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VOORWOORD 

 
Met gebouwd erfgoed illustreert een beschaving de kern van haar bestaan. Dat zegt Ubbo Hylkema, oud-

directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam en oprichter van Utrechtse Maatschappij voor 

Stadsherstel, in het boek ‘Kansen voor Cultureel Erfgoed’ van woningcorporatie Dudok Wonen. Cultureel 

erfgoed vertelt ons iets over onze geschiedenis. Ons verleden maakt ons wie wij in het heden en de toekomst 

zijn en worden. Dit noemen we ‘identiteit’. De gebouwde omgeving is zowel het podium als decor van onze 

identiteit. Net als onze identiteit is de gebouwde omgeving constant aan verandering onderhevig en vindt er 

telkens weer een nieuwe ‘scene’ plaats. Deze thesis belicht de rol van woningcorporaties bij het behoud van 

gebouwd cultureel erfgoed, een unieke decor. 

 

De literatuur over identiteit heeft mij doen nadenken over mijn eigen identiteit en hoe deze vanaf het begin van 

de masterstudie Stadsgeografie is veranderd tot wie ik vandaag ben. Mijn decor is veranderd van een anti-

kraakwoning tot luxe appartement, van werken bij een woningcorporatie tot werken bij een commercieel 

adviesbureau, van vriendin van tot vrouw van en van reizen met de bus en trein tot eigen vervoer. Ook mijn 

medespelers zijn veranderd, het was een gelukkig komen en verdrietig gaan van familieleden, studiegenoten, 

collega’s en vrienden. Maar de belangrijkste verandering in het toneelstuk van mijn identiteit, is een stap op zij 

moeten doen voor een tweede hoofdrolspeler; het wonder van derde kerstdag in 2011, Leena Habiba.   

 

Na 10 jaar kan ik met trots zeggen dat deze scriptie de kroon is op mijn studieloopbaan en ben ik hier mee 

(voorlopig) uitgestudeerd. Graag wil ik mijn facultaire begeleider Gideon Bolt bedanken voor de vele duwtjes in 

de juiste richting en het geduld dat hij met mij heeft gehad. Daarnaast wil ik ook vele andere bedanken die op 

zijn of haar manier een bijdrage heeft geleverd aan deze scriptie door kennisoverdracht, kritische blikken, 

aanmoedigende woorden en kaartjes vanaf de andere kant van de oceaan, eeuwig engelen geduld en heel veel 

oppasuren. 

 

 

ing. Juliëtte Cortet- van Gaalen 

Utrecht, augustus 2012 
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1. INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

 

Het begrip ‘erfgoed’ verwijst naar een erfenis. Hiermee worden niet het zakhorloge van opa of een geldbedrag 

van een oudtante bedoeld, maar gaat het om cultuuruitingen van een samenleving. Vaak is dit in materiële vorm 

(Van Gorp, 2003). De erfgename zijn alle leden van de samenleving waar de cultuuruitingen betrekking op 

hebben. Het ‘gemaakte’ en ‘bewaarde’ is de potentiële culturele erfenis voor de jongere generatie. Echter kan dit 

pas erfgoed worden genoemd als het bewust wordt behouden en beschermd. 

 

Ooit is de vraag gesteld wie meer schade heeft aangericht; de Tweede Wereld oorlog of de naoorlogse 

bestuurders die verantwoordelijk waren voor de wederopbouw? Veel steden en dorpen in Nederland (ook die de 

oorlog zonder schade waren doorgekomen), kenden in de ‘wederopbouw’ periode talloze grote 

herstructureringen en saneringen (Bade et al, 2008). Door deze vaak ingrijpende projecten zijn veel waardevolle 

oude gebouwen, oude binnensteden en zelfs hele woonwijken verdwenen. In die periode was het waarschijnlijk 

legitiem en met de beste bedoelingen gedaan, want na de oorlog streef men naar ‘moderniteit’ en vooruitgang. 

Woningen werden luxer en de auto kreeg in de binnensteden alle ruimte. Ook oude cultuurlandschappen 

verdwenen, om plaats te maken voor industrie. 

 

Inmiddels is het besef om het erfgoed te behouden en te gebruiken als bron voor de toekomst sterker dan ooit. 

Landelijke en lokale overheid is bewust van de aanwezige waarde en initiatieven van verschillende marktpartijen 

schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook woningcorporaties zijn zich meer bewust de toegevoegde waarde 

van behoud. Investeringen in cultureel erfgoed gebeurt in de laatste paar jaren op steeds grotere schaal. En dat 

is juist waar deze thesis over gaat. In deze thesis wordt gezocht naar een goed onderbouwde motivatie voor 

woningcorporaties om te investeren in cultureel erfgoed. Want dergelijke investeringen kosten veel geld en het 

terugverdienmodel is niet altijd even gunstig. Een onderdeel van deze motivatie is welk baar de ‘maatschappij’ 

oftewel de lokale samenleving heeft bij in stand houding van cultureel erfgoed. In deze thesis zal het empirische 

onderzoek zich op dit aspect richten.  

 

Woningcorporaties bezitten vanuit hun bestaansgeschiedenis veel gebouwd cultureel erfgoed in de vorm van 

woningen. Met de intreding van de woningwet in 1901 verenigden particulieren zich om voor grote getalen 

woningen te bouwen. Soms in opdracht van een werkgever die zijn arbeiders in de buurt van de fabriek wilde 

hebben of andere opdrachtgevers. Inmiddels zijn de woningbouwverenigingen compleet veranderd (zie 

hoofdstuk 3). Maar veel woningen uit deze periode zijn nog in het bezit: in 2001 bezitten woningcorporaties 

13.700 monumenten (EIB, 2011). Binnen deze monumenten zijn twee typen te onderscheiden: monumentale 

volkshuisvestingscomplexen en monumentale panden waarin na restauratie/herbestemming meerdere 

verhuurbare eenheden zijn gebouwd. In hoofdstuk 4 zal hier op terug worden gekomen. 

 

In de volgende paragraaf worden een aantal voorbeelden gegeven van cultureel erfgoed wat dankzij het geven 

van een nieuwe functie of een ingrijpende renovatie behouden kan blijven. 
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2.2  VOORBEELDEN VAN ERFGOED 
 

De rijkdom van Nederland in cultureel erfgoed komt tot uitdrukking in tal van archeologie, historische geografie 

en historische (steden)bouwkunde (Belvedère, 2004). De lijst met beschermde rijksmonumenten, stads- en 

dorpsgezichten neemt nog steeds toe. Recentelijk zijn diverse monumentenobjecten en gezichten van de 

bouwkunst uit de periode 1850-1940 toegevoegd aan de lijst. De bouwwerken uit deze periode staan ook wel 

bekend als ‘de jonge bouwkunst’. Daarnaast wordt er door de overheid ook een studie verricht naar de 

mogelijkheid om ook bouwkunst uit de periode van de Wederopbouw (1940-1965) te beschermen.  

Het cultureel gebouwd erfgoed is er in diverse categorieën/functies zoals: agrarische gebouwen, industriële 

gebouwen, religieuze gebouwen, woongebouwen, publieke gebouwen etc. Het behoud van cultureel erfgoed 

gaat in negen van de tien keer gepaard met herbestemming. Om een beeld te schetsen van Nederlands 

cultureel erfgoed en de wijze waarop deze behouden blijven wordt in deze paragraaf een aantal voorbeelden 

gegeven.  

 

DRU-fabriek te Ulft  (bron: kennisbank Herbestemming, 2012) 
Bouwjaar: 1754   Transformatie jaar:  2009 

Oude functie: Gietijzerfabriek  Nieuwe functie:  Cultuur/maatschappelijk  

 

Omschrijving: 

De DRU en Ulft zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De fabriek is ontstaan in 1754 en bekend van de 

gietijzeren potten, pannen, badkuipen etc. Veel Ulftenaren hebben zelf voor de DRU fabriek gewerkt en na de 

sluiting van de fabriek in 2003 werd voor de gemeente duidelijk dat de DRU-historie bewaard moest blijven voor 

de toekomst.  

De herbestemming van het voormalige DRU-terrein is een ambitieus herstructureringsproject geworden met de 

naam Het Gietelinck. Het veertien hectare tellende industriële landschap tussen het centrum van Ulft en de rivier 

de Oude IJssel bevat in totaal zeven voormalige DRU-gebouwen die tot Rijksmonument zijn bestempeld.  

 

Deze monumenten worden gerestaureerd en zullen een nieuwe bestemming krijgen. Daarnaast zullen er 280 

woningen en appartementen worden gebouwd. De oever van de Oude IJssel wordt op een natuurlijke wijze 

ingericht en biedt ruimte aan flora en fauna. Het wordt een unieke plek voor wonen, werken en cultuur. De 

situering van de nieuwe functies zijn zodanig ontworpen dat het fabriekscomplex zich niet afkeert van het dorp, 

maar juist een verbinding en relatie zoekt met het oude dorpscentrum. 

 

Naast het behouden van het cultureel erfgoed is ook het hergebruiken van bestaande gebouwen een vorm van 

duurzaamheid: geen energie aan sloop verloren laten gaan, met moderne middelen een nieuwe energiebalans 

realiseren, zoveel mogelijk hergebruiken. Het portierscomplex is in dit kader door de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed aangewezen als voorbeeldproject voor toekomstgericht hergebruik van industriële monumenten. 
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Paardentramremise te Amsterdam  (bron: kennisbank Herbestemming, 2012) 
Bouwjaar: 1876   Transformatiejaar: 2004 

Oude functie: Paardentramremise Nieuwe functie:   Multifunctioneel 

 

Omschrijving: 

Vanaf 1900 werd in Amsterdam begonnen met de elektrificatie van het tramlijnennet, waardoor de paarden en 

de stallen van de paardentramremise overbodig werden. In 1936 verhuurt de gemeente Amsterdam het complex 

aan autoverhuurbedrijf J.H. Spijkers, en krijgt het de naam Spijkersterrein. In 1985 is Spijkers is uitgegroeid tot 

een modern touringcarbedrijf en vertrekt naar een praktischer locatie. Het terrein wordt aangekocht door een 

projectontwikkelaar met sloopplannen op deze aantrekkelijke plek aan het Vondelpark. Jaren lang staat het 

complex leeg en raakt het in verval.  

 

In 1996 richtte de omwonenden de Vereniging tot Behoud van de Paardentramremise op en overtuigen de lokale 

politiek dat de remise een uniek monument is. Hierop benaderd stadsdeel Oud West diverse partijen om 

planontwikkeling voor het gehele complex van de grond te krijgen. In 1998 wordt het bestaande complex 

opgekocht door Stadsherstel. Doordat het pand inmiddels was gekraakt heeft het tot 2003 geduurd voordat de 

restauratie en nieuwbouw van start kon gaan. 

 

In de gebouwen aan de Overtoom zijn woningen en winkels gekomen. In het stalgebouw zelf is een 

kantoorruimte gemaakt. In de nieuwbouw - die is gebouwd op de plaats van de afgebrande wagenloods - is Villa 

Spijker gevestigd, een zorginstelling voor vijf meervoudig complex gehandicapte kinderen. Boven de 

zorginstelling is een woning gerealiseerd, deze is van de ouders van een van de kinderen die in villa spijker 

wonen.  

 

Qua uiterlijk, is het gebouw aanzienlijk er op vooruit gegaan. Herkenbare historische elementen zijn behouden 

en er is gezorgd voor een aansprekend interieur. 

De hooikappen zijn herkenbare historische elementen, dit komt ten goede aan de charme van het gebouw. De 

ontwikkelaar erkent het belang van de grote betrokkenheid van het stadsdeel Oud-West bij de herbestemming. 

In Amsterdam zijn er overigens meerdere paardentramremises gerestaureerd en herbestemd. 
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Jeruzalem te Amsterdam (bron: Kei-centrum, 2012) 
Bouwjaar: 1950-1954  Renovatiejaar: 2010 

Functie:  Woningbouw 

 

Omschrijving: 

In het Amsterdamse stadsdeel Oost, ligt de buurt Jeruzalem. Deze maakt onderdeel uit van de wijk tuindorp 

Frankendael. Jeruzalem is een van de eerst naoorlogse uitwerkingen van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) 

van Amsterdam. De wijk is in cultuurhistorisch opzicht interessant omdat de architectonische en 

stedenbouwkundige inzichten die hier in het klein werden toegepast, later werden gebruikt in de bouw van de 

veel omvangrijkere Westelijke Tuinsteden.  Voorbeelden zijn de duplexwoningen, de hovenverkaveling, en de uit 

Engeland geïmporteerde Airey-systeembouw. De duplexwoning is oorspronkelijk ingezet als noodmaatregel. Het 

lijkt op een eengezinswoning, maar heeft een boven- en beneden woning, welke later weer samengevoegd 

kunnen worden tot een. Op initiatief van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting en een groep 

toonaangevende architecten moest de bouw van dit type woning voorkomen dat de woningnood tot verlaging 

van de minimumafmetingen van eengezinswoningen zou leiden. Beter tijdelijk kleinere woningen, dan op termijn 

opgezadeld te zitten met een woningbestand zonder toekomstwaarde was de gedachte. De woningen zijn dan 

ook zeer klein, 30m2 voor een twee kamer woning en 40m2 voor een drie kamer woning. Het ongedaan maken 

van de opdeling gebeurde echter zelden. 

 

De weerstand van bewoners tegen sloop, en het achterliggende belang om de buurt met de gewaardeerde 

opbouw te behouden, hebben het stadsdeel en de corporaties bewust gemaakt van de aanwezigheid en 

waardering van cultuurhistorische waarden in Frankendael en in het bijzonder in Jeruzalem. Op 11 februari 2010 

is de vernieuwing van Jeruzalem officieel gestart met het definitief toekennen van de status van rijksmonument 

door voormalig minister Plasterk. Daarmee is voor het eerst in Nederland een naoorlogse wijk aangewezen tot 

rijksmonument. Onderdeel van de vernieuwing van de wijk is het ontduplexen van 279 woningen. 

 
Vermeerschool te Hilversum (bron: Wessel de Jonge architecten, 2012) 
Bouwjaar: 1921  Transformatiejaar:   2007 

Oude functie:  Huishoudschool Nieuwe functie:     wonen - appartementen 

 

Omschrijving: 

In 2007 is de transformatie van de voormalige huishoudschool voltooid. De school is gebouwd in 1921 naar 

ontwerp van architecten P.H. en C.M. Bakker. In 1999 is het gebouw leeg komen te staan. Eigenaar 

woningcorporatie De Alliantie heeft vervolgens een plan ontwikkelt om dit gebouw met expressionistische 

baksteenarchitectuur en gelegen in Hilversum Zuid, te behouden. De Vermeerschool is nu een 

appartementencomplex met 16 woningen met een bovengemiddeld voorzieningenniveau voor senioren. 
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1.2 ONDERZOEKSDOEL 

 

Met dit onderzoek zal worden gezocht naar een bijdrage aan de praktijk door het actuele onderwerp ‘cultureel 

erfgoed’ tegen het licht te houden. In tijden van economische crisis is het mens eigen om terug te grijpen op ‘die 

goede oude tijd’ en hopen we dat beetje wat ons positief herinnert aan vroeger in stand te houden. Zo ook de 

gebouwde omgeving. Dit onderzoek is geplaatst in een context waarbij cultureel erfgoed onderdeel uitmaakt van 

een buurt en in het afgelopen decennia is onderworpen aan renovatie en/of herbestemming, op initiatief van een 

woningcorporatie. In deze thesis wordt gezocht naar een goed onderbouwde motivatie voor woningcorporaties 

om te investeren in cultureel erfgoed, de maatschappelijke waarde. Want dergelijke investeringen kosten veel 

geld en het terugverdienmodel is niet altijd even gunstig. De thesis belicht de sociaal geografische kant van het 

in stand houden van (potentieel) cultureel erfgoed. 

 

1.3 RELEVANTIE ONDERZOEK: WETENSCHAPPELIJK EN MAATSCHAPPELIJK 

 

Ieder wetenschappelijk onderzoek wordt geschreven met als achterliggend doel bij te dragen aan de wetenschap 

en maatschappij. Onderstaand per aspect de relevantie toegelicht. 
  

1.3.1 Wetenschappelijke relevantie 
 

‘Every society has had a relationship with its past, even those which have chosen to ignore it, and it is 

through understanding the meaning and nature of what people tell each other about their past; about 

what they forget, remember, memorialize and/or fake, heritage studies can engage with academic 

debates beyond confines of present-centered cultural, leisure or tourism studies.’ (Harvey, 2010) 

 

Vrij vertaald geeft de quote van Harvey de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek aan: een bijdrage 

leveren aan de wetenschappelijke discussie die buiten de bestaande grenzen van studies met betrekking tot 

cultuur, vrije tijd en toerisme. Dit uiteraard door cultureel erfgoed te verbinden met sociale geografie. Voor de 

geografische wetenschap is met name het onderdeel van het onderzoek naar in hoeverre omwonenden ook 

daadwerkelijk waarde hechten aan cultureel erfgoed van belang. Dit onderzoek kan dienen als uitgangspunt voor 

verdere wetenschappelijke studies met geografische relevantie. 

 

1.3.2 Maatschappenlijke relevantie  
 

Cultureel Erfgoed vormt een belangrijk onderdeel van het debat over de Nederlandse identiteit (de Vries, 2010). 

Vanuit Den Haag wordt er onder andere gepleit voor meer onderwijs in dit onderwerp, met als motivatie dan het 

een belangrijke bijdrage kan leveren aan burgerschapsvorming. Gedeelde kennis van ons verleden is belangrijk 

in een democratisch land, want mensen moeten zich met dat land verbinden voelen om zich voor het ‘algemeen 

belang’ te willen inzetten (Barton, 2004). Wetenschappelijke studies over de verschillende facetten van Cultureel 

Erfgoed dragen op deze wijze bij aan de maatschappij. 

 

Meer specifiek over de relatie tussen cultureel erfgoed en woningcorporaties, kan dit onderzoek ook bijdrage aan 

de discussie over de zogeheten ‘volkshuisvestelijke gelden’ die woningcorporaties gebruiken om te investeren. 

Dit onderzoek dient te leiden tot een goed onderbouwde motivatie om te investeren in cultureel erfgoed. 

 

 



   

10

1.4 VRAAGSTELLING ONDERZOEK 

 

Met bovenstaand omschreven aanleiding, onderzoeksdoel en het wetenschappelijk en maatschappelijk belang, 

is de volgende hoofdvraag tot stand gekomen: 

 
In hoeverre hebben woningcorporaties een maatschappelijk verantwoordelijkheid bij behoud van cultureel 

erfgoed? 

 

Om antwoord te geven op deze hoofdvraag is het van belang om de theorie over cultureel erfgoed en de definitie 

van een woningcorporatie naar voren te halen. Vervolgens wordt er een voorbeeld aangehaald van een 

woningcorporatie die bewust investeert in cultureel erfgoed, te weten Dudok Wonen uit Hilversum. Er is voor 

deze corporatie gekozen vanwege een heldere beleidsopgave die zij zichzelf heeft opgelegd. Daarnaast heeft de 

auteur van dit onderzoek enige jaren gewerkt voor deze woningcorporatie en zij zodoende goed inzicht in haar 

activiteiten heeft. Om zicht te krijgen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid is de opinie van de gebruiker 

c.q. belever van het erfgoed relevant.  De theorie, de casus Dudok Wonen en het empirische onderzoek vormen 

het antwoord op de hoofdvraag doormiddel van onderstaande deelvragen: 

1. Waarom investeren in cultureel erfgoed als woningcorporatie? 

2. In hoeverre passen deze investeringen bij de maatschappelijke taak van een woningcorporatie, gelet op 

de verantwoordingsvelden vanuit het BBSH? 

3. Welke rol is weggelegd voor een woningcorporatie bij deze investeringen? 

4. In hoeverre draagt Dudok Wonen bij aan het behoud van cultureel erfgoed in de regio Gooi en 

Vechtstreek? 

5. In hoeverre hebben buurtbewoners baat bij het behoud van cultureel erfgoed en in hoeverre hechten zij 

ook waarde aan het aanwezige erfgoed? 

 

1.5 LEESWIJZER 

 

In het volgende hoofdstuk zal het theoretisch kader aan bod komen, hier in worden de literaire theorieën over 

cultureel erfgoed vanuit verschillende oogpunten neergezet. In het derde hoofdstuk wordt de definitie van een 

woningcorporaties weergegeven, dit op basis van de historische totstandkoming en de hedendaagse wetten en 

regelgeving. Tevens zal er antwoord worden gegeven op de eerste twee deelvraag. In het vierde hoofdstuk zal 

er een koppeling worden gemaakt tussen woningcorporaties en cultureel erfgoed in de praktijk. Daarnaast zal 

ook de woningcorporatie Dudok Wonen worden omschreven met haar investeringen in cultureel erfgoed. Het 

hoofdstuk eindigt met de beantwoording van de derde en vierde deelvraag. In hoofdstuk 5 wordt de 

onderzoeksmethode voor het empirische gedeelte van deze thesis worden toegelicht. Ook wordt de context 

waarbinnen het onderzoek plaats vindt toegelicht. Het zesde hoofdstuk is een analyse van de verworven data. In 

dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vijfde deelvraag. Het onderzoek wordt afgesloten met in hoofdstuk 

zeven de conclusie. Daarnaast worden ook aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan en vindt er een 

kritische reflectie op het onderzoekproces plaats. 
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2. THEORETISCH KADER 

In het theoretische kader wordt het begrip en de conceptualisering van erfgoed uiteen gezet. Wat is erfgoed en 

hoe wordt dit hedendaags toegepast? Vervolgens worden er een aantal voorbeelden gegeven van gebouwd 

cultureel erfgoed uit Nederland. Daarna wordt er gekeken naar de sociale functie van cultureel erfgoed. Hierop 

volgend wordt cultureel erfgoed benaderd als economisch middel; in hoeverre en op welke wijze wordt cultureel 

erfgoed ingezet als middel om de economie te stimuleren? Het theoretisch kader dient vervolgens als leidraad 

en bron om de vijf deelvragen te kunnen beantwoorden.  Het hoofdstuk wordt afgesloten met de weergave van 

het conceptueel model en de beantwoording van de eerste deelvraag: Waarom investeren in cultureel erfgoed 

als woningcorporatie? 

 

2.1 HET BEGRIP ERFGOED 

 
In de laatste decennia van de 20e eeuw is de term ‘erfgoed’ steeds populairder geworden in Westelijk Europa. 

Dit heeft geleid tot een verbreding en generalisering van de term (Vecco, 2010). Volgens Marilena Vecco wordt 

in 1964 voor het eerst de definitie omschreven: 

  

“Imbued with a message from the past, the historic monuments of generations of people remain to 

the present day as living witnesses of their old traditions. People are becoming more and more 

conscious of the unity of human values and regard ancient monuments as a common heritage. 

The common responsibility to safeguard them for further generations is recognized. It is our duty 

to hand them on in the full richness of their authenticity.” 1  

 

In de opvolgende jaren tot en met vandaag de dag blijft erfgoed een actualiteit. Nog steeds lopen de definities 

hierover uit een. Dit komt doordat erfgoed mogelijk verschillend kan worden geïnterpreteerd in elke cultuur en op 

elk tijdstip, maar ook verschillend tussen culturen en door de tijd heen (Graham, 2002). Erfgoed kan namelijk 

gezien worden als een breed begrip in de zin dat er veel soorten erfgoed zijn, de inhoud en de betekenis hiervan 

veranderen door de tijd en de ruimte.  

In Nederland speelt erfgoed de laatste decennia ook een rol in de ruimtelijke ontwikkeling. De Rijksoverheid 

omschrijft cultureel erfgoed als een verzamelnaam voor archeologische monumenten, vondsten en opgravingen, 

nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen, archieven en beschermde stads- en 

dorpsgezichten. Het gaat om voorwerpen, verzamelingen en gebouwen die een grote cultuurhistorische en 

wetenschappelijke betekenis hebben (Rijksoverheid.nl). 

 

Hoewel erfgoed verwijst naar historische omstandigheden, is erfgoed niet direct verbonden met alleen maar de 

studie naar het verleden. Erfgoed zegt minstens evenveel over het heden als over het verleden (Van Gorp, 

2003). Herinneringen, tradities en mythelogies kunnen juist een bron zijn voor de toekomst. De inhoud, 

interpretatie en representatie van deze bron zijn geselecteerd door de behoefte van het heden (Graham, 2002). 

Dit betekent ook dat het erfgoed wat eerst geselecteerd is als belangrijke bron voor het heden, ook weer 

geschrapt kan worden. De vraag van de hedendaagse samenleving verandert constant. Erfgoed is daarom net 

zoveel het herinneren van het verleden als het vergeten van het verleden. De hedendaagse behoeften van 

mensen vormen de sleutel tot de definitie van erfgoed. Als de mensen in het heden de makers zijn van het 

                                                             
1 International Charter on the conservation and restoration of monuments and sites, Venice. 1964. 
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erfgoed, en niet alleen worden gezien als ontvangers of zenders er van, dan creëert het huidige het erfgoed wat 

zij nodig heeft en beheert zij het voor een scala aan eigentijdse doeleinden (Graham et al., 2000). Stuart Hall 

(1997) zegt hierover in zijn boek ‘Representation: Cultural representations and signifying practices’ het volgende: 

 

It is us - in society, within human culture- who make things mean, who signify. Meanings,  

consequently, will always change, from one culture or period to another. (Hall 1997, p. 61) 

 

In het voornoemde boek van Hall geeft hij een figuur weer van vertegenwoordiging van cultuur. Hij noemt dit het 

‘circuit van cultuur’. Graham et al (2000) heeft dit figuur aangepast naar specifiek cultureel erfgoed. Figuur 2.1 

toont dit. Het figuur is een cirkel waarbij alle onderdelen met elkaar gelinkt zijn. De onderdelen zorgen voor 

elkaars betekenis en instandhouding en dit proces vertegenwoordigd continu cultureel erfgoed. Het is een 

bewegend proces zonder begin en eind, waarbij alle onderdelen wederkerige invloed op elkaar hebben. Het 

constant produceren, consumeren en ordenen van culturele en economische betekenis van erfgoed is de 

uiteindelijke vertegenwoordiging van erfgoed. Paragraaf 2.2 en 2.3 over de sociale functie en de economische 

functie van erfgoed geven een duidelijker  beeld over het consumeren en produceren van erfgoed. 

 

Figuur 2.1 – Cultural representation by Hall (adapted by Graham et al, 2000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bron: Graham et al, 2000) 

 

2.1.2 Erfgoed & Geografie 
Bij erfgoed wordt er in eerste instantie vaak gedacht aan historie, geschiedenisleer, kunst en monumenten. 

Erfgoed is echter nauw verbonden met geografie. Volgens Graham et al (2000) zijn er 3 belangrijke 

onderwerpen waarop erfgoed en geografie elkaar doorkruisen. Als eerste kan worden gezegd dat erfgoed, in de 

vorm zoals hierboven omschreven, van natura een ruimtelijke gebeurtenis is. Gebouwde erfgoed ‘staat’ ergens 

en heeft op die manier een directe relatie met zijn omgeving. Met omgeving wordt niet alleen de locatie bedoeld, 

maar ook de mensen die gebruik maken van deze locatie op wat voor een manier dan ook.  
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Het tweede onderwerp dat erfgoed en geografie met elkaar linkt is toerisme.  Het gebruik van het erfgoed houdt 

het erfgoed in stand. Een van deze manieren van gebruiken is toerisme. Hierdoor wordt erfgoed zowel een 

cultureel en economisch goed, wat gecommercialiseerd is als zodanig. Dit meervoudige gebruik en verbruik kan 

bij vrijwel al het erfgoed plaatsvinden (gebouwen, landschap, kunst en ander museumstukken). In de geografie 

houdt men zich bezig met de vraagstukken van regionale ontwikkeling, regeneratie, stedenbouw en toerisme; 

erfgoed vormt een belangrijk element in deze processen en is een van de belangrijkste onderdelen van de 

verschillende strategieën van uitvoering van het beleid (Graham et al, 2000). Middels de vermarketing van het 

erfgoed hoopt met deze uitvoering tot een succes te brengen.   

 

Als laatste onderwerp van de link tussen erfgoed en geografie kan ‘identiteit’ worden genoemd. Erfgoed is een 

van de belangrijkste factoren van de eigenschappen van een bepaalde locatie (Ashworth, 1994). Place Identity, 

ook wel ‘locality’ genoemd, wordt gecreëerd door de gebeurtenissen die ooit plaatsen vonden op deze locatie. 

Dit kan zelfs zo zijn wanneer er geen enkel fysiek bewijs meer over is van deze gebeurtenis. Erfgoedplanning in 

Europa is in de meeste gevallen een lokale verantwoordelijkheid, aangezien erfgoed een lokaal fenomeen is. Het 

wordt gevormd en in leven gehouden door het gevoel wat deze plaats geeft, dit door de unieke eigenschappen 

van de lokale identiteit. Belangrijk om te vermelden is dat er niet een bepaalde identiteit samen gaat met een 

bepaalde plaats of locatie. De identiteit wordt ‘gemaakt’ door de reactie op een plaats. Bijvoorbeeld door de 

(woon)activiteiten die er plaatsvinden, maar ook herdenken en het in stand houden van deze activiteiten geven 

betekenis aan deze plaatsen en de identiteiten die hier ontwikkelt worden. Monumenten, straten, wijken, 

gebouwen, kerken en parken zijn allemaal materiële zaken, maar ze roepen ook specifieke betekenissen op en 

dienen als ruimtelijke coördinaten van de identiteit (Osborne, 2010).  Hiermee kun je zeggen dat een 

voortdurende wederkerige relatie bestaat tussen mensen en plaatsen die zij bewonen. De bewoners produceren 

de plaatsen en tevens ontlenen zij identiteiten aan hen: “mensen zijn gevormd door middel van plaatsen” 

(McDowell, 1997). 

 

2.2 DE SOCIALE FUNCTIE VAN ERFGOED 

 

2.2.1 Erfgoed & Identiteit 
Voortbordurend op de vorige paragraaf waarin de link tussen erfgoed en geografie wordt gelegd door middel van 

identiteit, kan er worden gezegd dat erfgoed een sterke relatie heeft met collectieve identiteit. Hierbij kan worden 

gedacht aan bijvoorbeeld: klasse, geslacht, etniciteit en nationalisme. Erfgoed stelt mensen in staat zich zelf te 

associëren met mensen van vroeger en heeft een rol in het creëren van identiteiten (Graham, 2000). Hiermee 

kun je zeggen dat erfgoed een sociaal-culturele en een politieke betekenis kan hebben (daarnaast zijn ook de 

economische en wetenschappelijke eigenschappen van erfgoed te onderscheiden )(Page, 1994). 

De plaats of omgeving waar het cultureel erfgoed vaak deel van uitmaakt, is meer dan alleen een materialiteit. 

Ze vormen de omgeving voor sociale en economische reproductie en dient als podium voor het uitvoeren van 

groepsidentiteit (Osborne, 2001). Zowel de kennis over een plaats als het intuïtieve ‘sense of place’ (zie 

paragraaf 2.3), zijn diep geïntegreerd in de identiteit van de mens. Plaatsen hebben, net als mensen, een 

biografie over de totstandkoming, gebruik en wellicht ook hergebruik. Historische verhalen zijn een onderdeel 

van de mythische waarde en in het landschap zijn vaak materiële verwijzingen te vinden die kunnen worden 

bezocht, gezien en worden aangeraakt (Pred 1986; Tilley 2006).  

 

Hoewel we vandaag de dag in een sterk geglobaliseerde cultuur leven, leeft er een toenemende mate van 

interesse in lokale cultuur (Ennen, 1999; Tilley, 2006). Volgens Harvey (1989) zorgt de globalisatie er voor dat 

men verlangt naar onderscheid in plaatsen zoals steden en andere locaties waar men zich mee verbonden kan 

voelen. Dit zorgt er voor dat er meer aandacht wordt besteed aan de eigenheid van een stad waarin de 

geschiedenis een belangrijke rol speelt (Ennen, 1999). Een duidelijk aanwezige culturele identiteit kan er voor 



   

14

zorgen dat de stedelijke uitstraling versterkt, wat vervolgens kan leiden tot economische voordelen door 

bijvoorbeeld toerisme. Dat veel steden in Europa zich dit meer en meer realiseren is wel te zien aan de sterke 

competitie tussen steden onderling voor  de titel ‘European City of Culture’. De stad Utrecht dingt bijvoorbeeld 

mee voor deze titel in 2018. In het actieplan ‘De ontdekking van Utrecht’ stelt de gemeente Utrecht dat zij een 

inspirerende stad wil zijn voor haar inwoners en voor haar bezoekers.  

 

“Voorop staat de betekenis van kunst en cultuur als een essentieel onderdeel van ieders even, 

een onmisbare inspiratiebron voor de uitdrukking van individuele emoties en ontwikkeling van 

nieuwe inzichten. Van daaruit krijgen kunst en cultuur betekenis als belangrijke middelen om de 

sociale cohesie te bevorderen en de eigen identiteit en kwaliteit van wijk en stad tot uitdrukking te 

brengen en te versterken. Vanuit een breder stedelijk belang bezien functioneren kunst en cultuur 

bovendien als aanjager van innovatie en economische ontwikkeling.” Gemeente Utrecht, 2008 

 
Volgens de gemeente Utrecht kan de inzet van kunst en cultuur bij ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling 

de stad een belangrijke kwaliteitsimpuls geven (gemeente Utrecht, 2008). Daarnaast wil Utrecht de identiteit van 

haar gemeente versterken als ‘oude stad die jong blijft’. Hiermee wordt er verwezen naar de historie van de stad 

en de veelvuldige monumenten die stad rijk is.  

 

Het gevoel van een eigen identiteit en sociale identiteit is verbonden met de risico’s en onzekerheden van het 

heden, dit heeft zeker betrekking op een geïdealiseerd verleden en een ingebeelde toekomst. Identiteiten zijn 

namelijk niet bepaald en verbonden aan regels, het is open voor verandering afhankelijk van ervaringen. 

Identiteiten zitten zowel in ‘ons hoofd’ als dat ze echt in de wereld voorkomen, het wordt belichaamd (embodied) 

door handelingen en spullen (Tilley, 2006). Een belangrijk onderdeel van het ontstaansproces  van identiteit zit 

hem in het non-verbale. Het maken, gebruiken, uitwisselen en consumeren gebeurt altijd in een vaste vorm, 

bijvoorbeeld een nieuw kledingstuk, kunstobject, een vakantiekaart of etenswaar. Dingen en plaatsen zijn geen 

reflectie van bestaande ideeën en sociaal-politieke relaties, maar het zijn juist ‘active agents’ van een identiteit. 

Door het hebben van materialistisch en ideologisch effect op personen en sociale relaties, kunnen dingen en 

plaatsen gezien worden als zowel onderwerp als voorwerp van een identiteit (Tilley, 2006). 

 

Een identiteit wordt gevormd binnen een bepaalde setting, waar de locatie en andere materiële/tastbare objecten 

een belangrijke rol spelen. De materiële objecten, zo ook gebouwen en dus ook gebouwd erfgoed, hebben 

invloed op de vorm van de identiteit en houdt deze identiteit ook in stand. Dat gebouwd erfgoed invloed heeft op 

onze identiteit en het op zoek zijn naar een eigen identiteit tegenwoordig invloed heeft op de hedendaagse 

bouwkunst licht architect Hans Ruijssenaars in het onderstaande citaat toe. Ruijssenaars betreurt het dat 

Nederland tegenwoordig geen zogenoemd ‘gidsland’ meer is qua woningbouw: 

 

“In de vorige eeuw waren wij dat natuurlijk wel met architecten als Berlage en Dudok. Die positie 

van gidsland zijn we kwijtgeraakt. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat we 

onvoldoende vernieuwen. Dudok (de architect, red.) gaf vorm aan het aloude arbeidersideaal dat 

je met z’n allen in één groot gebouw woont, zeg maar een paleis voor het volk. Een 

wooncomplex als één gebouw met ‘n begin en ‘n eind. Dat aspect is nu helemaal verlaten, want 

iedereen wil tegenwoordig in zijn eigen paleisje wonen. Tien paleizen naast elkaar is natuurlijk 

havermout. Dan krijgt elke woning zijn eigen kleur en moeten de ramen iets verspringen, en dat 

is het dan. Elk huisje z’n eigen identiteit, maar 100 verschillende huisjes naast elkaar is geen 

identiteit. Ik vind dat zodanig regressief dat je dan een dief bent van je eigen talent. Dat is angst. 

Dan bouw je iets waarmee je denkt dat je vertrouwd bent en je hebt geen oog meer voor de 
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toekomst. Dan sta je met je rug naar de toekomst. Maar we gaan er wel naar toe. Dus je moet je 

omdraaien, je historische bagage meenemen en naar voren gericht zijn.” (Dudok Wonen, 2011) 

 

Ruijssenaars benadrukt dat vernieuwing in architectuur zeer belangrijk is, maar stelt hierbij wel dat de kennis die 

men heeft opgedaan van gebouwen uit het verleden meegenomen dient te worden voor gebouwen in de 

toekomst. Juist dan creëert men een (unieke) identiteit. 

 

2.2.2 Sense of Place 
Erfgoed verwijst op sociaal vlak naar de rol die het erfgoed speelt voor het welzijn en de identiteit van mensen. 

Wanneer het onderdeel van de leefomgeving van mensen is, kan het bijdragen aan het ontwikkelen van ‘sense 

of place’ in de eigen leefomgeving (Van Gorp, 2003). Het bewust zijn van het gevoel wat een omgeving je kan 

geven. Erfgoed draagt hier aan bij door het mede bepalen van het karakter van de omgeving en de 

belevingswaarde voor de gebruikers van de omgeving.  

 

De term ‘Sense of place’ wordt in de wetenschappelijke literatuur breed gebruikt (Shamai, 2005). Echter zijn er 

twee verschillende toepassingen te onderscheiden. Sense of Place wordt gebruikt om de verschillende aspecten 

te onderzoeken van het karakter van een specifieke locatie. Hierbij worden de aspecten: topografie, gebouwde 

omgeving en de ervaring van mensen met deze locatie meegenomen in het onderzoek. Daarnaast wordt Sense 

of Place ook gebruikt om een grotere nadruk te leggen op de manier waarop mensen een locatie ervaren, 

gebruiken en begrijpen. Dit leidt tot concepten als ‘place identity’, ‘place attachment’, en ‘place dependency’ 

(Graham, 2009).  

 

In een studie van Shamai en Illatov (2004) (waarbij zij de methodologische aspecten van het meten van sense of 

place uit een zetten) geven zij aan dat sense of place aan de ene kant een vaag concept is en aan de andere 

kant een simpele definitie heeft. In de wetenschappelijke literatuur worden diverse methoden gebruikt om dit toe 

te lichten. Cross (2001) somt in haar essay een aantal definities op vanuit verschillende disciplines: 

 

Landschapsarchitectuur/historische geografie: John Brinckerhoff Jackson, A Sense of Place, a Sense of Time  

“A sense of place is something that we ourselves create in the course of time. It is the result of habit or 

custom.... A sense of place is reinforced by what might be called a sense of recurring events.” 

 

Sociologie: David Hummon, “Community Attachment: Local Sentiment and Sense of Place”  

“By sense of place, I mean people’s subjective perceptions of their environments and their more or less 

conscious feelings about those environments. Sense of place is inevitably dual in nature involving both 

an interpretive perspective on the environment and an emotional reaction to the environment.... Sense 

of place involves a personal orientation toward place, in which ones’ understanding of place and one’s 

feelings about place become fused in the context of environmental meaning.” 

 

Sense of place kan zowel positief als negatief bedoeld worden. Een omgeving kan je namelijk een goed gevoel 

of een naar gevoel geven. Dit hangt af van verschillende aanwezige (of ontbrekende) kwaliteiten, maar ook 

speelt ervaring een belangrijke rol. Volgens Gillian Rose (1995) is identiteit verbonden met een bepaalde plaats 

en het gevoel verbonden te zijn met deze plaats. Je voelt je hier comfortabel en thuis. Een deel van hoe je jezelf 

definieert (je identiteit) wordt gesymboliseerd door bepaalde kwaliteiten van deze plaats. Cultureel erfgoed kan 

een van de kwaliteiten van een plaats zijn, waar Rose op doelt.  

 

Erfgoed als onderdeel van leefkwaliteit 

Nationale en internationale overheden in Europa beginnen steeds meer de waarde van cultureel erfgoed te 

erkennen. Daarnaast wordt ook de link tussen de gebouwde omgeving en de leefkwaliteit van plaatsen 



   

16

bediscussieerd (Tweed, 2007). In het beleidsdocument van de Engelse overheid over ontwikkelingsvoorstellen in 

vernieuwingswijken wordt het volgende gezegd over de rol van gebouwd erfgoed:  

  

“ The preservation of heritage not only contributes to the state of health of the built environment but also 

crucially to community and cultural identity and helps to define the character of the place”. (Tweed, 

2007) 

 

Gebouwen zijn een belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed van dorpen en steden. Tweed en Sutherland 

leggen dit uit doormiddel van de Maslow’s piramide van menselijke behoeftes. De hiërarchie van behoeften 

bestaat volgens Maslow uit vijf niveaus, verdeeld in twee groepen. Vaak wordt dit weergegeven in een piramide, 

zie figuur 2.2. De eerste vier niveaus  zijn deficiëntie behoeften (‘D-behoeften’), oftewel basisbehoeften. Men 

zegt dat wanneer het hier aan ontbreekt, men blijft zoeken tot ze bevredigd is in deze behoefte. Het hoogste 

niveau van behoeften Het hoogste niveau bestaat uit het behoeften ('B-behoeften'), die schoonheid, betekenis, 

waarheid, heelheid, rechtvaardigheid, orde, eenvoud, etc. De relatie tussen de D- en B behoeften kan zeer 

gecompliceerd zijn. De wens om aan een hogere behoeften te voldoen kan groot zijn. Er zijn veel gevallen van 

individuen die vrijwillig de toegang tot basisbehoeften opgeven om te proberen een hogere behoeften te 

bevredigen, bijvoorbeeld wanneer demonstranten in hongerstaking gaan ter ondersteuning van een abstract 

ideaal. (Tweed, 2007).  

 

Maslow’s studie is relevant aan de discussie over het behoud van gebouwd cultureel erfgoed. Gebouwen zijn 

noodzakelijk om aan de basisbehoeften te voldoen in de meeste klimaten, al was het maar om beschutting te 

bieden tegen vijandige omstandigheden. Echter, de gebouwen zijn nooit puur functioneel en dus zijn ze ook 

bijdragen aan de bevrediging van hogere behoeften (Tweed, 2007). Gebouwd cultureel erfgoed brengt 

verschillende betekenissen voor verschillende groepen mensen. Deze betekenissen spelen een belangrijke rol in 

de toekomstige groei van steden, en worden volgens Tweed en Sutherland daarom beschouwd als onderdeel 

van culturele duurzaamheid en de ontwikkeling hiervan. In steeds meer kosmopolitische steden is het van 

belang om deze betekenissen voor verschillende groepen in stand te houden. 

 

Figuur 2.2 – Maslow’s hierarchie van menselijke behoeften 

(bron: Tweed and Sutherland, 2007)) 
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2.2.3 Buurthechting 
Wanneer identiteit en ‘sense of place’ samen gebracht worden tot de woonomgeving van een ieder, komt het 

onderwerp ‘buurthechting’ of ‘place attachment’ naar voren. In de omgevingspsychologie wordt dit omschreven 

als een affectieve band tussen personen en plekken. (Hidalgo et al, 2001). Door dat plaatsen betekenis krijgen in 

de persoonlijke, sociale en culturele uitwisseling die er plaats vindt, raken mensen emotioneel bij een omgeving 

betrokken. Veel verschillende wetenschappers, waaronder Low (2003) suggeren dat de voornaamste rol in het 

ontstaan van deze binding is weggelegd voor (andere) mensen met wie we op deze plekken verkeren. Sociale 

interacties worden uitgedrukt in de fysieke omgeving, in de plekken die men waardeert en frequenteert, en 

fungeren als medium voor deze interacties. Veel aandacht naar het ontstaan van hechting aan plekken gaat 

volgens De Graaf en Duijvendak (2009) daarom – naast de rol van personen – uit naar de wijzen waarop 

plekken bemiddelen in de vorming van persoonlijke en sociale identiteiten. Hier kunnen we weer teruggrijpen op 

de eerder in dit hoofdstuk toegelichte concept ‘place identity’. Plaats-identiteit refereert dus aan de persoonlijke 

en sociale identiteit die mensen verbinden aan plekken en doelt dus niet, zoals de term wellicht suggereert, op 

de identiteit van plekken zelf (De Graaf et al, 2009). 

Volgens het onderzoek van De Graaf en Duijvendak uit 2009, over het thuis voelen in de buurt als opgave voor 

stedelijke vernieuwing, wordt buurthechting bepaalt door fysieke en emotionele verbondenheid. De fysieke 

verbondenheid wordt bepaalt door de tevredenheid over de eigen woningen, de buurt en de buurtsamenstelling. 

Wanneer men tevreden is over de eigen woning zal men eerder gehecht zijn aan de buurt. Het zelfde geld voor 

bewoners die niets te klagen hebben over hun buurt en de diverse mensen die er wonen. De bewoners voelen 

meer binding, zowel fysiek als sociaal. Daarnaast hebben ook de persoonlijke kenmerken van bewoners invloed 

op de buurthechting. Met name leeftijd en het hebben van kinderen is een bepalende factor volgens De Graaf en 

Duijvendak (2009). Echter staat dit niet gelijk aan het aantal jaar dat bewoners in de buurt doorbrengen: langer 

wonen in de buurt betekent niet automatisch meer hechting. Volgens het onderzoeksrapport heeft het effect van 

leeftijd zelfs een negatief effect: sociale hechting aan de  buurt neemt af, maar de fysieke binding blijft bij 45-

plussers hoog. Ook het hebben van kinderen zorgt er voor dat men zich fysiek meer thuis voelt in de buurt.  

 

De belangrijkst constatering in bovengenoemd onderzoekrapport is de invloed van het sociale leven op de 

buurthechting. Buurtbewoners die voornamelijk hun vrije tijd binnen doorbrengen voelen een minder goede band 

met hun buurt dan sociaal actieve bewoners. Dit verklaart dat wanneer mensen het idee hebben in een 

saamhorige buurt te leven, ze zich vaker fysiek en sociaal gehecht voelen aan hun buurt.  

De bevindingen van De Graaf en Duijvendak kunnen in het empirische deel van dit onderzoek als leidraad voor 

de analyse dienen. De rol van het aanwezige erfgoed in de buurt staat dan centraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

18

2.3 DE ECONOMISCHE FUNCTIE VAN ERFGOED 

 

Erfgoed zorgt in brede zin voor koppeling van het heden met het verleden en wordt gezien als een ‘kennis’ in 

sociale, politieke en culturele context (Graham, 2002). Erfgoed is een deel van de wijze waarop culturele politiek 

wordt geoperationaliseerd, tegelijkertijd fungeert het tegenwoordig ook als economische handelswaar. Werden 

monumentale gebouwen, omgevingen en kunstcollecties vroeger alleen behouden en onderhouden vanwege de 

historische waarde, vandaag de dag wordt erfgoed ook ingezet als handelswaar (Graham et al, 2000).  In de 

meeste gevallen wordt erfgoed behouden doordat het gebruik ervan wordt voorgezet in de oorspronkelijke 

functie en wordt het erfgoed ook naar deze functie gewaardeerd als een gelijk object uit de hedendaagse 

maatschappij. Vaak gebeurt dit zelfs wanneer het erfgoed geen aantoonbare waarde meer heeft en geen 

duidelijke bijdrage levert aan de economische gesteldheid. Graham et al (2000) zetten de toon voor de discussie 

die leeft omtrent de economische waarde van cultureel erfgoed: 

  

“Any attempt to attach economic value to heritage,..., is at best a pointless irrelevance and at worst an 

unacceptable soiling of the aesthetically sublime with the commercial mundane.” 

 

De keuze voor het behoud van erfgoed wordt zelden gemaakt vanwege economisch oogpunt. De discussie gaat 

vaak over het beleid rondom het behoud en herontwikkeling als enige redding. De keuze voor het behoud van 

erfgoed komt vaak vanuit moreel en sociaal-culturele motivaties, zelden wordt voor de economische winst. Dit 

kan worden onderbouwd met het feit dat cultureel erfgoed geld kost. Met name gebouwen met monumentale 

waarden brengen hoge onderhoudskosten met zich mee, daarnaast zijn de structuren van de gebouwen niet 

afgestemd op hedendaags gebruik. Hergebruik van deze panden gaat gepaard met grote sommen geld, wat 

vooraf moeilijk te calculeren is.  

 

Hergebruik betekent in de meeste gevallen dat het erfgoed ook weer geld gaat opleveren. Verbouwde panden 

worden verhuurd of verkocht met een nieuwe functie. Daarnaast zorgt een dergelijke verbouwing ook voor 

werkgelegenheid, wat goed is voor de economie. In dat geval levert erfgoed dan ook geld op en kan het worden 

gewaardeerd in een geldbedrag, zelfs wanneer dit in eerste instantie niet de reden is voor het behoud. Wanneer 

het waargenomen verleden zulke hedendaagse economische waarde heeft, dan kan het een prijs krijgen 

(Graham et al, 2000). Het erfgoed kan dan worden gezien als werkkapitaal c.q. een bedrijfsmiddel of als 

handelswaar (Bade et al, 2008). Echter het waarderen van ervaringen en plaatsen met historie in een 

geldbedrag is complexer dan goederen en diensten in een hedendaags economisch systeem. Daarnaast zijn de 

waarden en prijzen van essentieel belang voor de marktwerking. Het ‘vereconomiseren’ van erfgoed is niet 

eenvoudig. Om het nog ingewikkelder te maken kan de vraag worden gesteld: van wie is het erfgoed? De 

consumptie van erfgoed is namelijk sterk gelieerd aan ervaring van de individuele consument. Voor de ene 

consument is er een hogere waarde dan voor de andere consument. Als laatste obstakel kan er worden gezegd 

dat gebouwde cultureel erfgoed in veel gevallen ‘places’ zijn; de locatie zelf is het product. De schaal hiervan kan 

uiteen lopen, van een straat tot een hele stad, afhankelijk van welke historische gebeurtenis hier heeft 

plaatsgevonden (Graham et al,. 2002; Bade et al, 2008). 

 

2.3.1 Erfgoed als thema bij stadsvernieuwing en uitbreiding 
Het herstellen en behouden van erfgoed zijn in de afgelopen twee decennia vaak complementaire processen 

geweest (Pendlebury, 2002). Met de ISV-regelingen in Nederland zijn veel historische (woon)gebouwen 

opgeknapt en aangepast om te voldoen aan het woongenot van het heden. Wanneer woningen, of zelfs een hele 

wijk, verouderd raakt is de grote vraag wat er mee gaat gebeuren: renovatie of sloop/nieuwbouw. In veel van dit 

soort wijken is er leegstand of hebben de woningen een zeer lage huurprijs. Vaak worden de woningen bewoond 

door laag opgeleiden of werklozen. Sommige families wonen hier al heel generaties lang. Wat belangrijk is bij 

dergelijke stadvernieuwingsprocessen, is om ook deze bewoners mee te kregen in de ontwikkeling. 
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Sloop/nieuwbouw is dan niet altijd de juiste oplossing. Behoud kan een middel worden voor ‘democratic and 

social progress, integral to new intellectual attitudes and to the identity of the region’ (Raines, 2011). Door 

respect te tonen voor de ‘roots’ van de oorspronkelijke bewoners, kan erfgoed een belangrijke rol spelen bij het 

revitaliseren van een gebied. Naast fysieke vernieuwing van de woonomgeving, kan de wijk worden opgehaald 

door een verbeterede economie en actieve gemeenschap. Bristlow zegt hier het volgende over: 

 

‘Culture’s place in regeneration [may rest] on the claim to be fundamental to the delivery and 

maintenance of successful communities. It delivers other benefits – for example, the economic, but the 

general reason to consider and plan culture in regeneration relies upon this: participating in culture 

creates and helps to maintain social capital – the networks, norms, values and relationships that shape 

the quantity and quality of social relations.’ (Bristow, 2010) 

 

Ook in grootschalige bouwprojecten, vaak een uitbreidingsopgave, wordt erfgoed tegenwoordig ingezet en 

geïntegreerd in de nieuwe te bouwen wijken. Het wordt gebruik om deze nieuwe, maar identiteitloze, wijk een 

eigen gezicht te geven. Volgens Hans Renes (2011) is dit om nieuwe bewoners van een nieuwe wereld te 

voorzien van een omgeving, van verhalen, die de wijk anders dan de andere maakt. Dit middel komt steeds 

vaker voor en maakt deel uit van een bredere beweging van het thematiseren van stadswijken, bedoeld om een 

gevoel van gemeenschappelijkheid en een binding met de woonomgeving te bieden, door een verhaal te geven 

dat mensen over zichzelf willen vertellen (Renes, 2011). Dit sluit aan in paragraaf 2.2 omschreven concepten 

over ‘place attachment’ en ‘place' identity. 

 

2.3.2 Erfgoed & toerisme 
De toerisme industrie in aan het einde van de vorige eeuw enorm gegroeid (Confer et al, 2000). Met deze groei 

is ook de interesse in historie, erfgoed en cultureel toegenomen. Toeristen gaan in eigen land of in een ander 

land opzoek naar ‘something that links the past and the present, it is integrally tied to nostalgia’ (Richards, 1996).  

Men is op zoek naar de sfeer, de nostalgie, maar wil ook kennis op doen van de plaats of de spullen (uit een 

museum) die bezocht wordt. Uit onderzoek (Confer et al, 2000) blijkt dat erfgoedtoeristen vaak hoogopgeleid zijn 

en een hoger inkomen hebben. Ze geven vaak ook meer uit dan ‘normale’ toeristen. Er zijn verschillende 

toeristen, met verschillende interesses. De een gaat specifiek naar bijvoorbeeld ruïnes, industriële gebieden of 

bijzondere architectuur vanwege de bijbehorende geschiedenis. De ander komt voor de sfeer en ambiance die 

een dergelijke plaats uitstraalt. 

 

In veel landen draagt het hebben (en onderhouden) van cultureel erfgoed positief bij aan de plaatselijke 

economie (Jamieson, 1998). Naast entreegelden die gevraagd kunnen worden, zorgt het ook voor goede omzet 

bij hotels, restaurants/bars, winkels en andere voorzieningen waar toeristen gebruik van maken. Vaak wordt de 

omgeving van het erfgoed ook aangepast op het zo aantrekkelijk mogelijk maken van het erfgoed voor toeristen. 

Het onderhoud van het erfgoed kan op deze manier ook weer bekostigd worden. Wel moet er een goed balans 

zijn in opbrengsten en het daadwerkelijk in stand houden en het erfgoed en de culturele waardes (Jamieson, 

1998). Te veel toeristen kan juist weer schadelijk zijn voor het erfgoed en de omliggende omgeving. In het artikel 

van Jamieson waarschuwt hij dan ook voor verkeersopstoppingen, ongewenste (bouw) ontwikkelingen, 

veranderingen in de sociale waarde (van lokale bewoners) en bederf van de fysieke omgeving. 

 

De theorie zoals besproken in dit hoofdstuk geeft weer dat cultureel erfgoed (onbewust) diep geworteld zit in ons 

dagelijks leven. Er zijn sociale en economische aspecten aan cultureel erfgoed die niet ontkend kunnen worden. 

Sociaal gezien zijn we in meer of mindere mate verbonden aan het erfgoed door onze identiteit en wordt dit 

erfgoed door consumptie in stand gehouden. Economisch gezien blijkt erfgoed ook onlosmakend verbonden met 

het hedendaags handelen en wordt door het ‘vermarkten’ van cultureel erfgoed ingespeeld op de behoefte om 

ergens bij te horen en onderdeel van uit te maken en zo een eigen identiteit te creëren.  
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3. WONINGCORPORATIES IN DE 21E EEUW 

In dit hoofdstuk zal te totstandkoming van woningcorporaties en hun taak en doelstelling in de 21e eeuw uit een 

worden gezet. De wettelijke kaders waarbinnen woningcorporaties al dan niet met staatsteun mogen opereren 

worden toegelicht. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een tweetal deelconclusies waarin antwoord wordt 

gegeven op de deelvragen: Waarom investeren in cultureel erfgoed als woningcorporatie? En In hoeverre 

passen deze investeringen bij de maatschappelijke taak van een woningcorporatie, gelet op de 

verantwoordingsvelden vanuit het BBSH? 

Dit hoofdstuk is hoofdzakelijk tot stand gekomen doormiddel van literatuurstudie. Daarnaast is ook de opgedane 

kennis, na bijna vier jaar te hebben gewerkt bij een woningcorporatie, toegepast in dit hoofdstuk. 

3.1 HISTORIE VAN WONINGCORPORATIES 

 

Woningcorporaties zoals we ze vandaag de dag kennen hebben heel wat veranderingen ondergaan om te 

komen tot wat ze nu zijn.  Nog voor 1901, het jaar dat de woningwet werd aangenomen, waren er al particuliere 

instellingen die zich inzette voor huisvesting van lagere inkomensgroepen(arbeiders) en zich hard maakte voor 

verbetering van slechte woonomstandigheden. Deze particuliere initiatieven kwamen zowel van de hogere 

klassen als van de arbeiders zelf. De coöperatieve woningbouwverenigingen hadden als doel voldoende kapitaal 

te sparen, hier woningen mee bouwen die dan of eigendom werden van de bewoners of werden verhuurd (Gruis, 

2001). De woningwet uit 1901 vormde een wettelijk kader voor financiële steun aan instellingen zonder 

winstoogmerk. Tot aan de Eerste Wereldoorlog was de groei van dit type instellingen laag. Tijdens en na de 

oorlog kwam hier verandering in en werd de staatsteun voor corporaties en gemeentelijke woningbedrijven snel 

uitgebreid wat resulteerde in een sterke toename van het aantal corporaties.  

 

De echte grote groei van woningbouwverenigingen vond plaats na de Tweede Wereldoorlog aan het begin van 

de jaren vijftig. Een zeer omvangrijk woningtekort, planmatige nieuwbouw en de leidende rol voor de overheid. 

Het volkshuisvestingsbeleid van na de Tweede Wereldoorlog had een geheel ander karakter dan voor de oorlog 

(Ekkers, 2002). Het naoorlogse beleid stond compleet in het teken van wederopbouw onderleiding van het Rijk. 

Hoewel aan het begin van de jaren zestig de wederopbouw zo goed als voltooid kon worden beschouwd, bleven 

de crisismaatregelen uit dit beleid in stand. Objectsubsidiering, woonruimteverdeling en centrale sturing van 

bouwinvesteringen bleken een veel permanente karakter te hebben gedacht.  

Aan het einde van de jaren vijftig kwam de overheidssturing weer ter discussie te staan. Onder politieke en 

maatschappelijke druk werd in 1958 de Commissie-De Roos ingesteld. De commissie adviseerde de minister 

over de wijze waarop de zelfstandigheid van corporaties ten opzichte van de overheid kon worden versterkt 

(Gruis, 2001). Onvoldoende eigen financiële middelen en een beperkte potentiële klantenbestand waren 

volgende de commissie de knelpunten die verzelfstandiging in de weg stonden. Implementatie van deze 

aanbevelingen kregen uiteindelijk aan het eind van de jaren zeventig vorm.  

 

De verdere verzelfstandiging vond plaats in de jaren negentig. Zowel financieel als in beleidsmatig opzicht, 

zorgde de Nota Volkshuisvesting voor verdere decentralisatie van bevoegdheden, verantwoordelijkheid en 

risico’s verschoven van het rijk naar gemeenten en provincies. In navolging op de Nota Volkhuisvesting kwam in 

1995 de Volkshuisvestingsbrief van staatssecretaris Tommel (Kabinet Kok I). Het uitgangspunt in deze brief is 

hetgeen dat in het verleden met succes is opgebouwd, ook in de toekomst te waarborgen (Ekkers, 2002). De 

brief leidde tot de volgende sturingsdoelstellingen: 
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 waarborgen van de betaalbaarheid van wonen, vooral voor de laagste inkomens. Daar waar nodig het 

ondersteunen van sociaal zwakkeren. Uitgangspunt hierbij was gematigde huurontwikkeling doormiddel 

van kostendekkende exploitatie en met kwaliteit. De ingevoerde inkomenshuren worden afgewezen, 

maar geen volledige vrije marktwerking toestaan; 

 Bevorderen van optimaal gebruik van de bestaande voorraad met oog op leefbaarheid en 

betaalbaarheid, maar ook de toekomst waarde van het maatschappelijk geïnvesteerd vermogen; 

 Bevorderen van een gedifferentieerd woningaanbod in bestaande en nieuwe wijken. Dit dient ruimtelijke 

segregatie naar inkomensgroepen te vermijden; 

 Waarborgen van goede huisvestingsituatie van de ouderen, met name degene met een bescheiden 

inkomen. Toegankelijkheid van de woningvoorraad met aanpassingen en betaalbaarheid moeten 

worden gegarandeerd. 

 

3.2 MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT VAN WONINGCORPORATIES WETTELIJK VASTGELEGD 

 

Een woningcorporatie kan wordt ook wel een maatschappelijke onderneming genoemd. In deze paragraaf wordt 

toegelicht op welke manier het ‘maatschappelijke’ tot uiting komt.  

 

Marktinterventie 

Op basis van de Grondwet (artikel 22, tweede lid) kan de zorg voor volkshuisvesting worden gerekend tot een 

publieke taak (Gruis, 2001). Dankzij de groei van historische, maar ook wettelijke, gestelde doelstellingen, 

hebben woningcorporaties deze publieke taak voor een groot deel naar zich toe getrokken. Door deze specifieke 

taakstelling interveniëren zij in meerdere of mindere mate in de markt, zodat niet alles aan de ‘vrije’ marktwerking 

wordt overgelaten.  

 

Een motief voor interventie in de markt is bijvoorbeeld het tegen gaan van marktimperfecties. Van 

marktimperfectie is sprake wanneer het prijsmechanisme onvoldoende bijdraagt aan de overeenstemming met 

de wensen van de consument en het prijsniveau vervolgens niet op evenwichtsniveau terugkomt. Het verschil 

tussen de vraag en het aanbod is dan te groot. Op de woningmarkt kan dit zich voordoen bij bijvoorbeeld een te 

gering aanbod van de woningvoorraad. De woningvoorraad ontstaat door verhuizingen en nieuwbouw. Echter bij 

beperkte flexibiliteit van de voorraad en de immobiliteit van de vragers kunnen er overschotten of te korten 

ontstaan. Ook externe effecten kunnen een rol spelen op de ‘vrije’ marktwerking. Zo geldt op de woningmarkt 

bijvoorbeeld dat de waardering van een woning in nauwe relatie staat tot de kwaliteit van een woning (Gruis, 

2001). Slecht onderhoud van (meerdere) woningen kan negatieve effecten hebben op de beleving van de 

woonomgeving en anders om.  

 

Naast het tegengaan van marktimperfecties en externe effecten zijn er nog twee motieven te benoemen wat de 

interventie van woningcorporaties op de markt reden geeft. Het eerste is het zogenoemde ‘merit-good’. Dit motief 

stekt dat in bepaalde gevallen de overheid de consumptie van goederen of diensten mag bevorderen omdat de 

maatschappij onvoldoende besef heeft van de voordelen er van. Bevordering kan op verschillende wijze, 

waaronder het verstrekken van subsidies. Daarnaast is er ook het herverdelings-motief: onderconsumptie van 

belangrijke goederen of diensten, doordat de consument onvoldoende bestedingsmogelijkheden heeft. Op dit 

kan worden tegengegaan door verstrekking van subsidies. Een voorbeeld hiervan toegespitst op de woningmarkt 

is wanneer bepaalde groepen bij een vrije marktwerking moeilijkheden ondervinden bij het vinden van geschikte 

woonruimte door bijvoorbeeld hoge huurprijzen. Een ander ongewenst effect is ruimtelijke segregatie van 

verschillende bevolkingsgroepen (Gruis, 2011). 
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Woningwet en BBSH 

Om de gewenste interventie op de woningmarkt tot stand te brengen wordt er een bepaalde bijdrage verwacht 

van woningcorporaties (met de juridische benaming: ‘toegelaten instelling’) vastgesteld in specifieke wettelijke 

kaders, welke niet gelden voor andere aanbieders van woningen. Deze regelgeving is vastgelegd in de 

Woningwet en de BBSH. 

 

De wettelijke grondslag voor corporaties staat vermeld in de Woningwet. Het verkrijgen van de status van 

toegelaten instelling is alleen mogelijk wanneer organisaties voldoen aan bepaalde voorwaarden en de daaruit 

voorvloeiende verplichtingen. Een hiervan is de winstbestemming, deze verplichting maakt het zijn van een 

toegelaten instelling niet of nauwelijks aantrekkelijk voor een commerciële onderneming. Daarnaast moeten 

toegelaten instellingen zich houden aan bepaalde gedragsvoorschriften. Deze voorschriften zijn geregeld in de 

BBSH. Het BBSH beschrijft op welke terreinen zij actief mogen ondernemen en waarop zij hun inspanning met 

name moeten richten. Ook schrijft het voor op welke manier woningcorporaties verantwoordelijkheid moeten 

afleggen over het gevoerde beleid. 

 

Kaders van volkshuisvesting 

In de BBSH wordt een kader geschept voor het gebied van de volkshuisvesting. Artikel 11 in het BBSH geeft een 

beperkte omschrijving van het gebied van de volkshuisvesting. Er worden verschillende veelvoorkomende 

activiteiten benoemd zoals bouwen, beheren en verdelen van woningen. Ook het beheer van de woonomgeving 

en het verlenen van diensten aan bewoners en woningzoekende wordt benoemd. Corporaties kunnen bouwen 

voor zowel de huur- als koopsector. Alle activiteiten van corporaties moeten gemotiveerd en beargumenteerd 

plaats vinden men mogen geen onnodige (financiële) risico’s lopen. Hier wordt nog meer opgelet wanneer er 

sprake is van werkzaamheden buiten de kernactiviteiten.  

 

Aanvullend worden er vijf verantwoordingsgebieden omgeschreven, waarop toegelaten instellingen hun 

inspanning primair moeten richten (uit BBSH, 2005): 

 

 het huisvesten van primaire doelgroepen doormiddel van voorrang 

De doelgroep wordt in zijn algemeenheid omschreven als: personen die door hun inkomen of door andere 

omstandigheden moeilijkheid ondervinden bij het vinden van passende huisvesting. Bij verhuur aan de 

doelgroep dient er rekening te worden gehouden met toewijzing van een woning met verhoudingsgewijze lage 

huur, waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen van de toekomstige huurder. 

De BBSH legt een inspanningsverplichting op aan de toegelaten instelling, welke afhankelijk van de 

omstandigheden ook kan afwijken van de reguliere toewijzing. Daarnaast houdt deze inspanningsverplichting 

ook in dat door bouw of verwerving van woningen er aanbod is en blijft voor deze doelgroep. Dit kan enerzijds 

door het bouwen/verwerven van goedkopere woningen of door bouw/verwerven van woningen voor 

doorstromers, zodat goedkopere woningen vrij komen. 

Naast verhuur van woningen is het toegestaan om woningen te verkopen. Echter met het vertrekpunt dat de 

sociale taakstelling geen gevaar mag lopen.   

 

 het kwalitatief in stand houden van het eigen woningbezit; 

Volgens het BBSH is de corporatie zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het woningbezit. Hoewel er verder 

geen normen worden omschreven anders dan de algemene regelgeving van het bouwen, dient het 

kwaliteitsniveau te voldoen ‘aan de eisen die ter plaatse redelijkerwijs kunnen worden gesteld’ in het belang van 

de huisvesting van de bevolking. 

 het betrekken van huurders bij beheer en beleid; 
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In het BBSH is bepaald dat huurders zoveel mogelijk moeten worden betrokken bij beleid en beheer. Zo zijn er 

bepaling over het voeren van verplicht overleg met huurders, informatievoorziening, klachtenprocedures en 

bewonerscommissies. 

 

 het waarborgen van financiële continuïteit; 

Het financieel voortbestaan van een toegelaten instelling moet worden gewaarborgd. Corporaties dienen een 

financieel gezonde woningexploitatie te realiseren voor de korte en lange termijn, zonder hier bij 

onverantwoordelijke risico’s te lopen. Daarnaast is bepaald dat de zogenoemde winst moet worden ingezet ten 

behoeve van de volkshuisvesting.  

Hoewel de corporaties zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiële continuïteit, is er een bepaalde 

zekerheidstructuur binnen de sociale huursector. Corporaties kunnen zich verzekeren bij het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw (WSW). Hier kunnen leningen worden afgesloten met een garantiestelling. Wanneer 

corporaties niet meer instaat zijn zelfstandig voor de financiële continuïteit te waarborgen, hoeven zij toch niet 

failliet te gaan. Daarnaast is er ook het CFV, centraal fonds voor volkshuisvesting. Financieel zwakkere 

corporaties die geen lening kunnen krijgen bij het WSW worden ondersteund door het CFV. Dit fonds wordt 

gevoed door een verplichte jaarlijkse bijdrage van woningcorporaties. Indien nodig kan het CFV een corporatie in 

zwaar weer saneren. 

 

 de leefbaarheid van de omgeving waarin zij woningbezit hebben. 

Sinds 1997 is ook de leefbaarheid opgenomen als een verantwoordingsveld van een toegelaten instelling. Het 

leefbaarheidbeleid richt zich op de kwaliteit van woon- en leefsituatie van mensen. Vanuit het oogpunt van 

woningcorporaties gaat het om het woongenot van bewoners. Dit woongenot wordt beïnvloed door tal van 

factoren zoals veiligheid, sociaal leefklimaat, kwaliteit van de fysieke woonomgeving en de aanwezigheid van 

verschillende voorzieningen. De primaire verantwoordelijkheid van leefbaarheid ligt bij de gemeente, echter 

hebben bezitters van onroerende zaken een medeverantwoordelijkheid.  

 

3.3 Nu en in de toekomst 

 
De woningcorporaties hebben inmiddels een sterke positie opgebouwd. Er is meer vraag dan aanbod van 

woningen (VROM-raad, 2005). Ook de vermogensposities liggen hoger dan minimaal noodzakelijk. 

Woningcorporaties zijn in hun huidige vorm zelfstandige ondernemers die een publieke taak vervullen. In 2005 

stonden de taken en het functioneren van woningcorporaties ter discussie. Het debat bereikte zelfs de EU. Naast 

richtlijnen van de staat, vraagt de Europese Commissie aandacht voor eerlijke concurrentieverhoudingen en de 

omvang van de doelgroep van de sociale huursector. 

 

Europese Beschikking 

De woningcorporaties hebben gezamenlijk 32% van alle woning in Nederland in het bezit (Priemus en Gruis, 

2011). Dit is bijna 80% van alle huurwoningen in Nederland. De Europese Commissie vreest voor oneerlijke 

concurrentie door staatsteun doordat woningcorporaties rechten hebben welke een voordeel zijn tegenover 

verhuurders die geen corporatie titel hebben. Volgens de commissie zijn de volgende overheidsmaatregelen aan 

te merken als staatssteun: 

a. staatsgaranties door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor door woningcorporaties af 

te sluiten leningen;  

b. steun van het Centraal Fonds Huisvesting (CFH) in de vorm van reguliere projectsteun en 

rationalisatiesteun;  

c. de verkoop van grond door decentrale overheden onder de marktprijs;  

d. de mogelijkheid voor woningcorporaties om te lenen van de Bank Nederlandse Gemeenten.  
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In 2005 heeft de Europese Commissie Nederland verzocht ervoor te zorgen dat de activiteiten van 

woningcorporaties, die van staatssteun profiteren, een rechtstreekse relatie met sociaal achtergestelde 

huishoudens hebben. In de beschikking van het de EU Commissie, welke is afgegeven in december 2009, wordt 

uiteengezet onder welke voorwaarden aan woningcorporaties staatsteun mag worden verleend die verenigbaar 

is met de staatsteunregels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). In de beschikking wordt 

ingegaan op zowel bestaande als nieuwe maatregelen (Vastgoedadvocaten.nl, 2010) Daarnaast moet 

Nederland ervoor zorgen dat de sociale en commerciële activiteiten van corporaties gescheiden worden 

uitgeoefend, waardoor kruissubsidiëring van met de markt concurrerende activiteiten van corporaties wordt 

voorkomen.  

 

De nieuwe spelregels 

Op 1 januari 2011 zijn de nieuwe regels, zoals aangenomen door de Nederlandse overheid, inwerking getreden. 

In de EU-beschikking wordt staatsteun aan woningcorporaties alleen mogelijk gemaakt voor bepaalde 

activiteiten en onder bepaalde condities (Priemus en Gruis, 2011). 

 

De doelgroep voor sociale huur woningen wordt gedefinieerd als huishoudens met een maximaal gezinsinkomen 

van  33.000 per jaar, dit wordt jaarlijks geïndexeerd. Van de vrijgekomen huurwoningen dient de 

woningcorporatie 90% te verhuren aan de deze doelgroep. De overige 10% van de vrijgekomen verhuurbare 

eenheden, mogen verhuurd worden aan anderen die niet aan de inkomens eis voldoen, maar niet voldoende 

daadkrachtig zijn om in hun eigen woningbehoefte te voorzien. Bijvoorbeeld grote gezinnen en mensen met een 

zorgbehoefte. Daarnaast mag de huurprijs een sociale huurwoning mag niet meer bedragen dan  647,53 per 

maand, jaarlijks geïndexeerd.  

 

Er dient een waardig systeem opgezet te worden om bovenstaande transparant te maken en te toetsen. Hier is 

iedere woningcorporatie zelf verantwoordelijk voor. Daarnaast zal er ook een onafhankelijke audit plaats vinden 

voor de toets van de 90-10 toewijzing. Daarnaast zijn er diverse regels opgesteld voor wanneer een 

woningcorporaties niet kan voldoen aan de 90-10 toewijzing. Deze hebben gevolg voor de gewaarborgde 

financiering (staatssteun).  

 

Staatssteun is wat betreft infrastructuur alleen mogelijk indien dit onlosmakelijk verbonden is met sociale 

huurwoningen of maatschappelijk vastgoed. Bijvoorbeeld het aanleggen van een toegangsweg of voorzieningen 

op het hoofdnetwerk. Maatschappelijk vastgoed in bezit van woningcorporaties komen ook in aanmerking voor 

gewaarborgde financiering. Ook hier zijn regels aan verbonden; de gebouwen dienen uitsluitend een publiek 

doel te hebben, wat bijdraagt aan het woongenot van de buurt. Er is een lijst opgesteld waar de functies van 

deze gebouwen in benoemd staan. De woningcorporatie dient deze gebouwen te verhuren onder de 

marktwaarde aan sociale organisaties. Wanneer er nieuwbouw plaats vind, is wordt er alleen staatssteun 

verleend voor het minimaal noodzakelijke bedrag, daarnaast dient de woningcorporaties officieel opdrachtgever 

voor het bouwwerk te zijn. De Nederlandse overheid draagt zorg voor het toetsen van de regels. 

 

Alle activiteiten van woningcorporaties anders dan hiervoor genoemd, ontvangen geen staatssteun. Deze 

activiteiten worden niet-DAEB activiteiten genoemd. DAEB staat voor ‘diensten van algemeen economisch 

belang’. Veelvoorkomende niet-DAEB activiteiten zijn de woningen met een huur boven de  647,53 per maand, 

koopwoningen, commerciële ruimten en maatschappelijk vastgoed dat niet op de EC-lijst is vermeld. 
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3.4 DEELCONCLUSIE  

 

In hoofdstuk 2 is het theoretisch kader geschetst van cultureel erfgoed. Er is toegelicht hoe erfgoed een rol 

speelt in het dagelijks leven van een ieder en welke sociale en economische aspecten er aan cultureel erfgoed 

verbonden zijn. In dit hoofdstuk is de totstandkoming van de woningcorporaties uit een gezet. Daarnaast is een 

weergave geven van de huidige positie van de woningcorporaties en wat ze in de toekomst te wachten staan. 

Naar aanleiding van de theorie uit hoofdstuk 2 en 3 kan er antwoord worden gegeven op de eerste en tweede 

deelvraag. 

 

1. Waarom investeren in cultureel erfgoed als woningcorporatie? 

Erfgoed is een boodschap van het verleden aan het heden en de toekomst (Graham, 2002). Het zegt iets over 

wie we waren, zijn en kunnen worden. Gebouwd erfgoed kan gezien worden als de belichaming hiervan. Het 

gebouwde erfgoed is onze identiteit. De identiteit is door de jaren heen ontstaan, naar aanleiding wat er in en 

rondom de gebouwen gebeurden. Het vergaan van gebouwd erfgoed, kan ook het einde van deze identiteit 

betekenen. Vaak is dit de identiteit van de mensen die gebouwen bewonen of gebruiken. Er is een collectieve 

identiteit ontstaan; waar bepaalde normen en waarden worden gehandhaafd en men zich verbonden voelt met 

de omgeving en elkaar. De gebouwde omgeving is het toneel van deze identiteit en bepaalt voor een groot deel 

de woon- en leefsituatie van mensen.  

Veel woningen van corporaties zijn onderdeel van deze identiteit. Door te investeren in cultureel erfgoed draagt 

een woningcorporatie bij aan het behoud van de identiteit. Zoals omgeschreven in dit hoofdstuk zijn de woningen 

vaak net zo oud als de woningcorporatie zelf. Op deze manier zijn de woningen dan ook de identiteit van de 

woningcorporatie en niet alleen van de bewoners. Deze wederkerigheid dwingt de woningcorporatie dan ook tot 

op zekere hoogte om te investeren.  

 

Het behouden van het cultureel erfgoed kan daarnaast ook een economisch positief effect hebben op een zelf 

woningcorporatie. Zoals omschreven in hoofdstuk 2, zijn oude gebouwen een handelswaar geworden. Door te 

investeren kan de waarde van cultureel erfgoed toenemen en zo ook de waarde van de woningvoorraad van een 

woningcorporatie. Er kunnen hogere huurpenningen worden gevraagd, of woningen kunnen tegen een hogere 

prijs verkocht worden, wanneer er veel vraag is naar gebouwd erfgoed of monumenten. 

 

2. In hoeverre passen deze investeringen bij de maatschappelijke taak van een 

woningcorporatie, gelet op de verantwoordingsvelden vanuit het BBSH? 

 

De BBSH stuurt aan op verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in wijken en buurten waar woningcorporaties 

bezit hebben. Hoewel de primaire verantwoordelijkheid gelegen is bij de gemeente, zijn woningcorporatie mede 

verantwoordelijk voor het woongenot en zullen moeten bijdrage aan veiligheid, sociaal leefklimaat, kwaliteit van 

de fysieke woonomgeving en de aanwezigheid van voorzieningen. Indirect zijn woningcorporaties zijn dus 

verantwoordelijk voor het in stand houden van de collectieve identiteit die in de loop der jaren is ontstaan in een 

wijk of buurt. Daarnaast wordt er vanuit het BBSH ook verlangt dat de corporatie verantwoordelijkheid neemt 

voor het kwalitatief in stand houden van het eigen woningbezit. Tussen deze twee verantwoording gebieden 

vinden er echter in de praktijk nog al eens frictie plaats. Wanneer de kwaliteit van een woning zo ver achter uit is 

gegaan dat onderhoud of renovatie geen optie meer is, kan er voor sloop/nieuwbouw worden gekozen. Dit heeft 

echter grote gevolgen voor de gebouwde omgeving en de eerder genoemde collectieve identiteit.  

Wat er wel moet worden gezegd, is dat het niet altijd wenselijk is om de bestaande collectieve identiteit in stand 

te houden. Zo zijn er in Nederland niet voor niets 40 ‘krachtwijken’ aangewezen. Deze wijken hebben een 

identiteit die vaak niet positief bijdraagt aan de woon en leefomgeving van de bewoners. Sloop/nieuwbouw of 

drastische renovatie kan dan juist bewuste keuze zijn om deze identiteit te wijzigen.  
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Dit geldt overigens niet alleen voor woningen, ook andere voorzieningen of functies kunnen een grote rol spelen 

bij deze identiteit. Zo kan de aanwezigheid van een oude bibliotheek, school of zelfs fabriek de identiteit in stand 

houden, terwijl de gebouwde omgeving in de loop der jaren drastisch is veranderd. Door de woningcorporaties 

moet er worden gezocht naar een balans tussen de twee verantwoordingsgebieden. Daarnaast kan in stand 

houding van een gebouw wat van oorsprong geen woongebouw is, een derde verantwoordingsveld bedienen; 

het huisvesten van primaire doelgroepen. Bij herbestemming kan de woningvoorraad worden uitgebreid en biedt 

dit weer nieuwe start of doorgroei mogelijkheden voor (potentiele) huurders.  
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4. WONINGCORPORATIES EN CULTUREEL ERFGOED 

Dit hoofdstuk geeft een weergave van de betrokkenheid van woningcorporaties bij de instandhouding van 

cultureel erfgoed, wat in de meeste gevallen ook monumenten zijn of genomineerd zijn om monument te worden. 

Dit hoofdstuk zal antwoord geven op de volgende deelvragen: 

- Welke rol is weggelegd voor een woningcorporatie bij deze investeringen? 

- In hoeverre draagt Dudok Wonen bij aan het behoud van cultureel erfgoed in de regio Gooi en 

Vechtstreek? 

 

Paragraaf 4.1 is gebaseerd op een recent onderzoek van Economische Instituut voor de Bouw. Het geeft een 

algemene weergave van woningcorporaties met monumentenactiviteiten in Nederland. Paragraaf 4.2 geeft een 

weergave van de politieke interventie in het behoud van cultureel erfgoed. In paragraaf 4.3 zal specifiek gaan 

over woningcorporatie Dudok Wonen uit Hilversum, welke opdrachtgever en eigenaar is van de Melkfabriek en 

de St. Joseph-kerk, die als casestudie dienen in het empirische gedeelte van deze thesis. Er zal worden 

geëindigd met een deelconclusie.  

 

4.1 WONINGCORPORATIES & MONUMENTEN 

Veel corporaties hebben dagelijks te maken met monumenten. Een ruime meerderheid van de 

woningcorporaties is actief in de monumentensector. Het monumentale bezit bestaat voornamelijk uit 

volkshuisvestingscomplexen die vooral dateren van de jaren twintig van de vorige eeuw (EIB, 2011). 

 
In juli 2011 heeft het Economische Instituut voor de Bouw een onderzoekrapport gepubliceerd over 

woningcorporaties en hun monumenten bezit en beleid. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Aedes, 

overkoepelende organisatie voor woningcorporaties. 

 

Het doel van het onderzoek door het EIB is inzicht te krijgen in het aantal monumenten dat corporaties in hun 

bezit hebben en welk aandeel zij daarmee in de totale monumentenvoorraad in Nederland. Een ander doel is om 

meer inzicht te krijgen in het beleid van woningcorporaties ten aanzien van investeringen in het monumentale 

bezit (EIB, 2011). Het onderzoek naar beleid gaat zowel over het verleden als over toekomstige investeringen. 

Daarnaast is er ook gekeken naar de wijze van investeringen in monumenten door corporaties. 

 

4.1.1 Het monumentenbezit van corporaties 
Uit onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid van de monumentale verhuurbare eenheden valt onder wat 

in de EU-regelgeving bekend staat als de ‘dienst van algemeen economisch belang’ (DAEB). Dit betekent dat 

corporaties ook met de Europese beschikking deze activiteiten kunnen blijven financieren met borging van het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit waarborgfonds zorgt er voor dat woningcorporaties projecten kan 

financieren tegen gunstige tarieven. Het waarborgfonds staat garant voor de woningcorporatie bij de 

geldverstrekker. De corporaties bouwen hierdoor tegen zo laag mogelijke kosten sociale woningbouwprojecten 

en maatschappelijk vastgoed; de financiers krijgen maximale zekerheid. Het gaat hierbij om woningen met een 

huur onder de liberalisatiegrens (  653) en maatschappelijke voorzieningen. Duurdere huurwoningen en 

commerciële bedrijfsruimte vallen niet onder deze regeling. 

 

In 2010 bedroeg het aantal gebouwde monumenten op de rijksmonumentenlijst bijna 50.750, zie figuur 4.1 – 

Aantal Rijksmonumenten naar type gebouw in 2010. Woonhuizen hebben op deze lijst de belangrijkste positie. 
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Naar verwachting zal deze lijst niet groeien. Er is een beperkte ruimte voor toelating van nieuwe monumenten en 

ook worden er door de tijd monumenten van de lijst afgevoerd. Voor het onderhoud van rijksmonumenten 

bestaat de Monumentenwet, welke zorg draagt voor gedegen instandhouding.  

 

Figuur 4.1 - Aantal Rijksmonumenten naar type gebouw in 2010 

 
(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011) 

Ook op lokaal niveau bestaat er een monumentenlijst. Gemeenten en provincies kunnen zelf een lijst opstellen 

met gebouwen waaraan monumentale eigenschappen worden toegekend. De juridische status van deze 

monumenten wijken af van die van de objecten die op de rijkslijst voorkomen. De bescherming die uitgaat van 

plaatsing op een lokale lijst is niet gebaseerd op de Monumentenwet, maar op bestuursrechtelijke besluiten (EIB, 

2011). 

 

De grote verschillen tussen beide monumenten is de afwijking in de financiële mogelijkheden rondom restauratie 

en onderhoud. Gemeentelijke en provinciale monumenten kunnen geen aanspraak maken op rijkssubsidies voor 

restauratie en onderhoud. Lagere overheden stellen uit de eigen begroting vaak slecht beperkte middelen 

beschikbaar, waardoor instandhouding van provinciale en gemeentelijke monumenten erg lastig blijkt te zijn.  

 

4.1.2 Corporatie-activiteiten met betrekking tot monumenten 
Volgens het onderzoek van het EIB hebben corporaties in de afgelopen vijf jaar meer monumenten aangekocht 

dan verkocht. Per saldo nam het monumentenbezit met 2,5% toe. Naar verwachting zal in de komende vijf jaar 

dit beeld omgekeerd zijn. Corporaties willen meer monumenten verkopen en minder aankopen, hiermee zal het 

bezit waarschijnlijk een % afnemen. Het onderzoek toont aan dat alleen corporaties die monumenten in bezit 

hebben ook in de toekomst verwachten nieuwe monumenten aan te kopen. Corporaties zonder monumentaal 

bezig hebben deze ambitie niet. 

 

In de periode 2006-2010 zijn door de corporaties is bijna 3.000 monumenten gerestaureerd. Dit zijn meer dan de 

aankopen in dezelfde periode. De meest gerestaureerde woningen waren dus al in bezit van de 

woningcorporatie. Er kan dan worden gesproken over een beheeractiviteit in plaats van een ontwikkelactiviteit. 

Wat wel onder de ontwikkelactiviteit valt is de herbestemming. In dezelfde periode is ongeveer 10% van het bezit 

herbestemd (waarvan ongeveer 60% gelijktijdig is gerenoveerd). 

 

In de komende vijf jaar zijn de plannen voor restauratie minder vooruitstrevend. Naar verwachting zal het aantal 

restauraties halveren en zich concentreren op het huidige bezit. Met name herbestemmingactiviteiten komen  stil 

195 

420 

794 

796 

973 

1249 

1465 

1562 

3870 

401 

33021 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 

Horeca instellingen 

Liefdadigheidsinstellin

Weg- en waterwerken 

Verdedigingswerken 

Kastelen, landhuizen 

Molens 

Openbare gebouwen 

Losse objecten e.d. 

Kerkelijke gebouwen 

Agrarische gebouwen 

Woonhuizen e.d. 

Rijksmonumenten, totaal 50.750 



   

29

te liggen. De belangrijkste reden die het EIB hiervoor noemt is de beperking in investeringscapaciteit van 

corporaties. 

 
4.1.3 Financiering van investeringen in monumenten 
In de periode waarover het onderzoek heeft plaats gevonden, 2006-2010, is tweederde van de investeringen van 

woningcorporaties gefinancierd met geborgde leningen van het WSW. Het verschil met een niet geborgde lening 

bij bijvoorbeeld een bank, is de hoogte van de rente. De korting op de rente kan oplopen tot 1%-punt rente. 

Een andere belangrijke financieringsbron is het eigen vermogen. Uit het onderzoek van het EIB blijkt dat voor 

een kwart van de investeringen, het eigen vermogen is gebruikt. De overige 10% van de investeringen van de 

betreffende periode werd gefinancierd door het aantrekken van leningen. Dit gebeurt op de kapitaalmarkt tegen 

marktconforme voorwaarden en door middel van speciale financieringsregelingen voor monumenten. Hierbij kan 

gedacht worden aan subsidies, fondsen van niet-overheden, sponsors en regelingen met het Restauratiefonds. 

 

Verschil in financieringswijze  

Het EIB geeft aan dat keuze voor het type financiering per corporaties zeer divers is. Een klein aantal corporaties 

met zeer veel monumentaal bezit, geeft aan dat het beroep op leningen met een borging in de toekomst 

drastisch zal teruglopen. In de afgelopen periode is er gemiddeld 70% van de investeringen in monumenten met 

geborgde leningen gefinancierd. Dit geldt overigens alleen voor corporaties met meer dan 100 monumenten. De 

verwachting is dat dit tot 2015 zal worden teruggebracht tot de helft van de investeringen.  

Maar weinig corporaties kiezen voor een type financiering. In de meeste gevallen wordt er een combinatie 

gemaakt van financieringsvormen. In de komende periode zal gecombineerde financiering steeds vaker 

plaatsvinden.  

 

De onderzoekers van het EIB verwachten een trend in de daling van aanspraak op speciale 

overheidsregelingen. Zowel de aanvraag voor rijks- als gemeentelijke subsidie zal dalen. Dit is te wijten aan de 

steeds kleiner wordende subsidiebudgetten, met name bij gemeenten. Er zal vaker een beroep moeten worden 

gedaan op financiële arrangementen van het Restauratiefonds en fondsen van niet-overheden. Daarnaast wordt 

het Restauratiefonds steeds bekender onder woningcorporaties, in de afgelopen periode waren zij niet 

voldoende op de hoogte van de mogelijkheden. 

 

Het Restauratiefonds verstrekt hypothecaire leningen met een gunstig rente tarief, onder bepaalde condities 

zelfs tot 5% onder de marktrente. Er geldt wel een maximum leenbedrag van  300.000 voor rijksmonumenten 

en  100.000 voor gemeentelijke en particuliere monumenten. Een aantal corporaties in het onderzoek hebben 

aangegeven dat zij er wordt afgezien van beroep op een speciale regeling omdat het te veel rompslomp zou zijn. 

Daarnaast krijgen bepaalde panden ook pas na de investering een monumentale status, waardoor een beroep 

niet mogelijk zou zijn. Ook wordt de reden genoemd dat woningcorporaties financieren op portefeuillebasis, dus 

voor alle activiteiten en niet op individueel project. 

 

4.1.4 Effecten van de Europese beschikking 
In hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 is er een toelichting gegeven over de Europese beschikking en de gevolgen 

hiervan op de activiteiten van woningcorporaties. Deze beschikking is in werking gestreden in 2010. De gevolgen 

hiervan kunnen daarmee nog niet worden getoetst. Wel heeft het EIB onderzoek gedaan naar de verwachting 

van corporaties die investeren in monumenten. 

 

De Europese beschikking werkt door in de investeringsruimte voor woningcorporaties. Het gedeelte dat valt 

onder de niet-DAEB activiteiten kunnen niet meer met borging gefinancierd worden, waardoor de rentelasten op 

deze investeringen zal toenemen. Dit heeft met name invloed op investeringen in multifunctionele 

accommodaties. Voorheen kon de winst van commerciële bedrijfsruimte gebruikt worden om de te korten te 
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dekken op investeringen in sociale huurwoningen. Door de Europese beschikking worden deze mogelijkheden 

beperkt. Hogere financieringslasten op de commerciële bedrijfsruimtes zorgen voor een lager financieel 

resultaat. 

 

Verwachte effecten 

De belangrijkste vraag die het EIB aan de corporaties heeft gesteld, is welk effect zij verwachten op hun 

investeringen als gevolg van de Europese beschikking. Uit de vraagstelling blijkt dat corporaties die de afgelopen 

5 jaar daadwerkelijk hebben geïnvesteerd in monumenten (aankoop, restauratie dan wel herbestemming) 

verwachten dat de maatregel er toe leidt dat zij hun investeringen met gemiddeld 6% terugbrengen. Corporaties 

met meer dan 21 monumenten verwachten een minder sterk effect van de Europese beschikking dan 

corporaties met relatief weinig monumenten. 

 

Het merendeel van de corporaties verwacht dat investeringen in monumenten niet zullen stijgen of dalen als 

gevolg van de Europese beschikking. Dit is weergegeven in figuur 4.2. Als reden hiervoor wordt door deze 

corporaties genoemd dat de investeringen in het verleden slechts een klein deel van de totale investeringen 

bedroeg. Een andere genoemde reden wordt is dat investeringen in monumenten onder de DAEB-activiteiten 

vielen en dat men van plan is dat te blijven doen, waardoor deze investeringen borgbaar blijven. Verder was een 

deel van deze corporaties al niet van plan grote investeringen te doen of hadden zij deze al terug geschroefd in 

verband met huidige financiële omstandigheden en niet specifiek de Europese beschikking. 

 

Per saldo kan de sterke terugval van activiteiten rondom monumenten, zoals genoemd in 3.4.2., niet alleen 

worden toegeschreven aan de Europese beschikking. De voorziene daling van investeringen in monumenten is 

een stuk forser dan de 6% daling die wordt verwacht door de Europese beschikking. De marktsituatie in het 

algemeen, teruglopende verkopen van bestaand bezit en de rijksheffing ter financiering van de huurtoeslag zijn 

allemaal andere oorzaken die gevolgen hebben op de investeringsruimte van corporaties (EIB, 2011).  

 

Figuur 4.2 – Het effect dat corporaties verwachten op hun investeringen als gevolg van de Europese 
beschikking, mutatie en % van de corporatie dat deze mutatie verwacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bron: EIB, 2011) 
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4.2 POLITIEKE INTERVENTIE 

 
Ook de overheid trekt zich het lot aan van cultureel erfgoed. De motivatie hierachter kan verschillend zijn; de 

Nederlandse identiteit behouden en/of geld verdienen aan waarde ontwikkeling en toerisme. Dit verschilt per 

(lokale) overheid. Wel is iedereen het eens dat er behouden moet worden. In 1999 is de nota Belvedère 

aangenomen, een rijksbeleid van vier ministeries die pleiten voor een respectvolle omgang met 

cultuurhistorische waarden binnen ruimtelijke ontwikkelingen. Het is een ontwikkelingsgerichte strategie welke 

dient als cultuurhistorisch uitgangspunt voor ruimtelijke planvormingsprocessen. De nota heeft als doel het 

verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het behouden van cultuur historisch erfgoed. Met de komst 

van de nota is in 1999 ook het projectbureau Belvedère opgericht als aanspreekpunt, aanjager en voor 

gevraagde en ongevraagde adviezen over cultureel erfgoed.  

 

Inmiddels is nota niet meer van kracht en het projectbureau niet of nauwelijks actief. Zij hebben het stokje 

overgedragen aan de Stichting Erfgoed Nederland en de in 2009 opgerichte Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed. In tien jaar tijd hebben ca. 425 projecten doorgang kunnen vinden dankzij subsidie vanuit de nota, is er 

op verschillende overheidsniveaus cultureel erfgoed opgenomen in het beleid en zijn er 3 leerstoelen tot stand 

gekomen (Belvedère, 2012).  

 

De Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE) is de huidige subsidieverstrekker. De RCE heeft een driedeling 

gemaakt in de budgeten; In stand houden, herbestemmen en restauratie. Het budget voor restauratie zal vanaf 

2012 een structureel aanspreekbare subsidie zijn met zo’n 37 miljoen per jaar. De budgeten voor in stand 

houden en herbestemmen worden jaarlijks, dan wel tweejaarlijks herzien (CRE, 2012).  

 

Ook op lokaal niveau is er aandacht voor cultureel erfgoed. Diverse gemeentes hebben cultureel erfgoed 

opgenomen in hun beleid en visies. Zo heeft de gemeente de beleidsnota ‘Monumenten, van zorg tot kans’, 

waarin het erfgoed in Hilversum wordt genoemd als bron van dynamiek (gemeente Hilversum, 2007). In deze 

nota worden verschillende wijken aangewezen om te benoemen tot beschermd stads- of dorpsgezicht. In deze 

gebieden zal vervolgens ook het bestemmingsplan worden afgestemd op de bescherming van de 

cultuurhistorische waarden. Daarnaast heeft gemeente Hilversum ook budget beschikbaar voor 

subsidieverstrekking aan eigenaren die een gemeentelijk monument wil restaureren (gemeente Hilversum, 

2009). 

 

Naast aanwijzing in het beleid en financiële middelen kan een gemeente ook praktisch meewerken aan 

behouden, herbestemmen en restaureren. Door het vergunningentraject zo kort mogelijk te houden, 

medewerking te verlenen bij bestemmingsplanwijzigingen en het zelfde doel voor ogen houden als de 

initiatiefnemer, kan een hoop tijd besparen en de kosten die hiermee gepaard gaan.  

 

4.3 DUDOK WONEN EN LOKAAL CULTUREEL ERFGOED 

 

Dudok Wonen is een middelgrote corporatie met woningbezit in de Gooi en Vechtstreek. De woningcorporatie is 

door de loop der jaren heen ontstaan door fusies van lokale particuliere woningbouw verenigingen en 

gemeentelijke woningbouw. Dudok Wonen doet haar naam eer aan. Deze corporatie bezit ruim ca. 1350 

woningen ontworpen door de architect Willem Marinus Dudok (1884-1974). De woningen zijn gebouwd in de 

periode 1915-1956. Het overgrote deel van de woningen van het ontwerp van W.M. Dudok staat in Hilversum. 

Hier was hij sinds 1915 directeur Publieke Werken en daarmee verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige 

samenhang van de architectuur in de stad. Daarnaast had hij ook zijn eigen architectenbureau met diverse 

opdrachten uit binnen en buitenland.   



   

32

Ontwerpen van W.M. Dudok 
In 1929 had hij zijn handen vol aan zijn eigen opdrachten voor het Nederlandse studentenhuis in de Cité 

Universitaire te Parijs, de Bijenkorf in Rotterdam en de opdrachten van de gemeente Hilversum. In Hilversum 

bouwde hij onder andere het nieuwe raadhuis, vier scholen, een groot aantal woningcomplexen, het ontwerp van 

het Noorderbegraafplaats en een viaduct. In 1954 ging Dudok met pensioen, hij bleef nog wel betrokken bij het 

bouwen in Hilversum. Op 6 april 1974 overleed de inmiddels beroemde architect. Dudok ligt begraven op de 

Noorderbegraafplaats in Hilversum. Hij ontwierp deze begraafplaats zelf.  

Dudok was ook een belangrijke stedenbouwkundige, en in tal van ontwerpen heeft hij gezocht naar een 

adequate toepassing van de tuinstad-gedachte in de Nederlandse omstandigheden. In Hilversum zijn 75 

ontwerpen van hem uitgevoerd. Verschillende wijken zijn volgens zijn stadsplan aangelegd. Dudok respecteerde 

het eigen karakter van de bestaande stad, hij sloot zijn woonwijken daarop aan. Om de natuur zoveel mogelijk te 

respecteren, vormen zijn wijken veelal een afronding van de gebouwde omgeving (Dudok Wonen, 2012). 

 

Cultureel erfgoed als missie 

In het jaarverslag van 2011 geeft Dudok Wonen aan dat zij ‘initiatieven nemen en zetten onze middelen in om 

samen met anderen te werken aan een sociaal en economisch vitale regio en het behoud van het culturele 

erfgoed’ (Dudok Wonen, 2012). Dudok Wonen is duidelijk trots op haar bezit en zeggen dat ze er veel aan doen 

om de culturele waarde van deze gebouwen te behouden en te versterken. Dit geldt niet alleen voor het oeuvre 

van architect W.M. Dudok maar ook voor de werken van andere architecten en gebouwen uit andere tijden.  

 

Ruim 2.000 woningen van het bezit van Dudok Wonen hebben een status van Rijksmonument, gemeentelijk 

monument dan wel onderdeel van een beschermd stads- of dorpsgezicht (Dudok Wonen, 2011). Dit is bijna 29% 

van de gehele portefeuille. Hierdoor is Dudok Wonen haast gedwongen om cultureel erfgoed op te nemen in hun 

missie. Om de strijd voor het behoud van erfgoed kracht bij te zetten, heeft Dudok Wonen in 2011 tien gebouwen 

uit hun bezit aangewezen als zijnde ‘de 10 iconen van Dudok Wonen’. Dudok Wonen zegt trots te zijn op deze 

gebouwen en willen ze met passie behouden. Dit betekent ook dat deze gebouwen (merendeel) in bezit blijven 

van de corporatie en niet worden verkocht zoals veel andere woningen in hun bezit.  

 

Leon Bobbe, directeur-bestuurder, zegt het volgende over de wijze waarop Dudok Wonen om gaat met haar 

cultureel erfgoed:  

 
Behouden wat goed en uniek is en terugbrengen in de oude staat maar wel met de huidige 

comfortwensen. Het geven van een nieuwe bestemming en daarmee een nieuwe toekomst van 

industrieel erfgoed. En als laatste nieuwbouw waarbij wij altijd streven naar het realiseren 

van monumenten van de toekomst. (Dudok Wonen, 2011) 

 

Dit betekent overigens niet dat Dudok Wonen tot in het oneindig zal blijven investeren. In een interview met de 

directeur Ontwikkeling, haalt hij een voorbeeld aan van investeren maar terugverdienen op de lange termijn. Het 

voorbeeld betreft het project De Bloemenbuurt in Hilversum, 600 woningen van de hand van architect W.M. 

Dudok uit de het begin van zijn carrière. Het waar mogelijk herstellen van de woningen in de oude 

architectonische staat maar wel aanpassen naar de hedendaagse woonwensen kost al gauw tussen de 50.000 

en 60.000. Met een huur van 450 kan dit niet op korte termijn terug verdient worden en is de corporatie 

afhankelijk van de waarde bij verkoop. Hierbij is Dudok Wonen dus afhankelijk van de waarde ontwikkelingen op 

de woningmarkt. Aan de voorkant van een project met bijbehorende investering is het lastig om te voorspellen 

hoe de woningmarkt bij verkoop na 10 a 15 jaar er bij zal staan. In het interview geeft de directeur Ontwikkeling 

aan hoe de complexiteit van investeren in cultureel erfgoed in elkaar zit: “Op het moment dat een architect aan 

de gang gaat met een krap budget dan krijg je uiteindelijk waar je voor betaalt. En in het ergste geval ook nog 

met goedkope materialen, dus niet duurzaam in de tijd. Of zeg je, waar wij als Dudok Wonen expliciet voor 



   

33

kiezen, ‘ik geef de architect ruimte en extra budget voor de woning, zodat er op die manier duurzame gebouwen 

voor de toekomst ontstaan. En als het een beetje meezit dus ook de monumenten van de toekomst” (Dudok 

Wonen, 2011). Het blijkt allemaal een kwestie van kiezen, want budgetten rijken niet meer tot de hemel en 

bijstand van de gemeenten is de laatste jaren ook flink teruggelopen. Dudok Wonen moet keuzes maken en zij 

kiezen er liever voor om een object goed aan te pakken dan drie half. Dit brengt uiteraard consequenties mee, 

maar daar kan niet aan worden ontkomen. 

 
Onderstaand een fotocompilatie van een selectie cultureel erfgoed dat onder de hoeden van Dudok Wonen is. 

Van links naar rechts en boven naar beneden zijn dit de volgende gebouwen: Politiepost Kleine dirft, Hilversum; 

Godelindebuurt, Bussum; Vredekerk, Bussum, Veenshof, Hilversum; Fabrikeurswoning, Hilversum; 

Bloemenbuurt, Hilversum; Openbare Leeszaal, Hilversum; voormalige Nienke van Hichtumschool, Hilversum. 
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4.4 DEELCONCLUSIE 

In voorgaand hoofdstuk is op basis van het onderzoeksrapport van het EIB uit 2011 een beeld geschetst van de 

activiteiten van woningcorporaties omtrent hun monumenten in de afgelopen decennia. Uit dit onderzoek blijkt 

ook dat het toekomstbeeld voor de komende vijf jaar minder vooruitstrevend is. Naar verwachting zal het aantal 

restauraties halveren en zich concentreren op het huidige bezit. Met name herbestemmingactiviteiten komen  stil 

te liggen. De belangrijkste reden die het EIB hiervoor noemt is de beperking in investeringscapaciteit van 

corporaties. De EU beschikking speelt hierin een belangrijke rol, alleen sociale woningen kunnen nog worden 

met waarborg worden gerealiseerd. Een gebouw dat herbestemd kan worden leent zich vaak niet voor 100% 

sociale huurwoningen. Daarnaast zijn duurdere woningen en andere functies nodig om het project financieel 

haalbaar te maken. Met het oog hier op, dient de volgende deelvragen te worden beantwoord: 

 

3. Welke rol is weggelegd voor een woningcorporatie bij deze investeringen? 

Zoals geconcludeerd in deelvraag 1 en 2, zijn woningcorporaties haast gedwongen om te investeren in cultureel 

erfgoed. Dit geldt met name voor het eigen bezit. Als eigenaar van het gebouw en medeverantwoordelijke van 

de leefomgeving, zal een corporatie al snel de rol aan nemen van initiatiefnemer. De woningcorporatie moet een 

keuze maken in het type investering en de mate van investering. Worden woning (extern) gerestaureerd of ook 

aangepast aan hedendaagse eisen. De wijze van financiering speelt hier ook een belangrijke rol bij. 

Woningcorporaties kunnen onder gunstige voorwaarden gewaarborgde leningen afsluiten. Echter zijn hier eisen 

aan gesteld, die invloed kunnen hebben op de mate van investering. Zo moeten de woningen sociaal verhuurd 

worden. Een grote huurverhoging kan er toe leiden dat de woning de sociale grens overschrijdt en daardoor de 

financiering niet meer via het WSW kan worden afgesloten. 

 

Daarnaast is een andere vorm van investering herbestemmen, waarbij vaak gebouwen aangekocht worden om 

vervolgens te worden omgebouwd tot woonruimte of andere functies. De hoogte van de investering hangt af van 

de staat van onderhoud van het gebouw en de flexibiliteit. Afhankelijk van het type gebouw en de locatie, worden 

er ook andere functies toegevoegd dan alleen wonen. Zo kan kantoorruimte, horeca of maatschappelijke 

voorzieningen een goede aanvulling zijn. De opbrengsten van verhuur of verkoop van deze ruimtes komen ten 

goede aan de investering in het project. Dit vergroot de kans dat een project financieel haalbaar is. 

De inzet van andere partijen speelt ook een belangrijke rol bij de investering in cultureel erfgoed. Het Rijk kan 

bijdrage met kennis en financiële middelen. Alhoewel van dit laatste niet al te grote bijdrage moet worden 

verwacht, budgeten worden steeds kleiner. De lokale overheid kan hulp bieden door behoud, restauratie en 

herbestemming mogelijk te maken dankzij medewerking in het vergunningentraject. 

 

4. In hoeverre draagt Dudok Wonen bij aan het behoud van cultureel erfgoed in de regio Gooi en 

Vechtstreek? 

Dudok Wonen bezit een groot deel van het oeuvre van de architect W.M. Dudok. Ca. 1350 woningen vallen 

onder de hoede van de corporatie. Een groot deel van deze woningen zijn een gemeentelijk monument of 

behoren bij een beschermd stads- of dorpsgezicht. Dit geldt ook voor woningen van andere architecten uit 

dezelfde bouwperiode. De corporatie staat hierdoor met alle veranderingen of verbetering in de schijnwerper van 

de gemeentes maar ook de gebruikers/bewoners en de liefhebbers van cultureel erfgoed. Met bijna 30% van het 

bezit van Dudok Wonen ontkomen zij niet aan het aandacht schenken aan cultureel erfgoed in hun beleid. Door 

de ervaring die Dudok Wonen heeft opgebouwd door de jaren heen met het onderhoud en behouden van ‘hun’ 

cultureel erfgoed, kunnen er bewuste keuzes worden gemaakt over de toekomst van dit gebouwde erfgoed. Met 

de 10 iconen die zijn aangewezen laat Dudok Wonen zien waar zij voor staan en hoe hoog zij cultureel erfgoed 

in het vaandel hebben. Daarnaast bewijzen de continue projecten die in uitvoering zijn -in de categorieën: in 

stand houding, herbestemming en restauratie- dat er ook daadwerkelijk wordt geïnvesteerd. Dit blijkt onder 

andere uit de bestuderen van de jaarverslagen vanaf 2005 tot heden. 
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5. METHODOLOGIE 

In dit hoofdstuk staat de overstap van theorie naar empirie centraal In voorgaande hoofdstukken zijn de eerste 

vier deelvragen beantwoord, op basis van literatuur, bestaande interviews en onderzoekrapporten van derden. 

De laatste deelvraag zal beantwoord worden met de empirische bevindingen, welke uiteen worden gezet in 

hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk geeft een weergave van de onderzoeksmethode die is toegepast en de 

totstandkoming van het empirisch onderzoek. De totstandkoming van het empirisch onderzoek wordt 

weergegeven in 5 stappen. Deze stappen zijn gebaseerd op het stappenmodel van Alan Bryman (Bryman, 2012 

pag. 185) om een ‘social survey’ te realiseren. Alvorens er wordt begonnen met het doorlopen van dit 

stappenmodel, wordt de context waarbinnen het onderzoek plaats vindt weergegeven. 

 

5.1 CONTEXT 

 
In deze paragraaf zal de context duidelijk worden gemaakt waarbinnen het onderzoek plaats vindt. Zoals 

omschreven in hoofdstuk 1, is de aanleiding van deze thesis de herontwikkeling van de Melkfabriek in Hilversum. 

De Melkfabriek wordt in de thesis als casus gebruikt. De Melkfabriek is gelegen in de wijk Over ’t Spoor in 

Hilversum aan de Larenseweg. De Larenseweg vormt een fysieke grens tussen de Geuzenbuurt, Elektrobuurt en 

Kleine driftbuurt in de wijk Over ’t Spoor. Daarnaast is de Larenseweg al meerdere eeuwen een belangrijke 

verbindingsweg tussen Hilversum en Laren. 

 

Om te onderzoeken wat erfgoed betekent voor de buurt, is er voor gekozen om een tweede buurt bij het 

onderzoek te betrekken. Op deze wijze kan er een vergelijking gemaakt worden tussen de buurten en kan er 

worden uitgesloten of een verband of verschijnsel toeval is of niet. Zoekende naar een vergelijkbare buurt in de 

omgeving Gooi en Vechtstreek -met cultureel erfgoed uit dezelfde periode wat geen woongebouw is, waar 

herontwikkeling heeft plaatsgevonden, dan wel wat een monumentale status heeft verworven- is er gekozen voor 

de buurt rondom de St. Joseph kerk. De St. Joseph-kerk is gelegen aan de Minckelerstraat in Hilversum. Ook de 

Minckelerstraat is een van de belangrijke radialen uit het hoofdwegennet in Hilversum. Bij toeval behoren deze 

twee buurten tot dezelfde wijk in Hilversum, hier is niet bewust voor gekozen. Als eerst zal er een omschrijving 

worden gegeven van de gemeente Hilversum en specifiek de wijk Over ’t Spoor, waar beide buurten zich 

bevinden. Deze context is van belang om aan te geven in wat voor een sociale context de  buurten zich 

bevinden en of de geschiedenis van de buurt een rol speelt bij de identiteit en waardering van het cultureel 

erfgoed. Vervolgens zal de gebouwde omgeving van beiden buurten met haar cultureel erfgoed worden 

beschreven. 

 
5.1.1 De gemeente Hilversum 
Hilversum is de grootste gemeente qua bevolking van het Gewest Gooi en Vechtstreek.  In 2011 telde de 

gemeente 84.984 inwoners (CBS, 2011). Hilversum loopt wat betreft de vergrijzing voor op de ontwikkeling in 

heel Nederland (15,0% per 01-01-2009). Het percentage 65-plussers (17,8% in 2009) is de laatste  jaren echter 

stabiel gebleven (Hilversum, 2011). 

 

In 1964 bereikte het inwonertal zijn hoogte punt met 103.434 inwoners. Mede dankzij de aansluiting op het 

spoorwegnet in 1874 groeide de bevolking flink in omvang. Van geïsoleerd heidedorp waar de bevolking in zijn 

levensonderhoud voorzag van landbouw en kleinschalige nijverheid, ontwikkelde Hilversum zich tot 

forensendorp en na de tweede wereldoorlog tot werkgemeente (Hilversum, 2011). De daling die zich na het 
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hoogtepunt inzette is mede te danken aan de onduidelijke gemeente politiek (Visser, 2012). Onder meer het 

halverwege staken van de aanleg van een vierbaans rondweg, het wegtrekken van de industrie, een periode met 

grootschalige leegstand van de winkels in het centrum en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden, hebben hier 

aan bij gedragen. Door de sterk dalende inwonersaantal, noodgedwongen sloopacties en een kostbare 

restauratie van het raadhuis, in jarenlange forse financiële problemen. Ook de aanhoudende verkeersproblemen 

hebben hun tol geëist. Positief waren de uitbreiding van de omroep met de commerciële zenders, de komst van 

het Europees hoofdkantoor van Nike en de bouw van het succesvol gebleken museum Beeld en Geluid. De 

laatste jaren laten weer een voorzichtige stijging zien van het inwonertal. Aan de oostkant wordt Hilversum in de 

nabije toekomst uitgebreid met het plan-Anna’s Hoeve (Hilversum, 2011). 

 

Hilversum telt ruim 230 rijksmonumenten, enkele provinciale monumenten en ruim 330 gemeentelijke 

monumenten, waarvan de meeste in de periode 2008-2010 de monumentenstatus hebben gekregen. Bijna alle 

monumenten in Hilversum zijn gebouwd in de 19e en 20e eeuw (’t Gooi, 2012). 
 
5.1.2 Hilversum Oost / Over ’t Spoor 
Het deel van Hilversum dat ten oosten was komen te liggen van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort, de 

zogenaamde Oosterspoorlijn, werd al snel na de aanleg er van in 1874 Over ’t Spoor genoemd. De spoorlijn 

sneed het dorp in twee delen maar dit leek gedurende de eerste jaren nog geen probleem. Aan het oostelijke 

kant van de lijn bevonden zich op dat moment bouwlanden/enggronden van Hilversumse boeren. Er stonden 

slechts enkele woningen. De groei van dit gedeelte van Hilversum liep vrij rustig in vergelijking met de rest van 

Hilversum. Het waren voornamelijk spoorweg mensen die hier kwamen wonen. Na een aantal jaar bespoedigde 

de groei en werden er woningen gebouwd langs de bestaande radialen; oude zandwegen die diende als 

verbindingsweg of belangrijk waren voor landbouw en schapenteelt.      

        

Nieuwe bewoners kwamen niet alleen uit het oude dorp, ook vestigde zich er veel ‘immigranten’; mensen uit 

andere streken van het land. De weinig vruchtbare landbouwgronden met lage grondprijs kregen na de aanleg 

van de spoorlijn al gauw een nieuwe functie. Vanuit de opkomende industrie bleek er interesse te zijn voor de 

grond. Aanvoer van grondstoffen en afvoer van producten waren hier makkelijker en goedkoper. Met de komst 

van deze ‘nieuwe’ industrie veranderde ook de samenstelling 

van de bevolking. Fabrieken die zich hier vestigde namen ook 

hun personeel mee van elders, waar zij (arbeiders)woningen 

voor bouwden. De wijk ontwikkelde zich met een afwisselend 

karakter door de aanwezigheid van boerderijen, 

arbeiderswoningen, ‘burgermanswoningen’ en villa’s voor de 

directie van de bedrijven. Men de invoering van de woningwet 

in 1901 nam de woningbouw flink toe. Inmiddels was Over ’t 

Spoor uitgegroeid tot een bijzondere wijk. De verscheidenheid 

aan woningen, winkels, bedrijven etc. zorgde voor een 

afwisselend geheel. De cafés en logementen in de omgeving 

van de Kleine Drift zorgde regelmatig voor onrust in de wijk. Dit 

is ook de reden dat in de een politiepost hier gebouwd werd, 

ontworpen door architect W.M. Dudok. De wijk blijf zich ook in 

de 20e eeuw ontwikkelen. Met name de 

woningbouwverenigingen hadden een belangrijke inbreng, 

grootschalige woningbouwprojecten (vele ook ontworpen door 

W.M. Dudok) drukte een stempel op de wijk.     (bron: gemeente Hilversum, n.d.) 
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Vandaag de dag bestaat de wijk Over ’t Spoor bestaat uit de Geuzenbuurt, Elektrobuurt en Kleine driftbuurt. 

Samen met nog twee buurten vormen ze de officiële wijk Oost. De wijk onderscheidt zich van andere wijken en 

buurten door een cumulatie van fysieke vraagstukken (kleine woningen, smalle straten, veel overlastsituatie met 

bedrijventerreinen).  

 

De wijk heeft al vanaf oudsher binnen Hilversum een negatief imago. Er wonen veel mensen van 65 jaar en 

ouder, er staan veel oude en kleine woningen in een hoge dichtheid en het spoor en aanwezige industrie 

veroorzaken een eeuw later nog steeds geluidshinder en barrière werking (DSP, 2002). Uit onderzoek van het 

DSP in opdracht van de gemeente Hilversum in 2002, blijkt dat Over ’t Spoor veruit het laagste percentage 

mensen heeft die in het algemeen tevreden is met de wijk. Men is bewust van het slechte imago. Op basis van 

het onderzoeksrapport van DSP heeft de gemeente Hilversum Over ’t Spoor aangewezen als prioriteitswijk. Met 

de middelen die destijds vrijkwamen vanuit met het ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) vanuit de 

overheid, is er een plan van aanpak gemaakt en reeds voor een groot deel uitgevoerd. Het stationsgebied is 

aangepakt, braakliggende (industrie)terreinen hebben een nieuwe eigenaar/bestemming gevonden. De 

gemeente en woningcorporaties zijn in gesprek met de eigenaren van de winkeltjes aan de achterzijde van het 

spoor, om ze te motiveren in onderhoud. Ongewenste bedrijfsvoering (bordeel) is verdwenen en regels voor de 

aanwezige coffeeshop zijn aangescherpt. Aanpak van de woningen en woonomgeving is echter lastig. In Over ’t 

Spoor is een hoog percentage particulier bezit. Diverse stimuleringsmaatregelen zijn op touw gezet om 

huiseigenaren aan te sporen, helaas is dit beperkt van de grond gekomen.  

 

Ook na de ISV-periode is de gemeente nog niet klaar met Over ’t Spoor. In 2012 worden diverse straten opnieuw 

ingericht en verijzen er verschillende pleintjes en speelgelegenheden, mede dankzij verschillende 

buurtinitiatieven. Onderstaand een impressie van Over ’t Spoor aan het begin van de 20e eeuw en vandaag de 

dag. 

 

5.1.3 Elektrobuurt/ Melkfabriek en omgeving 
 

De Melkfabriek is gebouwd in 1954 in opdracht van de Verenigde Gooise Melkbedrijven. In 1957 werd het door 

prins Bernhard geopend. Tot eind 2005 was het in gebruik door Campina Melkunie voor het verwerken van melk 

tot zuivelproducten (Dudok Wonen, 2011). Zoals toegelicht in de inleiding van deze paragraaf, is de Melkfabriek 

gelegen aan de Larenseweg. Een belangrijke radiaal binnen het hoofdwegennet van de gemeente Hilversum. De 

straat verbindt Hilversum en Laren en wordt vanaf de 19e eeuw intensief gebruikt (’t Gooi, n.d.). Aan de 

Larenseweg staan een ratjetoe van bouwwerken en functies. Direct tegenover de Melkfabriek is een rij typische 

jaren ’30 woningen gelegen, verder zijn er een aantal bedrijfspanden, busremise en een nieuw te bouwen school 

te vinden. De achterzijde van de Melkfabriek grenst aan de Eemnesserweg. Aan deze brede ‘laan’ staan veel 

zogenoemde en populaire jaren ’30 woningen (Funda, 2012). In de straat zijn aan weerszijde parkeerhavens 

gesitueerd. De zijstraten van de Eemnesserweg monden uit de ‘echte’ Elektrobuurt. Dit zijn de 6e en 14e 

woningbouwcomplexen van W.M. Dudok. Deze kleine lage woningen zijn direct aan de smalle straat gelegen 

waar geen ruimte is voor de auto (’t Gooi, n.d.).  

 

5.1.4 Kleine driftbuurt / St. Josephkerk  en omgeving 
Ook de Minckelerstraat is een van de belangrijke radialen uit het hoofdwegennet in Hilversum. De weg loopt via 

Anna’s Hoeve richting Baarn (www.hilversumbeterbereikbaar.nl, 2012). De st. Joseph kerk is in 1936 gebouwd 

en in gebruik genomen. In 1994 sloot de kerk zijn deuren en werd het tijdelijk gebruikt als oefenruimte van het 

Radiokamerorkest. In 1995 werd het verkocht aan de voormalige woningstichting Dudok (tegenwoordig Dudok 

Wonen) en twee jaar later herbestemd tot 31 koop- en huurappartementen (’t Gooi, n.d.). Naast de kerk is de 

Veenshof gelegen, 21 arbeiderswoningen gebouwd in dezelfde periode als de kerk. Deze huurwoningen zijn 

gemeentelijk monument en in bezit van Dudok Wonen. 
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De kerk wordt deels omringt door het in 1919 en 1925 gebouwde 8e en 9e woningbouwcomplex van W.M. 

Dudok. In 1998 is het 8e woningbouwcomplex gesloopt, te samen met het voormalige slachthuis op deze locatie 

en het marktplein. Hiervoor zijn diverse nieuwbouwwoningen teruggebouwd. 

Het 9e woningbouwcomplex, gelegen rondom het Zwaluwplein is recentelijk gerenoveerd en aangepast aan 

hedendaagse wooneisen/wensen. Hierbij zijn diverse woningen samengevoegd. De overige woningen in deze 

buurt zijn ook gebouwd in de periode 1920 tot 1930 (Funda, 2012). Deze woningen zijn over het algemeen vrij 

klein maar worden gekenmerkt door een voor- en achtertuin. De straten zijn vrij smal, er is dan ook geen 

rekening gehouden met de opkomst van de auto en daarmee parkeergelegenheid. Bewoners en bezoekers zijn 

genoodzaakt om deels op het trottoir te parkeren.  

 

 
Onderstaande afbeelingen v.l.n.r. en v.b.n.o.: St. Josephkerk, Lucentgebouw, Oosterspoorplein, Cafe Dudok, voormalig basisschool 

Kruispunt, de Melkfabriek, woningen Hoge Larenseweg, de Veenshof. 
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5.1 ONDERZOEKSMETHODE 

 

Stap 1: De keuze voor een enquête  

Om het theoretisch onderzoek te steunen en meer vorm en inhoud te geven, is er voor gekozen om een 

kwantitatief onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek heeft betrekking op de mening van omwonende van het 

cultureel erfgoed zoals genoemd in paragraaf 4.3. Door het uitvoeren van kwantitatief onderzoek kan er worden 

onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van verbondenheid en waardering door omwonenden en dit zo ook 

onderdeel uitmaakt van hun identiteit zoals gesteld wordt in hoofdstuk 2. 

 

5.1.1 Voor- en nadelen van kwantitatief onderzoek 

Er is gekozen voor het verspreiden van enquêtes, om op deze manier de gezochte informatie te achterhalen. 

Enquêtes hebben, net als andere kwantitatieve onderzoeksmethodes, voor- en nadelen. Het voordeel van het 

verspreiden van enquêtes is dat er in een kort tijdsbestek, een groot aantal mensen bereikt kan worden, dit in 

tegenstelling van bijvoorbeeld het afnemen van interviews. Daarnaast is er ook bij het verwerken van data een 

grote tijdwinst te behalen (Bryman, 2012). Data kan gemakkelijk ingevoerd worden, daar het vaak eenduidige 

antwoorden zijn (keuzen antwoorden). Het verwerken van antwoorden op open vragen kost echter weer meer 

tijd. Een ander voordeel, ten opzichte van bijvoorbeeld interviews, is dat de antwoorden meer anoniem ingevuld 

worden. Er is geen interviewer aanwezig die mogelijk (negatief) invloed kan hebben op het beantwoorden van de 

vragen (Bryman, 2012). Daarnaast is een enquête ook gemakkelijker voor een respondent; deze kan de 

vragenlijst op zijn/haar gemak in vullen in de eigen omgeving, zonder daar speciaal tijd voor vrij te moeten 

maken. 

 

De nadelen zijn ook aanwezig, er is niet iemand aanwezig die een toelichting kan geven op een vraag welke 

mogelijk lastig te begrijpen is. Ook moeten sommige mensen wat gestimuleerd worden om een open vraag te 

beantwoorden, in dien deze te ingewikkeld is of wat meer denkwerk vereist, wordt deze vaak snel over geslagen. 

Daarnaast kan ook de interesse van de respondent afnemen in de enquête wanneer de vragen niet op hem/haar 

van toepassing zijn of als er te veel vragen worden gesteld. De uiteindelijke antwoorden kunnen hierdoor worden 

beïnvloed. Daarnaast zijn er nog wat andere nadelen zoals de onmogelijkheid om aanvullende data te 

achterhalen, de enquête mogelijk niet voor iedereen geschikt is om in te vullen. Belangrijke nadelen zijn verder 

het grote risico op ontbrekende data; men kan ook vragen over slaan. En het grootste nadeel van enquêtes is de 

kans op een laag aantal respondenten. 

 
5.1.2 Secundaire bronnen 

Naast een buurt enquête is er ook gebruik gemaakt van de Integrale Veiligheidsmonitor uit 2009. Dit is een 

rapportage opgesteld door de gemeente Hilversum, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek 

en de ministeries van BZK en Justitie. Het betreft een onderzoek onder de bevolking van 15 jaar en ouder over 

de leefbaarheid van de woonbuurt, beleving van onveiligheid, buurtproblemen en andere leefbaarheid kwesties. 

Ook het functioneren van de politie en gemeenten wordt hier in meegenomen. Het onderzoek wordt op 

gemeentelijk en landelijkniveau uitgevoerd. De onderzoeksgegevens zijn verzameld in het najaar van 2009 

doormiddel van vragenlijsten. De uitkomst dient al belangrijk hulpmiddel voor alle bestuurslagen bij het 

optimaliseren van het beleid. 

5.2  OPERATIONALISATIE 

Stap 2: De keuze voor steekproef en steekproefgrootte 

De Melkfabriek is gelegen aan de Larenseweg. De Larenseweg is naast een eeuwen oude verbindingsweg 

tussen Hilversum en Laren, ook een scheiding tussen de Kleine driftbuurt, Elektrobuurt en de Geuzenbuurt in de 

wijk Oude wijk Over ’t Spoor. Deze buurten zijn statistisch vastgelegd en worden zowel door de gemeente 

Hilversum als door hogere overheden en het CBS gehanteerd. De Melkfabriek staat midden op de grens tussen 
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de Elektrobuurt en de Geuzenbuurt. De directe omgeving van De Melkfabriek, met ongeveer een straal van 150 

meter rondom de Melkfabriek (rekening houdend met en aangepast aan het bestaande stratenplan) zal behoren 

tot de streekproef. Er is gekozen voor deze straal omdat een grotere straal omwonenden zou betrekken die 

wellicht de Melkfabriek minder beleven door de stedenbouwkundige opzet van de wijk. De steekproefgrootte 

omvat 175 adressen. Hoewel volgens de gemeentelijke buurtgrenzen, de 175 adressen binnen de Elektrobuurt 

vallen, zullen waarschijnlijk veel bewoners van deze adressen niet van mening zijn dat zij in de Elektrobuurt 

wonen. Voor de leesbaarheid van het onderzoek wordt deze steekproef wel Elektrobuurt genoemd. 

 

Zoekende naar een vergelijkbare buurt in de omgeving Gooi en Vechtstreek -met cultureel erfgoed uit dezelfde 

periode wat geen woongebouw is, waar herontwikkeling heeft plaatsgevonden, dan wel wat een monumentale 

status heeft verworven- is er gekozen voor de buurt rondom de St. Joseph kerk. De St. Joseph-kerk is gelegen 

aan de Minckelerstraat in Hilversum. Ook de Minckelerstraat is een van de belangrijke radialen uit het 

hoofdwegennet in Hilversum. De weg loopt via Anna’s Hoeve richting Baarn (www.hilversumbeterbereikbaar.nl, 

2012). Ook in de Kleine Driftbuurt, de buurt waarbinnen de St. Joseph kerk valt, is gekozen voor een 

steekproefgrootte van omwonende binnen een straal van 150 meter rondom dit gebouw, waar bij er rekening is 

gehouden met en aangepast aan het bestaande stratenplan. De steekproefgrootte omvat in deze buurt 150 

adressen. In onderstaand figuur is een kaart weergegeven met hierin de afbakening van de steekproef. De ster 

geeft de locatie weer van het beeld bepalende culturele erfgoed.  

 

Figuur 5.1 – Enquête gebieden weergegeven op de kaart 

 
(bron: Google Maps en eigen bewerking) 

 

Stap 3: Formulering van de vragenlijst  

Voor het opstellen van de vragenlijst zijn diverse sociale enquêtes bekeken om een indruk te krijgen van welke 

vragen wel en niet thuis horen in een dergelijke enquête.  De inleidende vragen van de enquête omvatten 

persoonlijke vragen, waarvan de verschillende onderwerpen later gebruikt kunnen worden als 

‘bewonerskenmerken’. Dit betreffen vragen over leeftijd, wooncarrière en gezinssamenstellingen. De meeste 

vragen in de enquête zijn keuze vragen, een aantal zijn open vragen waar een getal moet worden ingevuld. In de 

enquête worden verder zo min mogelijk open vragen gesteld. Dit voorkomt dat er veel data ontbreekt doordat 

mensen de vraag over slaan omdat ze het niet begrijpen, geen zin hebben om een uitgebreid antwoord in te 

vullen of geen antwoord weten (Bryman,2012).  
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Vervolgens is er gekeken naar de informatie welke van belang lijkt te zijn voor dit onderzoek, dit op basis van de 

reeds opgedane kennis uit voorgaande literatuur. Uit de literatuur, zoals behandeld in hoofdstuk 2, lijken drie 

onderwerpen een verband met elkaar te hebben: contact met de buurtbewoners, verbondenheid met de buurt en 

de waardering voor het aanwezige (gebouwde) cultureel erfgoed. Na de inleidende vragen is de enquête 

ingedeeld in categorieën met de voornoemde onderwerpen. De vragen zijn gesteld in de vorm van stellingen, 

waarbij een zevenpunten schaal is gebruikt om te antwoorden. Dit varieert van zeer oneens tot zeer eens en van 

zeer ontevreden tot zeer tevreden. In een aantal gevallen gaat het om gecategoriseerde antwoorden (bijv. Een 

keer per week, een keer per maand, nooit). Om omwonenden een kans te geven hun mening te uiten over 

cultureel erfgoed en wellicht interessante/opvallende uitspraken te ontdekken maar ook om te voorkomen dat 

antwoorden worden uitgesloten, wordt er aan het eind van de enquête hier ruimte voor geboden. 

 

De drie onderwerpen (contact, verbondenheid en waardering) worden gebruikt als parameters. Door het 

samenvoegen van de antwoorden van de vragen die bij het onderwerp horen, ontstaan er samengestelde 

variabelen. De variabele ‘contact’ bestaat uit zeven vragen over de contacten met buren. Drie vragen gaan over 

de mate van tevredenheid met buren, dit zijn ordinale vragen met een zevenpunten schaal van ‘zeer ontevreden’ 

tot ‘zeer tevreden’. Vier vragen gaan over de intensiteit van het contact. De interne betrouwbaarheid van de 

variabele dient te worden gemeten (of daadwerkelijk het kenmerk dat gemeten moet worden ook wordt gemeten 

met deze variabele). Hiervoor wordt de Cronbach’s alpha gebruikt. De waarde van de alpha ligt tussen 0 en 1. 

De acceptabele waarde verschilt per wetenschap en wetenschapper. Doorgaans wordt een waarde vanaf 0,700 

gezien als betrouwbaar (Bryman, 2012). In tabel 5.2 is de Cronbach’s alpha weergegeven. 

De samengestelde variabele Contact wordt gevormd door onderstaande vragen en stellingen: 
• Hoe tevreden bent u met het contact met uw directe buren? 

• Hoe tevreden bent u met het contact met de overige mensen in uw buurt? 

• Hoe tevreden bent u met de aandacht die de mensen in uw buurt voor elkaar hebben? 
• Hoe is het contact met uw directe buren? (mate van contact) 

• Hoeveel andere mensen kent u in uw buurt (directe buren niet meegeteld? 
• Hoe is het contact met de andere mensen in uw buurt? (mate van contact) 

• Waar wonen de meeste van uw vrienden? 

 
De variabele ‘verbondenheid’ bestaat uit 12 stellingen met het onderwerp ‘verbondenheid aan de buurt’. Deze 

ordinale stellingen met een zevenpunten schaal van ‘zeer oneens’ tot ‘zeer eens’, hebben betrekking op het 

gevoel dat mensen bij hun buurt en buurtgenoten hebben. Ook voor deze variabele is een betrouwbaarheidstest 

gedaan, doormiddel van de Cronbach’s Alpha te berekenen. Het resultaat is eveneens te lezen in tabel 5.2. 

De samengestelde variabele Verbondenheid wordt gevormd door onderstaande stellingen. 

• Ik voel mij veilig in mijn woning 

• Ik voel mij niet thuis in mijn buurt  

• Ik ben trots op de geschiedenis van mijn buurt 

• Ik voel mij onveilig in mijn buurt 

• Ik ben trots op de uitstraling van mijn buurt 

• De mensen in deze buurt hebben dezelfde normen en waarden 

• Ik voel mij verbonden met de mensen in mijn buurt 

• De mensen in mijn buurt hebben aandacht voor hun omgeving 

• Mijn buurt heeft een slecht imago 

• Ik ben gehecht aan mijn buurt 

• Ik wil altijd in deze buurt blijven wonen 

• Ik heb spijt dat ik in deze buurt ben komen wonen 
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Tabel 5.2 – Cronbach’s alpha samengestelde variabelen 
 Contact Verbondenheid Waardering 
Cronbach’s Alpha 0,765 0,839 0,830 
(bron: Enquête Buurtidentiteit & Cultureel Erfgoed Hilversum, 2012) 

 

Voor de samengestelde variabele ‘waardering’, is dezelfde toetsmethode toegepast als voor de variabele 

Verbondenheid. Deze variabele is samengesteld uit 7 items. De betrouwbaarheidswaarde voor deze vraag is 

tevens weergegeven in de tabel 5.2.  De samengestelde variabele Waardering wordt gevormd door 

onderstaande stellingen. 

• De arbeiderswoningen aan de Veenshof/ politiepost van W.M. Dudok herrinert mij aan de geschiedenis 

van mijn buurt. 

• Ik hecht veel waarde aan de oude gebouwen in mijn buurt. 

• De voormalige St. Joseph kerk/Melkfabriek heeft een positieve invloed op het aanzien van mijn buurt. 

• Er zijn veel oude gebouwen in  mijn buurt die van mij gesloopt mogen worden. 

• De oude gebouwen in mijn buurt zorgen voor een bijzondere sfeer. 

• Door de oude gebouwen in mijn buurt voel ik mij thuis. 

• Onderhoud en renovatie van oude gebouwen vind ik belangrijker dan sloop en nieuwbouw. 

 

Na het opstellen van een concept enquête, is deze besproken met de facultaire begeleider. Vervolgens is de 

enquête bijgeschaafd. Het tweede concept is getest op 7 personen met diverse woonplaatsen en 

opleidingsniveau. Naar aanleiding hiervan is een definitieve enquête opgesteld. Een aantal vragen gaan expliciet 

over gebouwen in de omgeving. Hierin verschillende de enquêtes voor de twee buurten van elkaar. Zie voor de 

definitieve enquêtes bijlage I en II. 

 

5.3  AANPAK EN BEOORDELING EMPIRISCHE ANALYSE 

 

Stap 4: Vragenlijst verspreiden + ophalen en non-respons 

Voor het verspreiden van de enquête is een persoonlijke deur-aan-deur verspreiding gekozen. De adressen 

zoals genoemd in de vorige stap zijn persoonlijk benaderd met een korte toelichting van de inhoud en het doel 

van de enquête en vervolgens de vraag of zij de enquête willen invullen. Enkele dagen later werd de enquête 

weer opgehaald. Wanneer bewoners niet thuis waren, is de enquête in de brievenbus gegooid.  

 

Om de respons te verhogen zijn vooraf de volgende maatregelen genomen: 

- Bij de enquête is een heldere brief geschreven met hierin het doel van de enquête en een uitleg over 

hoe en door wie de vragen beantwoord dient te worden (zie bijlage I en II).  

- In de brief zijn contactgegevens genoemd in geval van vragen. 

- In de brief is benoemd hoe veel tijd het invullen van de enquête ongeveer in beslag neemt. 

- In de brief is er een mogelijkheid genoemd om de enquête online in te vullen via www.thesistools.com 

- Onder de respondenten worden drie VVV-waardenbonnen verloot ad.  15.- (Bryman, 2012). 

 

De enquêtes zijn verspreid op twee zaterdagen rond 12.00u in mei en op de opvolgende dinsdag rond 18.00u 

weer opgehaald. De dagen en tijdstippen zijn gekozen om zo veel mogelijk mensen thuis te treffen. Helaas is 

ondanks de vooraf genomen maatregelen zoals hierboven genoemd niet voldoende geweest om een hoog 

responsaantal te generen. In de omgeving Melkfabriek zijn er 51 respondenten geweest. Van dit aantal hebben 

21 respondenten de enquête online ingevuld. In de omgeving St. Joseph kerk zijn er 16 online respondenten 

geweest, met een totaal respons van 29. Opvallend is dat bij beide enquêtes, meer dan de helft van de 
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respondenten er voor gekozen hebben om de enquête online in te vullen. De totale responsscore is 24,6%, 

echter bleken tijdens de data verwerken een aantal enquête te summier of zelfs niet ingevuld. Om vertroebeling 

van de data te voorkomen zijn deze enquêtes niet ingevoerd als data. De gecorrigeerde responsscore is 

hierdoor 22,7% 

 

De exacte reden voor het lage responsscore is moeilijk te achterhalen, echter zijn er wel een aantal mogelijke 

oorzaken te benoemen. De enquête rondom de Melkfabriek is verspreid op zaterdag  5 mei 2012. Dit was het 

einde van de meivakantie van het basisonderwijs. In deze kinderrijke buurt is het mogelijk dat veel bewoners nog 

op vakantie of een weekend weg waren. Hierdoor troffen we veel mensen niet thuis aan. Wellicht is de enquête 

vervolgens tussen de folders beland. Een andere oorzaak kan te maken hebben met de weerstand rondom de 

herbestemming van De Melkfabriek. Een aantal direct omwonenden ervaren overlast van de sloop en bouw. 

Men heeft o.a. verzakkingen van tuinmuren en terras gemeld bij de opdrachtgever Dudok Wonen (Gooi en 

Eemlander, 2012). De direct omwonenden waren bij voorbaat al bang voor schade en hebben dit bij de aanvang 

van de sloopwerkzaamheden gemeld bij Dudok Wonen. Een aantal keer is er persoonlijk contact geweest met 

de direct omwonenden. In deze periode was de auteur van deze master thesis werkzaam bij Dudok Wonen als 

projectmanager op de afdeling Ontwikkeling, zij was dan ook het aanspreek punt van deze mensen. Tijdens het 

ophalen van de enquête sprak een van de omwonenden de auteur aan en gaf aan haar te herkennen en niet te 

geloven dat de enquête voor eigen gebruik is, maar “stiekem” zou worden doorgespeeld naar Dudok Wonen. 

Hoewel er in de enquête geen gevoelige informatie staat, is het denkbaar dan een aantal direct omwonenden 

hier een zure nasmaak van hebben gekregen.  

 

Bij de enquête die verspreid is rondom de St. Joseph kerk is er bij de verspreiding al direct opgemerkt dat men 

minder bereidwilligheid was om de enquête in te vullen, een aantal mensen die wel thuis waren hadden geen 

behoefte om de enquête in ontvangst te nemen. Er moet worden opgemerkt dat de bereidwilligheid in de eerste 

buurt hoger was. Daarnaast kan er nog een mogelijke oorzaak zijn van de lage responsscore; bij het ophalen 

van de enquêtes op dinsdag 22 mei was het een erg warme dag. Deze dag gaat volgens De Telegraaf de 

boeken in als ‘eerste zomerdag van 2012’ (De Telegraaf, 2012). Opvallend was dat veel mensen wel thuis waren 

maar achter in de tuin zaten. Er zijn te vergeefs meerdere pogingen gedaan om de mensen naar de deur te 

krijgen, maar er werd geen gehoor gegeven aan de bel en andere pogingen tot aandacht.  

Desondanks is in overleg met de facultair begeleider besloten de verworven data wel te gebruiken voor 

empirisch onderzoek.  

 

5.3.1 Bewonerskenmerken van respondenten 

Zoals toegelicht in paragraaf 5.2, is in het eerste gedeelte van de enquête algemene vragen met betrekking tot 

bewonerskenmerken gesteld. Door het stellen van dergelijke vragen (bijvoorbeeld over leeftijd, woonsituatie, 

huishoudsamenstelling) kan er een beeld worden geschetst van de respondent. Daarnaast kan er worden 

gekeken of de respons een representatieve afspiegeling van de twee buurten is, door dit te vergelijken met 

buurtcijfers van het CBS. In tabel 5.3 worden de bewonerskenmerken ‘geslacht, ‘woningeigendom’, ‘woonduur’ 

en ‘huishouden samenstelling’ van de respondenten per buurt weergegeven.  

 

Uit tabel 5.3 kan worden opgemaakt dat de bewonerskenmerken van de respondenten geen goede afspiegeling 

van de buurt is. Dit geldt zowel voor de Elektrobuurt als voor de Kleine driftbuurt. Hier zijn verschillende redenen 

voor te benoemen. Als eerst is de steekproef gehouden in een bepaald fragment van de buurt, dit fragment is 

onderdeel van de buurt maar representeert niet de gehele buurt. Beide buurten kennen verschillende sub 

buurtjes met diverse woningtypologieën. Het type woning bepaald voor een groot deel ook het type bewoner. Zo 

zal een gezin met kinderen minder snel in een appartement wonen en alleenstaande bewoner juist vaker een 

appartement. Daarnaast zal een woonbuurt niet vaak een gemiddelde samenstelling tussen koop en huur 

hebben; vaak zijn er woonblokken met alleen koop woningen of alleen huurwoningen. De geënquêteerde 



   

44

adressen zijn geselecteerd op nabijheid van het aanwezige cultureel erfgoed, hierbij is geen rekening gehouden 

met de representativiteit van de buurt. Dit is een bewuste keuze geweest, een steekproef die aan beide 

voorwaarden zou voldoen is niet mogelijk vanwege de stedenbouwkundige opzet van de buurten. In paragraaf 

5.1 is de woningtypologie per buurt en geselecteerde adressen toegelicht. 

 

 

Tabel 5.3 – Bewonerskenmerken respondenten (n=74) 

Bewonerskenmerken Geuzenweg/ 
Electrobuurt 

CBS-cijfers Kleine 
driftbuurt 

CBS-cijfers 

Geslacht 

 

- man 

- vrouw 

46,7% 

53,3% 

50% 

50% 

44,4% 

55,6% 

52% 

48% 

Woningeigendom  

 

- koop 

- huur 

95,7% 

4,2% 

50% 

50% 

40,7% 

59,3% 

52% 

48% 

Woonduur gemiddeld 22,8 jaar niet beschikbaar 11,6 jaar niet beschikbaar 

Huishouden 

samenstelling  

 

- eenpersoons 

- zonder 

kinderen 

- met kinderen 

23,9% 

34,8% 

41,3% 

44% 

25% 

32% 

25,9% 

38,4% 

35,7% 

47% 

24% 

29% 

(bron: Enquête Buurtidentiteit & Cultureel Erfgoed Hilversum, 2012 en CBS in uw buurt, 2011) 
 

Het bewonerskenmerk ‘leeftijd’ is buitenbeschouwing gelaten. De enquête diende alleen te worden ingevuld door 

de hoofdbewoner of partner van het adres, waarbij mag worden aangenomen dat diegene minstens 18 jaar of 

ouder is. Daarnaast komende de in de enquête gehanteerde leeftijdscategorieën niet overeen met de 

leeftijdscategorieën van het CBS, waardoor deze niet met elkaar te vergelijken zijn. In de enquête zijn de 

volgende leeftijdscategorieën aangehouden: jonger dan 20 jaar, 20 t/m 29 jaar, 30 t/m 39 jaar, 40 t/m 49 jaar, 50 

t/m 59 jaar, 60 jaar of ouder. Het CBS hanteert het de volgende verdeling: jonger dan 14 jaar, 15 t/m 24 jaar, 25 

t/m 44 jaar, 45 t/m 64, 65 jaar en ouder.  

 

Het gevolg van de non-representativiteit is dat er in de aankomende analyse (hoofdstuk 6) geen uitspraken 

gedaan kunnen worden over de hele populatie (de buurt), slechts over de respondenten. In hoofdstuk 6 zal een 

analyse worden gedaan met betrekking tot de verschillen binnen de steekproef en of deze ondervindingen zijn 

gebaseerd op toeval of dat er daadwerkelijk een verband aanwezig is. Er zal geen sprake zijn van toetsen op 

significantie, aangezien de steekproef niet representatief voor de populatie is. 
 

Stap 5: Data verwerken 

De data van de via internet ingevulde enquêtes zijn in een excel-bestand aangeleverd. Vervolgens is de data 

van de opgehaalde enquête toegevoegd. De data is daarna omgezet in een SPSS-bruikbare file. Vervolgens zijn 

de variabelen gelabeld, heeft er waar nodig een hercodering plaats gevonden (bij bijvoorbeeld negatieve 

vragen). De analyse van de opgeleverde data zal worden toegelicht in het volgende hoofdstuk. 
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6. KLEINE DRIFTBUURT VS. ELEKTROBUURT 

In dit hoofdstuk wordt de zal de casusstudie uitgevoerd worden, volgens de methodiek zoals omschreven in 

hoofdstuk 4 ‘Methodologie’. Aan de hand van de analyse die heeft plaatsgevonden is er besloten om een drie 

deling te maken in de toelichting op de analyse, te weten: Kleine driftbuurt vs. Elektrobuurt, Onderlinge relaties 

en Bewonerskenmerken. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de beantwoording van de deelvraag: In hoeverre 

hebben gebruikers van het erfgoed baat bij het behoud en hechten zij ook waarde aan het aanwezige erfgoed? 

6.1 CONTACT EN VERBONDENHEID 

 

In deze paragraaf zal de uitkomst van de enquête worden geanalyseerd. Dit gebeurt op de onderwerpen 

‘contact’ en ‘verbondenheid’. Deze twee onderwerpen zijn onderdeel van het sociale leven van bewoners en 

leggen het meeste gewicht in de schaal voor het ‘thuisgevoel’ (Van der Graaf et al, 2009). In hoofdstuk twee is 

uit een gezet dan sociaal actieve bewoners zich sneller thuis voelen in de hun buurt. Wanneer mensen het idee 

hebben in een saamhorige buurt te leven waar er op een prettige manier met elkaar wordt omgegaan, dan zullen 

zij zich sneller hechten aan hun buurt (Van der Graaf et al, 2009).  

In de onderstaande analyse wordt een toelichting gegeven op de situatie in de Elektrobuurt en de Kleine 

Driftbuurt. Als eerst zullen de buurten met elkaar worden vergeleken per onderwerp. Vervolgens zal er gekeken 

worden welke bewonerskenmerken van invloed zijn op de samengestelde variabelen contact en verbondenheid. 

 
6.1.1. Contact 
Op basis van een uitgevoerde t-toets, blijkt er een verschil te zijn tussen de Kleine Driftbuurt en de Elektrobuurt 

voor wat betreft het contact met en tussen de buren (zie bijlage III). In de analyse zullen de opvallende 

verschillen worden toegelicht. 

 

Beide buurten zijn over het algemeen positief gestemd over het contact met de buren. Ruim 94% van alle 

respondenten beantwoorden de vragen positief. De gemiddelde mate van tevredenheid ligt tussen ‘beetje 

tevreden’ en ‘tevreden’. Op de vraag hoe tevreden men is met het contact met de overige mensen in de buurt, is 

een noemenswaardig percentage voornamelijk positief dan wel neutraal gestemd. 78,2% van de respondenten 

van de Elektrobuurt beantwoordt deze vraag positief, bijna 20% is neutraal. In de Kleine driftbuurt ligt de 

tevredenheid lager met 66,6%, wel zijn hier meer respondenten neutraal met een percentage van bijna 26%. 

Een groot verschil tussen de buurten wordt ontdekt bij de tevredenheid over de mate waarin mensen in de buurt 

aandacht voor elkaar hebben. Nog niet de helft van de respondenten van de Kleine driftbuurt beantwoordt deze 

vraag positief en 26% is neutraal, terwijl in de Elektrobuurt 78,3% positief antwoord, respectievelijk 17,4%. 

Het contact met directe buren ontbreekt slecht bij één respondent van de Elektrobuurt en bij twee respondenten 

van de Kleine driftbuurt. In figuur 6.1 is te zijn dat in de Elektrobuurt een nipte meerderheid van de respondenten 

(54,3%) minimaal eenmaal per week contact heeft met zijn/haar directe buren. De intensiteit van het contact met 

de directe buren is in de Kleine Driftbuurt verdeeld. Hier groet 22% de directe buren alleen, maakt bijna 26% 

maandelijks een praatjes, 22% doet dit wekelijks en bijna 19% heeft intensief contact met zijn/haar directe buren.  

 
Figuur 6.1 – Intensiteit contact met directe buren (enquête buurtidentiteit & cultureel erfgoed, 2012) 
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Figuur 6.2 – Intensiteit contact met overige buurtgenoten (enquête buurtidentiteit & cultureel erfgoed, 
2012) 

 

 

 

 
 
 

(bron: Enquête Buurtidentiteit & Cultureel Erfgoed Hilversum, 2012) 

 

In beide buurten is men bekend met de buurtgenoten. In de Elektrobuurt is men zelfs zeer bekend met de 

overige buren, meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat zij meer dan 10 buurtgenoten kennen. 

Hierbij worden de directe buren niet meegeteld. In de Kleine driftbuurt kent meer dan de helft van de 

respondenten meer dan vijf buurtgenoten. De intensiteit van dit contact ligt in beide buurten voornamelijk bij 

groeten of een praatje maken zie figuur 6.2. In de Kleine driftbuurt geeft 11% aan dat zij deze buurtgenoten 

tevens goede vrienden zijn. Opvallend is dat in de Kleine Driftbuurt weliswaar een diverse verdeling is in het 

aantal buurtgenoten dat de respondenten kennen, de intensiteit van het contact is hoger. Desondanks geeft 70% 

van de respondenten aan dat de meeste vrienden toch buiten de buurt wonen. In de Elektrobuurt geeft zelfs 85% 

aan dat vrienden niet in uit dezelfde buurt komen. 

 

Contact met buurtgenoten is naast veiligheid een belangrijk onderdeel van een sociaal klimaat (Van der Graaf, 

2009). Slechts 5 respondenten hebben geen contact met hun directe buren en 8 respondenten kennen geen 

andere buurtgenoten. Het grote verschil tussen de buurten zit hem in het soort contact dat respondenten met de 

buren hebben. In de Kleine driftbuurt zijn er diverse soorten contacten, in de Elektrobuurt maakt een kleine 

meerderheid geregeld een praatje met  zijn buurtgenoten. 

 

6.1.2 Verbondenheid 
Veiligheid is een belangrijke waarde om je ook ergens verbonden of ‘thuis’ te voelen (Buts, 2012). De sociale 

samenhang en omgang tussen buurtbewoners heeft invloed om de beleving van veiligheid (Hilversum, 2009). Er 

vindt  een wisselwerking plaats. Wanneer er direct gevraagd wordt naar het gevoel van veiligheid in de eigen 

woning, antwoorden bijna alle respondenten positief. In de Elektrobuurt voelt een persoon zich zeer onveilig en 

hebben 3 respondenten een neutrale mening. In de Kleine driftbuurt voelt 85% zich veilig (antwoord positief). Bij 

de vraag naar het gevoel van veiligheid in de buurt neemt het aantal positieve reactie af. Ondanks deze een 

lagere percentage van positieve beantwoording van deze vraag in beide buurten, voelt driekwart van de 

respondenten zich veilig in de buurt. 

 

Men voelt zich sneller ergens verbonden wanneer er ‘gelijkgestemden’ aanwezig zijn (Kleinhans, 2006). Hierbij 

spelen normen en waarden een zeer belangrijke rol. 40% van de respondenten uit de Elektrobuurt is van mening 

dat in hun buurt mensen met dezelfde normen en waarden wonen, ruim 30% is neutraal in deze vraag en bijna 

30% is het hier niet mee eens. In de Kleine driftbuurt is minder dan de helft van de respondenten van mening dat 

hun buurtgenoten dezelfde normen en waarden hebben als zij zelf. Er is een duidelijk verschil tussen de twee 

buurten. Dit verschil zet zich bij meerdere stellingen door. In de Elektrobuurt is men het met 56% niet eens dat 

buurtgenoten elkaar nauwelijks kennen. In de Kleine driftbuurt is het merendeel neutraal in deze vraag en is 34% 

het eens met de stelling. Ook de stellingen over aandacht voor de omgeving, buurtimago en elkaar aanspreken 

op ongewenst gedrag, zijn de respondenten in de Elektrobuurt het minder vaak eens. Onderstaand figuur laat dit 

verschil zien. Dit zijn vragen die betrekken hebben op anderen. Hoe de respondenten denken over 

buurtbewoners en hun reputatie. 
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Figuur 6.3 – Verbondenheid: verschil tussen buurten – respondent over buurtbewoners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bron: Enquête Buurtidentiteit & Cultureel Erfgoed Hilversum, 2012) 

Wanneer je je ergens thuis voelt en op je gemak, zal er ook sneller een vorm van trots ontstaan (Graaf et al, 

2009). Aan de respondenten is gevraagd of zij trots zijn op de geschiedenis van hun buurt. 50% van de 

respondenten uit de Kleine Driftbuurt geeft aan trots te zijn, dit tegenover 40% uit de Elektrobuurt. De overige 

respondenten uit de Kleine Driftbuurt beantwoorden de vraag als neutraal (1 respondent is negatief). Wanneer er 

wordt gevraagd naar de representativiteit van de buurt, oftewel de uitstraling, zijn de rollen tussen de buurten 

omgedraaid. De respondenten uit de Elektrobuurt zijn trotser op de uitstraling dan de respondenten uit de Kleine 

Driftbuurt. 

 

Er worden stellingen genoemd over het gevoel dat de respondent zelf met de buurt heeft. De Elektrobuurt en 

Kleine Driftbuurt zijn gelijk gestemd bij de stelling ‘Ik voel me niet thuis in mijn buurt’. In beide buurten geeft meer 

dan 70% aan het hier niet mee eens te zijn. Er volgen nog drie stellingen in deze categorie. Figuur 6.4 toont bij 

de eerste twee vragen een redelijk gelijkwaardig verdeling tussen de twee buurten. De derde stelling ‘ik heb spijt 

dat ik in deze buurt ben komen wonen’ laat juist weer een groot verschil tussen de buurten zien. Geen een 

respondent in de Elektro buurt heeft spijt dat hij/zij hier is komen wonen.  

 

Figuur 6.4 – Verbondenheid: verschil tussen buurten – respondent over buurtbewoners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bron: Enquête Buurtidentiteit & Cultureel Erfgoed Hilversum, 2012) 
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Tot slot resteren er nog drie vragen welke direct vragen naar de verbondenheid. Wanneer er gevraagd wordt of 

men zich verbonden voelt met de mensen in de buurt, antwoord 50% van de respondenten uit de Elektrobuurt 

positief. In de Kleine driftbuurt is 33% positief gestemd over de verbondenheid met de buurt. Op de stelling ‘ik 

ben gehecht aan mijn buurt’ beantwoord men in de Elektrobuurt bijna 60% positief. In de Kleine Driftbuurt is 

minder dan de helft van de respondenten gehecht aan zijn/haar buurt. De laatste vraag in deze categorie is het 

geven van een cijfer. Het meest gegeven cijfer in de Elektrobuurt is een 7, gevolgd door een 8. In de Kleine 

Driftbuurt is dit een 7 en op de tweede plaats een 6. In onderstaand figuur (6.5) wordt de frequentie van de cijfers 

getoond.  

 

Figuur 6.5 – Cijfer voor verbondenheid met de buurt  

 
(bron: Enquête Buurtidentiteit & Cultureel Erfgoed Hilversum, 2012) 

Uit de vergelijking tussen de buurten blijkt dat ook op het onderwerp ‘verbondenheid’ een verschil tussen de 

buurten te zitten2. In de Elektrobuurt is men over het algemeen positiever over de verbondenheid met de buurt. 

Hoewel het gemiddelde rapportcijfer die de respondenten geven in beide buurten gelijk is, is er een groot 

verschil in de spreiding. Voorzichtig kan er worden gesteld dat de respondenten uit de Elektrobuurt het meer met 

elkaar eens zijn, oftewel meer eensgezind. De respondenten uit de Kleine Driftbuurt antwoorden meer divers. De 

eensgezindheid resulteert is een grotere mate van verbinding.  

 

6.2 CONTACT, VERBONDENHEID EN BEWONERSKENMERKEN 

 

Om een beeld te krijgen van de kenmerken van de respondenten, zijn er vragen gesteld in de enquêtes over o.a. 

leeftijd, huishoudensamenstelling en woonduur. In hoofdstuk 5, tabel 5.3 is een weergave gegeven van de 

kenmerken van de respondenten per buurt. Aan de hand van deze bewonerskenmerken wordt er gekeken naar 

mogelijke verbanden met de samengestelde variabelen Contact en Verbondenheid. 

 
6.2.1. Samengestelde variabelen 
Zoals toegelicht in hoofdstuk 2 zijn er diverse verklaringen voor verschillen in thuisgevoelens. Persoonlijke 

kenmerken kunnen hier invloed op hebben. Hier werd benoemd dat vooral leeftijd en het hebben van kinderen 

kan uitmaken in welke mate men gehecht is aan de buurt. Om de invloeden van dergelijke factoren te toetsen 

zijn er van de vragen met het onderwerp contact en de vragen over verbondenheid, samengestelde variabelen 

gemaakt. 

                                                             
2 Dit blijkt uit de uitgevoerde t-test, zie bijlage III 
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Van der Graaf en Duijvendak (2009) stellen in hun boek dat de mate van contact met buurtgenoten invloed heeft 

op de buurthecht, oftewel verbondenheid.  Om na te gaan of er tussen deze twee aspecten een aantoonbaar 

verband is, zijn de correlatiecoëfficiënten uitgerekend. Daarnaast is ook de coëfficiënt uitgerekend voor 

waardering. De uitkomst van de berekeningen staat in onderstaande tabel. De correlatiecoëfficiënt wordt 

weergeven als Pearson Correlation. Uit deze berekeningen blijkt dat er een duidelijk verband is tussen 

verbondenheid-contact en tussen verbondenheid-waardering. Beide verbanden zijn positief; dat wil zeggen dat 

het gevoel van verbondenheid toeneemt bij intensiever contact en vice versa. Ook de waardering voor het 

cultureel erfgoed neemt toe bij een hogere mate van verbondenheid en anders om. In onderstaande tabel wordt 

de uitkomst van de toets weergegeven. 

 

Tabel 6.6 – Correlatie drie aspecten 
 Contact (n=72) Verbondenheid (n=72) Waardering (n=66) 

Contact  
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 

1 

 

,438** 

,000 

 

,022 

,865 

Verbondenheid 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 

,438** 

,000 

 

1 

 

,555** 

,000 

Waardering 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 

,022 

,865 

 

,555** 

,000 

 

1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

(bron: Enquête Buurtidentiteit & Cultureel Erfgoed Hilversum, 2012) 

 

6.2.2 Invloeden van bewonerskenmerken 
Naast verbanden tussen de drie aspecten is er ook gekeken naar mogelijke invloeden door 

bewonerskenmerken. Dit betreft de bewonerskenmerken zoals genoemd in hoofdstuk 5, tabel 5.3.  

Onderstaande tabel geeft een weergave van de correlatie tussen verschillende bewonerskenmerken en de 

samengestelde variabelen contact, verbondenheid en waardering. De Pearson Correlatie is berekend om te zien 

of er een relatie is tussen bepaalde bewonerskenmerken en de drie aspecten. 

 

Tabel 6.7 – Correlatie bewonerskenmerken - drie aspecten 
 Contact Verbondenheid Waardering 

Geslacht 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 

,020 

,868 

 

-,185 

,126 

 

-,080 

,531 

Woningeigendom 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 

-,377** 

,001 

 

-,025 

,838 

 

-,012 

,925 

Woonduur 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 

,146 

,220 

 

,320** 

,006 

 

-,057 

,649 

Huishouden samenstelling 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 

-,115 

,383 

 

-,261* 

,028 

 

-,051 

,684 

Leeftijd  
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 

,175 

,142 

 

,335** 

,004 

 

,008 

,951 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed), * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
(bron: Enquête Buurtidentiteit & Cultureel Erfgoed Hilversum, 2012) 
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De samengestelde variabele ‘contact’ blijkt een duidelijke relatie te hebben met het kenmerk ‘woningeigendom’. 

Dit kenmerk is verdeeld in twee klasse; huur en koop. Er kan worden gezegd dat er een matig sterk positief 

verband tussen deze twee variabele aanwezig is. Daar huur de waarde 1 en koop de waarde 2 in de berekening 

heeft gekregen, betekent dit dat respondenten met een koopwoning intensiever contact hebben met 

buurtgenoten. 

 

De samengestelde variabele ‘verbondenheid’ heeft relaties met meerdere bewonerskenmerken. Zo is er een 

matig sterk positief verband met de woonduur. Dit betekent hoe langer men in de buurt woont, hoe meer 

verbonden een persoon is. Dit weerlegt de uitspraak van Van der Graaf en Duijvendak (2009), zij stellen dat 

“langer wonen in de buurt betekent niet automatisch meer hechting in de buurt”.  

Ook de variabele ‘huishouden samenstelling’ blijkt een positieve relatie te vertonen. Huishoudens met kinderen 

(geen kinderen = waarde 1, wel kinderen = waarde 2) blijken meer verbondenheid te tonen met de buurt. Dit 

komt overigens wel overeen met de kenmerken die van invloed zijn op buurthechting volgens Van der Graaf en 

Duijvendak (2009). Hetzelfde geldt voor de variabele ‘leeftijd’, deze heeft een matig sterk positief verband op de 

verbondenheid. Tevens stellen Van der Graaf en Duijvendak (2009), dat bewoners zich meer gehecht voelen in 

een buurt, wanneer zij tevreden zijn over hun eigen woning. Ook voor de respondenten in dit onderzoek blijkt er 

een positief verband3 te zijn tussen de variabelen ‘tevreden over woning’ en de samengestelde variabele 

‘verbondenheid’ (de variabele ‘tevreden over woning’ maakt geen onderdeel uit van de samengestelde 

variabele’.  

 

Naast de correlatie kan er ook gekeken worden of er een verschil is tussen de verschillende bewoners 

kenmerken. De bewonerskenmerken zijn ingedeeld in klassen en middels een t-toets kan er worden getoetst 

welke kenmerken hoger scoren op contact en verbondenheid. Zo blijkt dat er een duidelijk verschil4 is tussen 

respondenten waarbij hun vorige woning buiten Hilversum was en respondenten die binnen Hilversum zijn 

verhuisd. Opmerkelijk is dat respondenten van buiten Hilversum hoger scoren op contact. Een redenatie voor dit 

verschijnsel zou kunnen zijn dat mensen van buiten Hilversum ‘nieuw’ zijn wanneer ze ergens komen wonen. Ze 

zijn dan nog zoekende in hun nieuwe woonomgeving en onderdeel van het leren kennen van de buurt is het 

contact met de buren. Wanneer deze contacten worden gelegd blijven deze (in verschillende maten) voort duren 

zolang men hier woont. Als men binnen een gemeente verhuist, dan kent men vaak de woonomgeving al en 

heeft met al sociale contacten uit de vorige woonbuurt. Men zal dan minder snel geneigd zijn om nieuwe 

contacten aan te gaan.  

 

6.3 WAARDERING 

 
In het laatste gedeelte van de enquête wordt er gepeild of men waardering heeft voor het aanwezige cultureel 

erfgoed. Uit de uitgevoerde t-test (zie bijlage III) blijkt dat er geen verschil is tussen de buurten voor wat betreft 

de waardering van het aanwezig culturele erfgoed in de buurt. Beide buurten zijn positief gestemd over de 

uitstraling van de aanwezige oude gebouwen.  Meer dan 70% van de respondenten is het in meer of mindere 

mate eens met deze stelling. Een minderheid (41,3%) van de respondenten in de Elektrobuurt vindt dat de oude 

gebouwen in hun buurt goed onderhouden worden. Dit in tegenstelling tot de Kleine driftbuurt, waar een 

meerderheid (65%) dit van mening is. Met de stelling of er veel oude gebouwen in de buurt gesloopt mogen 

worden, zijn in beide buurten slechts 15% het eens. Ook zijn de buurten het met elkaar eens bij de keuze van 

                                                             
3 Pearson correlation coëfficiënt is ,444, zie bijlage III 

4 Dit blijkt uit de uitgevoerde t-test, zie bijlage III 
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ouderhoud en renovatie boven sloop en nieuwbouw. Ca. 70% van beide buurten vindt het belangrijker om te 

onderhouden en te renoveren. 

Het gevoel dat een gebouwde omgeving je kan geven, heeft invloed op de mate van verbondenheid met de 

buurt (Van der Graaf et al, 2009). Bijna 80% van de respondenten van beide buurten geeft aan dat de oude 

gebouwen in hun omgeving zorgt voor een bijzondere sfeer in de buurt. In de Elektrobuurt reageert iets meer 

dan 60% van de respondenten positief op de stelling ‘ik hecht veel waarde aan de oude gebouwen in mijn 

omgeving’. De respondenten in de Kleine driftbuurt hechten eveneens waarde aan de oude gebouwen, hier 

reageert zelfs 78% positief op de stelling. Bijna 80% van alle respondenten geeft aan dat zij door de oude 

gebouwen in de buurt zich thuis voelen. 

 

De Elektrobuurt wordt fysiek gekenmerkt door onder andere de voormalige politiepost van de architect W.M. 

Dudok en de herbestemde Melkfabriek. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar een aantal gebouwen gesloopt en 

nieuwe voor in de plaats terug gekomen. Figuur 6.8 geeft aan wat de mening is van de respondenten over de 

fysieke aanwezigheid van deze gebouwen en de veranderingen in de Elektrobuurt. De respondenten zijn zeer 

positief over de aanwezigheid van het cultureel erfgoed, de herbestemming en de aanwezige nieuwbouw in de 

buurt. Bij de vraag over de Melkfabriek is net meer dan de helft van de respondenten positief. Dit kan ook te 

maken hebben met de recente ontwikkelingen rondom de uitvoering van de herbestemming, zoals toegelicht in 

hoofdstuk 5. Wellicht zijn de meningen anders over een aantal jaar wanneer de verbouwing gereed is en het 

gebouw volledig in gebruik. 

 
Figuur 6.8 – Elektrobuurt: stemming van respondenten over oude gebouwen in de buurt  (n=46) 

 

 

 

 

 

(bron: Enquête Buurtidentiteit & Cultureel Erfgoed Hilversum, 2012) 

De kenmerkende gebouwen in het gedeelte van de Kleine driftbuurt waar de enquête is verspreid, zijn de tot 

appartementen omgebouwde St. Joseph kerk en de gerenoveerde arbeiderswoningen aan de Veenshof. Verder 

heeft een oude slachthuis plaats gemaakt voor nieuwbouw woningen en is op de plaats van het voormalige 

buurthuis aan het Zwaluwplein een appartementencomplex met peuterspeelzaal gebouwd. Figuur 6.13 geeft aan 

wat de mening is van de respondenten over de fysieke aanwezigheid van deze gebouwen en de veranderingen 

in de Kleine driftbuurt. Ook de respondenten uit de Kleine driftbuurt zijn positief gestemd over de aanwezigheid 

van het cultureel erfgoed, de herbestemming en de nieuwbouw. 

  

Figuur 6.9 – Kleine driftbuurt: stemming van respondenten over oude gebouwen in de buurt (n=27)  
 

 

 

 

 

(bron: Enquête Buurtidentiteit & Cultureel Erfgoed Hilversum, 2012) 
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Naast de stellingen zijn tevens open vragen gesteld. Er is gevraagd aan welk gebouw men het meeste waarde 

hecht en waarom. In de Elektrobuurt wordt basisschool ’t Kruispunt van architect W.M. Dudok het meest 

genoemd. De basisschool die gebruik maakte van het gebouw is het gebouw ontgroeit en inmiddels verhuist 

naar de Melkfabriek. Het gebouw wordt nu verhuurd aan een ondernemer die kleine creatieve ondernemers 

ruimte biedt om hun bedrijf op te starten. Daarnaast wordt ook de Melkfabriek en theater Achterom regelmatig 

genoemd. Echter hecht niet iedereen (bewust) waarde aan gebouwen of zijn/haar omgeving. Onderstaand een 

aantal reacties van de respondenten. 

 

“ Kruispunt, monument waar ik zelf op school heb gezeten en nu tegen aan kijk, zeer goede ontwikkelingen gaande”. 
(respondent 32, Elektrobuurt) 
 
“ Melkfabriek, die draaide nog toen ik in mijn huidige woning kwam wonen. Het hoorde/hoort bij de buurt” 
(respondent 20, Elektrobuurt) 
 
“Ik hecht niet zoveel waarde aan de gebouwen, het is in principe een ratjetoe aan ontwerpen en tijden” (respondent 47, 
Elektrobuurt) 

 

In de Kleine driftbuurt wordt de St. Joseph kerk het meest genoemd. Zoals toegelicht in paragraaf 6.2 is deze 

kerk herbestemd tot appartementen. Daarnaast geven ook een aantal respondenten aan dat ze niet specifiek 

waarde aan een gebouw hechten, maar meer aan het geheel van de wijk met de woningen van de architect 

Dudok.  

 

“St. Josephkerk, door de mooie authentieke uitstraling, maakt de buurt knus”. (respondent 15, Kleine driftbuurt) 

 

Bewoners van de Elektrobuurt hebben ook duidelijk aangegeven aan welk gebouw zei het minste waarde 

hechten; meer dan de helft van de respondenten heeft het Lucent gebouw genoemd. In de Kleine driftbuurt zijn 

de meningen wat meer verdeeld. Hier worden diverse antwoorden gegeven waaronder de sporthal/zwembad 

Liebergen en de nieuwbouw aan het J.P. Thijseplein. Daarnaast wordt ook geregeld de woning/woningen van 

overburen of achterburen genoemd, met als reden slecht onderhoud/verzorging. 

 

“De flat aan het Thijsseplein, omdat het de wijk een verpauperde uitstraling geeft, oorzaak zijn de bewoners, maar ook 
zeker de bouwstijl, met name de achterzijde”. (respondent 6, Kleine driftbuurt) 

 

In de Elektrobuurt vindt 93% van de respondenten het behoud van oude gebouwen belangrijk. In de Kleine 

driftbuurt is 89%. Wanneer er om een toelichting gevraagd wordt, komen de woorden karakter, sfeer, uitstraling 

en geschiedenis het meest voor.  

 

“Geeft geschiedenis en identiteit aan de buurt en Hilversum in het algemeen. Mooie omgeving zorgt dat mensen er beter 
mee omgaan, iets om trots op te zijn”. (respondent 35, Elektrobuurt) 

 

 

6.4.2. Relatie met verbondenheid en invloeden van bewoners kenmerken 
In paragraaf 5.2 is toegelicht dat van de drie aspecten contact, verbondenheid en waardering drie 

samengestelde variabelen zijn gemaakt.  

 

Onderstaande afbeelding laat zien hoe de totaal score van de samengestelde variabele Waardering is verdeeld.  

Uitgaande van een minimale score van 7 (7x1; zeer oneens) en maximale score 49 (7x7; zeer eens) ziet de 

verdeling er zo uit. De zwarte lijnen aan beide zijde van de box geven de minimale en maximale score aan, 
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respectievelijk 19 en 49. De lengte van de box komt overeen met de interkwartiel afstand, dat wil zeggen dan 

50% van alle antwoorden van de respondenten zich hierin bevinden. De scores bevinden zich tussen de 31,5 en 

42. Dit omgezet naar het gemiddelde op de zevenpuntschaal betekent dit dat 50% van de antwoorden liggen 

tussen ‘neutraal’ en ‘mee eens’. Gemiddeld is de score 36,15, dit gedeeld door het aantal vragen komt op een 

gemiddelde score 5,1. Op de zevenpunt schaal betekent dit ‘beetje mee eens’.  

 

 

Figuur 6.14 – Boxplot van samengestelde variabele ‘waardering’ (n= 72) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

(bron: Enquête Buurtidentiteit & Cultureel Erfgoed Hilversum, 2012) 

 

Uit de correlaties tussen de drie aspecten, blijkt een matig sterk positief verband tussen Waardering en 

Verbondenheid (zie tabel 6.6 en bijlage III). Hieruit kan worden geconcludeerd dat wanneer men zich meer 

verbonden voelt met de buurt, er ook meer waardering is voor het aanwezige erfgoed. Voorzichtig kan er worden 

gezegd dat de theorie over de rol van erfgoed in iemands leefomgeving en de invloed hiervan op zijn/haar 

identiteit juist is. In hoofdstuk 2 is duidelijk uiteen gezet hoe de identiteit van een bewoner tot stand komt. Sociale 

en fysieke verbondenheid hebben hier een belangrijk aandeel in. Uit de toets blijkt dat verbondenheid en 

waardering voor het erfgoed met elkaar correleren, uitgaande van de juistheid van de theorie zoals besproken 

door Van der Graaf et al (2009) en Graham et al (2000), heeft de empirie hier bewezen dat dit ook daadwerkelijk 

zo is. 

 

Naast een correlatie-test tussen de drie aspecten, is er ook getoetst op de correlatie tussen waardering en de 

bewonerskenmerken zoals genoemd in tabel 6.7. Hieruit blijkt dat waardering niet noemenswaardig samenhangt 

met de getoetste bewonerskenmerken. Wanneer er getoetst wordt op de klassen binnen de 

bewonerskenmerken en de vervolgens op de individuele variabelen binnen de samengestelde variabele 

‘waardering’, blijkt dat bewoners die voorheen buiten Hilversum van mening zijn dat cultureel erfgoed -zoals De 

Melkfabriek en de St. Joseph kerk- een positieve invloed heeft op de aanzien van hun buurt. Dit kan mogelijk 

een reden zijn geweest dat zij in deze buurt zijn komen wonen. Echter is er te weinig informatie beschikbaar 

vanuit deze enquête om dit te stellen, het is slechts een mogelijkheid. Een ander correlerend verband is die 

tussen de bewonerskenmerk ‘woningeigendom’ en de variabele ‘sfeer’ (de oude gebouwen in mijn buurt zorgen 

voor een bijzondere sfeer). Er is een matig positief verband. Ook hier aan kan dezelfde conclusie worden 

gebonden; mogelijk hebben kopers expliciet voor deze wijk gekozen vanwege de aanwezigheid van cultureel 

erfgoed/oude gebouwen. 
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6.5 DEELCONCLUSIE 

 

In deze paragraaf is de context van de buurt waar de enquêtes zijn verspreid omschreven. Er is een wijkschets 

gemaakt zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de geschiedenis van de wijk en de fysieke totstandkoming. 

Vervolgens is er een analyse gedaan van de middels enquêtes verzamelde data. Twee buurten uit Hilversum 

Oost zijn naast elkaar gezet en met elkaar vergeleken.  

 

De respondenten uit de twee buurten hebben veel gelijkenissen en zijn het gemiddeld met elkaar eens over de 

stellingen uit de enquête. Alleen op het aspect ‘contact’ blijkt een duidelijk verschil aanwezig te zijn. Het is niet zo 

dat de men in de ene buurt meer contact heeft met zijn buurtgenoten dan in de andere buurt, maar het verschil 

zit in de intensiteit van het contact. De respondenten uit de Elektrobuurt maken geregeld een praatje met hun 

buren en buurtgenoten. In de Kleine driftbuurt wordt er vaak alleen gedag gezegd of buren zijn juist hele goede 

vrienden van elkaar. Op het aspect ‘verbondenheid’ is er maar weinig verschil tussen de buurten. Echter blijkt 

dat de spreiding van de antwoorden op de stellingen bij de Kleine Driftbuurt groter is dan bij de Elektrobuurt. 

Hieruit kan met enige terughoudendheid worden geconcludeerd dat de bewoners van de Elektrobuurt 

gelijkgestemd zijn. Dit is een belangrijk onderdeel voor buurthechting en sociale identiteit (Van der Graaf et al, 

2009). 

 

Veel respondenten (70%) waarderen het aanwezige erfgoed. Met name de mensen die er al wat langer wonen 

hebben veel herinneringen aan de oude gebouwen, zo blijk uit de open vragen. Niet iedereen is positief gestemd 

over het cultureel erfgoed, maar dat kan ook niet worden verwacht. Er blijkt een positief verband te zijn tussen 

verbondenheid en waardering. Hierbij kan voorzichtig worden gezegd dat de theorie over fysieke verbondenheid 

van Van der Graaf et al (2009) juist is. Daarnaast hebben we kunnen zien dat het mogelijk is dat nieuwe 

bewoners wellicht kiezen voor een bepaalde buurt vanwege de aanwezigheid van cultureel erfgoed.  

Een noemenswaardige uitkomst uit het onderzoek is de correlatie tussen woningeigendom en contact. Er blijkt 

dat huiseigenaren hoger op contact scoren dan huurders. In het recente onderzoek van Breeuwsma (2011) over 

hedendaagse invloeden op verbondenheid van bewoners met hun buurt, wordt dezelfde conclusie getrokken. 

Naar aanleiding van haar onderzoek is zij tot de conclusie gekomen dat huiseigenaren min verhuis geneigd zijn, 

meer sociale contacten hebben, meer gehecht zijn aan hun buurt en ervaren meer gemeenschappelijke normen 

en waarden. Een sterke verbondenheid bij huiseigenaren dan huurders is in dit onderzoek niet aangetoond.  

 

Naar aanleiding van deze analyse kan er antwoord worden gegeven op de laatste deelvraag: 

 

5. In hoeverre hebben buurtbewoners baat bij het behoud van cultureel erfgoed en in hoeverre 

hechten zij ook waarde aan het aanwezige erfgoed? 

Naar aanleiding van de analyse van de verzamelde data, mag het duidelijk zijn dat ‘verbondenheid’ en 

‘waardering (van het erfgoed’ met elkaar correleren. Er is een positief verband tussen deze twee aspecten. 

Waardering van het erfgoed heeft direct invloed op het gevoel van verbondenheid (en vice versa). Wanneer 

cultureel erfgoed in de buurt zal verdwijnen, zal ook de verbondenheid minder worden. Bewoners zijn dus gebaat 

bij het behoud van cultureel erfgoed. De gebouwde omgeving vormt het podium van hun identiteit, het is een 

onderdeel van het dagelijkse leven. 

 

Hoewel de fysieke verbondenheid (de emoties met de gebouwen) belangrijk is, moet ook worden gezegd dat dit 

niet de enige factor is die bepaalt of men gehecht is aan de buurt. Ook de sociale verbondenheid (emoties met 

buurtgenoten) speelt een belangrijke rol, zo blijkt uit de analyse; bij intensiever contact is er een hogere mate 

van verbondenheid. 
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De respondenten in dit onderzoek geven volmondig aan dat zij het aanwezige erfgoed in hun buurt in meer of 

mindere maten waarderen. Respondenten noemen als reden voor deze waardering karakter, sfeer, uitstraling en 

geschiedenis. De eerste drie kunnen gezien worden als smaak. Niet iedereen houdt hier van en ervaart dit op 

dezelfde wijze. De laatste reden, geschiedenis, kan heel persoonlijk zijn. Men kan naast de geschiedenis van 

een gebouw ook zijn/haar eigen geschiedenis hebben waarbij de gebouwde omgeving een belangrijke rol speelt. 

Zo kan een school een bewoner herinneren aan zijn/haar jeugd of een kerkgebouw aan familieleden die hier zijn 

gedoopt, getrouwd of regelmatig bezochten in het verleden. Ook kan een fabriek men herinneren aan andere 

tijden, deze herinneringen kunnen zowel positief als negatief zijn, maar maken wel onderdeel uit van de 

persoonlijke geschiedenis. 

 

Er kan worden geconcludeerd dat de bewoners van de Elektrobuurt en de Kleine driftbuurt waarde hechten aan 

het aanwezige erfgoed. Voorzichtig kan worden gesteld dat het weg nemen van dit cultureel erfgoed kan leiden 

tot verandering in de verbondenheid met de buurt. Echter is het niet aantoonbaar dat wanneer het cultureel 

erfgoed er nooit zou zijn geweest, dat de verbondenheid dan minder zou zijn. Men is gewend dat het er is en 

weet niet beter, wegnemen zou daarom wel impact hebben op de verbondenheid. Om het effect te meten van 

het ontbreken van cultureel erfgoed op verbondenheid zou er een buurt moeten worden onderzocht waar 

erfgoed geen onderdeel van uit maakt, bijvoorbeeld een nieuwbouwbuurt (zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.2 en 7.3). 
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7. CONCLUSIE  

In dit hoofdstuk zal de conclusie van dit onderzoek tot stand komen. Naar aanleiding van de deelvragen zoals 

beantwoord in hoofdstuk 3, 4 en 6, kan er antwoord worden gegeven op de hoofdvraag in dit onderzoek. 

Daarnaast zal er een kritische reflectie plaatsvinden en aanbevelingen voor eigenaren, specifiek 

woningcorporaties van erfgoed en voor verder onderzoek 

 

Met dit onderzoek is gezocht naar een bijdrage aan de praktijk door het actuele onderwerp ‘cultureel erfgoed’ 

tegen het licht te houden. In tijden van economische crisis is het mens eigen om terug te grijpen op ‘die goede 

oude tijd’ en hopen we dat beetje wat ons positief herinnert aan vroeger in stand te houden. Zo ook de 

gebouwde omgeving. Onderdeel van deze omgeving zijn gebouwen die ons herinneren aan de geschiedenis van 

deze plek maar ook aan ons persoonlijk verleden. In een stedelijke omgeving met veel (huur)woningen, is een 

woningcorporatie als eigenaar van deze woningen een van de actoren welke betrokken is bij het proces van 

behoud. Dit onderzoek is geplaatst in een context waarbij cultureel erfgoed onderdeel uitmaakt van een buurt en 

in het afgelopen decennia is onderworpen aan leegstand en herbestemming, op initiatief van een 

woningcorporatie. Met dit onderzoek is getracht een bijdrage te leveren aan de motivering voor behoud van 

cultureel erfgoed door woningcorporaties. Voor de (geografische) wetenschap is met name het onderdeel van 

het onderzoek naar in hoeverre omwonenden ook daadwerkelijk waarde hechten aan dit cultureel erfgoed, van 

belang. Voor de maatschappij is ook de motivatie achter de besteding van zogeheten ‘publieksgelden’ een 

interessante discussie.  Door dit wetenschappelijk en maatschappelijk doel te koppelen, is de volgende centrale 

onderzoeksvraag tot stand gekomen: 

 

In hoeverre hebben woningcorporaties een maatschappelijk verantwoordelijkheid bij behoud van cultureel 

erfgoed? 

 

In dit hoofdstuk zal er een terugkoppeling plaatsvinden op de centrale vraag, dit gebeurt in de vorm van een 

conclusie. Daarnaast zullen er ook aanbevelingen voor verder onderzoek worden gedaan ten aanzien van de 

wetenschap. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een kritische reflectie op het onderzoeksproces en de 

onderzoeksresultaten. 

 

7.1 CONCLUSIE 

 
Als eerst dient er te worden vermeld dat de conclusies die aan dit onderzoek verbonden kunnen worden, zeer 

algemeen van aard zijn. De reden hier voor is de complexiteit van de het concept ‘maatschappelijke waarde’ in 

dit onderzoek. De waarde voor de maatschappij is een zeer moeilijke maat om te meten, haast onmogelijk. Wel 

kunnen verschillende aspecten en invloeden op deze waarden in kaart worden gebracht. Dat is dan ook wat er in 

dit onderzoek gebeurd is. De beperkingen binnen dit onderzoek zullen in paragraaf 7.3 aan bod komen. 

 

De conclusies die in deze paragraaf worden getrokken, zijn gebaseerd op theoriestudie en een casusstudie. 

Hoewel de casusstudie tot grote spijt relatief weinig respondenten omvat, blijken de respondenten wel qua 

bewonerskenmerken te verschillen. Zo zijn er diversiteit in leeftijd, woonduur, gezinssamenstelling en 

woningeigendom. Hierdoor kunnen de uitkomsten worden veralgemeniseert.  
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Woningcorporaties zijn na de invoering van de woningwet tot stand gekomen, na de Tweede Wereldoorlog 

hebben zij met behulp van de Overheid de woningvoorraad in Nederland flink kunnen uitbreiden. Voor de 

zogeheten ‘toegelaten instellingen’ zijn wettelijke kaders (BSSH) opgesteld waar aan woningcorporaties dienen 

te voldoen. Deze gelden niet voor andere commerciële aanbieders van woningen. Hierin is onder meer 

opgenomen dat een woningcorporaties verantwoordelijk voor onderhoud en in stand houding van eigen bezit. 

Hoewel deze taak letterlijk zegt ‘in stand houden’, is hier niet per definitie mee gezegd dat cultureel erfgoed in 

bezit van woningcorporaties niet gesloopt mogen worden. Het in stand houden van woningen gaat uiteraard 

gepaard met de kwaliteit van de woningen. Oude woningen die aangepast moeten worden aan hedendaagse 

woonwensen en –eisen vragen in de regel om een grote investering. Een woningcorporatie kan daardoor afzien 

van ‘in stand houden’ en kiezen voor een mogelijke goedkopere variant sloop/nieuwbouw.  

 

Woningcorporaties dienen het belang van behoud in te zien. Zo maakt het cultureel erfgoed onderdeel uit van de 

gebouwde omgeving, welke weer een onderdeel is van de leefbaarheid. Vanuit de BSSH wordt een 

woningcorporatie aangewezen als medeverantwoordelijke voor de leefbaarheid. De leefbaarheid van een wijk 

gaat gepaard met fysieke en sociale verbondenheid. De fysieke verbondenheid wordt bepaald door kwaliteit van 

de gebouwde omgeving. Verzorgde tuinen, schone straten en goed onderhouden gebouwen zal voor meer 

verbondenheid zorgen dan onverzorgde plantsoenen, donkere steegjes en vervallen woningen. Ook de 

aanwezigheid van voorzieningen spelen hier een rol bij. Men kan zich gaan hechten aan gebouwen die al langer 

in de wijk staan en deze gebouwen kunnen onderdeel worden van het dagelijkse leven. Deze gebouwen zijn 

hierdoor een belangrijk element in persoonlijke identiteit. 

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat verbondenheid en waardering positief met elkaar in relatie staan. 

Daarnaast blijkt dat bewoners die tevreden zijn over hun eigen woning, zich meer verbonden voelen met de 

buurt. Woningcorporaties kunnen hun aandeel in een goede leefbaarheid tonen door te investeren in het 

aanwezige cultureel erfgoed, te onderhouden en in stand te houden. Zo dragen zij bij aan het in stand houden 

van de verbondenheid en wellicht ook het vergroten van de verbondenheid.  

 

Naast deze verantwoordelijke taken heeft een woningcorporatie ook belang bij het investeren in cultureel 

erfgoed. Zo blijkt uit de literatuur dat het vermarkten van cultureel erfgoed een positieve bijdrage kan leveren aan 

de waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille. Met inachtneming van bovenstaande beweegredenen voor 

een woningcorporatie om te investeren in cultureel erfgoed, kan worden geconcludeerd dat de rol van 

initiatiefnemer/opdrachtgever het beste past bij een woningcorporatie. De corporatie beschikt over de benodigde 

middelen; in vele gevallen is zij reeds eigenaar van het erfgoed, heeft financiële middelen (hoewel deze steeds 

beperkter worden) en heeft een verantwoordelijkheid richting de overheid en haar huurders. 

 

Geconcludeerd kan worden dat woningcorporaties een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben bij het 

behoud van cultureel erfgoed. Deze taak wordt indirect vanuit het BBSH opgelegd, maar de woningcorporatie 

heeft er zelf ook belang bij. Het investeren in cultureel erfgoed levert in de regel een positieve bijdrage aan de 

waarde van het vastgoed (en mogelijk ook het omliggende vastgoed) en aan de leefbaarheid van de buurt. 

 

7.2 AANBEVELINGEN 

 
Dit onderzoek kan dienen als basis naar verder onderzoek over cultureel erfgoed en de rol van 

woningcorporaties. Zowel voor de wetenschap als voor de maatschappij kan verder onderzoek van meerwaarde 

zijn. Onderstaand een aantal suggesties voor vervolgonderzoek. 
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Maatschappelijke waarde uitgedrukt in euro’s 

De term ‘waarde’ wordt al snel gelinkt aan de uitdrukking in geld. Hoewel in dit onderzoek gesproken wordt over 

economische baten en investeringen, is er voor gekozen om geen financiële analyse te doen. Er zou 

bijvoorbeeld gezocht naar een omslagpunt van de hoogte van de investering in relatie met de 

waardevermeerdering. Dit kan bijdragen aan de motivering voor woningcorporaties om wel of niet te investeren 

in cultureel erfgoed en in welke mate deze investering dan plaats vindt. Een dergelijk onderzoek wordt reeds 

uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam, volgens planning zou dit onderzoek eind 2012 worden 

afgerond. Het onderzoek vindt plaats onder de titel “Economische waardering cultureel erfgoed” en wordt 

uitgevoerd onder begeleiding van prof. Dr. Piet Rietveld. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van 

cultureel erfgoed op vastgoedwaarden, toerisme en locatiegedrag van huishoudens en bedrijven. Hierbij wordt 

direct ook aan de tweede aanbeveling voor vervolgonderzoek voldaan, namelijk het onderzoek naar de motivatie 

van huishoudens om een nieuwe woonomgeving te kiezen waarbij erfgoed een rol speelt. 

 

Longitudinaal onderzoek naar fysieke veranderingen in de buurt 

Om het daadwerkelijke effect te meten van het aanwezige culturele erfgoed op de identiteit van omwonenden, 

zullen er meerdere metingen moeten worden verricht. Zo kan er worden gemeten of de aanwezigheid van het 

erfgoed er alleen toe doet of dat ook de kwaliteit van het erfgoed van belang is op de identiteit en verbondenheid 

van omwonenden. Daarnaast kan met longitudinaal onderzoek ook worden gemeten welk effect het slopen van 

cultureel erfgoed op de buurt heeft. Metingen op verschillende momenten in de tijd, na een fysieke ingreep. 

Er dient te worden vermeld dat in dit onderzoek is uitgegaan van verbondenheid met een positief karakter. In 

bepaalde leefomgevingen is er sprake van een neerwaartse spiraal en heeft de identiteit van de buurtbewoners 

juist een negatief effect op deze leefomgeving. Sloop/nieuwbouw of in stand houden van het erfgoed maar met 

andere gebruikers kan dan een positief effect hebben. Ook dit zou een mogelijk vertrekpunt voor een 

vervolgonderzoek kunnen zijn. 

 

Verschil verbondenheid tussen buurten met en zonder erfgoed 

Dit onderzoek heeft zich specifiek gericht op buurten waar cultureel erfgoed sterk aanwezig is. Het is niet slechts 

een enkel gebouw maar maakt onderdeel uit van de stedenbouwkundige structuur van de wijk. Voor de 

wetenschap kan een vergelijkend onderzoek interessant zijn, waarbij er gezocht wordt naar het verschil van 

verbondenheid tussen een buurt met cultureel erfgoed en een buurt zonder cultureel erfgoed. Hierbij zou 

bijvoorbeeld een buurt uit een vinex-wijk een geschikte casus kunnen zijn.  

 

7.3 REFLECTIE 

 
In deze laatste paragraaf zal een kritische reflectie worden gegeven op het onderzoeksproces en de 

onderzoeksresultaten. 

 

Het onderzoeksproces 

Het onderzoek is gestart in februari 2011. Vanuit mijn functie als junior projectmanager op de afdeling 

Ontwikkeling bij Dudok Wonen, is mijn interesse geprikkeld voor cultureel erfgoed. Meerdere malen is er 

gesproken met diverse collega’s over dit onderwerp en mogelijke interessante onderzoeksthema’s. Vervolgens is 

aan de hand van verzamelde literatuur een onderzoekplan opgesteld. In het voorjaar van 2011 is het 

onderzoeksplan gepresenteerd op de universiteit Utrecht en is er groen licht verkregen om te starten met het 

onderzoek. De verzamelde literatuur heeft geleidt tot een theoretisch kader waarop het empirische onderzoek is 

gebaseerd. Aanvankelijk was met name het empirische gedeelte van het onderzoek een stuk uitgebreider. 

Echter door een grote achterstand op de tijdsplanning van het onderzoek, vanwege persoonlijke 

omstandigheden, is er voor gekozen om het empirische gedeelte te beperken tot een buurtonderzoek. Bij de 
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keuze voor de beperking van dit onderdeel, heeft de kwaliteit van het onderzoek constant voorop gestaan. De 

zogenoemde verkleining mocht geen afbreuk doen aan de uiteindelijke onderzoeksresultaten. Mijn inzien is 

ondanks de beperking van het empirische gedeelte, een volwaardig wetenschappelijk onderzoek gerealiseerd.  

 

Onderzoeksresultaten 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is het slecht mogelijk geweest om uitspraken te doen algemene aard te 

doen, en ook hierbij dienen een aantal keer slagen om de arm te worden gehouden. De complexiteit van het 

thema ‘maatschappelijke waarde’ en de beperkte beschikbare data zijn hiervoor de belangrijkste reden. Wel 

heeft dit onderzoek een aantal bestaande theorieën en recente resultaten van andere wetenschappelijke 

onderzoeken bevestigd. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen gedaan waarop vervolgonderzoek kan 

plaatsvinden. Bij nader in zien had het toevoegen van een casus met een buurt zonder cultureel erfgoed, niet 

veel meer tijd hoeven kosten en zouden de resultaten hiervan dit onderzoek kunnen versterken. Helaas is dit 

een constatering achteraf, maar daarom des te meer een aanbeveling voor vervolgonderzoek. 

 

Een andere constatering achteraf is dat er in het uitgevoerde onderzoek is geen duidelijk onderscheid is 

gemaakt tussen fysieke en sociale verbondenheid. Hoewel de uitkomst van het aspect ‘contact’ kan worden 

geschaard onder sociale verbondenheid, en het aspect ‘waardering’ onder fysieke verbondenheid, raakt het 

daadwerkelijke aspect ‘verbondenheid’ beide onderdelen. Hoewel dit onderscheid mogelijk van meerwaarde zou 

zijn voor het onderzoek, betekent dit ook een uitgebreidere enquête wat niet ten goede komt van de respons. 

Deze was al lager dan verwacht, een langere enquête zou mogelijk een negatief effect hebben gehad. 

 

De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleidt tot conclusies van algemene aard, generaliserende uitspraken 

zijn niet nagestreefd. Hiervoor dient een dieper onderzoek plaats te vinden, op diverse aspecten. Dit onderzoek 

kan dienen als eerste uitgangspunt voor vervolgonderzoek. 
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I  ENQUÊTE BUURTIDENTITEIT & CULTUREEL ERFGOED, ELEKTROBUURT 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
Aan de hoofdbewoner van dit adres en/of partner 
 
 
 
 
 
 
 
Enquête Buurt Identiteit & Cultureel Erfgoed 
 
 
 
Beste buurtbewoner, 
 
U ontvangt deze enquête omdat u in de omgeving van De Melkfabriek woont. De Melkfabriek is sinds kort een 
gemeentelijk monument en wordt gezien als ‘cultureel erfgoed’. Cultureel Erfgoed is een object of gebouw dat 
herinnert aan het verleden en betekenis heeft voor haar gebruikers en de omgeving. 
 
De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de mate waarin buurtbewoners zich verbonden voelen met een wijk 
en wat voor een invloed het aanwezige culturele erfgoed hier op heeft. Wij hopen dat de hoofdbewoner van dit 
adres of de partner van de hoofdbewoner deze enquête invult. Het invullen zal ongeveer 10 minuten in 
beslagen nemen. Bij de meeste vragen hoeft u alleen maar een antwoord te omcirkelen of aan te kruisen. Aan 
het einde van de enquête is er ruimte voor een eventuele opmerking of toelichting over de vragen in deze 
enquête. 
 
Graag willen wij u er op wijzen dat deze enquête anoniem wordt afgenomen. Binnen enkele dagen zal de 
enquête door een student van de Universiteit Utrecht worden opgehaald. Ook kunt u de enquête online invullen, 
dit scheelt u en ons tijd. Ga hier voor naar www.thesistools.com/web/?id=271297  
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij het invullen van de online enquête wel uw straat en huisnummer te vermelden? 
Wij hoeven dan niet meer bij u langs om de enquête op te halen. 
 
Onder de ingeleverde enquêtes verloten wij drie VVV-bonnen van 15 euro ieder. Om hier kans op te maken 
dient u aan het einde van de enquête uw straat en huisnummer in te vullen.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Namens Juliette van Gaalen 
Universiteit Utrecht 
Faculteit Geowetenschappen 
 
 
 
 



 

Vragenlijst 
 
Vragen over uw persoonlijke situatie 

 
1 Sinds wanneer woont u in uw huidige woning? Sinds 19......./20....... (vul het jaartal in) 

 
2 Tot welke leeftijdscategorie behoort u? (omcirkel het antwoord) 

a. Jonger dan 20 jaar 
b. 20 t/m 29 jaar 
c. 30 t/m 39 jaar 
d. 40 t/m 49 jaar 
e. 50 t/m 59 jaar 
f. 60 jaar of ouder 

 
3 Bent uw man of vrouw? (omcirkel het antwoord) 

a. Man 
b. Vrouw 

 
4 Wie is de eigenaar van uw woning? (omcirkel het antwoord) 

a. Ikzelf en/of mijn partner 
b. Woningcorporatie 
c. Particuliere verhuurder 
d. Anders 

 
5 In wat voor een soort woning woont u? (omcirkel het antwoord) 

a. Eengezinswoning 
b. Appartement/ flat 
c. Overig 
 

6 Wat is de samenstelling van uw huishouden? (omcirkel het antwoord) 
a. Alleenwonend 
b. Tweepersoonshuishouden zonder (thuiswonende) kinderen 
c. Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar 
d. Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder 
e. Gezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar 
f. Gezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder 

 
 
Vragen over uw vorige woning 
 
7 Wat was uw vorige woonsituatie? (omcirkel het antwoord) 

a. Ik woonde zelfstandig, in mijn eigen woning 
b. Ik woonde zelfstandig, in een huurwoning 
c. Ik woonde bij mijn ouders 
d. Ik woonde bij familie/kennissen 
e. Ik woonde op kamers 
f. Ik woonde in het buitenland 

g. Anders, nl..................................................................................................... 

 
8 Wat voor een soort woning was uw vorige woning? (omcirkel het antwoord) 

a. Eengezinswoning 
b. Appartement/ flat 
c. Overig 

 



 

9 Hoe lang heeft u in uw vorige woning gewoond? ............ jaar (vul het antwoord in) 
 
10 Was uw vorige woning ook in Hilversum? (omcirkel het antwoord en vul eventueel de toelichting in) 

a. Ja, in dezelfde buurt als mijn huidige woning 
b. Ja, maar in een andere buurt namelijk................................ 
c. Nee, maar wel in een andere gemeente in het Gooi en omstreken, namelijk................................... 
d. Nee, in een andere gemeente. 

 
 
Vragen over de contacten met uw buren  
 
Met stellingen proberen wij te achterhalen hoe u uw huidige buurt waardeert en of u zich in deze buurt en in uw 
woning thuis voelt. Kunt u bij de onderstaande onderwerpen aangeven in hoeverre u tevreden bent? Kruis uw 
antwoord aan. 
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11 Hoe tevreden bent u met uw woning?        
12 Hoe tevreden bent u met de buurt waarin uw woont?        
13 Hoe tevreden bent u met het contact met uw directe buren?        
14 Hoe tevreden bent u met het contact met de overige mensen 

in uw buurt?        

15 Hoe tevreden bent u met de aandacht die mensen in uw buurt 
voor elkaar hebben?        

 
16 Hoe is het contact met uw directe buren? (omcirkel het antwoord) 

a. Ik heb geen contact met mijn directe buren 
b. Ik groet mijn directe buren alleen 
c. Ik spreek mijn directe buren minimaal één keer per maand 
d. Ik spreek mijn directe buren minimaal één keer per week 
e. Mijn directe buren zijn tevens goede vrienden, wij zien elkaar veel 

 
17 Hoeveel andere mensen kent u in uw buurt? (de directe buren niet meetellen) (omcirkel het antwoord) 

a. Ik ken geen andere mensen in mijn buurt 
b. Ik ken één ander persoon in mijn buurt 
c. Ik ken tussen 2 en 5 mensen in mijn buurt 
d. Ik ken tussen 5 en 10 mensen in mijn buurt 
e. Ik ken meer dan 10 mensen in mijn buurt 

 
18 Hoe is het contact (gemiddeld gezien) met de mensen die u bij vraag 17 noemt? (omcirkel het antwoord) 

a. Ik heb geen contact met de overige mensen in mijn buurt 
b. Ik groet deze mensen 
c. Ik spreek deze mensen minimaal één keer per maand 
d. Ik spreek deze mensen minimaal één keer per week 
e. Deze mensen zijn voor het grootste deel goede vrienden  

 
19 Waar wonen de meeste van uw vrienden? (omcirkel het antwoord) 

a. Vooral in mijn buurt 
b. Ongeveer evenveel in mijn buurt als buiten mijn buurt 
c. Vooral buiten mijn buurt 



 

Vragen over uw buurt 
 
Met stellingen proberen wij te achterhalen hoe verbonden u zich met de buurt voelt. Kunt u bij de onderstaande  
stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? Kruis uw antwoord aan. 
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20 Ik voel mij veilig in mijn woning        
21 Ik voel mij niet thuis in mijn buurt        
22 Ik ben trots op de geschiedenis van mijn buurt        
23 Ik voel me onveilig in mijn buurt        
24 Ik ben trots op de uitstraling van mijn buurt        
25 De mensen in deze buurt hebben dezelfde normen en 

waarden        
26 Ik voel mij verbonden met de mensen in mijn buurt        
27 Buurtgenoten kennen elkaar nauwelijks in mijn buurt        
28 De mensen in mijn buurt hebben aandacht voor hun 

omgeving (bijv. vuil opruimen van de straat, sneeuw ruimen in 
de winter e.d.) 

       

29 Mijn buurt heeft een slecht imago        
30 Ik ben gehecht aan mijn buurt        
31 In mijn buurt worden regelmatig buurtactiviteiten- en 

festiviteiten georganiseerd        
32 Als mijn woning in een andere buurt zou staan ben ik ook 

tevreden        
33 Ik wil altijd in deze buurt blijven wonen        
34 De buurt waarin ik nu woon is beter dan de buurten waarin ik 

eerder heb gewoond         
35 Buurtgenoten spreken elkaar aan op ongewenst gedrag        
36 Ik heb spijt dat ik in deze buurt ben komen wonen        
 
37 Als u aan uw buurt denkt, dan denkt u aan.... (omschrijf het beeld van uw buurt dat u voor ogen heeft, 

bijvoorbeeld een herinnering aan uw buurt, de sfeer of een gebouw dat u aan uw buurt doet denken): 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

38 Kunt u een cijfer geven voor de mate waarin u zich met de buurt verbonden voelt:  

(omcirkel het antwoord) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Niet verbonden        Zeer verbonden 



 

 
39 Zet u zich op één van de volgende manieren in voor uw buurt? U kunt meerdere antwoorden 

omcirkelen. 
a. Ik zit in een bewonerscommissie 
b. Ik help wel eens mee met het organiseren van buurtfeesten 
c. Ik zit in een speeltuincommissie 
d. Ik doe mee aan een buurtpreventieproject 
e. Ik doe mee aan een verkeersgroep 
f. Ik zet me op een andere manier in voor mijn buurt, namelijk door 

............................................................................................................................................. 

g. Nee 
 
 
Vragen over de gebouwen in uw buurt 
 
Met stellingen proberen wij te achterhalen wat de gebouwen in uw buurt voor u betekenen. Wilt u bij de 
onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? Kruis uw antwoord aan. 
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40 Ik vind de uitstraling van de oude gebouwen in mijn buurt over 
het algemeen goed        

41 De oude politiepost van W.M. Dudok herinnert mij aan de 
geschiedenis van mijn buurt        

42 Ik hecht veel waarde aan de oude gebouwen in mijn buurt        
43 De nieuwe Melkfabriek heeft een positieve invloed op het 

aanzien van mijn buurt        
44 Oude gebouwen in mijn buurt worden goed onderhouden        
45 De komst van nieuwbouw in mijn buurt (zoals de 

appartementen aan de Zuiderweg en diverse nieuwe bouw 
aan de Larenseweg) zorgen voor een goede afwisseling van 
oud en nieuw 

       

46 Er zijn veel oude gebouwen in mijn buurt die van mij gesloopt 
mogen worden        

47 De oude gebouwen in mijn buurt zorgen voor een bijzondere 
sfeer        

48 Door de oude gebouwen in de mijn buurt voel ik mij thuis         
49 Onderhoud en renovatie van oude gebouwen vind ik 

belangrijker dan sloop en nieuwbouw        
 

 

50 Aan welk gebouw in uw buurt hecht u het meeste waarde, behalve uw eigen woning, en waarom: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 



 

51 Aan welk gebouw in uw buurt hecht u het minste waarde, behalve uw eigen woning, en waarom: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 
 

52 Vind u het belangrijk dat oude gebouwen -zoals De Melkfabriek en de oude Politiepost van architect 

W.M. Dudok- behouden blijven voor de buurt? (omcirkel uw antwoord en licht toe) 

a. Ja, omdat.................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

b. Nee, omdat............................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

Indien u nog een toelichting of opmerking wilt geven op een van de vragen in de enquête of over het onderwerp, 

dan is hier ruimte voor: 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 
 
Straat en huisnummer: ...............................................................  
(invullen wanneer u kans wilt maken op de een van de drie vvv-bonnen ter waarde van 15 euro) 
 
Indien u naar aanleiding van de enquête nog andere vragen heeft, kunt u dit per email doorgeven via 
j.l.vangaalen@students.uu.nl.  
 
 
EINDE VAN DE ENQUETE. BEDANKT VOOR UW DEELNAME! 
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II ENQUÊTE BUURTIDENTITEIT & CULTUREEL ERFGOED, KLEINE DRIFTBUURT 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Aan de hoofdbewoner van dit adres en/of partner 
 
 
 
 
 
 
 
Enquête Buurt Identiteit & Cultureel Erfgoed 
 
 
 
Beste buurtbewoner, 
 
U ontvangt deze enquête omdat u in de omgeving van veel cultureel erfgoed woont. Cultureel erfgoed is een 
object, een gebouw of een verzameling gebouwen dat herinnert aan het verleden en betekenis heeft voor haar 
gebruikers en de omgeving. 
 
De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de mate waarin buurtbewoners zich verbonden voelen met een wijk 
en wat voor een invloed het aanwezige culturele erfgoed hier op heeft. Wij hopen dat de hoofdbewoner van dit 
adres of de partner van de hoofdbewoner deze enquête invult. Het invullen zal ongeveer 10 minuten in 
beslagen nemen. Bij de meeste vragen hoeft u alleen maar een antwoord te omcirkelen of aan te kruisen. Aan 
het einde van de enquête is er ruimte voor een eventuele opmerking of toelichting over de vragen in deze 
enquête. 
 
Op dinsdag 22 mei rond 18.00uur wordt door een student van de Universiteit Utrecht de ingevulde enquête 
weer opgehaald. Ook kunt u de enquête online invullen, dit scheelt u en ons tijd. Ga hier voor naar 
www.thesistools.com/web/?id=275633. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij het invullen van de online enquête wel uw straat en huisnummer te vermelden? 
Wij hoeven dan niet meer bij u langs om de enquête op te halen. 
 
Onder de ingeleverde enquêtes verloten wij drie VVV-bonnen van 15 euro ieder. Om hier kans op te maken 
dient u aan het einde van de enquête uw straat en huisnummer in te vullen.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Namens Juliette van Gaalen 
Universiteit Utrecht 
Faculteit Geowetenschappen 
 
 
 
 



 

Vragenlijst 
 
Vragen over uw persoonlijke situatie 

 
1 Sinds wanneer woont u in uw huidige woning? Sinds 19......./20....... (vul het jaartal in) 

 
2 Tot welke leeftijdscategorie behoort u? (omcirkel het antwoord) 

a. Jonger dan 20 jaar 
b. 20 t/m 29 jaar 
c. 30 t/m 39 jaar 
d. 40 t/m 49 jaar 
e. 50 t/m 59 jaar 
f. 60 jaar of ouder 

 
3 Bent uw man of vrouw? (omcirkel het antwoord) 

a. Man 
b. Vrouw 

 
4 Wie is de eigenaar van uw woning? (omcirkel het antwoord) 

a. Ikzelf en/of mijn partner 
b. Woningcorporatie 
c. Particuliere verhuurder 
d. Anders 

 
5 In wat voor een soort woning woont u? (omcirkel het antwoord) 

a. Eengezinswoning 
b. Appartement/ flat 
c. Overig 
 

6 Wat is de samenstelling van uw huishouden? (omcirkel het antwoord) 
a. Alleenwonend 
b. Tweepersoonshuishouden zonder (thuiswonende) kinderen 
c. Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar 
d. Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder 
e. Gezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar 
f. Gezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder 

 
 
Vragen over uw vorige woning 
 
7 Wat was uw vorige woonsituatie? (omcirkel het antwoord) 

a. Ik woonde zelfstandig, in mijn eigen woning 
b. Ik woonde zelfstandig, in een huurwoning 
c. Ik woonde bij mijn ouders 
d. Ik woonde bij familie/kennissen 
e. Ik woonde op kamers 
f. Ik woonde in het buitenland 

g. Anders, nl..................................................................................................... 

 
8 Wat voor een soort woning was uw vorige woning? (omcirkel het antwoord) 

a. Eengezinswoning 
b. Appartement/ flat 
c. Overig 

 



 

9 Hoe lang heeft u in uw vorige woning gewoond? ............ jaar (vul het antwoord in) 
 
10 Was uw vorige woning ook in Hilversum? (omcirkel het antwoord en vul eventueel de toelichting in) 

a. Ja, in dezelfde buurt als mijn huidige woning 
b. Ja, maar in een andere buurt namelijk................................ 
c. Nee, maar wel in een andere gemeente in het Gooi en omstreken, namelijk................................... 
d. Nee, in een andere gemeente. 

 
 
Vragen over de contacten met uw buren  
 
Met stellingen proberen wij te achterhalen hoe u uw huidige buurt waardeert en of u zich in deze buurt en in uw 
woning thuis voelt. Kunt u bij de onderstaande onderwerpen aangeven in hoeverre u tevreden bent? Kruis uw 
antwoord aan. 
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11 Hoe tevreden bent u met uw woning?        
12 Hoe tevreden bent u met de buurt waarin uw woont?        
13 Hoe tevreden bent u met het contact met uw directe buren?        
14 Hoe tevreden bent u met het contact met de overige mensen 

in uw buurt?        
15 Hoe tevreden bent u met de aandacht die mensen in uw buurt 

voor elkaar hebben?        
 
16 Hoe is het contact met uw directe buren? (omcirkel het antwoord) 

a. Ik heb geen contact met mijn directe buren 
b. Ik groet mijn directe buren alleen 
c. Ik spreek mijn directe buren minimaal één keer per maand 
d. Ik spreek mijn directe buren minimaal één keer per week 
e. Mijn directe buren zijn tevens goede vrienden, wij zien elkaar veel 

 
17 Hoeveel andere mensen kent u in uw buurt? (de directe buren niet meetellen) (omcirkel het antwoord) 

a. Ik ken geen andere mensen in mijn buurt 
b. Ik ken één ander persoon in mijn buurt 
c. Ik ken tussen 2 en 5 mensen in mijn buurt 
d. Ik ken tussen 5 en 10 mensen in mijn buurt 
e. Ik ken meer dan 10 mensen in mijn buurt 

 
18 Hoe is het contact (gemiddeld gezien) met de mensen die u bij vraag 17 noemt? (omcirkel het antwoord) 

a. Ik heb geen contact met de overige mensen in mijn buurt 
b. Ik groet deze mensen 
c. Ik spreek deze mensen minimaal één keer per maand 
d. Ik spreek deze mensen minimaal één keer per week 
e. Deze mensen zijn voor het grootste deel goede vrienden  

 
19 Waar wonen de meeste van uw vrienden? (omcirkel het antwoord) 

a. Vooral in mijn buurt 
b. Ongeveer evenveel in mijn buurt als buiten mijn buurt 
c. Vooral buiten mijn buurt 



 

Vragen over uw buurt 
 
Met stellingen proberen wij te achterhalen hoe verbonden u zich met de buurt voelt. Kunt u bij de onderstaande  
stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? Kruis uw antwoord aan. 
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20 Ik voel mij veilig in mijn woning        
21 Ik voel mij niet thuis in mijn buurt        
22 Ik ben trots op de geschiedenis van mijn buurt        
23 Ik voel me onveilig in mijn buurt        
24 Ik ben trots op de uitstraling van mijn buurt        
25 De mensen in deze buurt hebben dezelfde normen en 

waarden        
26 Ik voel mij verbonden met de mensen in mijn buurt        
27 Buurtgenoten kennen elkaar nauwelijks in mijn buurt        
28 De mensen in mijn buurt hebben aandacht voor hun 

omgeving (bijv. vuil opruimen van de straat, sneeuw ruimen in 
de winter e.d.) 

       

29 Mijn buurt heeft een slecht imago        
30 Ik ben gehecht aan mijn buurt        
31 In mijn buurt worden regelmatig buurtactiviteiten- en 

festiviteiten georganiseerd        
32 Als mijn woning in een andere buurt zou staan ben ik ook 

tevreden        
33 Ik wil altijd in deze buurt blijven wonen        
34 De buurt waarin ik nu woon is beter dan de buurten waarin ik 

eerder heb gewoond         
35 Buurtgenoten spreken elkaar aan op ongewenst gedrag        
36 Ik heb spijt dat ik in deze buurt ben komen wonen        
 
37 Als u aan uw buurt denkt, dan denkt u aan.... (omschrijf het beeld van uw buurt dat u voor ogen heeft, 

bijvoorbeeld een herinnering aan uw buurt, de sfeer of een gebouw dat u aan uw buurt doet denken): 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

38 Kunt u een cijfer geven voor de mate waarin u zich met de buurt verbonden voelt:  

(omcirkel het antwoord) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Niet verbonden        Zeer verbonden 



 

 
39 Zet u zich op één van de volgende manieren in voor uw buurt? U kunt meerdere antwoorden 

omcirkelen. 
a. Ik zit in een bewonerscommissie 
b. Ik help wel eens mee met het organiseren van buurtfeesten 
c. Ik zit in een speeltuincommissie 
d. Ik doe mee aan een buurtpreventieproject 
e. Ik doe mee aan een verkeersgroep 
f. Ik zet me op een andere manier in voor mijn buurt, namelijk door 

............................................................................................................................................. 

g. Nee 
 
 
Vragen over de gebouwen in uw buurt 
 
Met stellingen proberen wij te achterhalen wat de gebouwen in uw buurt voor u betekenen. Wilt u bij de 
onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? Kruis uw antwoord aan. 
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40 Ik vind de uitstraling van de oude gebouwen in mijn buurt over 
het algemeen goed        

41 De arbeiderswoningen aan de Veenshof herinneren mij aan 
de geschiedenis van mijn buurt        

42 Ik hecht veel waarde aan de oude gebouwen in mijn buurt        
43 De voormalige St. Joseph kerk heeft een positieve invloed op 

het aanzien van mijn buurt        
44 Oude gebouwen in mijn buurt worden goed onderhouden        
45 De komst van nieuwbouw in mijn buurt (zoals de 

appartementen aan het Zwaluwplein) zorgen voor een goede 
afwisseling van oud en nieuw 

       

46 Er zijn veel oude gebouwen in mijn buurt die van mij gesloopt 
mogen worden        

47 De oude gebouwen in mijn buurt zorgen voor een bijzondere 
sfeer        

48 Door de oude gebouwen in de mijn buurt voel ik mij thuis         
49 Onderhoud en renovatie van oude gebouwen vind ik 

belangrijker dan sloop en nieuwbouw        
 

 

50 Aan welk gebouw in uw buurt hecht u het meeste waarde, behalve uw eigen woning, en waarom: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 
 



 

51 Aan welk gebouw in uw buurt hecht u het minste waarde, behalve uw eigen woning, en waarom: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 
 

52 Vind u het belangrijk dat oude gebouwen -zoals de St. Joseph kerk, Mincklerschool en arbeiderswoning 

aan de Veenshof- behouden blijven voor de buurt? (omcirkel uw antwoord en licht toe) 

a. Ja, omdat.................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

b. Nee, omdat............................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

Indien u nog een toelichting of opmerking wilt geven op een van de vragen in de enquête of over het onderwerp, 

dan is hier ruimte voor: 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 
 
Straat en huisnummer: ...............................................................  
(invullen wanneer u kans wilt maken op de een van de drie vvv-bonnen ter waarde van 15 euro) 
 
Indien u naar aanleiding van de enquête nog andere vragen heeft, kunt u dit per email doorgeven via 
j.l.vangaalen@students.uu.nl.  
 
 
EINDE VAN DE ENQUETE. BEDANKT VOOR UW DEELNAME! 
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III STATISTISCHE TOETSEN 
 



 
 
T-Test 

Group Statistics 
 

welke buurt N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VerbondenheidSUM 
Melkfabriek 46 31,0000 6,23253 ,91894 

Sint Joseph 26 28,6154 8,53734 1,67431 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

VerbondenheidSUM 
Equal variances assumed 5,023 ,028 1,361 70 ,178 

Equal variances not assumed 
  

1,249 40,299 ,219 
 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

VerbondenheidSUM 
Equal variances assumed 2,38462 1,75225 -1,11013 5,87936 

Equal variances not assumed 2,38462 1,90991 -1,47457 6,24380 

 

Correlations 

 contactSUM Bent u man of 

vrouw? 

koophuur hoeveel jaar in 

huidige woning 

HUISKIND 

contactSUM 

Pearson Correlation 1 ,020 -,377** ,146 -,115 

Sig. (2-tailed) 
 

,868 ,001 ,220 ,338 

N 72 70 72 72 71 

Bent u man of vrouw? 

Pearson Correlation ,020 1 -,048 -,140 ,122 

Sig. (2-tailed) ,868 
 

,687 ,243 ,310 

N 70 72 72 71 71 

koophuur 

Pearson Correlation -,377** -,048 1 -,176 -,241* 

Sig. (2-tailed) ,001 ,687 
 

,135 ,040 

N 72 72 74 73 73 

hoeveel jaar in huidige woning 

Pearson Correlation ,146 -,140 -,176 1 -,291* 

Sig. (2-tailed) ,220 ,243 ,135 
 

,013 

N 72 71 73 73 72 

HUISKIND 

Pearson Correlation -,115 ,122 -,241* -,291* 1 

Sig. (2-tailed) ,338 ,310 ,040 ,013 
 

N 71 71 73 72 73 

leefklas2 

Pearson Correlation ,175 -,270* -,098 ,736** -,409** 

Sig. (2-tailed) ,142 ,022 ,404 ,000 ,000 

N 72 72 74 73 73 
 
 
 
 
 



Correlations 

 leefklas2 

contactSUM 

Pearson Correlation ,175 

Sig. (2-tailed) ,142 

N 72 

Bent u man of vrouw? 

Pearson Correlation -,270 

Sig. (2-tailed) ,022 

N 72 

koophuur 

Pearson Correlation -,098** 

Sig. (2-tailed) ,404 

N 74 

hoeveel jaar in huidige woning 

Pearson Correlation ,736 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 73 

HUISKIND 

Pearson Correlation -,409 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 73 

leefklas2 

Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed) 
 

N 74 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Correlations 
 

 
VerbondenheidSU

M 

Bent u man of 

vrouw? 

koophuur hoeveel jaar in 

huidige woning 

HUISKIND 

VerbondenheidSUM 

Pearson Correlation 1 -,185 -,025 ,320** -,261* 

Sig. (2-tailed) 
 

,126 ,838 ,006 ,028 

N 72 70 72 72 71 

Bent u man of vrouw? 

Pearson Correlation -,185 1 -,048 -,140 ,122 

Sig. (2-tailed) ,126 
 

,687 ,243 ,310 

N 70 72 72 71 71 

koophuur 

Pearson Correlation -,025 -,048 1 -,176 -,241* 

Sig. (2-tailed) ,838 ,687 
 

,135 ,040 

N 72 72 74 73 73 

hoeveel jaar in huidige woning 

Pearson Correlation ,320** -,140 -,176 1 -,291* 

Sig. (2-tailed) ,006 ,243 ,135 
 

,013 

N 72 71 73 73 72 

HUISKIND 

Pearson Correlation -,261* ,122 -,241* -,291* 1 

Sig. (2-tailed) ,028 ,310 ,040 ,013 
 

N 71 71 73 72 73 

leefklas2 

Pearson Correlation ,335** -,270* -,098 ,736** -,409** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,022 ,404 ,000 ,000 

N 72 72 74 73 73 
 



 

 

Correlations 

 leefklas2 

VerbondenheidSUM 

Pearson Correlation ,335 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 72 

Bent u man of vrouw? 

Pearson Correlation -,270 

Sig. (2-tailed) ,022 

N 72 

koophuur 

Pearson Correlation -,098 

Sig. (2-tailed) ,404 

N 74 

hoeveel jaar in huidige woning 

Pearson Correlation ,736** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 73 

HUISKIND 

Pearson Correlation -,409* 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 73 

leefklas2 

Pearson Correlation 1** 

Sig. (2-tailed) 
 

N 74 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Correlations 

Correlations 

 waarderingSUM Bent u man of 

vrouw? 

koophuur hoeveel jaar in 

huidige woning 

HUISKIND 

waarderingSUM 

Pearson Correlation 1 -,080 -,012 -,057 -,051 

Sig. (2-tailed) 
 

,531 ,925 ,649 ,684 

N 66 64 66 66 65 

Bent u man of vrouw? 

Pearson Correlation -,080 1 -,048 -,140 ,122 

Sig. (2-tailed) ,531 
 

,687 ,243 ,310 

N 64 72 72 71 71 

koophuur 

Pearson Correlation -,012 -,048 1 -,176 -,241* 

Sig. (2-tailed) ,925 ,687 
 

,135 ,040 

N 66 72 74 73 73 

hoeveel jaar in huidige woning 

Pearson Correlation -,057 -,140 -,176 1 -,291* 

Sig. (2-tailed) ,649 ,243 ,135 
 

,013 

N 66 71 73 73 72 

HUISKIND 

Pearson Correlation -,051 ,122 -,241* -,291* 1 

Sig. (2-tailed) ,684 ,310 ,040 ,013 
 

N 65 71 73 72 73 

leefklas2 

Pearson Correlation ,008 -,270* -,098 ,736** -,409** 

Sig. (2-tailed) ,951 ,022 ,404 ,000 ,000 

N 66 72 74 73 73 



 

Correlations 

 leefklas2 

waarderingSUM 

Pearson Correlation ,008 

Sig. (2-tailed) ,951 

N 66 

Bent u man of vrouw? 

Pearson Correlation -,270 

Sig. (2-tailed) ,022 

N 72 

koophuur 

Pearson Correlation -,098 

Sig. (2-tailed) ,404 

N 74 

hoeveel jaar in huidige woning 

Pearson Correlation ,736 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 73 

HUISKIND 

Pearson Correlation -,409 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 73 

leefklas2 

Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed) 
 

N 74 
 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
T-Test 

Group Statistics 
 

buitenhilv N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

contactSUM 
binnen Hilv 47 28,4468 5,21206 ,76026 

buiten Hilv 20 30,5000 2,91096 ,65091 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

contactSUM 
Equal variances assumed 6,126 ,016 -1,651 65 ,104 

Equal variances not assumed 
  

-2,051 60,044 ,045 
 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

contactSUM 
Equal variances assumed -2,05319 1,24372 -4,53706 ,43068 

Equal variances not assumed -2,05319 1,00084 -4,05513 -,05125 
 
 
 
 
 
 



T-Test 

 

Group Statistics 
 

buitenhilv N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

waarderingSUM 
binnen Hilv 42 35,0238 7,29011 1,12489 

buiten Hilv 19 38,5789 6,37108 1,46163 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

waarderingSUM 
Equal variances assumed 1,484 ,228 -1,831 59 ,072 

Equal variances not assumed 
  

-1,928 39,547 ,061 
 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

waarderingSUM 
Equal variances assumed -3,55514 1,94158 -7,44023 ,32995 

Equal variances not assumed -3,55514 1,84438 -7,28409 ,17382 

 
 
Correlations 

Correlations 

 VerbondenheidSUM waarderingSUM 

VerbondenheidSUM 

Pearson Correlation 1 ,555** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 72 65 

waarderingSUM 

Pearson Correlation ,555** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

N 65 66 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
T-Test 

Group Statistics 
 

Bent u man of vrouw? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

waarderingSUM 
man 28 36,9643 7,37103 1,39299 

vrouw 36 35,8611 6,60802 1,10134 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

waarderingSUM Equal variances assumed ,083 ,774 ,630 62 ,531 



Equal variances not assumed 
  

,621 54,790 ,537 
 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

waarderingSUM 
Equal variances assumed 1,10317 1,75139 -2,39780 4,60415 

Equal variances not assumed 1,10317 1,77577 -2,45586 4,66221 

 
 
T-Test 

Group Statistics 
 

koophuur N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

waarderingSUM 
koop 51 36,1961 6,62124 ,92716 

huur 15 36,0000 8,56905 2,21252 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

waarderingSUM 
Equal variances assumed 1,755 ,190 ,094 64 ,925 

Equal variances not assumed 
  

,082 19,183 ,936 
 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

waarderingSUM 
Equal variances assumed ,19608 2,08344 -3,96608 4,35824 

Equal variances not assumed ,19608 2,39893 -4,82170 5,21386 

 

 
 
Correlations 

Correlations 

 VerbondenheidSUM Hoe tevreden bent u 

over uw woning? 

VerbondenheidSUM 

Pearson Correlation 1 ,239* 

Sig. (2-tailed) 
 

,044 

N 72 72 

Hoe tevreden bent u over uw woning? 

Pearson Correlation ,239* 1 

Sig. (2-tailed) ,044 
 

N 72 73 
 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
Correlations 

 



Correlations 

 buitenhilv Ik vind de uitstraling 

van de oude 

gebouwen in mijn 

buurt over het 

algemeen goed 

De oude politiepost 

van W.M. Dudok 

herinnert mij aan de 

geschiedenis van 

mijn buurt 

Ik hecht veel waarde 

aan de oude 

gebouwen in mijn 

buurt 

buitenhilv 

Pearson Correlation 1 ,207 ,079 ,174 

Sig. (2-tailed) 
 

,099 ,531 ,163 

N 68 65 65 66 

Ik vind de uitstraling van de oude 

gebouwen in mijn buurt over het 

algemeen goed 

Pearson Correlation ,207 1 ,409** ,588** 

Sig. (2-tailed) ,099 
 

,001 ,000 

N 65 70 68 69 

De oude politiepost van W.M. Dudok 

herinnert mij aan de geschiedenis 

van mijn buurt 

Pearson Correlation ,079 ,409** 1 ,603** 

Sig. (2-tailed) ,531 ,001 
 

,000 

N 65 68 70 69 

Ik hecht veel waarde aan de oude 

gebouwen in mijn buurt 

Pearson Correlation ,174 ,588** ,603** 1 

Sig. (2-tailed) ,163 ,000 ,000 
 

N 66 69 69 71 

De nieuwe Melkfabriek heeft een 

positieve invloed op het aanzien van 

mijn buurt 

Pearson Correlation ,262* ,337** ,361** ,416** 

Sig. (2-tailed) ,032 ,004 ,002 ,000 

N 67 70 70 71 

Oude gebouwen in mijn buurt 

worden goed onderhouden 

Pearson Correlation ,163 ,630** ,184 ,247* 

Sig. (2-tailed) ,187 ,000 ,126 ,038 

N 67 70 70 71 

De komst van nieuwbouw in mijn 

buurt (zoals de appartementen aan 

de Zuiderweg en diverse nieuwe 

bouw aan de Larenseweg) zorgen 

voor een goede afwisseling van oud 

en nieuw 

Pearson Correlation ,149 ,292* ,203 ,153 

Sig. (2-tailed) ,228 ,014 ,092 ,203 

N 67 70 70 71 

Er zijn veel oude gebouwen in mijn 

buurt die van mij gesloopt mogen 

worden 

Pearson Correlation -,068 -,378** -,111 -,238* 

Sig. (2-tailed) ,582 ,001 ,361 ,046 

N 67 70 70 71 

De oude gebouwen in mijn buurt 

zorgen voor een bijzondere sfeer 
Pearson Correlation ,188 ,632** ,266* ,486** 

 

Correlations 

 De nieuwe 

Melkfabriek heeft 

een positieve 

invloed op het 

aanzien van mijn 

buurt 

Oude gebouwen in 

mijn buurt worden 

goed onderhouden 

De komst van 

nieuwbouw in mijn 

buurt (zoals de 

appartementen aan 

de Zuiderweg en 

diverse nieuwe 

bouw aan de 

Larenseweg) 

zorgen voor een 

goede afwisseling 

van oud en nieuw 

Er zijn veel oude 

gebouwen in mijn 

buurt die van mij 

gesloopt mogen 

worden 



buitenhilv 

Pearson Correlation ,262 ,163 ,149 -,068 

Sig. (2-tailed) ,032 ,187 ,228 ,582 

N 67 67 67 67 

Ik vind de uitstraling van de oude 

gebouwen in mijn buurt over het 

algemeen goed 

Pearson Correlation ,337 ,630 ,292** -,378** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,014 ,001 

N 70 70 70 70 

De oude politiepost van W.M. 

Dudok herinnert mij aan de 

geschiedenis van mijn buurt 

Pearson Correlation ,361 ,184** ,203 -,111** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,126 ,092 ,361 

N 70 70 70 70 

Ik hecht veel waarde aan de oude 

gebouwen in mijn buurt 

Pearson Correlation ,416 ,247** ,153** -,238 

Sig. (2-tailed) ,000 ,038 ,203 ,046 

N 71 71 71 71 

De nieuwe Melkfabriek heeft een 

positieve invloed op het aanzien 

van mijn buurt 

Pearson Correlation 1* ,410** ,531** -,283** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,016 

N 72 72 72 72 

Oude gebouwen in mijn buurt 

worden goed onderhouden 

Pearson Correlation ,410 1** ,305 -,250* 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,009 ,034 

N 72 72 72 72 

De komst van nieuwbouw in mijn 

buurt (zoals de appartementen aan 

de Zuiderweg en diverse nieuwe 

bouw aan de Larenseweg) zorgen 

voor een goede afwisseling van 

oud en nieuw 

Pearson Correlation ,531 ,305* 1 -,162 

Sig. (2-tailed) ,000 ,009 
 

,174 

N 72 72 72 72 

Er zijn veel oude gebouwen in mijn 

buurt die van mij gesloopt mogen 

worden 

Pearson Correlation -,283 -,250** -,162 1* 

Sig. (2-tailed) ,016 ,034 ,174 
 

N 72 72 72 72 

De oude gebouwen in mijn buurt 

zorgen voor een bijzondere sfeer 
Pearson Correlation ,263 ,518** ,029* -,499** 

 

Correlations 

 De oude gebouwen in 

mijn buurt zorgen voor 

een bijzondere sfeer 

Door de oude 

gebouwen in mijn buurt 

voel ik mij thuis 

Onderhoud en 

renovatie van oude 

gebouwen vind ik 

belangrijker dan sloop 

en nieuwbouw 

buitenhilv 

Pearson Correlation ,188 ,122 ,230 

Sig. (2-tailed) ,127 ,330 ,065 

N 67 66 65 

Ik vind de uitstraling van de oude 

gebouwen in mijn buurt over het 

algemeen goed 

Pearson Correlation ,632 ,321 ,229** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,007 ,061 

N 70 69 68 

De oude politiepost van W.M. Dudok 

herinnert mij aan de geschiedenis van 

mijn buurt 

Pearson Correlation ,266 ,382** ,391 

Sig. (2-tailed) ,026 ,001 ,001 

N 70 69 68 

Ik hecht veel waarde aan de oude 

gebouwen in mijn buurt 

Pearson Correlation ,486 ,471** ,665** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 71 70 69 



De nieuwe Melkfabriek heeft een 

positieve invloed op het aanzien van mijn 

buurt 

Pearson Correlation ,263* ,269** ,336** 

Sig. (2-tailed) ,025 ,023 ,005 

N 72 71 70 

Oude gebouwen in mijn buurt worden 

goed onderhouden 

Pearson Correlation ,518 ,382** ,082 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,500 

N 72 71 70 

De komst van nieuwbouw in mijn buurt 

(zoals de appartementen aan de 

Zuiderweg en diverse nieuwe bouw aan 

de Larenseweg) zorgen voor een goede 

afwisseling van oud en nieuw 

Pearson Correlation ,029 ,056* -,014 

Sig. (2-tailed) ,809 ,645 ,906 

N 72 71 70 

Er zijn veel oude gebouwen in mijn buurt 

die van mij gesloopt mogen worden 

Pearson Correlation -,499 -,321** -,281 

Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,018 

N 72 71 70 

De oude gebouwen in mijn buurt zorgen 

voor een bijzondere sfeer 
Pearson Correlation 1 ,639** ,450* 

 

Correlations 

 buitenhilv Ik vind de uitstraling 

van de oude 

gebouwen in mijn 

buurt over het 

algemeen goed 

De oude politiepost 

van W.M. Dudok 

herinnert mij aan de 

geschiedenis van 

mijn buurt 

Ik hecht veel waarde 

aan de oude 

gebouwen in mijn 

buurt 

De oude gebouwen in mijn buurt 

zorgen voor een bijzondere sfeer 

Sig. (2-tailed) ,127 ,000 ,026 ,000 

N 67 70 70 71 

Door de oude gebouwen in mijn 

buurt voel ik mij thuis 

Pearson Correlation ,122 ,321 ,382 ,471 

Sig. (2-tailed) ,330 ,007 ,001** ,000** 

N 66 69 69 70 

Onderhoud en renovatie van oude 

gebouwen vind ik belangrijker dan 

sloop en nieuwbouw 

Pearson Correlation ,230 ,229 ,391 ,665 

Sig. (2-tailed) ,065 ,061** ,001 ,000** 

N 65 68 68 69 
 

Correlations 

 De nieuwe 

Melkfabriek heeft 

een positieve 

invloed op het 

aanzien van mijn 

buurt 

Oude gebouwen in 

mijn buurt worden 

goed onderhouden 

De komst van 

nieuwbouw in mijn 

buurt (zoals de 

appartementen aan 

de Zuiderweg en 

diverse nieuwe 

bouw aan de 

Larenseweg) 

zorgen voor een 

goede afwisseling 

van oud en nieuw 

Er zijn veel oude 

gebouwen in mijn 

buurt die van mij 

gesloopt mogen 

worden 

De oude gebouwen in mijn buurt 

zorgen voor een bijzondere sfeer 

Sig. (2-tailed) ,025 ,000 ,809 ,000 

N 72 72 72 72 

Door de oude gebouwen in mijn 

buurt voel ik mij thuis 

Pearson Correlation ,269 ,382 ,056 -,321 

Sig. (2-tailed) ,023 ,001 ,645** ,006** 



N 71 71 71 71 

Onderhoud en renovatie van oude 

gebouwen vind ik belangrijker dan 

sloop en nieuwbouw 

Pearson Correlation ,336 ,082 -,014 -,281 

Sig. (2-tailed) ,005 ,500** ,906 ,018** 

N 70 70 70 70 
 

Correlations 

 De oude gebouwen in 

mijn buurt zorgen voor 

een bijzondere sfeer 

Door de oude 

gebouwen in mijn buurt 

voel ik mij thuis 

Onderhoud en 

renovatie van oude 

gebouwen vind ik 

belangrijker dan sloop 

en nieuwbouw 

De oude gebouwen in mijn buurt zorgen 

voor een bijzondere sfeer 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 

N 72 71 70 

Door de oude gebouwen in mijn buurt 

voel ik mij thuis 

Pearson Correlation ,639 1 ,540 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000** 

N 71 71 70 

Onderhoud en renovatie van oude 

gebouwen vind ik belangrijker dan sloop 

en nieuwbouw 

Pearson Correlation ,450 ,540 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000** 
 

N 70 70 70 
 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Correlations 

Correlations 

 koophuur Ik vind de uitstraling 

van de oude 

gebouwen in mijn 

buurt over het 

algemeen goed 

De oude politiepost 

van W.M. Dudok 

herinnert mij aan de 

geschiedenis van 

mijn buurt 

Ik hecht veel waarde 

aan de oude 

gebouwen in mijn 

buurt 

koophuur 

Pearson Correlation 1 ,088 -,134 ,006 

Sig. (2-tailed) 
 

,468 ,269 ,959 

N 74 70 70 71 

Ik vind de uitstraling van de oude 

gebouwen in mijn buurt over het 

algemeen goed 

Pearson Correlation ,088 1 ,409** ,588** 

Sig. (2-tailed) ,468 
 

,001 ,000 

N 70 70 68 69 

De oude politiepost van W.M. Dudok 

herinnert mij aan de geschiedenis 

van mijn buurt 

Pearson Correlation -,134 ,409** 1 ,603** 

Sig. (2-tailed) ,269 ,001 
 

,000 

N 70 68 70 69 

Ik hecht veel waarde aan de oude 

gebouwen in mijn buurt 

Pearson Correlation ,006 ,588** ,603** 1 

Sig. (2-tailed) ,959 ,000 ,000 
 

N 71 69 69 71 

De nieuwe Melkfabriek heeft een 

positieve invloed op het aanzien van 

mijn buurt 

Pearson Correlation -,100 ,337** ,361** ,416** 

Sig. (2-tailed) ,404 ,004 ,002 ,000 

N 72 70 70 71 

Oude gebouwen in mijn buurt 

worden goed onderhouden 

Pearson Correlation ,190 ,630** ,184 ,247* 

Sig. (2-tailed) ,110 ,000 ,126 ,038 

N 72 70 70 71 

De komst van nieuwbouw in mijn Pearson Correlation -,229 ,292* ,203 ,153 



buurt (zoals de appartementen aan 

de Zuiderweg en diverse nieuwe 

bouw aan de Larenseweg) zorgen 

voor een goede afwisseling van oud 

en nieuw 

Sig. (2-tailed) ,053 ,014 ,092 ,203 

N 72 70 70 71 

Er zijn veel oude gebouwen in mijn 

buurt die van mij gesloopt mogen 

worden 

Pearson Correlation -,072 -,378** -,111 -,238* 

Sig. (2-tailed) ,547 ,001 ,361 ,046 

N 72 70 70 71 

De oude gebouwen in mijn buurt 

zorgen voor een bijzondere sfeer 
Pearson Correlation ,246* ,632** ,266* ,486** 

 

Correlations 

 De nieuwe 

Melkfabriek heeft 

een positieve 

invloed op het 

aanzien van mijn 

buurt 

Oude gebouwen in 

mijn buurt worden 

goed onderhouden 

De komst van 

nieuwbouw in mijn 

buurt (zoals de 

appartementen aan 

de Zuiderweg en 

diverse nieuwe 

bouw aan de 

Larenseweg) 

zorgen voor een 

goede afwisseling 

van oud en nieuw 

Er zijn veel oude 

gebouwen in mijn 

buurt die van mij 

gesloopt mogen 

worden 

koophuur 

Pearson Correlation -,100 ,190 -,229 -,072 

Sig. (2-tailed) ,404 ,110 ,053 ,547 

N 72 72 72 72 

Ik vind de uitstraling van de oude 

gebouwen in mijn buurt over het 

algemeen goed 

Pearson Correlation ,337 ,630 ,292** -,378** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,014 ,001 

N 70 70 70 70 

De oude politiepost van W.M. 

Dudok herinnert mij aan de 

geschiedenis van mijn buurt 

Pearson Correlation ,361 ,184** ,203 -,111** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,126 ,092 ,361 

N 70 70 70 70 

Ik hecht veel waarde aan de oude 

gebouwen in mijn buurt 

Pearson Correlation ,416 ,247** ,153** -,238 

Sig. (2-tailed) ,000 ,038 ,203 ,046 

N 71 71 71 71 

De nieuwe Melkfabriek heeft een 

positieve invloed op het aanzien 

van mijn buurt 

Pearson Correlation 1 ,410** ,531** -,283** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,016 

N 72 72 72 72 

Oude gebouwen in mijn buurt 

worden goed onderhouden 

Pearson Correlation ,410 1** ,305 -,250* 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,009 ,034 

N 72 72 72 72 

De komst van nieuwbouw in mijn 

buurt (zoals de appartementen aan 

de Zuiderweg en diverse nieuwe 

bouw aan de Larenseweg) zorgen 

voor een goede afwisseling van 

oud en nieuw 

Pearson Correlation ,531 ,305* 1 -,162 

Sig. (2-tailed) ,000 ,009 
 

,174 

N 72 72 72 72 

Er zijn veel oude gebouwen in mijn Pearson Correlation -,283 -,250** -,162 1* 



buurt die van mij gesloopt mogen 

worden 

Sig. (2-tailed) ,016 ,034 ,174 
 

N 72 72 72 72 

De oude gebouwen in mijn buurt 

zorgen voor een bijzondere sfeer 
Pearson Correlation ,263* ,518** ,029* -,499** 

 

Correlations 

 De oude gebouwen in 

mijn buurt zorgen voor 

een bijzondere sfeer 

Door de oude 

gebouwen in mijn buurt 

voel ik mij thuis 

Onderhoud en 

renovatie van oude 

gebouwen vind ik 

belangrijker dan sloop 

en nieuwbouw 

koophuur 

Pearson Correlation ,246 ,146 ,036 

Sig. (2-tailed) ,037 ,223 ,768 

N 72 71 70 

Ik vind de uitstraling van de oude 

gebouwen in mijn buurt over het 

algemeen goed 

Pearson Correlation ,632 ,321 ,229** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,007 ,061 

N 70 69 68 

De oude politiepost van W.M. Dudok 

herinnert mij aan de geschiedenis van 

mijn buurt 

Pearson Correlation ,266 ,382** ,391 

Sig. (2-tailed) ,026 ,001 ,001 

N 70 69 68 

Ik hecht veel waarde aan de oude 

gebouwen in mijn buurt 

Pearson Correlation ,486 ,471** ,665** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 71 70 69 

De nieuwe Melkfabriek heeft een 

positieve invloed op het aanzien van mijn 

buurt 

Pearson Correlation ,263 ,269** ,336** 

Sig. (2-tailed) ,025 ,023 ,005 

N 72 71 70 

Oude gebouwen in mijn buurt worden 

goed onderhouden 

Pearson Correlation ,518 ,382** ,082 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,500 

N 72 71 70 

De komst van nieuwbouw in mijn buurt 

(zoals de appartementen aan de 

Zuiderweg en diverse nieuwe bouw aan 

de Larenseweg) zorgen voor een goede 

afwisseling van oud en nieuw 

Pearson Correlation ,029 ,056* -,014 

Sig. (2-tailed) ,809 ,645 ,906 

N 72 71 70 

Er zijn veel oude gebouwen in mijn buurt 

die van mij gesloopt mogen worden 

Pearson Correlation -,499 -,321** -,281 

Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,018 

N 72 71 70 

De oude gebouwen in mijn buurt zorgen 

voor een bijzondere sfeer 
Pearson Correlation 1* ,639** ,450* 

 

Correlations 

 koophuur Ik vind de uitstraling 

van de oude 

gebouwen in mijn 

buurt over het 

algemeen goed 

De oude politiepost 

van W.M. Dudok 

herinnert mij aan de 

geschiedenis van 

mijn buurt 

Ik hecht veel waarde 

aan de oude 

gebouwen in mijn 

buurt 

De oude gebouwen in mijn buurt 

zorgen voor een bijzondere sfeer 

Sig. (2-tailed) ,037 ,000 ,026 ,000 

N 72 70 70 71 



Door de oude gebouwen in mijn 

buurt voel ik mij thuis 

Pearson Correlation ,146 ,321 ,382 ,471 

Sig. (2-tailed) ,223 ,007 ,001** ,000** 

N 71 69 69 70 

Onderhoud en renovatie van oude 

gebouwen vind ik belangrijker dan 

sloop en nieuwbouw 

Pearson Correlation ,036 ,229 ,391 ,665 

Sig. (2-tailed) ,768 ,061** ,001 ,000** 

N 70 68 68 69 
 

Correlations 

 De nieuwe 

Melkfabriek heeft 

een positieve 

invloed op het 

aanzien van mijn 

buurt 

Oude gebouwen in 

mijn buurt worden 

goed onderhouden 

De komst van 

nieuwbouw in mijn 

buurt (zoals de 

appartementen aan 

de Zuiderweg en 

diverse nieuwe 

bouw aan de 

Larenseweg) 

zorgen voor een 

goede afwisseling 

van oud en nieuw 

Er zijn veel oude 

gebouwen in mijn 

buurt die van mij 

gesloopt mogen 

worden 

De oude gebouwen in mijn buurt 

zorgen voor een bijzondere sfeer 

Sig. (2-tailed) ,025 ,000 ,809 ,000 

N 72 72 72 72 

Door de oude gebouwen in mijn 

buurt voel ik mij thuis 

Pearson Correlation ,269 ,382 ,056 -,321 

Sig. (2-tailed) ,023 ,001 ,645** ,006** 

N 71 71 71 71 

Onderhoud en renovatie van oude 

gebouwen vind ik belangrijker dan 

sloop en nieuwbouw 

Pearson Correlation ,336 ,082 -,014 -,281 

Sig. (2-tailed) ,005 ,500** ,906 ,018** 

N 70 70 70 70 
 

Correlations 

 De oude gebouwen in 

mijn buurt zorgen voor 

een bijzondere sfeer 

Door de oude 

gebouwen in mijn buurt 

voel ik mij thuis 

Onderhoud en 

renovatie van oude 

gebouwen vind ik 

belangrijker dan sloop 

en nieuwbouw 

De oude gebouwen in mijn buurt zorgen 

voor een bijzondere sfeer 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 

N 72 71 70 

Door de oude gebouwen in mijn buurt 

voel ik mij thuis 

Pearson Correlation ,639 1 ,540 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000** 

N 71 71 70 

Onderhoud en renovatie van oude 

gebouwen vind ik belangrijker dan sloop 

en nieuwbouw 

Pearson Correlation ,450 ,540 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000** 
 

N 70 70 70 
 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
T-Test 

Group Statistics 



 
welke buurt N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

waarderingSUM 
Melkfabriek 43 36,3256 6,79188 1,03575 

Sint Joseph 23 35,8261 7,62563 1,59005 

VerbondenheidSUM 
Melkfabriek 46 31,0000 6,23253 ,91894 

Sint Joseph 26 28,6154 8,53734 1,67431 

contactSUM 
Melkfabriek 45 29,8000 3,82337 ,56995 

Sint Joseph 27 27,1852 6,12710 1,17916 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

waarderingSUM 
Equal variances assumed ,294 ,589 ,273 64 ,786 

Equal variances not assumed 
  

,263 40,784 ,794 

VerbondenheidSUM 
Equal variances assumed 5,023 ,028 1,361 70 ,178 

Equal variances not assumed 
  

1,249 40,299 ,219 

contactSUM 
Equal variances assumed 7,812 ,007 2,233 70 ,029 

Equal variances not assumed 
  

1,997 38,332 ,053 
 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

waarderingSUM 
Equal variances assumed ,49949 1,83144 -3,15922 4,15821 

Equal variances not assumed ,49949 1,89764 -3,33349 4,33248 

VerbondenheidSUM 
Equal variances assumed 2,38462 1,75225 -1,11013 5,87936 

Equal variances not assumed 2,38462 1,90991 -1,47457 6,24380 

contactSUM 
Equal variances assumed 2,61481 1,17082 ,27969 4,94994 

Equal variances not assumed 2,61481 1,30968 -,03574 5,26537 
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