijbehorende openbare ruimte en de bouwpatronen, die niet verloren moeten 
gaan, maar juist behouden moeten worden (Kei Kenniscentrum stedelijke vernieuwing, 2012b). 
 
Daarnaast hebben herstructureringswijken ook te maken met fysieke achterstanden die niet meer 
voldoen aan de hedendaagse eisen. De eenzijdige woningvoorraad, bestaande uit kleine en 
goedkope huurwoningen, zijn in de meeste gevallen de oorzaak van ruimtelijke segregatie. Immers, 
door de concentratie van deze woningen zijn huishoudens met lage inkomens vaker geneigd om zich 
in deze wijken te vestigen, wegens onder andere financiële redenen. Vandaar ook dat steden steeds 
vaker de menging met midden- en hoge inkomens opnemen in hun stedelijke vernieuwingsbeleid. 
Deze plannen worden vaak aangepakt door marktgericht bouwen en/of renoveren. Dit leidt tot een 
radicale ingreep van deze wijken, waardoor niet alleen het uiterlijk van de wijk zal veranderen, maar 
tevens ook de samenstelling van de bevolking. De aanwezige 'negatieve effecten' in de wijk krijgen 
op deze manier veel aandacht, waardoor men niet of nauwelijks stilstaat bij de waarden en de 
potenties van deze (naoorlogse) wijken. Dit kan leiden tot forse (ruimtelijke) veranderingen in onder 
andere de kwaliteit van de leefbaarheid. Interessant is om stil te staan bij de ontwikkelingen in de 
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wijk Ondiep en in te zoomen op de effecten van de herstructurering op de sociale cohesie 
(Belvedere, 2006). 
 

2.2 De ontwikkelingen van wijken 

2.2.1 Het ontstaan van vooroorlogse wijken 

Door de invoering van de Woningwet in 1901 zijn veel steden en de daarbij behorende wijken 
veranderd. Deze wet biedt een kader aan het volkshuisvestingsbeleid, wat opgesteld kan worden 
door de rijksoverheid. De uitvoering van dit beleid wordt door de gemeenten gerealiseerd. Wel kan 
de rijksoverheid voorwaarden stellen aan de uitvoering van bijvoorbeeld woningen en de openbare 
ruimte (Acker et al, 2009). 
 
Het huidige stedenbeleid in Nederland bevat nog steeds kenmerken, zoals diversiteit, die 
voortgekomen zijn uit de Woningwet (1901). Daarnaast heeft de woningwet er ook voor gezorgd dat 
de coördinatie van de stedelijke nieuwbouw en ruimtelijke ordening (op nationale schaal) zich in de 
loop der jaren konden blijven ontwikkelen. De Ook stelde deze wet iedere Nederlandse gemeente 
verplicht om, elke tien jaar, een nieuw stedenbouwkundig plan te presenteren. Hierin moeten de 
toekomstige uitbreidingsmogelijkheden bekend worden gemaakt. Daarnaast heeft deze Woningwet 
ook invloed op de basisbeginselen van een bestemmingsplan (Acker et al, 2009; Kei Kenniscentrum, 
2012). Zo zijn er in Nederland, in de periode 1901-1940, naar schatting 224.000 sociale 
huurwoningen bijgebouwd. Door de Tweede Wereldoorlog neemt dit aantal in de periode 1940-1945 
af tot 35.000 nieuwe woningen. Dit is echter niet genoeg om de oorlogsschade te compenseren 
(Acker et al, 2009). 
 
In de periode na de invoering van de Woningwet ontstaan naar aanleiding hiervan steeds meer 
gebieden die omschreven kunnen worden als ‘tuindorpen’, ‘tuinwijken’ of ‘tuinsteden’. Dit zijn 
samengestelde wijken bestaande uit hoog- en laagbouw, die bedoeld zijn voor het groeiende aantal 
arbeiders in de (grote) steden (paragraaf 2.2.2). Deze tuindorpen, zoals Ondiep in Utrecht, zijn 
ontstaan aan de rand van de stad en worden ook wel ‘dorpen in de stad’ genoemd. De bedoeling was 
om zo veel mogelijk zelfstandigheid te creëren in een wijk, zodat voorzieningen in de wijk overeen 
konden komen met de behoeftes van de bewoners. Hierdoor werden deze wijken minder afhankelijk 
van andere voorzieningen in de stad omdat de wijk een gevarieerd aanbod kreeg van diverse 
voorzieningen (Kei Kenniscentrum, 2012). 
 

2.2.2 Het Tuinstadmodel 

De private sector bleef in de periode 1901-1918 te weinig woningen realiseren, terwijl er veel 
behoefte was aan fatsoenlijke woonomgevingen. Door de lage kwaliteit van deze woningen waren 
bewoners veel geld kwijt voor slechte en vaak te krappe huizen. De woningwet (1901) veranderde 
dit, mede door een toenemende druk vanuit de gezondheidscommissies. Door de woningwet nam de 
kwaliteitsstandaard in de woningbouw toe. Ook konden woningcorporaties beter gebruik maken van 
kredietmogelijkheden, waardoor het naleven van deze standaarden makkelijker werd gemaakt. 
Daarnaast konden deze woningcorporaties rekenen op overheidssteun. Zo was de financiering van 
soortgelijke projecten (vanuit de corporaties) afhankelijk van de gemeente.  
In de periode 1901-1918 gebeurde er nog niet veel, mede door de trage opstart en de schaarste van 
de benodigde middelen. Na 1918 veranderde dit omdat de woningmarkt dan een heuse 
bouwexplosie meemaakt. De woningbouwverenigingen hanteren als uitgangspunt voor een groot 
deel van hun plannen het tuinstadmodel. De populariteit rondom dit model duurde tot rond de jaren 
’30 van de vorige eeuw. In die periode (1918-1925) hadden Engeland en Duitsland een aparte 
tuinstadvereniging. Dit was toentertijd niet het geval in Nederland. Wel werd de tuinstadgedachte 
gesteund door de belangrijkste organisaties, zoals het Nederlands Instituut voor de Volkshuisvesting. 
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De tuinstadprojecten in Engeland en de toenemende aandacht voor dit model hebben ertoe geleid 
dat dit het uitgangspunt werd voor de invulling van de woningbouwopgave in Nederland. Wel werd 
de context in Nederland (met Engeland als voorbeeld) verkleind met behoud van de essentiële 
factoren uit het originele model (Korthals-Altes, 2004). 
 
Het oorspronkelijke Engelse ‘tuinstadproject’-model van Ebenezer Howard (1850-1928) is in de 
praktijk goed te combineren met de Nederlandse beleidsaanpak. Howard heeft een idee uitgewerkt 
waarbij hij de industrie en de bevolking uit een stad wilde weren. De industrie en de daarbij 
behorende werknemers moesten buiten de steden, op het platteland gevestigd worden. Hierdoor 
konden de steden opnieuw opgebouwd worden. Deze nieuwe gebieden zouden dan zelfvoorzienend 
en zelfsturend zijn én gevestigd zijn in de zogeheten ‘tuinsteden’. Deze tuinsteden bestaan uit twee 
delen, namelijk een ‘sociale orde’ en een ‘ruimtelijke orde’. De sociale orde richt zich op een 
progressief model, zeker als het gaat om de maatschappelijke kwesties. Dit komt omdat het model 
veel medezeggenschap en emancipatie biedt aan het openbaar bestuur. Voor de bestaanswijze is 
onafhankelijkheid, zelfverzorging en de aanwezigheid van kleinschalige bedrijven van groot belang. 
Ook op het gebied van samenlevingsdimensie richt het model zich voornamelijk op een toenemende 
integratiegraad en een geschikte richtlijn, zeker als het gaat om de indeling van de wijk. De 
omgangsvormen in deze wijken zijn gebaseerd op persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen. 
Daarnaast moet er ook sprake zijn van zelfregulering van normafwijkend gedrag.  
Daarom hebben de tuinstadplanners voor de realisatie van de juiste richtlijn en de integratiegraad 
niet gekozen voor een progressieve aanpak (sociale orde), maar juist voor een reactionaire aanpak 
(ruimtelijke orde). Zij wilden hiermee snel en effectief kunnen ingrijpen op de ontwikkelingen. Het 
ruimtegebruik binnen een tuinstadmodel is voornamelijk gericht op bewegingsvrijheid. Bewoners 
moeten na een korte afstand tot een open gebied moeten komen. De groenvoorzieningen moeten 
optimaal benut worden, waardoor woongenot toe kan nemen. Kortom; leven in harmonie met de 
natuur is een belangrijke voorwaarde. Tenslotte benadrukt de vormgeving dat autonomie en lokale 
oriëntatie opgebouwd moeten worden. Integratie en harmonie met de natuur moeten bevorderd 
worden om de bewoners/samenleving te binden (Korthals-Altes, 2004). 
 
De indeling (vormgeving van de stedenbouw) is het sterkste kenmerk van het model. Hiervoor 
werden traditionele en decoratieve elementen gebruikt om zo in deze wijken een kleinschalig, groen 
en een intiem gevoel te kunnen creëren. Woningen van hoog- en laagbouw worden op een rustige 
manier gecombineerd met groen in de openbare ruimte. In sommige gevallen werd dit beeld 
neergezet, zonder dat bepaalde doelstellingen (op sociaal vlak) gesteld werden. Hierdoor werd 
tuinstadmodel soms alleen als een stedenbouwkundig ontwerp gebruikt om na te volgen (Korthals-
Altes, 2004). Ondiep is hier een mooi voorbeeld van. Een gedeelte van deze wijk beschikt over veel 
kenmerken van een tuindorp-model en is in die tijd neergezet om meer (en ruimere) woningen aan 
te kunnen bieden (Korthals-Altes, 2004). 
 

2.2.3 Het ontstaan van naoorlogse wijken 

Ruim vijftig jaar geleden is er een begin gemaakt met de bouw van de eerste vroeg naoorlogse wijken 
in Nederland. Deze wijken zijn gebouwd in de periode van 1946-1970 om de wederopbouw van 
Nederland op gang te zetten. Immers, na de Tweede Wereldoorlog ontstond in 1946 een geschat 
woningtekort van 300.000 woningen (Thijssen, 1990). Oorzaken voor het ontstaan van dit 
woningtekort zijn de bombardementen, economische crisis voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Ook het feit dat er geen/ nauwelijks woningen werden gebouwd tijdens de oorlog speelt hierbij een 
belangrijke rol (Battum, 2002). Daarnaast zorgde de babyboomgeneratie voor een forse 
bevolkingstoename, waardoor er meer behoefte naar woningen.  
 
Doordat de steden destijds veel kleiner van vorm waren, liggen de eerste naoorlogse wijken 
tegenwoordig dichtbij de stadscentra. De wijken werden in hoog tempo gebouwd, om het 
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woningtekort zo snel mogelijk te laten dalen. Door de veranderde woningnormen kregen deze huizen 
kleinere woonoppervlaktes, waardoor meer huizen in een kortere tijd neergezet konden worden. In 
de Wenken en Voorschriften uit 1951 staat beschreven dat een gemiddeld huis minimaal 42 m² groot 
moet zijn, exclusief de verkeersruimte. Later, vanaf het jaar 1953, werd de omvang van een woning 
volgens de SEW-voorwaarden (Spaarrekening Eigen Woning) bepaald (Battum, 2002).  
 
Deze wijkopbouw, zoals dat hierboven geschetst is, ligt door heel Nederland en is in iedere wijk 
anders opgebouwd met verschillende voorzieningen, bereikbaarheid en dichtheden. Deze verschillen 
kunnen positieve en/of negatieve effecten hebben op de wijken. Zo kunnen veel goedkope woningen 
in een wijk leiden tot de segregatie van huishoudens met lagere inkomens. Dit kan vervolgens weer 
leiden tot bijvoorbeeld meer criminaliteit in de wijk (Argiolu et al., 2008). 
 
Zoals in de vorige paragraaf al gezegd is, werd de woningvoorraad na de oorlog kleiner door 
oorlogsschade. Na de oorlog werd gestreefd om tussen de 65.000-70.000 woningen per jaar bij te 
bouwen, om zo de achterstand in een periode van tien jaar weg te werken. Dit bleek echter niet 
haalbaar te zijn. Hierdoor kon pas aan het einde van de jaren ’50 een productie van 80.000 woningen 
per jaar gebouwd worden. Wel zijn in de periode 1946-1962 een miljoen nieuwe sociale 
huurwoningen gerealiseerd. En over de periode 1946-1979 zijn dit twee miljoen nieuwe woningen 
geworden. Ondanks deze grote aantallen blijft de woningnood nog steeds een probleem, mede ook 
veroorzaakt door het toenemend aantal huishoudens vanaf 1970 (Acker et al, 2009). 
Vanaf 1960 ontwikkelt de Nederlandse ruimtelijke ordening steeds meer ideeën over ‘cityvorming’. 
Dit wordt gekenmerkt door onder andere factoren zoals een verbeterde infrastructuur en de sloop 
van oudere wijken. Kortom, alles om de economische groei in een regio/gebied te stimuleren. Ook de 
binnensteden werden aangepakt. Veel inwoners verzetten zich tegen de sloopplannen en de komst 
van bredere straten. Hieruit blijkt dat de kloof tussen ambtenaren en bewoners groot is. De hoge 
huur maakt het voor veel huishoudens moeilijk om in een nieuwbouwwoning te gaan wonen. Pas in 
1975 biedt de individuele huursubsidie mogelijkheid om in een nieuwbouwwoning te wonen.  
 
Vanaf de jaren ’80 werd een nieuwe weg in geslagen om de bouwtechnische kwaliteitsachterstand in 
de vooroorlogse wijken te verbeteren. Dit nieuwe stadsvernieuwingsbeleid leidde tot een sterke 
verbetering van de kwaliteit van de woningvoorraad (Acker et al, 2009). De plannen voor Ondiep 
bevestigen het streven naar de verbetering van de kwaliteit van de woningvoorraad, aangezien er in 
Levenslustig Ondiep uitgegaan wordt van verschillende ambities. Hierbij wordt Ondiep als een vitale 
wijk bestempeld. De nieuwbouw in de wijk zal levensloopbestendig worden gebouwd. En zal Ondiep 
door de realisatie van verschillende woningen (typen en grootte) toegankelijker worden voor diverse 
doelgroepen (Gemeente Utrecht, 2007). 
 
Tegenwoordig hanteert het Ministerie van VROM vanaf de ‘Nota Wonen’ (2000) dertien 
woonmilieus, die toegevoegd kunnen worden in een vijf- en driedeling, namelijk (Argiolu et al., 
2008): 

Vijfdeling:         Driedeling: 
1. Centrum stedelijk   1.  Steden (woonmilieus 1-6) 
2. Buiten stedelijk    2.  Klein stedelijke woonplaatsen (woonmilieus 7-9) 
3. Groen stedelijk    3.  Dorpse en rurale plaatsen (woonmilieus 10-13) 
4. Centrum dorps     
5. Landelijk wonen 

 
In de vijfdeling staat de woningmarkt in het middelpunt. Deze indeling is gebaseerd op zowel de 
huidige als de toekomstige woonwensen van de maatschappij. Wel kan beweerd worden dat de 
indeling nogal luchtig is. Zo worden diverse woonmilieus in één categorie geplaatst. Een voorbeeld 
hiervan zijn de zwakke woonmilieus: deze vallen allemaal onder ‘buiten stedelijk’. Meer dan 70% van 
het totale aantal woningen in de steden komen onder deze categorie te vallen. Daarnaast is het ook 
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erg lastig om de grenzen tussen deze categorieën te trekken. Immers, waar de categorie ‘buiten 
stedelijk’ begint en waar de categorie ‘centrum dorps’ eindigt, is nogal vaag. De beleving van de 
individuen worden in deze vijf categorieën nauwelijks bekeken. Wel zijn deze categorieën handig om 
in hooflijnen de vraag en aanbod gelijk te trekken aan elkaar, zodat dit in de toekomst beter op 
elkaar afgestemd is.  
 
Later is deze woonmilieutypologie verder uitgewerkt, waardoor er ook een verfijnde indeling is 
gemaakt tussen dertien verschillende woonmilieus. Hierbij is de landelijke en het dorpse 
woonmilieus uit elkaar gehaald. Deze dertien woonmilieus zijn hierboven gecategoriseerd in drie 
‘hoofdcategorieën’ waarin ze onderverdeeld kunnen worden (Minsterie van VROM, 2006). 
 
Utrecht vindt het belangrijk dat de kwaliteit van een woonomgeving zodanig aangepast wordt, dat 
deze kan voldoen aan de wensen van de bevolking. Daarom is het belangrijk dat herstructurering van 
verschillende stedelijke woonmilieus uitgevoerd wordt. Hierbij staan de volgende vijf punten 
centraal: 

 Het realiseren van voldoende woningen, afgestemd op de vraag. 
 Extra zorg en aandacht bieden aan achterstand wijken/milieus. 
 Herstructurering en transformatie. 
 Stijging van differentiatie en menging van diverse functies. 
 Een stabiele spreiding van sociale woningbouw. 

 
Ondiep kan binnen Utrecht beschouwd worden als een groen stedelijk (en sub-urbaan) milieu. Dit 
houdt in dat de woonfunctie heersend is. Ook is er sprake van functiemening en bestaat de wijk 
voornamelijk uit laagbouw met tuinen of flats in een groene omgeving. De dichtheid van de wijk 
varieert tussen 25-40 woningen per hectare (Gemeente Utrecht, 2007).  
 

2.2.4 Nu, ruim 50 jaar later 

Tijdens de realisering in de vroeg naoorlogse periode hebben naar schatting 352.000 nieuwe 
woningen ervoor gezorgd dat de Nederlandse steden flink gegroeid zijn. Een groot deel van deze 
woningen vormt een belangrijk deel van de voorraad van de sociale huurwoningen (Thijssen, 1990). 
 
Tegenwoordig zijn deze woningen verouderd door een sterke achteruitgang van de kwaliteit ervan. 
Woningen moeten nu voldoen aan hogere woon-technische eisen en hebben bewoners een grotere 
behoefte aan ruimte en comfort rondom een woning. De toename van welvaart, globalisering (denk 
hierbij aan toenemende migratie) en individualisering hebben gevolgen gehad voor de woningmarkt. 
Dit, omdat de bevolking hierdoor meer behoefte heeft aan (ruimere) woningen. Na een afname van 
de woningnood werd de aandacht langzamerhand verschoven naar stadsvernieuwing. Vanaf de jaren 
zeventig zijn veel vooroorlogse wijken aangepakt wegens een te lage kwaliteit (Battum, 2002).  
 
Gebleken is dat de vroeg naoorlogse wijken gedurende de beginjaren erg geliefd waren bij de 
bewoners en op de woningmarkt. Dit kan verklaard worden door de (destijds) hoger liggende 
kwaliteit van deze woningen en wijken, vergeleken met eerder gebouwde wijken. Door de grotere 
ruimtes in en om de woning en meer groen in de wijk werden veel bewoners gestimuleerd om zich 
hier te vestigen (Bolt et al, 2008a). 
 
Toch werden in steeds meer naoorlogse wijken ook vaker problemen zichtbaar. Tegenwoordig 
maken deze wijken deel uit van de grootste groep 'probleemwijken' in diverse Nederlandse steden. 
De ontwikkeling van aantrekkelijke woonwijken naar onaantrekkelijke woonwijken ontstaat door 
onder andere verloedering en een eenzijdig woningaanbod in een wijk. Deze ontwikkeling heeft 
ertoe geleid dat veel huishoudens met lage inkomens, en bewoners die geen ander keus hebben op 
de woningmarkt, tegenwoordig in deze wijken terechtkomen. Daarnaast zorgt het 
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herstructureringsbeleid in veel steden ervoor dat het percentage goedkope (huur)woningen in deze 
naoorlogse wijken steeds verder afneemt. Hierdoor kunnen huishoudens met lagere inkomens zich 
minder makkelijk bewegen op de woningmarkt. Naast de toename van lage inkomens (in naoorlogse 
wijken) is er ook sprake van een toenemende ontevredenheid, als het gaat om de mening van de 
bewoners over hun woningen en de woonomgeving. Daarnaast wordt er steeds vaker ruimtelijke 
segregatie waargenomen in deze naoorlogse wijken. Tenslotte is er in deze wijken ook steeds vaker 
sprake van verloedering (Bolt et. al, 2008a; Musterd & Van Kempen, 2005).  
 
Bolt en collega's (2008a) hebben de bovengenoemde problematiek in de naoorlogse wijken 
ingedeeld in negen categorieën en worden weergegeven in het onderstaande model. Dit model 
schets de onderlinge relaties tussen de negen categorieën, waardoor de onderlinge verbanden 
schematisch worden weergegeven. Hieruit wordt duidelijk dat deze problemen onderling 
samenhangen en dus elkaar (in de meeste gevallen) versterken. 
 
Figuur 1. Categorieën van problemen in (vroeg) naoorlogse wijken 

 
Bron: Bolt et. al, 2008a, p. 15  

 
De negen categorieën zijn onderverdeeld onder vier begrippen (figuur 1), namelijk Woningvoorraad, 
beleid en overheid, bewoners en marktproblemen. Onder de woningvoorraad vallen de structurele 
of bouwtechnische problemen die voornamelijk gericht zijn op de (bouw)kwaliteit van de woningen. 
De woon-technische problemen zijn juist meer gericht op de relatieve kwaliteit van de woningen. 
Hiermee worden de gebreken van de woningen bedoeld die tegenover de (hoge) eisen van de 
bewoners staan. Dit, aangezien bewoners nu andere behoeften hebben vergeleken met vijftig jaar 
geleden. Denk hierbij aan voorzieningen zoals centrale verwarming, ruimere kamers, etc. Ten slotte 
leggen de problemen met stedelijk ontwerp de nadruk op onder andere de indeling van deze wijken, 
wat tegenwoordig niet altijd meer als levendig gekarakteriseerd  kan worden.  
 
'Beleid en overheid' legt de nadruk op problemen zoals de financiële problemen op de woningmarkt. 
Hierbij wordt ook ingegaan op de huurders en eigenaren van woningen die door stijgende kosten het 
lastiger krijgen om een huis te betalen. Dit kan leiden tot bevolkingsveranderingen in de 
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woningvoorraad, aangezien bepaalde huishoudens op zoek moeten naar een ander (soort) woning. 
Daarnaast gaan de juridische problemen in op de zeggenschap en/of de macht over de openbare 
ruimte in een wijk/stad. Dit bepaalt in de meeste gevallen welke (juridische) stappen genomen 
worden om tot een beleid te komen. Vervolgens gaan de management & organisatorische 
problemen inhoudelijk in op de conflicten in beleidsprocessen (bijv. tijdens de herstructurering van 
een wijk). Dit gaat vaak over kwesties die zich tijdens een samenwerkingsverband voordoen (tussen 
publieke en private partijen), waardoor onenigheden kunnen ontstaan gedurende het proces. Terwijl 
men er meer baat bij zou kunnen hebben om te streven naar overeenkomsten in plaats van het 
bestrijden van onenigheden. Ook zal men hierbij op zoek gaan naar een manier om de organisatie 
van een proces beter en efficiënter te maken.  
 
Als het om de bewoners gaat, dan kunnen de bevolkingsveranderingen wellicht beschouwd worden 
de belangrijkste problemen uit de negen categorieën. De sociale problemen in deze naoorlogse 
wijken hangen vaak nauw samen met de sterke veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Na de 
jaren negentig hebben veel draagkrachtige (autochtone) bewoners ervoor gekozen om zich elders te 
vestigen (in suburbs). Ook de vergrijzing heeft ervoor gezorgd dat vooral starters en (niet westerse) 
allochtonen zich in de naoorlogse wijken hebben gevestigd. Veel oudere bewoners verlaten deze 
wijken om zich vervolgens in (duurdere) woningen en wijken te vestigen waarin meer voorzieningen 
te vinden zijn. Hierdoor wordt de samenstelling van de naoorlogse wijken eenzijdiger, waardoor 
steeds vaker dezelfde bevolkingsgroepen zich in een wijk zullen gaan vestigen. Deze samenstelling 
heeft geleid tot weinig sociale cohesie, verminderde onderlinge contacten tussen buurtbewoners en 
een afname van activiteiten (Van Beckhoven & Van Kempen, 2005). Daarnaast gaan de sociaal-
economische problemen in op de economische situatie van de bewoners. Denk hierbij aan het 
percentage laaggeschoolden, werkloosheid, uitkeringsgerechtigden etc. in naoorlogse wijken.  
 
Tenslotte kan de laatste categorie 'marktproblemen' beschouwd worden als een gevolg voor de 
voorgaande acht categorieën. De naoorlogse wijken dalen steeds lager op de stedelijke 
wijkenhiërarchie door de hierboven beschreven problemen. Hierdoor trekken veel huishoudens, 
zodra dit mogelijk is, weg uit deze wijken waarna steeds minder huishoudens deze woningen 
(vrijwillig) in willen nemen.  
 
De (vroeg) naoorlogse wijken hebben, zoals eerder gezegd, een heel traject aan ontwikkelingen 
achter de rug (zie paragraaf 2.2.3). Deze veranderingen beïnvloeden vervolgens de wijze waarop 
bewoners met elkaar omgaan in hun wijk. Door de komst van nieuwe "bewonersgroepen" in de wijk 
kunnen spanningen ontstaan in de wijk (Blokland-Potters, 1998). Irritaties kunnen ontstaan over 
zowel de openbare ruimte als de private ruimten in de wijk. Veel voorkomende irritaties zijn de 
vuilniszakken op straat, het niet schoonhouden van trappenhuizen en hangjongeren die voor een 
onveilig gevoel (kunnen) zorgen. Zulke spanningen worden in de meeste gevallen veroorzaakt door 
onwetendheid en onbegrip. Er zijn bewoners die in zulke situaties anderen aanspreken op hun 
gedrag. Maar er zijn ook bewoners die minder waarde hechten aan de lage sociale controle en dus 
zulke irritaties minder vaak als een probleem aankaarten. Sterker nog, deze anonimiteit kan voor 
sommige individuen een goede reden zijn om in een dergelijk omgeving te gaan wonen. Het onbegrip 
en onwetendheid kunnen het beste aangepakt worden door een verbetering aan te brengen in 
bijvoorbeeld de onderlinge sociale contacten tussen de verschillende groepen bewoners in de wijk. 
Maar ook meer grip vanuit de overheid, zou op dit vlak positief kunnen bijdragen. Zo heeft Ondiep 
ook te maken met diverse sociale onregelmatigheden/ problemen die hiermee nauw samenhangen. 
Verondersteld wordt dat bijvoorbeeld verschillende bewonersgroepen in de wijk niet goed 
samengaan, mede door de verschillende leefstijlen (Van Marissing, 2008). 
 
Toch zijn niet alle bewoners even enthousiast over meer onderling contact met hun wijkbewoners. 
Een oorzaak hiervoor is het feit dat een (grote) groep bewoners zich niet genoeg verbonden voelt 
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met de wijk. Onderzoeken wijzen uit dat deze onderlinge verbondenheid toe kan nemen naarmate 
bewoners langer in de wijk wonen (Buys et. al., 1997).  
Daarnaast heeft Blokland-Potters (1998) aangetoond dat bewoners erg goed op de hoogte zijn van 
de veranderde bevolkingssamenstelling in de wijk. Het moment waarop bewonersgroepen een 
omslag maken van meerderheid naar minderheid wordt als 'erg negatief' ervaren. Met deze omslag 
wordt de toename van ‘nieuwe’ bewoners in een wijk bedoeld. Dit brengt namelijk een verandering 
in de bevolkingssamenstelling met zich mee, waardoor de wijk zal veranderen. En aangezien de 
'nieuwe' bewoners minder binding tonen (zie hierboven), voelen de oude (actieve) bewoners zich 
niet geroepen om meer tijd te steken in de verbetering van de sociale cohesie in de wijk. 

 

2.3 Sociale cohesie 

2.3.1 Inleiding 

Tegenwoordig heeft men het, in de wetenschappelijke beleidsliteratuur, vaak over 'sociale cohesie'.  
Dit begrip wordt in de praktijk beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor leefbare (en fijne) 
woonmilieus, aangezien beleidmakers sociale cohesie als een maatstaaf zien voor onder andere de 
leefbaarheid van een wijk. In veel Nederlandse stedelijke beleidsprocessen en/of beleidsdoelen is 
sociale cohesie niet meer weg te denken. Beleidsmakers en planologen zijn steeds vaker van mening 
dat dit versterkt moet worden in de grote Nederlandse steden. Toch is het zo dat sociale cohesie veel 
opvattingen en definities kent, die niet altijd even eenduidig zijn. Daarom kan deze term beschouwd 
worden als een complex begrip, waarbij goede afbakening nodig is voordat ermee gewerkt wordt. 
Vandaar dat in deze paragraaf een uiteenzetting zal worden gemaakt van het begrip 'sociale cohesie'. 
Ook zal hierin worden ingegaan op de factoren die op wijkniveau een belangrijke rol spelen bij 
sociale cohesie. Hierbij zullen, zoals in paragraaf 2.3.2, drie soorten dimensies worden onderscheiden 
die belangrijk zijn op wijkniveau.  
 

2.3.2 Wat is sociale cohesie? 

Verschillende wetenschappers hanteren verschillende invalshoeken voor de term 'sociale cohesie'.  
Zo omschrijft De Hart (2002, p.12) de sociale cohesie in de wijk als volgt: "de mate waarin de 
bewoners gemeenschappelijke waarden delen. Er sprake is van een zekere sociale controle, van de 
aanwezigheid en interdependenties van sociale netwerken (…), van vertrouwen in andere bewoners 
en de bereidheid samen met hen te zoeken naar oplossingen voor collectieve problemen".  
Ook Schuyt (1997, p. 18) heeft een eigen opvatting over dit onderwerp, namelijk dat sociale cohesie 
vergeleken kan worden met een "interne bindingskracht van een sociaal systeem (een gezin, groep, 
organisatie, universiteit, stad, een samenleving als geheel)". Dit betekent dat de definitie van sociale 
cohesie te vinden is in een systeemkenmerk, in plaats van een persoonlijk kenmerk 
(achtergrondinformatie over een individu). In dit onderzoek krijgt de definitie van Schuyt (1997) de 
nadruk. Deze keuze is gemaakt omdat dit een goede vergelijking is als men kijkt naar de opvattingen 
van diverse andere wetenschappers, zoals De Hart (2002) en Forrest en Kearns (2001). Daarnaast 
benadrukt deze definitie twee aspecten. Ten eerste wordt gesteld dat sociale cohesie niet als een 
persoonlijk kenmerk beschouwd hoeft te worden, maar eerder als een systeemkenmerk. Hierdoor 
zou sociale cohesie invloed kunnen hebben op diverse sociale systemen. Zo kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan een vereniging, een maatschappij of een familie. Ten tweede is het zo dat de invloed op 
deze sociale systemen teruggevonden kan worden op diverse schaalniveaus in de samenleving (wijk, 
stad, regio, land) (De Hart, 2002).  
 
Toch kan sociale cohesie binnen een bepaalde groep ook leiden tot verdeeldheid, als er sprake is van 
individuen die geen bepaalde (gezamenlijke) groepskenmerken bezitten. In veel gevallen hoeft deze 
onderscheiding geen dramatische gevolgen te hebben. Denk hierbij aan verschillende sportclubs in 
een dorp of een wijk. Toch kunnen deze verschillen ook leiden tot duidelijke sociale tegenstellingen 
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door bijvoorbeeld het uitsluiten van etnische minderheden (Schuyt, 1997). Vandaar ook dat men 
liever een onderscheid maakt tussen interne- en externe cohesie. Terwijl de interne cohesie (micro) 
zich richt op de integratie binnen een groep, probeert externe cohesie (macro) om verschillende 
groepen met elkaar te verbinden (De Hart, 2002). Deze twee schalen kunnen ook wel vergeleken 
worden met de zogeheten ‘binding ties’ theorie. Dit houdt in dat deze twee modellen binnen sociale 
cohesie (netwerkmodellen) elkaar kunnen versterken. De analyse van processen in dit soort 
netwerken bieden een stabiele brug voor de overgang tussen micro en macro. Hierdoor worden 
kleine interacties (micro) vertaald naar grotere patronen (macro) die vervolgens weer terechtkomen 
bij de kleinere groepen in de wijk (Granovetter, 1973). 
 
Echter, in veel wetenschappelijke onderzoeken wordt sociale cohesie niet toegespitst op een 
systeemkenmerk, maar juist op de individuen in de maatschappij. Hierdoor wordt het betreffende 
systeem afhankelijk van de mate waarin de leden zich hierin sterk met elkaar verbonden voelen. 
Deze verbondenheid tussen de leden kan de identificatie van dat systeem versterken of juist 
verzwakken (De Hart 2002). De wisselwerking tussen het systeem en de individuen is niet heel 
duidelijk van elkaar te onderscheiden. Er kunnen geen drempelwaarden gesteld worden die de 
kenmerken van de bovengenoemde twee groepen duidelijk kunnen beschrijven. Dit kan bijvoorbeeld 
komen door het feit dat niet alle wijken dezelfde zijn en/of dat de bewoners over één kam te scheren 
zijn. Vandaar dat men moet uitkijken met het trekken van conclusies. Dit, omdat de binding tussen 
de wijk/systeem en de individuen niet altijd op dezelfde manier gekoppeld kan worden aan sociale 
cohesie. Wel kan men uitspraken doen over de sociale cohesie in de wijk, in vergelijking met andere 
sociale systemen (Bolt & Torrance, 2005).  
 
Het mag duidelijk zijn dat sociale cohesie een complex begrip is, waar men meerdere betekenissen 
aan kan verbinden. Belangrijk is om een onderscheid te maken binnen dit begrip, met de hoop om 
wat specifiekere definities hieraan toe te kennen. Daarom zal hieronder een tweetal indelingen 
worden benoemd. Beide indelingen zijn bedoeld om het begrip ‘sociale cohesie’ nader toe te lichten. 
In dit onderzoek zullen deze indelingen gebruikt worden om de mate van sociale cohesie in Ondiep te 
kunnen bepalen. Hieronder is in een tabel schematisch weergegeven wat de inhoud van beide 
indelingen is. Daarnaast zijn ook de onderlinge overeenkomsten waar te nemen (tabel 1). 
 
Tabel 1. Indelingen in sociale cohesie 

 
Zo stellen Kearns & Forrest (2000) dat sociale cohesie opgebouwd is uit vijf dimensies, namelijk: 
Normen en warden dimensie   "Common values and a civic culture" 
Sociale controle dimensie   "Social order and social control" 
Solidariteitsdimensie    "Social solidarity and reductions in wealth disparities" 
Sociale interactie dimensie   "Social networks and social capital" 
Buurtbindingsdimensie    "Territorial belonging and identity" 
 
Deze (afzonderlijke) dimensies laten onderling een samenhang zien. Maar men hoeft niet te rekenen 
op een toename van sociale cohesie, veroorzaakt door één van deze dimensies (Forrest & Kearns, 
2001). Zo zou er sprake kunnen zijn van een toenemende buurtbinding, samen met een hogere mate 
van sociale interactie in de wijk. Dit hoeft echter niet te betekenen dat een toenemend aandeel van 
(gemeenschappelijke) normen en waarden kan leiden tot een hoge mate van onderlinge solidariteit 

Kearns & Forrest (2000)  Bolt & Torrance (2005) 

Normen en waarden dimensie   Normen- & waardencomponent 

Sociale controle dimensie   

Solidariteitsdimensie    

Sociale interactie dimensie  Gedragscomponent 

Buurtbindingsdimensie  Gedragscomponent 
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tussen de buurtbewoners. En het schaalniveau waarop er sprake moet zijn van sociale cohesie, wordt 
bepaald door de relevantie van één van deze dimensies. Zo staan onder andere de normen en 
waarden centraal op nationaal niveau. Ook zijn alle vijf dimensies van invloed op zowel regionaal- als 
op stedelijk niveau. Tenslotte kunnen alle dimensies, behalve de solidariteitsdimensie, een 
(belangrijke) rol spelen op wijkniveau (Van Marissing, 2008). 
 
De tweede indeling onderscheidt een drietal van componenten, die gericht zijn op de sociale cohesie 
binnen een wijkniveau. Deze drie componenten zijn te vergelijken met drie verschillende dimensies 
(hierboven). Toch hebben Bolt & Torrance (2005, p. 18) de volgende drie componenten herbenoemd 
om zo nog dieper in te gaan op deze drie dimensies:  
 
Normen- & waardecomponent   “De mate waarin er gelijkgerichte opvattingen bestaan   
(Normen en waarden dimensie)               over de (ongeschreven) regels in de buurt” 
Gedragscomponent    “De mate van sociale participatie via sociale interactie  
(Sociale interactie dimensie)         en formele participatie” 
Belevingscomponent     “De identificatie met de buurt” 
(Buurtbindingsdimensie) 
 
Men kan er vanuit gaan dat er tussen deze drie componenten sterke onderlinge verbanden bestaan, 
omdat zij elkaar kunnen versterken. Toch kunnen deze componenten ook los van elkaar worden 
gezien. Zo kunnen bewoners die zich sterk identificeren met de wijk, hiervoor als voorbeeld dienen. 
Deze bewoners hoeven niet altijd intensieve onderlinge contacten te tonen. Als er toch sprake zou 
zijn van intensieve onderlinge contacten, dan nog kunnen conflicten ontstaan over de regels in de 
wijk (Van der Horst e.a. 2001). 
 
De volgende sub-paragrafen zullen voor iedere dimensie een korte uitleg geven. Hierin zal aandacht 
worden besteed aan de inhoud van de desbetreffende dimensie. Daarnaast wordt ook aangegeven 
welke dimensies bij welke componenten horen en waarom dit het geval is.   
 

2.3.3 Normen en waarden dimensie  

Deze dimensie gaat in op de wijze waarop bewoners in hun dagelijkse activiteiten met elkaar 
omgaan. Bolt en Torrance (2005) noemen dit de 'normen- en waardecomponent'. Zoals te lezen is 
wordt deze dimensie gekoppeld aan het begrip "civic culture" (paragraaf 2.3.2; Kearns en Forrest, 
2000). Dit begrip wordt beschreven als: "support for political institutions and participation in politics", 
(Forrest en Kearns, 2001, p. 2129).  
 
In de loop der tijd wordt de manier waarop een wijk bewoond wordt, steeds vaker gewaardeerd 
door bewoners en beleidsmakers. Dit is een gevolg van de daling van de problemen in deze wijken, 
waarin sociale cohesie een belangrijke plek inneemt (Hortulanus 1995; Van Beckhoven & Van 
Kempen 2002). Zo zal men in bepaalde wijken, waarin geen of nauwelijks (sociale) kwesties 
voorkomen, ook in mindere mate sociale netwerken kunnen waarnemen. Bewoners hebben op deze 
manier weinig gemeenschappelijks met elkaar te delen. Dit, omdat er niet snel sprake zal zijn van een 
onderlinge binding. Zij (de bewoners) delen een vanzelfsprekende overeenstemming over 
verschillende kwesties in de wijk, waardoor deze bewoners het vaak eens zijn met elkaar. Dit is een 
gevolg van een stijgende behoefte aan privacy. Door deze behoefte hebben veel wijkbewoners geen 
zin en/of geen tijd om elkaar aan te spreken over kwesties in de wijk (Hortulanus 1995; Bolt & 
Torrance 2005). 
 
Voor Ondiep is het interessant om te kijken naar het moment waarop de groep nieuwkomers in 
Ondiep de structuur van de oorspronkelijke bewoners gaan aantasten. Immers, deze nieuwe groep 
bewoners zal niet meteen op de hoogte zijn van de 'vanzelfsprekende overeenstemmingen' in de 
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wijk (zie hierboven). Mocht het zo zijn dat de oorspronkelijke bewoners het niet voor elkaar krijgen 
om de door ‘hun’ goedgekeurde overeenstemmingen in de wijk door te geven aan deze 
nieuwkomers, dan kunnen er situaties ontstaan waarin de sociale cohesie in de wijk onder druk komt 
te staan (Bolt & Torrance, 2005).  
 
In wijken waar eerst geen (of nauwelijks) problemen waren, is een verandering opgetreden van de 
normen en waarden. Na deze verandering ontstonden (ook in de wijken met geen problemen) 
diverse (sociale) kwesties. Dit betekent dat de sociale banden in deze wijken niet verslechterd zijn, 
maar dat deze in de loop der tijd veranderd zijn (Schuyt, 1997). Hierdoor zullen ook de waarden van 
de bewoners veranderd zijn. Toulmin (1994, p. 105) stelt: "De waarden van trouw en goed 
nabuurschap, vriendelijkheid en waarheidsliefde, betrouwbaarheid en eerlijkheid zijn niet minder 
duidelijk dan vroeger, maar de algemene eisen die deze waarden ons opleggen zijn moeilijker toe te 
passen. Het leven in geavanceerde samenlevingen vertroebelt het besef wie buren zijn, wat eerlijk is 
(…) en welke onderwerpen van 'vertrouwen' en 'trouw' onze meeste aandacht verdienen".  
 
Op wijkniveau komt deze verandering vooral goed in beeld door te kijken naar de 'oorspronkelijke' 
en de 'nieuwe' bewoners. Het onderzoek van Elias en Scotson (1965) benadrukt dat er diverse 
opvattingen kunnen worden toegekend aan de oorspronkelijke, en dus de gevestigde, bewoners. Dit 
geldt tevens ook voor de nieuwe bewoners, die in de meeste gevallen als 'buitenstaanders' 
beschouwd worden. Gesteld wordt dat "gevestigde groepen (…) neigen ertoe om groepen van 
buitenstanders niet alleen te ervaren als onzeglijke overtreders van wetten en normen, maar ook als 
niet bepaald schoon en netjes" (Elias en Scotson, 1985, p. 19). Het kan daarom voorkomen dat de 
tegenstelling tussen deze groepen in de werkelijkheid uitgedrukt wordt in een “wij-en-zij-sfeer” 
(RMO, 2000, p. 128). 
 
Ondanks dat de uitspraken van Elias en Scotsen (1985) enige tijd geleden zijn gemaakt, kan men 
tegenwoordig nog steeds spreken van problemen tussen bewoners en/of bevolkingsgroepen op 
wijkniveau. Tegenwoordig zijn veel verschillende bevolkingsgroepen vertegenwoordigd binnen een 
wijk. Denk hierbij aan allochtonen, autochtonen, jongeren, ouderen, alleenstaanden, gezinnen, etc. 
Deze grote diversiteit is te danken aan het sociaal-culturele transformatieproces, wat zich in bijna 
alle vroeg-naoorlogse wijken voltrokken heeft. Dit sociaal-culturele transformatieproces legt de 
nadruk op een proces waarbij veel van de oorspronkelijke bewoners met een gemiddeld inkomen 
een arbeidscarrière hebben gemaakt. Hierna zijn zij uit de wijk vertrokken om een wooncarrière te 
maken. Parallel hieraan zullen nieuwkomers (voornamelijk allochtonen) met (in de meeste gevallen) 
een laag inkomen, deze goedkope huurwoningen innemen. Door een toename aan deze diversiteit 
aan bevolkingsgroepen kunnen er spanningen ontstaan tussen deze verschillende groepen in een 
wijk. Dit kan onder andere komen doordat deze groepen bewoners ieder te maken hebben met 
andere normen en waarden (Toulmin, 1994). Daarnaast is het ook van belang om te benoemen dat 
er ook in de openbare ruimte onrust kan ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door de 
aanwezigheid van verschillende gebruikers, die niet in alle gevallen afkomstig hoeven te zijn uit 
dezelfde wijk (Ter Steeghe, 2003; Maes, 2004). 
 

2.3.4 Sociale controle dimensie 

De sociale controle dimensie staat sterk in verband met de waarden en normen van bewoners. 
Sociale controle benadrukt de (daadwerkelijke) actie(s) die bewoners ondernemen om andere 
bewoners in de wijk in de gaten te houden. Concreet geformuleerd is er sprake van "the collective 
pursuit of shared values that are rewarding and meningful", aldus Sampson en Groves (1989, p. 777). 
Hiermee wordt beweerd dat een bewoner alleen een andermans gedrag gaat controleren en 
corrigeren als diegene daar zelf baat heeft. Ook kan sociale controle toegekend worden aan zowel 
bewuste als onbewuste acties. Neem hierbij projecten op wijkniveau waarbij jongeren aangesproken 
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en/of aangetrokken worden op en/of door hun gedrag. Maar ook de acties waarbij een bewoner per 
toeval iets ontdekt/ opvalt (Van Marissing, 2008). 
 
De sociale controle laat ook sterke samenhang zien met sociale contacten. Bij overlast "lijkt het 
gemakkelijker iemand waarmee men publiek-familiar is te benaderen, dan bij een 'wildvreemde' te 
gaan klagen" (Blokland-Potters, 1998, p. 189). Het wel of niet persoonlijk kennen speelt daarom een 
rol bij het aanspreken van personen die een 'ander' gedrag vertonen. Daarom kan sociale cohesie 
beschouwd worden als een voorwaarde voor een goede sociale controle. Dit betekent wel dat deze 
controle geen deel uitmaakt van sociale cohesie, maar dat het slechts gerelateerd is aan deze cohesie 
omdat het meer een voorwaarde is voor sociale controle (Shaw en McKay, 1969).  
 
Tenslotte is het nuttig om te vermelden dat Kearns en Forrest (2000) "sociale controle en sociale 
orde" als één dimensie van sociale cohesie gebruiken, in plaats van enkel 'sociale controle'. Onrust 
wordt op die manier op wijkniveau in kaart gebracht (in de sociale orde). In een wijk wordt onrust 
vaak veroorzaakt door niet gewenst gedrag en diverse gevallen van criminaliteit. Toch blijkt uit een 
criminologieonderzoek dat soortgelijke verschijnselen verklaard kunnen worden vanuit een niet goed 
functionerende sociale controle. Daarom kan de sociale orde in dit daglicht beschouwd worden als 
een resultaat van sociale cohesie (Sampson et. al., 1997). 
 

2.3.5 Solidariteitsdimensie 

Deze dimensie binnen de sociale cohesie richt zich voornamelijk op de sociale gelijkheid. Om het nog 
iets concreter te maken: iedere bewoner zou evenveel mogelijkheden moeten hebben om gebruik te 
kunnen maken van het welvaartsniveau in een land en/of een gebied waarin deze bewoner woont. 
Volgens Kearns en Forrest (2000, p. 996) kan deze solidariteitsdimensie beschouwd worden als een 
"social solidarity and reductions in wealth disparities". Deze auteurs bekijken dit vanuit de 
welvaartsverschillen. Hierdoor zijn zij van mening dat deze dimensie geen invloed heeft op 
wijkniveau (Bolt en Torrance, 2005).  
 
Toch heeft solidariteit ook invloed op wijkniveau. Zo kan solidariteit gelinkt worden aan "situaties 
waarin iemand iets voor anderen doet zonder dat hij of zij direct een tegenprestatie verwacht" (Flap 
en Völker, 2004, p. 150). Omdat de nadruk hier op het aanbieden van hulp ligt, zonder dat men daar 
iets voor terug verwacht, kan solidariteit wel degelijk gekoppeld worden aan wijkniveau. Het helpen 
van de buurvrouw door het dragen haar boodschappen, het aanbieden van een lift of het krijgen van 
een kopje suiker kunnen gezien worden als een vorm van solidariteit op wijkniveau. Ook blijken de 
onderlinge sociale contacten tussen stadsbewoners relatief goed te zijn, als men het over het 
aanbieden van hulp heeft (Mollenhorst et al, 2005).  
 
Naast een dimensie op wijkniveau kan solidariteit ook beschouwd worden als een dimensie "waar de 
nationale politiek zich op moet richten" (Van Marissing, 2008, p. 45). Ook wordt solidariteit door 
Amin (2002, p. 972) beschreven als "equal access to services and welfare benefits, redistribution of 
public finances and opportunities, and ready acknowledgement of social obligations". Hiermee wordt 
verondersteld dat soortgelijke doelen in verband staan met de grondbeginselen van een staat. Toch 
kan men ervan uitgaan dat de basis voor een deel wél gericht is op wijkniveau. Bewoners die het, 
sociaal-economisch gezien, moeilijk hebben rekenen in deze gevallen vaker op elkaars hulp. Ook 
hebben zij vaker toegang nodig tot belangrijke informatie. Hierdoor worden deze bewoners in de 
gelegenheid gesteld om ook gebruik te maken van wellicht betere mogelijkheden (Mollenhorst et al, 
2005). 
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2.3.6 Sociale interactie dimensie 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de wijk niet/nauwelijks belangrijk is in het leven 
van bewoners. Zo is aangetoond dat tot aan tien procent van de persoonlijke relatienetwerken op 
wijkniveau plaatsvinden. De overige 90 procent bevindt zich buiten de wijk (Völker, 1999). Deze 
mening delen ook van der Horst e.a. (2001). Zij stellen namelijk dat netwerken zich vaak 
onafhankelijk ontwikkelen van hun 'bebouwde' omgeving. Duidelijk wordt dat de levenspaden van 
bewoners tegenwoordig niet meer overeenkomen met elkaar. Hierdoor is er sprake van minder 
(onderlinge) interacties en dus een toename van anonimiteit in de wijk. Activiteitenpatronen en het 
gedrag van de bewoners veranderen continu (Bolt & Torrance, 2005). Daarom wordt deze dimensie 
door Bolt & Torrance ook het gedragscomponent van de sociale cohesie genoemd. De verandering 
naar anonimiteit wordt ook door Blokland-Potters (1998) benadrukt. Hierin wordt gesteld dat onder 
andere de economische veranderingen, technologische veranderingen, de ontzuiling en 
stadsvernieuwing oorzaken kunnen zijn voor een toenemende anonimiteit in de wijk en in de 
maatschappij. Dit heeft weer tot gevolg dat bewoners zich minder actief opstellen, waardoor de 
maatschappij geprivatiseerd raakt. De mate van woonduur, netwerkcompositie, wijkgebruik en 
(persoonlijke) opvattingen over de waarde van burenrelaties zijn van invloed op de concentratie van 
onderlinge interacties in een wijk. De afname van de noodzaak van het houden van 'buurschap' is de 
belangrijkste verandering in de sociale cohesie. Dit is alleen van toepassing mits er sprake is van een 
combinatie met de toename van de mogelijkheden om de relatie met wijkbewoners naar eigen 
perspectief vorm te geven (Bolt & Torrance, 2005).  
 
Wel moet benadrukt worden dat niet alle wijkbewoners hetzelfde zijn en dus andere kenmerken 
hebben. Zo laten bewoners met lagere inkomens meer onderlinge interactie zien in de wijk. Ook 
laten wijken met homogene bevolkingssamenstelling een sterkere binding zien, vergeleken met 
heterogene wijken (Van Beckhoven & Van Kempen, 2002).  
Het Nederlandse beleid tracht er nu naar om een menging van allerlei soorten huishoudens in een 
wijk te realiseren. Door het ontstaan van heterogene wijken hopen beleidmakers dat er 'goede' 
rolmodellen, naast zwakkere huishoudens, komen te wonen. Hiermee zouden meer onderlinge 
positieve sociale processen kunnen ontstaan, waardoor de zwakkere huishoudens meer kansen 
kunnen krijgen om hogerop te komen op de sociale ladder. Gesteld wordt dat gemengde wijken de 
kwaliteit van de sociale relaties tussen bewoners kunnen vergroten. Op deze manier mengen 
succesvolle individuen zich tussen minder succesvolle individuen waardoor er meer kansen kunnen 
ontstaan voor hulp om hogerop te komen (Musterd, 2008). De uitkomst van deze ‘menging’ kan per 
wijk en per stad verschillen. Wel is al duidelijk dat botsingen tussen bewonersgroepen vaak 
veroorzaakt worden door een verandering in de normen en waarden. Vaak wordt dit veroorzaakt 
door een gebrek aan begrip, vertrouwen en respect (Mercken, 2002). Deze ontbrekende aspecten 
hangen nauw samen met die verminderde onderlinge contacten tussen bewoners.  
 
Zowel de sociale contacten als de sociale netwerken van bewoners worden als maatstaaf genomen 
voor het in kaart brengen van de sociale interactie (Forrest en Kearns, 2001). Deze begrippen worden 
in veel (internationale) onderzoeken vaak door elkaar gebruikt (Portes, 1998; Uitermark, 2003; 
Völker & Flap, 2005). Duidelijk wordt dat sociale contacten betrekking hebben op de interactie 
tussen twee bewoners. Van een sociaal netwerk is pas sprake wanneer er interacties plaatsvinden 
tussen meerdere personen (Merton, 1949). Toch blijken bewoners zelf een eigen idee te vormen 
over de omgang (en dus interactie) met hun wijkgenoten. Daar waar sommige bewoners veel waarde 
hechten aan vaste/ regelmatige contacten, zijn er ook bewoners die juist meer waarde hechten aan 
korte/ toevallige contacten (Blokland- Potters, 1998). 
 
Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat bewoners dagelijks niet stilstaan bij de indeling van hun 
interacties. Hierin maken zij dus geen indeling tussen sociale contacten of sociale netwerken. Deze 
bewoners hechten veel meer waarde aan de (daadwerkelijke) resultaten van deze interacties. Dit, 
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omdat deze interacties in veel gevallen zouden moeten leiden tot het doorbreken van een sociaal-
cultureel isolement. Daarom worden deze contacten worden ook wel 'sociaal kapitaal' genoemd 
(Putnam, 2000). Dit 'sociaal kapitaal' worden door Kearns en Forrest (2000) geplaatst in de sociale 
netwerken.  
 
Het verschil tussen de termen 'sociale cohesie' en 'sociaal kapitaal' kan verklaard worden door 
middel van het begrip 'binding'. Zo legt sociale cohesie de nadruk op de mate van binding. Het draait 
hier voornamelijk om de sociaal-maatschappelijke kenmerken van en tussen bewoners. Dit, terwijl 
sociaal kapitaal juist de nadruk legt op het belang van de onderlinge bindingen, indien aanwezig. Van 
Marissing (2008, p. 47) stelt dan ook: "net als sociale orde, kan sociaal kapitaal dus ook als een 
resultante van sociale cohesie worden beschouwd".  
 
Deze verschillende soorten contacten/ interacties beïnvloeden vaak de stedelijke vernieuwing en 
herstructurering. De overheid probeert immers doormiddel van een vernieuwingsbeleid om zowel de 
onderlinge bindingen als de onderlinge banden tussen bewoners intensiever te maken (Van 
Marissing, 2008). 
 

2.3.7 Buurtbindingsdimensie 

De buurtbindingsdimensie wordt door Bolt & Torrance (2005) ook wel als de 'belevingscomponent' 
van sociale cohesie aangeduid. In dit geval associëren bewoners verschillende kenmerken zoals 
imago, interactie en trots met hun eigen wijk en hun eigen woonomgeving, waarin zij wonen. De 
globalisering kan dit versterken omdat mensen tegenwoordig steeds vaker opzoek zijn naar een vorm 
van geborgenheid en vertrouwen in dit globaliserende proces (Castells 1997; Van der Horst e.a. 
2001). Het wonen én horen bij een wijk biedt een mogelijke identiteit, wat pas echt aangenomen kan 
worden zodra men daar ook betekenis aan kan geven (Van der Horst e.a. 2001). Bewoners kunnen 
dus in feite hun keuze voor hun woonwijk en woonomgeving gebruiken om zichzelf en hun identiteit 
te uiten. Tegenwoordig is de associatie met bepaalde groepen, wijken en leefstijlen steeds 
belangrijker aan het worden. Dit komt vooral voor bij individuen die een grote keuzevrijheid hebben. 
Immers, "je bent waar je woont" (De Wijs-Mulkens, 1999). De identificatie hoeft niet altijd op deze 
manier benadrukt te worden. Het kan ook beïnvloed worden door de beleving van het individu in een 
collectief kader. De (betreffende) bewoners zijn dan overtuigd dat zij deel uitmaken van een 
gemeenschap. Deze groep is homogeen van aard en wordt door de verschillende 'leden' individueel 
gebruikt voor de erkenning van hun eigen identiteit (Bolt & Torrance, 2005). De sociale waarde die 
deze individuen aan hun wijk toekennen is in de meeste gevallen niet te herleiden tot daadwerkelijke 
contacten. Zij voelen zich alleen verbonden met de wijk en/of de straat (Blokland-Potters, 1998).  
 
Overigens is het niet zo dat iedere wijk te maken heeft met een soortgelijke gezamenlijke identiteit, 
net zoals dat niet iedere bewoner deze identiteit wil delen. Er zijn bewoners die weinig/geen 
betekenis hechten aan het imago van hun wijk. Zodra deze individuen een hoger inkomen hebben, 
en dus meer vestigingsmogelijkheden krijgen, dan wordt de kans groter dat deze individuen zelf een 
wijk kunnen uitzoeken met het imago die overeenkomt met hun leefstijl (Van der Horst e.a. 2001). 
Daar tegenover staat dat individuen en huishoudens met een lager inkomen vaak genoegen moeten 
nemen met de wijk en de woning die zij kunnen financieren. Zij beschikken over veel minder 
keuzemogelijkheden. Hierdoor moet deze groep met lagere inkomens steeds vaker noodgedwongen 
tevreden zijn met een (aangewezen) woning. De wijken waarin deze bewoners komen te wonen 
worden dan ook vaker als negatief aangekaart. Dit komt omdat deze groep individuen ook een eigen 
opvatting hebben over de keuze van de wijk. Maar deze keuze kunnen zij  in de praktijk niet tot uiting 
brengen (Bolt & Torrance, 2005).  
 
Ook de reputatie van de wijk kan van invloed zijn op de identificatiemogelijkheden. Zo hanteren Bolt 
en Torrance (2005) twee soorten reputatie, namelijk: interne- en externe reputatie. Bewoners uit de 
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wijk geven gezamenlijk interne reputatie, terwijl de buitenstaanders de externe reputatie van de wijk 
bepalen. De interne reputatie is toegespitst op het beeld van de buurtbewoners, als het gaat om de 
fysieke- en de sociale kenmerken van de wijk (Reitzes, 1983). Bij de externe reputatie zorgen simpele 
beelden van de werkelijkheid (in de stad) voor strakke grenzen en grote verschillen tussen wijken 
(Suttles, 1972). Een wijk dankt dus in feite zijn reputatie aan de sociale structuur en het sociale 
karakter van een wijk. 
 
Blokland-Potters (1998) stelt dat het imago van een wijk niet alleen bepaald wordt door de 
werkelijke sociale contacten in de wijk. Dit kan ook bepaald worden door bijvoorbeeld de beleving in 
de wijk en de gevoelens van deze bewoners. Buurtbinding heeft daarom een sterk verband met de 
identiteit die de bewoners toekennen aan de wijk (Kearns & Forrest, 2000).  
Toch hoeft dit gevoel van verbondenheid niet in alle gevallen een aanleiding te zijn voor een 
daadwerkelijke uiting van verbondenheid (Lupi, 2005). Het is niet altijd mogelijk om de zogenoemde 
face-to-face contacten te stimuleren in een (te) kleine maatschappij/ groep bewoners. Anderson 
(1986, p. 06) stelt dat: "the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-
members, meet them or even hear them, yet in the minds of each lives the image of their 
communion". Hiermee benadrukt Anderson dat het gevoel van verbondenheid aanwezig kan zijn in 
de groep, zonder dat de leden elkaar (goed) kennen. Dit kan ook gelden voor wijken zoals Ondiep: 
bewoners voelen zich vaak verbonden door eensgezindheid en/of gelijksoortigheid (Blokland-Potters, 
1998). Een toename van buurtbinding wordt daarom niet bereikt door het hebben van meer sociale 
contacten binnen een wijk (Atkinson & Kintrea, 2000). Ook is gebleken dat wijkbewoners met meer 
sociale contacten buiten de wijk zich niet in alle gevallen minder verbonden voelen met de wijk, 
vergeleken met bewoners die juist wel veel contacten binnen de wijk onderhouden (Van Beckhoven 
& Van Kempen, 2003).  
 
Buurtbinding kan zich op allerlei verschillende vormen uitten. Vandaar dat er twee 
hoofdcomponenten te onderscheiden zijn, als het gaat om buurtbinding. Het gaat hier om zowel de 
fysieke- als de sociale aspecten van (buurt)binding (Lupi, 2005; Müller & Van Til, 1998). De fysieke 
aspecten leggen de nadruk op de fysieke betrokkenheid van een wijk. Het gaat hier dus om de 
identificatie van de wijk, waarin er sprake kan zijn van onderlinge verbondenheid. Dit, terwijl de 
sociale aspecten juist ingaan op de (aanwezige) gevoelens van sociale verbondenheid. Hierbij is er 
sprake van een uiting van deze verbondenheid door middel van onderlinge sociale contacten tussen 
bewoners (Van Marissing, 2008). Volgens Colombo et al. (2001, p. 56) moet een wijk in dat geval 
beschouwd worden als "a micro-context in which it is possible to share not just the territory itself, but 
also experiences and goals".  
 
Voor de sociale cohesie in Ondiep zal nagegaan worden welke van de bovenstaande dimensie(s) het 
beste hierbij aansluiten en hoe de relaties tussen de oorspronkelijke en de nieuwe bewoners zijn. 
Hiermee kan de mate van sociale cohesie beter uiteengezet worden, waardoor er een betere analyse 
gemaakt kan worden.  
 

2.3.8  Wat is een cohesieve wijk? 

Om de mate van de sociale in Ondiep te kunnen bepalen, zal in deze sub-paragraaf uiteengezet 
worden wat de definitie van een cohesieve wijk is. Zo hanteren verschillende onderzoeken 
verschillende uitspraken, als het gaat om de definitie van een cohesieve wijk. Zo stellen Kearns en 
Forrest (2000, p. 997): "we might say that a cohesive society is one where the citizens are disposed 
towards taking part in local and national politics, and (…) where the authority of governing 
organisations is accepted, governments are trusted and where collectively agreed rights and 
responsibilities are mostly met". Hierbij wordt verwezen naar Pahl en Spencer (1997) die 
benadrukken dat: "a 'friendly society', based on trust and reciprocity, may be more in tune with social 
change (…) and with the spirit of the time". Om het nog overzichtelijk te maken beweren Keans en 
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Forrest (2000, p. 1000) dat: "A cohesive society is one in which dilemmas and problems can be easily 
solved by collective action, and this is more so in the case where existing relationships and networks 
sustain the expectations, norms and trust which facilitate such solutions". Ook De Hart (2002, p. 9) 
definieert hierover het volgende: "cohesieve sociale systemen worden gekenmerkt door 
groepsidentificatie en saamhorigheidsgevoelens, frequente en intensieve contacten tussen de leden, 
veel onderling vertrouwen tussen dezen, gedeelde normen en waarden en participatie in het 
groepsleven". 
 
Daarentegen maakt de ‘social disorder’ theorie van Sampson (2009) het gedrag van vreemdelingen 
en potentiele bedreigingen in de buurt, zoals openbare dronkenschap, hangjongeren en prostitutie, 
zichtbaar. Traditionele opvattingen hierover benadrukken de fysieke wanorde in buurten en wijken 
met voorbeelden zoals graffiti op muren, inbraak en vuilnis op straat. Voorstanders van de theorie 
zijn ervan overtuigd dat fysieke- en sociale wanorde belangrijke maatstaven zijn voor de sociale 
cohesie in bijvoorbeeld een wijk.  
 
Toch kan men aan de hand van deze theorie diverse signalen uit de omgeving oppikken. Op deze 
manier kunnen de negatieve aspecten in de wijk (zoals criminaliteit) vroegtijdig in kaart worden 
gebracht. Ook geeft het aankaarten van wanorde in de buurt een zekere indicatie van de mate van 
betrokkenheid van de (lokale) bewoners. Deze bewoners zijn op zoek naar verbeteringen voor hun 
buurt. Zo kunnen problemen en onenigheden eerder aan het licht worden gebracht, aangezien zij 
deel uitmaken van de wijk/buurt. Deze twee vormen van wanorde (fysieke en sociale) zijn dan ook 
van groot belang voor de openbare ruimte(Sampson, 2009).  
 
Uit de bovengenoemde definities blijkt dat onderlinge vertrouwen een belangrijk aspect is van de 
sociale cohesie in een wijk. Collectieve normen en waarden in een wijk kunnen leiden tot een 
versterking van het vertrouwen tussen bewoners. Dit is vaak het geval als bewoners van elkaar 
weten dat zij over bepaalde dingen dezelfde mening delen. Daarnaast heeft ook de sociale controle 
in de wijk veel invloed op het vertrouwen.  
 
Kortom, in een wijk is pas sprake van cohesie, wanneer de bewoners op minstens één (of meer) van 
de dimensies een hoog scoren. De mate van sociale cohesie zal toenemen, naarmate er meerdere 
dimensies zijn waarop er hoog gescoord wordt. Daarnaast is het van belang dat deze bewoners 
respect naar elkaar kunnen tonen en moeten zij een sterk gevoel van onderling vertrouwen hebben. 
Daarom kunnen deze dimensies van belang zijn voor het wel of niet vaststellen van de mate van 
sociale cohesie in Ondiep. De gehouden interviews zullen dan ook aan de hand van deze 
beschrijvingen geanalyseerd worden, om zo vervolgens tot een wetenschappelijke conclusie te 
kunnen komen. 
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3 Het stedelijke beleid in Nederland 

 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal verder worden ingegaan op het stedelijk beleid in Nederland en de hierbij 
behorende ‘urban governance’. Reden hiervoor is de aanpak van het huidige herstructurerings- en 
vernieuwingsbeleid, wat later in dit hoofdstuk toegelicht zal worden. Het is van belang om de 
ontwikkelingen uit te lichten. Dit, omdat dit een kader kan vormen voor de huidige 
herstructureringssituatie in de wijk Ondiep. 
 
'Urban governance' is een term wat in de tweede helft van de 20ste eeuw ontstaan is en wordt 
sindsdien gebruikt bij beleidsvoering. Economische hervormingen, bezuinigingsmaatregelen en een 
veranderde kijk op de democratie zijn duidelijke veranderingen die ieder een bijdrage hebben 
geleverd aan het ontstaan van 'urban governance' (zie paragraaf 3.2). Deze term is een verwijzing 
naar "a process through which local authorities, in concert with private interests, seek to enhance 
collective goals" (Pierre, 1999, p. 374). Zo kan men door middel van samenwerking met verschillende 
andere partijen, de private sector in de gelegenheid stellen om meer invloed uit te oefenen op het 
betreffende beleid. Daarom zou urban governance beschouwd kunnen worden als "a two way street 
channeling pressures and objectives both ways across the public-private border" (Pierre, 1999, p. 
375).  
 
Governance is een begrip wat over het algemeen lastig te definiëren is. Toch zijn twee kenmerken 
sterk verbonden aan deze term. Ten eerste maakt governance als begrip duidelijk dat een nationaal- 
en/of stadsbestuur meer inhoud heeft dan een lokaal overheidsbestuur. Hierdoor kan 'urban 
governance' meer inhoud hebben vergeleken met 'local governance'. Ten tweede kan het begrip 
governance ook meer inhoud bidden. Immers, "de begripsuitbreiding naar 'good governance' kan 
leiden tot systematisch reflecteren op cruciale waarden van openbaar bestuur, wat de deur opent 
voor een meervoudig kwaliteitsbegrip" (Pierre, 2005). 
 
Dom tot een duidelijker beeld te komen, zullen de volgende paragraven inzicht bieden in de 
ontwikkelingen van het stedelijk beleid in Nederland. Hiervoor zal eerst in de onderstaande sub-
paragraven kort aangegeven worden wat de aanleiding is geweest voor deze ontwikkelingen. Daarna 
zal er stil worden gestaan bij de term ‘governance’ en het stedelijk herstructureringsbeleid in 
Nederland. Ook de doelstellingen van dit beleid zullen vervolgens aan bod komen. Tenslotte zal het 
hoofdstuk met een kritische blik afgesloten worden.  
 

3.1.1 Economische hervormingen 

De overheid is tijdens de economische crisis in de jaren '70 sterk beïnvloed door de toentertijd 
hevige ontwikkelingen. Doordat de overheid de ontwikkelingen van het fordisme naar het post-
fordisme niet aankon, konden zij (overheid) ook niet langer de maatschappij besturen. Een oorzaak 
hiervan was een veranderde behoefte en vraag vanuit de bevolking, wat betreft de productie van 
goederen voor de maatschappij. Daarnaast had de overheid meer oog voor de ontwikkeling van 
nieuwe economische sectoren, terwijl het ontwikkelen van de industriële sector (toentertijd) meer 
aandacht nodig had (Rhodes, 1997). Door deze veranderingen verdween de sterke centralisme-
aanpak (van de overheid naar de provincies en steden). Dit heeft tot gevolg gehad dat de 
machtsverhoudingen tussen de provincies, steden en wijken veranderd zijn (Goodwin & Painter, 
1996). Deze ontwikkelingen kunnen ook beschreven worden als decentralisatie binnen Nederland, 
maar dan wel uitgevoerd binnen de sterke nationale kaders. 
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Na de Tweede Wereldoorlog heeft de samenstelling van de wijken geleid tot een toenemend 
ongelijkheid in voornamelijk tussen én binnen steden. Dit had als gevolg dat deze steden verder 
gefragmenteerd begonnen te raken (Castells & Mollenkopf, 1991 en Marcuse & van Kempen, 2000). 
Het sectoraal gerichte overheidsbeleid blijkt hierbij niet voldoende te zijn geweest om de 
(maatschappelijke) problemen te verminderen. Benadrukt wordt dat de wijken van Nederland niet 
vergeleken kunnen worden met de wijken in andere landen zoals Engeland, de Verenigde Staten en 
Frankrijk, als het gaat om sociaal-economische en fysieke problemen. Deze buitenlandse wijken 
zitten heel anders in elkaar als het gaat om omvang, bereik en samenstelling etc. In de 
bovengenoemde landen hebben de wijken bijvoorbeeld een veel groter omvang als het bijvoorbeeld 
gaat om de lokale problemen. Ook verschillen deze problemen van de problemen die in Nederlandse 
wijken voorkomen. Door het extreme verschil in schaal kunnen de kenmerken moeilijk vergeleken 
worden. Ook is de opbouw van de woningvoorraad, in bijvoorbeeld Frankrijk, heel anders dan in 
Nederland. In Frankrijk zijn er 4,5 miljoen sociale huurwoningen, wat overeenkomt met 17 procent 
van de totale woningvoorraad. In Nederland ligt percentage op 34 procent. Dit is een groot verschil, 
zeker wanneer blijkt dat 50 procent van de Franse bevolking, op basis van hun inkomen, in 
aanmerking kan komen voor een sociale huurwoning. Ook verschilt het gevoerde beleid in dit soort 
landen. Zo is het concept van sociale menging (zie paragraaf 3.3) in Frankrijk gebaseerd op wie waar 
woont. Dit moet leiden naar meer diversiteit (onder bewonersgroepen) in de betreffende wijken. 
Daarom is dit concept in het kader van stadsvernieuwing in leven geroepen om de sociale 
woonwijken (verder) te kunnen ontwikkelen (Bacqué et al., 2011). 
 

3.1.2 Bezuinigingsmaatregelen 

De noodzaak om als land te bezuinigen kan beschouwd worden als een goede tweede reden om als 
overheid op zoek te gaan naar innovatieve manieren van besturen. Op deze manier kunnen de 
kosten van bijvoorbeeld beleid omlaag gehaald worden. Dit kan de overheid bereiken door bepaalde 
werkzaamheden en verantwoordelijkheden over te dragen aan zowel de publieke- als de private 
sector. Ook zijn er onderzoeken die beweren dat het voor de Nederlandse steden onmogelijk is om 
grote projecten aan te pakken als er geen sprake is van een samenwerkingsverband met de private 
partijen. Daarom horen publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) tegenwoordig bij stedelijke 
beleidsprocessen (Rhodes, 1997 & Stoker, 1998). 

3.1.3 Een veranderde kijk op de democratie  

Een veranderde kijk op de ruimtelijke ordening heeft veel invloed op het gevoerde beleid in 
Nederland. Dit heeft te maken met de wijze waarop de belangen van de maatschappij nagestreefd 
worden. Zo heeft de toenemende invloed van 'urban governance' effect op "de transitie van een 
representatieve democratie naar een participatieve democratie" (Gowricharn, 2002, Stoker, 2004). 
Dit betekent dat het nastreven van de belangen van de maatschappij (en dus ook de burgers) steeds 
minder vaak wordt gekoppeld aan een democratische meerderheid. Immers, de politiek heeft altijd 
het laatste woord. Op deze manier wordt steeds vaker de nadruk gelegd op de betrokken (lokale) 
partijen. Hierdoor hoeft de overheid niet langer de hele maatschappij (op nationaalniveau) te 
vertegenwoordigen. Dit heeft als gevolg dat de lokale actoren meer macht krijgen. Voor ieder 
beleidsproces geldt een selectie van een aantal partijen, die hierop invloed uit kunnen oefenen. 
Ennals en O'Brien (1990, p. 04) verwoorden dit als "a local authorithy uses all the means at its 
disposal to enable the needs of those who live within its area to be met".  Deze verandering heeft ook 
effect op de werkzaamheden van planologen. Immers, op deze manier verandert niet alleen het 
beleid, maar ook het planningsproces. Planologen moeten dan rekening houden met meer interactie 
en toenemende wensen vanuit de maatschappij.   
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3.2 Van government naar governance  

Deze paragraaf gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van beleid. Zoals eerder gesteld 
(paragraaf 3.1.3) hebben deze ontwikkelingen ertoe geleid dat ook de werkwijze van planologen en 
beleidsmakers veranderd is. Dit kan van belang zijn voor dit onderzoek, aangezien het 
herstructureringsproces van Ondiep ook onder het kopje ‘beleid’ valt. Zo heeft de overheid een 
verandering doorgevoerd in de manier van besturen (paragraaf 3.1). En is er tegenwoordig niet meer 
sprake van 'government' maar van 'governance'. Hierin ligt ook het belang van planologie, aangezien 
de nationale (en lokale) beleidsprocessen mede gecoördineerd kunnen worden door planologen.  
 
Om het overzichtelijker te maken zijn hieronder een viertal veranderingen opgesomd. Deze 
veranderingen geven de transformatie van government naar governance weer. Het gaat hier volgens 
Andersen & Van Kempen (2003, p. 80) om: 
 
1. Een overgang van een beleid, waarbij het primaat bij de overheid ligt, naar een systeem waarin 

ook andere groepen een steeds belangrijkere positie innemen. 

2. Een focus op 'empowerment' van stads- en buurtbewoners. 

3. Een overgang van meer algemeen beleid naar beleid gericht op specifieke gebieden. 

4. Een overgang van een sectoraal naar een meer integraal beleid.  

'Urban governance' trekt de afgelopen jaren in de ruimtelijke ordening, steeds vaker de aandacht van 
wetenschappers en beleidmakers. Dit, omdat ‘urban governance’ vaak gepresenteerd wordt als het 
tegenovergestelde van de traditionele 'urban government'. Het nieuwe 'governance' wordt daarom 
ook beschouwd worden als een politiek antwoord op de bredere ontwikkelingen in de maatschappij, 
zoals de globalisatie en privatisering. Van Marissing et al. (2008) beweren dat dit nodig is omdat een 
gecentraliseerde overheid niet langer instaat is om de problemen op te lossen, die gepaard gaan met 
deze ontwikkelingen. Daarnaast blijkt 'urban governance' ook verbonden te zijn met sociale cohesie. 
Immers, sociale netwerken komen voort uit onder andere de manier waarop 'urban governance' 
georganiseerd is. Zo ontstaat er een grote kans dat tijdens de participatie aan beleidsprocessen, 
sociale netwerken flink kunnen groeien (Van Marissing et al, 2008). 
 
Naast de verschuiving van 'government' naar 'governance' heeft de overheid ook te maken met 
andere vormen van verandering, namelijk: decentralisatie en privatisering (Elander, 2002). Doordat 
men tegenwoordig meer behoefte heeft aan burgerparticipatie en interactie, kunnen deze 
ontwikkelingen meer macht (en inspraak) geven aan burgers, bedrijven en andere actoren. Hiervoor 
zouden overheden vaker samen moeten werken om deze taken over te kunnen dragen. Er is namelijk 
"geen enkel terrein te bedenken waar de overheidszorg tegenwoordig simpelweg aan één enkele 
overheid kan worden opgedragen" (Toonen, 2006, p. 124). In dit onderzoek wordt verondersteld dat 
dit ook het geval is in Ondiep. Immers, het lijkt erop dat de (oorspronkelijke) bewoners invloed uit 
willen oefenen om de grip op 'hun' wijk niet te verliezen. Participatie is voor deze bewoners van 
belang, aangezien zij een binding voelen met de wijk.   
 
Daarnaast zorgt de term 'empowerment' ervoor dat de invloed van de burger groter wordt. Hierdoor 
kan de overheid meer taken uitbesteden aan particuliere organisaties. Dit begrip wordt door 
Rappaport (1987, p. 122) omschreven als: "a process, a mechanism by which people, organizations 
and communities gain mastery over their affairs". Een Nederlandse vertaling hiervan kan zijn: 
"empowerment is een proces waarbij mensen of groepen meer invloed krijgen over gebeurtenissen en 
situaties die belangrijk voor hen zijn" (Delaheij, 2004, p. 07). Duidelijk is dat beide definities een beeld 
schetsen waarbij duidelijk een top-down aanpak heerst en waarbij bewoners meer kansen krijgen om 
invloed uit te oefenen. Hierdoor krijgen individuen, binnen hun eigen sociale kringen, meer 
bevoegdheden waardoor hun macht toe kan nemen. Daarnaast worden niet alleen individuen hierbij 
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centraal gesteld, maar tevens ook de onderlinge relaties (sociale cohesie) tussen deze individuen en 
hun omgeving. Zelfverantwoordelijkheid is hier een juiste omschrijving voor (Delaheij, 2004).  
 
Volgens van de Berg e.a (2002) is het voor het organiseren van gezamenlijke reacties op kansen en 
bedreigingen in de lokale omgeving, een vereiste dat er voldoende draagvlak is onder de personen 
en organisaties die de voortgang van het ontwikkeling- en implementatieproces kunnen beïnvloeden. 
Van de Berg e.a (2002, p. 15) zeggen hierover “Vooral de betrokkenheid van doelgroepen (bewoners, 
bedrijven, investeerder, etc.) is bepalend voor de resultaten van projecten. Actieve participatie van 
bewoners via maatschappelijke netwerken (ook wel ‘community empowerment’ genoemd) wordt 
door velen beschouwd als een instrument om complexe problemen in grote steden aan te pakken”. In 
een rapport aan de gemeenten van Nederland wordt zelforganisatie ingebed in het begrip 
‘burgerinitiatief’ met als betekenis: “een initiatief van één of meer burgers dat onverplicht wordt 
opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving” (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2010, p. 
12). Uit het boek ‘help- een burgerinitiatief’ blijkt dat het aantal burgerinitiatieven groeiende is. Het 
boek is een handreiking voor gemeenteambtenaren die beter willen omgaan met initiatieven van 
bewoners in hun gemeenten (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2010). 
 
Wel is het zo dat het bewezen is dat er potentie is voor de gemeenschap om actiever te worden en 
kan er dus sprake zijn van empowerment. Hierdoor kunnen individuen, in hun eigen voordeel, 
aangespoord worden, zodat zij zelf meer initiatieven kunnen tonen in de maatschappij. De nadruk 
komt dan te liggen op de theorie waarbij de sociale beweging vanuit de maatschappij (door de 
governance aanpak) de ruimte krijgt om meer kansen aan te pakken. In dat geval zouden bewoners 
van onderaf (bottum-up) invloed kunnen uitoefenen op beleid. Dit komt er in de werkelijkheid op 
neer dat een aanzienlijke ontwikkeling vereist wordt van de maatschappij. Denk hierbij aan tijd, 
flexibiliteit en de benodigde middelen. Immers, bewoners zouden nu ook initiatief moeten tonen om 
deel te kunnen nemen aan de verschillende (beleids)processen. Deze genoemde factoren zijn door 
diverse onderzoeken geanalyseerd als ‘zeer cruciaal voor empowerment’ (Taylor, 2007). 
 
Wat betreft de gebiedsgerichte aanpak kan aangenomen worden dat deze vorm van beleid steeds 
vaker gebruikt wordt, vergeleken met een traditioneel beleid, wat breder geformuleerd is (Anderson 
& Musterd, 2005). De gebiedsgerichte aanpak is een aanpak wat gericht is op (kleinschalige) 
gebieden, waardoor het beleid specifieker toegepast kan worden op bijvoorbeeld wijkniveau. Lokale 
overheden hanteren gebiedsgerichte- en integrale beleidsvormen om de lokale problemen terug 
kunnen dwingen. Daarvoor wordt in de meeste gevallen herstructurering gebruikt (wijkniveau). 
 
 In Nederland is het 'Grote Steden Beleid' (GSB) als instrument gebruikt om de situatie in bepaalde 
wijken te verbeteren. Dit beleid richtte zich voornamelijk op drie pilaren, namelijk: de economische 
pilaar, de fysieke- en de sociale infrastructuur. Hierdoor wordt er rekening gehouden met de 
belangrijkste elementen in de maatschappij (Van Marissing et al, 2008). 
Deze aanpak is in Nederland sterk verweven met de neoliberale principes van de markt, wat ook wel 
bekend staat als ‘consumerism’ en ‘managerialism’. Dit zijn, binnen de sociale huisvesting, nieuwe 
vormen van overeenkomsten tussen de staat en de markt. In de praktijk leiden deze overeenkomsten 
tot een tegenstrijdige druk op de samenwerking binnen de stedelijke herstructurering. De betrokken 
partijen zijn zich ervan bewust dat het gecompliceerd is om de coördinatie en capaciteiten voor (de 
onderlinge) samenwerking goed te laten verlopen. Deze onderlinge samenwerkingsverbanden 
verlopen nog steeds even gecompliceerd. Zelfs als het bekend is dat deze partijen elkaar nodig 
hebben én met elkaar willen (samen)werken (Kokx & van Kempen, 2009).  
 
Het feit dat meerdere aspecten tegelijk aangepakt kunnen worden is één van de sterke punten van 
deze nieuwe gebiedsgerichte aanpak, wat in steeds meer Nederlandse en Europese steden terug te 
vinden is (Andersson & Musterd, 2005). Voor Nederlandse steden zoals Utrecht geldt bijvoorbeeld 
dat sociale menging toegepast wordt door veranderingen toe te brengen aan de woningvoorraad. Zo 
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kan bij de realisatie van een belangrijk project ook meteen de (negatieve) gevolgen in kaart gebracht 
worden, omdat het uitvoeringsgebied kleinschaliger is en dus ook beter voorspelbaar. Ondanks het 
feit dat deze bewoners het gevoel hebben vaker betrokken te zijn bij de gebeurtenissen in de wijk, 
blijkt uit onderzoek (Bolt et al., 2011) dat de aanpak ook (negatieve) invloed heeft op de 
tevredenheid. Het verloop van het proces brengt veel onduidelijkheden met zich mee, waardoor 
deze bewoners vaak jarenlang niet weten waar zij aan toe zijn. Woningcorporaties laten vaak pas laat 
in het proces blijken wanneer woningen gesloopt worden, waardoor bewoners een lange tijd met 
onzekerheid en stress moeten leren leven (Bolt et al., 2011). Volgens Bond et al. (2011) blijkt de 
herstructureringsaanpak, met sociale menging als uitgangspunt, geen effect te hebben op de sociale 
cohesie en de sociale interactie in de wijk. In sommige gevallen zou er zelfs sprake zijn van een 
negatief effect. Ook volgens Atkinson (2005, p.17) bestaat er geen bewijs voor de veronderstelling 
dat sociale menging geslaagd is, want "any claim that mixed tenure leads to enhanced social capital 
or creates role models is exaggerated".  
 
Tenslotte kan de ontwikkeling van integraal beleid beschouwd worden als een van de belangrijkste 
veranderingen van de overgang van government naar governance. Hierbij speelt de afstemming 
tussen verschillende overheidssectoren een belangrijke rol. Integraal beleid kan er namelijk voor 
zorgen dat zowel het gebiedsgerichte- als het niet-gebiedsgerichte beleid aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden. Hierdoor kan het nationale beleid, het lokale beleid niet ondermijnden (Dekker et. 
al., 2002). Patsy Healey (1998) omschrijft deze koppeling als de "collaborative approach to planning". 
Dit kan ook van belang zijn voor de wijk Ondiep, aangezien dit door minister Vogelaar aangewezen is 
als een krachtwijk. Belangrijk is om het nationale beleid voor de krachtwijken op maat toe te passen 
op de wijk Ondiep. Ook is het van groot belang om in een stedelijk beleid meer aandacht te besteden 
aan veranderingen. Denk hierbij aan demografische veranderingen, de geografie, de geschiedenis, 
economische- & politieke veranderingen. Dit, zodat "een meer situationele benadering in het 
stedelijke beleid mogelijk wordt" (Kokx, 2005, p. 74). Dit alles komt neer op een (nationaal) stedelijk 
beleid dat afhankelijk is van de verschillende steden, die ieder te maken hebben met andere 
stedelijke problemen en dus op een andere wijze samen moeten werken om lokale problemen op te 
kunnen lossen. 
  

3.3 Stedelijk herstructureringsbeleid 

Vanaf de jaren negentig werd duidelijk dat steeds minder huishoudens in staat waren om binnen hun 
eigen wijk wooncarrière te maken. In de naoorlogse wijken was er sprake van een tekort aan 
duurdere woningen. Een wijk was toen nog meestal opgebouwd uit een reeks (huur)woningen van 
dezelfde categorie. Kortom, er was sprake van eenzijdigheid. Hierdoor werden veel wijken met 
bijvoorbeeld goedkope (huur)woningen ingenomen door huishoudens met lagere inkomens. Men 
kon toen binnen dezelfde wijk moeilijk een wooncarrière maken. Door de stijgende segregatie 
ontstond er ook steeds vaker sociale onrust binnen deze wijken (zie ook paragraaf 2.2.3 en 
hieronder). Daarom werd de Nota Stedelijke Vernieuwing in het leven geroepen om deze 
ontwikkelingen tegen te gaan (Ministerie van VROM, 1997). Dit is een poging om een stedelijke 
herstructurering op gang te zetten om de problematiek in deze wijken te verminderen. Volgens Buys 
et. al (1997) zijn soortgelijke herstructureringsingrepen in de meeste gevallen gericht op drie 
motieven. Deze motieven richten zich voornamelijk op de aanpak van homogeniteit in de 
'probleemwijken' en kunnen worden gezien als aanleidingen voor herstructurering. Het gaat hier om 
de motieven: 
 
Sociaal-economisch   Eenzijdigheid leidt tot concentratie- (en als het nodig is) 
                      segregatie effecten in de zin van "inkomenswijken". 
Sociaal-cultureel   Eenzijdigheid leidt tot een zwakke sociale structuur. 
Ruimtelijk-economisch   Eenzijdigheid leidt tot een daling van de marktpositie van     
          de buurt. 
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De sociaal-economische omstandigheden kunnen ertoe leiden dat bewoners in een sociaal isolement 
terechtkomen. Overigens wordt met eenzijdigheid hierboven een eenzijdige woningvoorraad 
bedoeld. Dus bij sociaal-econmische motieven kan de eenzijdigheid in woningvoorraad leiden tot een 
concentratie en/of een segregatie van bepaalde typen bewoners.  
De ruimtelijke segregatie van bepaalde groepen bewoners heeft een grote invloed op onder andere 
de etnische segregatie. De opeenstapeling van huishoudens met lagere inkomens, geconcentreerd in 
een wijk met (goedkope) sociale huurwoningen, kan leiden tot een negatieve invloed op de 
perspectieven van de betrokkenen (Musterd, 1998; van Kempen & Priemus, 1999). Hierbij kan de 
vraag gesteld worden of er wellicht sprake is van buurteffect? Hiermee wordt het effect, in bepaalde 
wijken, op de integratie en de leefomstandigheden bedoeld. De sociaal-economische positie van de 
wijk kan via één dimensie belangrijk zijn, namelijk door de aanwezigheid van discriminatie. Immers, 
in sociaal-economisch zwakkere wijken kunnen nieuwkomers zich gediscrimineerd voelen (Gijsberts 
et. al, 2010).  
 
Nu het blijkt dat er sprake is van etnische segregatie in de Nederlandse steden, zijn beleidmakers 
geneigd om zich zorgen te maken om de negatieve effecten die hiermee gepaard kunnen gaan. Zo 
wordt gevreesd voor de integratie van allochtonen. Deze bezorgdheid wordt mede veroorzaakt door 
het feit dat steeds meer etnische groepen voor de stad kiezen. Hierdoor wonen steeds meer etnische 
minderheden in een wijk met een lager aandeel aan autochtonen. Daarom hanteert de overheid een 
'social mixing' beleid om deze negatieve effecten van de sociaal-economische- en de etnische 
concentraties tegen te werken. Dit beleid focust zich voornamelijk op stedelijke vernieuwing en is 
gebaseerd op een drietal veronderstellingen, die hieronder uiteen gelicht worden (Bolt et al, 2008b). 
Ondanks dat er in Ondiep nauwelijks sprake is van etnische segregatie, is er wel voor gekozen om het 
(nationale) ‘social mixing’ beleid ook hier toe te passen. In Ondiep wordt de nadruk echter niet 
gelegd op het verschil tussen allochtonen en autochtonen, maar juist meer op verschillende typen 
huishoudens (oorspronkelijke en nieuwe huishoudens). Het doel hiervan is om diversiteit toe te 
brengen aan de wijk, zodat de eenzijdigheid en segregatie van een heersend type huishouden 
tegengewerkt wordt. Het gaat om de volgende veronderstellingen; 
 

1. De ruimtelijke segregatie van etnische minderheden belemmert hun integratie in de 
Nederlandse samenleving. 

2. Het mengen/mixen van etnische groepen kan leiden tot sociale interactie tussen 
verschillende groepen. Daarnaast kunnen bewoners met een hogere sociale status als 
rolmodellen fungeren voor de overige bewoners. 

3. Etnische segregatie is het gevolg van sociaal-economische segregatie. Dit, terwijl sociaal-
economische segregatie een consequentie is van ruimtelijke verdeling is van betaalbare 
woningen.  

 
De eerste veronderstelling staat niet stil bij het feit dat concentraties/ segregatie ook kan leiden tot 
positieve effecten. Segregatie kan namelijk ook gebruikt worden voor integratie en aanpassingen in 
de maatschappij. Het verschijnsel segregatie kan in deze situatie bijvoorbeeld gebruikt worden om 
etnische groepen in een wijk voldoende vertrouwen te geven, waarbij zij tegelijkertijd ook 
gestimuleerd worden om te integreren. Dat laatste gedeelte (integratie) kan gestimuleerd worden 
door duidelijke afspraken te maken over en/of toezicht te houden op de (strenge) leefregels in de 
(omliggende) woonomgeving. Hierdoor kunnen deze bevolkingsgroepen in een vertrouwde buurt 
toch kennis maken met de lokale regels en wetten, waardoor integratie bevorderd zal worden. De 
tweede veronderstelling benadrukt dat 'social mixing' ertoe kan leiden dat diverse groepen 
bewoners onderlinge interacties kunnen hebben. Afsluitend gaat de laatste veronderstelling wel op 
in de situatie zoals dat nu is Ondiep. Hierin wordt het idee dat differentiatie een doeltreffend middel 
is tegen segregatie benadrukt. Er wordt echter niet stilgestaan bij het feit dat ruimtelijke segregatie 
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bestaat uit een groot aantal factoren. Veel van deze factoren hebben geen enkel verband met de 
kenmerken van de woningvoorraad en/of de buurten/wijken (Bolt et al, 2008b). 
Naast deze drie veronderstellingen kan een ruimtelijk-economisch motief ook veel invloed 
uitoefenen op een herstructureringsbeleid. Diverse beleidsmakers vrezen dat bepaalde wijken, zoals 
bijvoorbeeld de Vogelaarwijken, naar een kwetsbare positie worden geforceerd, omdat er sprake zou 
zijn van een 'dubbele eenzijdigheid'. Dit houdt in dat de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid (dubbel) 
van de wijk flink af zullen nemen, terwijl de selectieve verplaatsingen/verhuizingen toe kan nemen. 
Ook kan een eenzijdige bevolkingssamenstelling leiden tot een afname van de lokale economie. 
Immers, er wonen niet alleen minder mensen in de wijk door kleinere huishoudens, maar hebben 
deze nieuwkomers na de herstructurering ook andere activiteiten- en bestedingspatronen die niet 
alleen wijkgebonden zijn (Kok; 1980; Van Beckhoven & Van Kempen, 2002). 
 
In Nederland is men geneigd om de opkomst van herstructurering te koppelen aan de manier waarop 
de stedelijke ontwikkelingen, na de Tweede Wereldoorlog, tot bloei zijn gekomen (Klijn en Koolma, 
1987). Door een steeds ruimer wordende woningmarkt nam de interesse in de oudere (en 
goedkopere) woningen af bij de huishoudens met hogere inkomens. Dit speelde zich af in de periode 
na de realisering van deze woningen. Hierdoor bleven veel goedkope woningen over, waardoor er 
meer ruimte ontstond voor huishoudens met lagere inkomens. Door de tijd heen werd de 
samenstelling van de wijken met relatief oudere (en goedkopere) woningen alsmaar eenzijdiger. Dit 
werd onder andere veroorzaakt doordat er steeds vaker huishoudens (met dezelfde kenmerken) zich 
in deze wijken gingen vestigen. De economische- en sociale problemen konden hierdoor steeds beter 
in kaart worden gebracht, aangezien er onderling veel overeenkomsten waren tussen de 
huishoudens.  
 
In de loop der jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar het herstructureringsbeleid in 
Nederland. Deze onderzoeken zijn in verschillende beleidsdocumenten vastgesteld. Een voorbeeld 
hiervan is Ministerie VROM (2010). Hieruit blijkt dat het herstructureringsbeleid opgebouwd is uit 
verschillende opgaven, bestaande uit diverse (deel)problemen in de betreffende gebieden. Het gaat 
hier onder andere om een opgave zoals sloop, renovatie, nieuwbouw, verkoop van woningen etc. 
Deze opgaven zijn echter niet altijd even duidelijk op te noemen, aangezien zij gedurende een 
herstructureringsproces continu onderhevig zijn aan veranderingen. Paragraaf 3.4 zal dieper ingaan 
op deze doelstellingen. Wel is de veronderstelling van het herstructureringsbeleid dat een toename 
van verscheidenheid in de woningvoorraad kan leiden tot een vergroting van de sociale samenhang 
en het sociale kapitaal. Als gevolg hiervan kunnen ook de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk 
toenemen (Wittebrood, K. & van Dijk, 2007). Volgens Bond et al. (2011) legt deze recentere vorm van 
beleid, vergeleken met het beleid in de naoorlogse periode, meer de nadruk op een sociale mix 
waarin meer verschillende soorten huishoudens samen in een wijk gehuisvest worden. Deze 
huishoudens hebben uiteenlopende sociale kenmerken waardoor de wijk niet door een groep 
bewoners bewoond zal worden met overeenkomstige sociale kenmerken. Het beleid in de 
naoorlogse periode was voornamelijk gericht op het verkleinen van de verschillen tussen de diverse 
klassen. Dit werd ook wel de 'melting pot' genoemd (Bond et al., 2011). De (deel)problemen kunnen 
op hun beurt weer leiden tot een achteruitgang van de kwaliteit van de ze herstructureringswijken 
omdat dit onder andere een negatieve bijdrage zal leveren aan het imago van de wijk. Hierdoor 
zullen bepaalde bewonersgroepen uit de wijk verhuizen of juist erin komen wonen, waardoor 
eenzijdigheid/segregatie kan ontstaan in de wijk (VROM, 2007). Bij herstructurering zijn diverse 
factoren te benoemen die samen vorm geven aan het complexe karakter van herstructurering. 
Michiel Kort (2011, p. 13) heeft hiervoor in een overzicht deze kenmerken uiteengezet (zie figuur 2).  
 
De wijkbeschrijving van Ondiep is niet in dit hoofdstuk meegenomen. Pas in het volgende hoofdstuk 
zal verder worden ingegaan op de kenmerken van deze wijk. Hierin zal een duidelijk beeld geschetst 
worden van de wijk. Daarnaast zullen ook de herstructureringsplannen en de huidige stand van zaken 
nader toegelicht worden.  
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Figuur 2. Kenmerken van herstructurering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Kort, 2011, p.14. 

 
De zes punten uit de bovenstaande figuur geven goed de complexiteit weer van het huidige 
herstructureringsvraagstuk. Duidelijk wordt dat herstructurering te maken heeft met zowel een 
procesmatige als een inhoudelijke complexiteit, waarbij meerdere oplossingen mogelijk zijn. 
Hierdoor wordt het nemen van een beslissing, over een mogelijke oplossing, beïnvloedt door degene 
die opzoek is naar deze oplossing en zijn/haar perceptie van het probleem. Herstructurering lijkt 
daarom duidelijk overeen te komen met 'wicked problems', of beter gezegd, complexe 
maatschappelijke beleidsproblemen (Rittel & Weber, 1973; Koppejan en Klijn, 2004). Naast de 
discussies tussen diverse belanghebbenden heeft men ook te maken met discussies die betrekking 
hebben op de uiteindelijke keuze van de oplossing. Dit kan in ieder project anders uitpakken. Daarom 
wordt verondersteld dat 'de perfecte' herstructureringsopgave niet bestaat. Doordat de 
verschillende partijen/ belanghebbenden ieder een ander perceptie hebben van de mogelijke 
oplossingsrichtingen, is het vinden van één oplossing niet eenvoudig. Vandaar dat de nadruk gelegd 
moet worden op samenwerking. Immers, een mogelijke oplossing kan alleen aangewezen worden, 
als er sprake is van een goede samenwerking tussen de bovengenoemde partijen (Kort, 2011). 

1. Herstructurering kenmerkt zich door schaalvariëteit. Een wijk is vaak het 
kristallisatiepunt voor problemen. Dat wil echter niet zeggen dat de wijk ook altijd het 
juiste schaalniveau is om problemen op te lossen. Voor het oplossen van sociaal-
economische achterstanden zijn bijvoorbeeld ook, of juist ook interventies van buiten de 
wijk noodzakelijk. 

2. Herstructurering heeft meerdere doelstellingen die in elkaars verlengde kunnen liggen, 
maar ook onderling strijdig kunnen zijn. Een versterking van de positie van stedelijke 
woonmilieus heeft meer kans van slagen als er bij het ontwikkelen van woningen 
tegelijkertijd aandacht is voor de kwaliteit van de leefomgeving, de veiligheid, de 
bereikbaarheid en de publieke voorzieningen zoals onderwijs. 

3. Herstructurering krijgt vaak vorm in een aanpak van een groot aantal deelprojecten. elk 
van deze deelprojecten zal op een bepaald aspect van herstructurering focussen (fysiek, 
sociaal en/of economisch). terwijl de projecten in theorie van elkaar gescheiden lijken, 
kunnen deze in de praktijk niet los van elkaar worden gezien. Het ene project kan het 
succes van het andere beïnvloeden. Een veelheid aan projecten vereist bovendien het 
behouden van het totaaloverzicht. 

4. Herstructurering vraagt om een aanpak die ruimte laat voor de inbreng en 
betrokkenheid van veel partijen: overheden, woningcorporaties, bewoners en hun 
organisaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke partijen. Doelstellingen en 
belangen van deze partijen kunnen haaks op elkaar staan. Het verbinden hiervan stelt 
partijen steeds weer voor nieuwe uitdagingen. 

5. Herstructurering is te bezien vanuit verschillende invalshoeken, die elk eigen accenten 
leggen bij een keuze voor een mogelijke oplossingsrichting of aanpak. Gemeenten of 
corporaties willen bijvoorbeeld hogere inkomens aantrekken, terwijl de huidige 
bewoners eerder kijken naar leefbaarheid en de mogelijkheid om na de herstructurering 
eventueel terug te keren. 

6. Opvattingen, verlangens en voorkeuren met betrekking tot herstructurering zijn 
dynamisch en veranderen door de tijd. Omgevingsontwikkelingen of veranderde 
economische omstandigheden zijn hier mogelijke oorzaken van. Denk bijvoorbeeld ook 
aan de invloed van bevolkingsontwikkelingen, zoals bevolkingskrimp en vergrijzing en 
veranderde inzichten in de stedenbouw en woonvoorkeuren. 
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3.4 Doelstellingen van het herstructureringsbeleid 

Uit de voorgaande paragraaf kan geconcludeerd worden dat de eenzijdige woningvoorraad en 
bevolkingsopbouw in voor- en naoorlogse wijken kunnen leiden tot zowel sociale- als economische 
onrust. Hierdoor kunnen deze wijken steeds meer achteruit gaan in vergelijking met andere wijken 
(Van Kempen, 1991). Daarom heeft de Nederlandse overheid vanaf 1997 ervoor gekozen om een 
stedelijk herstructureringsbeleid op de agenda te zetten. 'Differentiatie' heeft hierbij een sleutelrol 
gekregen. Daarom is de 'Nota Stedelijke Vernieuwing' (Ministerie van VROM, 2010) voornamelijk 
gericht op de aanpak van de ruimtelijke kenmerken binnen bepaalde wijken. Een verbetering van de 
woningvoorraad in deze wijken is hier een belangrijk kenmerk van. Daarnaast streeft dit beleid naar 
de sloop van verouderde woningen, wat vervolgens plaats moet maken voor duurdere nieuwbouw. 
Ook de verkoop van sociale huurwoningen en een verbetering van de leefbaarheid in de wijk zijn 
belangrijke pijlers in deze nota (Ministerie van VROM, 1997). Daarnaast zijn beleidsmakers in de 
veronderstelling "dat ingrepen in de woningvoorraad maatschappelijke effecten zullen veroorzaken; 
de maatregelen zullen niet alleen de ruimtelijk-economische kwaliteit van de betrokken buurt 
verbeteren, maar ook zorgen voor een sociaal-economische meer diverse bevolkingsopbouw" (Van 
Beckhoven & Van Kempen, 2002, p. 13). Deze vorm van herstructureringsaanpak komt erg overeen 
met de huidige situatie én de plannen voor Ondiep. Hier zal later in het onderzoek uitgebreid aan 
worden besteed (hoofdstuk 4). Voordat de sprong naar Ondiep gemaakt wordt, zal deze paragraaf 
verder ingaan op de doelstellingen van deze herstructureringsaanpak.  
 
Zoals eerder al uitgelegd is (paragraaf 3.3), veronderstellen de sociaal-economische kenmerken dat 
herstructurering vooruitgang en kansen kan bieden aan huishoudens met lagere inkomens. Hierdoor 
zoden deze groepen (onder andere) in staat worden gesteld om een wooncarrière te maken. 
Differentiatie van woningen kan door de spreiding van verschillende soorten huishoudens leiden tot 
een afname van de inkomenssegregatie. Op deze manier kunnen bewoners bijvoorbeeld 
gemotiveerd raken om zich beter in te zetten voor de maatschappij, net als andere (gemotiveerde) 
bewoners in de wijk. Huishoudens met lagere inkomens kunnen hierdoor gemotiveerd raken om (net 
als de buurman) te gaan werken. Hierdoor kan de inkomenssegregatie afnemen. Daarnaast kan dit 
ook zorgen voor een verbeterde leefbaarheid in de wijk. Ook kan een bepaald imago van een wijk 
hierdoor gaan veranderen (van Kempen et al., 2000; Reijendorp, 1996). Beleidsmakers geven dan 
ook aan een voorkeur te hebben voor gemengde wijken, als het gaat om de woningen in de wijk. 
Immers, woningdifferentiatie nodigt verschillende huishoudens uit. Deze menging kan samen met de 
overige kenmerken in de wijk (zoals de sociaal- economische kenmerken) leiden tot een buurteffect 
(zie ook paragraaf 4.4). Vervolgens kan dit buurteffect weer leiden tot een daling van 'kansarmoede' 
in een wijk (Van Beckhoven & Van Kempen, 2002; Gijsberts et. al, 2010).  
 
Bij wijken waar er sprake is van sociaal-culturele onrust wordt de nadruk voornamelijk gelegd op 
herstructurering. Beleidsmakers gaan er vanuit dat herstructurering kan leiden tot nieuwe relaties en 
verbondenheid in een woonwijk. Dit kan ertoe leiden dat verschillende bewonersgroepen in een wijk 
naar elkaar toe kunnen groeien (sociaal-cultureel). Hiervoor moet echter wel veranderingen worden 
aangebracht aan de woningvoorraad. Dit kan vervolgens weer leiden tot een aantrekkingskracht naar 
huishoudens met hogere inkomens. Als dit gebeurt, dan zal deel van de segregatie zich oplossen 
(Smit, 1996). 
 
Een toename in woningdifferentiatie kan volgens Davidson (2010) ook leiden tot meer sociale 
interacties in een wijk. De 'community-benadering' is hier een geschikt voorbeeld van. Deze 
benadering gelooft dat (woning)differentiatie kan leiden tot een hechtere contacten/ interactie 
tussen bewoners. Door de menging van verschillende ‘groepen’ bewoners, kan er meer onderlinge 
contacten ontstaan. Op deze manier krijgen kansarme bewoners in de wijk positieve voorbeelden te 
zien door de komst van nieuwe bewoners (Kleinhans et al., 2000; van Kempen & van Weesep, 1996). 
Davidson (2010) suggereert met zijn onderzoek dat de aanpak om menging in wijken te stimuleren 
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voornamelijk gevolgen heeft voor de verandering in de woningdifferentiatie van een wijk. Ook de 
interacties tussen de bewoners zal hierdoor beïnvloedt worden (Davidson, 2010). 
 
Een wijk krijgt een positieve impuls door verbeteringen aan te brengen aan onder andere het beeld, 
het economische draagvlak en de aantrekkelijkheid van de wijk. Herstructurering kan dit 
veroorzaken, mits er ook duurdere woningen gerealiseerd worden (Van Beckhoven & Van Kempen, 
2002). Daarnaast moeten maatregelen erop toezien dat de verschillende soorten huishoudens zich 
moeten kunnen binden aan de wijk, waardoor cohesie kan ontstaan (Buys et. al, 1997). Wel moet de 
woonsituatie dan wel gebaseerd zijn op keuzevrijheid. De Nota ‘Mensen, Wensen, Wonen’ 
(Ministerie van VROM, 2000) verwijst ook naar het feit dat een bewoner de keuze moeten hebben 
om zich te vestigen in de door hem/haar gekozen woning. Dit herstructureringsbeleid kan volgens 
Kleinhans (2001) beschouwd worden als een geslaagde strategie. Hierin moeten de volgende punten 
aangepakt worden: 

 De eenzijdige bevolkingsopbouw binnen een wijk doorbreken. 
 De sociale situatie binnen een buurt verbeteren. 
 Doelgroepen in de buurt vasthouden. 
 De keuzemogelijkheden van potentiële buurtbewoners vergroten. 
 De marktpositie van een gebied verbeteren. 

 
De bovengenoemde stukken zijn voornamelijk gebaseerd op de positieve kanten en de 
oorspronkelijke plannen van de herstructurering. In de praktijk hoeft dit echter niet altijd even 
geslaagd te zijn, zoals bijvoorbeeld Kleinhans (2001) het beargumenteerd. Daarom zal de volgende 
paragraaf ingaan op de kritiek op deze aanpak. Verschillende wetenschappers stellen zich kritisch op 
als het gaat om de aanpak zoals het in deze paragraaf beschreven is. 

3.5 Kritiek op de veronderstellingen 

Niet alleen beleidsmakers zijn van mening dat problemen in de wijk opgelost kunnen worden door 
meer menging in de woningvoorraad, maar ook steeds meer woningcorporaties delen deze 
gedachte. Deze nieuwe vorm van samenstellen van bewoners in een wijk wordt door veel 
woningcorporaties beschouwd als een 'evenwichtige' samenstelling, waardoor zij vaker bereid zijn 
om te investeren in een wijk. Hierover zijn er in de afgelopen jaren diverse punten van kritiek geuit 
(Bolt & Torrance, 2005). 
 
Zo is Uitermark (2002) van mening dat het naïef is om ervan uit te gaan dat menging in de wijk een 
bijdrage zou leveren aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk. Ook van Kempen en Bolt 
(2009) delen deze mening. De sociale menging in een wijk biedt geen zekerheid voor een toename 
van sociale contacten tussen diverse bewonersgroepen. Immers, "als mensen te veel van elkaar 
verschillen zijn ze niet in elkaar geïnteresseerd," (van Stokkem & Toenders, 2010, p. 231). Het kan 
zelfs zo zijn dat er een ‘wij-zij’ gevoel ontstaat (van Stokkem & Toenders, 2010). Collega's Putnam 
(2007) en Argiolu (2008) zijn zelfs van mening dat de onderlinge verschillen tussen bewonersgroepen 
op de korte termijn juist een negatief effect kunnen hebben op het wederzijdse vertrouwen en de 
sociale cohesie in de wijk. 
 
Ook is het nog niet duidelijk of een groot deel van de activiteiten van veel wijkbewoners zich buiten 
de wijk afspeelt. Mochten bewoners wel sterk verbonden zijn met de wijk, dan gaat het in de meeste 
gevallen om homogene wijken. Bewoners in gemengde wijken laten een ander patroon zien. Zij leven 
als ware langs elkaar heen en gaan minder met elkaar om (Van Beckhoven & Van Kempen, 2003; 
Kleinhans, 2002; Van Stokkem & Toenders, 2010). Andere wetenschappers zien wel een verband 
tussen menging en sociale cohesie in een wijk. Dit is echter meer gericht op identificatie met de wijk, 
tevredenheid met de woning en een veilig gevoel (Bolt & Torrance, 2005). Zo kan de identificatie met 
de wijk een grote rol spelen als het gaat om actieve inzet van bewoners in een wijk (Van Stokkem & 
Toenders, 2010). 
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Het vasthouden of aantrekken van bewoners met hogere inkomens hoeft niet altijd gunstig uit te 
pakken voor de sociale cohesie in de wijk. Dit gaat ten koste van de huidige huurders en hun sociale 
contacten. Door de grote verschillen kan er ook een spanningsveld ontstaan tussen de 
bewonersgroepen. Daarnaast kunnen beleidsmakers zich afvragen welke bijdrage deze huishoudens 
met hogere inkomens kunnen leveren aan de wijk en voor wie dit van belang is. Door 
herstructurering zijn oorspronkelijke bewoners genoodzaakt om te verhuizen en daardoor meer huur 
te betalen voor de nieuwe woning. Volgens de overheid kan dit een positieve bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid van de wijk. Deze verandering in de leefbaarheid kan bereikt worden door gemengde 
wijken te creëren met voldoende middenklasse huishoudens en lage criminaliteitscijfers. Dit wordt 
ook wel 'gentrificatie' van een wijk genoemd. Met behulp van deze kenmerken streeft de overheid 
ernaar om de verloren grip op sociale orde weer in te winnen. Dit betekent wel dat de wijken met 
behulp van middenklassenhuishoudens aangepakt en gecontroleerd worden over de ruggen van de 
huidige inwoners van de wijk (Uitermark & Duyvendak, 2005; Uitermark et al., 2007). 
 
Bepaalde kritische wetenschappers plaatsen deze herstructureringsaanpakken als een 'onderlinge 
klassenstrijd' tussen huishoudens met hoge- en lage inkomens. Ook zien zij herstructurering als een 
beleidsstrategie om bijvoorbeeld grond terug te winnen voor voornamelijk de 'stedelijke elite'. 
Volgens deze wetenschappers dient de herstructurering als een veelal oneerlijke strijd tussen 
huishoudens met hoge- en lage inkomens. Hierbij zouden de lagere inkomens uit de mooiste locaties 
van de steden/wijken verdreven worden door de hogere inkomens (Crump, 2002; Slater, 2009). 
 
Ook kunnen beleidsmakers ervoor kiezen om sociale interacties in een wijk te behouden. Dit kan 
echter alleen door niet grootschalig in te grijpen in een wijk en door een groot aandeel van de sociale 
huurwoningen te behouden in de (nieuwbouw)wijk. Voor de reputatie van de wijk is het gunstiger 
om in plaats van sociale huurwoningen koophuizen terug te laten komen. Dit bevestigt de 
aanwezigheid van een spanning tussen enerzijds de doorstroommogelijkheden voor de 
oorspronkelijke bewoners en anderzijds het streven om verval in de wijk aan te pakken door middel 
van herstructurering (Torrance & Bolt, 2005). 
 
Nog een kritiekpunt is dat bij veel herstructureringsaanpakken de nadruk voornamelijk op de 
gebiedsgerichte maatregelen ligt. Volgens beleidsmakers heeft dit te maken met de gerichte 
probleemgebieden. Daarnaast zou de aanpak op deze manier beter zichtbaar zijn voor de bewoners. 
Toch heeft een gebiedsgerichte aanpak ook nadelen (Slob et al., 2008): 
 De oorzaken van de problemen zijn niet in alle gevallen op wijkniveau te vinden. Werkloosheid 

hoeft bijvoorbeeld niet aan een wijk te liggen. Dit kan ook regionaal veroorzaakt zijn. 
 Een probleem hoeft niet altijd veroorzaakt te zijn in een wijk. Dit kan ook liggen bij een bewoner 

of een huishouden in de wijk. Zo kan een huishouden in een bepaalde wijk 'geholpen' worden 
door de herstructurering in de wijk, terwijl een ander huishouden in een andere wijk met 
dezelfde problematiek niet geholpen kan worden. 

 Maatregelen van een herstructureringsbeleid kunnen stigmatiserend zijn voor een wijk. Dit kan 
bijvoorbeeld veroorzaakt worden wanneer een wijk als een probleemwijk bestempeld wordt 
door een eerder genomen maatregel. 

 Problemen in de wijk kunnen verplaatst worden door genomen maatregelen, ook wel het 
waterbedeffect genoemd. Een voorbeeld hiervan zijn de verhuizingen naar andere wijken; 
huishoudens met problemen nemen deze problemen mee naar de 'nieuwe' wijk. 

 
Hieruit blijkt dat niet alle wetenschappers het eens zijn over de effecten van sociale menging in 
(herstructurerings)wijken. Gesteld wordt dat de samenstellen van sociale menging in wijken enigszins 
voordelen kan opleveren voor achtergestelde bewonersgroepen. Dit zal verder geen grote effect 
hebben op de wijk (Galster, 2007). De invloed van de genomen maatregelen, die onder andere de 
leefbaarheid in wijken moest verbeteren, zijn niet groot. Mochten er al verschillen voorkomen in 
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bijvoorbeeld de leefbaarheid tussen diverse wijken, dan zijn deze verschillen niet veroorzaakt door 
de sociale context van de wijk, maar juist door de (sociale) kenmerken van de bewoners (Wittebrood 
& Van Dijk, 2007). 
 

3.6 Conclusie 

Het Nederlandse herstructureringsbeleid gaat uit van een dalende vraag naar sociale huurwoningen. 
Ook de verwachtingen voor wijken met veel sociale huurwoningen, wat betreft de 
woningmarktpositie, zijn slecht. Mede hierom is de ‘social mixing’ beleid in leven geroepen. Dit moet 
ervoor zorgen dat de ruimtelijke segregatie tegengewerkt wordt. Herstructurering, en dus een 
veranderde woningvoorraad, moet voor een betere woningmarktpositie zorgen. Dit kan bereikt 
worden door de sloop van huurwoningen en het bouwen van koopwoningen. Deze trend heeft zich 
in de afgelopen jaren kunnen richten op bewoners, waardoor het realiseren van betaalbare 
woningen en het mogelijk maken van een wooncarrière belangrijker zijn geworden. Toch blijft de 
nadruk voornamelijk liggen op de sociale menging (social mixing). Mede hierdoor hebben 
beleidsmakers en woningcorporaties ervoor gekozen om in de komende jaren het huidige aandeel 
van sociale huurwoningen met circa 55% te verlagen. Hierdoor worden veel (sociale huur)woningen 
gesloopt. Van de nieuwbouwprojecten zal circa 70% van het totale aanbod bestaan uit 
koopwoningen. Gelukkig ligt de nadruk niet alleen op woningen. Zo wordt er ook aandacht besteed 
aan het vernieuwen en/of renoveren van plaatselijke winkel- en wijkvoorzieningen én gevarieerde 
woonmilieus (Bergeijk, 2008). 
 
Stedelijke beleidsmakers zijn geneigd om vanuit institutionele belangen te redeneren. Hierdoor 
wordt vaak verondersteld dat een eenzijdige woningvoorraad en bevolkingssamenstelling kunnen 
leiden tot onrust in een wijk. Herstructurering zou hiervoor een uitweg bieden. Om dit toe te passen  
worden sociale menging en een verbeterde woningmarktpositie als instrumenten gebruikt. Immers, 
door het aanbod van verschillende soorten woningen zullen verschillende ‘soorten groepen’ 
bewoners zich in de wijk vestigen. De eenzijdigheid in de wijk wordt dan aan de kant gezet door 
menging. Toch leggen de bewoners zelf juist de nadruk op de kwaliteit van de woningvoorraad en de 
beperkte mogelijkheden om wooncarrière te maken (Bergeijk, 2008).  
 
Vanuit gegaan kan worden dat er geen sprake is van een eenzijdige definitie over de manier waarop 
herstructurering vorm moet krijgen in een wijk. Ook de doelstellingen van herstructurering zijn niet 
altijd even helder. Bewoners en beleidsmakers redeneren de aanpak en de definitie van de 
problemen in de wijk niet altijd op dezelfde manier. Wel is er sprake van overeenstemming over de 
veelal slechte kwaliteit van de woningen (Bergeijk, 2008). 
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4 Wijkbeschrijving Ondiep 

4.1 Inleiding 
De ligging van de Vecht is de oorzaak geweest van het ontstaan van de wijk ‘Ondiep’. Vroeger, 
voordat er dijken waren, ontstonden regelmatig overstromingen omdat er zich in de huidige wijk, 
verschillende ondiepten bevonden. Vandaar dat destijds gekozen is voor de naam ‘Ondiep’. De 
eerste woningen werden voor het eerst, in het begin van de 20ste eeuw, in de wijk gebouwd. 
Tegenwoordig is het een wijk met diversiteit, dat onderdak biedt aan verschillende groepen 
bewoners. Mitros is de grootste woningbouwcorporatie in de wijk. Ook is de wijk voornamelijk 
opgebouwd uit gezinnen met kinderen. En veel bewoners hebben familieleden in dezelfde buurten of 
straten wonen. Hierdoor blijven deze bewoners langer in de wijk wonen. Toch vestigen zich de 
laatste jaren ook steeds meer starters en studenten zich in de wijk. Hierdoor ‘dreigt’ de typische 
volksbuurt te veranderen. Tevens is Ondiep ook opgenomen in de 40 wijken van minister Vogelaar, 
waardoor het een ‘krachtwijk’ genoemd wordt (Gemeente Utrecht, 2012). In de volgende paragrafen 
zal meer aandacht besteedt worden aan de fysieke- en sociale kenmerken van de wijk. 
 
Hieronder is te zien dat de wijk opgebouwd is uit kleinere buurten die allen gekenmerkt worden door 
een eigen stijl bebouwing, karakter en sfeer (Mitros, 2012a). Het gaat hier om de buurten (kaart 1):  
- Het kleine Wijk - Fruitbuurt Noord - Nijenoord Oost - Heringastraat/ 
- Witte Wijk  - Fruitbuurt Zuid - Nijennoord West   Mariëndaalstraat e.o. 
- Thorbeckepark - Bomenbuurt  - Plantage 
 
Kaart 1. Ondiep en haar verschillende buurten. 

 
Bron: Mitros, 2012a. 
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Kaart 2. De ligging van Ondiep binnen Utrecht 

 
Bron: Gemeente Utrecht, 2007 

 
 
Bewonersonderzoek 
In 2011 is een bewonersonderzoek (Stade Advies) gehouden in de Fruitbuurt Noord, in Ondiep, 
waarbij veel inwoners benaderd zijn om de voorkeuren en de situatie vanuit de wijk beter in beeld te 
brengen, als het gaat om de herstructurering in de wijk. Opvallend is dat het over grote deel van de 
inwoners (73 procent) de voorkeur geven aan eengezinswoningen en daarop volgend met 9% 
appartementen en 7% benedenwoningen. Daarnaast geven maar liefst 67% van de inwoners aan 
graag in Ondiep te willen blijven wonen. Dit komt omdat veel (oorspronkelijke) bewoners hier al lang 
wonen en een vertrouwd gevoel hebben bij de wijk en omgeving. Ook is een sfeer waarneembaar 
waarbij bewoners elkaar de ruimte/ vrijheid gunnen. Hierdoor worden bepaalde aspecten en in 
sommige gevallen ook overlast van elkaar getolereerd. Een groep van 12% geeft aan wel graag in een 
andere wijk te willen wonen. De oudere inwoners laten hun mening sterk afhangen van de kinderen 
omdat zij graag dichtbij hun kinderen willen wonen.  
Als reden waarom bewoners in Ondiep willen blijven wonen, geven 45% van de inwoners aan dat zij 
gehecht zijn aan de wijk. Maar liefst 28% beweert dat dit te maken heeft met familiebanden, 
vrienden en kennissen die ook in de wijk wonen. Daarnaast scoren de ligging van Ondiep en de 
nabijheid van verschillende voorzieningen respectievelijk 8 en 6 procent. 
Veel bewoners kiezen er daarom bewust voor om, na sloop of renovatie van hun woningen, terug te 
keren naar de wijk. Hiervan willen 54% graag blijven wonen of terugkeren naar de eigen woning 
(voor de herstructurering). Toch geeft 39% van de bewoners aan graag naar een andere woning te 
willen verhuizen. Opvallend is dat de meerderheid van de bewoners in de wijk (91%) aangeeft 
woningen alleen te willen huren. Maar 5% geeft aan na te willen denken over een eventuele 
koopwoning. Deze bewoners realiseren dat een verandering in de woningvoorraad kan leiden tot 
grote veranderingen in de wijk. Vandaar ook dat bewoners die een sterke sociale netwerk hebben 
opgebouwd in de wijk, hier meer moeite mee hebben (Stade Advies, 2011). 
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4.2 Ondiep als wijk 

4.2.1 De wijk Ondiep 

Ondiep is een wijk die ruim vierduizend woningen telt. Een groot deel hiervan – ruim 85% – bestaat 
uit huurwoningen en is (in de meeste gevallen) in het bezit van de woningcorporatie Mitros. Veel 
huizen zijn kleine eengezinswoningen. Aangezien veel van deze huizen verouderd zijn, hebben Mitros 
en de Gemeente Utrecht ervoor gekozen om een groot gedeelte hiervan te vervangen met duurdere 
huur- en koopwoningen. Gesteld wordt dat de bevolking hierdoor mee kan veranderen en zou 
verloedering van de wijk tegengewerkt kunnen worden. Mitros stuitte echter op veel verzet vanuit 
de wijk. Veel bewoners willen in 'hun' volksbuurt blijven wonen en vinden dat veel buurten 
cultuurhistorische waarde hebben (Gemeente Utrecht, 2012). 
 
De Utrechtse wijk Ondiep kan beschreven worden als een typische volksbuurt, gelegen tussen de 
Vecht en de Amsterdamsestraatweg in het stadsdeel Noordwest. De grootste deel van de wijk is 
gebouwd rond de jaren 1910-1920. Veel (autochtone) bewoners zijn in de wijk blijven wonen, ook 
nadat zij getrouwd zijn en kinderen hebben gekregen. Dit is een van de kenmerken van een 
volksbuurt. Echter, de laatste jaren verandert de buurtsamenstelling door onder andere de plannen 
voor herstructurering en de toevoeging van koopwoningen. Ook komen steeds meer werkende 
jongeren en studenten in de wijk wonen.  
 
De Gemeente Utrecht heeft, samen met corporaties, sinds 2008 een krachtwijkenaanpak voor de 
wijk opgesteld, aangezien Ondiep is aangewezen als één van de veertig Vogelaarwijken. Eerder al 
werd Ondiep aangewezen als Probleem Accumulatie Gebied en heeft de Gemeente Utrecht hieraan 
aandacht besteed in het Stedelijke Vernieuwingsbeleid, de Grote Stedenaanpak en Levenslustig 
Ondiep (Mitros, 2012a). 

4.2.2 De woonscholen in Ondiep 

Vroeger, in het begin van de twintigste eeuw, waren de morele toestanden in bepaalde gezinnen niet 
al te best. Dit werd vaak beschouwd als een gevolg van de erbarmelijke woonomstandigheden van 
deze gezinnen, aangezien de conditie van hun leefomgeving en huizen erg slecht was. Lange tijd zijn 
de woonomstandigheden hetzelfde gebleven, waardoor de zogenaamde 'woonscholen' zijn ontstaan. 
Dit zijn scholen waarin bewoners onder toezicht kunnen wonen en waarin zij tegelijkertijd leerden 
hoe zij moesten leven (Heureman & Santen, 2003).  
De bestrijding van 'onmaatschappelijk gedrag' zorgde toentertijd voor het ontstaan van een 
afzonderlijk beleidsterrein, wat vaak beschouwd werd als een neveneffect van de Woningwet en de 
toenemende vraag naar sociale woningbouw. In die tijd wilden de gemeenten en de 
woningcorporaties liever geen huishoudens in hun huizen die bekend stonden als "onaangepast, 
ruziemakers, moreel bedenkelijk, die hun kinderen niet naar school sturen, zonder geregeld werk zijn 
en schulden hebben". Omdat deze huishoudens niet in aanmerking kwamen voor mooie sociale 
huurwoningen, weden zij 'heropgevoed' in deze woonscholen (Van der Linde, 2009). Dit concept 
heeft effect gehad op de leefbaarheid en de sociale factoren in de wijk Ondiep, aangezien veel 
gezinnen hierin 'opgevoed' en 'bestempeld' zijn.  
 
Rond 1921 bevonden zich in de buurt van Ondiep ook woonscholen, zoals bijvoorbeeld vlakbij de 
Kerkweg en Houtplein (Pijlsweerd). Maar ook in Fruitbuurt Noord en Geuzenwijk stonden deze 
scholen opgesteld. Dit waren complexen die opgebouwd waren uit kleine arbeiderswoningen en een 
badhuis. Het was de taak van het badhuispersoneel om de bewoners van deze woningen onder 
controle te houden. Later werd dit in 1924 overgenomen door Stichting Volkswoningen, waarna dit 
complex omgetoverd werd tot een woonschool. In een woonschool kregen gezinnen, die 
omschreven werden als 'onmaatschappelijk' of 'ontoelaatbaar', een woonplek waarin zij begeleid 
werden. Deze huishoudens werden beschouwd als "de achterlijke gezinnen, de stumperds, de 



Een onderzoek naar de effecten van herstructurering op de sociale cohesie in Ondiep 

 

44 
 

lummels, de werklozen uit gemis aan voldoende energie, de drinkers, de opmakers, de onverschilligen 
zonder overleg, de onbekwame, domme, slordige huisvrouwen" (Heureman & Santen, 2003, p. 163).  
 
Vanaf 1925 trokken de eerste bewoners in de kleine woningen. Voor een woonkamer en twee 
slaapkamers betaalden zij fl 3,45 per week. Voorbeelden van enkele regels waaraan zij zich moesten 
houden waren: geen alcohol in huis, alleen in de slaapkamers slapen en geen messen scherpen langs 
de muren van het huis. Daartegenover stond dat deze gezinnen voor 10 cent per week onbeperkt 
gebruik mochten maken van het badhuis, zeep en handdoeken. Wel werd nauwkeurig bijgehouden 
hoe vaak men hier gebruik van maakten. Later, in 1927, werden er ook verschillende activiteiten 
georganiseerd voor de bewoners, zoals kook-, naai- en kleutercursussen (Heureman & Santen, 2003). 
 

Afbeelding 1: Gezicht in de Hooipoort, te Utrecht 

 
Bron: Het Utrechts Archief, 2012. 

 
In Ondiep maakte de Hooipoort, wat toentertijd ook diende als een woonschool, tot in de jaren '60 
deel uit van de Fruitbuurt. Hierin werden gezinnen 'heropgevoed' omdat zij door de overige 
bewoners in de wijk bestempeld werden als 'asocialen'. Naast de positieve opvangmogelijkheden 
kent dit project ook minder positieve kanten. Zo zijn veel van deze gezinnen in het verleden te vaak 
benaderd door instanties waardoor er, bij deze huishoudens, een vorm van wanvertrouwen is 
gecreëerd tegenover woningcorporaties en de Gemeente Utrecht. De sporen van deze aanpak zijn 
nog steeds goed terug te zien in Ondiep, aangezien veel 'oorspronkelijke' bewoners naar buiten de 
wijk toe nog steeds voorzichtig zijn (Gemeente Utrecht, 2011).  
 
Vanaf de jaren '60 ontstond er door socioloog Herman Milikowski een ander kijk op de (sociale) 
verschillen tussen de huishoudens en de leefculturen binnen een wijk. Milikowski legt de nadruk niet 
meer op de bewoners maar juist meer op punten zoals de ongelijkheid tussen de bewoners, de 
ongelijkheid in macht, de positie van de bewoners (achterstand) en de maatschappelijke oorzaken 
die hiermee gepaard gaan. Hierdoor kan niet langer gesproken worden over 'onmaatschappelijke 
gezinnen' maar juist over 'gezinnen met een bijzondere sociale problematiek'. Ook wordt de 
begeleiding van deze gezinnen omgetoverd tot 'gespecialiseerd gezins- en wijkwerk' of 'opbouwwerk 
bijzondere situaties'. Later, vanaf de jaren '70, wordt het spreken over probleemgezinnen beschouwd 
als ongepast. Door deze stilte lijkt het fenomeen 'probleemgezinnen' niet meer te bestaan. En de 
enkelingen die toch opvielen, werden gekenmerkt als een 'slachtoffer van de maatschappelijke 
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ongelijkheid'. De nadruk bij hulp en begeleiding (door het welzijnswerk) werd voortaan gelegd op de 
versterking van de structurele maatschappijveranderingen, waardoor de arme huishoudens meer 
kans konden maken op onderwijs, werk en een passende woning. De woonschool in Ondiep diende 
verschillende gezinnen tot het jaar 1976 (Van der Linde, 2009). 
 
Ondiep kent door de aanwezigheid van de woonscholen veel van deze 'probleemgezinnen', die door 
de jaren heen in de wijk zijn blijven hangen. Deze (oorspronkelijke) bewoners hebben hun kinderen 
in de wijk opgevoed en zijn op deze manier generatieslang in Ondiep blijven wonen, vanwege de 
(veilige en vertrouwde) omgeving. Niet alleen familiebanden, maar ook kennissenkringen hebben 
veel van deze bewoners in de wijk gehouden. Hierdoor kent Ondiep relatief veel van deze groep 
bewoners.  

4.3 Ondiep in cijfers 

4.3.1 Inleiding 

Om een beter beeld te krijgen van Ondiep zal in deze paragraaf een aantal kenmerken in beeld 
worden gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van het dataprogramma WistUdata van de Gemeente 
Utrecht. Bij bepaalde onderwerpen is gekozen voor een vergelijking tussen de jaren 2006 en 2011. 
Dit is gedaan om de ontwikkelingen in deze periode uit te lichten en de verschillen tussen deze 
periode beter kenbaar te maken. Verder is het jaar 2006 een interessant jaar voor Ondiep, aangezien 
de herstructurering toen nog net begonnen was. Daarnaast worden er ook vergelijkingen gemaakt 
tussen Ondiep en Utrecht. Dit moet ervoor zorgen om het (relatieve) aandeel van Ondiep én de 
gemiddelde cijfers uit de wijk vergeleken kunnen worden met de stad Utrecht als basis. Hierdoor 
kunnen extremen beter herkend en vergeleken worden.  
 

4.3.2 Ondiep en haar inwoners 

Ondiep is een relatief kleine wijk in Utrecht dat onderdak biedt aan ruim twee duizend huishoudens 
wat bestaat uit ruim vier duizend bewoners. Opvallend is dat, in de periode 2008-2011, het totaal 
aantal inwoners in Ondiep gedaald is. Dit, terwijl het totaal aantal inwoners in Utrecht juist 
toegenomen is (tabel 2). De herstructurering kan hier een goede verklaring voor zijn. Zo zijn veel 
bewoners tijdens de werkzaamheden/herstructurering uit de wijk verhuisd. Het totaal aantal 
woningen is in deze periode dan ook licht gedaald (tabel 2). Dit klopt ook, aangezien veel (kleine) 
woningen in Ondiep na de sloop opnieuw opgebouwd worden. Ook dit komt niet overeen met de 
cijfers van Utrecht, aangezien het aantal woningen hier toegenomen is. Het verschil tussen de cijfers 
van Ondiep en Utrecht kan verklaard worden door het begrip ‘uitbreiding’. Utrecht kan als stad 
ervoor kiezen om nieuwe wijken en woongebieden te realiseren. Hierdoor kan er sprake zijn van 
uitbreiding. Echter, Ondiep kan dit als wijk niet doen, aangezien de grenzen met aanliggende wijken 
al bepaald, en dus ingekaderd, zijn. Vandaar dat de herstructurering hier op gang is gezet om op die 
manier toch aan vernieuwing te doen. 
 
Tabel 2. Algemene gegevens Ondiep 
  Jaar Ondiep Utrecht 

 
Totaal aantal inwoners 

2008 4.643 294.742 

2011 4.351 311.405 

 
Totaal aantal huishoudens 

2008 2.462 154.870 

2011 2.305 163.762 

 
Totaal aantal woningen 

2008 2.241 126.759 

2011 2.094 133.738 

Bron: Gemeente Utrecht, 2012b. 
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Wat wel opvallend is, zijn de cijfers uit tabel 2. Deze gegevens lijken, relatief gezien, wel erg op 
elkaar. Zo komt het gemiddelde aantal inwoners per huishouden voor zowel in Ondiep als in Utrecht 
sterk overeen met elkaar. Dit betekent dat de hierboven genoemde veranderingen wel in verhouding 
zijn. Overigens is het van belang om hierbij te vermelden dat de bovengenoemde data gebaseerd zijn 
op de periode 2008-2011, aangezien hierover geen cijfers bekend zijn voor het jaar 2006. De overige 
cijfers zijn wel gebaseerd op de periode 2006-2011. Hiervoor is gekozen, aangezien de 
herstructurering in Ondiep rond 2006 op gang is gezet (zie paragraaf 4.3.1). 
 
De huidige leeftijdsopbouw van Ondiep komt redelijk overeen met de gemiddelden van Utrecht. De 
wijk is opgebouwd uit voornamelijk bewoners tussen de 35-54 jaar. Daarnaast is het aandeel van 
jongeren ook redelijk hoog, variërend van 18-34 jaar. Opvallend is dat er naar verhouding met 
Utrecht (als stad) meer ouderen, in de categorie 55-79 jaar, in Ondiep wonen (tabel 3). 
 
Tabel 3. Leeftijdsopbouw in 2011 (procenten) 
 0-11  12-17 18-26  27-34  35-54  55-64  65-79  80+ 

Ondiep 4,9 4,8 18,5 15,1 25,6 11,5 10,4 2,4 

Utrecht 5,8 4,9 18,6 16,4 27,4 8,4 7,1 2,7 

Bron: Gemeente Utrecht, 2012b. 

 
De samenstelling van de huishoudens in Ondiep bestaat voor 82,8 procent uit huishoudens die 
zelfstandig wonen en 17,2 procent die niet zelfstandig wonen (Gemeente Utrecht, 2012b). Maar 
liefst 51,1 procent van alle huishoudens in Ondiep bestaat uit alleenstaande huishoudens (Afbeelding 
2). Dit komt omdat een groot deel van de inwoners in Ondiep bestaat uit starters en studenten die 
zich rondom de Amsterdamsestraatweg gevestigd hebben (Mitros, 2012). Daarnaast bestaat 21,5 
procent uit huishoudens zonder kinderen. Slechts 16,6 procent van alle huishoudens bestaat uit 
huishoudens met kinderen en 9,7 procent uit eenoudergezinnen. Deze opbouw is naar verhouding 
erg vergelijkbaar met de onderlinge verdeling tussen de gemiddelde percentages van Utrecht. 
 
Afbeelding 2. De samenstelling van de huishoudens in 2011 

Bron: Gemeente Utrecht, 2012b. 

 
Uit tabel 4 is af te lezen wat het gemiddelde onderwijsniveau is van de bewoners in Ondiep. Ten 
eerste is een licht stijgende lijn te zien, als het gaat om de ontwikkeling hiervan. Zo kan 
waargenomen dat het percentage laag opgeleiden daalt, terwijl het percentage van bewoners met 
een middelbaar en/of hoog onderwijsniveau stijgt. Vergeleken met Ondiep, ligt het aandeel van laag 
opgeleiden een stuk lager in Utrecht. Ook de hoger opgeleiden liggen hier gemiddeld een stuk hoger. 
Overigens wordt hier met laag opgeleiden de nadruk gelegd op bewoners met geen opleiding of een 
lager middelbaaronderwijs, zoals een VMBO opleiding. Middelbare opgeleiden zijn bewoners met die 
een middelbaar beroepsonderwijs of een hoger algemeen voortgezet onderwijs gevolgd hebben. 
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Tenslotte zijn de hoog opgeleiden bewoners die een hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs 
afgerond hebben.  
 
Tabel 4. Hoogst genoten opleiding 

   
% laag opgeleiden 

 
% middelbaar opgeleiden 

 
% hoog opgeleiden 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Ondiep 34,3 27,7 21,2 21,8 44,5 50,5 

Utrecht 22,4 19,9 25,9 23,0 51,7 57,1 

Bron: Gemeente Utrecht, 2012b. 

 
Wat betreft het werk en inkomen valt het op dat naar verhouding veel meer inwoners van Ondiep 
gebruik maken van een uitkering. Ondanks de daling in de periode 2006-2011 blijft dit percentage, 
met 21,7 procent, hoog boven het gemiddelde van 11,6 procent in heel Utrecht. Daarnaast valt het 
op dat Ondiep te maken heeft met een flinke daling van het percentage werkzoekenden. In dezelfde 
periode is dit namelijk met 7,3 procentpunten gedaald. Deze twee ontwikkelingen komen niet 
overeen met de cijfers in Utrecht, aangezien het gemiddelde hier vrij constant is gebleven (tabel 5). 
 
Tabel 5. Werk en inkomen 

  % Potentiële 
beroepsbevolking  

(15-64 jr) 

 
% Betaald werk 

 
% Werkzoekenden 

 
% Uitkeringsontvangers 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Ondiep 72,0 73,1 57,7 58,2 12,8 5,5 28,9 21,7 

Utrecht 73,2 73,2 61,6 61,3 6,7 3,3 14,3 11,6 

Bron: Gemeente Utrecht, 2012b. 

4.3.3 Ondiep en haar woningen 

Zoals in tabel 2 al aangegeven is, is het totaal aantal woningen in Ondiep licht afgenomen. Om een 
beter beeld van deze ontwikkelingen te krijgen is in de onderstaande tabel het percentage van het 
aantal typen woningen in de wijk naast elkaar gelegd. Zo is te zien dat het aantal flats lichtelijk 
toegenomen is, maar dat de eengezins- , de boven/beneden- en de meergezinswoningen juist licht 
gedaald zijn. Deze minimale stijgingen en dalingen hebben ertoe geleid dat het absolute aantal 
woningen bijna gelijk is gebleven in de periode 2006-2011 (tabel 2). Utrecht laat in dezelfde periode 
net een andere ontwikkeling zien, namelijk: een toename van eengezinswoningen en flats én een 
daling van boven/beneden- en meergezinswoningen zien (tabel 6).  
 
De herstructurering in Ondiep heeft in de periode 2006-2011 ertoe geleid dat het percentage koop- 
en particuliere huurwoningen toegenomen zijn in de wijk. Dit, ten koste van het percentage sociale 
huurwoningen. In Ondiep is, in dezelfde periode, het aandeel van sociale huurwoningen met 6,6 
procentpunten afgenomen, terwijl het percentage koopwoningen flink toegenomen is. Dit patroon 
komt niet overeen met de ontwikkelingen in Utrecht. Utrecht laat wat dat betreft een veel stabielere 
ontwikkeling zien, met een minimaal verschil (tabel 6). Echter, deze veranderingen zijn te verwachten 
in Ondiep, aangezien de plannen rondom de herstructurering deze ontwikkelingen tot gevolg zouden 
hebben. 
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Tabel 6. Percentage typen woningen 
   

Eengezins 
 

Flats 
 

Boven- 
beneden 

 
Meergezins 

 
Koop 

 
Particuliere 

huur 

 
Sociale huur 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Ondiep 65,3 45,3 7,2 7,9 27,5 25,8 34,7 33,7 14,2 19,5 4,2 5,4 81,6 75,0 

Utrecht 45,3 45,7 37,6 39,6 17,1 14,7 54,7 54,3 47,7 49,2 12,7 12,7 39,5 38,0 

Bron: Gemeente Utrecht, 2012b. 

 
De gemiddelde woonoppervlakte van deze woningen is in de loop der jaren toegenomen. Zo was dit 
in Ondiep 58 m² in het jaar 2006 en 62 m² in 2011. In Utrecht waren deze cijfers respectievelijk 73 m² 
en 76 m². Tabel 7 licht deze woonoppervlaktes beter toe aan de hand van een driedeling. Zo is te zien 
dat het aandeel van kleinere woningen (tot 65 m²) het grootst is in Ondiep (in 2011): maar liefst 
74,6% van alle woningen in de wijk. Het aandeel van de gemiddeld grote woningen (65-100 m²) is 
een stuk lager, namelijk 21,1% in 2011. Opvallend is dat aandeel van grote woningen (meer dan 100 
m²) naar verhouding erg gestegen is. De stijgende de nieuwbouw uit de herstructurering kan 
hiervoor een verklaring zijn. Deze cijfers komen niet overeen met de gemiddelde percentages van 
Utrecht (tabel 7). Dit kan verklaard worden door te kijken naar de opbouw van de wijk. Veel 
woningen zijn in het verleden in Ondiep bijgebouwd om arbeiders op te vangen. Hiervoor zijn 
kleine(re) huizen gebouwd om zo veel huishoudens een huis aan te bieden.  
 
Tabel 7. De grootte van de woningen  

   
Percentage tot 65 m² 

 
Percentage 65 tot 100 m² 

 
Percentage  

100+ m² 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Ondiep 82,6 74,6 16,7 21,1 0,6 4,4 

Utrecht 45,0 42,1 40,4 39,3 14,6 18,6 

Bron: Gemeente Utrecht, 2012b. 

 
De woningen in Ondiep verschillen erg qua ouderdom. Zo was de gemiddelde ouderdom van de 
huizen in Ondiep 71,9 jaar in het jaar 2006 en 69,8 jaar in 2011. Voor Utrecht waren deze cijfers 
respectievelijk 49,9 en 48,6 jaar. Dit is een stuk lager vergeleken met Ondiep. Uit tabel 8 blijkt dat 
Ondiep vooral opgebouwd is uit vooroorlogse woningen (59,8% in 2011). Dit percentage is aanzienlijk 
gedaald, vergeleken met het jaar 2006. Gedurende dit jaar was het aandeel van vooroorlogse 
woningen nog 68 procent. Deze daling van 8,2 procentpunten is te danken aan het gevoerde 
herstructureringsbeleid in de wijk. Dit is ook terug te zien in de toename van woningen in de periode 
1980-heden. Hierbij is te zien dat het aandeel van nieuwe woningen in de periode 2006-2011 
toegenomen is met 7,1 procentpunten. Ook dit hangt weer samen met het herstructureringsbeleid in 
de wijk (tabel 8).  
 
Tabel 8. De ouderdom van de woningen (percentage) 

   
Vooroorlogs  

 
Tussen 1905-

1945 

 
Tussen 1945-

1960 

 
Tussen 1960-

1980  

 
Van 1980 tot 

heden 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Ondiep 68,0 59,8 68,0 59,8 18,5 19,0 7,0 7,5 6,6 13,7 

Utrecht 35,1 29,9 21,4 23,3 10,8 9,5 24,5 22,2 29,7 38,4 

Bron: Gemeente Utrecht, 2012b. 
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De herstructurering treft in totaal 2100 sociale huurwoningen; 575 woningen zullen gerenoveerd 
worden, terwijl 1241 gesloopt zullen worden. Tenslotte worden 286 woningen verkocht. Het gaat 
hier in totaal om 2100 sociale huurwoningen. Hiervan worden 575 woningen gerenoveerd, 1214 
woningen worden gesloopt en circa 286 woningen worden verkocht. 
 
Opvallend is het percentage vooroorlogse woningen in Utrecht (tabel 8); in beide jaren bedraagt dit 
bijna de helft van Ondiep. Hieruit kan geconcludeerd worden dat veel woningen in Ondiep relatief 
oud zijn, vergeleken met het de gemiddelde woningen in Utrecht. Dit blijkt ook uit de gemiddelde 
ouderdom van de woningen, zoals hierboven al benoemd is.  
 
Tabel 9. Tevredenheid woningen  

   
% wil zeker verhuizen 

binnen 2 jaar 

 
% ontevreden over de 

woning 

 
% ontevreden met 
woningonderhoud 

 
% vindt woning te 

klein 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Ondiep 35,6 26,3 15,7 12,3 28,4 25,2 34,5 29,4 

Utrecht 25,2 21,5 6,9 5,8 16,3 13,6 30,8 21,4 

Bron: Gemeente Utrecht, 2012b. 

 
Het gemiddelde rapportcijfer, wat bewoners aan de wijk Ondiep geven, is lichtelijk gestegen. In 2006 
was dit cijfer een 6,8 terwijl het gemiddelde in 2011 op 7,1 ligt. In Utrecht ligt dit gemiddeld iets 
hoger, namelijk een 7,4 voor het jaar 2006 en 7,6 voor 2011. De bovenstaande tabel laat deze trend 
ook zien. Zo is af te lezen dat het percentage inwoners die zeker binnen twee jaar uit Ondiep wil 
verhuizen gedaald is, net zoals de ontevredenheid over de woningen en het woningonderhoud. 
Opvallend is wel dat deze percentages voor de stad Utrecht veel lager uitvallen (tabel 9). Dit 
betekent dat de bewoners in Ondiep minder tevreden zijn met hun wijk, vergeleken met de 
bewoners van Utrecht. 
Daarnaast zijn er steeds minder inwoners in de wijk van mening dat de woning waarin zij wonen te 
klein is. Ondanks de verschillen met Utrecht laten de percentages wel degelijk een vooruitgang zien 
in Ondiep: de genoemde percentages (en dus de ontevredenheid in de wijk) dalen (tabel 9). Deze 
positieve ontwikkelingen kunnen een gevolg zijn van het woning- en herstructureringsbeleid in de 
wijk. Immers, hierdoor zouden betere huizen gerealiseerd moeten worden, waardoor de 
leefbaarheid in de wijk toe moet nemen.  

4.3.4 Ondiep en sociale cohesie 

Dit onderzoek richt zich naast de herstructurering in Ondiep, ook op de sociale cohesie in de wijk. 
Belangrijk is om na te gaan hoe de bewoners zich in deze wijk voelen en waar zij tegenaan lopen in 
de wijk. Hierover zijn wat data bekend. Zoals in tabel 10 te zien is, valt het gemiddelde rapportcijfer 
voor de sociale cohesie relatief laag uit. In 2006 was dit namelijk gemiddeld een 5,0. Vijf jaar later, in 
2011, is dit gestegen tot een 5,4 en dus nog steeds een onvoldoende. Vergeleken met Utrecht zijn 
deze cijfers niet al te laag: in het jaar 2011 heeft de sociale cohesie in de stad namelijk een gemiddeld 
rapportcijfer van een 5,8 gekregen (tabel 10).  
 
Tabel 10. Mate van sociale cohesie 

   
Rapportcijfer sociale cohesie 

 
% onvoldoende sociale 

contacten 

 
Rapportcijfer alg. 

buurtoordeel 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Ondiep 5,0 5,4 9,0 9,2 5,6 6,3 

Utrecht 5,5 5,8 6,6 8,0 6,8 7,2 

Bron: Gemeente Utrecht, 2012b. 
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Daarnaast toont tabel 10 ook aan dat 9,2 procent van de inwoners in Ondiep onvoldoende sociale 
contacten hebben in de wijk, waardoor zij zich eenzaam kunnen voelen. In Utrecht ligt dit percentage 
ongeveer een procentpunt lager. Opvallend zijn de rapportcijfers voor het algemene buurtoordeel. In 
Ondiep was dit in 2006 een 5,6 en in 2011 een 6,3 (tabel 10). Het verschil is niet al te groot, maar het 
de stijging in dit rapportcijfer geeft wel een verbetering aan. Dit zou verklaard kunnen worden uit het 
feit dat er in dezelfde periode de herstructurering op gang is gezet. Hierdoor kunnen de woningen en 
de daarbij behorende openbare ruimte verbeterd zijn, vergeleken met de periode daarvoor. 
 
De gegevens uit tabel 10 krijgen een andere wending zodra Ondiep en Utrecht met elkaar vergeleken 
worden. Zo is er nauwelijks verschil tussen de rapportcijfers voor de sociale cohesie. Naar verhouding 
komen deze cijfers relatief overeen met elkaar. Maar het percentage bewoners met onvoldoende 
sociale contacten verschilt tussen deze twee groepen wel erg van elkaar. In Ondiep blijken meer 
bewoners onvoldoende sociale contacten te hebben vergeleken met Utrecht. Ook het algemene 
buurtoordeel verschilt aanzienlijk. Hier blijkt dat het rapportcijfer voor Ondiep lager uitvalt, 
vergeleken met het rapportcijfer voor de stad Utrecht.  
 
Tabel 11. De mate van tevredenheid 

   
% niet gehecht 
aan de buurt 

 
% vaak last van 
omwonenden 

 
% voelt zich niet 

thuis in buurt 

 
% onprettige 

buurt 

 
% negatieve 
toekomst- 

verwachting 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Ondiep 12,4 14,7 15,1 10,0 22,4 14,1 22,4 16,2 29,0 11,3 

Utrecht 12,8 9,2 6,5 5,2 10,0 6,8 10,5 8,2 18,4 12,1 

Bron: Gemeente Utrecht, 2012b. 

 
Daarnaast is het opmerkelijk dat steeds meer ‘Ondiepers’ aangeven niet gehecht te zijn aan de buurt. 
Dit is in 2011 gestegen naar 14,7 procent, terwijl het Utrechtse gemiddelde op 9,2 procent ligt (tabel 
11). De veranderde samenstelling van de wijk zou hiervoor een verklaring kunnen zijn. Doordat er 
steeds mensen in en uit de wijk verhuizen kan de binding met de wijk afnemen door de korte(re) 
levensduur in de wijk. Zo kan de toename van het aantal studenten en nieuwkomers in de wijk leiden 
tot een hoger percentage als het gaat om 'niet gehecht zijn aan de buurt'.  
Daartegenover staat dat er steeds minder bewoners zijn die zich niet thuis voelen in Ondiep. Ook zijn 
er steeds minder bewoners die de buurt als onprettig ervaren en een negatieve 
toekomstverwachting hebben voor de wijk (tabel 11). Deze dalingen kunnen samenhangen met de 
komst van de nieuwe generatie bewoners. Deze bewoners zijn over het algemeen meer gericht op 
werken en juist minder op de negatieve aspecten in de wijk. Ook de herstructureringsaanpak en de 
extra aandacht vanuit de krachtwijkenaanpak kunnen hebben geleid tot meer rust en tevredenheid 
in de wijk.  

4.4 Herstructurering in Ondiep 

In 2004 zijn beleidsmakers begonnen met het opgang krijgen van het herstructureringsbeleid in de 
wijk Ondiep.  Hierin is de ‘wijkvisie Ondiep’ opgesteld (Gemeente Utrecht, 2003). Deze 
herstructurering moet zoals eerder gezegd, leiden tot nieuwe- maar ook duurdere huur- en 
koopwoningen in de wijk. Hierdoor wordt een verandering toegebracht op de (lokale) woningmarkt. 
Dit heeft zowel positieve als negatieve gevolgen in de wijk. Buurtbewoners laten veel weerstand zien 
aangezien er plannen zijn gemaakt voor dure koopwoningen in plaats van de (verouderde en) 
goedkope woningen. Daarnaast moeten bepaalde bewoners verhuizen uit de wijk. In Ondiep blijkt dit 
redelijk moeilijk te zijn, aangezien de wijk, door deze bewoners, vaak beschouwd wordt als een 
volksbuurt. In het begin van het proces werd er ook vermoed dat de huizen die gesloopt worden, 



Een onderzoek naar de effecten van herstructurering op de sociale cohesie in Ondiep 

 

51 
 

kwalitatief gezien nog wel acceptabel waren; in de meeste gevallen zou er slechts sprake zijn van 
achterstallig onderhoud (Mitros, 2012b). 
 
Vanaf het jaar 2004 (vaststelling wijkvisie Ondiep) is de gemeente bezig geweest om, in 
samenwerking met de bewoners en de woningbouwcorporaties, systematische verbeteringen aan te 
brengen in de wijk. Hieruit is het project 'Levenslustig Ondiep' voortgekomen, waardoor diverse 
plekken in de wijk geherstructureerd zijn, waardoor er in Ondiep meer voorzieningen bijgekomen 
zijn. Daarnaast is men sinds 2005 begonnen met sloop- en nieuwbouw in de wijk De belangrijkste 
boodschap uit de wijkvisie is dat alle opgestelde plannen voor de wijk rekening moeten houden met 
het dorpse karakter van de wijk Ondiep (Gemeente Utrecht, 2012; Gemeente Utrecht, 2003).  
In de voorgaande paragrafen zijn de cijfers gebaseerd op het jaar 2006. Hiervoor is gekozen, 
aangezien de projecten vanaf dit jaar daadwerkelijk op gang werden gezet. Dit heeft als gevolg dat 
een vergelijking tussen het jaar 2006 en 2011 een duidelijk beeld van de veranderingen kan 
opleveren.  
 
De 'wijkvisie Ondiep' (Gemeente Utrecht, 2003) is een vastgesteld beleid, wat de herstructurering in 
de wijk in goede banen moet leiden. Hierin is de doelstelling dat het behoud van het dorpse karakter 
van Ondiep centraal moet blijven in alle toekomstige plannen voor de wijk. Vandaar dat alle 
deelplannen voor de aanpak in de wijk besproken moet worden met de bewoners. Zo worden er nog 
steeds wijkberichten verspreid met daarin informatie over de stand van zaken, omtrent de 
herstructurering. Hierdoor worden de bewoners op de hoogte gehouden. Ook krijgen de 
oorspronkelijke bewoners voorrang bij terugkeer in de wijk. Dit is geregeld aan de hand van de DUO-
urgentie (zie hieronder). Daarnaast krijgen deze bewoners de mogelijkheid om een wooncarrière te 
maken door vooraf aantrekkelijke afspraken te maken over bijvoorbeeld de nieuwbouw- en de 
koopwoningen. Dit schijnt echter niet voor iedereen mogelijk te zijn. Zo komen er minder sociale 
huurwoningen terug. En de huurwoningen die wel terugkomen, zijn relatief gezien duurder 
vergeleken met de oude woningen. Deze ontwikkeling kan leiden tot minder of geen terugkeer van 
bewoners. Maar aangezien er huishoudens zijn die liever niet twee keer verhuizen, valt de terugkeer 
van de 'oorspronkelijke' bewoners minder hoog uit.  
 
De herstructurering in Ondiep maakt deel uit van een stedelijk niveau. Dit betekent dat het een 
onderdeel is van De Utrechtse Opgave (DUO). In deze opgave zijn afspraken opgenomen, die de 
Gemeente Utrecht opgesteld heeft met alle woningcorporaties en de overkoepelde 
bewonersorganisaties in Utrecht. Dit betreft afspraken voor diverse (herstructurerings)wijken. Zo 
krijgen bewoners, die na een herstructurering terug willen keren naar hun eigen buurt, de 
zogenaamde DUO-urgentie. Dit geeft de bewoners van Ondiep bijvoorbeeld voorrang op 
huurwoningen in zowel de bestaande- als de nieuwbouwwoningen. Als deze bewoners moeten 
wachten op een nieuwbouwwoning, dan komen zij met een Stadsvernieuwingsurgentie in 
aanmerking voor een tijdelijke huurwoning. Daarna kunnen zij door middel van hun DUO-urgentie 
terugkeren naar de buurt van herkomst. Deze vorm van urgentie geeft bewoners voorrang boven alle 
andere urgenties. En wanneer er sprake is van nieuwbouw, dan is deze DUO-urgentie geldig tot de 
opleverdatum van de betreffende nieuwbouw. Daarnaast is DUO in 2005 de tweede fase ingegaan, 
genaamd 'Utrecht Vernieuwt' (Kei Kenniscentrum, 2012b). 
 
De 'wijkvisie Ondiep' (Gemeente Utrecht, 2003) is opgebouwd uit een uitvoeringsprogramma en een 
deel waarin de visie uitgewerkt is. Dit biedt de nodige sturing voor de komende jaren voor de 
herstructureringsplannen in de wijk. Voor Ondiep is de wijkvisie samengesteld door een 
samenwerking tussen de lokale bewoners, Mitros, de Gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. 
Omdat niet alle woningen gerenoveerd kunnen worden, is er deels gekozen voor sloop en 
nieuwbouw in Ondiep. Mitros hanteert een percentage van het aantal sloop/nieuwbouwprojecten 
op 41% aan (sociale) huurwoningen en 59% aan koopwoningen. Dit is in overleg met bewoners 
afgesproken. In 2003 is er een begin gemaakt met de planvorming hiervan, waarna men in 2006 al 
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begonnen is met de sloop en bouw van deze woningen. Hierdoor is de eerste fase in 2008 al 
opgeleverd (Kei Kenniscentrum, 2012b).  
 
Voor de periode 2011-2015 heeft de Gemeente Utrecht samen met de Woningcorporaties (Protaal, 
Mitros, Bo-Ex, SSH en GroenrandWonen) afspraken gemaakt voor de toekomst van de Utrechtse 
wijken. Dit wordt ook wel aangeduid met de titel 'Bouwen aan de stad', oftewel BAS. Deze afspraken 
zijn in november 2011 vastgesteld door De Raad. In dit totaalpakket van afspraken zijn diverse 
prioriteiten gesteld. Zo is afgebroken dat:  

 De woningproductie op peil gehouden wordt. 
 De krachtwijken in Utrecht zullen verbeterd worden 
 De participatie binnen de wijken verbeterd wordt. 
 Een forse investering in duurzaamheid. 

 
Dit totaalpakket is onderverdeeld in onder andere een productieprogramma wat gericht is op 
projecten zoals nieuwbouw, renovatie, slop en verkoop. Omdat het totaalpakket van afspraken te 
uitgebreid is, is dit niet opgenomen in dit onderzoek. Uiteraard kunnen deze wel worden nagelezen. 
Wel moet benadrukt worden dat het programma voor krachtwijken voortgezet zal worden. Ook zal 
er jaarlijks €6 miljoen vrijgegeven worden voor de sociale kant van de wijkaanpak in alle Utrechtse 
krachtwijken. Het bedrag voor de fysieke aanpak van deze wijken bedraagt €9 miljoen. Deze 
bedragen vallen 30% lager uit dan de voorgaande bedragen. Toch gaan de corporaties en de 
gemeente ervan uit dat dit voldoende moeten zijn om grote verbeteringen toe te brengen aan de 
Utrechtse krachtwijken. Afgesproken is ook dat er in de stad Utrecht een minimale woningvoorraad 
van 44.000 woningen gegarandeerd wordt, wat betref sociale huurwoningen (Mitros et. al, 2011).  
 
De herstructurering in Ondiep is ingedeeld in drie verschillende fasen, namelijk (Kei Kenniscentrum, 
2012b): 

Fase 1  2004-2007: Het bouwen van sociale huurwoningen 
Fase 2  2008-2011: Het bouwen van koopwoningen & werken aan sociale verhuur (41%) 
Fase 3  2012-2015: Het bouwen van koopwoningen & werken aan sociale verhuur (41%) 

 
Om deze fasen goed te laten verlopen is er een ruimtelijk kader opgesteld voor de herstructurering in 
Ondiep. Dit bestaat uit de volgende vijf punten (Gemeente Utrecht, 2003):  

 Het realiseren van dwarsverbindingen (oost-west). Dit moet de ruimtelijke samenhang 
tussen de buurten verbeteren en leiden naar een betere verbinding met de Vecht. 

 De versterking van het plan Berlage/Holsboer. Meer groen en wandbebouwing door middel 
van renovatie/nieuwbouw.  

 Meer groene vingers aan de Vecht. Hierdoor kan de invloedsfeer van de Vecht dieper de wijk 
in worden getrokken.  

 Het verdichten en versterken van een stedelijk karakter. Een verdichting van de spoorzone 
staat hierbij centraal. 

 De monumenten in de wijk. Monumenten in de wijk kunnen bij de herstructurering gebruikt 
worden als aanknopingspunten. 

 
De drie fasen hebben ieder een eigen aanpak met een daarbij behorend gebied binnen Ondiep. Fase 
1 bestaat uit verschillende punten (afbeelding 3; Kei Kenniscentrum, 2012b): 

I. De renovatie van de woningen in Het Witte Wijk dat plaats heeft gevonden in 2006. 
II. Eind 2007 is het appartementencomplex op de Ahornstraat opgeleverd. 

III. In het begin van 2008 is een begin gemaakt met de sloop van 195 woningen en negen 
bedrijfspanden in Het Kleine Wijk. Hiervoor zijn 183 nieuwe woningen voor teruggekomen. 
Slechts 29 woningen hiervan zijn sociale huurwoningen. Ook maken 23 appartementen hier 
deel van uit, die nu gebouwd worden.  
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IV. Verder is in 2008 de sloop en nieuwbouw van de eengezinswoningen (Heringastraat) 
afgerond. Deze woningen zijn afgestemd op Ondiep zelf: de woonkamer aan de straatzijde 
en roodgekleurde daken. 

V. In 'Levenslustig Ondiep' wordt de nadruk gelegd op drie gebieden voor voorzieningen, 
namelijk: de Plantage, het Thorbecke park met de Speler (ook wel Trendpark) en het 
Boerhaaveplein. Deze plannen zijn al gerealiseerd. 

VI. Het buurthuis 'Ons Ondiep' is getransformeerd naar een gezondheidscentrum. Hierin zitten 
nu diverse voorzieningen zoals een huisartsenpraktijk, een apotheek, een fysiotherapie en 
maatschappelijk werk.  
 
Afbeelding 3. Aanpakgebieden in fase 1  Afbeelding 4. Aanpakgebieden in fase 2  

 

 Bronnen: Kei Kenniscentrum, 2012b 
 

Afbeelding 5. Aanpakgebieden in fase 3 
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In fase 2 (afbeelding 4) is het de bedoeling dat ook het sportpark Thorbeckeplein aangepakt wordt. 
Hiervoor zijn plannen opgesteld om diverse voorzieningen aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn: 
voetbalgebied en een voorzieningencentrum. Dit sportpark wordt ook wel ‘De Speler’ genoemd. In 
dit voorzieningencentrum komt een kinderopvang, buurthuis, sportfaciliteiten en een drietal 
appartementencomplexen. Dit alles is in 2010 gestart. Pas in 2012 is het in gebruik genomen. 
 
Daarnaast zijn er nog drie punten die in deze fase aangepakt zijn (Kei Kenniscentrum, 2012b): 

I. Mitros heeft plannen om rondom de Laan van Chartroise 117 sociale huurwoningen te gaan 
slopen. hiervoor komen 110 woningen terug, waarin een menging is gemaakt van hoog- en 
laagbouw en huur- en koopwoningen. Plannen wijzen uit dat dit uitgesteld wordt. 

II. Rondom de Abrikoosstraat worden 106 woningen gesloopt. Het gaat hier om de 
Fruitkwartier en zijn deze plannen al gerealiseerd. 

III. De eengezinswoningen rondom de Boerhaavelaan (centraal in Ondiep/ Bomenbuurt) worden 
waarschijnlijk gerenoveerd.  

                 
Tenslotte kan er nog weinig gezegd worden over fase 3 (afbeelding 5), aangezien de concrete 
plannen hiervoor nog niet geformuleerd zijn. Daarbij komt ook kijken dat woningcorporaties in tijden 
van crisis, zoals nu, minder snel geneigd zijn om (uitvoerige) herstructureringsplannen te 
ondernemen. In de volgende paragraaf wordt hier dieper op ingegaan. 

4.5 En nu? 

Sinds het jaar 2004 is de woningvoorraad, door de vaststelling van de 'Wijkvisie Ondiep', erg 
veranderd. Dit beeld is niet alleen terug te zien in de wijk maar ook in cijfers (paragraaf 4.3.3). Bij 
deze wijkvisie is tevens een woningbouwprogramma opgesteld waarin concrete afspraken zijn 
gemaakt over de verdeling van de typen woningen. Zo is vastgesteld dat het aantal woningen bij 
nieuwbouw voor minimaal 41% uit huur- en voor 59% uit koopwoningen moeten bestaan. Ook moet 
60% eengezinswoningen zijn en de overige 40% meergezinswoningen. Centraal staat het 
uitgangspunt om het dorpse karakter van Ondiep te behouden. Hieraan werd vastgekoppeld dat het 
aantal woningen én de typen woning niet al te drastisch te veranderen (Mitros, 2012a). 
 
Veel (oorspronkelijke) bewoners hebben vanaf het jaar 2004 nieuwe sociale huurwoningen gekregen 
die gemiddeld 120 m² zijn. En dit, tegen een relatief lage huurbedrag. Toch zijn er bewoners die nog 
steeds wachten op een nieuwe woning en raken nu hun geduld kwijt. Dit is bijvoorbeeld het geval in 
de Fruitbuurt (eind fase 2) en de Nijenoorden (fase 3). Deze buurten zijn ingedeeld in fase drie van de 
herstructurering, waardoor zij nog niet gestart zijn met de werkzaamheden. Uit de recente plannen 
van Mitros blijkt dat deze gebieden nu hooguit deels gesloopt zullen worden. Dit houdt in dat deze 
projecten niet volgens de eerdere plannen aangepakt zullen worden. De oorzaak hiervan is dat ook 
Mitros geraakt is door de economische crisis. Daardoor worden niet alle nieuwbouwwoningen 
verkocht. Dit, terwijl de verkoop hiervan heel lang goed ging in Ondiep. Zo zijn er ook buurten binnen 
Ondiep waar de inwoners al uitgeplaatst zijn. In feite zijn deze buurten dan sloopklaar voor de 
nieuwe plannen. Toch wordt de uitvoering van deze planning tegengewerkt door de recente 
wijzigingen in het overheidsbeleid. Zo moet Mitros meebetalen aan bijvoorbeeld de huurtoeslag en 
aan de heffingen voor de sanering van collega-corporaties (zoals Vestia). Ook heeft Mitros te maken 
met een daling van de mogelijkheden om voor middenklassers te bouwen én strengere regels bij 
investeringen en leningen (Mitros, 2012a).  
 
De woningcorporaties in Nederland worden vanaf heden beïnvloedt door de volgende drie 
belangrijke ontwikkelingen: 
 

 Corporaties moeten vanaf 2014 gaan meebetalen aan de huurtoeslag 
(‘betaalbaarheidsheffing’). Voor Mitros betekent dat bijna € 10 miljoen per jaar. 
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 Corporaties moeten in 2013 ook al een (kleine) heffing betalen en wellicht ook meebetalen 
aan het saneren van schulden van andere corporaties (zoals Vestia). 

 De crisis op de woningmarkt houdt langer aan dan verwacht, waardoor corporaties minder 
woningen kunnen verkopen (Mitros, 2012c). 

 
Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) besloten 
heeft om een strenger toezicht te houden op de woningcorporaties en hun investeringsplannen. 
Hierdoor kunnen de woningcorporaties naar verhouding veel minder geld lenen om in wijken zoals 
Ondiep te investeren (Mitros, 2012c).  
 
Hierdoor stelt Mitros dat er keuzes gemaakt moeten worden om haar investering zo nauwkeurig en 
efficiënt mogelijk in te delen, aangezien de corporatie ook andere aandelen en prioriteiten heeft in 
andere wijken binnen Utrecht. Ook vraagt de corporatie zich af in hoeverre zij nog zo intensief in de 
wijk moeten investeren, aangezien de belangrijkste veranderingen al gerealiseerd zijn in Ondiep. Zo 
denkt Mitros erover na om, in plaats van drastische investeringen, andere aanpakken te introduceren 
in de huidige plannen. Denk hierbij aan vaker renoveren in plaats van sloop en nieuwbouw, het 
aanbieden van kluswoningen en (studenten)campussen en het nemen van sociale maatregelen. Bij 
het neerzetten van kluswoningen wordt de nadruk gelegd op het 'kluswoningconcept'. Het idee 
hierachter is dat een groep bewoners een cluster van woningen tegen een aantrekkelijke prijs kopen 
en dit gezamenlijk opknappen (Mitros, 2012b).  
 
De drie bovengenoemde ontwikkelingen hebben ertoe geleidt dat Mitros, ondanks haar gezonde 
financiële positie, haar plannen en ambities voor de sloop, nieuwbouw en renovatie niet meer kan 
halen. Dit is een gevolg van de verscherpte financiële eisen. Immers, het investeringsprogramma van 
Mitros blijkt achteraf, binnen deze nieuwe kaders, toch te ambitieus te zijn.  
Kortom; het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft de mogelijkheden om te lenen 
ernstig ingeperkt voor Mitros. Daarom heeft Mitros er dan ook voor gekozen om de projecten die nu 
al uitgevoerd worden ook daadwerkelijk af te maken. Hiermee gaat een bedrag van €450 miljoen 
euro gepaard. Dit bedrag is bedoeld voor de investeringen in Utrecht en Nieuwegein. Ook de 
onderhoudsprojecten zullen doorgaan, zoals gepland. Wel hebben de bovenstaande ontwikkelingen 
gevolgen voor de overige woningen met renovatie- of nieuwbouwplannen. Een uitstel of een 
aanpassing van deze plannen liggen voor de hand. Dit, aangezien het WSW alle investeringen moet 
goedkeuren, voordat een woningcorporatie de mogelijkheid krijgt om hiervoor de financiële 
aspecten te regelen (Mitros, 2012c). 
 
Een concreet gevolg voor Ondiep is bijvoorbeeld de herstructurering rondom het Queeckhovenplein. 
Gepland stond om deze werkzaamheden in 2013 te laten beginnen. Dit is nu door deze 
omstandigheden, vooruit geschoven naar 2016. Ook het Vechtplantsoen (weliswaar in Zuilen) wordt 
hierdoor getroffen, met als gevolg dat dit pas in 2020 verder uitgewerkt kan worden. De woningen 
van de 'getroffen' projecten zijn er, technisch gezien, erg slecht aan toe. In deze buurten ging de 
Gemeente Utrecht ervan uit om, volgend op de renovaties door Mitros, diverse investeringen te 
doen in de openbare ruimte. Maar ook dit moet nu heroverwogen worden, in verband met de 
vertraging en de wijzigingen in de planning. Ook de plannen voor Fruitbuurt Noord worden nu op de 
planning gezet voor 2017. Dit, terwijl er al vanaf 2003 afspraken zijn gemaakt over sloop en 
nieuwbouw (Bijlage 1). 
 
Naast de uitstelling van deze renovaties overweegt Mitros ook om meer bezit af te stoten door 
middel van verkoop. De Laan van Chartroise in Ondiep biedt hier een mogelijkheid voor. Echter, dit 
neemt ook risico's met zich mee. Zo worden deze sociale huurwoningen voortaan als koopwoningen 
op de markt gezet. Dit is opmerkelijk, aangezien Mitros een andere spreiding voor deze buurt 
gepland had, als het gaat om de verhoudingen tussen huur- en koopwoningen. Deze ontwikkeling 
kan gevolgen hebben voor de spreiding van het (lokale) woningaanbod. Daarnaast raakt Mitros ook 
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het beheer over deze woningen kwijt. Hierdoor kan niet meer nagegaan worden in hoeverre deze 
woningen goed onderhouden en beheerd worden. De controle over de wijk wordt op deze manier uit 
handen gegeven (Bijlage 1).  
 
Deze wijzigingen in het herstructureringsplan kunnen voor Ondiep veel gevolgen hebben. Deze 
gevolgen kunnen ook de sociale cohesie in Ondiep beïnvloeden. Zo wachten veel bewoners al 
jarenlang op concrete plannen. Met de komst van deze nieuwe ontwikkelingen, weten zij nog steeds 
niet waar zij aan toe zijn. Verhuis- en/of klusplannen worden op deze manier niet uitgevoerd. 
Hierdoor kunnen bewoners wanhopig raken en zich steeds minder op hun gemak voelen. Irritaties en 
onduidelijkheden kunnen vervolgens leiden tot onbegrip en woede. Dit geldt zeker voor de groep 
bewoners in Ondiep, die nog steeds in de oudere woningen wonen. Immers, aan deze bewoners zijn 
al wel verbetering beloofd. 
 

4.6 Voortgang projecten 

Om paragraaf 4.4 wat concreter te maken, zal in deze paragraaf ingaan op een aantal 
herstructureringsprojecten in Ondiep. Door de bovengenoemde ontwikkelingen (zie paragraaf 4.4) 
krijgen deze projecten in de meeste gevallen te maken met een vertraging. Dit zal echter niet ingaan 
op alle projecten in Ondiep. Hierin zullen alleen een aantal projecten, die vanaf medio 2012 door 
Mitros aangegeven zijn als ‘risico’ projecten, kort samengevat worden. 
 
Bomenbuurt 
Om te beginnen zal de renovatie rondom de Bomenbuurt wat langer op zich laten wachten. Dit 
betreft 352 woningen die deels gerenoveerd moeten worden (en deels gesloopt). De verwachting 
hiervan is dat de werkzaamheden rondom deze renovatie in 2015 gereed zullen zijn. In datzelfde jaar 
verwacht Mitros de sloop van 194 woningen in deze buurt. Hiervoor in de plaats zullen 120 
eengezinswoningen gebouwd worden, waarvan 30 woningen sociale huurwoningen. Momenteel 
worden de huizen, waarbij de bewoners al verhuisd zijn, verhuurd door SSH aan studenten (Mitros, 
2012d).  
 
Laan van Chartroise  
Dit is een project waarbij Mitros heeft aangegeven dat de plannen hiervoor of uitgesteld, of gewijzigd 
moeten worden. Het is een project die in de periode 2009-2011 gestart is. Maar het is (nog) niet 
duidelijk wanneer het in zijn geheel gereed zal zijn. Het nieuwbouwplan voor deze buurt en de 
daarbij behorende starterswoningen blijken niet haalbaar te zijn. Daarom is dit aangepast. Het plan is 
nu om in dit projectgebied 116 nieuwe woningen te realiseren, waaronder 31 woningen die onder de 
sociale sector vallen. Dit is echter nog niet definitief, aangezien het bouwenvelop opnieuw opgesteld 
worden en het proces voor goedkeuring opnieuw doorlopen moet worden (Mitros, 2012e).  
 
Boerhaaveplein 
Hiervoor wordt nog onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Mitos geeft aan dat zij deze woningen 
blijven verhuren en onderhouden. Maar het is niet meer mogelijk om alle renovaties en 
nieuwbouwplannen te realiseren. Na het onderzoek moet blijken wat de exacte gevolgen zijn van dit 
wijziging/uitstel (Mitros, 2012f). 
 
Fruitbuurt Noord 
Medio 2012 heeft de Mitros deze bewoners laten weten dat zij de renovaties en de 
nieuwbouwplannen niet meer kunnen uitvoeren. Onlangs is bekend geworden dat er toch 72 
nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. In de periode 2011-2012 is onderzocht wat hiervoor de 
mogelijkheden zijn. Daaruit is gebleken dat voor het eerste blok in deze buurt (het Ondiep, 
Morelstraat en Laan van Chartroise) niet aanmerking komt voor renovatie. Vandaar dat er gekozen is 
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voor sloop en nieuwbouw. De andere blokken in de buurt zullen later aan bod komen. Hiervoor 
wordt nu nagegaan of een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is (Stadsblad Utrecht, 2013).   
 
Nijenoord West 
Dit was oorspronkelijk een project waarbij 123 woningen in aanmerking kwamen voor renovatie. In 
verband met de nieuwe situatie heeft Mitros ervoor gekozen om dit project te laten vervallen 
(Mitros, 2012g).  
 
Nijenoord Oost 
Ook hier is, net zoals bij Nijenoord West, ervoor gekozen om dit project te laten vervallen. Mocht dit 
niet zo zijn geweest, dan had het project een omvang gehad van 186 woningen. Wel zal in de 
toekomst nogmaals onderzocht worden wat de mogelijkheden hiervoor zijn (Mitros, 2012h).  
 
Vijgeboomstraat 
Het idee hiervoor was om acht woningen op de Vijgeboomstraat aan te pakken, namelijk de 
woningen 27 tot en met 41. Mitros heeft ook hierbij de beslissing genomen om dit project te laten 
vervallen (Mitros, 2012i).  
 
Witte Wijk 
De rand van de Witte Wijk stond ook op de planning om aangepakt te worden. Dit was oorspronkelijk 
een project met 56 woningen. Maar ook dit project komt te vervallen (Mitros, 2012j).  
 
Kleine Wijk 
Het Kleine Wijk wordt momenteel op de hoek van de Thorbeckelaan met de Boerhaavelaan 
aangepakt. Dit is een project waarbij 23 nieuwe huurwoningen, in de vorm van appartementen, 
worden gerealiseerd. Na de afronding van dit project is het Witte Wijk in zijn geheel af. In het 
verleden is de rest van deze buurt ook helemaal vernieuwd. De verwachting hiervoor is dat dit in het 
najaar van 2013 afgerond kan worden (Mitros, 2012k). 
 
Nieuw-Chartreuse II 
Dit is een project waarbij 49 nieuwbouwwoningen gebouwd zullen worden aan de Laan van 
Chartroise. Deze woningen bestaan uit zowel huur- als koopwoningen. Het project is afkomstig uit 
2010. De verwachting hiervoor is dat het medio 2013 afgerond is. Eerder al is het project Nieuw-
Chartreuse I opgeleverd. Dit bestond uit 71 nieuwbouwwoningen, waaronder 18 huurwoningen (de 
rest koop) (Mitros, 2012l). 
 
De Speler 
De Speler is een gebouw waarin verschillende activiteiten en organisaties bijeenkomen in de wijk. 
Het ligt in het Thorbeckepark en is goed bereik voor veel Ondiepers. In dit voorzieningsgebouw kan 
men bijvoorbeeld ook sporten, kinderopvang en buitenschoolse opvang krijgen. Dit is een voorstel 
geweest van Mitros, wat inmiddels al gerealiseerd en in mei 2012 is het geopend voor publiek. Naast 
De Speler, in het Thorbeckepark, worden ook een aantal koopappartementen gebouwd. Dit is echter 
niet in opdracht van Mitros, maar in opdracht van AM Wonen (Mitros, 2012n). 
 
Fruitkwartier 
Tenslotte heeft Mitros in het Fruitkwartier een mix van huur- en koopwoningen gerealiseerd. Dit is 
een project geweest van 120 nieuwe woningen, waaronder hiervan 57 huurwoningen. Wat hierbij 
belangrijk is om te noemen is dat bijna alle huurwoningen weer toegewezen zijn aan terugkomers; 
huishoudens die tijdelijk hun huis uit zijn gegaan in verband met de herstructurering (Mitros, 
2012m). 
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5 Methodeaanpak 

5.1 Probleemgebied 
Om antwoord te geven op de vragen, is het nodig het probleemgebied te definiëren. In het 
probleemgebied worden de belangrijkste onderwerpen kort besproken en de relaties tussen de 
onderwerpen aangegeven (Bryman, 2008). In dit geval wordt het onderzoek op wijkniveau 
uitgevoerd, met Ondiep als hoofdcase. De selectie van Ondiep als hoofdcase kan beredeneerd 
worden aan de hand van het beeld en de cijfers uit hoofdstuk 4. Dit is immers een wijk waarin de 
herstructurering duidelijke effecten heeft op zowel fysieke als sociale veranderingen in de wijk. 
Daarom is dit onderzoek niet alleen gebaseerd op de nieuwe bewoners die aangetrokken zijn door 
(onder andere) de nieuwbouw, maar tevens ook op de oorspronkelijke bewoners, die zoals eerder 
gezegd, een sterk dorpsgevoel hebben bij Ondiep als wijk. Het probleemgebied voor dit onderzoek is 
niet alleen de effecten van de herstructurering voor de wijk, maar ook de spanningen die hiermee 
gepaard gaan op het sociale vlak. Vandaar dat gekeken zal worden naar de sociale cohesie in de wijk 
tussen de nieuwe en de oorspronkelijke bewoners. 

5.2 Conceptueel model 

Eerder al is een beeld geschetst van de mogelijke effecten van de fysieke herstructurering en op de 
sociale cohesie in de wijk Ondiep. Ook is hiervan een beeld geschetst, om zo de opzet van het 
onderzoek te bepalen. Gesteld wordt dat de sociale cohesie in de wijk, tussen de twee 
bewonersgroepen (zie voorgaande hoofdstukken), beïnvloed kan worden door diverse fysieke en 
sociale factoren. Dit kan bijvoorbeeld de perceptie van één van de twee bewonersgroepen 
veranderen. Men zou, door middel van meer inzicht in het verband tussen de (fysieke) 
herstructurering en de sociale cohesie in de wijk, meer invloed kunnen uitoefenen op de conditie 
en/of de sociale cohesie in de wijk.  
 
Uit het conceptueel model (figuur 3) is af te leiden welke factoren met elkaar samenhangen. Zo laten 
de fysieke veranderingen door de herstructurering (en de toevoeging van koopwoningen) een sterk 
onderling verband zien met de bewoners(groepen) in Ondiep. Dit kan verklaard worden door de 
verandering in het woningaanbod in de wijk. Immers, nieuwe woningen kunnen nieuwe en de oude 
oorspronkelijke bewoners aantrekken. Maar het kan er ook voor zorgen dat de oorspronkelijke 
bewoners juist niet meer terug kunnen en/of willen keren in de wijk. Tevens kunnen deze fysieke 
veranderingen van invloed zijn op de sociale factoren, aangezien hiermee een ander soort 
bewoners(groepen) aangetrokken kunnen worden. Met sociale factoren wordt hier onder andere de 
sociaal-culturele- & sociaal-economische factoren bedoeld. Deze sociale factoren kunnen, samen met 
de fysieke veranderingen in de herstructurering, effect hebben op de sociale cohesie in de wijk. Beide 
factoren kunnen leiden tot een veranderde samenstelling van (bewonersgroepen) de wijk, waardoor 
de sociale cohesie vanzelfsprekend mee gaat/ kan veranderen.  
 
Deze veranderingen in de sociale cohesie wordt vervolgens ook nog eens aangesterkt door de 
aanwezigheid van de twee bewonersgroepen in de wijk, namelijk de oorspronkelijke en de nieuwe 
bewoners van Ondiep. Zo kunnen de verschillende geluiden vanuit deze twee groepen leiden tot 
tegenstrijdigheden en een veranderde 'cultuur', in vergelijking met de periode voor de 
herstructurering. 
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Figuur 3. Het conceptueel model 
 

 
 
De interviews (zie hieronder) moeten, samen met het theoretische stuk, ervoor zorgen dat er meer 
duidelijkheid wordt geschetst over probleemstelling, zoals dat in de inleiding geformuleerd wordt. 
Een nauwkeurige (beleids)analyse, tezamen met het conceptueel model, moeten uiteindelijk kunnen 
leiden tot een juiste beantwoording van de probleemstelling. 
 

Wat is het effect van de fysieke herstructurering in Ondiep op de sociale cohesie in de wijk en welke 
factoren liggen hieraan ten grondslag? 

 
Het conceptueel model zal daarom in de volgende hoofdstukken als leidraad worden gebruikt om de 
dit onderzoek uit te voeren. Door middel van een beschrijving van de wijk Ondiep en de daarbij 
behorende fysieke herstructurering, in relatie met de sociale cohesie in de wijk, zal getracht worden 
om tot een duidelijke conclusie te komen. Tevens zal een nauwkeurige analyse van de gehouden 
interviews van grote invloed zijn op de conclusie. 
 

5.3 De methoden van het onderzoek  

Gekozen is om de effecten van de fysieke herstructurering in Ondiep op de sociale cohesie in de wijk 
te onderzoeken door middel van kwalitatief onderzoek. Er zijn drie redenen om te kiezen voor een 
kwalitatief onderzoek (Baarda e.a., 2005). Ten eerste omdat het doel is het onderzoeksonderwerp te 
onderzoeken door interpretatie en beschrijving. En daarnaast gaat het in het onderzoek om de 
diverse bewoners en hun invloed /mening en participatie te achterhalen. Dit zal door middel van 
diepte interviews (zie hieronder), in de vorm van een kwalitatief onderzoek, aangetoond moeten 
worden. Ten tweede is dit een lastig en complex onderwerp en heeft het betrekking op processen en 
interacties in bestaande situaties, gemeenten en bewoners. Ten derde vindt er kwalitatief onderzoek 
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plaats omdat betrokkenen doorgaans terughoudend zijn met het geven van informatie omdat ze 
vertrouwd moeten zijn met het onderzoek en de onderzoeker om informatie te verstrekken. 
 
Duidelijk is dat Ondiep een geschikte wijk is om deze probleemstelling in te onderzoeken, aangezien 
de betreffende factoren die hiervoor nodig zijn, goed gerepresenteerd worden in de wijk. Met deze 
factoren worden fysieke herstructurering, sociale cohesie en de aanwezigheid van verschillende 
bewonersgroepen bedoeld. De keuze voor één wijk is een bewuste keuze geweest, aangezien het 
onderzoek gebaseerd is op een diepte onderzoek en dus niet op een vergelijking tussen diverse 
wijken en/of steden.  
 

5.3.1 Onderzoekseenheden 

In dit onderzoek wordt in één wijk twee groepen bewoners bestudeerd, namelijk de oorspronkelijke- 
en de nieuwe bewoners in Ondiep. In dit geval gaat het om de wijk Ondiep waarin de 
oorspronkelijke- en de nieuwe bewoners zich gevestigd hebben. De bewoners uit Ondiep hebben 
verschillende sociale factoren, waardoor zij in te delen zijn in groepen. In dit geval gaat het enerzijds 
om de oorspronkelijke bewoners. Deze groep bewoners wonen al langer in de wijk en hebben 
onderling een dorpsgevoel gecreëerd in Ondiep. En anderzijds zijn de groep de nieuwe bewoners in 
Ondiep minder afhankelijk van de wijk en hebben daardoor, buiten de woning om, weinig binding 
met de wijk. Aan de hand van deze selectie wordt een analyse uitgevoerd waarbij de onderlinge 
sociale cohesie duidelijk moet worden.  
 
Ondiep is een wijk die voldoet aan verschillende criteria om de probleemstelling, zoals geformuleerd 
in hoofdstuk 1, op te analyseren. Er zijn een aantal veronderstellingen van toepassing op Ondiep. Zo 
heeft Ondiep de volgende kenmerken en veronderstellingen: 
 

 Een uitvoerend herstructureringsbeleid, waardoor er fysieke veranderingen optreden. De 
Wijkvisie Ondiep is een duidelijk voorbeeld voor de herstructureringsplannen voor de wijk. 

 De aanwezigheid van een dorpsgevoel onder de oorspronkelijke bewoners in de wijk. En dus 
de aanwezigheid van een onderlinge sociale cohesie (onderlinge binding). 

 De aanwezigheid van een nieuwe, onafhankelijke groep bewoners, met minder binding met 
de wijk en/of geen dorpsgevoel. 

 
Bryman (2008) verdeelt de opzet voor een casestudie onder zowel een kritieke- als een unieke case 
soort. Dit, omdat het streven in dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de 
effecten van de herstructurering enerzijds en de sociale cohesie anderzijds. Hierdoor kunnen de 
veronderstellingen in de theorie kritischer getoetst worden. Zo leggen Saunders et al (2011, p. 221) 
bijvoorbeeld uit dat: “Bij een kritieke case-steekproef worden kritieke cases geselecteerd omdat ze 
een punt op opvallende wijze kunnen verduidelijken, of omdat ze belangrijk zijn. De nadruk bij het 
verzamelen van gegevens ligt op he begrijpen van wat er in elke kritieke case gebeurt, zodat je 
logische generalisaties kunt maken.” 
 

5.3.2 Casestudie  

Er zijn vijf verschillende manieren om een onderzoek vorm te geven, namelijk door middel van: een 
“cross-sectional-”, een longitudinale- en een experimenteel onderzoek, een case studie, een 
vergelijkingsonderzoek (Bryman, 2008). Dit onderzoek zal als een case studie gepresenteerd worden, 
omdat het gebaseerd is op een gedetailleerde en een nauwkeurige analyse van één wijk, namelijk 
Ondiep. De effecten van de herstructurering op de sociale cohesie zal alleen voor Ondiep onderzocht 
worden. Volgens Stake (1995) is een casestudie gericht op de complexiteit en de ware aard van de 
probleemstelling. Dit komt goed van pas, aangezien de probleemstelling in dit onderzoek aangekaart 



Een onderzoek naar de effecten van herstructurering op de sociale cohesie in Ondiep 

 

61 
 

kan worden als een complexe case. De effecten van de herstructurering in Ondiep hoeft namelijk niet 
voor iedereen dezelfde te zijn. 

 
Uit praktijk blijkt dat de exponenten van een case studie het beste aansluiten bij een kwalitatieve 
aanpak. Dat is erg vergelijkbaar met dit onderzoek, aangezien de bewoners centraal zullen staan 
tijdens de interviews om zo tot een analyse te komen. De keuze voor het afnemen van interviews bij 
dit onderzoek heeft te maken met het feit dat het interviewen, van in dit geval de bewonersgroepen 
uit Ondiep, sterk zal bijdragen aan de verzameling van een intensieve en een gedetailleerde analyse 
van de case (Bryman, 2008).  
 

5.3.3 Methode van onderzoek/interviews 

Deze case studie zal bestaan uit een literatuuronderzoek en minstens twaalf diepte interviews, die 
semi-gestructureerd worden afgenomen. Het literatuuronderzoek richt zich voornamelijk op Ondiep 
als wijk, de fysieke herstructurering in Ondiep en sociale cohesie. Voor deze literatuurstudie moet 
eerst worden vastgesteld dat het gaat om niet-persoonlijke of openbare documenten. Voorbeelden 
hiervan zijn verslagen, krantenartikelen en boeken (Baarda e.a., 2005). De reden voor het kiezen van 
een literatuurstudie is dat andere vormen van dataverzameling niet mogelijk is, aangezien er hier 
gekozen is voor een case studie binnen een kwalitatief onderzoek. Bovendien heeft literatuurstudie 
het voordeel dat de documenten in eerste instantie niet geschreven zijn voor onderzoek, wat leidt 
tot meer objectiviteit. De reden dat gekozen is voor interviews is omdat het hierdoor mogelijk is om 
geldige en betrouwbare informatie te verzamelen over de onderzoekseenheden die de onderzoeker 
op grond van zijn probleemstelling heeft geselecteerd (Bryman, 2008). 
 
In de theoretische deel van dit onderzoek zal, door middel van een historische schets, verklaard 
worden wat de herstructurering inhoud en hoe de sociale cohesie in de wijk wordt beïnvloed. 
Vervolgens zijn argumenten en theorieën aangehaald, die de lezer stapsgewijs naar het antwoord 
van de probleemstelling zullen leiden. Door middel van interviews zal een analyse worden 
uitgewerkt. Hierbij wordt getracht om diverse verklaringen te vinden voor de effecten van de fysieke 
herstructurering op de sociale cohesie in de wijk Ondiep.  
 
Interviews kunnen gestructureerd, semi-gestructureerd of ongestructureerd zijn. In een 
gestructureerd interview houdt de interviewer zich strikt aan de vooropgestelde vragenlijst. Semi-
gestructureerde interviews beginnen met een vragenlijst maar is er wel ruimte voor afwijking. In 
ongestructureerde interviews is er zelfs vaak geen vragenlijst. Gestructureerde interviews passen 
goed bij studies die tot doel hebben om te beschrijven of te verklaren, maar geven weinig ruimte 
voor verkenning (Boeije, 2010). Daarom is in alle gevallen gekozen voor een semi-gestructureerd 
interview waarbij open vragen worden gesteld, zodat er ruimte is voor nieuwe inzichten.  
 
Uiteindelijk moet de verzamelde informatie, uit zowel de literatuurstudie als de interviews, kunnen 
leiden naar een duidelijke analyse en een aantal heldere aanbevelingen, zodat men in de toekomst 
kan achterhalen wat wel en/of niet goed is voor een vergelijkbaar proces. Nadat de interviews 
gehouden zijn zullen deze (in zijn geheel) uitgeschreven worden. Het analyseren van deze interviews 
zal met het programma NVIVO gedaan worden. Tenslotte zal hieruit een heldere conclusie getrokken 
worden waaruit zal blijken of deze effecten van de herstructurering op de sociale cohesie in Ondiep 
überhaupt bestaan en/of wat deze inhouden.  
 

5.3.4 Operationalisering 

Zoals in deze paragraaf al benoemd is, zal dit onderzoek gebaseerd zijn op kwalitatieve 
onderzoeksmethoden. Er zullen verschillende diepte interviews gehouden worden om de theorie toe 
te kunnen passen. Het voordeel van deze manier van onderzoeken is dat een diepte interview overal 
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door de wijk gehouden kan worden. De antwoorden kunnen makkelijker geanalyseerd worden en de 
open vragen bieden meer ruimte voor verschillende onderwerpen, vergeleken met vooraf 
opgestelde enquêtes (Baarde & de Goede, 2005). Om dit te kunnen uitvoeren zal hieronder de 
kernbegrippen uit dit onderzoek nader toegelicht worden, zodat duidelijk wordt hoe de interviews 
opgesteld worden.  
 
Buurtbinding 
Buurtbinding kan het beste omschreven worden als de mate waarin bewoners in een buurt zich met 
hun omgeving/buurt verbonden voelen. Deze bewoners hoeven hiervoor geen contact te hebben 
met andere bewoners. Het gaat hier puur om de binding met de buurt. Maar het kennen van andere 
buurtbewoners kan deze binding ook versterken. Het gevoel dat deze bewoners hebben om bij een 
buurt te horen is belangrijk (Anderson, 1986). Van Marissing (2008) stelt dat er drie aspecten zijn die 
van belang zijn voor buurtbinding, namelijk: (1) betrokkenheid bij de buurt (2) dissociatie van de 
buurt en (3) gevoelens van sociale isolatie. Deze drie aspecten kunnen worden beschouwd als 

een onderdeel van het begrip attachment (Clombo et al., 2001, p.56). Tijdens het interviewen zal 
rekening gehouden worden met deze drie aspecten. De bewoners zullen daarom een aantal vragen 
hierover gesteld krijgen. De mate van buurtbinding wordt bepaald als blijkt dat een geïnterviewde 
positief reageert op de vragen. Hoe sterker de contacten met Ondiep, des te groter zal de mate van 
buurtbinding zijn. Om deze aspecten te kunnen analyseren, zal er in de interviews na gegaan worden 
in hoeverre er sprak is van de volgende vragen: 
 

 Wat voor activiteiten onderneemt u in Ondiep? (boodschappen/werken/recreëren)
 Kent u veel mensen die in de wijk wonen?
 Onderhoudt u veel sociale contacten binnen Ondiep?
 En heeft u veel contact met mensen, buiten u gezin om, in Ondiep?
 Hoe gaat u met u buren om? (En hoe gaan zij met u om?)
 Wilt u in Ondiep blijven wonen?
 Wat houdt u tegen om te verhuizen uit Ondiep?

 
Solidariteit 
Buurtbinding geeft in zekere zin ook enig inzicht in sociale solidariteit. Van Marissing (2008) stelt ook 
dat deze solidariteitsdimensie ook een belangrijke rol speelt op wijkniveau. Dit begrip benadrukt niet 
alleen het bieden van hulp zonder tegenprestatie, maar tevens ook het gevoel dat je een beroep kan 
doen op medebewoners mocht dat nodig zijn (Flap & Völker, 2004). Dit kan op wijk- en buurtniveau 
van toepassing zijn, aangezien bewoners dan vaker met elkaar in aanraking komen.  
Door het stellen van vragen over deze dimensie en de bijbehorende lokale kenmerken zal vastgesteld 
worden in welke mate bewoners het gevoel hebben dat zij terecht kunnen bij (andere) 

buurtbewoners. Daarom zullen de volgende vragen opgenomen worden in de interviews:  

 
 Heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet om de leefbaarheid en/of de veiligheid in 

Ondiep te verbeteren?
 Zo ja, wat heeft u gedaan?
 Zou u wel wat in de wijk willen ondernemen? (actief willen zijn?)
 Wat kunnen bewoners zelf doen om de sfeer in de wijk te verbeteren?
 Hoe zorgen de Ondiepers voor elkaar?
 Ziet u hierin verschillen?
 Zou u kunnen rekenen op de hulp van een van uw buren, mocht dat nodig zijn?
 Andersom: zou u uw buren hulp aan willen bieden?
 Zijn er bepaalde mensen/groepen in de wijk aan wie u geen hulp zou verlenen?
 Zo ja, waarom niet?
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Sociale cohesie 
Het begrip sociale cohesie heeft veel verschillende definities. In hoofdstuk 2 is uiteengelegd hoe deze 
term in dit onderzoek gebruikt kan worden. Volgens Needham en de Kam (2003) zijn er twee 
manieren om sociale cohesie te meten. Zo kan gekeken worden naar de manier waarop bewoners de 
verschillende aspecten van sociale cohesie ervaren (ervaringscomponent). Hierbij wordt 
voornamelijk gekeken naar de onderlinge verbondenheid tussen bewoners en hun buurt. Ook de 
aanwezigheid van een buurtidentiteit speelt hierbij een rol. De interviewvragen moeten uitwijzen in 
hoeverre de bewoners vinden dat er sprake is van onderlinge verbondenheid (tussen de bewoners 
van Ondiep). De tweede manier richt zich op het werkelijke gedrag van deze buurtbewoners 
(gedragscomponent). Hierbij ligt de nadruk op de mate waarin bewoners de leefbaarheid in de wijk 
willen verbeteren. 
Naast deze twee manieren omschrijven Bolt en Torrance (2005) dat de invloed sociale cohesie het 
beste op individueel niveau gemeten kan worden. Vandaar ook dat er gekozen is voor een kwalitatief 
onderzoek aan de hand van interviews.  Bolt en Torrance (2005) stellen ook de mate van sociale 
cohesie in beeld kan worden gebracht door bijvoorbeeld te kijken naar de informele sociale 
contacten van een individu en door te kijken of een individu zich kan identificeren met een groep. In 
dit geval zal gekeken worden naar de oorspronkelijke en de nieuwe bewoners in Ondiep. Er zal 
gekeken worden of dat deze twee groepen bewoners zichzelf identificeren met Ondiep.  
 
Gedurende dit onderzoek zal er aandacht besteedt worden aan de bovengenoemde manieren van 
aanpak. Er zal gekeken worden of Ondiep als een integratiekader kan dienen voor de twee groepen 
bewoners (oorspronkelijke- & nieuwe bewoners). Ook zal uiteen gelicht worden welke kenmerken in 
de wijk van belang zijn voor de sociale cohesie in de wijk. De sociale cohesie in de wijk kan gemeten 
worden door enerzijds naar de mate van verbondenheid tussen de bewoners en de wijk te kijken en 
anderzijds naar de mate waarin bewoners actief zijn in de wijk. Volgens De Hart (2002, p.12) gaat 
sociale cohesie voornamelijk om "de mate waarin de bewoners gemeenschappelijke waarden delen. 
Er sprake is van een zekere sociale controle, van de aanwezigheid en interdependenties van sociale 
netwerken (…), van vertrouwen in andere bewoners en de bereidheid samen met hen te zoeken naar 
oplossingen voor collectieve problemen". Met deze definitie van De Hart (2002) kunnen de twee 
aanpakken van Needham & de Kam (2003) onderzocht worden. Hierbij zullen diverse vragen gesteld 
worden over de twee bovengenoemde componenten, de verbondenheid in de wijk en de activiteiten 
van de buurtbewoners. Zodra deze aanpakken onderzocht is, kan een vergelijking worden gemaakt 
met de drie dimensies van sociale cohesie zoals dat uiteen gelicht is door Bolt en Torrance (2005). Dit 
is eerder al beschreven in hoofdstuk 2. 
 
De vragen hieronder moeten uitwijzen in hoeverre de bewoners vinden dat er sprake is van sociale 
cohesie in Ondiep. Hiervoor moet de meerderheid van zowel de oorspronkelijke- als de nieuwe groep 
bewoners positief reageren op de onderstaande vragen. Van belang is ook om te vragen naar 
veranderingen die ontstaan zijn in de loop der jaren. Hierdoor kunnen eventuele verschillen tussen 
het heden en het verleden in kaart worden gebracht. Op deze manier kan gemeten worden hoe de 
sociale cohesie zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft. Om dit alles te kunnen meten zullen de 
volgende vragen gesteld worden, die allen betrekking hebben op de sociale cohesie in Ondiep: 
 

 Wat vindt u van de sfeer in de wijk?
 Is dit veranderd?
 Zo ja, hoe en waarom?
 In hoeverre kennen de bewoners van Ondiep elkaar?
 Gaan de (verschillende) bewoners uit Ondiep allemaal met elkaar om?
 Hoe gaan bewoners volgens u over het algemeen met elkaar om? Hoe zijn de sociale 

banden? 
 Is dit volgens u veranderd? Of zou het kunnen veranderen?
 Zo ja, hoe en waarom?
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 Wat zou volgens u moeten veranderen om de bewoners dichterbij elkaar te brengen?
 Gaan de mensen hier in de buurt op een prettige manier met elkaar om?
 In hoeverre voelt u zich prettig bij de mensen hier in Ondiep?

 
Sociale interactie/ Burgerparticipatie 
Met de term ‘sociale interactie’ zal in dit onderzoek de nadruk gelegd worden op sociale contacten 
die als onderdeel van een groter netwerk beschouwd worden. Het hebben van contacten met 
familie, kennissen, vrienden en buren is hier een voorbeeld van. Dit wordt ook wel ‘social ties’ 
genoemd. Het sociale netwerk van een gemiddeld individu bestaat voor één vijfde deel uit andere 
individuen die in dezelfde wijk wonen (Flap, 1999).  
Deze sociale interactie kan ook beïnvloed worden door de eerder benoemde buurtbinding en 
solidariteit in de wijk. Belangrijk hierbij is om vast te stellen welke factoren een rol spelen bij de 
totstandkoming van sociale interactie en in hoeverre de bewoners van Ondiep vinden dat er sprake is 
van (voldoende) sociale interactie.  
Om de sociale interacties van de bewoners uit Ondiep in beeld te krijgen, zal gevraagd worden naar 
hun sociale netwerken in de wijk. De mate van burgerparticipatie kan hierbij helpen. Op deze manier 
kan duidelijk worden in hoeverre bewoners actief zijn in de wijk. Er zal bijvoorbeeld nagegaan 
worden of veel bewoners met hun netwerken, in de wijk wonen en in hoeverre er contacten zijn met 
de omliggende buren.  
De onderstaande vragen zullen tot een analyse moeten leiden van de sociale interactie en de mate 
van burgerparticipatie in Ondiep. Om tot een juiste conclusie te komen is het van belang om de 
antwoorden van de oorspronkelijke- en de nieuwe bewoners naast elkaar te leggen. Hierdoor 
kunnen de (verschillende) opvattingen met elkaar vergeleken worden, waardoor zal blijken óf er 
sprake is van sociale interactie/ burgerparticipatie. En in welke mate dit aanwezig tussen de twee 
groepen bewoners in Ondiep. 
 

 Wat vindt u belangrijk in de wijk? 
 Ontbreek/ontbreken deze factor(en) aan Ondiep? 
 Zo ja, waaraan ziet u dat? 
 Wat vindt u van de inzet van de bewoners in Ondiep? 
 Valt u hierbij iets op? 
 Wat zou er moeten veranderen waardoor u zich beter/harder in wilt zetten voor Ondiep? 
 Wat vindt u van de omgang tussen de verschillende bewoners in Ondiep? 
 Valt u hierbij iets op? 
 Wat is de aanleiding voor uw mening? 

 

5.3.5 Selectie respondenten 

De eerder besproken interviews zullen worden gehouden bij zowel de nieuwe als de oorspronkelijke 
bewoners in Ondiep, om zo een gevarieerd beeld te krijgen van de verschillende geluiden en 
meningen. Getracht wordt om minstens vijftien interviews, van kwalitatief goede inhoud, te 
verzamelen. Hierbij zal niet alleen gelet worden op geen aansturing, door middel van de opgestelde 
interviewvragen, maar ook op de geloofwaardigheid, leeftijd en sociale positie van de geïnterviewde 
personen. Kandidaten voor deze interviews zullen selectief uit de wijk gekozen worden. Zo zullen 
bewoners niet alleen in de openbare ruimte, maar ook tijdens bijeenkomsten in de wijk 
aangesproken worden voor een afspraak. Belangrijk hierbij is wel dat zowel de nieuwe als de 
oorspronkelijke bewoners uit Ondiep aan het woord komen. Deze kenmerken moeten bij de analyse 
ervoor zorgen dat de validiteit van het onderzoek hoog eindigt. Hierdoor zullen deze interviews als 
het ware een leidraad vormen naar meer inzicht in het gedrag, de perceptie en de beleving van de 
twee bewonersgroepen én de sociale cohesie in Ondiep. Uiteindelijk zal het literatuuronderzoek, in 
combinatie met de gehouden interviews, een beeld schetsen van de effecten van de herstructurering 
op de sociale cohesie in Ondiep.  
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In de wijk zal selectief gezocht worden naar bewoners om een gesprek aan te gaan én die in staat zijn 
om de gestelde vragen te kunnen beantwoorden. Hierbij zal gelet worden op het verschil tussen de 
nieuwe en de oorspronkelijke bewoners van Ondiep. Deze bewoners zullen op afspraak thuis 
geïnterviewd worden. Ook zullen wijkactiviteiten (denk aan bijv. een wijkdag, braderie, wijkmarkt 
etc.) bezocht worden om in contact te komen met bewoners.  Hier kunnen beide groepen bewoners 
aangesproken worden, wat zou kunnen leiden tot een goed interview. De (gehouden) interviews 
zullen gebaseerd zijn een vooraf opgestelde topiclijst. Na het houden van een interview zal dit 
gesprek zo nauwkeurig mogelijk uitgeschreven worden om het vervolgens te kunnen analyseren aan 
de hand van het programma NVIVO. Vervolgens zullen de uitgewerkte interviews geanalyseerd 
worden. De uitgewerkte interviews zelf zullen terug te vinden zijn in de bijlagen (bijlage 2).  
 

5.3.6 Generaliseerbaarheid 

Een case studie, zoals dit onderzoek, is volgens Bryman (2008) niet een aanpak om een populatie aan 
te nemen. De geïnterviewde personen uit dit onderzoek kunnen daarom niet bedoeld zijn als een 
steekproef uit een bepaalde populatie. In plaats daarvan zullen de uitkomsten van deze 
geïnterviewden gegeneraliseerd worden naar een casestudie voor de wijk Ondiep. De nadruk zal dan 
ook liggen bij de kwaliteit van de theoretische conclusies, die ontstaan zijn uit de kwalitatieve data 
(diepte-interviews). Dit kan grote gevolgen hebben voor de generaliseerbaarheid van het onderzoek 
(Bryman, 2008). 
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6 De effecten van de herstructurering op de sociale cohesie in Ondiep 

6.1 Inleiding 
Dit onderzoek is een middel om meer inzicht te bieden als het gaat om de effecten van 
herstructurering op de sociale cohesie in de wijk Ondiep. Het streven is om in dit hoofdstuk, aan de 
hand van het eerdere literatuuronderzoek én de twaalf geïnterviewde bewoners uit Ondiep, een 
beeld te schetsen van de huidige situatie in de wijk Ondiep. Deze twaalf interviews zijn gehouden 
onder zowel oorspronkelijke- als nieuwe bewoners uit Ondiep. Om een duidelijk beeld te schetsen 
zal hieronder een analyse worden gegeven van de gehouden interviews. Deze zullen gekoppeld 
worden aan de eerder al besproken literatuur en factoren.  
 
Dit hoofdstuk is gewijd aan de wijk Ondiep en de huidige situatie van de wijk. Hierin wordt onder 
andere duidelijk dat Ondiep een wijk is met voornamelijk alleenstaande huishoudens. Het is ook een 
wijk waarin veel mensen wonen met een uitkering (21,7%). In Utrecht ligt dit percentage een stuk 
lager, namelijk op 11,6 procent. Hierdoor wonen er in Ondiep relatief veel werkzoekenden (5,5%) en 
minder mensen met een betaalde baan (58,2%). Voor de stad Utrecht zijn deze cijfers respectievelijk 
3,3% en 61,3%. Uit dit onderzoek blijkt ook dat het merendeel van de oorspronkelijke bewoners 
aangeven heeft geen betaalde baan te hebben. Diegenen die dit wel heeft, werkt in (de buurt van) 
Ondiep. Dit zijn ook de bewoners met een huurwoning. De nieuwe bewoners laten een heel ander 
kant zien: zij hebben een betaalde baan buiten Ondiep. Vaak gaat het ook om tweeverdieners binnen 
één huishouden. Daarnaast zijn dit de bewoners met een (nieuwe) koopwoning.  
 
Ondiep is ook een wijk met veel sociale huurwoningen. In 2006 bestond 81,6% van het totaal aantal 
woningen uit sociale huur. In 2011 was dit nog 75 procent. Dit percentage is nu aan het afnemen 
vanwege de bouw van de nieuwbouw. Hierbij worden ook woningen te koop aangeboden. De wijk 
kent nauwelijks hoogbouw (7,9%) vergeleken met heel Utrecht (39,6%). Hierdoor bestaat Ondiep 
voornamelijk uit eengezinswoningen (45,3%). Daarnaast is te zien dat de wijk voornamelijk 
opgebouwd is uit vooroorlogse woningen (59,8%). Vandaar dat er geconcludeerd kan worden dat 
veel woningen relatief oud zijn. Slechts 13,7% van de woningen stammen af van 1980 tot op heden. 
Daarom kan de behoefte en de vraag naar vernieuwing en herstructurering hieraan gekoppeld 
worden. Immers, de combinatie van het percentage sociale huurwoningen en het percentage 
vooroorlogse woningen kunnen samen leiden tot veel ontevredenheid en behoefte aan renovatie. 
 
Door deze cijfers en de situatie in de wijk heeft de Gemeente Utrecht, samen met Mitros en de 
andere corporaties in de wijk, ervoor gekozen om de wijk aan te pakken. Zo is er in 2004 een wijkvisie 
opgesteld om de wijk systematisch te verbeteren. Deze wijkvisie is overigens tot stand gekomen door 
de samenwerking tussen de Gemeente Utrecht, de woningbouwcorporaties én de bewoners. Deze 
herstructureringsplannen hebben uiteindelijk geleid tot het project ‘Levenslustig Ondiep’ (Gemeente 
Utrecht, 2003). De herstructurering in Ondiep valt onder het stedelijk niveau en is daarom een 
onderdeel van De Utrechtse Opgave (DUO). Hierdoor worden bewoners uit Ondiep geholpen met het 
vinden van woningen en het verkrijgen van een urgentie.  
 
De conditie van de woningen in Ondiep zijn niet allemaal hetzelfde. Vandaar dat er niet in alle 
gevallen gekozen is voor renovatie. Bepaalde delen van de wijk konden beter gesloopt worden om 
daarna nieuwbouwwoningen te realiseren. Hiervoor hanteert Mitros een percentage van het (totaal) 
aantal sloop/nieuwbouwprojecten op 41% aan (sociale) huurwoningen en 59% aan koopwoningen. 
Dit is iets wat in overleg met bewoners is afgesproken (Kei Kenniscentrum, 2012b). Daarnaast moet 
60% van de woningen, die onder de herstructurering vallen, eengezinswoningen zijn en de overige 
40% meergezinswoningen. Daarnaast is het van belang dat er van uitgegaan wordt Ondiep haar 
dorpse karakter kan behouden. Daarom is ervoor gekozen om bijvoorbeeld niet erg af te wijken van 
dat het aantal woningen én de typen woningen in de wijk (Mitros, 2012a). 
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Om deze herstructurering goed aan te pakken zijn de plannen in drie verschillende fasen gedeeld 
(paragraaf 4.4). Om deze herstructureringsfasen heen, is een ruimtelijk kader opgesteld. Dit houdt in 
dat de volgende vijf punten terugkomen in de herstructurering in Ondiep: 
 

 Het realiseren van dwarsverbindingen (oost-west). Dit moet de ruimtelijke samenhang 
tussen de buurten verbeteren en leiden naar een betere verbinding met de Vecht. 

 De versterking van het plan Berlage/Holsboer. Meer groen en wandbebouwing door middel 
van renovatie/nieuwbouw.  

 Meer groene vingers aan de Vecht. Hierdoor kan de invloedsfeer van de Vecht dieper de wijk 
in worden getrokken.  

 Het verdichten en versterken van een stedelijk karakter. Een verdichting van de spoorzone 
staat hierbij centraal. 

 De monumenten in de wijk. Monumenten in de wijk kunnen bij de herstructurering gebruikt 
worden als aanknopingspunten. 

 
De plannen komen pas tot uiting zodra de projecten (enig) vorm krijgen. Daarom is er in paragraaf 
4.5 een overzicht gemaakt van de belangrijkste projecten die verbonden zijn aan de herstructurering 
van Ondiep. Hieruit blijkt dat de projecten voor de Laan van Chartroise, de Boerhaaveplein en de 
Bomenbuurt uitgesteld worden voor in de toekomst. Hier doet Mitros momenteel onderzoek naar, 
om te zien wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Dit geldt overigens ook voor de projecten in 
Fruitbuurt Noord, Nijenoord West, Nijenoord Oost, Witte Wijk en de Vijgeboomstraat. Sterker nog: 
Mitros heeft kenbaar gemaakt om deze projecten (tijdelijk) te laten vervallen. Welke projecten nog 
wel door zullen gaan zijn de Kleine Wijk en het Fruitkwartier. Hier is Mitros momenteel mee bezig. 
Daarnaast zijn de projecten ‘De Speler’ en ‘Nieuw-Chartreuse II’ al opgeleverd. 
 
De volgende paragrafen zullen stilstaan bij de eerder besproken dimensies van de sociale cohesie 
(paragraaf 2.3.2). Per paragraaf zal uiteengezet worden wat de bevindingen zijn voor de betreffende 
dimensie. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat de ‘sociale controle’ dimensie hierin niet apart 
behandeld wordt. Deze keuze is gebaseerd op het feit dat deze dimensie sterk in verband staat met 
de ‘normen en waarden’ dimensie. Verder wordt er natuurlijk ook aandacht besteedt aan de term 
‘sociale cohesie’. Vervolgens zal het volgende hoofdstuk aan de hand van deze analyse een uitspraak 
doen over de mate van sociale cohesie in de wijk Ondiep.  

 

6.2 Normen en waarden in Ondiep 

Om de effecten van de fysieke herstructurering op de sociale cohesie te onderzoeken is in dit 
onderzoek ervoor gekozen om interviews af te nemen bij bewoners in Ondiep (bijlage 2). Gedurende 
dit onderzoek zijn in de wijk zowel oorspronkelijke- als nieuwe bewoners geïnterviewd. En aangezien 
niet iedereen zijn/haar persoonlijke gegevens in het onderzoek terug wilde zien, is er voor gekozen 
om alleen de voornamen van de geïnterviewde personen te benoemen. In deze paragraaf zullen deze 
interviews geanalyseerd worden.  
 
Tijdens de interviews is gebleken dat de oorspronkelijke bewoners een hele duidelijke mening 
hebben als het gaat om de fysieke kenmerken van Ondiep. Bijna alle geïnterviewde personen geven 
aan graag in hun huis te willen blijven wonen. Redenen hiervoor zijn onder andere de emotionele 
binding met het huis en de buurt, maar ook de opbouw van de huizen en de huurprijzen. Er is 
meerdere keren benadrukt dat de voorkeur van de oorspronkelijke bewoners uitgaat naar de 
bestaande woningen in de wijk, omdat de nieuwbouwwoningen niet in de smaak vallen. De 
oorspronkelijke bewoners geven de voorkeur niet aan deze nieuwbouwwoningen en/of 
koopwoningen omdat deze niet in smaak vallen vergeleken met de woningen waarin zij nu leven. Dit 
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komt in meerdere interviews als een duidelijke reden naar voren. Daarnaast is het te verwachten da 
deze oorspronkelijke bewoners niet de financiële middelen hebben om in deze huizen te wonen. 
Immers, het merendeel van deze bewoners geeft aan geen betaald baan te hebben. 
De nieuwe bewoners zijn, in tegenstelling tot de oorspronkelijke bewoners, juist wel erg 
geïnteresseerd in de nieuwbouwwoningen. Voor hen biedt een nieuwbouwwoning een vorm van 
garantie waaruit zij opmaken dat de huizen in goede staat zijn. Ook zijn deze nieuwe bewoners meer 
geïnteresseerd in koopwoningen in plaats van huurwoningen.  
 
Opvallend is wel de mening van de oorspronkelijke bewoners over de nieuwbouwwoningen. Hier 
blijken zij niet van onder de indruk te zijn. Aangegeven wordt dat deze huizen niet aantrekkelijk zijn 
voor deze groep bewoners. Een duidelijke reden wordt niet meteen gegeven. Wel laten de 
oorspronkelijke bewoners weten dat deze woningen hebben geleid tot minder interactie in de wijk. 
Zo is het voor deze groep bewoners belangrijk dat de woonkamer aan de voorkant van het huis 
ingedeeld is. Op deze manier kunnen zij de straat zien en onderlinge contacten onderhouden. Ook 
het in de gaten houden van de buren speelt hierbij een rol. Aangegeven wordt dat dit niet het geval 
is bij een aantal nieuwbouwwoningen. 
 
“Ze hebben die gezelligheid in de straat weggehaald. Want als je hier een kamer hebt aan de 
voorkant, dan heb je contact,” aldus Piet, die al 21 jaar in Ondiep woont. 
 
Het is interessant om te zien dat deze twee bewonersgroepen, ondanks hun verschillen, gemiddeld 
ongeveer dezelfde cijfer geven aan de wijk. De oorspronkelijke bewoners beoordelen de wijk nu met 
een 7,8. De nieuwe bewoners geven gemiddeld een 7,7 aan de wijk. Vijf jaar geleden zouden de 
oorspronkelijke bewoners nog steeds een 7,8 hebben gegeven, terwijl dit voor de nieuwe bewoners 
een 7,5 zou zijn geweest. Een kanttekening hierbij is dat niet alle nieuwe bewoners al vijf jaar in de 
wijk wonen. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de periode dat zij net in Ondiep zijn komen 
wonen en de huidige situatie in de wijk. Dat maakt ook dat de nieuwe bewoners, die voor dit 
onderzoek gesproken zijn, gemiddeld pas drie jaar in de wijk wonen, terwijl de oorspronkelijke 
bewoners gemiddeld 23,5 jaar in de wijk wonen.  
Wel geven beide groepen aan zich prettig te voelen in de wijk. Ook wordt door beide groepen 
benadrukt dat Ondiep, net zoals veel andere wijken, onregelmatigheden kent. Ondanks dit geven zij 
aan zich veilig te voelen in de wijk. Negatieve aspecten worden daardoor niet belicht, maar juist 
verantwoord toegelicht. 
 
Daarom kan gesteld worden dat de normen- & waardecomponent (Bolt & Torrance, 2005) redelijk 
stabiel is voor beide bewonersgroepen. Ondanks de onderlinge verschillen (hoofdstuk 6) bestaan er 
gelijkgerichte opvattingen over de wijk (in het algemeen). Het omgaan met elkaar blijkt in Ondiep 
geaccepteerd te zijn door zowel de oorspronkelijke- als de nieuwe bewoners. Hierover bestaan geen 
uiteenlopende meningen.  
 

6.3 Solidariteit in Ondiep 

Er zijn minder grote verschillen tussen de twee groepen bewoners, als het gaat om de solidariteit in 
de wijk. Zo geven de meeste oorspronkelijke bewoners aan dat zij zich niet actief hebben ingezet 
voor de wijk. Twee geïnterviewde bewoners (oorspronkelijke bewoners) vallen hierbuiten. Zij geven 
aan deel uit te maken van de bewonerscommissie. De overige geïnterviewde bewoners hebben 
toegelicht dat zij geen tijd of geen zin hebben om meer te ondernemen. Een reden hiervoor is 
tijdsgebrek. Maar er wordt ook aangegeven, dat het voor veel bewoners niet duidelijk is waar er in 
de wijk behoefte naar is. Daardoor weten de bewoners niet hoe zij actief kunnen worden en/of wat 
er in de wijk aangepakt kan worden. Dit geldt voor zowel de oorspronkelijke- als de nieuwe bewoners 
van Ondiep.  
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Daarnaast geven de oorspronkelijke bewoners aan dat zij erg goed voor elkaar zorgen. De buren 
onderhouden contact met elkaar en letten op elkaar, voor het geval dat er iets misgaat. Dit geeft een 
veilig gevoel. In de wintermaanden spreken zij elkaar wat minder. Maar zij gaan wel bij elkaar langs 
voor een kopje koffie. In de zomermaanden is het contact intensiever. Aanleiding hiervoor is het feit 
dat de oorspronkelijke bewoners vaker gezamenlijk buiten gaan zitten.  
Bij de nieuwe bewoners zit dit anders in elkaar. Zij geven aan dat zij ook kunnen rekenen op hun 
buren. Maar in de buurten met nieuwbouwwoningen letten de bewoners niet op elkaar, zoals dat 
wel gebeurt bij de oorspronkelijke bewoners. Wel geven beide bewonersgroepen aan dat het contact 
met de buren goed is en dat men op elkaar kan rekenen. Hierbij wordt er geen onderscheiding 
gemaakt. Daarom kan gesteld worden dat de mate van solidariteit in de wijk goed is. Wel kan dit nog 
verder versterkt worden door beide groepen bewoners meer te betrekken bij de gebeurtenissen en 
de activiteiten in de wijk.  
 
Sociale gelijkheid staat binnen deze dimensie van de sociale cohesie centraal. Beide groepen geven 
aan goede contacten te hebben met de buren en hun omgeving. Bij de oorspronkelijke bewoners is 
dit, in vergelijking met de nieuwe bewoners, sterker aanwezig. De nadruk ligt hierbij op het 
aanbieden van hulp, zonder dat de bewoners daar iets voor terugverwachten (Mollenhorst et al, 
2005). Zowel de oorspronkelijke- als de nieuwe bewoners geven aan dit graag te willen. Hierdoor kan 
gesteld worden dat de mate van solidariteit sterk aanwezig is bij beide bewonersgroepen. 
 

6.4 Sociale interactie in Ondiep 

Wat betreft de mate sociale interactie in de wijk, geven de oorspronkelijke bewoners aan dat zij het 
belangrijk vinden dat er saamhorigheid is. De bewoners van Ondiep zouden beter rekening met 
elkaar kunnen houden en zich socialer gedragen. Daarnaast wordt het aanbieden van goede 
voorzieningen voor onder andere ouderen en jongeren aangekaart. Voornamelijk de jongeren 
hebben weinig voorzieningen in de wijk. De nieuwe bewoners geven juist aan zaken zoals scholen, 
veiligheid en bereikbaarheid belangrijk te vinden. Deze verschillen kunnen gekoppeld worden aan de 
sociale factoren van de bewonersgroepen. Wel zijn beide groepen tevreden met de inzet van de 
bewoners. Aangegeven wordt dat iedereen zijn/haar best doet om de wijk netjes en rustig te 
houden.  
 
Daarnaast geven zowel de oorspronkelijke- als de nieuwe bewoners aan dat het belangrijk is dat er 
meer rust komt in de wijk. Er moet meer duidelijkheid komen over het verloop van de 
herstructurering. Zodra de daarbij behorende projecten worden afgerond, zou er ook meer rust 
kunnen komen. Ook het ‘met rust laten’ van de bewoners zou goed zijn voor Ondiep. Daardoor 
kunnen de bewoners beter aangeven waar zij voor staan, en zal de onrust in de wijk afnemen. 
Tenslotte zijn beide bewonersgroepen het eens over de rol van tijd en kinderen in de wijk. De 
kinderen moeten als basis worden beschouwd voor een betere toekomst. Tijd zal in de loop der jaren 
leiden tot meer menging en acceptatie. Hierdoor zouden de sociale interacties verder toe kunnen 
nemen.  
 
Tenslotte kan de gedragscomponent (Bolt & Torrance, 2005) deze sociale interactie nader toelichten. 
Uit eerdere onderzoeken (van der Horst e.a., 2001) is gebleken dat huidige bewoners niet meer 
allemaal dezelfde levenspaden hebben. Dit komt door onder andere de opkomst van individualisme. 
Hierdoor nemen de onderlinge interacties af. Het gedrag van de bewoners verandert. Zo ook in 
Ondiep. Door de komst van nieuwe bewoners krijgt Ondiep te maken een ander soort interactie, in 
vergelijking met vóór de herstructurering. Een gevolg hiervan is dat bewoners zich minder actief 
opstellen in de wijk. Dat is ook terug te lezen in de interviews: uit de twaalf geïnterviewde bewoners 
gaven slechts twee bewoners aan zich in te zetten voor de wijk. Zij gaven aan in de 
bewonerscommissie te zitten. De overige tien bewoners hebben aangegeven of geen tijd hiervoor te 
hebben óf geen zin. Hierbij moet wel benadrukt worden dat deze twee bewoners beiden beschouwd 
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worden als oorspronkelijke bewoners. Dit komt overeen met de theorie van Van Beckhoven & Van 
Kempen (2002). Die stellen dat bewoners met lagere inkomens meer onderlinge interactie laten zien 
in de wijk. In vergelijking met de sociale kenmerken tussen de oorspronkelijke- en de nieuwe 
bewoners klopt dit ook. Zo is uit dit hoofdstuk gebleken dat de oorspronkelijke bewoners een grotere 
mate van sociale interactie laten zien, in vergelijking met de nieuwe bewoners. 

6.5 Buurtbinding in Ondiep 

Als er gekeken wordt naar de tijdsbesteding van de Ondiepers dan valt het op dat de oorspronkelijke 
bewoners meer tijd doorbrengen in de wijk. Zij geven aan graag in de wijk te zijn en veel van hun 
activiteiten in de wijk te doen. Dit wordt ook versterkt door bekenden en familie in de wijk. Hierdoor 
wordt er op sociaal gebied ook veel activiteiten ondernomen in de wijk. Deze groep bewoners geeft 
aan veel sociale contacten te onderhouden. Het contact met de buren in de straat is erg goed en 
intensief. Iedereen kent elkaar. Ook buiten de straat/buurt zijn veel bekenden waarmee contacten 
onderhouden worden. Met de buren is het contact zo goed dat er zelfs sprake is van een veiliger 
gevoel. Deze oorspronkelijk bewoners geven aan het fijn te vinden om elkaar in de gaten houden. Dit 
wordt erg positief opgevat, omdat dit een manier is om te laten zien dat zij klaar staan voor elkaar. Er 
wordt voor elkaar gezorgd. De contacten zijn zelfs zo goed dat er in de zomermaanden vaak buiten 
gezeten wordt (aan de straatkant). Hierdoor zien en spreken deze groep bewoners meer mensen, 
waardoor de buurtbinding toeneemt. Dit zorgt ervoor dat deze groep bewoners een sterke binding 
met de wijk krijgen. Daarom geven alle geïnterviewde personen uit deze groep aan in Ondiep te 
willen blijven wonen. Het verhuizen uit Ondiep lijkt onmogelijk, omdat aangegeven wordt dat het 
contact met de buren en het gevoel in de wijk erg belangrijk zijn. 
 
Voor de nieuwe bewoners zit dit anders in elkaar. Zij geven aan minder tijd in de wijk door te 
brengen. De belangrijkste reden hiervoor zijn de lange werktijden en het drukke (persoonlijke) 
schema. Overdag verblijven deze bewoners vaak buiten Ondiep. Ook geven zij aan dat er vaak buiten 
de wijk gerecreëerd wordt (in hun vrije tijd). Dit komt omdat familie en vrienden van deze nieuwe 
bewoners niet in Ondiep wonen. Daarnaast wordt het bezoeken van het uitgaansleven in de stad 
benoemd, terwijl de oorspronkelijke bewoners dit niet aangeven. Een verklaring hiervoor kan het 
leeftijdsverschil tussen deze groepen zijn. De nieuwe bewoners zijn namelijk een stuk jonger, 
vergeleken met de oorspronkelijke bewoners die geïnterviewd zijn.  
Daarnaast geven de nieuwe bewoners dat zij hun buren in de straat wel van gezicht kennen, maar 
dat dit contact erg oppervlakkig is. Alleen de band met de naaste buren worden als ‘hecht’ ervaren. 
Ook is er niet veel contact met andere wijkbewoners omdat deze groep niet vaak buiten te vinden is. 
Zelfs de boodschappen worden niet altijd in de wijk gedaan. Dit gebeurt ook wel eens in de buurt van 
de werkgever, onderweg naar huis. Aangegeven wordt dat het contact met de directe buren wel van 
belang is en dat dit wel goed onderhouden wordt. Maar door tijdgebrek worden weinig andere buren 
gesproken. Dit zorgt ervoor dat deze groep minder contact maakt met andere bewoners in de wijk, 
waardoor de buurtbinding van deze groep minder sterk is, vergeleken met de oorspronkelijke 
bewoners. Overigens geven alle nieuwe bewoners aan dat zij in de toekomst wel willen verhuizen uit 
Ondiep. Zij zien zichzelf, op de langere termijn, liever aan de rand van of net buiten Utrecht wonen.  
 
Deze informatie kan gekoppeld worden aan de belevingscomponent van Bolt & Torrance (2005). Bij 
de oorspronkelijke bewoners is deze belevingscomponent sterk aanwezig. Dit komt omdat de 
oorspronkelijk bewoners aangeven trots te zijn op Ondiep en hun woonomgeving. Zij denken er niet 
aan om uit de wijk te verhuizen en hebben een sterk gevoel voor Ondiep en hun omgeving. Ook kan 
gesteld worden dat er sprake is van een gezamenlijke identiteit, aangezien deze groep bewoners veel 
onderlinge sociale contacten onderhouden in de wijk. Voor deze groep bewoners is er dus sprake van 
zowel de fysieke- als sociale aspecten van buurtbinding.  
Bij de nieuwe bewoners is de mate van de belevingscomponent minder sterk aanwezig. Bij deze 
groep is de binding met de wijk minder duidelijk zichtbaar. Zij zijn erg tevreden over de wijk én hun 
woonomgeving, maar beschouwen dit (nog) niet als een gezamenlijke ‘trots’. De sociale aspecten 
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laten (nog) geen gevoelens zien van sociale verbondenheid. De onderlinge contacten zijn in de wijk 
minder sterk, vergeleken met de oorspronkelijke bewoners. Daarnaast is de fysieke betrokkenheid 
ook nog niet groot. De onderlinge verbondenheid met de wijk is in mindere mate aanwezig, omdat er 
weinig contact is met de buurt. Dit zorgt ervoor dat de twee bewonersgroepen ieder een andere 
identificatie hebben met de buurt. De belevingscomponent verschilt daarom per bewonersgroep. 
 

6.6 De mate van sociale cohesie in Ondiep 

De mate van sociale cohesie scoort goed in Ondiep. Zo geven zowel de oorspronkelijke- als de 
nieuwe bewoners aan dat de sfeer in Ondiep erg goed en gezellig is. Er wordt niet geklaagd over een 
(groot) verschil met vroeger. Dat is ook terug te zien in de cijfers die zij toekennen aan de wijk (zie 
begin paragraaf 6.2). Wel wordt aangegeven er meer rust en stabiliteit aankomt. Dit komt doordat 
sommige projecten al af zijn en er in de wijk nog nauwelijks lege woningen te vinden zijn. De 
oorspronkelijke bewoners geven aan dat de nieuwe bewoners zich snel aanpassen aan de wijk. Wel 
geven de nieuwe bewoners aan dat zij niet veel mensen kennen in de wijk, in tegenstelling tot de 
oorspronkelijke bewoners. In de praktijk ervaren deze nieuwe bewoners wel dat er sprake is van 
‘kliekjesvorming’: op schoolpleinen en tijdens activiteiten merken zij dat de wijk (nog) niet gemengd 
is. De sociale banden zijn (nog) niet zodanig sterk dat er geen verschillen tussen de groepen 
bewoners te zien zijn. Dit wordt ook veroorzaakt door de sociale kenmerken van een individu. Zo 
wonen de oorspronkelijke bewoners al jaren in de wijk en hebben zij in de loop der jaren een 
netwerk opgebouwd. De nieuwe bewoners hebben hier nog tijd voor nodig. Zij geven namelijk aan 
minder lang in de wijk te wonen en erg druk te zijn met hun carrières. Desondanks wordt het 
onderlinge contact goed beoordeeld. Beide bewonersgroepen geven aan elkaar te respecteren en 
zich prettig te voelen in Ondiep.  
 
Tijd blijkt toch een belangrijke factor te zijn voor beide bewonersgroepen. Zo geven beide groepen 
bewoners aan dat door de herstructurering in de wijk zowel fysieke- als sociale veranderingen 
teweeg zijn gebracht: de bouw van nieuwbouwwoningen heeft ertoe geleid dat een deel van de 
oorspronkelijke bewoners verhuisd zijn. Daardoor wonen er ook nieuwe bewoners in de wijk. Maar 
deze verschillen zijn niet zodanig groot, dat er overlast heerst. Wel is te merken dat in de straten 
en/of buurten waar nieuwbouwwoningen staan, een ander sfeer heerst. De straten waar alleen nog 
oorspronkelijke bewoners wonen, en dus ook huurwoningen staan, voelen levendiger aan. Er is dus 
wel sprake van een verandering in de sociale cohesie. Toch doen de twee bewonersgroepen er alles 
aan om de verschillen klein te houden.  
 
Als de definitie van Schuyt (1997, p. 18) hieraan gekoppeld wordt, dan wordt het duidelijk dat de 
mate van sociale cohesie niet hetzelfde is voor beide bewonersgroepen. De oorspronkelijke 
bewoners kennen samen een sterkere onderlinge bindingskracht, vergeleken met de nieuwe 
bewoners. De oorspronkelijke bewoners kenmerken zich door een groter netwerk en een sterkere 
saamhorigheid. Het zijn sterke individuen, die zich sterk met elkaar verbonden voelen. Dit, terwijl de 
nieuwe bewoners de indruk geven meer geconcentreerd te zijn op hun persoonlijke kenmerken, in 
plaats van de groepskenmerken én een binding met de wijk. Dit hoeft echter geen dramatische 
gevolgen te hebben. Het is namelijk mogelijk dat er verschillen zijn binnen een wijk. Immers, niet 
iedereen is hetzelfde.  
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7 Conclusie 

 

7.1 Conclusie 
Dit hoofdstuk zal een afrondende beschrijving geven van dit onderzoek. Er zal eerst een heldere 
conclusie worden gegeven, waarna er een aantal aanbevelingen zullen volgen. Om tot een duidelijke 
conclusie te komen zal deze paragraaf in het teken staan van de centrale probleemstelling (paragraaf 
1.2) in dit onderzoek. Deze luidt als volgt: 
 
Wat is het effect van de fysieke herstructurering in Ondiep op de sociale cohesie in de wijk en welke 
factoren liggen hieraan ten grondslag? 
 
De herstructurering in Ondiep heeft een duidelijk effect gehad op de sociale cohesie in Ondiep. De 
plannen rondom deze herstructurering blijken niet alleen ambitieus te zijn, maar het is ook gebleken 
dat een deel van deze plannen momenteel onuitvoerbaar is. Dit heeft ertoe geleid dat er 
onduidelijkheid is ontstaan in de wijk. De combinatie van de herstructurering en de toenemende 
onduidelijkheid hebben in Ondiep invloed gehad op de mate van sociale cohesie in de wijk.  
Hierbij is te zien dat de normen- & waardencomponent, onder zowel de oorspronkelijke- als de 
nieuwe bewoners in Ondiep, redelijk stabiel is. Beide bewonersgroepen delen dezelfde opvattingen 
over de wijk. Daarnaast is duidelijk geworden dat de twee groepen elkaars aanwezigheid accepteren. 
Dit is van belang voor de sociale cohesie in de wijk. Maar het zegt echter weinig over de onderlinge 
verschillen.  
 
Deze verschillen worden beter zichtbaar als er gekeken wordt naar de buurtbinding. Zo blijkt dat er 
bij de oorspronkelijke bewoners sprake is van een sterkere mate van de belevingscomponent. Deze 
groep bewoners hebben een duidelijke mening over Ondiep: hier zijn ze trots op. Hier willen zij de 
rest van hun leven blijven wonen. Dit schep een sterke onderlinge binding en is er ook sprake van 
een gezamenlijke identiteit.  
 
De nieuwe bewoners laten in mindere mate een onderlinge binding zien met de wijk. Deze groep 
geeft aan weinig tijd door te brengen in de wijk. Hierdoor maken zij minder vaak contact met andere 
bewoners uit de wijk, waardoor er nauwelijks sprake is van onderlinge binding. De sociale 
verbondenheid met Ondiep is bij de nieuwe bewoners minder goed zichtbaar, vergeleken met de 
oorspronkelijke bewoners. Dit leidt ertoe dat deze twee bewonersgroepen niet dezelfde identificatie 
hebben van Ondiep. De mate van de belevingscomponent verschilt daarom per bewonersgroep. 
Daarnaast laat de gedragscomponent zien dat de onderlinge interacties in de wijk afgenomen zijn. 
Niet alleen de herstructurering heeft hier invloed op, maar bijvoorbeeld ook de opkomst van het 
individualisme. Deze laatste is voornamelijk goed waarneembaar bij de nieuwe bewoners: zij geven 
aan veel meer bezig te zijn met hun eigen leven in plaats met de mensen om hun heen. De 
oorspronkelijke bewoners geven juist aan het fijn te vinden om onderlinge contacten en interacties 
te onderhouden. Hier wordt meer waarde aan gehecht door de oorspronkelijke bewoners. 
 
Toch geven beide bewonersgroepen aan goede contacten te hebben met de buren. Ook geven zij 
aan tevreden te zijn met hun omgeving. Het aanbieden van hulp aan bijvoorbeeld de buren wordt 
door beide groepen als normaal beschouwd. Wel wordt aangenomen dat ook hierin verschillen 
bestaan. Zo ervaren de oorspronkelijke bewoners het bieden van hulp anders dan de nieuwe 
bewoners. De oorspronkelijke bewoners houden bijvoorbeeld elkaar echt dagelijks in de gaten. Dit 
zien zij als het aanbieden van hulp, terwijl de nieuwe bewoners het aanbieden van een kopje suiker 
als hulp beschouwen.  
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Kortgezegd hebben de fysieke veranderingen in Ondiep, veroorzaakt door de herstructurering, ertoe 
geleid dat de samenstelling van de wijk veranderd is. Hierdoor zijn oorspronkelijke bewoners uit de 
wijk verhuisd en zijn er nieuwe bewoners bijgekomen. Deze nieuwe bewoners hebben ‘afwijkende’ 
sociale factoren, vergeleken met de oorspronkelijke bewoners in Ondiep. Dit zorgt voor de nodige 
veranderingen op sociaal gebied. Daarom verschilt de mate van sociale cohesie dan ook per 
bewonersgroep, aangezien de belangen van deze twee groepen niet overeenkomen. Gesteld kan 
worden dat er sprake is van verschillen tussen zowel de sociaal-culturele als de sociaal-economische 
kenmerken. Zo wonen de oorspronkelijke bewoners in huurwoningen, hebben een lager inkomen en 
hechten meer waarde aan saamhorigheid en binding in de wijk. Dit, terwijl de nieuwe bewoners in 
koopwoningen wonen, jong(er) zijn en een hoger inkomen hebben. Daarnaast stellen zij minder 
waarde aan het onderhouden van contacten én denken zij individualistischer.  
 
Toch heerst er een goede sfeer in de wijk én tussen de twee groepen bewoners. Ondanks deze 
verschillen is het streven nog steeds om van Ondiep een hechte en gezellige wijk te maken. Wel kan 
gesteld worden dat de sociale cohesie, door de effecten van de herstructurering, een deuk heeft 
opgelopen. Dit zal ook zo blijven als er nog sprake is van herstructurering in de wijk, want niet alleen 
de wijk wordt (fysiek) onder de handen genomen, maar ook de bewoners (sociaal) ervan. En zolang 
er nog onduidelijkheid heerst over de plannen, dan zal Ondiep nog onrustig blijven. Ook het herstel 
van de sociale cohesie zal langer op zich laten wachten. Zo geeft de meerderheid van de bewoners 
aan dat de rust zal terugkeren zodra de projecten afgerond zijn en de bewoners zich weer in de wijk 
kunnen vestigen. Momenteel verkeren nog veel bewoners in grote onduidelijkheid over hun 
woningen en hun toekomst in de wijk. Dit brengt onrust met zich mee, waardoor de sociale cohesie 
kwetsbaarder zal worden.  
 
Gesteld kan worden dat de mate van sociale cohesie niet hetzelfde is voor beide groepen bewoners. 
Daardoor wordt het lastig om één uitspraak te doen voor heel Ondiep. Zo kennen de oorspronkelijke 
bewoners aan de ene kant een sterkere onderlinge bindingskracht en is er sprake van een onderlinge 
verbondenheid. Dit, terwijl de nieuwe bewoners vaker gefocust zijn op hun individuele en 
persoonlijke kenmerken, in plaats van groepskenmerken van de wijk. Al met al kan er geconcludeerd 
worden dat de komst van de nieuwe bewoners in Ondiep ertoe heeft geleid dat er verscheidenheid is 
ontstaan in het denken van de bewoners. Dit is zeker niet negatief, maar het leidt nu wel tot een 
afnemende sociale cohesie, vergeleken met de tijd voor de herstructurering.  
Daarom is het van belang dat de herstructurering en de (concrete) plannen hieromheen snel bekend 
worden gemaakt. Op die manier kunnen de bewoners in Ondiep verder. Ook kan de focus dan beter 
gevestigd worden op de onderlinge interactie tussen de twee groepen bewoners, waardoor de 
sociale cohesie versterkt kan worden.   
 

7.2 Aanbevelingen 
De effecten van de herstructurering op de sociale cohesie heeft in Ondiep heeft niet direct te maken 
met de fysieke veranderingen in de wijk. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit eerder afhangt van de 
sociale factoren in de wijk. Deze paragraaf zal daarom gewijd worden aan een aantal aanbevelingen 
voor zowel de Gemeente Utrecht als Mitros (woningcorporatie in Ondiep).  
 
Beide groepen bewoners geven aan tevreden te zijn met de plannen omtrent de herstructurering  in 
de wijk. Toch geven, voornamelijk de oorspronkelijke bewoners, aan kritisch te kijken naar het 
verloop van het proces. Deze groep bewoners is van mening dat de plannen en de projecten beter 
aangepakt kunnen worden. Zo geven de oorspronkelijke bewoners aan dat zij nog altijd kampen met 
veel onduidelijkheden omtrent de renovatie van bepaalde buurten. Dit is iets wat al langer speelt in 
de wijk. Daarom zou het nuttig zijn om bijvoorbeeld per buurt (in Ondiep) meer informatie te 
verspreiden. Het is van belang dat dit niet altijd op wijkniveau gebeurt, maar juist op buurtniveau. 
Ook is gebleken dat een merendeel van de geïnterviewde bewoners aangeeft dat zij liever op de 
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hoogte zijn van de gebeurtenissen in de straat of de buurt, in plaats van heel Ondiep. Dit geldt voor 
zowel de oorspronkelijke- als de nieuwe bewoners van Ondiep. Nieuwsberichten over de 
herstructurering in een bepaalde buurt zou bijvoorbeeld ook in de vorm van een lokale bijeenkomst 
verspreid kunnen worden. Zo geven veel oorspronkelijke bewoners aan dat zij nieuws uit de wijk 
opvangen door anderen in de wijk te spreken. Het is dan ook de moeite waard om dit als een 
kenmerk van de oorspronkelijke bewoners op te vatten. Informatie komt bij deze groep mensen het 
snelst aan als het mondeling gebeurt. In tegenstelling tot de oorspronkelijke bewoners geven de 
nieuwe bewoners juist aan (nog) niet veel mensen uit de wijk te spreken.  Voor deze nieuwe groep is 
het van belang dat nieuws uit de wijk ook digitaal terug te vinden is. Aangegeven wordt dat deze 
groep bewoners, naast de papieren nieuwsbrieven uit de wijk, ook vaak gebruikt maakt van digitale 
nieuwsbronnen en sociale media, zoals Facebook en Twitter.  
 
Daarom moet men streven naar een betere en meer efficiëntere manier van verspreiding. Op deze 
manier kunnen de verschillende groepen bewoners sneller en beter bereikt worden, waardoor de 
kans op onduidelijkheden in de wijk afneemt. De verspreiding van informatie moet vaker 
geconcentreerd zijn op buurtniveau, waardoor de informatie efficiënter en duidelijker overkomt bij 
de bewoners. Voor de oorspronkelijke bewoners moet de nadruk liggen op face-to-face contacten. 
Voorbeelden hiervan zijn bijeenkomsten op buurtniveau of een contactpersoon die vaak in de wijk te 
vinden is (en veel mensen spreekt). De nieuwe bewoners worden het beste digitaal bereikt. Denk 
hierbij een intensief gebruikte Twitter- en/of Facebookaccount of de verspreiding van 
nieuwsberichten via een email. Maar ook een goed geïntroduceerde website voor de 
herstructurering (of Ondiep) zou hiervoor geschikt zijn.  
Het bieden van meer duidelijkheid en meer inzicht in de stand van zaken kan van invloed zijn op de 
sociale cohesie in de wijk. Op deze manier kunnen de bewoners beter opmaken waar zij aan toe zijn. 
Nu geven vooral de oorspronkelijke bewoners aan, dat de plannen voor de herstructurering zo vaak 
veranderd zijn, dat zij niet meer goed weten wanneer alles achter de rug is. Dit zorgt niet alleen voor 
onduidelijkheid in de wijk, maar het veroorzaakt ook ontevredenheid en enige vorm van onrust en 
irritatie. Het is begrijpelijk dat in economische tijden zoals nu niet alle projecten afgemaakt en/of 
aangepakt kunnen worden. Maar voor de bewoners en de wijk is het wel van belang dat deze 
veranderingen meerdere keren goed verspreid worden. Zeker in een wijk zoals Ondiep, wat 
gekenmerkt wordt door een dorps karakter. 
  
Uit dit onderzoek blijkt ook dat de sociale cohesie in de wijk niet per se gebonden is aan 
beleidsaanpassingen. Veel bewoners geven aan dat tijd en de kinderen in de wijk samen zullen leiden 
tot een toenemende sociale cohesie. Dit geldt voor zowel de oorspronkelijke- als de nieuwe 
bewoners. Een verklaring hiervoor is makkelijk te vinden. Immers, in tegenstelling tot de 
oorspronkelijke bewoners kennen veel nieuwe bewoners in Ondiep nog niet veel mensen waarmee 
zij veel contact hebben. Dit komt niet alleen door de tijdsduur waarin zij in Ondiep wonen, maar ook 
doordat zij een ander leven leiden. De nieuwe bewoners zijn veelal tweeverdieners die nauwelijks 
thuis zijn en dus weinig tijd hebben voor contact. Naarmate de tijd vordert, zullen deze nieuwe 
bewoners instaat zijn om meer contact met hun omgeving te maken. Hierdoor hebben de twee 
bewonersgroepen in Ondiep meer tijd nodig om elkaar te leren kennen. En sociale cohesie is iets wat 
kan groeien. In dit geval kan tijd hierin een belangrijke rol spelen. Ook de kinderen, die nu niet zo 
lang in de wijk wonen, kunnen zorgen voor een toenemende sociale cohesie. Zodra deze nieuwe 
generatie (gezamenlijk) opgroeit, zullen de onderlinge verschillen tussen de twee bewonersgroepen 
afnemen. Dit zou kunnen leiden tot meer binding tussen de (groepen) ouders en de wijk zelf.  
 
Daarom kan gesteld worden dat de sociale cohesie in de wijk Ondiep verbeterd en versterkt kan 
worden. Dit kan door middel van twee factoren, namelijk: een betere nieuwsverspreiding (over de 
gang van zaken) en tijd (om naar elkaar toe te groeien). Door de combinatie van deze twee factoren 
worden de bewoners voorzien in hun behoeften. Ook krijgen zij de ruimte om een goede basis met 
elkaar op te bouwen. De Gemeente Utrecht zou hierin een faciliterende rol op zich kunnen nemen, 
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zodat de situatie in de wijk beter in beeld kan worden gebracht. Het is van belang dat hierdoor meer 
rust gecreëerd wordt in de wijk, waardoor de bewoners zich kunnen ontspannen. Dit alles kan er 
uiteindelijk voor zorgen dat de twee bewonersgroepen beter naar elkaar toegroeien. Hierdoor zal de 
sociale cohesie in de wijk versterkt worden. Kortom: gun de bewoners meer rust door middel van 
duidelijkere informatie én tijd! 
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9 Topiclijst 

 
Persoonlijke gegevens: 

 Mogen uw persoonlijke gegevens gebruikt worden voor dit interview? (naam) 
 Wie bent u? (naam, leeftijd)
 Waar in Ondiep woont u?
 Huur of koopwoning?
 Hoe lang woont u hier al?
 Werkt u? Zo ja, in of buiten Ondiep?
 Verblijft u vaak in de wijk? (bijv. doet u boodschappen in de wijk/ op bezoek in de wijk?)

 
Herstructurering: 

 Zou u in een andere soort woning willen wonen?
 Wilt u in Ondiep blijven wonen?
 Wat vindt u van de wijk Ondiep?
 Vindt u dat de wijk veranderd is?
 Zo ja, hoe en waarom?
 Woont u liever in de nieuwe of de bestaande woningen in Ondiep?
 Als u Ondiep nu een cijfer zou geven, wat zou u dan geven?
 Als u Ondiep 5 jaar geleden een cijfer mocht geven, wat zou dat dan geweest zijn?
 Indien (grote) verschil: waarom geeft u deze cijfers?

 
Beleid 

 Bent u op de hoogte van de plannen en de veranderingen in de wijk?
 Zou u meer informatie willen ontvangen?
 Waarover zou u meer informatie willen ontvangen?
 Wat vindt u van de plannen voor Ondiep?
 Wat vindt u van de woningen in Ondiep?
 In hoeverre bent u tevreden met de plannen voor de wijk? Waarom? 

 
Sociale cohesie 

 Heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet om de leefbaarheid en/of de veiligheid in 
Ondiep te verbeteren?

 Zo ja, wat heeft u gedaan?
 Zou u wel wat in de wijk willen ondernemen? (actief willen zijn?)
 Wat kunnen bewoners zelf doen om de sfeer in de wijk te verbeteren?
 Hoe zorgen de Ondiepers voor elkaar?
 Ziet u hierin verschillen?
 Zou u kunnen rekenen op de hulp van een van uw buren, mocht dat nodig zijn?
 Andersom: zou u uw buren hulp aan willen bieden?
 Zijn er bepaalde mensen/groepen in de wijk aan wie u geen hulp zou verlenen?
 Zo ja, waarom niet?
 Wat voor activiteiten onderneemt u in Ondiep? (boodschappen/werken/recreëren)
 Hoeveel uur per dag neemt u tijd door in Ondiep?
 Kent u veel mensen die in de wijk wonen?
 Onderhoudt u veel sociale contacten binnen Ondiep?
 En heeft u veel contact met mensen, buiten u gezin om, in Ondiep?
 Zijn dit u buren?
 Hoe gaat u met u buren om? (En hoe gaan zij met u om?)
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 Wilt u in Ondiep blijven wonen?
 Wat houdt u tegen om te verhuizen uit Ondiep?
 Wat vindt u belangrijk in de wijk? 
 Ontbreek/ontbreken deze factor(en) aan Ondiep? 
 Zo ja, waaraan ziet u dat? 
 Wat vindt u van de inzet van de bewoners in Ondiep? 
 Valt u hierbij iets op? 
 Wat zou er moeten veranderen waardoor u zich beter/harder in wilt zetten voor Ondiep? 
 Wat vindt u van de omgang tussen de verschillende bewoners in Ondiep? 
 Valt u hierbij iets op? 
 Wat is de aanleiding voor uw mening? 
 Wat vindt u van de sfeer in de wijk?
 Is dit veranderd?
 Zo ja, hoe en waarom?
 In hoeverre kennen de bewoners van Ondiep elkaar?
 Gaan de (verschillende) bewoners uit Ondiep allemaal met elkaar om?
 Hoe gaan bewoners volgens u over het algemeen met elkaar om? Hoe zijn de sociale 

banden? 
 Is dit volgens u veranderd? Of zou het kunnen veranderen?
 Zo ja, hoe en waarom?
 Wat zou volgens u moeten veranderen om de bewoners dichterbij elkaar te brengen?
 Gaan de mensen hier in de buurt op een prettige manier met elkaar om?
 In hoeverre voelt u zich prettig bij de mensen hier in Ondiep?
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10 Bijlagen 

 

1. Analyse projectenlijst Mitros in relatie tot Bouwen aan de Stad afspraken 
 
1 Toelichting 
Mitros heeft 2 lijsten aangeleverd: 
Lijst 1: Projecten die WEL doorgaan.  
Lijst 2: Projecten in voorbereiding met geplande start bouw tot en met 2020.  
Ik heb deze lijsten geanalyseerd in relatie tot Bouwen aan de Stad: dus wat hebben we afgesproken 
versus wat gaat Mitros doen.  
Per project uit Bouwen aan de Stad heb ik bekeken samen met Mitros bekeken hoe zich dat verhoudt 
tot deze nieuwe lijsten van Mitros. De vraag daarbij is dus: waar zitten de grote verschillen? 
 
2. Algemeen  
In Bouwen aan de Stad is afgesproken dat we het productieprogramma jaarlijks gezamenlijk 
actualiseren als externe factoren (zoals woningmarkt, eisen WSW, CFV) daar aanleiding toe geven.  
Als we het productieprogramma dus gezamenlijk bijstellen dan past dit binnen Bouwen aan de Stad.  
De overige 'harde' afspraken uit Bouwen aan de Stad (minimale omvang sociale 
huurwoningvoorraad, labels PKVW, duurzaamheid, verkoop, etc) blijven bestaan. Op die vlakken 
staan we er goed voor laat de eerste rapportage zien, dus er is op dit moment geen sprake van het 
openbreken of niet nakomen van afspraken Bouwen aan de Stad.  
 
3 Lijst 1 
Op deze lijst staan alleen de projecten waar Mitros juridische verplichting is aangegaan tot 
uitvoering.  
Hier is dus geen ander selectiecriterium toegepast zoals bijvoorbeeld staat van de woningen, 
vergevorderd bewonersoverleg, politiek van belang, etc.   
Ik heb stadsbreed (oa met behulp van de gebiedsmanagers) geïnventariseerd of alle projecten 
waarover wij concrete uitvoeringsafspraken hebben, op deze lijst zijn opgenomen.  
Dat is WEL het geval.  
Ook het project waarin wij als gemeente participeren met particuliere woningverbetering in 
Kanaleneiland Noord staat op deze lijst 1 en gaat dus gewoon WEL door.  
De projecten in Kanaleneiland Centrum waar we ook als gemeente in GEM-verband participeren 
gaan WEL door conform afspraken.  
Op deze lijst dus geen onoverkomelijke bezwaren.  
 
4 Lijst 2 
Op deze lijst staan de projecten die Mitros nog wel gaat uitvoeren, maar die vertraagd zijn of in een 
andere vorm worden uitgevoerd.  
 
De grootste pijnpunten op deze lijst zijn de volgende: 
1. KE Noord Noord  
2. Themadreven 
3. Queeckhovenplein 
4. Camera Obscuradreef 
 
 
KE Noord Noord 
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Mitros zou hier in 2014 starten, maar heeft het nu verplaatst naar 2017.  
Op deze locatie is aanpak van Mitros hard nodig: het proces met bewoners om te komen tot een 
aanpak speelt al jaren, de woningen zijn er fysiek slecht aan toe en ook sociaal gezien staat deze 
buurt natuurlijk bovenaan om verbeterd/ meer gedifferentieerd te worden.   
Uitstel betekent nogal wat voor de beheerssituatie. Daar zal extra in geïnvesteerd moeten worden en 
dat zal nader met Mitros, Wijkbureau, Stadswerken en Stadsontwikkeling besproken moeten worden 
(programmateam Krachtwijken).  
Ook zou hier het gesprek met Mitros gevoerd moeten worden hoe dit toch eerder dan 2017 
uitgevoerd kan worden.  
 
Themadreven 
De aanpak van de THEMA dreven is verplaatst van 2015 naar 2019 en de aanpak van de St 
Maartendreef daarbinnen zelfs naar 2021. Dit is een zeer forse vertraging.  
Ook hier geldt dat jarenlang uitgebreid met bewoners is gesproken over een aanpak.  
Bovendien speelt hier dat ook Portaal in dit gebied woningen wil renoveren en dat zij wel willen 
starten in 2013. Gemeente wil hier de openbare ruimte opknappen volgend op de renovatie.  
 
Queeckhovenplein 
Wij gingen nog uit van start bouw in 2013, in deze lijsten is Queeckhovenplein verplaatst naar 2016.  
Vechtplantsoen maakte ooit deel uit van dit project en is nu verplaatst naar 2020.  
De woningen zijn technisch heel slecht.  
Ook hier speelt dat de gemeente uitgaat van investering in de openbare ruimte in 2014 volgend op 
de renovatie. Dit moet worden heroverwogen.  
 
Camera Obscuradreef 
Wij gingen bij Camera Obscuradeef uit van start bouw in 2014. De vertraging is beperkter, maar 
Camera Obscura is stadsbreed gezien wel een grote prioriteit, ook in uitvoering gebiedsplan 
Spoorzone.  
 
5 Wat missen we nog? 
De belangrijkste projecten die NIET op de lijsten voorkomen zijn de Lauwerechtcomplexen 2, 4, 7 en 
8 (Masterplan Talmalaan),  
Mitros beraadt zich op verkoop van deze ontwikkellocaties. Deze locaties worden tijdelijk verhuurd 
(dit eindigt op medio 2013). Mogelijk wil Mitros hier verkopen met ruime mogelijkheid voor kopende 
partij, terwijl we hier een vastgesteld Masterplan en SPVE hebben. Hierover zullen we in gesprek 
moeten treden met Mitros.  
 
6 Overig 
Mitros wil mogelijk nog meer bezit afstoten (verkopen aan een belegger). Dit geldt bijvoorbeeld voor 
Laan van Chartroise. Risico's daarbij zijn dat we relatief slechte huurwoningen over houden en dat 
het deel dat verkocht wordt aan een belegger koopwoningen worden waar wij een andere spreiding 
voor ogen hebben of dat het onvoldoende beheerd en onderhouden wordt (afhankelijk van de 
kopende partij).  
 
Fruitbuurt Noord staat nu op de planning voor 2017. Daar wordt al sinds 2003 gesproken over sloop 
nieuwbouw, later aangevuld met mogelijkheden voor renovatie. De woningen zijn technisch slecht 
en er is veel sociale problematiek in deze buurt.  
Fruitbuurt Noord is echter niet opgenomen in de BAS-afspraken omdat ook al in 2011 deze verplaatst 
is naar start bouw 2016. De vertraging is tov BAS dus niet zo groot.  Sloop/nieuwbouw kloppenveld 
renoveren. 
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2. Interviews 

2.1 Interviews met Oorspronkelijke bewoners van Ondiep 

 

Interview met mevrouw van der Berg 

Persoonlijke gegevens 
Mevrouw van der Berg woont al ruim 20 jaar in Ondiep. Zij woont in een gehuurd rijtjeshuis zoals 
veel andere oudere bewoners van Ondiep. Zij heeft ook een betaalde baan, wat officieel binnen 
Ondiep valt. Hierdoor werkt zij voornamelijk binnen de wijk.  
 
Herstructurering 
- Zou u in een andere soort woning willen wonen? 
Nee, want ik ben tevreden over mijn woning. En ik wil in Ondiep blijven wonen. 
- Woont u liever in de nieuwe woningen in Ondiep of wilt u liever hier blijven wonen? 
Er zijn prachtige huizen in het nieuwe gedeelte, maar ik hoef er niet per se in te wonen. Mijn zus 
woont in zo’n huis. In zo’n nieuwe woningen zal het wel schelen met stookkosten en onderhoud. Dat 
zal een hoop schelen, maar die nieuwbouwwoningen zijn heel moeilijk te krijgen. Ik had gereageerd 
op een nieuwbouwwoning maar ondanks mijn inschrijfjaren blijft het moeilijk. Want je hebt je 
woonduur nu. Die mogen wij meenemen in plaats van je inschrijfjaren (DUO regeling). Ik eindigde 
met mijn woonduur van bijna 20 jaar nog ergens op de 50ste of 60ste plaats voor een woning. Er zijn 
veel mensen die deze nieuwbouwwoningen willen, want ze zijn wel gewild. Ik wil in Ondiep blijven 
wonen, want je zit hier centraal. Je bent zo in het centrum. Je bent zo op Overvecht. Je bent zo in 
Kanaleneiland, Maarssenbroek. Je zit hier echt zo ontzettend centraal overal. Je kan overal bij. Je kan 
overal zo bij. Als ik al ooit uit Ondiep ga, dan wil ik een huisje in een dorpje buitenaf en geen buren 
(sarcastisch).  
 
Beleid 
- Bent u wel op de hoogte van de plannen voor én veranderingen in Ondiep? 
Ja, want ik zit in de werkgroep en de bewonerscommissie. Ik heb ook heel lang in de adviesgroep 
gezeten, maar door mijn werk is dat niet meer mogelijk om dat allemaal te blijven combineren. Dus 
nu doe ik de bewonerscommissie en de werkgroep. Daardoor blijf je gewoon heel goed op de 
hoogte. Ik zou niet weten waarover ik nog meer informatie zou willen, want ik ben goed op de 
hoogte van alles.  
- Wat vindt u van de staat van de woningen in Ondiep? 
Het is verschillend. Kijk, wij hebben heel veel aan de woning zelf gedaan. Dus je moet natuurlijk zelf 
ook het een en ander doen. Er zijn ook zat woningen die verwaarloosd zijn en die gewoon heel slecht 
zijn. Dat komt ook door de bewoners zelf omdat zij er ook niets aan doen. Want als jij een woning 
huurt, dan moet je ook zelf wat aan het onderhoud doen. Je kan niet verwachten dat het allemaal 
door woningbouw gedaan zal worden. De binnenkant van je huis is voor jezelf; of je fijn en gezellig 
woont. Dus je zorgt ook zelf dat je huis fijn in orde is. Als je het allemaal verwaarloost en je denkt 
“nou, dat moet de woningbouw doen” dan kan dat niet.  
- Bent u wel tevreden met de plannen voor de herstructurering van de wijk? 
Ja, dat ben ik. Het past goed binnen de wijk en Ondiep gaat erop vooruit. Slechtere huizen worden 
vervangen door nieuwbouwhuizen. Dat zorgt er wel voor dat het fijner wonen is in de wijk en dat 
veel dingen ook beter geregeld zijn. Want op die manier kunnen bewoners fijner leven en met elkaar 
omgaan in de wijk.  
 
Sociale cohesie 
- Verblijft u wel eens in de wijk zelf? Of gaat u vaak de wijk uit voor uw dagelijkse routines? 
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Ik doe merendeel van mijn activiteiten in de wijk, want alles zit zo dichtbij. Zo heb je de winkels die 
dichtbij zitten in de wijk. Daardoor kan je je dagelijkse boodschappen overal doen. Alles zit een 
beetje in de wijk. Op Straatweg (Amsterdamsestraatweg) valt voor mij ook binnen Ondiep. Hier zijn 
ook veel andere soorten winkels te vinden. Je hebt zat winkels te vinden. Dus ja… De meeste dingen 
doe je in de wijk.  
- Wat is uw beeld van Ondiep? Wat vindt u van de wijk? 
Ondiep is wel veranderd. Toen ik hier kwam wonen was het veel meer dat iedereen op elkaar lette 
en op de kinderen lette. En dat wordt steeds minder. Tegenwoordig is het meer: ik! Ik! Ieder voor 
zich en niet meer samen. Dus dat verandert wel heel erg. Dat komt mede door andere bewoners uit 
andere wijken. En ja, je kan niet altijd met iedereen opschieten. Dus ja, ik denk dat dat het is. Er 
komen heel veel (bewoners) uit andere wijken hierheen. En die hebben een hele andere instelling. 
Op het ogenblijk hebben heel veel mensen zoiets van “hey ik doe wat ik wil en ik bemoei me eigen 
niet met de buren”. Dus minder hechtheid ja. Het wordt minder vind ik.  
- Wat voor cijfer zou u Ondiep geven als u dit mocht bepalen? 
Een acht zou ik het nu geven. Dit zou ik ook gegeven hebben voor de jaren hiervoor dat ik in de wijk 
woon. Door dat je hier al zo lang woont, ik heb als kind al hier in de wijk gewoond. Dus dat scheelt 
ook een hele hoop. Als kind heb ik hier in de wijk gewoond en daarna heb je met je eigen gezin in de 
wijk gewoond. Dus dat is toch denk ik anders.  
- Waarom heeft u ervoor gekozen om actief te zijn binnen de wijk? 
Dat is eigenlijk vanzelf gekomen. Voor de Adviesgroep was er al een Groenplan voor de wijk Ondiep.  
En ik ben toen gevraagd of ik daaraan mee wilde denken met het groenontwerp en zo. En er was 
toen weinig groen. Dus toen dacht ik “okey. Ik vind het wel leuk om daaraan mee te werken”. 
Gewoon zodat het ook voor je kinderen en iedereen beter uit zou zien. En dat gaat dan ook zo op 
elkaar over. Dan ben je met de een bezig en dan vragen ze je “ja, wil je hieraan gaan meedenken?”. 
En dan is het toch wel leuk om mee te denken. Hier heb ik het dan over de Gemeente en de 
woningbouw die mij toen gevraagd hebben om mee te denken. Dus eigenlijk die twee. Soms komt er 
een vraag van de Gemeente uit het Wijkbureau. En soms komt de vraag vanuit de Mitros 
(woningbouw). Maar dat is gewoon verschillend. Als ik dan denk “ja, dat vind ik leuk om mee te 
denken” dan doe ik het. Ik heb ook een tijdje tuis gezeten omdat ik niet kon werken en dan is het ook 
wel leuk om toch betrokken te blijven. Ik doe nu nog de bewonerscommissie voor de Bomenbuurt en 
ik ben actief in de werkgroep. Met de renovatie heb ik op deze manier meegedacht. Maar bij de 
werkgroep ben ik niet alle vergaderingen bij omdat de vergadering op middagen zijn en ik in de 
middagen werk. Dus dan blijf ik er wel bij. Je krijgt alle mail en informatie. Dus dat zit wel goed. En de 
belangrijkste zijn de vergaderingen. Daar probeer ik wel zoveel mogelijk bij te zijn.  
- Wat kunnen de bewoners zelf doen om de sfeer in de wijk te verbeteren? 
Wat minder op elkaar letten en meer op zichzelf gaan letten. Ik vind van wel. Ik vind dat iedereen te 
veel op elkaar let. Als de een wat zegt, dan weet de hele wijk het. Dat is af en toe behoorlijk irritant. 
Er wordt onderling ook veel gedaan voor elkaar. Maar ik denk dat het per straat anders is. Echt, dat is 
hier zo verschillend. Dit gedeelte van de straat is heel anders vergeleken met een stukje verderop in 
de laan. Dat is echt zo’n verschil. Mensen begroeten elkaar ook vaan. Iedereen kent je als je hier 
woont. Je weet wie er ongeveer allemaal wonen. En ik heb ook heel lang hier in de wijk gewerkt, hier 
vlakbij en dat scheelt natuurlijk ook. Heel veel kennen je. Dat is af en toe ook een nadeel. Zo is het 
voor mij een nadeel geweest omdat ik in de wijk werkte. Ik werkte met kinderen. Met allerlei dingen 
die hier gebeurd zijn, dan is het af en toe een nadeel dat je in de wijk werkt. Want als er iets aan de 
hand is dan wordt je er persoonlijk op aangesproken, terwijl het niet persoonlijk voor mij was. Ik 
werkte toen bij Portes. Maar ik ben gewoon iemand die daar werkte. Of het nou mijn ding was of die 
van iemand anders, daar wordt je wel voor aangesproken door de mensen hier, omdat je bij Portes 
werkt. Dus als persoon wordt je daar snel op aangesproken. En dat is heel irritant. 
- Zou u kunnen rekenen op de hulp van een van u buren, mocht u dit nodig hebben? 
Nee, niet meer. Ook zou ik andersom geen hulp meer bieden. Niet meer. De reden hiervoor wil ik 
liever niet in dit gesprek benoemen, aangezien het om een persoonlijke kwestie gaat.  
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Er zijn verschillende groepen hier in Ondiep. Die verschillen nog wel eens van elkaar en zijn ook actief 
in de wijk. Er is hier bijvoorbeeld een bewoner actief met jongerenwerk. En er is nog een groep actief 
die nog wat doen voor de bewoners. Er zijn nog wel een aantal groepen actief. Als deze groepen 
mensen om hulp zouden vragen, dan zou ik daar best mee samen willen werken als ik ze ergens mee 
kan helpen.  
- wat voor soort activiteiten onderneemt u in Ondiep? 
Werken. Ik doe er boodschappen. Mijn moeder woont om de hoek. Mijn zusje woont om de hoek. En 
mijn zoon woont in de wijk. Alleen als het echt nodig is ga ik de wijk uit, om bijvoorbeeld naar mijn 
andere zoon of dochter te gaan. En dan ga je wel de wijk uit. En met vakantie. Maar het merendeel 
doe je toch in de wijk. De huisarts, ja alles zit eigenlijk in de wijk. Ik ken ook heel veel mensen die in 
de wijk wonen, zoals mijn kennissengroepen en familie etc. Ik heb ook veel contact met veel mensen 
in de wijk, buiten mijn familie om. Maar niet meer met mijn buren, meer met mensen die ik uit de 
wijk ken. Mensen die er al langer wonen en die ik al langer ken.  
- Wat vindt u heel belangrijk in de wijk? 
Dat er gewoon hele goede voorzieningen zijn. Dat de ouderen gewoon hier kunnen blijven. Dat alles 
lekker dichtbij zit. Dus gezondheidscentrum dat er sinds een paar jaar is. Je merkt gewoon dat het 
voor de ouderen heel erg fijn is. En het nieuwe pand De Speler. Dat is ook heel veel te doen voor 
ouderen. Ook voor jongeren. Dat is gewoon een heel centraal punt.  Er is gewoon veel in de wijk. Dat 
vind ik wel erg belangrijk. Je hoeft niet ver weg om dingen te doen. Of je nou jong of oud bent, er is 
heel veel in de wijk. Je hebt alles wat je nodig hebt. Ik zou niet weten wat ik nog meer moet 
opnoemen wat niet in de wijk zit. Volgens mij zit alles wel een beetje hier wat je zo nodig hebt.  
- Wat vindt u van de inzet van de bewoners hier in Ondiep? 
Er is een hele actieve groep hier in Ondiep. En er is een hele grote groep die alleen klaagt en moppert 
en zeurt en niks onderneemt. Dat vind ik jammer. Loop niet te zeuren, loop niet te klagen maar 
onderneem iets. Dat zijn ook de nieuwe bewoners, niet alleen de oude bewoners. Die dan zeggen 
“dit gaat niet. Dit wil ik niet en dit is niet goed geregeld”. En die gaan dan beginnen met een nieuwe 
groep opstarten omdat hun vinden dat bepaalde dingen niet goed geregeld zijn. Dan denk ik bij mijn 
eigen “ja, waarom ben je van begin af aan meegeholpen toen er constant is gevraagd naar informatie 
uit de wijk en van de bewoners?”. Meldt je eigen dan aan en niet pas aanmelden als het niet gaat 
zoals jij dat wilt. Ik vind dat je dan van begin af aan moet meedenken en meehelpen. En niet alles 
rond is en alles gestart is. Als de renovatie gestart is. En renovatieafspraken rond zijn. En dan pas 
beginnen. Dat vind ik fout. Dat moet je niet doen. Als je dan zoveel belangstelling hebt voor wat er 
gaat gebeuren in de wijk, dan had je het al eerder moeten doen en meedenken. Denk dan eerder 
mee, niet als alle plannen rond zijn en dan pas commentaar leveren.  
- Ziet u ook dat naast de oorspronkelijke bewoners ook de nieuwe bewoners actief zijn in de wijk? 
Dat komt voornamelijk nog uit de oorspronkelijke bewoners van Ondiep. De groep die zeg maar in de 
werkgroep zit, dat zijn voornamelijk allemaal de oorspronkelijke bewoners die hier al vrij lang wonen 
en actief zijn. Er zijn maar heel weinig nieuwe bewoners die meedoen. Ik denk ook dat veel van deze 
nieuwe mensen ook met hun eigen bezig zijn. Misschien met werk, thuis en dat soort dingen. Ik weet 
het niet. Maar je merkt wel in de werkgroep dat diegene die hier nieuw komen wonen wel 
commentaar hebben. Maar als je vraagt sluit je eigen aan dan zeggen ze “nee, daar heb ik geen zin 
in. Dat interesseert me niet”. Dus wel klagen maar niet actief mee willen denken. 
- Wat vindt u van de omgang tussen de verschillende groepen bewoners? 
Soms gaat het goed, maar soms ook niet. Het ligt ook aan of je geaccepteerd wordt. Dat is hier wel 
heel erg. Als ze je je gezicht niet aanstaat, dan wordt je nooit opgenomen. Dan blijf je altijd 
buitenvallen. Als je één stap doet die niet is zoals de rest wil, dan wordt je buitengesloten. Dat is per 
straat anders bepaald. Er straten dat je zegt “nou, als ik in deze straat wonen, dat zou ik niet willen”. 
Gewoon omdat daar de sfeer heel anders is onderling. En dat heeft niets te maken met oude 
bewoners of nieuwe bewoners, maar dat is gewoon hoe de mensen denken. En dat kan zo 
verschillend zijn tussen bijvoorbeeld deze straat en de straat hier achter. Dat is zo’n verschil. Dat is 
heel stom. Er zijn straten waarbij ik denk “Okey, het is Ondiep” maar daar zou ik gewoon niet willen 
wonen.  
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- Wat vindt u nu van de sfeer in de wijk? 
De sfeer in de hele wijk, dat is wat ik vind, best wel goed. Toch wel. Over de hele wijk genomen. De 
wijk is best groot. Kijk, er zijn gewoon een aantal plekken in de wijk waar het niet allemaal loopt zoals 
het zou moeten. Maar dat is bij de Mitros en wijkbureau allemaal bekend. Polities enzo. Dat is 
allemaal bekend, waar de problemen zijn. Dus er zijn gewoon een aantal plekken die bekend zijn bij 
politie. Daar wordt ook rekening mee gehouden. Maar verder over het algemeen is de sfeer wel 
gewoon goed in de hele wijk. De bewoners gaan wel in groepjes met elkaar om. Het zijn echt 
groepjes. Dus niet de hele bomenbuurt gaat goed met elkaar om. Nee, het is echt per straat, is het 
verschillend. Het kan zijn dat zelfs dit gedeelte van de straat, die komen eigenlijk nooit in de andere 
gedeelte van de straat. Het is echt heel verschillend.  
- Kunt u ook wat vertellen over de sociale banden die de bewoners van Ondiep onderling hebben?  
Ik denk dat diegenen die hier wonen zich Ondiepers voelen. Maar toch ook wel: “ik leef voor mezelf. 
Ik leef hier”. Er zijn er wel die met elkaar omgaan, maar er zijn ook mensen die niet eens weten wie 
de buren zijn. Dus ook dat is echt zo verschillend. Ik ken heel veel mensen. Ik heb natuurlijk heel veel 
ouders van de kinderen gesproken voor mijn werk. En verder zijn mijn contacten hier goed.  
- Wat zou er volgens u moeten veranderen om de bewoners dichter bij elkaar te brengen? 
Ik denk dat dat in sommige straten niet gaat lukken. Dat het gewoon niet werkt. Nee, omdat er 
gewoon te veel problemen zijn. En omdat er te veel dingen zijn waarop gelet wordt. Ik zou niet echt 
weten wat. Over het algemeen gaat iedereen wel goed met elkaar om, allen ja een paar plekken… 
Dat zijn probleemplekken en het is heel moeilijk om daar iets aan te doen. Daar is Ondiep misschien 
te verschillend voor. Te veel culturen, te veel verschillen. Bijvoorbeeld hier in de straat gaan de 
mensen niet fijn met elkaar om. Maar verder in de buurt wel.  
- Voelt u zich hier prettig met de mensen en de buurt om u heen? 
In de wijk wel, maar met de buren momenteel niet. En dat is bekend. [wilt er verder niets over kwijt] 
- Ziet u verschillen tussen bewoners in Ondiep? 
Als je kijkt naar het nieuwe gedeelte, waarin nieuwbouwwoningen staan, wel. Dat is wel een groot 
verschil. Want de nieuwe nieuwbouw gedeelte is heel verschillend met de oude gedeeltes in de wijk. 
Er wonen daar een aantal oude bewoners. Die zijn teruggekomen. Maar het nieuwe gedeelte zijn 
allemaal hele jonge gezinnen, met allemaal tweeverdieners en dat is vaker hoger opgeleid. Ik denk 
dat dat toch een hele verschil is tussen het nieuwe gedeelte en de oude gedeelte in de wijk. Het is 
ook heel moeilijk om die twee groepen te verbinden met elkaar. We proberen het wel. Wij, van de 
bewonerscommissie, proberen het gedeelte van de nieuwbouw ook bij onze activiteiten te 
betrekken, maar die hebben ook eigen werkgroep. En die doen onderling ook allemaal dingen. En dat 
is best wel moeilijk om zeg maar binding te zoeken omdat de belangen van de bewoners met 
koophuizen en de bewoners van de huurwoningen heel verschillend zijn. Het is heel uitlopend. Ik 
denk dat die groepen naar elkaar toe moeten groeien, als de kinderen komen. En door de contacten 
van de kinderen onderling uit het nieuwe en het oude gedeelte, dat het dan meer gaat mengen. 
Maar ik denk dat dat ook meer tijd nodig heeft. Ik denk dat het pas meer gaat mengen als er meer 
contact is door de kinderen. Er zijn heel veel baby’s geboren het afgelopen jaar en er zijn veel 
kinderen. Ik denk dat als die kinderen naar school gaan, want die kinderen gaan wel hier in de wijk 
naar school, dat het meer gaat mengen. Ik denk dat we het pas over een jaar of zes, misschien pas 
over tien jaar gaan merken. Dat het dan pas meer één gaat worden en dat het meer in elkaar gat 
overlopen.  
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Interview met Renee  

Persoonlijke gegevens 
Meneer Renee woont 28 a 29 jaar in Ondiep. Gedurende die tijd heeft hij verderop in de straat in een 
andere woning geleefd totdat hij in deze woning terecht kwam. Het huis waarin meneer Ingen woont 
is een huurwoning. Meneer heeft een eigen onderneming en werkt in de wijk.  
 
Herstructurering 
- Zou u in een ander soort woning willen wonen in Ondiep? 
Nee. Ik heb het erg naar mijn zin in deze woning. Dus het is prima zo. Ik wil wel graag in Ondiep 
blijven wonen, want zij zijn de enigste van alle huizen die je hiernaast ziet met winkelpanden. De rest 
is allemaal gekocht door de ondernemers die hierin zitten. Wij hebben eigenlijk ook de kans 
gekregen om dit te kopen alleen de hypotheek is, ten opzichte van de verbouwingskosten, te hoog. 
Dus wij hebben besloten om hier te blijven wonen als huurhuis. Alleen Mitros heeft ons wel 
aangeboden om in een andere woning te gaan wonen, omdat ze dit ook willen verkopen. Alleen we 
zijn er niet uitgekomen, dus we blijven in deze woning wonen zeg maar…  
- Wat vindt u van de wijk Ondiep? 
Ik heb het natuurlijk vanaf het begin een beetje meegemaakt. En zeker de laatste planningen met de 
verbouwing en renovatie kan ik alleen zeggen dat het heel positief is. Ik begrijp ook voor de Mitros, 
de woning & sloopbouwvereniging, dat zij momenteel de ketel duim moeten houden vanwege de 
tegenslagen in Kanaleneiland. Kraan is gedeeltelijk dichtgedraaid [bezuinigingen]. Wat wij wel weten, 
omdat mijn vrouw en ik in de organisatie zitten, is dat de afspraken die zij hebben gemaakt met de 
bewoners en de huidige bewoners is dat zij die wel na willen komen. Dus ik heb daar wel vertrouwen 
in. Alleen ja, je hebt altijd mensen die iets negatiefs meemaken. Maar dan gaan ze dat vertellen aan 
de verkeerde mensen. En dan gaat dat in zo’n volksbuurt, want Ondiep is een volksbuurt (!), dan krijg 
je dat soort situaties.  
- Vindt u dat er veel in de wijk veranderd is? 
Ja, laat ik het zo zeggen: de vergrijzing begint merkbaar te worden. Er komen ook steeds meer 
jongere mensen in de nieuwbouw. Ja, en dat vinden wij wel prettig, want Ondiep staat bekend om 
een volksbuurt. En als de vergrijzing het over gaat nemen dan krijg je niet meer een volksbuurt. Dan 
krijg je echt zo’n laagdrempelig iets.  
- Woont u liever in de nieuwe of de bestaande woningen? 
Wij hebben de nieuwe woningen natuurlijk gezien. Wij hebben de proefopbouw gezien en dergelijke. 
En dan zeg ik toch op mijn beurt “ja, het huis waarin ik nu woon, zou ik niet graag kwijt willen”, want 
de ruimte die wij nu hebben zijn we best wel gewend. De nieuwe woningen zijn kleiner en anders 
ingedeeld, maar absoluut niet verkeerd. Maar als je iets groots gewend bent en je moet drie stappen 
terugnemen, dan wordt t wel een ander verhaal.  
- Mocht u Ondiep een cijfer kunnen geven, wat zou dat dan zijn? 
Ik zou toch wel in de situatie zoals dat nu is en met de vooruitzichten het toch wel een acht geven. 
Vijf jaar geleden zou dat een 7 zijn geweest. Ik verwacht na de renovatie dat Ondiep wel weer, een 
beetje meer leefbaarheid gaat krijgen. Maar je zit nu natuurlijk middenin de verbouwing. Dus als je 
nu een cijfer zou moeten geven dat wordt het erg laag. Als de renovatie achter de rug is, verwacht ik 
een veel positievere Ondiep. Je moet wel positief blijven ondanks alle negativiteiten die de 
woningbouw heeft meegekregen. 
 
Beleid 
- Bent u wel voldoende op de hoogte gehouden van de plannen van de gemeente voor Ondiep? 
Ja, sowieso ook omdat ik zelf in de commissie zit. Ik vind dat van zowel vanuit de gemeente als vanuit 
Mitros dat regelmatig toch wel flyers en brieven door de brievenbus heenkomen. Er zijn ook 
bijeenkomsten waar bewoners heen kunnen gaan en dan worden natuurlijk ook daar de nodige 
uitleg gegeven. Datgene wat nu binnenkomt, is wel voldoende aan informatie.  
- Wat vindt u van de plannen die opgesteld zijn voor de wijk? 
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Als je de negatieve verhalen natuurlijk achterwege laat van de wijk, ik zit zelf ook in de 
bewonerscommissie. Er is een tweede bewonerscommissie opgericht en die ziet alleen maar 
negatieve dingen op dit moment van Ondiep. Die nieuwe commissie bestaat uit nieuwkomers maar 
ook bewoners die al langer in de wijk wonen. Het is net wat ik zeg. Als je bij de een persoon iets 
negatiefs ziet en je gaat vertellen dat het in alle huizen plaatsvindt. Dan wordt het erg lastig. Er zijn 
duidelijke afspraken in wat voor woning woon je nu? En wat voor vergoeding krijg je daar tegenover? 
En dan moeten mensen niet een tussenweg gaan zoeken. Jij hebt zo’n woning, dat krijg je en ga nou 
niet denken “nee, mijn woning zit er tussenin. Dus ik eis dit en dat”. Nee, je weet waar je aan toe 
bent. En als je het daar niet mee eens bent, dan is dat leuk, maar ga dan naar de organisatie zelf toe. 
Met de middelen die ze [gemeente en Mitros] hebben denk ik dat de plannen wel positief zijn voor 
de wijk. Wij hebben natuurlijk ook contacten met Mitros, dat we zeggen “kijk, de belangrijkste is 
gewoon dat het geld er wel is” en dergelijke. En ik kan begrijpen dat zij nu binnen de organisatie van 
Mitros aan het kijken zijn en zeggen “jongens, we hebben een tegenslag met Kanaleneiland gehad. 
We moeten wel kijken hoe we dat nu financieel gaan dekken”. En dat het misschien iets langer gaat 
duren. En dat ze moeten gaan praten met de opdrachtgevers over de verbouwing en dergelijke. Daar 
hebben wij [bewonerscommissie] ook begrip voor. Maar andere mensen hebben daar geen begrip 
voor.  
- Wat vindt u van de woningen zelf in Ondiep? 
Er zijn grote verschillen tussen de woningen. Er zijn woningen waar je liever niet in wilt wonen. Maar 
dan heb ik zoiets van “wacht dan de huizen af na drie jaar”. Dat is een traject van ongeveer drie jaar, 
de renovatie en dergelijke. Wacht dan af totdat die huizen klaar zijn na de renovatie. Want als je een 
rondje door dit huis neemt, dan zeg je ook “nou, dat ziet er goed uit. Daar zou ik wel willen wonen”. 
Maar als je alle negativiteit over deze woning ga brengen, dan ga je bedenkingen doen. Ik heb zoiets 
van: ja kan pas oordeel geven over de hele renovatie, als het klaar is. Als je mijn mening hierover na 
drie jaar vraagt, dan zou ik zeggen “je hebt gelijk of je hebt geen gelijk”. Ik best tevreden over de  
renovatieplannen. Kijk, als je een tegenslag hebt, dan loopt het iets langzamer als dat het zou 
moeten plaatsvinden natuurlijk. Maar aan de andere kant denk ik: alles wat nu loopt, dat het wel 
gaat. Tenzij je geen tegenwerking krijgt van andere organisatie binnen de buurt zelf [verwijzend naar 
de tweede bewonerscommissie]. 
 
Sociale cohesie 
- Welke activiteiten onderneemt u in de wijk? 
In principe alles. Want ik heb mijn kantoor en werk. Ik werk vanuit huis. Dus vanuit Ondiep 7 doen wij 
alle activiteiten. Ik doe aan inkoop en verkoop en reparaties van laptops en computers. Verder doe ik 
artiesten begeleiden met hun optredens. En dat doe ik allemaal vanuit dit pand. Ik ben vijftien a 
zestien jaar geleden naar deze woning. Verder ben ik betrokken met de wijk omdat ik voorzitter ben 
van de bewonerscommissie.  
- Waarom heeft u zich ingezet voor de wijk? [bewonerscommissie] 
Ik ben eigenlijk ruim kleine dertig jaar begonnen hier met, toen ik hier kwam wonen, wordt er een 
feestje gegeven hier in de wijk en dergelijke. Toen hebben zij [Gemeente Utrecht] mij gevraagd om 
zeg maar het jaarlijkse straatfeest te organiseren. En vanuit daar kan je merken dat mensen meer 
willen. En bij toeval, door dingen die ik zelf met wat winkeliers ben gaan bekostigen, kreeg ik vanuit 
het wijkbureau Noordwest kreeg ik de mededeling: “joh, er is daar bij de gemeente geld voor. En dit 
kan je gebruiken voor de activiteiten die je nu zelf bekostigt”. Dus dan ga je je daarin verdiepen. En 
dan heb je zoiets van ja, daar kan je meer in doen. En dan ga je het ook leuk vinden. Kijk, als actieve 
buurtbewoner, vind ik het altijd wel prettig als de medebewoners zeggen: “Goh René, dat heb je leuk 
gedaan. Of je hebt iets niet goed gedaan”. Maar de reacties van zeg maar 100% tot 75% zeggen: 
René je hebt het goed gedaan MET de bewonerscommissie, laat ik het zo zeggen. Want dat doe ik 
niet alleen. Zonder de bewonerscommissie doe je ook niets. En de vrijwilligers. En dan vind ik het ook 
leuk om te blijven doen. De Straatfeest is nu een Wijkfeest geworden. Dat is 1 keer per jaar en ik 
organiseer een rommelmarkt in mei eentje en in augustus. In augustus doen we eigenlijk een heel 
feestelijk programma. Er wordt ook een gedeelte van Ondiep afgezet. Er komen in een wagen diverse 
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artiesten optreden. Daar begeleiden we ook de kinderen bij. Laten we dat niet vergeten. En dat is 
altijd een hele gezellige dag. Dat is altijd de laatste zaterdag van augustus.  
- Wat zouden de bewoners van Ondiep zelf kunnen doen om de sfeer in de wijk te verbeteren? 
Ik denk een stukje meer saamhorigheid. Minder jaloezie. En een stukje meer samenwerking. Ik merk 
gewoon dat wij zijn met een actie bewonerscommissie al jaren bezig en we worden ondersteund 
door het wijkbureau, Mitros, de politie en Portes, qua organisatie. En ik vind dat als mensen niet 
eens zijn met de dingen die wij doen, dan vind ik dat zij dat individueel tegen ons moeten zeggen. En 
niet een eigen clubje proberen te creëren en dan ook een commissie proberen op te richten. 
Natuurlijk mag dat, maar alleen Mitros, de politie en het wijkbureau zien ons als eerste organisatie. 
En die hebben gezegd: kijk, als we medewerking gaan verlenen, en zeker met financiële 
ondersteuning vanuit de gemeente, dan zullen wij de eerste prioriteit hebben. Want wij bestaan ook 
veel langer.  
- Hoe vindt u dat Ondiepers over het algemeen voor elkaar zorgen? Is er überhaupt wel 1 Ondiep? 
Ik vind het moeilijk om daar een reëel antwoord op te geven. Net wat ik je zeg; kijk, dit gedeelte van 
Ondiep; alle mensen ken ik daarvan. Daarbuiten ken ik ze ook, omdat ik natuurlijk de diverse feesten 
daar georganiseerd heb. Maar het is voor mij moeilijk te zeggen hoe en wat. Ik heb nu nog steeds het 
idee dat Ondiep… het is wel één wijk, maar dat er nog wel kleine clubjes zijn zeg maar. Maar dat 
heeft niets te maken met de bewoners. Het zijn wel bewoners die in Ondiep wonen, die zeg maar 
een andere denkwijze hebben. Maar als je zegt Ondiep is sociaal; als ik bij wijze van spreken geen 
suiker heb en ik loop nu naar de overkant naar de buurman, dan weet ik zeker dat ik suiker heb. 
Maar er is ook een andere kant. Er is nu ook nieuwbouw in de wijk, met nieuwe mensen die daar 
wonen. Dat moet nog groeien. Ik vind niet dat we daar nog over moeten praten. We proberen met 
nieuwsbrief en door een website te onderbouwen en zeg “jongens, als je wat weet, als je wensen 
hebt en dergelijk. Of als je zegt ik ben het er echt niet mee eens”, doe het dan op die manier, weet je 
wel. Ik vind dat nu nog moeilijk in te schatten als je zegt Ondiep, op zichzelf nu. 
-Maar ziet u dan wel samenwerking tussen de oorspronkelijke en de nieuwe bewoners? 
Nee, ik vind eigenlijk dat het nog één groep moet worden. Daar zijn ze nu ook druk mee bezig. We 
hebben bijvoorbeeld een sinterklaasfeest georganiseerd. En daar zie je dat er mensen uit die groep 
komen en anderen uit dat gedeelte van de wijk komen. Dus dat speelt wel. En ik heb zoiets: als je 
begint met de kinderen, dan krijg je vanzelf de ouders. En dan moet het wel volgens mij gaan 
groeien.  
- Zijn er mensen hier in de wijk aan wie u bijvoorbeeld geen suiker zou willen geven? 
Dat is moeilijk. Ik denk dat je op dat moment de situatie moet aankijken. Want er zijn veel mensen 
die ik ken, maar ook anderen die mij minder mogen door mijn werkzaamheden in de wijk [gevoelig]. 
- Wat voor activiteiten onderneemt u in de wijk? 
Nee, alles wat met Ondiep te maken heeft, wordt uitgevoerd in Ondiep. En het voordeel is dat we 
sinds kort De Speler hebben. Daar kunnen we gebruik van maken. De grote theaterzaal kan je 
bijvoorbeeld huren en van de andere plaatsen kunnen we gratis gebruik van maken. Daar wordt ook 
verschillende activiteiten georganiseerd voor ouderen. Maar ook voor kinderen en kerstactiviteiten 
en dergelijke… en wat betreft mezelf; je kan alles op het Plantage doen, boodschappen en dergelijke. 
En ik heb mijn onderneming aan huis. Dus ik hoef ook niet vaak de wijk uit.  
- Kent u veel mensen die in de wijk wonen en hoe gaat u hiermee om? 
Ja, ik ken veel mensen. Maar dat gaat eigenlijk automatisch met mij, omdat ik al vrij lang in Ondiep 
woon. Ze weten wie ik ben. Ze weten me wel te vinden, ook omdat ik zoveel organiseer. Ik heb niet 
echt familie hier in de wijk, in Ondiep zelf. Het is meer opgegroeid door middel van de activiteiten die 
ik zelf georganiseerd heb. En die dus nu gezamenlijk worden gedaan met de bewonerscommissie. 
Het zijn dus meer de bewoners en kennissen in de buurt waarmee ik dagelijks contact heb.   
- Hoe gaat u bijvoorbeeld met uw buren om? 
Super! Ja, absoluut. Ik kan goed met ze overweg en zij met mij. Ik weet ook 100% zeker dat ik in 
Ondiep wil blijven wonen. Ondiep is een volksbuurt, we verwachten natuurlijk met de renovatie wel 
de nodige veranderingen en dergelijke. Ik heb zoiets van ja, het begint een beetje te verjongen met 
de nieuwbouw die plaats heeft gevonden. Ieder wij zal zijn negativiteit en positiviteit hebben. En je 
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woont hier al heel lang. Dus je weet ook wat er al speelt. Door de sfeer hier in de wijk kies ik er voor 
om in Ondiep te blijven wonen. Absoluut.  
- Wat vindt u verder nog belangrijk aan Ondiep? 
Saamhorigheid vind ik wel belangrijk. Maar dat moet nog gaan groeien. Dat heeft nog wel wat tijd 
nodig, maar ik denk wel dat het goed gaat komen. Je ziet ook met voetbal, zoals met EK en WK dat 
iedereen elkaar wilt helpen, maar ik heb nog steeds het gevoel dat Ondiep nog steeds in wording is. 
Om dat te veranderen en meer saamhorigheid te creëren moeten mensen wat eerlijker zijn en wat 
directer moeten zijn. Dat gebeurt nu niet. Tenminste, ik heb persoonlijk het gevoel dat dat nog niet 
overal plaatsvindt. Dat is dan eigenlijk zoiets dat mensen niet voor hun eigen mening uit durven te 
komen en dat het nu meer in groepsband gebeurd. Ik heb zoiets van: als je een probleem hebt, dan 
moet je dat zelf naar buiten brengen en niet via een ander. Dat gevoel heb ik. Het lijkt soms alsof er 
verschillende groepen zijn die niet met elkaar werken.  
- Hoe kijkt u aan tegen de omgang tussen de oorspronkelijke en de nieuwe bewoners? 
Mensen mengen zich wel met de oorspronkelijke bewoners van Ondiep. Ik heb niet het gevoel dat ik 
geen contact kan maken. Je merkt wel dat er groepjes ‘ouders’ zijn die bij mekaar gaan staan. Dus er 
zijn wel groepjes in Ondiep. Dat durf ik wel te zeggen. Alleen ik heb zoiets van: ik denk dat door 
middel van de doorgroei en pas na de renovatie kunnen zeggen: “jongens, ik hoop dat het dan 
allemaal weg is”. De groepjes die ontstaan, hebben puur te maken met denk ik de negativiteit. Als de 
renovatie achter de rug is, dat het dan allemaal meevalt. Het is ook een wens mij. Kijk ik woon al heel 
lang in Ondiep en ik ben heel lang actief met deze organisaties. We zijn ook bezig met andere dingen 
ontwikkelen. We hebben bijvoorbeeld nog niet veel activiteiten voor de grijze bevolking. Maar daar 
zijn we mee bezig. We moeten eigenlijk voor iedere leeftijdsgroep iets zien te bedenken en aan 
iedere groep denken. En we moeten niet denken dat je thuis achter de geranium naar buiten moet 
kijken en denken “ooh, wat doet mijn buurman?”. Je moet juist meer gaan doen. Stilzitten is geen 
vooruitgang zeg ik altijd.  
- Wat zou er in Ondiep moeten veranderen om de bewoners dichter bij elkaar te brengen? 
Nou ja, zoals je de kinderen als basis hebt, dan komen de ouders vanzelf wel. Door meer dingen te 
organiseren en dat dan duidelijk te gaan organiseren, denk ik dat dat wel moet gaan lukken. Het is 
net wat ik zeg: je zit middenin een renovatie. Als ik nu tegen mensen zeg: “Kom, we gaan iets 
gezelligs organiseren!”, dan zeggen ze: “pff… ik zou wel willen, maar het huis kost al zoveel en de 
renovatie…”. Dat zijn de dingen waarmee je dan zit. Ik verwacht dat de doorstart en de doorgroei van 
zeg maar een stukje saamhorigheid en een stukje meer levendigheid in Ondiep, dat we dat kunnen 
verwachten na een jaartje of drie, als echt alles achter de rug is.  
- Maar is de sfeer dan nog wel prettig in de wijk? Gaan mensen wel fijn met elkaar om? 
Ik heb de idee dat er twee groepen zijn. En dat is nu gelukkig ook wel vrij rustig. Want wij van de 
bewonerscommissie zijn ook wel eens aangevallen. En ik heb zoiets van als mij niet als groep 
aanvallen, dan is het wel heel persoonlijk. En dat moet je gewoon niet doen, vind ik. En ik denk ook 
dat het eigenlijk is gekomen na de renovatie. Dat de mensen middelen vinden om met modder te 
gaan gooien, wat ik niet terecht vind. Ik vind dat als er in mijn huis renovatie plaatsvindt en er zit een 
scheur in de muur, dan kan ik zeggen tegen iedereen: “Joh, je moet niet tekenen, dit en dat”. Nee, jij 
hebt op dat moment een probleem en jij moet het probleem zien op te lossen met diegene die dat 
voor jou gedaan heeft. En ga dan niet in de wijk verspreiden als een complete negativiteit. Kijk, dat 
het in één huis plaatsvindt, hoeft dat niet in alle huizen plaats te vinden. Zelf voel ik mij eigen erg 
prettig in mijn buurt. Ik heb met weinig mensen problemen en als er mensen zijn die wel problemen 
hebben, dan denk ik, zolang ze mij kennen dat het probleem 90% bij hunzelf ligt. Ik ben geen 
‘problemenmens’.  
- Weten de bewoners jullie dan wel te vinden? En weten zij wat zij voor elkaar kunnen krijgen? 
Nou ja, wij hadden wel het idee dat datgene wat de tweede bewonerscommissie zei dat niemand 
weet wie wij zijn en wat wij doen, terwijl ik dat bullshit vind, want ze weten dondersgoed wie wij zijn. 
En ze weten ook dat ik sinds kort voorzitter ben, terwijl ik daarvoor achter de schermen eigenlijk alles 
deed. We zijn ook bezig met de website. We zetten er nu dingen op die belangrijk zijn. Mensen 
kunnen erop gaan kijken. Er zijn nieuwsbrieven de wijk ingegaan. 
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Interview met meneer Bram 

Persoonlijke gegevens 
Meneer Bram is 63-jarige bewoner uit Ondiep. Hij woont al ruim dertig jaar in de wijk. Hier heeft hij 
dan ook veel bekenden wonen. Het huis waarin meneer Bram samen met zijn familie woont, is een 
huurhuis. Zelf werkt hij bij een bedrijf als chauffeur. En zijn vrouw verzorgt het huis en het gezin.  
 
Herstructurering 
- Zou u in een andere soort woning willen wonen?
Nee. Dit wat we hier hebben zou ik niet snel om willen ruilen voor iets anders. We hebben veel aan 
dit huis gedaan. Ondanks dat het een huurhuis is. Ik ben zelf best wel handig. Dus dan ga ik niet 
maandenlang wachten totdat de Mitros het komt doen. Dat duurt me allemaal veel te lang. Kijk, 
zoals de tuin hier met het hek. Hebben we ook zelf vervangen. Samen met de buren.  
- Wilt u in Ondiep blijven wonen?
Absoluut. Ik heb het hier naar mijn zin. Ik ken veel mensen die hier wonen. Je kent de wijk goed. Ik 
denk niet dat ik ergens anders dit terug krijg wat ik hier heb. Ik heb goed contact met veel mensen 
hier. En wat je hier opgebouwd hebt, geeft je niet snel op. Ik weet niet beter dan dat ik hier woon.  
- Wat vindt u van de wijk Ondiep? 
Gezellig. Het is mijn thuis. Ik ken veel mensen hier. Telkens als ik buiten ben spreek ik mensen of 
mensen spreken mij aan. Dat vind je nergens anders. Er zijn ook veel anderen die net zoals mij hier al 
jarenlang wonen. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Het is de sfeer. En hoe mensen met 
elkaar omgaan.
- Vindt u dat de wijk veranderd is?
Ja, dat vind ik wel. Maar dat is logisch. Ik verander ook naarmate de tijd vordert. Je ziet dat er veel 
gerenoveerd wordt. En er zijn nieuwe huizen bij gekomen. Dat gaat ook allemaal door. Moet ook, 
anders takelt het wel snel af. Ik moet dit huis zelf ook vaak onderhouden. Anders houd je niets over. 
En ja, de mensen worden ook ouder. Je ziet meer kleinkinderen op visite komen. Het leven gaat 
gewoon door. Er zijn ook een heleboel die weg zijn gegaan. En nu wonen weer nieuwe mensen in de 
wijk. Ook dat hoort erbij.  
- Woont u liever in de nieuwe of de bestaande woningen in Ondiep?
De bestaande. Die hebben toch wat meer. Ze zijn volgens mij ook groter. Ik ben niet zo modern. Dus 
van mij hoeft het allemaal niet. Nee, geef mij maar liever m’n tuintje. Daarvan weet ik in ieder geval 
waar ik aan toe ben.  
- Als u Ondiep nu een cijfer zou geven, wat zou u dan geven? En 5 jaar gelden was dit?
Een acht. Omdat het gezellig is. De mensen gaan ook op een fijne manier met elkaar om. Ik heb hier 
nooit last gehad van iemand. Ze staan allemaal klaar voor je. Vijf jaar geleden zou dit ook een acht 
zijn geweest. Mijn mening [over Ondiep] is niet veranderd. Het blijft een mooie buurt om er in te 
wonen.  
 
Beleid 
- Bent u op de hoogte van de plannen en de veranderingen in de wijk? 
Mwa… valt wel mee. Je hoort vaak wat ze willen doen en dat er grote plannen zijn. Maar vaak loopt 
dat uit op niets. Er is al veel gedaan in de wijk, maar lang niet alles wat ze [gemeente en Mitros] 
beloofd hebben. En dat vind ik nou jammer. Daardoor waarderen mensen niet wat er al gedaan is. Ze 
zien alleen de slechte punten. De dingen die ze niet nagekomen zijn. Maar ik spreek af en toe wel 
eens mensen die in de bewonerscommissie zitten. Van hun hoor je ook veel over de plannen. Dat 
vind ik goed, want zij geven de informatie door. Zo gaat dat hier in Ondiep: mensen geven informatie 
door aan elkaar. 
- Zou u meer informatie willen ontvangen?
Ja. Ik zou wel willen weten hoe het nou echt zit. Wat ze [gemeente en Mitros] nou echt willen 
aanpakken. Want dat is nu nog een raadsel. De ene zegt dat ze alles gaan afmaken. En de ander zegt 
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dat sommige stukken niet meer op de lijst staan. Ik lig er gelukkig niet wakker van. Maar er zijn 
mensen die dat wel doen. Die mensen verdienen het gewoon om meer duidelijkheid te krijgen. 
- Waarover zou u meer informatie willen ontvangen?
Nou, wat ik net zeg: wat ze nog allemaal af gaan maken. Want ik heb begrepen dat ze door de crisis 
niet alle buurten die op de lijst stonden af gaan maken. Daarover doen zich nu telkens andere 
verhalen de ronde. Een beetje meer duidelijkheid daarover zou wel fijn zijn.  
- Wat vindt u van de plannen voor Ondiep? 
Over het algemeen wel goed hoor. Je merkte ook dat sommige huizen het echt we nodig hebben. Tot 
nu toe is alles wat er staat wel mooi geworden. Dus wat mij betreft mogen ze hier wel mee verder 
gaan.
- Wat vindt u van de woningen in Ondiep? 
Verschillend. Je hebt er veel verschil in. sommige woningen zijn echt oud. Die zijn wel echt aan 
vervanging toe. Maar als ik dan weer kijk naar de nieuwe woningen: daar zou ik niet snel in willen 
wonen. Ze zijn niet altijd even gezellig als deze huizen. Ik weet niet goed hoe ik dat uit moet leggen. 
In die straten wonen nu ook meer nieuwe mensen. Van buiten Ondiep. Dat zijn vooral jonge mensen 
die werken en minder vrije tijd hebben. Hier komen de buren regelmatig langs voor een kop koffie. 
Maar dat zal daar niet zo snel gebeuren denk ik. Dat is toch anders. Hier zijn we samen met elkaar 
opgegroeid. We wonen hier al jaren.
- In hoeverre bent u tevreden met de plannen voor de wijk? Waarom? 
Over de plannen ben ik wel tevreden. Het belooft veel. En op de stukken waar ze het wel afgekregen 
hebben ziet het er ook erg goed uit. Het is alleen jammer dat je zo weinig hoort over wat er nu gaat 
gebeuren. Dat zou best wat beter mogen. Iedereen die hier woont heeft het recht om te weten wat 
er gaat gebeuren.  
 
Sociale cohesie 
- Heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet om de leefbaarheid en/of de veiligheid in Ondiep te 
verbeteren?
Nee. Daar heb ik geen zin in. Ik ben al druk zat. Maar ik heb geen tijd om ook nog eens om de tafel te 
gaan zitten om dingen te doen. Dat is niets voor mij. Als het echt nodig is, dan komen ze me wel 
vragen. 
- Zou u wel wat in de wijk willen ondernemen? (actief willen zijn?)
Ook niet echt. Ik weet niet zo goed wat. Tot nu toe vind ik dat alles wel goed geregeld is. Het lijkt mij 
wel leuk om dingen te organiseren. Maar ik zou niet weten wanneer ik dat moet doen of waar ik zou 
moeten beginnen. 
- Wat kunnen bewoners zelf doen om de sfeer in de wijk te verbeteren?
Nog beter rekening houden met elkaar. Wij houden hier in de straat [Rietstraat] goed contact met 
elkaar. Daardoor weet je beter wat er speelt. En als er iemand is die hulp nodig heeft, dan komt 
diegene gewoon aanbellen bij de juiste persoon. Daardoor kan elkaar helpen. Als iedereen zo met 
elkaar omgaat, dan komt er meer eenheid.  
- Hoe zorgen de Ondiepers voor elkaar?
Wat ik net zeg: wij weten hoe het met de buurman of de buurvrouw gaat. en als er wat is, dan bellen 
we bij elkaar aan. Of als ik buiten loop en de buurman ziet dat, dan komt hij even naar buiten 
gelopen. Je bent er voor elkaar. Zo zijn er ook keren geweest dat de buurman mij geholpen heeft. 
Met de tuin bijvoorbeeld. Je kent elkaar. 
- Ziet u hierin verschillen?
Nee, niet echt. Iedereen gaat hier zo met elkaar om. Hoe het in andere delen van Ondiep is, weet ik 
niet precies. Maar over het algemeen gaan we hier goed met elkaar om. 
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- Zou u kunnen rekenen op de hulp van een van uw buren, mocht dat nodig zijn?
Absoluut. We doen vaak dingen samen. Nu even wat minder, omdat het zo koud is. Nu gaan we wel 
eens bij elkaar langs om een kop koffie te drinken.  En als er wat is, dan helpen we elkaar. En zodra 
het weer wat warmer wordt zitten we vaak buiten. En dan spreek je elkaar ook meer. En doe je meer 
dingen samen. Dat gaat dan heen en weer. De ene keer help ik, de andere keer wordt ik geholpen. 
- Zijn er bepaalde mensen/groepen in de wijk aan wie u geen hulp zou verlenen?
Nee. Ik kan met iedereen goed overweg. En bij mij is iedereen welkom. 
- Wat voor activiteiten onderneemt u in Ondiep? (boodschappen/werken/recreëren)
Ik werk buiten Ondiep. Maar voor de rest doen we hier bijna alles. Boodschappen doen, op visite 
gaan bij familie en vrienden, huisarts zit hier verderop… je hebt hier ook veel. De kinderen gaan wel 
vaak naar de stad om iets leuks te doen. Bioscoopje of een feestje. Hier heb je niet veel voor ze. Maar 
wij zijn vaak thuis. En in de zomer zitten we vaak met z’n alle buiten. Meer heb je niet nodig. 
- Kent u veel mensen die in de wijk wonen?
Ja. Heel veel. Als je al zo lang hier woont, dan leer je vanzelf mensen kennen. Ook als je buiten zit: 
dan kom je veel mensen tegen. Op een gegeven moment ga je steeds vaker een praatje maken. En zo 
groeit dat. Wij hebben hier ook familie wonen. En daar in de straat leer je dan via hun ook weer 
mensen kennen. En zo gaat dat door en door. Maar nu met die nieuwbouw erbij is dat wel lastiger, 
want er zijn veel mensen die daar vroeger woonden, die nu weg zijn. Daar kom ik niet zo vaak meer. 
- Onderhoudt u veel sociale contacten binnen Ondiep?
O ja hoor. We spreken elkaar vaak. En de mensen die je echt goed kent komen ook zo binnen lopen. 
We bellen niet eens van te voren om te kijken of iemand thuis is. Je weet van elkaar wie wanneer 
thuis is. En dan ben je ook gewoon welkom. 
- En heeft u veel contact met mensen, buiten u gezin om, in Ondiep?
Ja. We spreken veel mensen hier in de straat. Dat verschilt per week. Maar van onze directe buren 
weten we wel altijd veel. Je let op elkaar.  
- Hoe gaat u met u buren om? (En hoe gaan zij met u om?)
Heel goed. Veel van de mensen hier kennen elkaar. Tot nu toe gaat het allemaal goed. We denken 
ook hetzelfde. Dat scheelt. Er zijn hier in de straat geen huizen die er niet bij horen. We zijn hier met 
z’n allen en je kan op elkaar bouwen. 
- Wilt u in Ondiep blijven wonen?
Ja, absoluut. Je voelt je hier thuis. We kennen hier iedereen om ons heen. We hebben geen 
problemen. Ik heb geen reden om weg te gaan. Ik durf te zeggen dat ik nergens anders zo fijn kan 
wonen als hier. Hier ken ik alles. Je raakt aan je omgeving gewend. Dan wil je ook niet meer weg. 
- Wat houdt u tegen om te verhuizen uit Ondiep?
De gezelligheid. En het vertrouwen dat je hier hebt. De hele buurt is er voor je als je ze nodig hebt. Ik 
voel me hier op m’n gemak. Dat gevoel van eenheid vind ik mooi. 
- Wat vindt u belangrijk in de wijk? 
Dat je je op je gemak voelt. En veilig. Als je dat niet hebt, dan kan je maar beter verhuizen. Daar waar 
je woont, moet je je wel thuis voelen. Dat is hier heel sterk aanwezig. Nou ja, voor mij dan. Je kent 
zoveel mensen en bekenden. Daardoor geef je ook meer om je plek. En waardeer je het meer. 
- Wat vindt u van de inzet van de bewoners in Ondiep? Valt u hierbij iets op? 
Je ziet wel dat de bewoners hier goed voor de buurt zorgen. Hier houden we bijvoorbeeld de straat 
netjes schoon. Iedereen doet wel zijn best om er wat van te maken. Daar ben ik wel tevreden over. 
- Wat zou er moeten veranderen waardoor u zich beter/harder in wilt zetten voor Ondiep? 
Dan zou ik meer tijd moeten hebben. En het zou ook wel makkelijker zijn om iets aan te pakken als je 
op de hoogte bent van de noodzaak ervan. Kijk, als ik niet weet wat er nodig is, of wat er gebeuren 
moet, dan kan ik moeilijk meehelpen. Maar als iemand mijn hulp vraagt en het komt goed uit; tuurlijk 
wil ik dan wel helpen. 
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- Wat vindt u van de omgang tussen de verschillende bewoners in Ondiep? 
Goed. Heel goed. Zoals ik net zei; mensen kennen hier elkaar. We gaan goed om met elkaar. Nu is het 
wel zo dat ik de mensen in die nieuwbouwwijken minder goed ken. Maar die wonen er nog niet zo 
lang. Maar ook die worden goed opgenomen in de wijk. Iedereen leeft naast elkaar. Ze 
[nieuwkomers] passen zich ook snel aan. Maar dat gevoel wat wij hier hebben samen [oorspronkelijk 
bewoners] dat is daar nog niet denk ik. Lijkt mij niet waarschijnlijk. Wij wonen hier allemaal al jaren. 
Dat kan je niet zomaar in een paar maanden verwachten [dat zij ook zo hecht met elkaar omgaan]. 
- Wat vindt u van de sfeer in de wijk? Is dit veranderd?
De sfeer is prima. Het is hier altijd gezellig. En af en toe hoor je dat er weer een groep is die het 
nieuws haalt. Dat heb je overal. Zelfs in de chicste wijken gebeurt er wel eens wat. Mensen hebben 
gevoelens. En gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde. Maar tot nu toe gaat het goed. Ik merk wel dat 
het nu wat rustiger begint te worden. We hadden een rumoerige tijd gehad, toen er nog onduidelijk 
was wat er allemaal ging gebeuren. Nu merk ik dat het iets rustiger is in de wijk. De bewoners in de 
nieuwe woningen raken natuurlijk ook meer gewend aan de wijk. Ik verwacht dat het eigenlijk alleen 
maar beter zal worden. 
- In hoeverre kennen de bewoners van Ondiep elkaar?
Veel Ondiepers kennen elkaar. Vooral de mensen die hier al langer wonen. De bewoners in de 
nieuwe woningen zullen dat wel minder hebben. Maar hier kennen we eigenlijk iedereen. Weliswaar 
niet allemaal bij voor- en achternaam, maar wel van gezicht.  
- Gaan de (verschillende) bewoners uit Ondiep allemaal met elkaar om?
Grotendeels wel ja. Ik weet niet hoe het voor iedere straat apart is, maar hier in iedere geval wel. 
Maar zelf spreek ik bijvoorbeeld de bewoners in de nieuwe woningen nauwelijks. Ik ken ze niet en je 
ziet ze ook niet vaak, terwijl ik de mensen die hier al wel lang wonen, veel vaker tegenkom op straat.  
- Hoe gaan bewoners volgens u over het algemeen met elkaar om? Hoe zijn de sociale banden? 
Gezellig. Mensen begroeten elkaar vaak op straat. Dat komt ook omdat ze elkaar kennen. Maar ook 
omdat je toch probeert om het samen prettiger te maken. 
- Is dit volgens u veranderd? Of zou het kunnen veranderen?
Nee, niet echt. Ja, soms begroet je iemand niet, omdat je diegene nog niet kent. En vaak zijn dat dan 
de mensen die minder lang in de wijk wonen. 
- Wat zou volgens u moeten veranderen om de bewoners dichterbij elkaar te brengen?
Er moet meer rust komen. Je merkt nu al dat naarmate er meer renovaties enzovoort afgerond 
worden, dat mensen dan weer wat rustiger kunnen leven. Ik denk dat we pas weer echt rust hebben, 
als alles klaar is. Daardoor verhuizen ook veel mensen in en uit de wijk. Alleen dat al brengt wat 
onrust met zich mee, want mensen moeten aan elkaar en aan de omgeving wennen. Ik denk dat 
naarmate de tijd vordert, en al het werk klaar is, we hier meer rust krijgen. 
- Gaan de mensen hier in de buurt op een prettige manier met elkaar om?
Ja, absoluut. We houden rekening met elkaar. We helpen elkaar. Iedereen let op elkaar. Het gaat 
eigenlijk wel goed. Dat maak je niet overal mee hoor. Als ik me hier niet prettig had gevoeld, dan was 
ik al lang verhuisd. Maar ik hoop dat ik voor altijd kan blijven. We hebben het hier erg naar ons zin. 
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Interview met Piet 
 
Persoonlijke gegevens 
Piet is een bewoner van Ondiep. Hij is 65 jaar oud. Samen met zijn drie katten en hond woont hij al 
21 jaar in de wijk Ondiep. Het huis waarin hij woont, is een huurhuis. Het valt op dat zijn huis wel aan 
renovatie toe is. Tegenwoordig heeft Piet geen betaalde baan meer.  
 
Herstructurering 
- Zou u in een andere soort woning willen wonen? 
Heb ik wel eens aan gedacht. Maar hier ken je elkaar. Hier wordt op je gelet. Nee, ik zou hier blijven 
zitten. Niet naar een andere woning of zo. Dat heeft te maken met de mensen die hier wonen, want 
die ken ik goed.  
- Wilt u in Ondiep blijven wonen?
Jazeker. Ik zou hier niet weg willen. Hier ben ik alles gewend. En hier ken ik iedereen. Dat zou anders 
te moeilijk worden voor mij.  
- Wat vindt u van de wijk Ondiep?
Gewoon. Eigenlijk net als alle andere wijken. Gezellig. Leuk.  
- Vindt u dat de wijk veranderd is?
Nou, ze hebben hier aan de overkant nieuwbouw neergezet. Ik vind die huizen ongezellig. Want weet 
je waarom? Ze hebben de woonkamers niet meer aan de voorkant van de straat. Want daar zit nu de 
keuken. En dat is zo ongezellig. Er is geen contact meer, want je ziet de mensen niet meer. Er is geen 
contact meer omdat je die mensen niet meer ziet. En dat vind ik heel ongezellig. 
- Woont u liever in de nieuwe of de bestaande woningen in Ondiep?
Geef mij maar die bestaande woningen. Dat vind ik een stuk gezelliger dan die nieuwe woningen. 
Zeker weten.  
- Als u Ondiep nu een cijfer zou geven, wat zou u dan geven? En vijf jaar geleden? 
Zeker een zeven. Het is gewoon hele fijne wijk waar ik graag woon. Vijf jaar geleden zou dit een acht 
geweest zijn, voordat die nieuwe huizen er waren. De wijk is wel een beetje achteruit gegaan vind ik. 
Dat komt niet door de bewoners maar puur door wat ze neer hebben gezet. Dat slaat nergens op.  
 
Beleid 
- Bent u op de hoogte van de plannen en de veranderingen in de wijk?
Nou, zo op de hoogte zijn we dus helemaal niet. Nee, dat vind ik heel slecht, hoe je op de hoogte 
wordt gehouden. Je krijgt wel nieuwsberichten. Maar daar staat eigenlijk hetzelfde in als de vorige 
keer. Het is gewoon een herhaling. Daar schiet je niets mee op.  
- Dus u zou wel meer informatie willen ontvangen? 
Ja, dat zeker, dan weet je tenminste een beetje waar je aan toe bent. Ik zou meer informatie willen 
ontvangen over de renovatie. En planningen in iedere geval, wanneer we hier eens aan de beurt zijn. 
Want ik heb gehoord dat het dan wel een x jaren gaat duren nog. Ik weet wel wat er ongeveer gaat 
komen, maar verder eigenlijk niets concreets.  
- Wat vindt u van de plannen voor Ondiep?
Dat slaat een beetje door. In mijn geval heb ik niet eens zoveel nodig. Met minder kan het ook goed 
zijn. 
- Wat vindt u van de woningen in Ondiep?
Kijk, als de huizen echt zo ver zijn om gesloopt te worden: dan okey. Dan moet er nieuwbouw komen. 
Maar als het niet nodig is dan zeg ik: laat het lekker staan.  
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- In hoeverre bent u tevreden met de plannen voor de wijk? Waarom? 
Nou, wat ik van mensen heb gehoord die dus al gerenoveerd zijn: bij een heleboel valt het tegen en 
bij sommige valt het mee. Ja, ik zit hier nu nog wel wat makkelijker. Maar voor mij persoonlijk: als ik, 
bij wijze van spreken, dubbele beglazing en cv zou hebben, dan zou ik al tevreden zijn. Het hoeft voor 
mij nou niet eens verder te gaan. Ik stel niet veel eisen. Ik heb hier alleen een kachel met enkele 
glazen. Dat is de enigste verwarming hier in huis. Zit je daar bij de kachel [achterin de woonkamer]; 
dan zit je goed. Maar zit je hier [bij het raam] dan voel je dus echt de kou. Zelfs gordijnen houden het 
[de kou] niet tegen. 
 
Sociale cohesie 
- Verblijft u vaak in de wijk? 
Ja. Je komt iedereen tegen. Je praat met mekaar. Ik heb niet veel nodig buiten de wijk. Mijn 
boodschappen doe ik hier verderop bij de Plus. En de mensen die ik zie, die wonen hier om mij heen. 
Ik ga wekelijks ook naar de Speler. Daar zie ik ook veel mensen.  
- Heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet om de leefbaarheid en/of de veiligheid in Ondiep te 
verbeteren?
Nee. Dat komt door mijn gezondheid. Ik zit met mijn heup en mijn oog. Dan kan ik beter mijn eigen 
een beetje rustig houden. Als mijn gezondheid het had toegelaten, dan had ik denk ik meer gedaan. 
Bijvoorbeeld de wijk misschien wat gezelliger hoeven te maken. En wat meer contact maken en meer 
doen. Maar een hoop contacten in de buurt heb ik hier wel hoor.  
- Wat kunnen bewoners zelf doen om de sfeer in de wijk te verbeteren? 
Je kan zelf eigenlijk zoveel doen. Ja… zo zijn er veel dingen waarvan je zegt: “zo dat is leuk!” Al is het 
bij wijze van spreken de plantenbak buiten. Of weet ik veel wat. Maar hier gaan de mensen wel goed 
met elkaar om. 
- Hoe zorgen de Ondiepers voor elkaar? 
De dag begint eigenlijk zo: zo rond een uur of 8:30 dan moeten eigen alle gordijnen open zijn. Is er 
eentje niet open, dan wordt er één hier of aan de overkant alert en denkt: “hey! De gordijnen zijn 
nog niet open. Daar moet ik eens gaan kijken.” Hier wordt er echt op elkaar gelet. Dat is het mooiste 
van deze buurt. Dan voel je je eigen ook niet alleen. Je hebt dan eigenlijk constant hulp. Zo erg is het 
niet dat het irritant wordt. We bemoeien ons niet met elkaar. Het is eigenlijk gewoon heel goed 
bedoeld. Want ja, een paar jaar terug was de buurvrouw gevallen. Die had ook haar heup gebroken. 
En die heeft dus een avond in huis gelegen, zonder dat wij het wisten. Toen bleef op een gegeven 
moment haar lamellen open en de overbuurvrouw zag dat en is meteen gaan kijken. Die dacht van: 
“hey! Die horen nu dicht te zijn”. Dat is heel fijn.  
- Merkt u hierin verschillen? Bijvoorbeeld tussen de nieuwe bewoners en jullie? 
Ja, dat weet ik eigenlijk niet van die koopwoningen of het daar ook zo is. Daar heb ik echt geen idee 
van. Kijk, van hier [Ondiep; straat] weet ik het. Maar ik hoor niet veel van die nieuwe bewoners 
verderop. Toen de oude huizen er nog stonden; ’s zomers zaten ze buiten en we zwaaiden naar 
elkaar. Je kende toen iedereen. Maar nou ken je niemand meer van die kant. Daar heb ik geen 
contacten mee [gedeelte nieuwbouw] terwijl het vroeger wel zo was ja. 
- Zou u uw buren hulp aan willen bieden? 
O ja, maar dat doen we ook. Ook andersom. Onderling doen we dat. Als ik nu naar buiten ga en de 
buurvrouw heeft wat nodig, dan loopt ze naar buiten en vraagt me om hulp. Of ze belt aan. Dat is 
heel normaal hier. Dat doen we allemaal, want je kent mekaar. 
- Zijn er bepaalde mensen/groepen in de wijk aan wie u geen hulp zou verlenen?
Nou nee. Als de hulp nodig is dan ben i natuurlijk bereid om iedereen te helpen.  
- Wat voor activiteiten onderneemt u in Ondiep? 
Ik doe hier de boodschappen voor een bepaald persoon hier. Dat is Henk. Ik ben eigenlijk zijn 
mantelzorg. En mijn eigen boodschappen doe ik hier ook. En ik ga ook naar de Speler. Soms in de 
middag. Gezellig met elkaar. Dat is ook hartstikke leuk. En ik kom ook wel eens in de Sint-
Ludgerusstraat [buiten Ondiep]. Dat is ook heel gezellig. Dus daar leer je ook iedereen kennen. Maar 
ik ga niet speciaal de wijk uit voor dingen die ik nodig heb. Ik heb hier alles. 
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- Kent u veel mensen die in de wijk wonen?
Ja. Heel veel. En dat zijn geen familieleden en zo. Maar je kent gewoon iedereen hier. Als ik hier 
buiten loop met mijn hond kom je mensen tegen. Dat is juist de gezelligheid ervan, want veel 
mensen wonen hier al heel lang. Echt een eenheid ja.  
- Onderhoudt u veel sociale contacten binnen Ondiep?
Ja, ik sta buiten altijd met iedereen te praten.  
- Hoe gaat u met u buren om? (En hoe gaan zij met u om?)
Gezellig. En heel leuk. We hebben wel veel contact.  
- Wilt u wel in Ondiep blijven wonen?
Ja zeker. Ik woon nu al hier 21 jaar. En ik zou eigenlijk hier niet meer weg willen gaan. Ik ben hier zo 
gewend geraakt aan alles.  
- Wat houdt u tegen om te verhuizen uit Ondiep?
Ja. Hier ken je iedereen. En als je nou gaat verhuizen dan moet je helemaal opnieuw beginnen want 
daar ken je niemand. Nee hoor, laat mij maar lekker hier blijven.  
- Wat vindt u belangrijk in de wijk? 
Nou ja, daar hebben we het net al over gehad. De omgang met de mensen. De gezelligheid in de wijk. 
Dat is voor mij eigenlijk heel belangrijk.  
- Wat ontbreekt er aan Ondiep? 
Dat zijn toch de activiteiten voor de kinderen. Als je eigenlijk hier in de buurt om je heen kijkt, dan zie 
je dat er toch te weinig activiteiten voor de kinderen zijn. Want aan de overkant bij de Royaards van 
den Hamkade is wel speelplaats. Maar eigenlijk zou het er meer moeten zijn dan alleen dat, zodat ze 
[de kinderen] lekker bezig kunnen zijn. Als daar die of vier kinderen op zo’n dingetje zitten, dan is 
alles vol. In de Speler zouden ze ook wat meer voor de kinderen kunnen doen. In de zomer spelen de 
kinderen hier op straat. 
- Wat vindt u van de inzet van de bewoners in Ondiep? 
Ik vind wel dat het allemaal goed gaat. Iedereen zet zich wel een beetje voor de wijk in. Voor de wijk 
of voor de straat. Maar Ondiep is meer gefocust op de straat. Straten verschillen hier ook van elkaar.  
- Wat zou er moeten veranderen waardoor u zich beter/harder in wilt zetten voor Ondiep? 
Ik heb geen idee. Ik heb gewoon een goed gevoel over de wijk. 
- Wat vindt u van de omgang tussen de verschillende bewoners in Ondiep? 
Hier in de straat gaat het allemaal goed. Maar tussen de nieuwe bewoners: wat ik een beetje zie gaat 
het eigenlijk ook wel goed. Ik ken ze niet. Maar als je daar gewoon loopt en je ziet jongeren 
tegenover ouderen dan is het toch wel goed.  
- Wat vindt u van de sfeer in de wijk?
Gezellig. Meer hoef ik er niet over te zeggen. Ik vind eigenlijk ook niet dat het veranderd is [de sfeer]. 
Ja goed, dat er af en toe een nieuwe bewoner komt. Maar ja, die zijn snel aangepast eigenlijk. Want 
elke keer in de wisselwoning, hier een paar deuren verder, nou dat klikt eigenlijk gelijk. En dan ken ik 
die mensen nog niet eens. 
- In hoeverre kennen de bewoners van Ondiep elkaar?
Ik denk over het algemeen wel vrij goed hoor. Van naam en van gezicht.  Nou ken ik ze niet allemaal 
van naam, mar wel van gezicht.  
- Gaan de (verschillende) bewoners uit Ondiep allemaal met elkaar om?
Dat durf ik niet te zeggen. 
- Hoe gaan bewoners volgens u over het algemeen met elkaar om? Hoe zijn de sociale banden? 
Wel goed ja. Iedereen kent elkaar. En je gaat gezellig met elkaar om. Ik vind dat de contacten hier 
sterker zijn geworden, ondanks dat die koophuizen er nu zijn. Maar dat komt vooral door deze 
buurten en niet door de nieuwe woningen.  
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- Wat zou volgens u moeten veranderen om de bewoners dichterbij elkaar te brengen?
Misschien kunnen we een keer een gezellige avond samen houden. Dat is leuk. De wijk dan echt bij 
elkaar brengen. Bij elkaar komen en elkaar eens leren kennen. Misschien helpt dat. Misschien niet. 
Maar ik denk wel dat het zou helpen. Tenzij ze weer in groepjes bij elkaar gaan zitten. Ja, dan helpt 
het niet. Dus eigenlijk meer activiteiten. 
- In hoeverre voelt u zich prettig bij de mensen hier in Ondiep?
Gewoon. Ik voel mij eigen er wel goed bij hoor. Geaccepteerd. Ondiep kan moeilijk zijn. Je hoeft niet 
altijd geaccepteerd te worden. Maar over het algemeen voel ik me hier wel goed. De mensen hier 
gaan ook wel fijn met elkaar om. Ja, je moet geen ruzie lopen maken.  
- Passen de nieuwe woningen wel goed in de wijk? 
Heel eerlijk gezegd, als ik hier die nieuwbouw er zo bijleg, dan vind ik eigenlijk: ze hebben het 
verkeerd gebouwd. Dat past niet. Ze hebben die gezelligheid in de straat weggehaald. Want als je 
hier een kamer hebt aan de voorkant, dan heb je contact. Heb je een huiskamer dat wijst naar de 
tuin [achterin] dan heb je niets [geen contact]. In de zomer zitten we ook buiten. En ik vrees dat het 
daar wat moeilijker is. Dat ze [nieuwe bewoners] niet zo gauw naar buiten lopen. 
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Interview met mevrouw Miep 

Persoonlijke gegevens 
Mevrouw Miep is 53 jaar oud en woont in Ondiep. Mevrouw woont in een huurwoning. Hier woont 
zij al 19 jaar samen met haar gezin. Mevrouw is een huisvrouw en heeft geen betaalde baan. Haar 
man zit in de bouw en zorgt voor het inkomen.  
 
Herstructurering 
- Zou u in een andere woning willen wonen? 
Nee. Ik zou niet willen verhuizen. Ik heb mijn wortels hier neergezet, zoals bijvoorbeeld hier in de 
straat. Ik ben zo vaak verhuisd, dus dat doe ik niet meer. Mijn man zijn vader komt hier uit de poort, 
de Oude Hooipoort van vroeger. En ik heb op Overvecht gewoond. Ik heb in Kanaleneiland gewoond. 
En hier ben ik gekomen. En ik ga hier nooit meer weg. Als het niet hoeft. 
- Wat vindt u van de wijk Ondiep? 
Leuk! Gezellig. Ja kijk, het is nou af en toe een zooitje. De nieuwe huizen vind ik mooi hoor. Maar mij 
krijg je er niet in. Ik wil hier in dit huis blijven wonen.  
- Vindt u dat de wijk erg veranderd is? 
Jawel. Dat zie je aan de huizen, aan de mensen. Ik heb toen in die organisatie gezeten, want ze 
wouden dit [huis] ook platgooien. En toen zeiden ze [Gemeente & Mitros] van: de wijkopzichter en 
de hoe heet het kwam. Toen zegt ie: “Dat moet je niet doen; dit stukje weghalen. Het is het 
aanzicht”. Het is toch nog een beetje de oude van Ondiep. Dat vind ik mooi. Daar heeft hij gelijk in. ik 
wil wel dat het behouden blijft. 
- Als u Ondiep nu een cijfer zou geven, wat zou u dan geven? En vijf jaar geleden? 
Toch wel een acht. Eerder een negen als daar beneden. Ik ben erg tevreden over de wijk. Als je dit vijf 
jaar geleden gevraagd had, dan had ik ook dezelfde cijfer gegeven. Sowieso dit buurtje. Dit wijkje: is 
het zelfde en blijft ook hetzelfde. En Ondiep zelf knapt wel op. Het wordt positiever. 
 
Beleid 
- Bent u op de hoogte van de plannen en de veranderingen in de wijk? 
Ik persoonlijk weet wel een hoop. Ik heb hier alle papieren gehad omdat ik in die organisatie 
toentertijd zat. Dat was toen een organisatie omdat ze toen die verbouwingen begonnen met die 
veranderingen en weet ik veel allemaal; Het Stemvork Project. Ik heb toevallig ook vorig jaar alles 
weggegooid, want het loopt allemaal uit [renovatie]. In 2014 moest echt alles klaar zijn. En ik heb nu 
zoiets van ik zie wel wat ze allemaal gaan doen; want er is geen geld meer. En dit gebeurt niet. En dat 
gebeurt niet. En voor de rest als er wat gaat gebeuren; je krijgt bericht. Dus…  
- Zou u wel meer informatie willen ontvangen? 
Ik vind het zo in orde joh. Van de mensen zelf [in Ondiep] hoor je. Omdat daar ook allemaal zitten, 
zoals zeg maar hiernaast zoals in de Framboosstraat, aardbeistraat. Mijn schoonzusje woont er en de 
vriendinnen van mijn dochter. Die zeggen: “ja, ze gaan niet renoveren, maar we krijgen 
aanpassingen”. Daar hoor je de informatie dan van.  
- Wat vindt u van de plannen voor Ondiep? 
Ja, verschillend. Want de ene zegt dat gaat plat en er komt nieuw. En nou hoor je weer zoveel 
mensen klagen over de oude vooroorlogse huizen. Daar verderop staat ook nog zo’n blok. Ja, het is 
lullig. Er zijn mensen die wonen er zoveel jaren. Die krijgen nou urgentie en worden natuurlijk ook 
wat ouder, om toch te veranderen. De ander kant; nou gaan ze [Mitros] allemaal nieuwe 
verwarmingen erin zetten. Ik had dat een jaar eerder gedaan. Waarom nu ineens allemaal? Het moet 
nu allemaal vlug, vlug, vlug. En als je het vlug doet, dan gaat het niet goed. Mitros geeft ook zo 
onnodig veel geld uit aan gekke dingen. En dan nu willen ze de huizen verbeteren. Doe het gelijk 
goed! Beloof niet te veel. ga stukjes bij beetjes doen. en kijk dan hoeveel geld je hebt, want ze 
hebben zat geld hoor.  
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- Wat vindt u van de woningen in Ondiep? 
Ik zit wel in een goede woning. Ik ben tevreden. Kijk, ik moet aanpassingen doen. En dan moet ik 
Mitros ook wel drie keer bellen. En misschien is het ook wel omdat ik een huurwoning heb. Dus als ik 
bel horen ze te komen. Maar ze zijn ook wel eens laks. Maar je hebt hierachter weer die oude 
woningen; die zullen wel meer gebreken hebben als die van mij. Maar ik heb daar geen last van. Ik zit 
hier wel prima. 
- In hoeverre bent u tevreden over de plannen voor Ondiep? 
Net wat ik zeg: doe het gelijk goed. Die nieuwe stukken [nieuwbouwwoningen] hebben wel een 
beetje zicht natuurlijk. En de wijk gaat er wel op vooruit. Kijk, als je Laan van Chartroise hebt, dan 
kunnen daar wel wat mensen weg. Want de ruimte is daar toch al schaars.  
 
Sociale cohesie 
- Verblijft u vaak in de wijk? Wat doet u in de wijk? 
Ja, ik doe een hoop in de wijk, boodschappen enzovoort. Maar ik ga ook wel even naar Overvecht 
[wijk] of naar de straat [Amsterdamsestraatweg] of weet ik veel. Ik doe de boodschappen. Ik zit twee 
keer [per week] op de Speler; dinsdag en donderdag ‘s morgens. En voor de rest ben ik druk met mijn 
huishouden. Maar ik ga ook wel iedere dag de wijk uit. Ik heb mijn auto of mijn brommetje, dan kom 
ik wel makkelijk weg hoor.  
- Heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet om de leefbaarheid en/of de veiligheid in Ondiep te 
verbeteren? 
Nee. Ik heb er geen zin. En ja, als een het doet vind ik het prima. En als ik moet helpen of wat dan 
ook, dan vind ik het ook goed. Maar ja, ik heb mijn tijd gehad. Ik ben druk zat. Ik heb er geen zin om 
wat in de wijk te ondernemen.  
- Wat kunnen bewoners zelf doen om de sfeer in de wijk te verbeteren? 
Jaaa… das moeilijk. Hier gaan de mensen toch wel redelijk goed met elkaar om altijd. In de zomer 
ook: lekker buiten zitten, praatje maken met elkaar. En hier is het toch wel zo dat als ze [buren] je 
moeten helpen, dan helpen ze je. Iedereen staat voor elkaar klaar. Dat moet ook wel blijven. En het 
moet doorgebracht worden. 
- Dus uw buren zouden u wel helpen als dat nodig is? En andersom ook? 
Ja, dat is hier heel sterk hoor. Dat komt omdat we elkaar zo lang kennen. Dit is de poort van vroeger. 
De Oude Hooipoort en toen waren de mensen ook al zo op elkaar. Ik laat in de zomer mijn deur open 
staan. Die staat gewoon wagenwijd open. En dan ben ik wel thuis. Maar ik ben dan niet bang dat een 
vreemde dan naar binnen loopt. Kijk, in de zomer is dat wel gebeurd bij de buurvrouw, want die had 
het ook altijd open. Die heeft het nou dicht. In het begin deed ik dat ook, maar ik dacht: “ik ga voor 
die gek toch de deur niet dicht doen?” Ik laat het gewoon open!  
- Hoe zorgen de Ondiepers voor elkaar? 
Die zorgen wel voor elkaar. We houden elkaar in de gaten. Ik heb oud buurvrouwtje hiernaast gehad. 
Daarnaast had ik ook nog een buurmannetje. Ja, je houdt automatisch rekening met elkaar én je 
houdt elkaar in de gaten [positief]. Weet je wel: als er wat gebeurt of zo. Je kan ook een beroep op 
elkaar doen.  
- Ziet u hierin verschillen? Dat de ene groep dat meer doet dan de ander? 
Ja, tuurlijk heb je die ook. Er zijn hier ook mensen die zijn erg op d’r eigen. Dat geldt ook voor 
mensen hier in de straat.  
- Merkt u dat er ook verschillen zijn tussen de nieuwe bewoners en de oorspronkelijke bewoners? 
Als ik hier kijk, dan valt het wel mee. Kijk, de SSH verhuurt hier ook woningen. Ze worden hierna 
verkocht. Ik kan het ook kopen, maar dat doe ik niet. Maar om de hoek heb je ook studenten wonen. 
En die mevrouw daar tegenover zei dat ze meteen kennis kwamen en zo. En ook van: “als ik wat voor 
u kan doen.”. Het lijkt wel of men zich gelijk aanpast. Daar zie ik niet zoveel verschillen. Kijk, we 
hebben er ook wel eentje verderop wonen, die hebt het gekocht [woning]. Die wilde het graag 
verhuren, maar mocht niet meer. Maar die ging buiten tegen de buurvrouw zeggen wat voor planten 
zij wel niet in de tuin mocht zetten, en dan komt gelijk de rest in opstand. Zo van: wat wil je? En wat 
is de bedoeling? Het is die vrouw d’r eigen tuin. Dan kan jij niet zeggen dat je die plant niet mooi 
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vindt, dus dat je het niet wilt hebben voor je deur. Het is haar tuin en zij zet erin wat ze wilt. En dat 
wordt gelijk duidelijk gezegd tegen hem dan.  
- Zijn er bepaalde mensen/groepen in de wijk aan wie u geen hulp zou verlenen? 
Nee, het maakt mij niet uit. Ik help waar ik kan helpen.  
- Kent u veel mensen die hier in de wijk wonen? 
Ja, gewoon vrienden, kennissen en familie. Mijn man komt ook hier uit de wijk. En die is ook 52. En 
die is zeg maar hier geboren. Maar mijn man heeft onder andere voor Enoco gewerkt en zo. Ik ken er 
zoveel [mensen]. Al is het niet allemaal van naam, maar wel van gezicht. En we groeten elkaar. 
Mensen praten hier ook nog steeds met elkaar als ze elkaar op straat tegenkomen.  
- Wat houdt u tegen om te verhuizen uit Ondiep? 
Wat houdt mij tegen? Ja, ik heb gewoon een lekker huis. Ik zeg altijd: die nieuwbouw is heel mooi, 
maar het is net omgekeerd gebouwd. Dit vind ik gewoon gezellig. De indeling. Dat nieuwbouw is heel 
anders ingedeeld, veel minder gezellig. Je ziet niet eens wat er in de straat gebeurd. 
- En wat vindt u belangrijk in de wijk? 
De gezelligheid! We zijn hier allemaal sociaal naar elkaar. Dat vind je niet zo snel in een andere wijk. 
Wat ik net al zei: ik heb in veel andere wijken gewoond. Maar hier ga ik nooit meer weg. De mensen 
zijn hier veel hechter met elkaar en zorgen ook voor elkaar. Toen ik vroeger in het oude badhuis, ja 
dat is nou weg, maar toen ik daar op de club kwam; toen kwamen daar echt nog onbekenden. En wat 
je nou ziet: het komt hier nou ook dagelijks rustig koffie drinken. Dat vind ik geweldig.  
- Zijn er dingen die ontbreken in de wijk? 
Ja, voor de jongeren. Ja je hebt nou De Speler, maar dat is ook niet veel. Dat komt omdat Portes nu 
zoveel aan het uitgooien is. Maar toen ik hier kwam wonen, toen had je Odin. Daar hadden ze: disco, 
bingo, kaarten. Van alles was er te doen voor ze; voor de jongeren. En dat is nu allemaal minder. 
Toen kwam de Speler terug. Mijn dochter gaat vrijdag ’s avonds naar de club toe in de Speler. Dat 
wordt ook al minder. Doe wat voor die jongeren! Ze willen de jongeren van straat af hebben voor 
crimineel gedrag. Nou, blijf dan wel wat organiseren voor die gasten! Het wordt heel wat minder 
[activiteiten voor jongeren]. Daar zijn we eigenlijk al vanaf het begin mee aan het vechten van: 
jongens doe eens wat voor ze! Jullie willen hebben dat ze geen gekkigheid uithalen in de wijk: doe 
dan wat voor ze! En dat mag best meer komen; speelgelegenheden. Ja, we hebben hier een 
speeltuintje. Dat wordt ook iedere keer gesloopt. Maar daar hebben ze hun best op gedaan. 
Voorstellen van de bewoners nemen ze [de gemeente] niet gauw aan. Luister ook eens naar de 
bewoners. En doe daar wat mee. Met die speeltuin ook: ze hebben het toen vernieuwd. Er heeft 
iemand aangeboden: zet er een grote hek omheen en wij zorgen dat het schoon blijft met vegen en 
zo. Doe er een slot op. Dan kunnen we het ook in de gaten houden. In plaats daarvan hebben ze lage 
‘hekkie’ geplaatst. Waarvoor? Ze vinden het leuk dat ze het ieder jaar moeten vernieuwen. Dat is 
echt zonde. En dan wordt je wel eens boos en vraag je je af: jongens waarom luisteren jullie niet?  
- Dus de mensen hier in Ondiep willen zich wel inzetten voor de wijk? 
O ja hoor. Dat zijn er zat.  
- Wat vindt van de omgang tussen de bewoners onderling? 
We gaan allemaal wel met elkaar om. Ook met de nieuwe bewoners hier verderop. Maar het is wel 
anders. Weet je wat het is? Wat er komt en koopt [nieuwbouwwoningen] is meestal ook de hele dag 
aan het werk. Dus dan moet je het van de avonden hebben. Maar wij zijn ’s avonds, als het slecht 
weer is, ook samen binnen. ’s Winters zijn we net als mollen: we zitten met z’n allen binnen. In de 
zomer loopt het allemaal naar buiten. Ondiep leeft wel meer op straat, maar niet de ouderen, vooral 
de jongeren. Want als die van mij [zoon] zo meteen thuiskomt, hij is 17, dan loopt hij ook de hele 
middag buiten. Die hoort ook te werken. Maar nu even niet. En die meid van mij ook. Dat komt thuis. 
Dat eet. En gaat ook weer naar buiten.  Hier om de hoek woont een Marrokkaan. Die is ook snel 
ingeburgerd. Vroeger woonden hier geen allochtonen. Nu wel veel meer.  
- Wat zou volgens u moeten veranderen om de bewoners dichterbij elkaar te brengen? 
Je moet ze hier niet te dicht op elkaar brengen, want dan gaan ze juist met je leven mee bemoeien. 
Dus zo is het gewoon goed. Dat je elkaar wel kent, maar niet te veel. Want dan gaan ze weer praten. 
Dat heb je hier af en toe wel gauw hoor. “Dit moet je niet doen. Dit is beter, zus en zo”. Gewoon 
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iedereen in zijn eigen waarde laten. En hier doen ze het zo: als er een nieuwe [bewoner] komt zeg 
maar, en je bent dan buiten, dan wordt je er wel meteen bij betrokken. Dat doen we wel. Praten met 
elkaar. En als er wat gedaan zou worden [voor de wijk] dan wordt dat wel meteen doorverteld tegen 
hun. Ik zie geen grote verschillen.  
- Gaan de mensen hier in de buurt op een prettige manier met elkaar om? 
Ongeregeldheden heb je overal. Dus hier ook. En voor de rest is het hier wel allemaal leuk met elkaar 
omgaan hoor, jawel. En ik voel me hier wel prettig. Ikke wel. 
 

Interview met mevrouw Yvonne 

Persoonlijke gegevens 
Mevrouw Yvonne is 49 jaar en woont samen met haar gezin in Ondiep. Hier woont zij al ruim 24 jaar. 
Het huis waarin zij wonen is een ruime huurwoning. Zelf heeft zij geen betaalde baan. Maar haar 
man werkt in de bouw.  
 
Herstructurering 
- Zou u in een andere soort woning willen wonen?
Nee. Geen denken aan. Wij wonen al ruim 24 hier. Ik ga niet meer verhuizen. Dat doe ik mezelf niet 
aan. En hier hebben we al onze herinneringen. De kinderen zijn hier opgegroeid. En nu is de een de 
deur uit. De ander nog niet. Maar ik heb hier ruimte zat. Als ik nu ga verhuizen moet ik in een 
kleinere woning. Daar moet ik niet aan denken. We hebben hier ook alles zelf ingericht. De tuin. Deze 
kamer [woonkamer]. Het is weliswaar geen koophuis wat echt van ons is, maar het wel ons huis. 
- Wilt u in Ondiep blijven wonen?
Ja, zeker weten. Hier ken je mekaar. Hier heb ik alles. Ik zou het vreselijk vinden om ergens anders te 
moeten wonen. Dan wordt je gescheiden aan alles wat je hebt. Mijn ouders wonen hier verderop. 
Mijn zus ook. En zijn familie ook. 
- Wat vindt u van de wijk Ondiep?
Gezellig. Heel gezellig. En leuk. Iedereen kent mekaar. En als er wat is dan kan je er vanuit gaan dat je 
meteen geholpen wordt. We weten ook van elkaar wat er aan de hand is. Dus als je iets geks ziet aan 
de overkant en je vertrouwt het niet, dan ga ik wel even kijken hoor. Voor hetzelfde geldt: er is iets 
ernstigs aan de hand met de buurvrouw. Dan kan je maar beter op tijd bij zijn. Dat vind ik wel mooi 
aan hier. Mensen zijn sociaal.  
- Vindt u dat de wijk veranderd is?
Klein beetje wel ja. Ja… mensen gaan en mensen komen. er zijn wel een hoop mensen weg omdat ze 
anders niet meer de huur konden betalen. En dat vind ik echt oneerlijk. Je kan wel mooie nieuwe 
huizen neerzetten, maar je kan het niet maken om van de mensen, die hier al zo lang wonen, zoveel 
te vragen. Kijk, ik vind het hier prima wonen. Maar als Mitros vindt dat mijn huis gesloopt moet 
worden; dan bepaald Mitros ook dat ik ergens anders moet gaan wonen. Dat kan je toch niet maken? 
Ze hadden meer rekening moeten houden met die mensen die daar al woonden. Ja, en dan zeggen 
ze: “we geven je DUO-urgentie”. Wat heb je daaraan als je je oude huis niet meer terug kan krijgen? 
Ik vind het maar niets.  
- Woont u liever in de nieuwe of de bestaande woningen in Ondiep?
Gewoon mijn eigen woning. De bestaande dus. Die nieuwe woningen vind ik maar niets. Ze zijn niet 
gezellig. Hier in dit huis heb we alles ons eigen gemaakt. En hier in de straat ken ik ook iedereen. Je 
weet wat je aan elkaar hebt. 
- Als u Ondiep nu een cijfer zou geven, wat zou u dan geven?
Een acht. Omdat het gezellig is. En we hebben goede buren. Alles is hier eigenlijk precies goed.  
- Als u Ondiep 5 jaar geleden een cijfer mocht geven, wat zou dat dan geweest zijn?
Ook een acht. Ja, we wonen hier al zo lang. We hebben alles meegemaakt. Maar het belangrijkste is 
dat de mensen elkaar blijven steunen. Dat is altijd al zo geweest. Als er nu wat is en ik ga naar de 
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buurman of naar de buurvrouw, dan helpen ze meteen. Maakt niet uit waar ze mee bezig zijn. Het is 
een soort tweede familie van je. 
 
Beleid 
- Bent u op de hoogte van de plannen en de veranderingen in de wijk?
Ja, een beetje. Af en toe krijgen we een nieuwsbericht binnen. Van wat er gaat gebeuren. Maar dat 
duurt te lang. Daarin staat wat er op korte termijn gaat gebeuren. Maar je hoort hier al jaren in de 
wijk dat ze van alles en nog wat gaan doen. Heel veel beloftes die nu, na jaren, nog steeds niet 
nagekomen zijn. Mijn ouders wonen hier verderop. Die durven ieder jaar hun huis niet te schilderen. 
Hun is verteld dat zij ook op de lijst staan voor renovatie. Dan denk je iedere keer ook: “het is zonde 
om er nu nog geld in te steken. Stel dat het deze zomer gaat gebeuren.” Dat vind ik niet netjes. Zeg 
de mensen gewoon waar het op staat. Maar ga nou geen beloftes maken als je weet dat je ze niet 
nakomt. Dat is niet leuk voor de mensen die in die huizen wonen. Dat verdienen ze niet. 
- Zou u meer informatie willen ontvangen?
Ja, maar dan wel concrete verhalen. Hoe het nu gaat vind ik niet leuk voor bewoners. Maak 
duidelijke afspraken die je na kan komen en communiceer dat dan gewoon naar de bewoners. Leg 
eerlijk uit wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren.  
- Wat vindt u van de plannen voor Ondiep?
De plannen zijn opzicht wel goed. Maar de uitvoering niet. Het is wel fijn dat veel woningen 
gerenoveerd worden. Dat is ook nodig. Maar ze [Mitros] maken er wel een potje van. Want lang niet 
alles is af, terwijl het de bedoeling was dat ze nu al verder moesten zijn.  
- Wat vindt u van de woningen in Ondiep? 
Goed. Wij wonen hier wel prima. Ik zou niet snel willen verhuizen. We hebben hier ruimte kamers en 
een mooie tuin. De nieuwe huizen hier verderop vind ik minder gezellig. Ze zijn minder knus en open. 
Hier zie je elkaar en kan je elkaar in de gaten houden. Daar [nieuwbouwwoningen] leven de mensen 
langs mekaar heen.  
- In hoeverre bent u tevreden met de plannen voor de wijk? Waarom? 
Oh, ik ben wel tevreden. Het is goed dat ze de mensen hier willen helpen en de woningen willen 
verbeten. Dat is ook goed voor de wijk. Maar ze hadden die woningen minder duur moeten maken. 
En de mensen beter op de hoogte houden. Gewoon eerlijk zeggen wat er aan de hand is. 
 
Sociale cohesie 
- Heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet om de leefbaarheid en/of de veiligheid in Ondiep te 
verbeteren?
Nee. Ik heb daar niet zo veel zin in. Je hebt hier wel mensen die dat doen, maar ik heb daar geen 
behoefte aan. Ik zorg voor m’n gezin en m’n huisje. Daar heb ik mijn handen vol aan.  
- Zou u wel wat in de wijk willen ondernemen? (actief willen zijn?) Waarom niet?
Nee. Ik steek mijn tijd liever in iets anders. Meer in mijn familie en in mijn omgeving. Dat vind ik 
belangrijker dan dat.  
- Wat kunnen bewoners zelf doen om de sfeer in de wijk te verbeteren?
Beter naar mekaar luisteren. Het komt wel eens voor dat het hier fout gaat. Dat kan je vaak 
voorkomen door eerst eens goed naar elkaar te luisteren. Dan begrijp je mekaar ook beter. Voor de 
rest vind ik dat we al best wel een fijne sfeer hebben hier in de wijk. 
- Hoe zorgen de Ondiepers voor elkaar? 
Nou, wat ik net al zei: als er iets aan de hand is, dan staan mijn buren dag en nacht klaar voor me. Dat 
is hier wel heel erg. Dat vind ik ook zo fijn aan deze buurt. Iedereen kent mekaar en we zorgen samen 
voor mekaar.  
- Ziet u hierin verschillen? 
Nee. Nou ja, hier [Ondiep: straat] is dat wel zo. Maar ik kan niet voor heel Ondiep praten. Het zou 
ook wel eens zo kunnen zijn dat het wat verder, zoals bij de nieuwe huizen, dat wel anders is. Maar 
dat weet ik niet. Die mensen spreek ik niet. 
- Zou u kunnen rekenen op de hulp van een van uw buren, mocht dat nodig zijn?
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Zeker weten. En andersom geldt dat natuurlijk ook. Kijk, als de buurvrouw mij een dag niet ziet. Dan 
belt ze aan hoor. Kijken of alles goed gaat. En andersom doe ik dat ook hoor. Dat maakt deze buurt 
ook zo mooi. Je hoeft je nooit onveilig te voelen.  
- Zijn er bepaalde mensen/groepen in de wijk aan wie u geen hulp zou verlenen?
Nee. Mijn deur staat altijd open. Voor iedereen.  
- Wat voor activiteiten onderneemt u in Ondiep? 
Bijna alles. We hebben hier familie wonen. Dus we gaan vaak bij elkaar langs. De boodschappen doe 
ik hier bij de Plus op het Plantage. M’n dochter gaat wel eens hier naar de Speler. En als je wat 
anders nodig hebt kan je dat eigenlijk wel altijd krijgen op het Amsterdamsesraatweg. Ik ga ook wel 
eens naar Zuilen. Hier verderop. Daar woont wijn broer en zijn vrouw. 
- Kent u veel mensen die in de wijk wonen?
Ja. Hier in de buurt kennen we bijna iedereen. We gaan niet bij iedereen een kop koffie drinken. 
Maar de meeste mensen ken je wel van gezicht. We spreken elkaar vaak als we elkaar tegenkomen 
op straat. En mijn ouders en zus wonen hier iets verderop, op de Rietstraat. Ja, en zijn familie ook. 
- Onderhoudt u veel sociale contacten binnen Ondiep?
Ja, je probeert toch wel een beetje op de hoogte te blijven van alles in de buurt. En vaak  gaan we bij 
elkaar koffie drinken. Dat is toch een stukje gezelligheid hier in de buurt. Je leeft niet alleen voor je 
eigen. Maar meer met elkaar.  
- En heeft u veel contact met mensen, buiten u gezin om, in Ondiep?
Ja, de mensen hier om ons heen. Zoals de buurvrouw. Maar ook mensen die hier verderop wonen. 
Op het Plantage kom je ook nog wel eens mensen tegen. En ja, in de zomer zitten we vaak buiten. 
Dan spreek je ook wel meer mensen.  
- Hoe gaat u met u buren om? (En hoe gaan zij met u om?)
Goed. Ik mag niet klagen. 
- Wilt u in Ondiep blijven wonen?
Ja. Het liefst de rest van m’n leven als dat kan. Het is een hele gezelligheid. We hebben hier ook veel 
familie wonen. En je kent alles hier om je heen. Ik zou niet weten waarom ik zou moeten verhuizen? 
Dat zijn allemaal dingen die je niet zo snel kan opbouwen in een andere wijk.  
- Wat vindt u belangrijk in de wijk? 
Dat de mensen er voor elkaar zijn. Er zijn hier best wel wat mensen die ziek zijn [in de straat]. Maar 
die hoeven zich echt geen zorgen te maken. Want als er wat is, en ze hebben niemand om zich heen, 
dan kunnen ze ook een buurman of een buurvrouw aanbellen. Dat is het mooie van deze buurt. We 
zorgen samen voor mekaar.  
- Wat vindt u van de inzet van de bewoners in Ondiep? 
Wel goed. Er worden vaak activiteiten georganiseerd. Nou ja, meestal is dat als het wat warmer is. 
Dat is altijd heel erg gezellig, zo met z’n allen. Het is alleen jammer dat er niet veel is voor de 
kinderen. Daar moeten meer activiteiten voor komen. Kijk, als ze iedere week wat te doen hebben, 
hier ergens in de wijk, dan hoeven ze op straat te gaan hangen. Dat mag nog wel wat beter geregeld 
worden.  
- Wat zou er moeten veranderen waardoor u zich beter/harder in wilt zetten voor Ondiep? 
Niet veel. Ik vind de wijk erg gezellig zo. Het is alleen jammer dat er nog veel mensen zijn die nog in 
onzekerheid leven. En niet weten waar ze aan toe zijn. Dat zou van mij nog best mogen veranderen. 
- Wat vindt u van de omgang tussen de verschillende bewoners in Ondiep? 
Goed. Wat ik net al zei: we zorgen goed voor elkaar. Er zijn nu veel nieuwe mensen ook in de wijk 
komen wonen. Maar je ziet wel dat zij zich best wel snel aanpassen. Je ziet ze en spreekt ze wat 
minder. Maar dat komt ook omdat ze vaak allebei een voltijd baan hebben. Die zijn veel minder vaak 
thuis. Dan gaat het ook moeilijker worden om contact te maken.  
- Wat vindt u van de sfeer in de wijk?
Gezellig. Ik wil hier nooit meer weg. En natuurlijk komt het af en toe ook wel eens voor dat er iets is. 
Maar dat hoort erbij. Mensen worden soms boos. Of maken wat mee. Dat hoort bij het leven. Maar 
het belangrijkste is wel dat je op elkaar kan rekenen.  
- In hoeverre kennen de bewoners van Ondiep elkaar? 
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Ik denk dat veel mensen elkaar wel kennen. Niet altijd van naam, maar vaak van gezicht. En doordat 
je elkaar vaak spreekt, leer je elkaar ook wat beter kennen. Als er wat mis is met onze computer, 
brengen we dat altijd naar een buurman hier verderop in de straat. Dat soort dingen kom je van 
elkaar te weten als je elkaar vaker spreekt. Of je hoort van de buurvrouw dat haar zwager in de 
Boerhavelaan handig is met fietsen. Dat soort dingen horen we en verspreiden we door met elkaar te 
praten.  
- Gaan de (verschillende) bewoners uit Ondiep allemaal met elkaar om?
Nou, niet allemaal. Maar wel een heleboel mensen die ik ken.  
- Hoe gaan bewoners volgens u over het algemeen met elkaar om? Hoe zijn de sociale banden? 
Goed. Je hebt mensen met wie je wat meer hebt. Die je al langer kent. Daar loop je gerust binnen 
voor een kop koffie. Maar ik ken ook mensen die ik alleen spreek.  
- Is dit volgens u veranderd? Of zou het kunnen veranderen?
Nee, niet echt. Het is alleen wel jammer dat er een hoop mensen zijn die vertrokken zijn uit de wijk. 
De mensen die nu in die huizen wonen spreek je wat minder. Omdat, wat ik net al zei: ze werken en 
zijn bijna nooit thuis.  
- Wat zou volgens u moeten veranderen om de bewoners dichterbij elkaar te brengen?
Misschien meer activiteiten. Dan kunnen mensen beter kennismaken met mekaar. Maar dan moet 
iedereen daaraan deelnemen. Anders heeft het geen zin.  
- Gaan de mensen hier in de buurt op een prettige manier met elkaar om?
Oh ja hoor! Iedereen groet mekaar. En vaak sta je met elkaar te praten. Dat zorgt er ook voor dat je 
elkaar beter gaat begrijpen. En als er wat is dan staan we klaar om elkaar te steunen. Zo zijn we dan 
ook wel weer. Het is niet alleen: ik! Ik! Ik! Nee. We leven hier met z’n allen. Dat vind ik hier zo mooi 
aan.  
 

2.2 Interviews met nieuwe bewoners van Ondiep 

 
Interview met Cindy 
 
Persoonlijke gegevens 
Cindy is moeder van twee kinderen en is 35 jaar oud. Zij woont sinds het afgelopen drie jaar in 
Ondiep, samen met haar man en kinderen. Hiervoor heeft ze in Rivierenwijk (Utrecht) gewoond. 
Cindy heeft een deeltijdbaan. Hiervoor reist zij af naar Nieuwegein, waardoor zij op deze dagen 
weinig in Ondiep is. 
 
Herstructurering 
- Zou u in een ander soort woning willen wonen? 
Ja, ik zou wel graag nog ruimer willen wonen. Maar dat is iets voor later. Voorlopig wonen we hier 
wel prima. Het past nog. Maar we hebben wel meer ruimte nodig als de kinderen ouder worden. 
Toen we dit huis kochten wisten we ook dat we later nog een keer wilden verhuizen. Ik persoonlijk 
woon veel liever in een nieuwe woning. De andere woningen hier in de buurt zijn niet echt mijn 
smaak. Veel van de andere woningen zien er niet meer zo goed uit. We zouden wel in de wijk willen 
blijven wonen, maar ik weet niet of dat wel zo realistisch is. Want veel grotere huizen dan dit is in 
Ondiep niet te vinden. Plus dat het dan wel erg duur kan worden. Ik denk dat we tegen die tijd aan 
de rand van Utrecht terecht komen. We hebben destijds dit huis gekocht omdat we een nieuwbouw 
huis wilden in Utrecht, dichtbij de snelweg. Hier wonen we praktisch in het centrum en m’n man rijdt 
zo de A2 op. Dus het was een mooie kans, die we meteen gegrepen hebben. En ja, de wijk is niet 
altijd even positief in het nieuws geweest, maar ik denk dat dat wel in iedere wijk voorkomt. Voor de 
rest is het een hele leuke en gezellige wijk. Vooral in de warmere maanden. Dan wordt er hier in de 
buurt best veel georganiseerd. Zoals een braderie op de Amsterdamsestraatweg, rommelmarkten 
enzovoort. Dan zie je ook dat veel bewoners daar op af komen. Het past bij Ondiep. Ik ken niet veel 
mensen hier, maar dan is het wel gezellig. Vooral de ‘volksmensen’ zijn dan helemaal in hun element. 
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Ze huren ook kraampjes en maken het wel een stuk gezelliger. Ja, en dan vallen die negatieve 
beelden ook wel weg. Want Ondiep kan ook wel gezellig zijn. Zo erg is het niet. 
- Vindt u dat de wijk veranderd is? 
Hmm… dat vind ik een moeilijke vraag. Je ziet wel dat er steeds meer gebouwd wordt. Dat je 
onderweg bouwverkeer tegenkomt enzovoort. Ze zijn wel alles aan het aanpakken. Dat mag ook wel, 
want soms als ik langs sommige huizen loop, dan ben ik wel blij met onze nieuwe huis. Je ziet dan wel 
dat de wijk toe is aan verandering en renovatie. Volgens mij is het ook zo dat er nu meer 
koopwoningen worden gebouwd. En dat er vroeger juist veel huurwoningen waren. Dat zal ook wel 
voor de bevolking wat betekenen. Maar daar merk ik niet zoveel van, want ik woon pas drie jaar hier. 
Over het algemeen gezien is het wel goed dat de wijk verandert. Vernieuwing is in mijn ogen beter 
dan stilstaan…  
- Als u Ondiep nu een cijfer zou geven, wat zou u dan geven? 
Ik denk dat dat een 7,5 zal zijn omdat ik best tevreden ben over de wijk. Maar het is (nog) niet mijn 
droomwijk. Het kan er soms nog wel een beetje rumoerig zijn. En ook een beetje druk. Daarom zei ik 
net ook al dat we wel van plan zijn om later te kijken naar andere opties. Deze verwachting had ik 
wel voordat we hier kwamen wonen. Maar ergens hoop je toch dat het meevalt.
 
Beleid 
- Bent u op de hoogte van de plannen en de veranderingen in de wijk? 
Ja, best redelijk. We krijgen af en toe een brief door de brievenbus. Dan ben je wel op de hoogte van 
wat er om je heen gebeurd. Maar meestal gaat dit wel over deze buurt. En om eerlijk te zijn weet ik 
niet of ik überhaupt wel geïnteresseerd ben in informatie over de wijk. Alles is wel prima geregeld. 
Zolang het niet van belang is voor mijn straat hoef ik het eigenlijk ook niet echt te weten. Je krijgt 
tegenwoordig al zo veel informatie binnen. Als het echt belangrijk is, dan kom ik dat wel te weten. 
Tegenwoordig kan je ook alles op internet vinden. Dus zoveel behoefte heb ik niet aan nog meer 
informatie. En dan zeker niet over de hele wijk.  
 - Wat vindt u van de plannen voor Ondiep? 
Ja, wel prima. Toen we hier kwamen wonen hebben we het een en ander uitgezocht. Wat ik toen 
gezien heb, was wel veelbelovend. Ik ga er vanuit dat dat wel goed zit. Dit gedeelte is nu zo goed als 
af. Dus zoveel merk ik er niet meer van. Het is wel goed voor de wijk dat er veel aangepakt wordt. 
Dat is ook wel nodig als je bepaalde huizen ziet. Soms denk ik bij mezelf: “hoe kan je het zover laten 
komen?” Het ligt ook wel aan de mensen die erin zitten. Want als je je huis niet bijhoudt gaat het 
uiteindelijk wel mis. Ik zou er niet aan moeten denken om dan in dat soort woningen te wonen. 
Sorry, maar daar kan ik gewoon niet tegen. Ergens begrijp ik het ook wel; stel dat je daar al 20 jaar 
woont. Dan raak je er gehecht aan. Maar nee, ik ben blij met m’n woning en m’n buurt.  
- In hoeverre bent u tevreden met de plannen voor de wijk? Waarom? 
Zoals ik al eerder zei ken ik niet alle plannen uit m’n hoofd. Maar voor dusver ziet het er allemaal erg 
goed uit. Het belangrijkste vind ik toch wel onze eigen straat. En daar worden we goed van op de 
hoogte gehouden. Voor de rest ziet de wijk er goed uit, vind ik. Je ziet dat er nog veel gedaan wordt 
om het te verbeteren. Dus er worden nog wel stukken verbeterd 
 
Sociale cohesie 
- Verblijft u vaak in Ondiep? 
Dat valt wel mee. Op de dagen dat ik werk ben ik natuurlijk de hele dag niet thuis. Ik werk vier dagen. 
De overige dagen ben ik thuis bezig met mijn kinderen en het huishouden. Soms ga ik wel eens naar 
het Plantage om bijvoorbeeld boodschappen te doen. En als het lekker weer is neem ik de kinderen 
mee om samen buiten een rondje te maken. Voor de rest doen we eigenlijk weinig in de wijk. In de 
weekenden zijn we vaak weg. Naar opa of oma of andere familieleden. Of zij komen naar ons toe. De 
kinderen gaan wel hier naar school. Maar voor de rest hebben we weinig andere bezigheden hier in 
de wijk. 
- Heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet om de leefbaarheid en/of de veiligheid in Ondiep te 
verbeteren? 
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Nee. Dat heb ik niet gedaan. Ook niet overwogen of zo. Ik heb mijn kinderen, een huishouden en 
mijn baan. Zo veel vrije tijd heb ik niet. En ik zou ook niet weten wat ik zou dan willen doen. Ik zou 
het ook niet overwegen als ik meer tijd zou hebben. Daar ben ik niet het geschikte persoon voor. Ik 
zeg altijd wat ik vind. Daardoor pas ik gewoon minder snel in een zo’n organisatie of een groep. Ik 
zou meer vijanden maken dan vrienden [lacht]. Nee, ik stop mijn energie liever in mijn gezin. 
- Hoe zorgen de Ondiepers voor elkaar? 
Wij hebben vrij goed contact met onze beide buren. Daar kan ik aanbellen voor een kopje suiker. En 
andersom kunnen zij dat ook. En de kinderen spelen bij elkaar. De ene middag hier en de andere 
middag daar. Dat gaat allemaal prima. Andere buren verderop in de straat kennen we minder goed. 
Alleen van gezicht. Ik denk dat heel veel bewoners op deze manier met elkaar omgaan. Ik ben nog 
niet een voorbeeld tegen gekomen die anders was. 
- Zijn er bepaalde mensen/groepen in de wijk aan wie u geen hulp zou verlenen? 
Nee. Ik zou niet weten waarom ik dat niet zou doen? Als het uitkomt dan wil ik altijd wel helpen. 
- Kent u veel mensen die in de wijk wonen? 
Dat valt wel mee. Hier in de straat hebben we goed contact met onze directe buren. En de anderen 
kennen we van straat als we elkaar tegenkomen. En ik kom ook wel wat moeders tegen op school. 
Dan weet je al gelijk wie, waarbij hoort. Het scheelt wel dat ik de kinderen wegbreng. Daar raak je 
soms toch wel in gesprek met ouders die niet per se hier in de straat wonen. Daar hoor je soms ook 
wel nieuwtjes van [over de wijk]. Maar ik onderhoud eigenlijk alleen echt goed contact met onze 
directe buren hier. Ik heb verder niet echt intensief contact met anderen. Soms spreek je iemand op 
straat of op school, maar meer niet. En dat… ja, het is ook wel prima zo. We kennen geen bekenden 
of familie hier in de wijk. Mijn ouders wonen wel in Rivierenwijk. Dus daar gaan we vaak heen. En 
wat andere vrienden verspreid over Utrecht en omstreken. Maar voor de rest hebben we niet echt 
heel intensief contact met mensen hier uit de wijk.  
 
 
 
- Wat vindt u belangrijk in de wijk? 
Scholen. Ik vind het belangrijk dat ouders een keuze hebben en dat er goede scholen zijn. Het gaat 
hier wel om een hele belangrijke basis voor je kinderen. Gelukkig hebben wij wel een fijne school 
gevonden. Ik vind het ook niet erg om iets verder te fietsen. Zolang ik er maar een goed gevoel over 
heb. Er is ook een tekort aan speeltuinen hier. Het is hier [Laan van Chartreuse] niet goed genoeg 
nagedacht over spelende kinderen. Dat vind ik wel jammer. Daar had wel meer aandacht en ruimte 
aan besteed mogen worden.  
- Wat vindt u van de inzet van de bewoners in Ondiep? 
Ik heb geen idee. Ik denk dat iedereen wel zijn of haar best doet om er iets van te maken. Maar ik zit 
niet in een groep of zo. Dus ik kan ook niet echt weten wat er gedaan wordt. Soms word er wel eens 
iets georganiseerd waar we bericht van krijgen. Dat is wel leuk. Alleen ga ik er niet altijd heen. Alleen 
als het uitkomt. Ik heb geen tijd om me daarmee bezig te houden. Dus ik kan ook niet zien wat er 
echt georganiseerd wordt en of er bewoners zijn die zich meer inzetten dan de ander. Wat je wel 
merkt is dat niet iedereen dezelfde gedachtengoed deelt. Je hebt bijvoorbeeld ook bewoners die hier 
al langer wonen en denken dat zij alles kunnen bepalen. Dat is hier nog wel moeilijk. Het verschil 
tussen mensen zoals ons en de rasechte Utrechters die hier al zo lang wonen. Ook als ik de kinderen 
wegbreng; dan praat je eerder met een moeder uit dezelfde buurt dan met die andere bewoners. 
Soms lijkt het alsof ze zelf ervoor kiezen om geen contact te maken. Ze praten alleen met de mensen 
die ze al kennen. Heel vaak zijn het ook familieleden of kennissen van elkaar. Dat vind ik wel eens 
moeilijk. Op school merk je die verschillen goed omdat je ziet dat sommige moeders geen problemen 
hebben met bijvoorbeeld een bepaald gedrag van hun kinderen, wat ikzelf nooit goed zou keuren bij 
mijn eigen kinderen.   
- Wat vindt u van de sfeer in de wijk? 
De sfeer is goed hoor. We hebben het allemaal erg naar ons zin. Ook op school is iedereen vrolijk. 
Het gaat erom dat we ons thuis voelen. En dat doen we. Hoe langer we hier wonen, des te leuker ik 
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het ga vinden. Je gaat je toch wel steeds meer hechten aan de buurt. En met de buren klikt het goed. 
Alleen is het jammer dat, zoals ik net al zei, niet alle bewoners dezelfde normen en waarden delen. 
Het is jammer dat niet iedereen elkaar kent en dat niet iedereen even enthousiast met elkaar 
omgaat. Nu zie je bijvoorbeeld op het schoolplein verschillende groepen ouders bij elkaar staan. Dat 
vind ik jammer. Ze [oorspronkelijke bewoners] zullen nooit zomaar contact zoeken. Ze praten wel 
eens met je en maken grapjes, maar je voelt dat ze je anders plaatsen. Anders over je denken. Soms 
is dat best frustrerend. En daardoor zoek je vervolgens ook minder snel contact. 
- Wat houdt u tegen om te verhuizen uit Ondiep? 
Wij zitten hier net pas. En we hebben het naar ons zin. Daarnaast zou het, gezien de huidige 
economie, ook erg moeilijk zijn om te verhuizen. We wachten totdat wij en de kinderen wat ouder 
zijn. Dan gaan we proberen wat rustiger te wonen. Maar ik zou niet weg willen uit Utrecht. We 
wonen lekker centraal en kunnen makkelijk overal naartoe reizen. Later kunnen de kinderen hier ook 
makkelijk studeren. Dus voorlopig willen we nog niet weg hoor! 
- Wat zou volgens u moeten veranderen om de bewoners dichterbij elkaar te brengen?  
Mentaliteit. Denk ik. Zolang bepaalde mensen zich beter voelen dan anderen, zal het heel moeilijk 
worden om toenadering te zoeken. Mensen gaan hier wel prettig met elkaar om, maar je voelt dat 
het niet altijd gemeend is. Dus iedereen doet wel prettig tegen elkaar, maar zelf voel ik me niet altijd 
even prettig. Ze [oorspronkelijke bewoners] moeten accepteren dat de wijk veranderd. Er verhuizen 
bewoners, maar er komen ook nieuwe mensen in de wijk. En ik hoef echt geen beste vrienden te zijn 
met iedereen, maar het zou fijn zijn als je af en toe niet schuin aangekeken wordt. En andersom 
moeten wij ook meer toenadering zoeken. Iedereen moet beter zijn of haar best doen. We hoeven 
niet alles samen te doen. Maar je komt elkaar wel tegen. Op school, tijdens de boodschappen 
enzovoort, enzovoort. Maar hier met onze buren heb ik echt geen problemen. Iedereen gaat goed 
met elkaar om en we merken weinig van elkaar.  
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Interview met Jordi 
 
Persoonlijke gegevens 
Jordi is 38 jaar oud en woont al ruim drie jaar in Ondiep. Samen met zijn vriendin bezitten zij een 
koopwoning. Ook hebben zij allebei een (voltijd) baan in Utrecht. Zijn baan bevindt zich echter niet in 
Ondiep. Jordi is niet van plan om de rest van zijn leven in Ondiep te blijven wonen. Hij geeft aan 
graag wooncarrière te willen maken.  
 
Herstructurering 
- Zou u in een andere soort woning willen wonen? 
Nee, dit is perfect zo. We hebben een mooi huisje waar we fijn wonen. Alles is nieuw. We hebben 
ook een nieuwe keuken en zo erin laten zetten. Dat hebben we niet zomaar gedaan. Het is wel de 
bedoeling dat we hier een tijdje kunnen wonen. Maar als we kinderen willen en ze worden groot, 
dan moeten we wel verhuizen. En dat wil ik ook. Ik heb dit huis wel met de gedachte gekocht dat ik 
later iets groters wil. Je wilt natuurlijk ook wel iets bereikt hebben voor na je 65ste. Dus daar werk ik 
nu aan. En dit past nu in mijn leven. En dat is prima voor nu. Ik zou bijvoorbeeld ook niet verderop 
willen wonen. We hebben veel huizen overwogen, maar deze was veruit het beste wat bij ons past. 
Dus we zouden het niet snel om willen ruilen tegen een andere woning. Want die andere woningen 
in de wijk zijn allemaal wat minder. De ene was kleiner. De ander had niet veel zon, etc. etc. En we 
wilden sowieso een nieuwbouwhuis. Huren is geen optie voor ons. We wilden graag kopen. Dat 
levert ons later ook nog wat op. Hoop je. 
- Wilt u dan wel in Ondiep blijven wonen? 
Dat denk ik niet. Ik vind Ondiep wel een leuke wijk om in te wonen, maar het is niet een wijk waar ik 
me later op mijn gemak zal voelen als ik wat ouder ben. Ik denk dat we dan wel wat rustiger willen 
wonen. Zoals in Bunnik of zo. Kleinschalig, mooie natuur om je heen en rust! Dat heb ik nog nergens 
teruggevonden in Utrecht. Maar Ondiep is voor nu wel een prima wijk hoor. Je hebt er wel veel 
verschillende mensen en allerlei verschillende winkels enzovoort. Veelzijdig, dat is Ondiep. Daarom is 
het ook best prettig om hier te wonen. Deze buurt waarin wij wonen is ook erg rustig. Het zijn 
allemaal mensen die net als ons werken. Dus dan heb je ook niet snel gezeik. 
- Vindt u dat de wijk veranderd is? 
Ik woon hier niet zo lang, maar je ziet wel dat het steeds nieuwer wordt. Ze zijn natuurlijk nog bezig 
met de renovatie. Dus de wijk blijft wel veranderen ja. Toen wij hier kwamen wonen was het hier in 
de straat nog best wel kaal. Nu zie je dat het in de zomer veel groener is en dat alles samenkomt. Het 
wordt steeds meer een geheel. Sommige oude huurhuizen zijn er echt heel slecht aan toe. Ik begrijp 
dan ook niet dat die mensen daar blijven wonen. Maar als je daar al je hele leven hebt gewoond, dan 
weet je waarschijnlijk ook niet beter. Maar ik zou zelf nooit op die manier kunnen genieten van het 
leven. Maar de plannen zien er goed uit voor de wijk. Anders zou het alleen maar achteruit gaan. Nu 
komen ook andere mensen in de wijk wonen. En die veranderen waarschijnlijk ook een heleboel. Op 
die manier kan de wijk zich dan blijven ontwikkelen.  
- Als u Ondiep nu een cijfer zou geven, wat zou u dan geven? 
Ik denk een 7,5. Is een mooie voldoende, want de wijk is ook wel erg prettig. Maar er is altijd ruimte 
voor verbetering. En ik zou dezelfde cijfer gegeven hebben in de tijd dat we hier kwamen wonen. De 
renovatie is nog niet overal af. Daardoor lijkt het soms een beetje een rommeltje. Ik denk dat als het 
allemaal af is dat ik er dan een acht voor zou geven. Het plaatje is nog niet echt compleet. Je kan het 
ook pas beoordelen als alles echt af is en dat is het nu niet het geval.  
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Beleid 
- Bent u op de hoogte van de plannen en de veranderingen in de wijk? 
Ja, tot op zekere hoogte wel ja. Ik lees de kranten en daar staat meestal wel wat in. En wij krijgen ook 
wel af en toe een brief thuis met daarin wat informatie. Dat is ook wel fijn. Dan weet je wat er 
allemaal speelt. En je probeert natuurlijk een beetje op de hoogte te blijven. Want als je 
geïnteresseerd bent, dan vallen berichten ook wat meer op en lees je er uiteindelijk meer over. En 
qua informatie denk ik wel dat ik genoeg weet. Ik zou niet meer informatie willen. Soms zou het wel 
fijner zijn als ze [Gemeente] wat duidelijker zouden zijn over alle plannen. En als we wat directer aan 
informatie konden komen. Hiermee bedoel ik dan bijvoorbeeld kleinschalige bijeenkomsten voor 
buurten. Kijk, het maakt mij niet uit wat er aan de andere kant van Ondiep gebeurt, als ik maar weet 
wat er in mijn straat speelt.  
- Wat vindt u van de plannen voor Ondiep? 
Heel goed. Het past goed bij de wijk. Als je ziet hoe sommige woningen erbij staan, vind ik het wel 
netjes dat er zoveel gedaan wordt om het een beetje weer netjes te krijgen. Nu wonen wij in een 
nieuwbouwhuis, maar ik was niet gelukkig geweest als ik hier achter had gewoond. Over het 
algemeen zien de woningen in Ondiep er goed uit. Maar je hebt ook straten waar je niet wilt wonen. 
Daar zijn ze [woningen] zo oud, dat zou ik nooit uithouden! De verschillen zijn nu soms wel heel groot 
als je kijkt naar deze woningen [nieuwbouw]. Maar als het goed is worden er nog meer renovaties 
uitgevoerd. Over vijf jaar zal er weer een hoop veranderd zijn.  
- In hoeverre bent u tevreden met de plannen voor de wijk? Waarom? 
Ik ben wel tevreden hoor. Het lijkt allemaal wel goed uit te pakken. Alleen is het jammer dat het 
allemaal zo lang duurt. Op een gegeven moment ben je het ook zat al die vrachtwagens en 
werkzaamheden in de wijk. Ik ben wel toe aan een beetje rust. Maar voor de rest ziet alles er wel 
goed uit. 
 
Sociale cohesie 
- Verblijft u vaak in Ondiep? 
Nee. Totaal niet. Ik ga ’s ochtends vroeg we en ben pas rond 17:00 uur thuis. De boodschappen doen 
we onderweg naar huis, maar eigenlijk ook niet hier in de wijk. Soms gaan we in het weekend wel 
eens boodschappen doen bij de Plus. Maar dat is vaak als we etentjes hebben of iets dergelijks. We 
gaan wel af en toe even naar het centrum om een drankje te doen of om uiteten te gaan. Maar 
eigenlijk gebeurt dat allemaal in het centrum en niet hier in Ondiep. Waarom zou je ook hier uiteten 
gaan? Het centrum is veel gezelliger. Voor de rest heeft zij [vriendin] natuurlijk haar vrienden en 
familie, waarmee zij ook afspreekt. Maar we doen dat meestal of thuis of ergens buiten Ondiep. 
- Heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet om de leefbaarheid en/of de veiligheid in Ondiep te 
verbeteren? 
Nee, ik zit niet in een buurtcommissie of iets dergelijks. Maar dat is ook niets voor mij. Ik weet ook 
niet wat er dan telkens te organiseren valt. Zoveel merk ik niet van groepen of van initiatieven. En ik 
zou niet weten hoe ik actiever zou moeten worden en wat ik dan kan doen. Ik denk wel altijd: “een 
beter milieu begint bij jezelf”. Daarom doe ik mijn best om hier netjes te leven. We hebben goed 
contact met buren, we houden de buurt schoon. Meer kan je niet doen! Als iedereen nou hetzelfde 
deed, dan werd alles veel beter. Mensen zouden vaker moeten letten op hoe zij zelf behandeld 
willen worden. En dat dan toepassen op je omgeving. Dat zou ons een hoop narigheid kunnen 
schelen. Het zou de sfeer in de wijk verbeteren als we allemaal meer rekening met elkaar kunnen 
houden in plaats van alleen voor jezelf leven. Ik ben alleen bang dat niet iedereen dezelfde 
standaarden heeft hier in Ondiep. En dat dit niet iets is wat al heel gauw gaat veranderen.  
- Hoe zorgen de Ondiepers voor elkaar? 
Ik kan wel aankloppen bij mijn buren als ik iets nodig heb. Dat is best normaal hier. De ‘oude’ 
bewoners kennen elkaar nog beter omdat zij hier al langer wonen. Dus die zullen ook wel meer met 
elkaar doen. Maar als ik naar mezelf kijk, ben ik wel tevreden over de buurt. De mensen die hier 
dichtbij wonen houden zich altijd netjes aan de afspraken. We zien bijvoorbeeld nooit zomaar vuil op 
straat. We hebben ook nog niet meegemaakt dat de buren onnodig veel herrie gemaakt hebben. Dat 



Een onderzoek naar de effecten van herstructurering op de sociale cohesie in Ondiep 

 

119 
 

soort dingen zijn onderling wel erg fijn geregeld. Andersom probeer ik ook wel altijd te helpen als het 
kan. Van de week had de buurman pech met het opstarten [van zijn auto]. Dus ik heb m’n startkabels 
gehaald en heb hem toen geholpen. Het was een kleine moeite voor mij maar een groot plezier voor 
hem. Dat soort dingen zou ik wel voor iedereen willen doen. Andersom als ik een keer hulp nodig 
heb, zou ik het ook fijn vinden om geholpen te worden.  
- Kent u veel mensen die in de wijk wonen? 
Dat valt eigenlijk wel mee, zo veel mensen ken ik niet goed. Ja, van gezicht wel, maar persoonlijk niet 
echt. We hebben ook nog niets nodig gehad om echt direct contact te maken. Kijk, het is niet zo dat 
we last hebben van onze buren en zo. En wij zijn overdags niet zo vaak thuis. Dan zie je en hoor je 
ook minder. Het is eigenlijk wel goed zo. Gelukkig is het lekker rustig. Wat we wel doen is proberen 
om met sommige buren, zoals deze rechts van ons, wel goed contact te houden. Af en toe als het 
niet uitkomt, brengen ze hun hond naar ons toe zodat wij op hem kunnen passen. En we doen ook 
wel eens dat we in het weekend samen afspreken. Hier of daar. Dat klik heb ik niet met iedereen 
hoor. Toevallig ziet hun leven er bijna net zo uit als die van ons; zij werken ook allebei en hebben ook 
geen kinderen. En dan is het ook een stuk leuker om zo contact te hebben met je buren. Op die 
manier creëer je ook wat meer veiligheid; we letten op elkaars huizen, op de hond enzovoort 
enzovoort. Maar verder ken ik weinig mensen zo goed. Hier in Ondiep dan. Want familie en kenissen 
wonen gedeeltelijk in Maarssen en hier in Utrecht.  
- Wilt u in Ondiep blijven wonen? 
Voorlopig wel. Maar de kans is groot dat we later ergens anders terechtkomen. Zoals ik net al zei; ik 
zou het geweldig vinden om later wat groter en rustiger te wonen. Mijn ouders komen uit Maarssen. 
Dat vind ik wel leuk. Maar de laatste jaren wordt dat ook steeds groter en groter. Maar aan de 
andere kant; Bunnik of zo zou ik ook heel fijn vinden. Je wilt toch ook wel met een mooi huisje 
eindigen als je met je pensioen thuis zit. Het liefst een twee onder één kap met een mooie tuin erbij. 
Dat is waar ik naartoe werk. Maar voorlopig zit dat er niet in. Zeker niet als je kijkt naar hypotheken 
en hoe moeilijk ze doen. En ja, je wilt toch ook wel heel graag je zekerheid behouden. Nee, voorlopig 
maar geen nieuwe huis. Het is niet zo dat we het hier niet naar ons zin hebben hoor. Integendeel. 
Ondiep is voorlopig een prima keuze voor ons. We kunnen alles bereiken wat we maar willen. Het ligt 
lekker dichtbij de stad. En de wijk is ook wel gekleurd. Daar houden wij wel van. Het is niet wijk met 
alleen maar tokkies of alleen maar yuppies.  Dat maakt het ook meer divers en leuker ook om in te 
wonen.  
- Wat vindt u belangrijk in de wijk? 
Wat ik belangrijk vind in een wijk? Veiligheid. Je hebt wel een probleem als dat er niet is. Dan kan je 
bij wijze van spreken zelfs je auto niet zorgeloos in de straat parkeren, laat staan je huis. Dat is wel 
iets waar we naar gekeken hebben. En je hoort ook wel eens wat over Ondiep in het nieuws, maar als 
je je erin verdiept zie je dat het reuze meevalt. Sterker nog, wij hebben tot nu toe niets meegemaakt 
wat we ook maar een klein beetje onveilig zouden vinden. Het valt hier in de straat wel erg mee.  
- Wat vindt u van de inzet van de bewoners in Ondiep? 
Wel goed. Je merkt wel dat er bewoners zijn die betrokken zijn bij de wijk. Ik ben zelfs een keer 
benaderd om in de bewonerscommissie te gaan zitten, maar dat heb ik maar afgeslagen. Ik heb 
nauwelijks tijd om één keer per maand naar m’n ouders toe te gaan, laat staan om heel actief in een 
bewonerscommissie te gaan zitten. Dus dat heb ik maar niet gedaan. Ik ben ook niet van plan om 
ooit heel actief te worden. Tenzij ik opeens veel meer tijd over heb en werkloos raak. Maar gelukkig 
zit dat er voorlopig niet in. Volgens mij zijn er wel andere bewoners die zich actief inzetten. Met 
evenementen merk je dat ook; vooral de mensen die hier al langer wonen komen op deze feesten af. 
En ze vinden het leuk om dat soort dingen te organiseren in de wijk. In de zomermaanden merk je 
dat goed; er zijn dan verschillende marken, braderieën enzovoort. Daardoor heeft het ook wel iets; je 
proeft dan de sfeer in Ondiep. En je ziet de gezelligheid tussen de mensen. Het lijkt dan meer op een 
ouderwetse volksbuurt.  
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- Wat vindt u van de omgang tussen de verschillende bewoners in Ondiep? 
Best redelijk. Mensen gaan op een normale manier met elkaar om. Maar niet altijd even enthousiast. 
En dat is ook logisch want met de ene buurman ga ik anders om dan met de andere. Maar ik merk 
wel dat het soms moeilijker is om contact te maken. De mensen verschillen heel erg van elkaar. De 
ene buurt is niet te vergelijken met de ander. Dat geldt ook voor de mensen die er wonen. Dan kan je 
ook niet verwachten dat iedereen door één deur kan. Maar voor de rest heeft dat niet veel invloed 
op hoe ik mij voel. De sfeer is wel prima. En als ik dan toevallig in de buurt ben van een feestje, een 
rommelmarkt of zo dan ga ik ook wel altijd even kijken. Dan voel je pas dat je Ondiep woont, omdat 
je dan de sfeer van de wijk proeft. Je ziet dan ook wie de echte Ondiepers zijn. Ik vind niet dat de 
sfeer echt veranderd is omdat ik al van begin af aan al dit gevoel heb gehad. En er zijn geen 
incidenten geweest waardoor ik anders ben gaan denken.  
- In hoeverre kennen de bewoners van Ondiep elkaar? 
Zoals ik net al zei: de ene buurt is anders dan de andere. Ik denk dat er in de ene straat ook anders 
wonen is dan de ander. Alleen de huizen al verschillen per straat. Hier staan vooral nieuwe huizen. 
Maar verderop kom je veel oudere huizen tegen. En naarmate je hier langer woont, zal je misschien 
ook wel meer mensen leren kennen. Maar voor ons is dat moeilijker, omdat wij maar pas drie jaar 
hier wonen. En er verhuizen ook wel af en toe mensen. Daardoor kennen we nog niet zoveel mensen. 
Dat geldt ook voor onze buren. Die zeggen ook dat ze ons alleen echt spreken. En dat ze de rest 
eigenlijk alleen van gezicht kennen. ja en als je elkaar op straat tegenkomt. Maar zo intensief gaan wij 
hier in de buurt niet met elkaar om. Hoe het verderop is, durf ik niet te zeggen. Want daar ken ik ook 
niemand.  
- Hoe gaan bewoners volgens u over het algemeen met elkaar om? Hoe zijn de sociale banden? 
Op een braderie of een rommelmarkt is het altijd erg gezellig. Er is veel muziek en gezelligheid. Dan 
kan je ook makkelijker een praatje maken. Maar je merkt toch dat het niet diepgaand is. Na die ene 
keer vergeet je weer dat je elkaar gesproken hebt. En je merkt ook dat het vooral de oudere 
bewoners zijn die dan met hun spullen en muziek buiten gaan zitten. Ik denk dat mensen zoals ons 
daar ook minder tijd voor hebben en liever gaan kijken in plaats van deelnemen. Ik weet niet of dit in 
de loop der jaren veranderen is. Maar sinds wij hier wonen zien wij die verschillen wel. De oude 
bewoners zijn ook anders opgevoed. Vaak ook lager opgeleid. Dan heb je vaak ook een andere 
patroon. Hoe je leef, wat je doet, waar je naar toe gaat enzovoort, enzovoort.  
- Wat zou volgens u moeten veranderen om de bewoners dichterbij elkaar te brengen? 
Volgens mij is dat heel moeilijk. Misschien kunnen de jongeren voor verandering zorgen. De oudere 
bewoners die hier in de wijk wonen zijn soms zo overtuigd van hun leefwijze. Dat zie ik niet zo 1, 2, 3 
veranderen. Ik denk dat dat het pas zichtbaar wordt als bijvoorbeeld de volgende generatie hier gaat 
wonen. Dan trekken de verschillen misschien weg of dat ze vager worden. Maar op dit moment zie ik 
dat niet zo snel veranderen.  
- Gaan de mensen hier in de buurt op een prettige manier met elkaar om? 
Ja, ik bemoei me ook niet zo met anderen hier in de buurt. Dus dan hoor ik ook niet zo veel terug. En 
ik denk vaak: als je de mensen om je heen met respect behandelt, dan krijg je respect terug. En ja, 
verder spreek ik ook weinig mensen. Ik heb wel een fijn gevoel bij onze buren. En dat is het 
belangrijkste. Als we wat nodig hebben, durf ik wel op mensen af te stappen. En ja, meer heb ik niet 
nodig. 
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Interview met Claudia 
 
Persoonlijke gegevens 
Claudia is 30 jaar en moeder van een zoon van 19 maanden. Samen met haar vriend woont zij sinds 
twee jaar in Ondiep. Het huis waarin zij nu wonen is een koopwoning. Claudia is onlangs weer 
begonnen met werken. Dit doet zij vier dagen in de week. Haar vriend heeft een voltijd baan. Beide 
werkgevers bevinden zich in en rondom Utrecht, maar niet in Ondiep. 
 
Herstructurering 
- Zou u in een andere soort woning willen wonen? 
Nee, want ik wil niet meer verhuizen [sarcastisch]. Ik vind verhuizen echt vreselijk. Gelukkig was dit 
wel een nieuwbouwhuis, dus we hoefden er weinig aan te doen. Maar ja... een andere soort woning? 
Ik weet het niet. Voorlopig ben ik wel erg tevreden over het huis waarin we nu wonen. We hebben 
genoeg ruimte, nu ook met de kleine erbij. Je koopt natuurlijk ook niet zomaar wat. Je denkt er toch 
wel goed over na voordat je iets uitkiest. Ook met het oog op de toekomst. Mijn vriend is erg 
kieskeurig, wat betreft huizen. Het is natuurlijk ook wel een investering. Maar wat ik ermee wil 
zeggen is dat we ons er wel goed in verdiept hebben voordat we een keus gemaakt hebben. Je moet 
het ook als een investering zien; je zou je geld toch ook niet zomaar investeren in een bedrijf als je 
weet dat het bedrijf op instorten staat?! En natuurlijk woon ik liever in een nieuwbouwwoning dan 
een bestaande woning. Je bent dan toch zekerder van je zaak. Vooral als je het koopt. De kans dat er 
dan nog iets kapot gaat of al stuk is, is veel kleiner dan wanneer je een bestaande woning koopt. 
- Wat vindt u van de woningen in Ondiep? 
Dat is verschillend. In de ene straat staan gloednieuwe huizen, terwijl dat een eindje verderop heel 
anders is. Je komt nog wel oude huizen tegen, waar je vanuit de buitenkant kan zien dat het 
helemaal volgepropt is. Dan denk ik altijd bij mijn eigen: “Geef het een likje verf, ruim wat op en gooi 
wat weg”. Maar gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde. Ik denk ook dat de mensen die in die oude 
woningen wonen, liever daar blijven zitten. Maar ik ben erg blij met onze woning. En ik zou het niet 
zomaar om willen ruilen voor een andere woning. Dat hebben die mensen daar ook [oude 
woningen]. Het is toch je thuis.  
- Maar zou u dan wel in Ondiep willen blijven wonen? 
Ja, nu wel. Maar ik ben niet van plan om altijd hier te blijven. Kijk, Ondiep is een hele leuke wijk met 
veel verschillende culturen. Op het Amsterdamsestraatweg kan je alles vinden, op het Plantage kan 
je ook veel vinden en je woont tegen het centrum aan. En wij fietsen allebei graag. Wat dat betreft is 
dit ook een hele mooie locatie; we zijn zo in het centrum en we kunnen ook makkelijk naar ons werk 
op de fiets. En tegen de tijd dat dit knulletje [zoon] wat ouder is, zullen we waarschijnlijk nog wel 
even kijken naar andere opties. Je weet natuurlijk ook niet hoe de markt zich ontwikkelt en wat je 
tegen die tijd nog wel of niet kan krijgen voor dezelfde prijs als dit.  
- Wat vindt u van de wijk Ondiep? 
Erg leuk en divers! Zoals ik net al zei is het een wijk met veel verschillende invloeden. Je merkt ook 
dat de mensen hier nog erg vastzitten aan de wijk. Als je in de zomer door de wijk fietst zie je vaak 
dat buren samen met elkaar buiten zitten. Het kan dan wel erg gezellig zijn. Maar hier in de straat is 
dat wat minder, waarschijnlijk ook omdat we hier nog niet zo lang wonen. En misschien ken ik ook 
nog niet genoeg mensen om dat te kunnen doen. Maar, ik ben wel erg tevreden over de wijk. 
Eigenlijk hebben we gelukkig nog geen negatieve situaties meegemaakt. 
- Zou de wijk dan aan het veranderen zijn? 
Ja, dat denk ik wel. De wijk zal wel anders eruit gezien hebben voordat wij hier kwamen wonen. 
Want er gebeurt nog best wel veel. Vroeger hebben hier [de straat] allemaal andere soort huizen 
gestaan, met andere bewoners etc. Voor de mensen die hier al langer in de wijk wonen zal er wel 
meer veranderd zijn dan voor mij. Ik woon pas twee jaar hier en ik zie de verschillen. Laat staan als je 
hier opgegroeid ben. Al het oude wordt nu vernieuwd. Daardoor zullen bepaalde bewoners 
bijvoorbeeld ook herinneringen kwijtraken. En weer nieuwe aanmaken. Maar het feit blijft wel de 
wijk aan het veranderen is, ja. 
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- Vindt u dat de wijk veranderd is? 
Nee hoor. Ik zie niet echt veel verandering. Nou wonen wij ook niet zo lang in de wijk. Maar als ik om 
me heen kijk valt mij niet veel op. Ja, behalve dat je ziet dat er gebouwd wordt. Op den duur zie je 
nieuwe gebouwen ontstaan. Maar eigenlijk niet meer dan dat.  
- Als u Ondiep nu een cijfer zou geven, wat zou u dan geven? 
Dat zou een acht zijn. Dat zou ik twee jaar geleden ook gegeven hebben.  Ik ben heel erg tevreden 
over ondiep. Ik voel me hier ook thuis. Het is een fijne wijk waarin je veel kan doen: boodschappen, 
sporten, wandelen naar de huisarts. Eigenlijk heb je alles wel binnen handbereik. En ik heb geen 
incidenten meegemaakt waarbij ik me onveilig voelde of iets dergelijks. Dus ik heb het wel prima 
naar mijn zin.  
 
Beleid 
- Bent u op de hoogte van de plannen en de veranderingen in de wijk? 
Tot op zekere hoogte wel. Maar ik moet zeggen: ik heb me er ook niet echt in verdiept. Mijn vriend 
houdt dat soort dingen beter bij. Van hem hoor ik meestal wat er aan de hand is. En ja, op internet 
lees ik soms ook wel dingen. Ik hoef dan ook niet per se meer informatie te ontvangen. Zodra er wat 
gebeurt merk ik het toch wel. Meestal via mijn vriend. Maar het is wel goed dat de gemeente 
probeert om de bewoners goed op de hoogte te houden van alle plannen. Je wilt toch wel weten wat 
er aan de hand is en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst.  
- Wat vindt u van de plannen voor Ondiep? 
Tot nu toe wel prima. Volgens mij kan het nooit kwaad als een wijk of een gedeelte van een wijk 
gerenoveerd wordt. Dat zal wel bijdragen aan de ontwikkeling en de positie van de wijk. Je ziet toch 
vaak dat als het eenmaal af is, dat zo’n wijk toch een andere uitstraling krijgt. Mijn ouders wonen al 
jarenlang in Hoograven. Voordat daar de renovatie begon, dachten ze erover na om te verhuizen. 
Ondanks dat ze heel rustig woonden. Maar nu het allemaal (bijna) af is, hebben ze toch een ander 
beeld van de wijk gekregen. Je voelt het ook als je daar bent; het is niet meer dat oude wijk waarin 
alles grauw was. Het heeft weer kleur en pit! Ik denk dat Ondiep dat ook gaat meemaken.  Ik ben 
benieuwd hoe het uiteindelijk wordt.  
- In hoeverre bent u tevreden met de plannen voor de wijk? Waarom? 
Goed tevreden. Ik zei net al; het moet nog wel af worden gemaakt, wil je een duidelijk resultaat zien 
zoals in Hoograven. Maar tot nu toe ziet het er erg goed uit en loopt alles wel goed. Je merkt wel dat 
er nog gebouwd wordt in de wijk, maar gelukkig hebben wij daar geen last van gehad. En ik ben tot 
nu toe niet iets tegengekomen waarvan ik zeg: “hey! Dat past hier niet!”. Dus wat dat betreft sluit 
het [de plannen] denk ik wel mooi aan bij Ondiep.  
 
Sociale cohesie 
- Verblijft u vaak in Ondiep? 
Een tijdje geleden wel toen ik nog thuis zat. Maar sinds ik weer werk ben ik weinig buiten in de wijk. 
De dagen dat ik thuis ben doe ik wel eens de boodschappen hier in de wijk. Maar vaak neemt mijn 
vriend dat mee. We doen ook niet zoveel meer sinds wij ouders zijn geworden. Dus ja… We gaan 
naar ons werk, doen onderweg de boodschappen en rijden meteen weer naar huis. Ik heb hier ook 
geen familie of vrienden in de buurt wonen waar ik vaak heenga. En zoveel mensen kennen we hier 
ook niet. Ja, alleen sommige buren. Maar niet echt vrienden. Dus als we wat doen, dan gaan we 
daarvoor naar onze vrienden en familie toe [buiten de wijk]. Soms komen opa en oma oppassen en 
pakken we bijvoorbeeld een film of een voorstelling in de stad. Maar ook dat gebeurt niet zo vaak 
meer. 
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- Heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet om de leefbaarheid en/of de veiligheid in Ondiep te 
verbeteren? 
Nee. Dat heb ik niet. Ik heb een tijd thuisgezeten door de geboorte van onze zoon. En ik heb sinds 
kort weer werk. Daar ben ik de afgelopen tijd mee bezig. De buurman, hier aan de overkant, zit in 
een bewonerscommissie. Van hem horen we nog wel eens het een en ander over de buurt en de 
plannen. Maar zelf zou ik er wel voor willen kiezen om wat meer te doen voor de wijk, maar ik zou 
niet weten hoe. Voor m’n gevoel ben ik nu al zo druk. Ik denk niet dat het mij lukt om dan ook nog 
eens meer te doen. Ook thuis: mijn vriend en ik hebben nu onze schema’s zodanig geregeld dat de 
kleine nu nog niet naar de crèche hoeft. Dus als ik nu nog vaker buitenhuis ben, moet dat weer 
helemaal geregeld worden. Daar zitten we niet echt op te wachten. Misschien komt dat later wel als 
Jonathan [zoon] wat ouder is en ik wat minder gebonden ben met het thuisfront.  
- Wat kunnen bewoners zelf doen om de sfeer in de wijk te verbeteren? 
Ik denk dat de sfeer al best wel goed is in de wijk. Maar hier en daar zou het inderdaad iets beter 
kunnen. Mensen moeten elkaar in hun waardes laten, want in Ondiep wonen veel verschillende 
soorten groepen. Kijk, wij zijn best druk met ons werk en zo. Maar je hebt hier ook gezinnen waarbij 
de vrouw dagelijks thuis zit. Soms zelfs ook samen met de man. Ja en dan ziet je leven er heel anders 
uit dan die van ons. Ik bedoel daar niets negatiefs mee, maar het is gewoon zo. Je bent dan 
waarschijnlijk anders opgeleid, je hebt een ander inkomen enzovoort enzovoort. Het belangrijkste is 
naar mijn idee om elkaar te respecteren en geen vooroordelen hebben. Daardoor zou je meer 
harmonie kunnen bereiken. 
- Hoe zorgen de Ondiepers voor elkaar? 
Door er voor elkaar te zijn. Ik merk wel dat veel mensen elkaar kennen; in de supermarkt merk je dat 
veel mensen elkaar aanspreken en gezellig een babbeltje maken. Hier in de straat heb ik dat minder. 
Waarschijnlijk omdat we elkaar niet vaak zien. Maar ik ga er wel van uit dat, als er iets is, ik wel kan 
aankloppen bij de buren. Het zijn ook wel lieve mensen, maar doordat we vaak van huis zijn, en zij 
ook, spreken we elkaar minder. Andersom geldt natuurlijk ook: als zij wat nodig hebben, dan kunnen 
ze hier aankloppen. En dat geldt voor iedereen die ik ken.  
- Kent u veel mensen die in de wijk wonen? 
Nee, dat valt wel mee. Je kent wel de buren. Maar dat is vaak oppervlakkig. We groeten elkaar af en 
toe. En in de zomer maak je wel eens een babbeltje. Maar verder onderhoud ik niet echt contacten 
met mensen hier uit de wijk. We hebben hier ook geen familie of vrienden in de wijk wonen. Dat 
maakt ook dat we hier minder mensen spreken omdat we vaker naar onze families en vrienden gaan 
[buiten de wijk]. Ik merk wel dat je steeds vaker mensen gaat herkennen. En zij jou ook. Je komt 
bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen soms dezelfde mensen tegen.  
- Wilt u in Ondiep blijven wonen? 
Ja, het is wel de bedoeling dat we hier een tijdje blijven wonen. Daarom hebben we ook een woning 
gekocht in plaats van huren. Het is een leuke wijk en we wonen nu wel erg leuk. Maar zoals ik eerder 
al zei ik denk niet dat we hier voor altijd blijven wonen. We zullen over x-aantal jaar wel gaan kijken 
wat de mogelijkheden zijn. Als het uitkomt, dan is de kans groot dat we iets anders aanschaffen. 
Maar er bestaat natuurlijk ook een kans dat we hier blijven wonen. Je kan niet in de toekomst kijken.  
- Wat houdt u tegen om te verhuizen uit Ondiep? 
Wat me tegenhoud om nu te verhuizen? Onze gezinssituatie. We zijn nu niet meer met z’n tweeën 
en ik voel me ook niet vogelvrij. Je hebt nu toch ook een kind. En ons leven is nu mooi in balans. Dus 
waarom zou je dat omver gooien? Het is wel de bedoeling dat we hier blijven wonen en dat Jonathan 
hier naar school gaat.  
- Wat vindt u van de inzet van de bewoners in Ondiep? 
Ik denk wel redelijk. Af en toe kome je wel eens dingen tegen waarvan je denkt: “is het nou zoveel 
moeite om het anders te doen?”. Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld het op straat gooien van afval. Aan 
dat soort dingen kan ik me ergeren. Maar over het algemeen ben ik wel tevreden. Mensen gaan 
vriendelijk met elkaar om en er wordt af en toe wat georganiseerd. En dat kan ik dan wel weer 
waarderen.  
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- Wat zou er moeten veranderen waardoor u zich beter/harder in wilt zetten voor Ondiep? 
Dat zei ik net al: ik moet meer tijd over houden wil ik me daarmee bezig kunnen houden. Zolang mijn 
situatie niet veranderd, dan heb ik daar geen tijd voor. Maar stel dat er vanuit de wijk ook meer 
gedaan wordt. En dit wordt aangegeven, dan wil ik daar wel mijn best voor doen. Maar ik zou nu niet 
zo snel weten wat ik voor Ondiep kan betekenen. Ik woon rustig, houd mijn straat schoon en probeer 
anderen in hun waarden te laten. Dat is wat ik nu doe.  
- Wat vindt u van de sfeer in de wijk? 
De sfeer vind ik wel goed hoor. Als je op straat loopt en je komt iemand tegen die je van gezicht kent, 
dan wordt je vaak begroet. Dus heel vriendelijk. En verder heb ik geen narigheden meegemaakt 
waardoor ik je slechte voorbeelden kan geven. Dus mijn indruk is wel positief. Je merkt wel dat er 
steeds vaker verhuisd wordt. Maar dat is logisch als je kijkt hoe veel nieuwe huizen er staan. Ondanks 
dat ik er zelf weinig van merk, denk ik dat dit wel invloed heeft op de sfeer in de wijk. Want doordat 
er veel nieuwe bewoners erbij komen, moet je deze mensen telkens ‘opnieuw’ leren kennen. Al is 
het maar van gezicht. Zij andersom ook. Maar ik denk dat dit wel wat doet met de sfeer in de wijk.  
- In hoeverre kennen de bewoners van Ondiep elkaar? 
Best goed, denk ik. Wij kennen onze buren vrij goed, maar ik kom af en toe ook wel mensen tegen 
waaraan je ziet dat het contact beter is. Dat valt wel op. Meestal zijn dat wat oudere vrouwen; de 
typische Ondiepers die hier al wat langer wonen. Die zie je met iedereen praten. Ze groeten iedereen 
die ze tegen komen met “hey wijffie”! Volgens mij kennen die groep elkaar redelijk goed. Maar mijn 
vriend en ik kennen hier nauwelijks mensen die we zo enthousiast kunnen groeten [zoals die oudere 
vrouwen].  
- Hoe gaan bewoners volgens u over het algemeen met elkaar om? Hoe zijn de sociale banden? 
Ik denk best netjes. Je merkt wel dat iedereen zijn best doet om er wat van te maken. En ja, de ene 
groep gaat anders met elkaar om dan de ander. Maar dat ligt ook aan je situatie thuis; hoe je 
opgevoed bent, wat je doet, hoe vaak je thuis bent enzovoort. Volgens mij staat Ondiep wat dat 
betreft wel een verandering te wachten: ik kan me niet voorstellen dat de komst van de nieuwe 
eigenaren geen invloed heeft op de omgang tussen de mensen. Dat wordt dus even afwachten hoe 
dat zal gaan. Tot nu toe zie je wel veel verschillen: de mensen die hier al langer wonen, gaan denk ik 
wel meer met elkaar om. Dat merk ik ook tijdens het boodschappen doen. En de mensen die, net 
zoals ons, eigenlijk pas net in de wijk wonen kennen minder mensen. Ik weet niet of het al aan het 
veranderen is, want ik merk er niet nog veel van. Misschien komt dat nog. 
- Wat zou volgens u moeten veranderen om de bewoners dichterbij elkaar te brengen? 
Geen idee. Misschien dat mensen in de loop der jaren dichter naar elkaar gaan groeien. Maar ik denk 
niet dat je het op kan lossen door bijvoorbeeld iets te organiseren of zo. Dat zou ik zelf ook niet leuk 
vinden. Het moet groeien lijkt mij. 
- Gaan de mensen hier in de buurt op een prettige manier met elkaar om? 
Ja, dat vind ik wel. Maar je merkt toch wel dat er veel verscheidenheid is: door wat ik net al zei die 
verschillende groepen. Ik heb alleen geen negatieve dingen meegemaakt. Dus ondanks de verschillen 
vind ik dat je er wel prima kan leven. Ik kom nog steeds iedere dag graag thuis én ik voel me veilig. 
Dat is het belangrijkste.  
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Interview met Marco 
 
Persoonlijke gegevens 
Marco is 40 jaar oud en woont samen met zijn gezin in Ondiep. Zij zijn drie jaar geleden in Ondiep 
komen wonen. Een reden hiervoor was de aanschaf van een mooie koopwoning dicht bij het 
centrum van Ondiep. Marco heeft een eigen bedrijf en runt dit vanuit Nieuwegein. Zijn vrouw werkt 
deeltijd in een ziekenhuis in Utrecht (buiten Ondiep).
 
Herstructurering 
- Zou u in een andere soort woning willen wonen? 
Nee. Ik ben erg tevreden over deze woning. En wij zijn de eerste bewoners. Dat scheelt ook. Je weet 
dan wel beter waar je aan toe bent, als je het vergelijkt met een woning dat al 25 of 50 jaar oud is. En 
wij wonen nu al ruim vijf jaar hier, dus je maakt het ook je eigen. Natuurlijk zou ik wel in een villa 
willen wonen, maar dat zit er helaas niet in. Dus voor nu is dit een prima huis. We hebben ook wel 
naar andere huizen gekeken hier in de buurt. Maar een nieuwbouwhuis vonden we toch wel net 
even aantrekkelijker vergeleken met de andere huizen. Dus vandaar dat we nu hier zitten. En wij 
hebben twee kinderen; de ene is 6 maanden en de ander is 2,5 jaar. Ook dat gaat best goed. Tegen 
de tijd dat ze buiten willen spelen zal alles ook wel wat beter zijn. Ik hoop dat dingen zoals de 
speeltuinen en andere dingen in de straat dan echt af zijn [bouwverkeer]. 
- Zou u in Ondiep willen blijven wonen? 
Ja hoor. Het is een prima wijken we kunnen het ook goed vinden met de buren. En ja, voor de rest 
kan je hier alles krijgen; boodschappen, verschillende winkels, sportschool, openbaar vervoer. Ik ben 
wel erg tevreden. Ik heb hiervoor in Nieuwegein gewoond, maar ik voel me hier meer op m’n gemak 
dan daar. Daar werd ik gek van de zigeuners, maar hier kom je zelfs de buurman soms dagen niet 
tegen. Zo rustig is het. Wat dat betreft zitten we hier wel fijn. Daarom wil ik hier ook wel blijven 
wonen. Maar ja, je weet natuurlijk niet wat er op je pad komt. Misschien als later de kinderen wat 
ouder zijn of de deur uitgaan, dat we dan wel gaan kijken naar iets anders. Maar nogmaals, voorlopig 
zitten we hier nog wel even. Ondiep is ook best gezellig. Je kan er alles vinden. 
- Vindt u dat de wijk veranderd is? 
Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik woon hier al drie jaar, maar ik weet niet hoe het hiervoor is 
geweest. Maar in de drie jaar dat wij hier wonen, zie je wel dat het einde van de projecten die toen 
aangepakt werden nu inzicht komt. Je kan veel duidelijker het eindresultaat zien. Maar omdat je hier 
woont gaat dat heel geleidelijk. Je schrikt, zeg maar, niet van de resultaten, omdat het allemaal stap 
voor stap onder je neus gebeurt. Je merkt ook wel dat er steeds meer jonge ouders in de wijk komen 
wonen. De oudere bewoners trekken weg nadat hun woningen verbouwd worden. Misschien komt 
dat ook door de vergrijzing dat ze weggaan. Maar bijvoorbeeld hier in de straat merk je dat huizen 
steeds vaker verkocht worden aan jonge gezinnen met kinderen.  
- Vindt u dat de wijk veranderd is? 
Ja, dat denk ik wel. Toen we hier kwamen wonen was het echt nog best wel kaal. Maar dit stuk is nu 
wel af. En alles leeft: je ziet vaker de buren, meer kinderen op straat, opbloeiende tuinen etc. etc. 
Maar dat gaat allemaal heel geleidelijk. Maar het is wel leuk om foto’s van toen en van nu terug te 
zien. Er zit meer leven hier in de buurt. 
- Als u Ondiep nu een cijfer zou geven, wat zou u dan geven? 
Een acht, want ik heb het heel erg naar mijn zin. We wonen mooi en we leven fijn. En gelukkig heb ik 
geen negatieve ervaringen met mensen hier uit de buurt. Maar toen we hier net kwamen wonen zou 
ik het wel een zeven hebben gegeven, omdat het nog wel even wennen was. Je moet dan je 
omgeving leren kennen. Maar naarmate de jaren voorbij gegaan zijn, hebben we ons steeds meer 
thuis gevoeld. Dus dat scheelt. 
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Beleid 
- Bent u op de hoogte van de plannen en de veranderingen in de wijk? 
Ja hoor. Ik krijg ook vaak nieuwsbrieven en zo. En soms ga ik wel eens naar een bijeenkomst. Die hier 
en daar pik ik nog wel eens wat op. Maar ik kan je niet in detail vertellen wat waar gebeurd, want ik 
ken niet alles uit m’n hoofd. Alleen in grote lijnen.  
- Zou u meer informatie willen ontvangen? 
Nee, want ik zou niet weten waarover. Alles wat ik wil weten, weet ik al. En als ik er echt niet uitkom 
ga ik naar het Wijkbureau, hier op het Plantage. Daar kunnen ze je ook alles vertellen.  
- Wat vindt u van de plannen voor Ondiep? 
Ja best goed. Ik denk dat Ondiep het wel nodig heeft. Zeker als je kijkt naar alles wat er al gedaan is. 
De Gemeente pakt niet zomaar buurten aan: het moet echt nodig zijn willen ze nieuwe huizen gaan 
neerzetten. En blijkbaar heeft Ondiep dat nodig, want er is al best wel veel vervangen. 
- Wat vindt u van de woningen in Ondiep? 
Mooi. Kijk, wij zitten wel in een mooi nieuwbouwhuis, maar de mensen die in de bestaande 
woningen hoor je weer dat hun huizen vaak groter zijn. Je kan niet alles hebben. Zelf zou ik veel 
liever in een nieuwbouwhuis wonen, maar een klein beetje meer ruimte is altijd mooi meegenomen.  
- In hoeverre bent u tevreden met de plannen voor de wijk? Waarom? 
 
Sociale cohesie 
- Verblijft u vaak in Ondiep? 
Niet echt. Nou ja, wel thuis dan. Maar in de wijk niet echt. Ik heb niet veel activiteiten wat ik echt 
hier doe. Ik ga wel twee avonden per week hier vlakbij naar de sportschool. En de boodschappen 
doen we hier wekelijks op het Plantage. Voor de rest niet echt. Verder zou ik niet weten wat we nog 
meer hier in de wijk kunnen doen. De kinderen gaan nog niet naar school, dus we komen nog niet 
echt buiten. Ja soms, als er iets georganiseerd wordt en we vinden het leuk, dan gaan we erheen. En 
dan spreek je ook mensen van de straat die we normaal niet spreken. Dus het valt eigenlijk wel mee. 
- Heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet om de leefbaarheid en/of de veiligheid in Ondiep te 
verbeteren? 
Ik zou het heel graag willen, maar op de een of andere manier is het nooit van terechtgekomen. Ik 
spreek ook wel mensen hier uit de straat die in de bewonerscommissie zitten, maar zelf ben ik nooit 
gevraagd. Plus dat ik ook mijn eigen bedrijf run. Ik koop en verkoop auto-onderdelen. Daarvoor reis 
ik veel en ben ik niet vaak thuis. Ik had het anders wel leuk gevonden om mee te denken en dingen te 
organiseren.  
- Wat kunnen bewoners zelf doen om de sfeer in de wijk te verbeteren? 
Door begrip te tonen. Veel Ondiepers zijn ongeduldig en denken niet na voordat ze een reactie 
geven. Met wat meer begrip zou je verder kunnen komen. Twee keer in de week ga ik trainen, hier 
vlakbij het Thorbeckepark. Wat je daar soms hoort is eigenlijk wel heel komisch. Mensen letten 
alleen maar op elkaar en wat de ander doet. Gelukkig ken ik ze niet allemaal persoonlijk, alleen van 
de sportschool. Dus wat minder op elkaar letten en begrip tonen.  
- Hoe zorgen de Ondiepers voor elkaar? 
 Door voor elkaar op te komen. Hier in de straat merk ik dat niet zo, omdat veel mensen hier pas kort 
wonen. Maar in de sprotschool en buiten merk je wel dat de mensen die hier langer wonen, sterker 
met elkaar omgaan. Ze houden elkaar in de gaten. Dat vind ik echt vreselijk, maar daardoor weten ze 
ook wel hoe het met je gaat en of je iets nodig hebt. De jonge mensen die net pas hier in de wijk 
komen wonen hebben dat veel minder, vind ik.  
- Zou u kunnen rekenen op de hulp van een van uw buren, mocht dat nodig zijn? 
Ja, dat weet ik wel zeker. We kunnen het goed vinden met de buren. En we doen ook best wel veel 
voor elkaar. Als het echt niet uitkomt, passen we wel eens op Erik, de zoon van een van onze buren. 
En andersom gebeurt dat ook wel eens. Het is wel fijn dat je op elkaars hulp en vertrouwen kan 
bouwen. Bij onze andere buren hebben we zelfs onze reservesleutel achtergelaten voor de keren als 
het wel eens mis gaat. Ik ben erg tevreden over hoe het tot nu toe gaat. Kijk, het is ook een stukje 
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van jezelf: wat geef je zelf voordat je wat terugverwacht?! Dus we proberen ook om die contacten te 
onderhouden.  
- Kent u veel mensen die in de wijk wonen? 
Mwa… Valt wel mee. Wat is veel [sarcastisch]? Nee, we wonen hier al een tijdje. Dus we hebben best 
wel goed contact met een aantal buren hier om ons heen. Maar naarmate je verder de wijk ingaat, 
wordt dat steeds vager. Als je hier lang genoeg woont, zie je op een gegeven moment steeds vaker 
mensen uit de wijk. En naarmate de tijd vordert, zeg je ook steeds vaker “hoi” tegen elkaar. Dat 
neemt nu nog steeds toe bij mij. En ik ga natuurlijk ook naar de sportschool, hier in de wijk. Dan zie je 
ook telkens dezelfde mannen. En op een gegeven moment raak je met elkaar in gesprek. Op die 
manier heb ik wel een aantal mensen leren kennen. En ik spreek ze ook wel eens, maar dan alleen in 
de sportschool of op straat als we elkaar tegenkomen. Het is niet zo dat ik echt contacten 
onderhoud. Dat doen we alleen met de buren. Die komen zelfs over de vloer bij ons. In de zomer 
doen wel ook wel eens dat we om de beurt een barbecue organiseren. Dan neemt iedereen wat mee 
en hebben we een mooie avond samen.   
- Wilt u in Ondiep blijven wonen? 
Ja hoor. Ik ben erg tevreden over Ondiep. Je komt veel verschillende mensen tegen. Er zijn veel 
winkels,  je woont vlakbij de stad en je kan je auto voor de deur kwijt. Het is er gezellig en er wordt 
vaak van alles en nog wat georganiseerd. Vaak hoor je dat er veel onrust is in de wijk, maar daar heb 
ik nog niets van gemerkt. Ja, natuurlijk kom je in iedere wijk gekke jongeren tegen, die niets te doen 
hebben. Dat is hier ook zo. Alleen halen sommige berichten het nieuws en andere weer niet. Als ik er 
echt geen goed gevoel over had, dan zou ik mijn kinderen niet willen laten opvoeden. Maar dat is 
niet het geval. Dus dat beeld dat er vaak is van Ondiep; dat het hier vaak misgaat, is helemaal niet zo. 
Voor mijn gevoel dan. Wij wonen hier relatief rustig. 
- Wat houdt u tegen om te verhuizen uit Ondiep? 
Wat ik net al zei: je hebt er alles: gezelligheid, winkels en je kan er goed parkeren. ik voel me hier 
prettig en heb geen reden om te verhuizen.  
- Wat vindt u belangrijk in de wijk? 
Dat het veilig is. Je gaat niet zomaar ergens wonen als je weet dat je autoruit iedere dag ingeslagen 
wordt. Voor mij is het belangrijk dat ik rustig kan slapen en me geen zorgen hoef te maken. Ik durf 
hier gerust mijn bedrijfsauto te parkeren. In Nieuwegein heb ik wel eens gehad dat een ruit 
ingeslagen was en dat ik alles wat erin was kwijt was. En dan heb ik het over onderdelen die soms 
wel €500,- kosten. Dat heb ik hier gelukkig nog niet meegemaakt. Dat voel je ook als je hier in de 
straat rondloopt. Je maakt je geen zorgen. Het voelt beter. 
- Wat vindt u van de inzet van de bewoners in Ondiep? 
Opvallend goed. Iedereen doet zijn best. Wat ik net al zei; ik heb geen gekkigheden meegemaakt. 
Maar ook op straat en in de sportschool merk ik dat iedereen wel vriendelijk met elkaar omgaat. En 
als het nodig is, dan kan je wel rekenen op steun. Een jongen op de sportschool heeft in het verleden 
wat meegemaakt. En toen heb ik gezien hoe dat dan gaat. Hele gezinnen komen zich dan laten zien 
en staan dan klaar voor je. Ik vind het wel mooi. Tegenwoordig zie je dat niet zo gauw meer. Maar 
dat komt ook omdat veel van die jongens hier al jarenlang wonen en opgevoed zijn. Vaak ken je dan 
veel meer mensen en heb je waarschijnlijk ook familie in de buurt wonen.  
- Wat zou er moeten veranderen waardoor u zich beter/harder in wilt zetten voor Ondiep? 
Daar moet ik goed over na denken. Ik vind het nu lastig om te bepalen hoe ik me in moet zetten voor 
Ondiep. Volgens mij doe je dat gewoon door goed te leven en door goed om te gaan met de wijk en 
je buren. En dat is wel iets waar we hier thuis op letten. Ik bedoel, we hebben ook kinderen aan wie 
wij het goede voorbeeld willen geven. Maar ik weet niet of het voor mij wel reëel is om bijvoorbeeld 
dingen te organiseren in de wijk. Ik maak graag een praatje met mensen op straat en ga vervolgens 
weer naar huis. De wijk zou ook wat hechter moeten worden, wil je dat meer mensen echt dingen 
gaan aanpakken.  
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- Wat vindt u van de omgang tussen de verschillende bewoners in Ondiep? 
Wat ik net al zei: Ondiepers kunnen echt opkomen voor elkaar. Zo hecht kunnen ze zijn. Maar hier in 
de straat zie je dat minder. Hier wonen veel meer jonge gezinnen. Vaak zijn ze best wel druk met de 
kinderen enzovoort. Dat hebben wij ook. We gaan wel goed met onze buren om, maar echt voor 
elkaar opkomen tijdens een ruzie: daar teken ik mijn vraagtekens bij. Ik wil, zeker met het oog op de 
kinderen, niet betrokken raken bij problemen. Maar je hebt hier ook families wonen die daar niet 
eens bij stilstaan. En dat vind ik ergens ook wel leuk aan Ondiep: je hebt heel veel verschillen.  
- Wat vindt u van de sfeer in de wijk? 
De sfeer is zeker wel goed. Ik kan op straat vaak een praatje maken met mensen die je tegenkomt. En 
als er wat georganiseerd wordt: zoals een braderie of zo, dan trekt ook de hele wijk daarheen. We 
hebben hier ook een Wijkdag. Dan kan je veel doen hier op het Plantage. Dat soort dingen zijn ook 
leuk voor de kinderen. En om daar met z’n allen te zijn voor de gezelligheid. Ik denk niet dat dit 
[sfeer] in de loop der jaren veranderd is. Het is meer hoe je er zelf tegenaan kijkt. En hoe je zelf in je 
leven staat. Toen wij hier net in de wijk kwamen wonen, had ik, vergeleken met nu, een heel andere 
beleving van de wijk. Ik denk dan ook niet dat de sfeer veranderd is, maar dat ik me meer ben gaan 
aanpassen aan de sfeer in de wijk. Daardoor heb ik het nu meer naar mijn zin. Het is maar net hoe je 
het bekijkt. 
- In hoeverre kennen de bewoners van Ondiep elkaar? 
Best goed denk ik. Ook hier zitten natuurlijk wel verschillen in. Ik kan niet voor iedereen spreken, 
maar ik denk dat een gemiddelde bewoner hier wel wat mensen spreekt. Het hoeft niet zo te zijn dat 
we allemaal bij elkaar op de koffie gaan. Het gaat erom dat je weet wie hier woont en dat je elkaar bij 
wijze van spreken begroet. Dat is er wel hier in Ondiep. Veel mensen, vooral de bewoners die hier al 
langer wonen, zijn heel nieuwsgierig en willen graag praten en contact maken. Dat vind ik wel 
positief. Dat is beter dan dat je elkaar nooit spreekt en elkaar vermijd.  
- Wat zou volgens u moeten veranderen om de bewoners dichterbij elkaar te brengen? 
Het klinkt misschien gek, maar ik denk dat dat kan als je elkaar meer ruimte geeft. Niemand wordt 
blij als je op elkaars lip gaat zitten. Maar zodra je elkaar ruimte en rust geeft zullen mensen 
nieuwsgierig worden. Ik heb toentertijd ook steeds zelf contact gemaakt met mensen. Eerst in de 
supermarkt, dan op de sportschool, straat enzovoort. En er zullen altijd mensen zijn die het voor het 
ander verzieken, maar ook dat hoort erbij. Ik ga ervan uit dat dat in de toekomst wel goed komt. 
- Gaan de mensen hier in de buurt op een prettige manier met elkaar om? 
Ja hoor. Kijk, je moet niet van iedere mier een olifant maken. Want zelfs thuis maak je wel eens ruzie 
met je partner. Dus in een wijk zoals Ondiep gebeurt dat ook. Zeker als je ziet hoe koppig sommige 
mensen zijn. Maar over het algemeen gaan de mensen die ik hier spreek op een prettige manier met 
elkaar om. En andersom doe ik dat natuurlijk ook naar hen toe. De meeste mensen die ik spreek zijn 
eerlijke mensen. Als ik me niet prettig voel bij iemand, dan maak ik ook geen contact. 
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Interview met Robin 
 
Persoonlijke gegevens 
Dit gesprek is gehouden met Robin. Hij is 35 jaar oud en woont samen met zijn vrouw in een 
koopwoning in Ondiep. Hij is een jaar geleden hier komen wonen wegens “een mooi aanbod voor 
een mooi huis”. Hij werkt voltijd als consultant is daarom vaak onderweg. Zijn werkzaamheden 
bevinden zich daarom vaak buiten Ondiep. 
 
Herstructurering 
- Zou u in een andere soort woning willen wonen? 
Nee hoor, waarom zou ik? We zitten er net in! Voor ons heeft een ander stel hier gewoond. Wij 
waren opzoek naar een woning en via via zijn we toevallig hierop uitgekomen. We hebben ook alles 
onderling geregeld, zonder een makelaar. Dat vond ik nog wel spannend. Maar we kregen een mooi 
aanbod voor een mooi huis. Waarom zou je dat weigeren? En de woning is nog zo goed als nieuw. 
We hebben eigenlijk alleen de muren opnieuw moeten doen. Voor de rest zal er al een nieuwe 
keuken en een nieuwe badkamer in. De vorige bewoners hebben niet maar vier jaar gewoond. Dus 
dat is gewoon ideaal. En we hebben nu nog zat plek voor haar hobby [vrouw schildert]. Het 
belangrijkste aan een huis is dat je je thuis voelt. En dat doen we. Wat mij betreft had het voor mij 
niet uitgemaakt waar wij kwamen te wonen: of het nou wat ouder of nieuwe woningen zijn. Het gaat 
mij er meer om dat je, kwalitatief gezien, een goed huis koopt voor een redelijke prijs, waarbij je je 
goed voelt. 
- Wilt u wel in Ondiep blijven wonen? 
Ja. Het is een knusse wijk. En je kan er van alles en nog wat in vinden. Je hebt er veel winkels en je zit 
heel centraal [in Utrecht]. We hebben nu nog niets te klagen. Maar ik zou later, net zoals mijn 
ouders, wel richting De Bilt willen vertrekken. Daar kan je ook heel fijn wonen; je hebt er grotere 
huizen, het is veel rustiger en als je wat nodig hebt ben je zo in Utrecht. Maar voor ons is dit nu veel 
praktischer. We wonen liever in de grote stad dan net daar buiten. Het is veel makkelijker. Parkeren 
is wel een ander verhaal, maar als je ziet hoe dichtbij wij nu bij de stad wonen, is het wel de moeite 
en het geld waard. De wijk zelf is wel okey. Je hoort af en toe wel heftige verhalen, maar dat is niet 
hier in deze buurt. Ook dat verschilt per buurt. En ik zeg altijd: “Als je het zelf niet opzoekt, dan komt 
het ook niet naar je toe” [onrust]. Plus: in iedere wijk heb je wel een rotte appel. Gelukkig lijken we 
niet allemaal op elkaar. Daarom maak ik me daar ook niet zo druk om. In De Bilt heb je ook 
hangjongeren, maar daar hoor je niet snel wat over omdat het geen grote stad is.  
- Vindt u dat de wijk veranderd is? 
Dat weet ik niet. Wij wonen net pas hier. Daar heb ik niet echt een mening over omdat ik het 
hiervoor niet gekend heb. Je merkt alleen wel dat in bepaalde straten, bepaalde groepen wonen. 
Hier wonen bijvoorbeeld veel jonge mensen in de nieuwe huizen. Maar bijvoorbeeld in de Rietstraat, 
daar rijd ik wel eens doorheen, daar zie je weer wat oudere huizen. En daar zijn de bewoners volgens 
mij ook wat ouder. Het lijkt dan net alsof de mensen die het langst hier in de wijk wonen, in de 
oudere huizen zitten en de jongere gezinnen juist in de nieuwbouwwoningen. 
- Als u Ondiep nu een cijfer zou geven, wat zou u dan geven? 
Een 7,5 omdat het een leuke wijk is. Het voldoet tot nu erg aan mijn verwachtingen. We wonen nu 
ruim een jaar hier [Witte Wijk] en het bevalt prima. Er zijn altijd dingen die je als kritiekpunten kan 
opnoemen, maar belangrijker is om de positieve dingen ook te benoemen.  
 
Beleid 
- Bent u op de hoogte van de plannen en de veranderingen in de wijk? 
Best redelijk ja. Af en toe pik je hier en daar nog wat op. Of ik hoor wat van de buurman. En de 
gemeente stuurt af en toe ook wel wat nieuws rond. Op die manier kom je altijd wel wat te weten. Ik 
heb alleen niet veel tijd om naar bijeenkomsten etc. te gaan om aan nog meer informatie te komen. 
Ik heb een 40-urige werkweek. Dus ik probeer ook nog wat vrije tijd over te houden voor 
ontspanning. Het gaat nu wel prima in de wijk. Daarom hoef ik ook niet meer informatie te 
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ontvangen. De belangrijkste nieuwsberichten kom ik zo ook wel te weten. Dit is voor mij wel 
voldoende.  
- Wat vindt u van de plannen voor Ondiep? 
Tot nu toe wel goed. Het is alleen jammer dat sommige projecten nu in de wacht worden gezet. Aan 
de ene kant vind ik het begrijpelijk. Aan de andere kant is het niet leuk voor ons om nog in 
onzekerheid te moeten wachten totdat de economie weer opklaart. Zelf heb ik er niet veel last van, 
omdat dit gedeelte [Witte Wijk] al bijna zo goed als af is. Maar ik kan me voorstellen dat er een hele 
hoop andere gezinnen zijn die niet weten wat er gaat gebeuren. 
- Wat vindt u van de woningen in Ondiep? 
In principe wel goed, want ik mag niet klagen. Maar er zijn hier verderop ook huizen die er vanuit de 
buitenkant een stuk minder goed uitzien. En ook een hoop andere woningen die nog minstens 25 
jaar meekunnen. Wat dat betreft heeft Ondiep nu wel veel verschillende soorten woningen.  
- In hoeverre bent u tevreden met de plannen voor de wijk? Waarom? 
De plannen zelf pakken denk ik wel goed uit. Je ziet dat er veel vernieuwd wordt. En dat de wijk wat 
rustiger wordt, nu steeds meer projecten afgerond worden. Zodra alle huizen weer bewoond 
worden, zullen we echt meemaken wat het eindresultaat is.  
 
Sociale cohesie 
- Verblijft u vaak in Ondiep? 
Nee, want ik ben niet vaak thuis. Ik maak werkweken van 40 uur. Dus zoveel tijd heb ik niet over om 
nog leuke dingen te doen. Mijn vrouw regelt eigenlijk altijd de boodschappen etc. Dus daar maak ik 
mij niet druk om. Meestal rijd ik ’s ochtends naar m’n werk en ’s avonds weer terug naar huis. Voor 
de rest gaan we in de weekenden wel eens naar de stad om daar te winkelen of om een filmpje te 
pakken. Maar meer niet.  
- Heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet om de leefbaarheid en/of de veiligheid in Ondiep te 
verbeteren? 
Niet heel erg actief in de zin van: mij opgeven als vrijwilliger of als initiatiefnemer. Wel probeer ik 
onze straat netjes te houden. Maar eigenlijk heb ik er ook gewoon niet genoeg tijd voor. Je wilt toch 
ook wel wat qualitytime met je vriendin en familie als je eenmaal thuis bent. 
- Zou u wel wat in de wijk willen ondernemen? (actief willen zijn?) 
Als ik heel eerlijk ben niet nee. Er zijn vast wel anderen die daarin geïnteresseerd zijn. Maar ik niet. 
- Wat kunnen bewoners zelf doen om de sfeer in de wijk te verbeteren? 
Gezellig met elkaar omgaan. De sfeer zal vanzelf verbeteren als iedereen op een normale manier met 
elkaar omgaat. En misschien wat vaker deelnemen aan activiteiten. Dan leer je elkaar ook wat beter 
kennen. 
- Hoe zorgen de Ondiepers voor elkaar? 
Ondiepers gaan over het algemeen goed met elkaar om. Hier in de straat merk ik dat onze buren wel 
behulpzaam zijn. Het zijn nette mensen. Dus ik denk dat als er wat is, dat we dan wel kunnen 
rekenen op de hulp van de buren. Ik weet niet precies hoe ze heten en wat ze allemaal precies doen. 
Ik houd ze niet in de gaten. Maar het belangrijkste is wel dat je elkaar van gezicht kent.  
- Zou u uw buren hulp aan willen bieden? 
Ja. Dat denk ik wel. We hebben hier veel buren van in dezelfde leeftijdscategorie. Dus dan begrijp je 
elkaar ook meer. Zonder dat je elkaar echt kent.  
- Zijn er bepaalde mensen/groepen in de wijk aan wie u geen hulp zou verlenen? 
Nee. Je moet iedereen behandelen zoals je zelf behandelt wilt worden.  
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- Kent u veel mensen die in de wijk wonen? 
Dat valt wel mee. Ja, hier in de straat kennen we wel wat mensen. Maar voor de rest hebben we niet 
echt heel intensief contact met de mensen hier om ons heen. Het hoeft ook niet. Ik vind het wel 
prima zo. Lekker rustig. De buren hiernaast spreek ik nog wel eens op straat. Maar vaak blijft het bij 
een groet onderweg naar de auto. Voor de rest is het ook wel lastig om contact te maken. Je merkt 
dat iedereen druk is. Eigenlijk net zoals ons. Met werk, familie enzovoort.  
- Hoe gaat u met u buren om? (En hoe gaan zij met u om?) 
Ja, wel prima. We spreken elkaar wel eens. Maar ook niet echt intensief contact. Ik vind het eigenlijk 
wel goed zo. Het gaat erom dat je weet wie je buren zijn. Misschien groeit dat ook wel hoor. We 
wonen hier pas net. Misschien is dit over twee jaar wel heel anders.  
- Wilt u in Ondiep blijven wonen? 
Voorlopig wel. Het is wel een hele leuke wijk. En we hebben het hier naar onze zin. Maar ik denk niet 
dat ik hier de rest van m’n leven hier blijf wonen. Ik denk dat we over een jaar of 10-15 nog wel even 
gaan kijken wat onze opties zijn. Ik persoonlijk zou het heel fijn vinden om wat rustiger te wonen. 
Kleinschaliger. Niet meer een grote stad. Maar wel hier dichtbij Utrecht. Maar het is nog even 
afwachten wat de toekomst ons brengt. 
- Wat houdt u tegen om te verhuizen uit Ondiep? 
Wat ik net al zei: het is een hele leuke en gezellige wijk. En goed bereikbaar. Daarom wilden we hier 
in Utrecht kopen. Je bent echt zo de stad uit en het scheelt echt veel qua reistijd, als je vanuit een 
dorp naar je klanten moet.  
- Wat vindt u belangrijk in de wijk? 
Bereikbaarheid. Ik maak heel wat kilometers voor m’n werk. En als ik op tijd weg ben, dan heb ik 
eigenlijk nog nergens last van. Wat dat betreft ligt Ondiep wel wat dichter bij het centrum. Maar ik 
moet zeggen: het valt me echt reuze mee. Je staat zelden stil. Ja, soms op de 
Amsterdamsestraatweg. Maar ik probeer vaak als dat kan om dat te vermijden.  En ik kan hier m’n 
auto voor de deur kwijt, terwijl ik praktisch in het centrum woon. Dat vind ik ook wel uniek hier aan 
de wijk. Ze hebben nu wel dat sommige straten betaal parkeren is geworden, maar gelukkig nog niet 
hier. 
- Wat vindt u van de inzet van de bewoners in Ondiep? 
Ja, wel goed. Iedereen hier in de straat doet wel zijn best om alles netjes te houden. En er wordt 
volgens mij ook wel veel gedaan door de bewonerscommissie. Hier en daar pik je wel eens wat op. 
Dat soort dingen is toch wel fijn.  
- Wat zou er moeten veranderen waardoor u zich beter/harder in wilt zetten voor Ondiep? 
Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik ben sowieso erg druk met mijn baan. En ik ben daar niet het 
juiste persoon voor, vind ik. Het boeit me wel echt, wat er hier allemaal gebeurt en zo. Maar ik steek 
die tijd liever in mijn familie en dierbaren om me heen.  
- Wat vindt u van de omgang tussen de verschillende bewoners in Ondiep? 
Wel goed, denk ik. Hier in de straat toont iedereen wel respect naar elkaar. Dat is wel erg fijn. Want 
dat hoeft niet. Maar je ziet wel dat dit straat wel anders is vergeleken met sommige andere straten. 
Er zijn hier ook mensen die heel anders met elkaar omgaan. Veel intensiever. Dat zijn voornamelijk 
de mensen die in de oudere woningen wonen. Die zitten ook wel eens met hun buren buiten. Aan de 
voorkant van hun huizen. Maar dat kom je hier niet tegen. Wij zijn overdags amper thuis. Laat staan 
dat we tijd hebben om samen buiten te gaan zitten.  
- Wat vindt u van de sfeer in de wijk? 
Goed. Gezellig. Ondanks dat je in een grote stad woont, heeft Ondiep wel iets van een ouderwetse 
volksbuurt. Ik moet zeggen: de oudere bewoners houden dit wel in stand. De mensen in de nieuwe 
woningen hier in de buurt zijn meestal tweeverdieners die minder tijd steken in het gezellig maken 
van de wijk, maar wel graag deelnemen aan de gezelligheid zodra dat er is. 
 
 
 
  



Een onderzoek naar de effecten van herstructurering op de sociale cohesie in Ondiep 

 

132 
 

- In hoeverre kennen de bewoners van Ondiep elkaar? 
Redelijk goed. Wij kennen elkaar hier allemaal wel van gezicht. En je weet ongeveer wie waar woont. 
Verder zou ik niet weten hoe de rest van Ondiep elkaar kent. Ja, misschien dat die bewoners die hier 
al langer wonen, elkaar ook wat beter kennen. Anders ga je niet met je buurman buiten gezellig 
zitten doen.  
- Gaan de (verschillende) bewoners uit Ondiep allemaal met elkaar om? 
Ja. Ik heb niet het gevoel dat er een tweesplitsing is. Je past je ook aan zodra je in een nieuwe wijk 
komt te wonen. En je hoeft geen dikke vrienden te zijn. Maar het is wel goed dat iedereen zijn best 
doet om het gezellig te houden. 
- Hoe gaan bewoners volgens u over het algemeen met elkaar om? Hoe zijn de sociale banden?  
We groeten elkaar vaak. Vaak als ik bij de Plus ben kom je mensen tegen die je de dag ervoor ook 
gezien heb. Op een gegeven moment heb je het gevoel dat je elkaar kent. En ja, er zullen ook 
groepen of straten zijn die beter en intensiever met elkaar omgaan. Het zou kunnen zijn dat dit in de 
voorafgaande jaren anders geweest is. Maar ik zou niet weten hoe.  
- Wat zou volgens u moeten veranderen om de bewoners dichterbij elkaar te brengen? 
Ik denk dat Ondiep nu in een fase zit waarin er veel verandert. Zo ook de bewoners. Dan is het altijd 
moeilijker om iedereen dichter bij elkaar te brengen. Ik zou zeggen: laat het gewoon met rust. Dan 
trekt het vanzelf wel weer bij. Naarmate de renovatie klaar is en alle huizen weer bewoond worden, 
dan zal het in de wijk ook wel rustiger worden. Ik denk dat het een kwestie van tijd is. 
- Gaan de mensen hier in de buurt op een prettige manier met elkaar om? 
Ja hoor. Daar is ook niets mis mee. Mijn ervaring is dat iedereen elkaar met respect behandelt. 
Daarom voel ik me hier ook wel op m’n gemak. Ik maak me geen zorgen.  
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Interview met meneer Kees 

Persoonlijke gegevens 
Kees is een bewoner dat al vier jaar in de wijk Ondiep is komen te wonen. Meneer Kees is 40 jaar en 
woont sinds 2009 in een koophuis. Hij heeft een betaalde baan, waarvoor hij naar omliggende steden 
moet reizen. Zijn werk bevindt zicht dus buiten Ondiep (en Utrecht).  
 
Herstructurering 
- Zou u in een andere soort woning willen wonen? 
Ik ben nu tevreden over onze huis hier Ondiep. Daarom zou ik niet naar een andere woning willen 
verhuizen. Nou ja, binnen Ondiep dan. Wij willen in principe ook wel in Ondiep blijven wonen. Het is 
een mooie en levendige wijk, met veel verschillende winkels enzovoort. Maar wij zijn wel naar 
andere woningen aan het kijken. Woningen buiten Utrecht omdat ik voor mijn werk veel moet reizen 
is het fijner als we wat rustiger kunnen wonen. Hier in Utrecht heb je altijd veel verkeer en is het 
drukker op de weg. Maar als ik naar Ondiep kijk, dan woon ik veel liever in de nieuwe woningen. 
Want er staan hier woningen die wel erg oud zijn en echt toe zijn aan renovatie. En persoonlijk vind 
ik: hoe nieuwer, hoe beter! 
- Wat vindt u van de wijk Ondiep? 
Ondiep is een wijk met veel diverse faciliteiten. Maar het is ook een gemengde wijk. Er wonen veel 
verschillende soorten mensen in de wijk. Er wonen bijvoorbeeld veel mensen hier die al generaties 
lang in de wijk zitten. Wij wonen daarentegen pas sinds kort in de wijk. Soms lijkt het net alsof de 
wijk beheerd wordt door de bewoners die hier al langer wonen en die denken dat de wijk alleen van 
hun is. Daarom heb ik ook weinig affiniteit met de rest van Ondiep. Ik leef en woon in mijn eigen 
woning. De rest maakt mij niet zo veel uit. Maar als ik deze buurt een cijfer zou mogen geven, dan 
zou het nu wel een acht zijn, omdat ik echt tevreden ben over alles wat ik hier meemaak. Toen ik in 
2009 hier kwam wonen zou dat een 7,5 geweest zijn. Want ik was toen al best tevreden over de wijk.  
- Vindt u dat de wijk veranderd is?  
Ja, dat is zeker zo. Sinds dat wij hier wonen zijn er nog veel meer nieuwe huizen erbij gekomen. Dus 
voor mijn gevoel gaat de wijk alleen maar vooruit door de renovaties. De wijk wordt wel verbeterd, 
maar ik zou het niet goed kunnen vergelijken met hoe het eerst was, aangezien ik de wijk niet in haar 
“oude” staat gekend heb. Maar als ik kijk naar de huizen die er nu staan, dan zou ik veel liever in een 
nieuwbouwhuis wonen dan een oude woning. Veel oude woningen zijn er slecht aan toe. Veel van 
deze woningen zijn er zo aan toe omdat mensen soms al zo lang in dezelfde woning wonen. Als er om 
de zoveel jaar andere bewoners in een huis gaan wonen, dan wordt iedere keer iets anders 
vernieuwd. Maar nu doen de bewoners en de woningbouw jaren niets aan een huis, waardoor het 
vanzelf achteruit gaat, vind ik. Het wordt dus gewoon slecht onderhouden door zowel de bewoners 
als de woningbouw, want die [woningbouw] zegt ook niets zolang je erin zit. 
 
Beleid 
- Bent u op de hoogte van de plannen en de veranderingen in de wijk?  
Ja, ik denk het wel, maar dat is meer omdat ik zelf moeite doe om aan informatie te komen. Zo blijf je 
bijvoorbeeld beter op de hoogte van je eigen buurt in plaats van de hele wijk. Dat vind ik soms nog 
moeilijk te volgen. Misschien ligt dat ook wel aan mij. Als er wat gebeurt dat betrekking heeft op 
onze wijk, dan krijgen we daarover bijvoorbeeld een nieuwsbrief in de bus. Maar ik weet niet veel 
over de rest van de wijk. Daarom zou ik ook wel meer informatie willen ontvangen over de rest van 
de wijk. Het blijft toch wel je wijk en je wilt toch ook wel op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen. Want er gebeurt een heleboel in Ondiep. 
- Wat vindt u van de plannen voor Ondiep? 
Daar kan je veel over zeggen, maar het is nog niet af he?! De plannen zien er goed uit, maar je kan 
van te voren niet beoordelen of het ook goed is. Je hoopt van wel, maar het is wel even afwachten. 
Als ik de plannen voor mijn buurt zie, dan denk ik “ja, dat ziet er wel prima uit”, maar voordat dat 
plaatje compleet is, gaan er jaren voorbij waarin je heel weinig merkt. 
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- Wat vindt u van de woningen in Ondiep?  
Zoals ik het al eerder zei zijn daar best wel grote verschillen in. De nieuwbouwwoningen zijn echt 
prima. Maar sommige oudere woningen zijn wel echt aan vervanging toe. Daartussen zijn er ook 
woningen die nog prima een paar jaar gebruikt kunnen worden. 
- In hoeverre bent u tevreden met de plannen voor de wijk? En waarom is dat?  
Ik ken niet alle plannen voor de wijk. Alleen de plannen die betrekking hebben op mijn eigen wijk. 
Waarom zou ik mij ook bezighouden met de rest van de wijk?! Dit is waar ik woon en dit [het witte 
wijk] heeft het meeste invloed op mijn leven. En zoveel tijd heb ik gewoon niet. Wij werken ook 
allebei [vrouw] en daarom hebben we ook niet veel tijd voor heel veel andere dingen. Het 
belangrijkste is dat je je buren een beetje kent en dat je op de hoogte bent van de dingen die van 
invloed zijn op jouw straat.  
 
Sociale cohesie 
- Verblijft u vaak in de wijk? 
Nee, niet echt. Nou ja, overdag nauwelijks, behalve in het weekend. Wij werken allebei. Dus we gaan 
’s ochtends vroeg we en pas later in de middag komen we thuis. De kinderen gaan wel hier in de wijk 
naar opvang en school. Maar wijzelf zijn er eigenlijk weinig. Ja, behalve dan in het weekend. Maar 
ook dan maken we uitstapjes naar familie. Of we maken even een rondje in de stad en drinken we 
daarna ook wat samen [met vrouw]. Die wonen niet Utrecht. Maar bijvoorbeeld boodschappen 
enzovoort doen we ook weinig in de weinig. Meestal regelen we dit onderweg, na het werk. Voor de 
kleine dingen gaan we soms wel naar het Plantage [Ondiep]. Maar dat is misschien een keer per 
week. Voor de rest hebben we ook niet zoveel nodig.  
- Wat vindt u van de sfeer in de wijk?  
Ik ken niet veel mensen in de wijk zelf, wel wat mensen hier in de buurt [het kleine wijk]. Hier is de 
sfeer eigenlijk wel prima. Je ziet elkaar niet vaak, maar we begroeten de buren wel en weten wel wie 
er ongeveer in de straat wonen. Maar over Ondiep durf ik niet veel te zeggen. Ondiep is wel een 
echte volksbuurt geweest. Misschien nog steeds in bepaalde buurten. Daardoor heb je ook te maken 
met andere soorten bewoners. Maar dat wilt niet zeggen dat we allemaal hetzelfde zijn en ook 
voelen voor de wijk. De echte Ondiepers leven echt in de wijk omdat zij veel meer doen in de wijk. Zij 
hebben ook een ander soort levenspatroon als ik ze met ons vergelijk, wat betreft inkomen etc. 
Daarom durf ik ook geen uitspraken over Ondiep te doen, want ik weet niet hoe de sfeer echt is. Ik 
heb alleen een idee en mijn eigen beleving van het kleine wijk. Maar ik denk wel dat er een heleboel 
veranderd is in de wijk, aangezien er veel nieuwbouw is gekomen. Hier zitten nu ook veel mensen 
van buiten de wijk in. Dus er bestaat niet meer zoiets zoals het volksbuurt van toen. Er is nu veel 
meer sprake van een mix tussen de normale bewoners en de ‘echte’ bewoners van Ondiep.  
- Onderhoudt u veel sociale contacten binnen Ondiep? 
Ja, maar dat is voornamelijk met mijn directe buren hier aan beide kanten naast ons. En dus niet met 
de ‘echte’ bewoners die verderop in de huurhuizen wonen. Daar is de stap ook te groot voor. Wij 
willen rustig wonen en we houden ons ook niet zo bezig met andere bewoners. Dus je kent elkaar 
wel van gezicht, maar we spreken de rest niet. Dat komt ook weer omdat we niet veel tijd 
doorbrengen op straat in verband met onze werktijden. Je gaat werken, je komt thuis en je gaat 
slapen. En eigenlijk vind ik dit ook wel fijn. Veel beter dan dat je constant in de gaten wordt 
gehouden door andere buren. Onze directe buren denken daar gelukkig ook zo over, maar toch is het 
fijn dat we hun wel wat beter kennen. Zo kunnen onze huizen bijvoorbeeld veilig houden als de een 
op vakantie is. Voor de rest kennen we nog een paar andere buren hier in de buurt, maar buiten het 
kleine wijk kennen we eigenlijk niemand in Ondiep. 
- Hoe gaat u dan met deze buren om? (En hoe gaan zij met u om?) 
Wel gezellig! We spreken regelmatig onze directe buren aan beide kanten. En daarnaast nog een 
paar andere koppels die weer daarnaast wonen. Hiermee proberen we ook wel contact te maken en 
het ook te onderhouden. Zo passen we bijvoorbeeld onderling op onze kinderen als we bijvoorbeeld 
naar een voorstelling gaan. Over de rest van de bewoners in het kleine wijk kan ik alleen zeggen dat 
zij onderling met respect met elkaar omgaan. Deze buurt bestaat uit voornamelijk 
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nieuwbouwwoningen. Ik zie het als een soort vinexwijk, waarin veel gezinnen wonen waarvan beide 
ouders werken. Dus is het ook vrij rustig in de straten. Ik denk wel dat dit gedeelte van de wijk erg 
veranderd is sinds er nieuwe woningen neergezet zijn. Je kan ook wel stellen dat de sfeer hier in dit 
gedeelte wel erg prettig is. Ja, zeker! Wij voelen ons in ieder geval erg op ons gemak. En als ik naar de 
houdingen van onze andere buren kijk, dan merk ik ook dat zij zich ook wel goed op hun plek voelen 
hier in de wijk. Maar hoe dat voor de rest van Ondiep is, ook daarover durf ik geen uitspraken te 
doen, want je voelt ook weinig aansluiting met de rest van de wijk. Gewoon, omdat je andere 
interesses hebt enzovoort.  Je hoort natuurlijk wel dat er af en toe incidenten zijn waarbij de politie 
te pas moet komen, dus er zullen ook wel mensen zijn die de wijk minder prettig vinden. Gelukkig 
geldt dat niet voor deze buurt. 
- In hoeverre kennen de bewoners van Ondiep elkaar? 
Dat heb ik net uitgelegd voor deze buurt. Maar voor de andere buurten van Ondiep heb ik eigenlijk 
geen idee. Wij kennen elkaar alleen van gezicht hier in deze buurt. Maar hoe het in de rest van 
Ondiep is? Ik weet het niet. Misschien wel beter, want je ziet in de zomer wel dat de mensen die 
verderop in Ondiep wonen, vaker buiten gaan zitten enzovoort. Dus die zullen elkaar ook wel vaker 
spreker. Waarschijnlijk zijn zij ook vaker thuis, waardoor ze daar meer tijd voor hebben.  
- Gaan de (verschillende) bewoners uit Ondiep allemaal met elkaar om? 
Nee, dat denk ik niet. In buurten zoals hier wonen eigenlijk bewoners die wat jonger zijn. Je ziet dat 
bij de huurwoningen altijd wat oudere vrouwen buiten staan roken. Volgens mij zou je wel kunnen 
zeggen dat daar de echte bewoners van Ondiep wonen. Maar ik spreek zelf bijvoorbeeld bijna nooit 
met iemand buiten mijn straat. Het zijn alleen mijn buren waarmee ik contact heb. Ik denk dat dat 
andersom ook geldt voor andere bewoners in de wijk. 
- Wat zou volgens u moeten veranderen om de bewoners dichterbij elkaar te brengen? 
Dat is een lastige vraag, want zelfs hier in het kleine wijk zie ik het niet snel gebeuren dat de mensen 
snel naar elkaar toegroeien. De manier waarop we nu leven is prima. Je werkt en je verblijft thuis. Af 
en toe wordt er wel wat georganiseerd. In mijn beleving komen de ‘echte’ Ondiepers niet zo snel 
opdagen tijdens dit soort feesten. Die keren dat wij geweest zijn, zagen we eigenlijk alleen maar 
nieuwe bewoners uit de nieuwbouwwoningen. Die oude bewoners die in huurhuizen wonen zullen 
ongetwijfeld weer andere feesten in de wijk bezoeken waar wij dan weer niet komen. Je kan dus wel 
stellen dat de integratie in de wijk wel moeizaam gaat. De paden van bewoners zoals ons kruizen niet 
snel de paden van de echte Ondiepers. Daarom denk ik ook niet dat die scheiding snel over kan gaan. 
Tot op zekere hoogte zullen bewoners wel elkaar spreken. Maar ik denk dat als je het echt over 
integratie hebt, dat het nu nog op individueel gebied voorkomt. De wijk is nog niet zover dat het zich 
als één wijk kan gedragen. Dat merk je ook als je hier door de straten fietst. Van straat tot straat 
proef je andere sferen.  
- Wilt u wel in Ondiep blijven wonen?  
Wij zonen hier erg fijn. We hebben ook een mooi huis waarin we fijn kunnen leven. Maar we zouden 
in de toekomst wel willen verhuizen. Toen we hier kwamen wonen, wisten we ook dat we hier niet 
altijd wilden blijven wonen. Op den duur wil je toch wel wat ruimer wonen en wat rustiger. Dus dit 
huis is voor nu wel prima, maar het past niet bij onze toekomstplannen. Dat heeft overigens weinig 
te maken met de wijk, behalve dat het te druk is. Maar dat heb je altijd als je in een grote stad 
woont. Later zouden we in een wat kleinere en rustigere stad willen wonen.  
- Heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet om de leefbaarheid in Ondiep te verbeteren? 
Nee, niet echt. Ik werk voltijd. En daarnaast wil ik thuis toch ook wel wat tijd met mijn kinderen 
doornemen. Dus daar heb ik echt gewoon geen tijd voor. Wel heb ik verschillende keren wat 
jongeren hier in de wijk aangesproken op hun gedrag. Dat ze buiten willen zijn is oké, maar het moet 
niet zo zijn dat mijn kinderen dan niet buiten kunnen spelen. Daar heb ik ze op aangesproken. Het 
waren ook jongeren die wat ouder waren en meer aan het hangen waren in de wijk Ze lieten veel 
troep achter. En daardoor was het voor onze kinderen minder leuk buitenspelen. Dus nee, niet echt 
actief. Maar de wijk is ook al best goed leefbaar. De gemeente doet wat ze kunnen. Ik ben tot nu toe 
weinig dingen tegengekomen waarvan ik denk “laat ik dat gaan organiseren” enzovoort. En ik zou 
best wel wat actiever willen worden en me neer in willen zetten, maar ook dan zou ik dit het liefst 
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doen voor mijn eigen buurt [het kleine wijk]. Ik denk dat het meer haalbaar is in combinatie met mijn 
baan. Mezelf voor de hele wijk inzetten lijkt mij gewoon niet zo’n goed idee. Ik denk ook niet dat dat 
kan. Mensen zullen meer hebben aan buurtinitiatieven omdat het kleinschaliger is en dan kan je ook 
echt wat betekenen voor bijvoorbeeld de problemen in je straat.  
- Wat kunnen bewoners zelf doen om de sfeer in de wijk te verbeteren? 
In Ondiep wordt er al veel gedaan om de bewoners dichter bij elkaar te brengen. Maar ik weet niet of 
dat echt helpt. Want mensen zoals ons vinden dat wel interessant. En we zullen ook wel naar 
bijvoorbeeld zo’n georganiseerd feest gaan, maar je schiet daarmee niets op als je ziet dat daar 
alleen mensen zijn die we al kennen. Alle bewoners moeten dichter bij elkaar willen komen. Maar ik 
weet niet of dat tegenwoordig wel haalbaar is. Mensen hechten ook waarde aan hun privé en ze zijn 
wat afstandelijker dan vroeger. Dus misschien is het ook niet zo gek dat men elkaar niet meer zo 
goed kent. Je hebt er vaak ook geen tijd voor. Mensen werken hard, vooral nu in deze economie.  
- Maar wat zou er volgens u moeten veranderen om de bewoners dichterbij elkaar te brengen? 
Dat is een lastige vraag. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is. Want het kan zijn dat hoe langer 
je in een wijk woont, hoe meer mensen je gaat kennen. Misschien dat mensen daardoor meer naar 
elkaar groeien. Het zou ook wel helpen als mensen vaker deelnemen aan feesten en dergelijke die 
georganiseerd worden door bijvoorbeeld de gemeente. Maar mensen kunnen ook zelf dingen gaan 
organiseren en elkaar uitnodigen. Maar ook dat is best lastig, want als ik naar mezelf kijk dan weet ik 
dat ik daar geen tijd voor heb. En ik denk dat er met mij nog heel veel anderen zijn die in dezelfde 
situatie zitten. Het is dus eigenlijk gewoon afwachten en kijken wat de toekomst ons brent. 
 


