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Voorwoord
Op wonderlijke wijze ben ik aan dit onderwerp voor mijn afstudeerscriptie gekomen en daar ben ik
zeer blij mee. Bij toeval kwam ik aanraking met Maaike Schravesande, adviseur bij adviesbureau
Urbannerdam. Al snel bleken er veel overeenkomsten te zijn tussen mijn Stadsgeografie,
Vastgoedkunde (master RuG) en opdrachtgever Urbannerdam. Klushuizen waren mij niet onbekend,
maar het afgelopen half jaar heb ik heel veel bijgeleerd over klushuizen, Rotterdam, het werk van
actief adviesbureau en gentrification.

Voor het onderzoek heb ik een half jaar in Rotterdam gewoond, wat een groot verschil is met
Groningen. Doordat ik in de stad woonde heb ik de onderzoeksgebieden goed leren kennen en ik heb
met veel mensen gesproken. Mensen uit de buurt, van de gemeente en bij adviesbureau
Urbannerdam.

Het bleek een heel project, waarbij ik veel zelf heb uitgezocht. Hoe wil ik dit onderzoek aanpakken en
bij welke literatuur sluit mijn onderzoek het beste aan. Voor de praktische zaken kon ik goed terecht
bij de adviseurs van Urbannerdam. Voor de theoretische kant vormde mijn begeleider vanuit de
Universiteit Utrecht, Brian Doucet, mijn vraagbaak. In het bijzonder wil ik Wim van der Zanden van
het COS Rotterdam bedanken. Zonder de data die hij beschikbaar stelde was dit onderzoek vrijwel
onmogelijk geweest.

Klushuizen is een concept dat precies past tussen het speelveld van Stadsgeografie en
Vastgoedkunde, waardoor ik naast het onderzoek graag meekeek met de adviseurs van
Urbannerdam. Data uitzoeken of mee naar een informatieavond in Amsterdam. De vijf maanden
stage en onderzoek vlogen dan ook voorbij. Aan het einde bleek dat ik toch weer teveel hooi op mijn
vork had genomen en nog hard moest werken aan het inkaderen van mijn onderzoek. Dat
eindresultaat ligt nu voor u. Dat het mij gelukt is heb ik mede te danken aan Maaike Schravesande,
waarmee ik bijna wekelijks de voortgang van mijn onderzoek besprak. Daarnaast wil ik Brian Doucet
bedanken voor het realistisch houden van mijn onderzoek en de academische begeleiding. Tot slot
wil ik familie en vrienden bedanken. Zij hebben mij vooral de laatste weken ondersteund in het
voltooien van dit onderzoek.

Herman Nienhuis
Groningen, 2012
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Samenvatting
Dit onderzoek richt zich op de effecten van klushuizen op buurtniveau. Effecten zijn in dit geval de
waardeontwikkeling van woningen en de veranderingen in samenstelling van de wijk. Veranderende
inkomenssamenstelling, etniciteit, leeftijdsopbouw en opleidingsniveau. Klushuizen is een vorm van
kleinschalige binnenstedelijke vernieuwing, waarbij de particuliere koper een belangrijke rol inneemt
en naast koper vaak ook opdrachtgever is. De koper koopt een woning van de gemeente of
corporatie, welke zorg draagt voor enkele basisvoorwaarden, waaronder een deugende fundering.
De koper knapt vervolgens de woning volledig op en blijft daar zelf minimaal enkele jaren wonen.

De meeste klushuizen staan in Rotterdam, waar dit onderzoek plaatsvindt. Doordat klushuizen een
binnenstedelijke buurt fysiek veranderen en andere mensen aantrekken valt het concept onder
gentrification. Om precies te zijn gentripunctuur; een speldenprik met als doel verdere verandering
in de buurt te veroorzaken (Crone, 2005). Vandaar ook de titel van dit onderzoek. Vanuit deze
achtergrond is de volgende hoofdvraag ontstaan:
In hoeverre beïnvloedt het concept klushuizen de sociale mix in relatie tot gentrification in een
buurt en wat is het effect op waardeontwikkeling van woningen in een buurt?
Theoretische achtergrond
Over gentrification wordt al lange tijd gediscussieerd. Van de definitie tot de oorzaken en gevolgen.
Voorop staat dat een fysieke, maar vaak ook sociale verandering van een binnenstedelijke gebied
plaatsvindt. Over de gevolgen lopen de meningen uiteen. Van een overwegend positieve benadering
vanuit beleidsstukken, maar ook academici tot een (uiterst) kritische blik op de gevolgen van
gentrification. Voor kleinschalige projecten bestaat het vermoeden dat gentrification, oftewel
gentripunctuur, een andere rol speelt. Het schaalniveau is anders dan bij grootschalige vormen van
gentrification en de daadwerkelijke effecten zijn nog grotendeels onbekend.
Methodiek en onderzoeksopzet
De effecten van klushuizen op een buurt worden het beste gemeten aan de hand van vier cases in
drie wijken. Van de cases worden de indicatoren voor sociale mix en waardeontwikkeling
onderzocht. De ontwikkelingen in de omgeving van een project maken het moeilijk om uitsluitsel te
geven over de oorzaak van een waargenomen meting. Een combinatie van referentiebuurten en het
gebruik van indicatoren als bouwjaar, locatie en het wel en niet meerekenen van de klushuizen
dragen bij aan een solide analyse. Dit onderzoek maakt gebruik van de de WOZ-gegevens van 1999
tot en met de recentst beschikbare WOZ-gegevens (2011) van alle woningen in de
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onderzoeksgebieden, beschikbaar gesteld door het COS. Voor de indicatoren voor sociale mix
gebruikt dit onderzoek gegevens van het CBS en de gemeente Rotterdam.
Het onderzoek vervolgt na de theorie en methodiek met een uitgebreide beschrijving van de
onderzoeksgebieden in Rotterdam. Na de beschrijving van de onderzoeksgebieden volgt de analyse
van de veranderingen in sociale mix en de samenhang met gentrification. Het tweede deel van de
analyse richt zich op de analyse van waardeontwikkeling. De analyse is een combinatie van de
analyse van statistiek en grafische weergaven. Tot slot maken de conclusies en aanbevelingen dit
onderzoek compleet.
Resultaten
Uit de analyse komt naar voren dat de effecten van klushuizen niet eenduidig zijn. Ondanks een
vergelijkbare aanpak verschillen de effecten in Hillesluis, Katendrecht en Spangen sterk van elkaar
om uiteenlopende redenen. Op Katendrecht blijkt dat de andere ontwikkelingen op het schiereiland
de resultaten sterk beïnvloeden. In Hillesluis, waar de klushuizen pas recent zijn voltooid, is geen
significante waardeontwikkeling waar te nemen. Opvallend is in Hillesluis het hoge percentage
allochtonen dat een klushuis koopt. Deze groep is niet de gemiddelde gentrifier en ook niet de
gemiddelde koper van een klushuis. In Spangen zijn de meeste kopers autochtoon. De klushuizen
staan al langer in Spangen en de waardeontwikkeling is significant hoger dan in andere buurten.
Conclusies
Klushuizen zijn duidelijk een kleinschalige ingreep, waarbij de effecten op de omgeving in verhouding
staan tot de ingreep. Daar waar grote ingrepen een hele wijk kunnen beïnvloeden, beperken
klushuizen zich tot het buurtniveau. Een aantal belangrijke punten wijst daarop:
-

Inkomens en het opleidingsniveau van kopers van klushuizen liggen beduidend hoger dan het
gemiddeld inkomen in de wijk, maar de wijk volgt deze trend niet.

-

De buurten waar klushuizen verschijnen, vertonen over het algemeen een relatieve stijging
van het percentage autochtonen, terwijl op wijkniveau de trend omgekeerd is.

-

In Spangen stijgen de woningwaardes op buurtniveau veel sterker dan op wijkniveau. De
stijging is tevens significant hoger dan in de referentiebuurten.

-

Op korte termijn zijn in Hillesluis en op Katendrecht nog geen resultaten zichtbaar.

Gentripunctuur is dan ook een passende term voor de impact van klushuizen. Het uitblijven van
effecten op korte termijn hangt waarschijnlijk samen met het type buurt waar de huizen staan en de
pioniersrol die kopers van klushuizen aannemen. Op de middellange termijn zijn er in Spangen
duidelijk veranderingen in waardeontwikkeling en sociale mix zichtbaar. Vervolgonderzoek moet dit
voor Katendrecht en Hillesluis uitwijzen om bredere conclusies te kunnen trekken.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Klushuizen… anders dan nieuwbouw, anders dan grootschalige herstructurering. Het proces, de
uitvoering, het eindresultaat, sterk afwijkend van andere typen van stedelijke vernieuwing. Een
grotere rol voor particulieren, meer vrijheid en mogelijkheden. Daarnaast, vermoeden de
ontwikkelaars van het concept, ook bijdragend aan een toenemende sociale mix en
waardevermeerdering in de buurt. Waardevermeerdering in de zin van stijgende woningwaardes,
maar ook sociale vooruitgang in de buurt. De vermoedens van bovenstaande effecten bestaan, maar
daar is nog geen bevestiging voor gevonden.
Het concept klushuizen is afkomstig uit Rotterdam, een dynamische stad die zich bevindt in een
complexe periode van stedelijke ontwikkelingen. Daarin zijn al veel middelen gebruikt en een relatief
nieuw middel daarin is klushuizen. Om klushuizen mogelijk te maken is een investering van de
gemeente of corporatie en de koper vereist. Of en hoe die investeringen zich financieel
terugverdienen en of een buurt verandert is grotendeels onbekend.
1.1.1 Klushuizen
De eigenaar (veelal gemeente of corporatie) zoekt een bestemming voor panden in zeer slechte staat
en verkoopt deze tegen zeer geringe prijs aan een particulier in ruil voor enkele voorwaarden,
waarvan de belangrijkste de renovatieplicht en de zelfbewoningplicht zijn. De particuliere koper
moet het kluspand op hoog niveau renoveren en ten minste 2 of 3 jaar na gereedkomen blijven
wonen. Deze voorwaarden worden gesteld om speculatie te voorkomen. De verkopende partij draagt
zorg voor enkele basisingrepen: de fundering wordt onderzocht en indien nodig hersteld, de bodem
wordt onderzocht en indien nodig gesaneerd, de aanwezigheid van asbest wordt onderzocht en
indien nodig verwijderd en een zwammeninspectie vindt plaats en indien nodig worden zwammen
aangepakt. De klushuiskoper is verantwoordelijk voor de renovatie van het casco (onder andere
gevels, dak), afbouw (binnenmuren, leidingen, elektra) en de afwerking. De koper is tevens de
eindgebruiker en kan in een collectief of individueel de verbouwing aanpakken. Een collectief bestaat
uit een groep kopers die bijvoorbeeld een boven- en benedenwoning verbouwen, een heel woonblok
of een rij woningen. Dit kan ook een school of portiekflat zijn.
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1.1.3 Buurtverandering & gentrification
Om de effecten te kunnen onderzoeken moet duidelijk zijn wat voor soort concept klushuizen is en
wat het met een buurt doet. Klushuizen past binnen verschillende onderwerpen en discussies binnen
bestaande literatuur, met als overkoepelend thema verandering van de buurt. Buurtverandering is:

" a variety of objectively measurable changes to a neighbourhood's physical and social environment."
(Temkin & Rohe, 1996:159)

In de vorm van klushuizen kan dit ten eerste gezien worden als een vorm van Gentrification.
Gentrification is het brengen van welvaart naar een buurt (Doucet, 2009) en geldt als een
dramatische verandering in de demografische compositie richting beter opgeleide en rijkere
bewoners (Freeman & Braconi, 2004). Gezien de doelstelling om mensen met een hoger inkomen of
met een creatieve instelling (vaak minder hoog inkomen) te laten verhuizen naar een verouderende
buurt binnen de bestaande stadsgrenzen, past het concept klushuizen bij gentrification ofwel
gentripunctuur. Gentrification gaat zoals hierboven gezegd gepaard met sociale veranderingen in de
buurt. Dit noemt men de verandering in sociale mix.
1.1.3 Sociale mix
Sociale mix is de verhouding tussen verschillende inkomensklassen en sociale groepen. Ostendorf Et
al. (2001) hebben in Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van een mix in
woningtypes op de sociale mix en kunnen geen sterk positief verband aantonen. Aanwijzingen voor
kleine effecten zijn er echter wel. Dat stedelijke vernieuwing veelal tot een verandering in de
bevolkingssamenstelling leidt is niet verrassend en komt vaak in de literatuur naar voren (Bergeijk et
al; 2008) Voorbeelden komen onder andere van Bolt & Torrance (2005) en Van Beckhoven en Van
Kempen (2003). In een onderzoek van Bolt & Van Kempen (2011) komt naar voren dat sociale mix
wellicht de meeste positieve effecten heeft wanneer de inkomensverschillen tussen de oude en
nieuwe bewoners niet al te groot zijn.
1.1.4 Klushuizen, mix en waarde
De verwachting is dat klushuizen leiden tot een toenemende stabiliteit van de buurt en afname van
de criminaliteit. Let wel, het is bij klushuizen van belang om nadruk te leggen op de buurt en niet op
een stadswijk. De kleinschaligheid van de projecten (over het algemeen tussen de 1 en 40 woningen)
maakt het onwaarschijnlijk tot onmogelijk om op grote schaal invloed op de omgeving te hebben, het
zijn meer speldenprikken die ook wel gentripunctuur genoemd worden (Crone, 2005; Van der
Wouden, 2007; Zijlstra & Stolwijk, 2012; scriptie Nonnekes, 2012). Uitermark et al. (2007)
benadrukken dat ingrepen in buurten met overwegend armere bewoners veelal geen positieve
invloed hebben op de oorspronkelijke bewoners van de buurt. Het concept klushuizen richt zich niet
11

direct op structuurverandering, maar probeert vooral de buurt als geheel naar een hoger niveau te
tillen door structuurversterking. Het afstudeeronderzoek van Mak (2011) laat zien dat
waardeontwikkeling en sociale verbeteringen zich niet direct en zeker niet eenduidig voordoen door
toedoen van herstructurering van binnenstedelijke probleemgebieden. Al de bovengenoemde
onderzoeken gebruiken verschillende referenties en daarin zit een belangrijk verschil in de
uitkomsten. Vergelijken met een nulsituatie, zoals vaak bij een Maatschappelijke Kosten & Baten
Analyse (MKBA) het geval is (Den Breejen et al; 2006), of met landelijke ontwikkelingen zoals
bijvoorbeeld Mak (2011) doet, is sterk van invloed op de resultaten en conclusies die voortkomen uit
het onderzoek. Een uitgebreid literatuuronderzoek volgt in hoofdstuk 2.
Klushuizen wordt gezien als een oplossing voor zowel sociale als economische problemen waarmee
de veroudering en verpaupering van stadsbuurten vaak gepaard gaat en past binnen de agenda van
binnenstedelijke vernieuwing.
1.1.5 Binnenstedelijke ontwikkelingen
De Nederlandse woningvoorraad is fysiek aan het verouderen, waardoor de vraag naar maatregelen
om de woningvoorraad in goede staat van onderhoud te houden toeneemt (Brouwer et al, 2006).
Onder de noemer van stedelijke vernieuwing of herontwikkeling bestaan verschillende vormen van
ontwikkeling. Voornaamste zijn herbestemming, renovatie en sloopnieuwbouw. Allemaal vormen
van herontwikkeling waarbij de particulier over het algemeen door de traditionele aanpak een
ondergeschikte rol heeft. Alternatief daarvoor is het concept Klushuizen, waarbij de mensen zelf het
huis kunnen verbouwen en inrichten, tot aan het veranderen van gevelbekleding en plaatsen van
binnenmuren aan toe. Deze projecten vinden op kleinere schaal plaats dan de meeste andere
vormen van herontwikkeling. Tussen 2006 en 2010 stonden ongeveer 30.000 woningen gepland voor
renovatie en 50.000 woningen voor sloopnieuwbouw in het kader van binnenstedelijke vernieuwing
(Bouwendnederland, 2006). In hetzelfde tijdsbestek zijn ongeveer 500 woningen omgezet in 200
klushuizen. Klushuizen vinden hun oorsprong in Rotterdam, waar de herontwikkelingsopgave
buitengewoon groot en complex is.

De participatie en betrokkenheid door nieuwe bewoners met het ontwikkelen van de woningen en
daarmee de inrichting van de private ruimte zou een boost voor de buurt moeten betekenen. Het
opknappen van de woningen kan ook zijn weerslag hebben op de openbare ruimte door de betere
uitstraling van de woningen. Mensen die voor dit concept kiezen hechten veel waarde aan een naar
eigen inzicht ontworpen woning en brengen veelal meer kapitaalkracht naar een buurt met
gemiddeld lagere inkomens. De mix die daardoor zou ontstaan, moet niet alleen een evenwicht in de
buurt brengen wat betreft statistische verhoudingen, maar ook zorgen voor een verbetering van het
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leefklimaat. Verder kan dit een toename in waarde van de woningen te weeg brengen in combinatie
met veranderingen op sociaal vlak. Een gebrek aan goede bewijzen over de daadwerkelijke effecten
van klushuizen op de buurt heeft tot dit onderzoek geleid.

1.2 Probleem-, doel-, vraagstelling
Probleemstelling
In de literatuur is onvoldoende bekend over de effecten die het concept klushuizen kan veroorzaken
in een buurt. De invloed op sociale mix in de buurt en waardeontwikkeling op omliggende woningen
is tot op heden onbekend.

Doelstelling
Inzicht verschaffen in de effecten van het concept klushuizen op de buurt. Feiten en achtergronden
boven water halen over sociale mix in de buurt en de waardeontwikkeling van woningen.

Vraagstelling
In hoeverre beïnvloedt het concept klushuizen de sociale mix in relatie tot gentrification in een buurt
en wat is het effect op waardeontwikkeling van woningen in een buurt?

Deelvragen
1. In hoeverre is het concept klushuizen in staat om de sociale mix in een buurt te veranderen
en in hoeverre sluit dit aan bij het beeld van gentrification?
Klushuizen is een concept dat zich richt op het stimuleren van de sociale structuur van de buurt en
doet dit door middel van het ingrijpen op kleine schaal. Verandering in de sociale mix in een buurt
door gentrification is onderwerp van een felle discussie. De kleine schaal waarop klushuizen
geïmplementeerd worden kunnen een ander effect hebben en een interessante aanvulling voor de
discussie over nadelige en voordelige effecten van gentrification vormen.

2. In hoeverre is het mogelijk om toegevoegde waarde in de huidige woningvoorraad in de
buurt toe te schrijven aan het concept klushuizen?
Een tweede doel van het concept is om waardevermeerdering op gang te brengen door toevoeging
van kwalitatief hoogstaande woningen aan de voorraad en het diversifiëren van de bevolking in de
buurt. In combinatie met een veranderende sociale mix kan waardeontwikkeling een rechtvaardiging
zijn voor investeringen. Tegelijkertijd kan het uitblijven van sterke relatieve waardeontwikkeling als
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positief opgevat worden door critici van gentrification. Het leggen van de link tussen klushuizen en
waardeontwikkeling biedt zo verschillende inzichten.

1.3 Methodologie
Het onderwerp van dit onderzoek is zeer geschikt voor het gebruiken van zowel kwantitatieve data.
Het kwantitatief meetbare

bestaat uit waardegegevens over de WOZ en kerncijfers over de

onderzoeksgebieden. Dat zijn cijfers over inkomen, leeftijd, etniciteit en opleiding. Deze gegevens
bieden zicht op de richting van de ontwikkelingen. Stijgt het aandeel hogere inkomens en volgen de
woningwaardes?
Aangezien de meeste klushuizen in Rotterdam staan, verdeeld over een aantal buurten, is Rotterdam
een verantwoorde keuze voor dit onderzoek. Het beperkte aantal klushuizen in andere steden draagt
daar aan bij. De grote hoeveelheid beschikbare gegevens die in Rotterdam bijgehouden worden,
maakt het mogelijk enkele buurten te vergelijken op verschillende ontwikkelingspunten. Buurten
waar geen klushuizen staan dienen, evenals de gemiddelde ontwikkelingen in Rotterdam als
referentie voor de veranderingen die wel of niet plaatsvinden in buurten waar het concept
klushuizen is toegepast. Door bijvoorbeeld een buurt te nemen met een vergelijkbare sociaaleconomische situatie van voor de ingrepen, maar waar geen klushuizen gebouwd zijn kan
gecontroleerd worden voor effecten van andere ontwikkelingen zoals nieuwbouw. Het kleine
schaalniveau van het onderzoek draagt ook bij aan het verklaren van de effecten. Binnen een buurt
kan van verschillende delen de ontwikkeling in sociale samenstelling en waardeontwikkeling
gemeten worden.

1.4 Wetenschappelijke relevantie
Verscheidene onderzoeken hebben zich gericht op de relatie tussen gentrification en de sociale en
economische effecten (Lees, 2008: Freeman & Braconi, 2004; Rose, 2004; Slater, 2006). In veel
gevallen ligt de nadruk op een kritische benadering van de gevolgen van gentrification, waarbij sterk
naar voren komt dat de nadelen voor de arme bevolking niet opwegen tegen de voordelen voor de
rijkere nieuwkomers (Slater, 2006; Lees, 2008), maar waarbij de nadruk ligt op een grotere schaal. Dit
onderzoek probeert inzicht te geven in de effecten op kleinere schaal, waar veel minder over bekend
is.
Walks & Maaranen (2008) geven aan dat minder gentrification in veel gevallen beter is dan meer
gentrification. Lees (2008) geeft Nederland als voorbeeld waar sterk gestuurd wordt op
gentrification, maar laat ook al doorschemeren dat in Nederland de negatieve effecten, mede door
de sterk gereguleerde woningmarkt, beperkter zijn dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten of het
Verenigd Koninkrijk. In de Nederlandse context zijn al verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals
het onderzoek van Bolt & Van Kempen (2011), waarin naar voren komt dat vernieuwing niet leidt tot
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vooruitgang en de verschillen te groot kunnen zijn. Ostendorf et al. (2001) proberen naar boven te
krijgen of het aantal arme mensen daalt door stedelijke vernieuwing, maar slagen daar niet in.
Onderzoek naar het effect van een kleinschalige ingreep, waarbij de nadruk ligt op de participatie van
de nieuwe bewoners is echter nog niet eerder op deze manier uitgevoerd en dus vernieuwend in de
literatuur. Eerdere onderzoeken hebben zich gericht op het effect op sociale cohesie (Aussen, 2010),
maar nog niet op het bereiken van een meer duurzame sociale mix en de gevolgen voor waarde.
Dit onderzoek streeft naar het opvullen van deze kennisleemte. Interessant is dat vanuit de literatuur
moeilijk te zeggen is wat de uitkomsten zullen zijn. Veel onderzoekers komen met negatieve effecten
(Slater, 2006; Lees, 2008), maar tegelijkertijd zijn er onderzoekers (Freeman & Braconi, 2004; Rose,
2004) die een minder eenduidig beeld geven en ook mogelijkheden zien. Daar tegenover staat het
overheidsbeleid in Nederland, maar ook het buitenland waar het sociaal mixen en staatsgedreven
gentrification sterk gepropageerd wordt (Davidson, 2008). Denk dan aan het vernieuwen van
buurten door middel van de bouw van woningen in een duurdere prijsklasse dan de oude bebouwing
en in het buitenland het veelal niet beschermen van arme bewoners tegen explosieve huurstijgingen.
Klushuizen is een concept dat tussen de partijen die kritisch en propagerend zijn ten opzichte van
gentrification kan staan.

1.5 Maatschappelijke relevantie
De samenstelling van de woningvoorraad en de bevolking in relatie tot waardeontwikkeling houdt al
jaren de overheden, onderzoekers en particulieren bezig. Tot op heden is geen oplossing gevonden
voor de aanhoudende en constant veranderende stedelijke problematiek, zoals de verpaupering van
stadsbuurten. Vele concepten zijn geprobeerd en de oplossingen houden zich met verschillende
aspecten bezig, van sociale cohesie en sociale mix tot waardeontwikkeling, werkgelegenheid en
bereikbaarheid. Brouwer (2008) heeft verschillende ingrepen in kwadranten geplaatst (figuur 1.1) om
weer te geven waar de verschillende ingrepen zich op kunnen richten. Klushuizen is in dit speelveld
een relatief nieuw en klein concept (in verhouding tot renovatie en sloopnieuwbouw), dat zich
bevindt in de linker benedenhoek van de figuur (woningen), gezien de fysieke ingreep in de
woningvoorraad. Een fysieke ingreep heeft ook effecten op andere aspecten, maar de figuur richt
zich op de daadwerkelijke ingreep. De effecten zijn nog grotendeels onbekend, de meerwaarde van
de in verhouding kleinschalige projecten voor de ontwikkeling van een herstructureringsgebied is
onduidelijk. Aanwijzingen bestaan dat buurten voordeel halen uit de komst van een ander type
bewoner, andere woningen. Dat daarmee een ander leefklimaat ontstaat in de buurt en zo de
woningwaarde stijgt en veiligheid en leefbaarheid verbeteren. Dit onderzoek kan daarin van
betekenis zijn door het inzicht te geven in de effecten van een kleinschalige fysieke ingreep. Het zou
gemeenten veel geld kunnen besparen als blijkt dat een relatief kleine ingreep in de fysieke ruimte
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een grote impact heeft op een buurt. Gezien de crisis op de woningmarkt is er een directe aanleiding
voor dit onderzoek. Overheden zoeken naar betaalbare oplossingen en alternatieven voor de tot nog
toe dominante vormen van (her)ontwikkeling.

Figuur 1.1: wijken met waarde (Brouwer, 2008)

Aansluitend bij het begin van dit hoofdstuk kan genoemd worden dat concepten zoals klushuizen een
belangrijke rol in kunnen nemen in de toekomst van de stad. Een groeiend aantal woningen zal de
komende jaren/decennia aan vernieuwing/verbetering toe zijn. Slopen is een oplossing waarbij
gemeenten en ontwikkelaars een groot deel van het risico dragen, terwijl bij het concept Klushuizen
de particulier een groot deel van de ontwikkelingskosten direct voor zijn/haar rekening neemt. In de
huidige markt waarin projecten moeilijk van de grond komen kan dit een goede oplossing zijn om
stilstand van binnenstedelijke ontwikkeling te voorkomen. Klushuizen, de toekomst?

1.6 Leeswijzer
Dit onderzoek is verdeeld in 7 onderdelen. Allereerst zal in hoofdstuk 2 het theoretisch kader nader
onderzocht worden door middel van een grondig onderzoek naar bestaande literatuur om zo het
onderzoek duidelijk te positioneren. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 een overzicht van de gebruikte
methoden in dit onderzoek. Hoofdstuk 4 biedt inzicht in de onderzoeksgebieden die centraal staan in
dit onderzoek. Hoofdstuk 5 omvat de analyse van de kwantitatieve data met betrekking tot sociale
mix, waarna in hoofdstuk 6 de analyse van de waardeontwikkeling volgt. Hoofdstuk 7 bestaat uit de
conclusies en aanbevelingen op basis van het verrichte onderzoek.
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Hoofdstuk 2 Theoretisch Kader
Klushuizen worden toegepast in binnenstedelijk gebied, vooral in vooroorlogse wijken, maar
langzamerhand ook al in naoorlogse wijken. Dit hoofdstuk zet uiteen binnen welke literatuur
klushuizen past. Een project met klushuizen is een kleinschalige binnenstedelijke ingreep (paragraaf
2.1) die binnen de literatuur over gentrification past. Wat is gentrification (paragraaf 2.2), welke
vormen bestaan er en waar kan gentrification toe leiden. Vernieuwing leidt veelal tot een
verandering in sociale mix in een buurt. Wat is de sociale mix (paragraaf 2.3) en welke kenmerken
sluiten het beste aan bij klushuizen. Doordat het type woning verandert, is een verandering in de
waardeontwikkeling (paragraaf 2.4) van woningen waarschijnlijk ook aan de orde. De paragrafen in
dit hoofdstuk behandelen in voorgenoemde volgorde wat er in de literatuur bekend is over de
begrippen en wat daarvan nuttig is voor dit onderzoek. Op basis van de literatuur wordt in paragraaf
2.5 een conceptueel model opgesteld om vervolgens de verwachtingen die voortkomen uit de
theorie op te stellen in paragraaf 2.6.

2.1 De kleinschalige binnenstedelijke ingreep
Elke fysieke, maar ook sociale ingreep is een vorm van buurtverandering (Temkin & Rohe, 1996).
Klushuizen behoren daar ook toe, in het bijzonder de kleinschalige ingrepen. Kleinschalige ingrepen
zijn niet nieuw. In de Verenigde Staten kwam in de tweede helft van de twintigste eeuw het concept
urban homesteading op. Veelal leegstaande, verlaten en slecht onderhouden panden worden voor
bedragen die soms de 1 dollar niet overschrijden verkocht aan particulieren om lagere en
middeninkomens de kans te geven een woning te kopen (Rohe, 1991). De verkoop en in gebruik
name gaan de verloedering en de ondermijning van het vertrouwen en de leefbaarheid tegen
(Hughes & Bleakly, 1975). Een programma met ambitieuze doelen. De belastinginkomsten moeten
stijgen, het woningbezit van de lokale overheid moet dalen en het programma moet koopwoningen
bieden aan mensen met een inkomen minder dan modaal (Rohe, 1991).
2.1.1 De rol van particulieren
Om een minimum niveau te bereiken van de verkochte woningen worden de kopers verplicht om de
woningen tot een veilig bewoonbaar en hygiënisch niveau op te knappen. Daarnaast worden zij
verplicht om minimaal twee, drie of vijf jaar in de woningen te blijven. Onder andere door
zelfwerkzaamheid kunnen kopers voordeel behalen en is het mogelijk om met weinig inkomen een
eigen huis bewoonbaar te maken (Rohe,1991). Naast homesteading bestaan er meer projecten
waarbij een grote rol voor de koper is weggelegd. Samengevat heet dit doe-het-zelf (Do It Yourself,
DIY) en is van de voormalige Sovjetunie (Milstead & Miles, 2011) tot de Verenigde Staten (Galster,
1990) en het Verenigd Koninkrijk (Davidson & Leather, 2000) onderzocht. Eigenaar-bewoners zouden
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meer zorg dragen voor onderhoud en worden daarbij beïnvloedt door de kwaliteit van de
woonomgeving (Milstead & Miles, 2011).
In Nederland is homesteading bekend als zelfbouw. De meest voorkomende vormen van zelfbouw
zijn particulier opdrachtgeverschap, collectief opdrachtgeverschap en mede opdrachtgeverschap. Dit
houdt in dat de koper niet een consument is die aan het einde van het proces woning afneemt. De
koper is in dit geval ook opdrachtgever en al vanaf het begin van het proces betrokken bij de bouw of
in het geval van klushuizen, verbouw van de woning (Dammers et al, 2007). Of, in het geval van mede
opdrachtgeverschap, al in een vroeg stadium betrokken bij het proces om voorkeuren ten aanzien
van proces, ontwerp van woning- en woonomgeving en realisatie te communiceren (Boelens et al.,
2010). Voordelen die vaak genoemd worden bij zelfbouw hebben betrekking tot de vrijheid van de
particulieren om woonwensen om te zetten in een daadwerkelijke woning. Hulpmiddelen daarbij zijn
bijvoorbeeld de mogelijkheid om als collectief sterker te staan in de onderhandelingen met een
aannemer of architect.
2.1.2 Klein of te klein
Varady (1984) komt tot de conclusie dat de urban homesteading projecten niet leiden tot meer
vertrouwen in de buurt en Rohe (1991) wijdt dit aan de te kleine schaal van de projecten. Huizen zijn
te veel gespreid en missen de massa om een significant positieve invloed te hebben op
verhuiswensen of stijgende inkomens. Het wel plaatsvinden van bijvoorbeeld de komst van veel
nieuwe bewoners in combinatie met een inkomensstijging zou wijzen op gentrification door urban
homesteading. Terwijl dit door Varady (1984) en Rohe (1991) ontkracht wordt, bestaan voor
klushuizen wel die verwachtingen. Met natuurlijk als groot verschil dat de klushuizen niet specifiek
op lage inkomens gericht zijn.

2.2

Wat hebben klushuizen met gentrification te maken?

Aangezien een vergelijkbare kleine ingreep als urban homesteading geen of weinig gentrification tot
gevolg bleek te hebben, waarom zouden klushuizen dan wel in verband gebracht moeten worden
met gentrification. Veranderingen in wijken worden al snel verbonden aan gentrification, zonder dat
altijd duidelijk is wat met gentrification bedoelt wordt.
2.2.1 Wat is gentrification en waar komt het vandaan
Gentrification is afkomstig uit Engeland en komt van het woord gentry, de rijkere middenklasse. In
vroegere tijden verhuisden de rijken constant naar wijken verder van het centrum van de stad, maar
op een gegeven moment wonnen oude wijken in en nabij de stadscentra weer aan populariteit onder
de meer welvarende bevolking. Ruth Glass (1964) verbond de term gentrification aan dit fenomeen
en sindsdien heeft het begrip een groot aantal definities gekend en zijn meerdere discussies ontstaan
over de definitie, maar ook over de oorzaken en gevolgen. Gentrification is door de jaren ingedeeld
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in golven (Hackworth & Smith, 2001) en is een groot scala aan binnenstedelijke ontwikkelingen gaan
omvatten (Clark, 2005).
Voor het fenomeen een naam kreeg bestond gentrification al. Clark (2005) herkent gentrification in
de onderzoeken van Friedrich Engels in de 19e eeuw, waarin gesproken wordt over uithuiszettingen
van arbeiders om de grond beter te kunnen gebruiken. Marx en Weber verwezen in 1932 naar een
klassenstrijd in de steden (Redfern, 2003). De aandacht voor gentrification komt voort uit het
Marxisme en de aandacht voor rechten van arbeiders. Gentrification heeft voor sommige mensen
een negatieve bijsmaak door de associatie met huisuitzettingen. Overheden prefereren in
beleidsdocumenten dan ook vaak stadsvernieuwing (urban regeneration) (Smith, 2002).
Terwijl gentrification 50 jaar geleden alleen nog in London of New York voorkwam, is het
tegenwoordig wijd verspreid. Van Azië tot Amerika en van Europa tot Australië hebben steden te
maken met gentrification. Tegelijkertijd zijn niet meer alleen de wereldsteden binnen de landen die
gentrification doormaken, maar kan het zelfs om rurale gebieden gaan (Smith, 2002). Ook de vormen
veranderen, van voornamelijk renovatie naar betrokkenheid van industriegebieden met veel
nieuwbouw (Davidson & Lees, 2005).
2.2.2 Het begrip inkaderen
De definitie van gentrification is in de afgelopen 50 jaar sterk veranderd. Van de basis door Glass in
de jaren 1960 werd gelegd naar uitgebreide definities zoals die van Hamnett in 1984, waarin tot in
groot detail een aantal ontwikkelingen worden beschreven die onder gentrification vallen (Hamnett,
1984):
‘Simultaneously a physical, economic, social and cultural phenomenon. Gentrification commonly
involves the invasion by middle-class or higher-income groups of previously working-class
neighbourhoods or multi occupied' twilight areas' and the replacement or displacement of many of
the original occupants. It involves the physical renovation or rehabilitation of what was frequently a
highly deteriorated housing stock and its upgrading to meet the requirements of its new owners. In
the process, housing in the areas affected, both renovated and unrenovated, undergoes a significant
price appreciation. Such a process of neighbourhood transition commonly involves a degree of tenure
transformation from renting to owning (Hamnett, 1984, p. 284).’
Smith (1987, 1996) heeft veel aandacht besteedt aan het vinden van de juiste definitie van het begrip
en komt met het noemen van nieuwe bebouwing in 1996 al dicht in de buurt van wat tegenwoordig
als gentrification wordt gezien. Smith staat vooral bekend om de discussie tussen de invloed van
vraag en aanbod bij gentrification. Samen met David Ley is Neil Smith een hoofdrolspeler in die
discussie.
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In 2005 kwam Clark met een definitie die zowel compact als veelomvattend is:
‘Gentrification is a process involving change in the population of land-users such that the new users
are of a higher socio-economic status than the previous users, together with an associated change in
the built environment through investment in fixed capital(Clark, 2005).’

Door gebruik te maken van bovenstaande definitie wordt in weinig woorden duidelijk om welke
actoren en welke factoren het gaat bij gentrification. De bevolking is van een hoger welvaartsniveau
en de oorzaak daarvan of de manier waarop dat wordt bewerkstelligd is onroerend goed. In
voorgaande decennia nam de herontwikkeling van oude woningbouwgebieden een dominante rol in
binnen de academische literatuur. Nieuwe ontwikkelingen krijgen daar een steeds grotere rol in,
maar blijft ondergeschikt aan gentrification gerelateerd aan bestaande bebouwing. Clark (2005) biedt
in zijn definitie de mogelijkheid om gentrification zo te interpreteren dat het in zowel een ruraal
gebied, middelgrote stad als een wereldstad plaats kan hebben.
2.2.3 Kleinschalige gentrification is gentripunctuur
Voornamelijk doordat de urban homesteading zich voor een

deel richtte op de lagere

inkomensgroepen is het niet verrassend dat van gentrification geen sprake lijkt. Andere doe-het-zelf
initiatieven of vormen van particulier opdrachtgeverschap, waar klushuizen ook onder vallen kunnen
wel tot gentrification gerekend worden. Particulieren hebben veelal een hoger inkomen en zijn
bereid om te investeren in de woning (Milsted & Miles, 2011). En zoals de definitie van Clark (2005)
aangeeft maakt de schaal van een project niet uit om als gentrification gezien te worden. Die kleine
schaal en de invloed die de overheid heeft, plaatst de kleinschalige projecten binnen de eerste golf
van gentrification (Hackworth & Smith, 2001).
Gentrification is door de jaren sterk veranderd en wordt gekenmerkt door een drietal golven die
verschillende dominante kenmerken hebben. De eerste golf is in verhouding tot het huidige
gentrification een kleinschalige golf, aangemoedigd door overheden. Het was in die tijd niet populair
om in de binnensteden te wonen en de leegloop naar de buitenwijken was massaal (Hackworth &
Smith, 2001). De huidige kleinschalige projecten sluiten daar bij aan, ondanks een mindere trek naar
buiten dan in de tijd van de eerste golf. De overheid is nauw betrokken bij het mogelijk maken van de
urban homesteading, doe-het-zelf en klushuizen.

Na de crisis in de jaren 1970 volgde een tweede golf van gentrification. Deze stuit op meer
weerstand, van zowel de oorspronkelijke bewoners van de binnensteden, als van de overheden. De
overheden zien in die tijd liever dat private partijen binnenstedelijke ontwikkeling voor hun rekening

20

nemen. Na een korte inzakking volgt een derde golf, waarin gentrification massaler wordt.
Overheden stimuleren de herontwikkeling van binnensteden en tegenstand is minder aanwezig
(Hackworth & Smith, 2001). De kleinschalige, veelal doe-het-zelf ontwikkelingen, zoals particulier
opdrachtgeverschap en klushuizen passen eigenlijk niet binnen de derde golf van gentrification. De
grote rol voor de particulier, die binnen de derde golf sterk verdwenen is, verbind de kleinschalige
projecten met de eerste golf van gentrification. Nieuwe pioniers die de stap wagen naar buurten
waar grote ontwikkelaars de investering niet aandurven. Het is niet de super gentrification (Lees,
2003), waarbij rijke mensen huizen voor een miljoen verbouwen, maar veelal jonge stellen/gezinnen
en vitale, sociale mensen (Nonnekes, 2012).

Het is de grootschalige gentrification uit de tweede en derde golf die onderzoekers zorgen baren en
waardoor zelfs kleinere projecten worden gezien als in potentie grote gevaren voor de bestaande
verhoudingen binnen een wijk (Slater, 2006). Gentrification staat onder beleidsmakers bekend om de
voordelen zoals kwalitatief betere woningen, welvarende inwoners en een verbetering van het
imago (Schaffer & Smith, 1986). De keerzijde van grootschalige veranderingen in de woningvoorraad
is vaak ondergeschikt (Slater, 2006). De voormalige bewoners, die vaak arm zijn, worden genegeerd
(Slater, 2006), terwijl de nieuwe, welvarende bewoners alle aandacht krijgen (Lees, 2008). De
negatieve kijk op gentrification heeft gezorgd voor een sceptische houding ten opzichte van
binnenstedelijke projecten die niet op sociale huur gericht zijn. In veel onderzoeken is gebleken dat
een buurt waar gentrification de eerste jaren in transitie is, waarna de buurt grotendeels
overgenomen wordt en de bewoners die uit de buurt komen, zich langzamerhand niet meer thuis
voelen (Walks &Maaranen, 2008). In de literatuur is nog weinig bekend over de effecten van een
kleinschalig project op buurtniveau. Onderzoeken (Walks & Maaranen, 2008; Lees, 2008; Slater,
2006) richten zich meestal op gebieden waar de overheid een minder sterke controle heeft over de
veranderingen in huur en koop. De situatie met sterke corporaties in Nederland wijkt af van die
onderzoek(sgebied)en.

Het SCP (Gijsberts & dagevos, 2007) ziet het concept als een interessante vorm van stedelijke
vernieuwing, maar benadrukt dat het een ingreep op een klein schaalniveau is en verwijst daarbij
naar gentripunctuur (Crone, 2005). Crone noemt klushuizen een vorm van gentripunctuur en legt dit
uit als een kleinschalige ingreep om gentrification in gang te zetten. Binnen de uitgebreide literatuur
over gentrification past het concept dan ook beter binnen de eerste golf gentrification. De eerste golf
werd gekenmerkt door een kleinschaligere opzet, met veel betrokkenheid en initiatief bij de
particulier, met een helpende overheid. Dit in tegenstelling tot de derde golf gentrification die
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dominant is in deze tijd. Met grootschalige projecten, waarbij de particulier veelal ondergeschikt is
(Hackworth & Smith, 2001).

2.3

Gentrification en sociale mix

Gentrification houdt verband met fysieke en sociale verbetering en versterking van buurten en dit
houdt vaak in dat mensen moeten verhuizen. In veel gevallen slaagt de overheid er in dat gedwongen
verhuizingen niet nadelig uitpakken voor de mensen die verhuizen (Rohe & Mouw, 1991). De buurt
moet vanuit een negatieve spiraal naar een positieve spiraal van buurtontwikkeling gaan (Temkin &
Rohe, 1996). Temkin & Rohe (1996) leggen daarbij de nadruk op fysieke veranderingen, terwijl los
daarvan ook nog sociale processen kunnen veranderen (Beauregard, 1990). Op sociaal vlak verandert
dan ook veel met de komst van gentrification. De komst van een (grote) groep nieuwe mensen met
een hoger inkomen kan leiden tot sociale ontzetting van de oorspronkelijke bewoners (Slater, 2006).
2.3.1 Sociale mix inkaderen
Sociale mix heeft betrekking op verhoudingen van verschillende type bewoners van een buurt. De
dominantie van één type bewoner geeft aan dat een buurt vrij homogeen is, terwijl een combinatie
van verschillende inkomensgroepen, nationaliteiten en leeftijdsgroepen duidt op een heterogene
buurt (Ostendorf et al., 2001). Op basis van de literatuur (Musterd & Andersson, 2005; Van
Beckhoven & Van Kempen, 2003; Ostendorf et al., 2001) kan een aantal punten aangewezen worden
die centraal staan binnen sociaal mixen en de focus binnen dit onderzoek zullen vormen:
-

Inkomensverdeling

-

Opleidingsniveau

-

Leeftijdsopbouw

-

Etniciteit

Musterd & Andersson (2005) nemen in hun onderzoek waar dat mensen die in buurten met
homogeen lage inkomens wonen de minste kans hebben om een baan langer vast te houden, terwijl
mensen in een gemixte wijk met lage inkomens een grotere kans hebben om hun baan vast te
houden. De verandering van de mix binnen een buurt kan dus een positieve of negatieve invloed
hebben op de inwoners van een buurt. De samenstelling van een buurt wordt daarnaast sterk
beïnvloedt door bijvoorbeeld de etniciteit van mensen. Het begrip witte vlucht (white flight) staat
daarin centraal. Bij een bepaald percentage minderheden zou de blanke bevolking de buurt
ontvluchten (Galster, 1990). Andersom kan dit ook weer gebeuren. Wanneer komen blanken weer
terug naar een wijk. Wanneer willen hoge inkomens in een wijk gedomineerd door lage inkomens
wonen en botst het tussen ouderen en jongeren? Grootschalige projecten veranderen de structuur
van een buurt en jagen de oude bevolking weg uit de buurt (Slater, 2006). Kleinschalige projecten
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bieden mogelijk kansen voor een buurt om zowel voor oude als nieuwe bewoners een prettige
leefomgeving te vormen. Dit gaat echter niet altijd zonder conflicten (Walks & Maaranen, 2008).
2.3.2 Mixen en conflicten
De verandering in samenstelling die door gentrification veroorzaakt wordt kan leiden tot meer
conflicten tussen bewoners (Walks & Maaranen, 2008). De verandering in de woningvoorraad en
inwoners is dan niet direct te verbinden aan vooruitgang of achteruitgang. De verhoudingen binnen
een buurt veranderen en kunnen zowel positieve als negatieve aspecten hebben, waardoor de buurt
veranderd kan zijn zonder dat deze door de bewoners als beter of slechter gewaardeerd wordt
(Walks & Maaranen, 2008). Minder mixen wordt zowel binnen de internationale literatuur (Walks &
Maaranen, 2008) als de binnenlandse literatuur (Bolt & Van Kempen, 2011) aangeraden om
conflictvorming te voorkomen. Van Beckhoven & Van Kempen (2003) geven als voorbeeld dat
nieuwe bewoners veelal contacten behouden in de oude woonomgeving. De oude en nieuwe
bewoners verschillen daardoor in omgangsmilieu. Atkinson & Bridge (2005) noemen de veroorzaakte
sociale mix een positief effect van gentrification. Tegelijkertijd blijkt in één van de
onderzoeksgebieden dat slechts zes procent van de inwoners nog in de categorie lage inkomens valt
na de buurtvernieuwing (Van Beckhoven & Van Kempen, 2003). Het is dan vrijwel niet mogelijk om te
spreken van een verandering in de sociale mix, maar een vervanging van de bevolking.

In Canada leiden grote verschillen tot conflicten op buurtniveau (Walks &Maaranen, 2008) en in
Utrecht lijken grote verschillen in leefstijl tussen oude en nieuwe bewoners de omgang tussen
bewoners te verminderen (Bolt & Van Kempen, 2011). Het is dan ook niet enkel het inkomen dat van
invloed is, maar de leefstijl in het algemeen. Waarbij ook etniciteit, opleiding en leeftijd een rol
spelen. Deze factoren vertalen zich niet direct in een leefstijl, de hoogte van inkomen staat niet gelijk
aan een type gedrag (Nonnekes, 2012).

Clark (2005) meent dat veel academici kritiek richten op gentrification als strategie, maar dat een
oplossing vrijwel niet gezocht wordt. Hij geeft dan ook aan dat gentrification in de huidige
kapitalistische wereld niet uitgeroeid kan worden. Het is een vast onderdeel geworden van stedelijke
vernieuwing. Clark (2005) vindt het een waardig streven om verplichte verhuizing te vervangen door
natuurlijke vervanging, waarbij de oude bewoners niet verplicht vertrekken. Daarmee verwijst Clark
(2005) naar de vele kritiek op de gevolgen van gentrification. Deze kritiek wordt gedeeld door vele
andere onderzoekers zoals Slater (2006), Schaffer & Smith (1986), Walks & Maaranen (2008), Smith
(1996), Ley (1996), Davidson (2008). Slater (2006) is overwegend negatief, maar de overige
onderzoekers herkennen dat het proces van gentrification voordelen heeft, maar ook slachtoffers
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kent. De rol van het kleinschalige project, waarbij de particulier een grote rol krijgt toebedeeld is in
dit opzicht onderbelicht. Er bestaan aanwijzingen dat de rol van een koper die zelf werk verricht een
positieve werking heeft op de buurt (Milstead & Miles, 2011). Uit het commentaar van Walks &
Maaranen (2008), maar vooral Slater (2006) kan je opmaken dat een buurt waar gentrification zich
voordoet vervolgens in rap tempo verandert. De sociale mix (inkomen, opleiding, leeftijd, etniciteit)
zou drastisch moeten veranderen en de woningwaardes moeten in hoog tempo stijgen.

2.4

Een nieuwe mix, andere waarde?

De toename of juist afname in populariteit van een buurt heeft invloed op de verhuiswens van
bewoners (Feijten & Van Ham, 2009). De populariteit heeft vervolgens invloed op
waardeontwikkeling in de buurt (Temkin & Rohe, 1996). Een afname in populariteit doet de waarde
van woningen dalen. Temkin & Rohe (1996) verklaren dit aan de hand van de potentiële buren, een
goede potentiële buur is van positieve invloed op de waarde van een huis. De link tussen mixen en
waarde is zo snel gelegd. Een succesvolle nieuwe mix zou in principe moeten leiden tot een stijging in
de populariteit, waardoor de woningen in waarde stijgen ten opzichte van andere buurten in stad of
het stadsdeel. Dat veranderingen zowel positief als negatief kunnen zijn werd door Burgess en Hoyt
nog niet gezien (Hamnett, 1991), positieve ontwikkelingen van verouderende buurten zijn lange tijd
buiten beschouwing gelaten of als niet bestaand geacht. Buurten gaan achteruit, de rijken gaan nooit
terug naar de huizen die zij ooit achterlieten. Gentrification schijnt daar een heel ander licht op en
laat zien dat een stijging in populariteit en waarde mogelijk is (Freeman & Braconi, 2004).
2.4.1 Waardeontwikkeling inkaderen
Waardeontwikkeling is een breed begrip. Het kan de maatschappelijke waardeontwikkeling
betekenen, maar ook de financiële waardeontwikkeling. Dit onderzoek richt zich op financiële
waardeontwikkeling, wat weer op te splitsen is in verschillende vormen van waardeontwikkeling. De
focus in dit onderzoek is de woningwaarde. De woningwaarde is weer verschillend van de waarde
van vastgoed, waarbij ook winkelpanden en kantoren worden meegenomen. Bij klushuizen, maar
ook urban homesteading vindt een stijging van het aandeel koopwoningen plaats (Rohe, 1991). Een
toename in het aandeel koopwoningen kan een positieve invloed hebben op waardeontwikkeling
(Kleinhans, 2004). Kopers zorgen over het algemeen voor een betere staat van onderhoud dan
huurders. Een huurder kan zowel huren van een particulier als een corporatie of andere organisatie.
Doordat kopers zelf de woning in bezit hebben, voelen zij verantwoordelijkheid voor de staat van
onderhoud en zien dat zij zelf kunnen profiteren van de meerwaarde die het onderhoud oplevert. Zo
doet een stijging in het aandeel koopwoningen de economische waarde van woningen in een buurt
stijgen (Kleinhans, 2004). Kopers zijn zich bewust van de langjarige verplichting die ze aangaan.
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Waardeontwikkeling van woningen is cijfermatig goed te berekenen. Tegelijkertijd is het een moeilijk
begrip met weinig transparantie. De totstandkoming van de waarde van woningen is van veel
factoren afhankelijk. Allereerst een aantal fysieke woningkenmerken zoals woonoppervlak, inhoud,
woningtype en bouwjaar, maar ook de woonomgeving en de locatie van de woning zijn van belang
bij de waardebepaling van een woning (Spit & Needham, 1987; Boelhouwer et al., 1996; Visser & Van
Dam, 2006). De woonomgeving omvat fysieke, sociale en functionele kenmerken. Elk wordt anders
gewaardeerd en resulteert in een andere bijdrage in de waarde van een woning en dus de prijs die
betaald moet worden voor een woning (Visser & Van Dam, 2006). Bovenstaande kenmerken de
positie die een woning inneemt binnen de markt van vraag en aanbod, welke weer beïnvloedt wordt
door ontwikkelingen op groot en klein schaalniveau. Zoals bijvoorbeeld demografische
ontwikkelingen, economische groei, invloed vanuit de overheid en de productie van
nieuwbouwwoningen (Boelhouwer et al., 1996).
2.4.2 Gentrification en waarde
Een verband tussen gentrification en waardeontwikkeling is meer dan waarschijnlijk gezien de
toename van koopwoningen, het verbeterde onderhoud en de komst van grotere woningen.
Immergluck (2009) heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar de effecten van de
herontwikkeling van een groot industrieterrein in Atlanta naar woningbouw, winkels, kantoren en
recreatie. Omliggende grond kan al voor de daadwerkelijke plannen uitgevoerd zijn in waarde gaan
stijgen. Het toekomstbeeld dat nieuwbouw gepleegd wordt, dat in infrastructuur geïnvesteerd wordt
en een groene zone wordt ontwikkeld leidt tot significante waardeontwikkeling in de wijde omtrek
van het project (Immergluck, 2009).
Een tweede manier waarop gentrification vaak in verband wordt gebracht met waardeontwikkeling is
de zogeheten rent gap, waar veel onderzoek naar is gedaan door Neil Smith. Het bestaan van een
rent gap houdt in dat de economische waarde van vastgoed, in dit geval woningen, in een buurt lager
liggen dan in de omliggende buurten of het gemiddelde van de stad. In potentie hebben de
woningen de mogelijkheid om dit waardeverschil te verkleinen wanneer de bereidheid om in de
buurt te wonen stijgt. Als pionier, door als eerste naar een buurt met lage woningwaardes te
verhuizen, kan je veel geld verdienen. In het verleden zijn dit vaak gentrifiers geweest in de vorm van
kunstenaars en net afgestudeerde hoger opgeleiden. Doordat andere mensen volgen stijgt de
waarde van woningen, de vraag stijgt ten opzichte van het aanbod (Smith, 1996).

Daar is de link te leggen tussen gentrification, sociale mix en waardeontwikkeling van woningen. De
komst van gentrifiers zorgt voor een eerste verandering in de sociale mix, de uitstraling van panden
en een eerste stap in de waardeontwikkeling. Door die waardeontwikkeling wordt de buurt een
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veiligere investering, waarmee de ontwikkeling wordt versterkt. Een neerwaartse spiraal gaat over in
een positieve spiraal (Smith, 1996).

Bovenstaande redenering vindt bijstand (Badcock, 1989; Immergluck, 2009; Diappi & Bolchi, 2006),
maar oogstte minstens zoveel kritiek, waarbij Ley (1996) voorop staat. Smith (1996) gaat uit van een
leidende rol voor kapitaal, terwijl Ley (1996) uitgaat van een leidende rol voor de gentrifier, de wens
om binnenstedelijk te wonen, in de buurt van alle faciliteiten. Uiteindelijk gaat het in dit onderzoek
vooral om de manier waarop gentrification uiteindelijk waardeontwikkeling op gang brengt en niet
de existentiële discussie over gentrification.

In relatie tot kleinschalige projecten is naar voren gekomen dat buurtvernieuwing een invloed kan
hebben op de waardeontwikkeling in de buurt (Mak, 2011). In hoeverre een bepaald project daar
invloed op heeft is niet onderzocht en wordt niet duidelijk.

Volgens Van Kempen (1977) kan een toename van nieuwe en gerenoveerde woningen op
verschillende manieren uitwerken op de omliggende bebouwing. Een buurt kan een impuls krijgen
door de toename in vraag naar woningen in die buurt. Dat zou dan een prijsstijging te weeg kunnen
brengen. Keerzijde van een toename in nieuwe en gerenoveerde woningen is dat het bieden van een
alternatief voor de omliggende, veelal verouderende woningen er toe kan leiden dat de populariteit
afneemt. Kopers en huurders prefereren dan de nieuwe bebouwing, waardoor de verslechtering van
de omliggende bebouwing doorgaat of zelfs versterkt. Uiteindelijk kan dit weer leiden tot een
vooruitgang, maar op de korte en middellange termijn is het zeer waarschijnlijk dat in geval van
achteruitgang de verbetering langer op zich zal laten wachten.

Van Kempen (1977), laat zien dat effecten zich in verschillende rondes voor kunnen doen.
Zogenoemde effecten uit de eerste ronde, beïnvloeden woningkeuze door een veranderend
vestigingsklimaat. De woningvoorraad verandert en daarmee kan een andere doelgroep aangeboord
worden. Voor waardevermeerdering geldt dat woningen niet direct na de komst van nieuwbouw,
renovatie of klushuizen stijgen in waarde. De buurt en de bewoners moeten eerst wennen aan de
nieuwe situatie en daarmee om leren gaan. Zoals Rudy Stroynk (ex-CEO projectontwikkelaar TCN)
aangaf tijdens zijn lezing op het congres ‘De stad van de toekomst’ op 9 maart 2012, constante
verandering brengt niet altijd vooruitgang. Iets wat goed is moet je niet altijd willen veranderen. Het
creëren van mooie ruimte moet nog wel door de gebruikers opgenomen worden in de gewoontes, in
hun dagelijks leven.
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2.5 Conceptueel model
Gentrification, sociale mix en financiële waardeontwikkeling staan centraal in dit onderzoek. Tussen
de verschillende begrippen zijn een aantal sterke verbanden naar voren gekomen. Een kleinschalige
ingreep als klushuizen kan sterke invloed kunnen hebben op de waardeontwikkeling van woningen
en de verandering in sociale mix in een buurt. Aan de andere kant kan het zijn dat de kleine schaal de
ontwikkelingen in de weg staat.

Figuur 2.1

Conceptueel model

Het conceptueel model in figuur 2.1 laat zien dat van buiten de buurt een aantal externe factoren
een rol speelt. Dit is altijd het geval en deze zijn niet te controleren. Ook binnen een buurt of wijk is
dit het geval, echter de externe factoren op klein schaalniveau zijn te overzien en vaker te
benoemen. Door middel van gentrification hebben klushuizen een invloed op de waardeontwikkeling
en sociale mix in een buurt/wijk. Gezien de schaal waarop klushuizen acteren is het waarschijnlijker
dat de invloed van klushuizen op buurtniveau wordt waargenomen. De pijlen met twee richtingen
tussen gentrification, sociale mix en waardeontwikkeling wijzen op de wederzijdse invloeden die de
drie op elkaar hebben.
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2.6

Verwachtingen

Op basis van het literatuuronderzoek is het mogelijk om een aantal verwachtingen te formuleren
over de antwoorden op de onderzoeksvragen die centraal staan in dit onderzoek. Gentrification,
sociale mix en waardeontwikkeling van woningen lijken vanuit de literatuur sterk verband te houden.
De verwachtingen kunnen het beste rondom de twee deelvragen geformuleerd worden. Een eerste
groep verwachtingen met betrekking tot sociale mix en een tweede groep met betrekking tot
waardeontwikkeling.
2.6.1 Verwachtingen sociale mix
1. Klushuizen leiden tot een verschuiving richting meer hoger opgeleiden op buurtniveau
2. Klushuizen leiden tot een verschuiving in de inkomensverdeling binnen de buurt, de
beweging zal richting hogere inkomens gaan
3. Klushuizen leiden tot een toename van de autochtone bevolking
4. Klushuizen brengen geen verandering in de leeftijdsopbouw binnen de buurt

De verwachtingen met betrekking tot sociale mix sluiten aan bij de veranderingen die door
gentrification teweeg worden gebracht. De vierde verwachting heeft te maken met de verjonging die
gaande is in Rotterdam. Het is niet de verwachting dat klushuizen daar een verschil in zal brengen.
2.6.2 Verwachtingen waardeontwikkeling
1. Klushuizen hebben een positieve invloed op de waardeontwikkeling van woningen in de
buurt op de korte termijn
2. Klushuizen hebben een positieve invloed op de waardeontwikkeling van woningen in de
buurt op de middellange termijn
3. Klushuizen hebben geen invloed op de waardeontwikkeling van woningen op het niveau van
de wijk
De verwachtingen met betrekking tot waardeontwikkeling richten zich op de factor tijd en de factor
ruimte. Gezien de kleine schaal is het de verwachting dat klushuizen enkel op buurtniveau en niet op
wijkniveau de waardeontwikkeling kan beïnvloeden. De factor tijd komt voort uit de pioniersrol die
klushuisprojecten aannemen en de afwachtende houding van buurtbewoners.
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Hoofdstuk 3 Methodologie
Dit hoofdstuk bespreekt de te gebruiken methoden in dit onderzoek. In hoofdstuk 4 volgt vervolgens
een uitgebreide omschrijving en analyse van de verschillende onderzoeksgebieden. Dit zal leiden tot
een duidelijk beeld van de onderzoeksgebieden waarin de methoden toegepast worden. Dit
onderzoek bestaat uit twee kwantitatieve onderdelen in de vorm van secundaire data-analyse
(Bryman, 2012). Het eerste deel richt zich op de verandering in de sociale samenstelling van buurten,
gebruikmakend van data over leeftijd, etniciteit, inkomen en opleidingsniveau. Vervolgens licht het
tweede deel van dit onderzoek zich op de waardeontwikkeling van woningen in de buurt van
klushuizen. De theorie achter beide onderdelen komt sterk overeen en wordt in dit hoofdstuk
besproken.

3.1 Kwantitatieve analyse
De kwantitatieve analyse is een onderzoeksmethode waarbij over het algemeen op basis van
bestaande theorie verwachtingen of hypothesen worden opgesteld die getest worden met behulp
van kwantitatieve data (Bryman, 2012). Dit onderzoek maakt gebruik van secundaire bronnen voor
het dataonderzoek. De bronnen zijn datasets die toegankelijk zijn voor andere onderzoekers en
geven de mogelijkheid om over een langere periode veranderingen in de data te analyseren. De
gebruikte methoden voor het bijhouden van de data is over een langere periode gelijk, waardoor de
metingen niet beïnvloedt worden door wijzigingen in de methodiek van meten (Bryman, 2012). De
data voor het eerste deel van de analyse is afkomstig van het CentraalBureau voor de Statistiek
(CBS), het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) van de gemeente Rotterdam, publicaties van
de gemeente Rotterdam over opleidingsniveau in de stad en interne gegevens van Urbannerdam.
Een uitgebreide toelichting volgt in paragraaf 3.2. Het tweede deel van de kwantitatieve analyse
maakt gebruik van WOZ- waardes die verkregen zijn van het COS Rotterdam en interne gegevens van
Urbannerdam, de gevolgde methodiek wordt besproken in paragraaf 3.3.
3.1.1 Validiteit en onderzoeksgebieden
De betrouwbaarheid en het repliceren (Bryman, 2012) van dit onderzoek staat niet in het geding, het
is voornamelijk de validiteit waarmee dit onderzoek zorgvuldig moet omgaan. Interne validiteit duidt
op het aantonen van de veronderstelde verbanden tussen het onderzochte concept, klushuizen en
de waargenomen cijfers. Voornamelijk in het geval van waardeontwikkeling is dit van groot belang,
maar ook voor sociale mix, in paragraaf 3.2 zal validiteit dan ook uitgebreid aan de orde komen.
Externe validiteit geeft aan in hoeverre de resultaten van een onderzoek te generaliseren zijn. Een
enkele case biedt een zwakke basis voor het generaliseren van de resultaten van dit onderzoek. De
stedelijke dynamiek en verschillende context waarin elke wijk zich bevindt maakt het kortzichtig om
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de resultaten uit één onderzoeksgebied te vertalen naar uitspraken over klushuizen (Bryman, 2012).
In paragraaf 3.3 wordt hier verder op ingegaan.

3.2 Kwantitatieve analyse van ontwikkelingen in sociale mix
Kwantitatieve data verschaft meer inzicht in de veranderingen in sociale mix door klushuizen. De
data biedt de mogelijkheid om uitspraken te doen over de omvang van de veranderingen in relatie
tot de fysieke ingreep.

De ontwikkelingen of veranderingen in sociale mix zijn het beste zichtbaar te maken door gebruik te
maken van leeftijd en etniciteit. De leeftijd van de hoofdbewoner biedt een weergave van de
leeftijdsverdeling in de buurt. Door de leeftijd van de bewoner samen te voegen met het jaar waarin
de bewoner in de buurt is komen wonen is het mogelijk om te zien of er juist jongere of oudere
mensen naar de buurt komen met verloop van tijd. De etniciteit geeft weer of een wijk een groei
kent van autochtoon of allochtoon, westers of niet-westers, homogene of heterogene.
Niet van alle gegevens is het mogelijk om op een vergelijkbaar schaalniveau de ontwikkelingen te
volgen. Van inkomen en opleidingsniveau is het niet gelukt om nauwkeurige data te verkrijgen. Het
zijn echter wel gegevens die duidelijk een verandering in de sociale mix weergeven. Hogere
inkomens ten opzichte van lagere inkomens en een hoog versus een laag opleidingsniveau. Met
behulp van gegevens van het CBS is het mogelijk om een overzicht te geven van de ontwikkelingen
per buurt.

Interne gegevens van Urbannerdam maken het mogelijk om een link te leggen tussen de
veranderingen op buurtniveau en de komst van de kopers van klushuizen. Bij Urbannerdam is
bekend hoeveel mensen een klushuis kopen. Van de meeste kopers is bekend hoe oud ze zijn, welke
nationaliteit ze hebben en wat hun beroep is. Uit de beroepen is voor een deel het opleidingsniveau
af te leiden gezien de vereisten voor het vervullen van een beroep als architect of universitair
onderzoeker. Voor het Wallisblok in Spangen bestaat een onderzoek van Sparenberg (2012) waarin
onder andere de opleidingsgegevens van de bewoners staan. Om van causaliteit te kunnen spreken is
voldoende informatie nodig over de buurt waarin de klushuizen staan. Andere ingrepen, zoals
nieuwbouw, maar ook sociale ingrepen, dragen bij aan veranderingen in sociale mix. Alvorens de
analyse in hoofdstuk 5 plaatsvindt, worden in hoofdstuk 4 alle onderzoeksgebieden uitgebreid
besproken. In de gebiedsbeschrijvingen komen de ontwikkelingen in de wijk naar voren en worden
deze afgezet tegen de ontwikkelingen in een referentiewijk. De informatie uit hoofdstuk 4 vormt een
basis voor de analyse uit hoofdstuk 5 en draagt bij aan de interne validiteit van dit onderzoek.
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3.2.1 Interne validiteit
De veronderstelling dat klushuizen verband houden met veranderingen in sociale mix, maar ook
waarde van woningen kan niet zomaar aangenomen worden aan de hand van een stijging in het
percentage autochtonen of de waardestijging van de woningen rondom klushuizen. Een voorbeeld
ter verduidelijking: de assumptie is dat X de oorzaak is van Y, maar kunnen we er zeker van zijn dat
het X is dat Y veroorzaakt of kan het ook Z zijn dat Y veroorzaakt (Bryman, 2012)? Om de interne
validiteit van de resultaten uit dit onderzoek te versterken moet bekend zijn welke andere factoren
van invloed kunnen zijn op de resultaten. Het gebruik van een referentiewijk voor een
onderzoeksgebied versterkt dan ook de interne validiteit. Door gebruik te maken van een wijk met
een vergelijkbare sociaal-economische beginsituatie en ontwikkeling, exclusief het onderwerp van
onderzoek kan met meer zekerheid gesteld worden dat het object van onderzoek bijdraagt of
verantwoordelijk is voor de waargenomen veranderingen. Gezien de kleine schaal van klushuizen
vindt de analyse plaats op het niveau van de buurt, niet op wijkniveau. In het geval van inkomen en
opleiding is het enkel mogelijk om wijkniveau te vergelijken.

Kort samengevat bestaat de analyse van de veranderingen in sociale mix in buurten waar klushuizen
staan uit:
-

Analyse van de ontwikkelingen in leeftijdsopbouw

-

Analyse van de ontwikkelingen in etniciteit

-

Analyse van de ontwikkelingen in inkomen

-

Analyse van de ontwikkelingen in opleidingsniveau

Rekening houdende met overige ontwikkelingen en in vergelijking tot de referentiebuurt voor de
desbetreffende buurt met klushuizen.

3.3

Kwantitatieve analyse van waardeontwikkeling

De volgende vraag is vervolgens, in hoeverre de veranderingen in demografische kenmerken en de
ingrepen in de bebouwing invloed hebben op de waarde van de omliggende woningen. De waarde
van de omliggende woningen kan gebruikt worden als graadmeter voor de populariteit van de buurt
als het gaat om woningkeuze van kopers en huurders. In een populaire wijk liggen de waardes over
het algemeen hoger.
Een eerder onderzoek van Mak (2011) heeft gebruik gemaakt van vergelijkbare gegevens en het is in
Rotterdam mogelijk om gegevens tot op het (sub)buurtniveau te onderzoeken. Daardoor kan
onderscheid gemaakt worden tussen typen bebouwing, maar ook onderdelen van de buurt. In de
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gemiddelde stijging van de woningwaarden binnen een buurt is het dus mogelijk om de nieuwe
bebouwing weg te filteren en enkel de oude bebouwing in de analyse mee te nemen.
Tegelijkertijd is het belangrijk om een buurt waar geen klushuizen zijn gebouwd als
referentiemateriaal te gebruiken. Een referentiebuurt moet wel voldoen aan randvoorwaarden voor
de vergelijkbaarheid. Dat houdt in dat woningwaarden aan het begin van de onderzoeksperiode niet
te ver uit elkaar liggen, hetzelfde geldt voor de demografische kenmerken van de referentiebuurt.
Een derde belangrijk punt is dat de referentiebuurt op de komst van klushuizen na, vergelijkbare
renovatie/nieuwbouwontwikkelingen moet hebben ondergaan. Een goede vergelijking is dus te
trekken op het moment dat een buurt zich kenmerkt door vergelijkbare oude en nieuwe bebouwing.
Het belang van vergelijkbaarheid is groot. Externe factoren en niet-meetbare variabelen maken het
praktisch onmogelijk om invloeden uit de omgeving helemaal weg te filteren. Door de grootte van de
herontwikkelingsopgave in Rotterdam zijn er geen buurten te vinden waar enkel klushuizen staan en
geen andere ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Om zoveel mogelijk de effecten die ontstaan
door deze ‘andere’ ontwikkelingen weg te filteren is een op zoveel mogelijk punten vergelijkbare
buurt van belang. Dit is het geval met de buurten Tussendijken in Rotterdam-West, Afrikaanderwijk
in Zuid en Schiemond/Delfshaven waar geen klushuizen zijn gebouwd, maar wel veel nieuwbouw
heeft plaatsgevonden en waar de demografische kenmerken vergelijkbaar waren in 2006. Vervolgens
is het belangrijk om net als met de wijken waar Klushuizen ontwikkeld zijn, de relevante buurt(en) in
de wijken uit te filteren. Buurten binnen de wijk waar geen nieuwbouw of renovatie heeft
plaatsgevonden zijn niet relevant voor dit onderzoek.
3.3.1 Externe validiteit
In paragraaf 3.2 is de interne validiteit al besproken en het belang van referentiemateriaal
aangegeven. Bovenstaande alinea's hebben dit belang toegelicht en vertaald naar stappen in dit
onderzoek. Externe validiteit is de mate waarin de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden. Een
onderzoek in één buurt kan een hoge mate van interne validiteit, maar vrijwel geen externe validiteit
hebben. In hoeverre spreekt één buurt voor alle buurten waar klushuizen staan. In hoeverre is dit
representatief. De keuze voor drie buurten is dan snel gemaakt. Klushuizen is een relatief nieuw
concept en nog niet in veel buurten toegepast, maar wel al in drie buurten in Rotterdam op relatief
grote schaal. In de drie buurten staan minstens 30 klushuizen. Daarnaast beperkt dit onderzoek zich
uit praktische overwegingen tot Rotterdam. Dat is van invloed op de externe validiteit, maar door de
keuze voor drie wijken, gelegen in verschillende delen van de stad blijft de externe validiteit
grotendeels overeind (Bryman, 2012).
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Kort samengevat ziet de kwantitatieve analyse er als volgt uit:
-

Analyse van de WOZ waardeontwikkeling op wijkniveau, van alle zes de onderzoeksgebieden

-

Analyse van de WOZ waardeontwikkeling op wijkniveau, ingedeeld naar bouwperiode

-

Één-op-één analyse van de klushuiswijken met de bijbehorende referentiewijken op
wijkniveau naar bouwperiode.

-

Analyse op buurtniveau van de waardeontwikkeling in klushuisbuurten en de bijbehorende
referentiebuurten

-

Analyse van de verschillen in waardeontwikkeling binnen de klushuiswijken, met een
onderscheid tussen de verschillende buurten binnen de wijk

3.3.2 Methodologie analyse waardeontwikkeling
De kwantitatieve analyse bestaat uit het analyseren van gegevens beschikbaar gesteld door het COS
Rotterdam en de bestaande databases van het CBS. Voor de analyse is gebruik gemaakt van de
programma’s Excel en SPSS. Alvorens de analyse plaats kan vinden is een diepgaande verkenning van
de te gebruiken methodologie nodig.
Waardeontwikkeling
De SPSS dataset bestaat uit WOZ-gegevens van alle woningen in Rotterdam over de jaartallen 1999,
2003, 2005, 2007, 2008, 2009 en 2010. Daarnaast bevat de dataset verschillende kenmerken van de
woning, de bewoner, de eigenaar en de locatie van de woning. Evenals informatie over de meest
recente verkoop van de woning.
De bruikbare gegevens uit de dataset zijn:
-

WOZ -gegevens per vierkante meter over de jaartallen 1999, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009
en 2010, afkomstig van het COS. Gecreëerd vanuit de WOZ-waarde van de woning en de
oppervlakte van de woning.

-

De buurt en subbuurt(deel) voor het opdelen van de analyse

-

Bouwjaren van de woningen, afkomstig van het COS

-

Inkomensgegevens, afkomstig van het CBS

-

Leeftijden van hoofdbewoners, inclusief data over jaar waarin de woning betrokken is,
afkomstig van het COS

-

Etniciteit van de hoofdbewoner, inclusief data over jaar waarin de woning betrokken is,
afkomstig van het COS

Met behulp van bovenstaande variabelen is het mogelijk om verschillen te ontdekken in de
ontwikkeling van waarde van woningen en om te zien of er een verschil is ontstaan in sociale mix.
Zowel naar leeftijd als naar etniciteit. De gedetailleerde informatie over de locatie van de woningen
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(adressen zijn geanonimiseerd wegens privacy van de bewoners) is het mogelijk om op een laag
schaalniveau verschillen in waardeontwikkeling te ontdekken. De informatie over het bouwjaar
maakt het mogelijk om verschillende bouwperioden te onderscheiden. De gegevens over de
oppervlakte van de woningen maakt het mogelijk om te corrigeren voor verschillen in oppervlakte en
de waarde weer te geven in een bedrag per vierkante meter in plaats van voor de gehele woning. De
inlegkaarten 1 en 2 geven de deelgemeenten Delfshaven (inlegkaart 1) en Feijenoord (inlegkaart 2)
weer. Op de kaarten is duidelijk een indeling gemaakt in buurten en (sub)buurtdelen. Zo heeft
Spangen het buurtnummer 23, bestaat Spangen uit vier subbuurten en zijn die vier subbuurten
opgedeeld in twee of drie (sub)buurtdelen. Totaal bestaat Spangen op deze manier uit negen delen.
De mogelijke effecten van klushuizen kunnen met behulp van bovenstaande variabelen onderzocht
worden. De variabelen bieden de mogelijkheid om nieuwbouw te herkennen aan de bouwjaren en
onderscheid te maken tussen sterk vernieuwde buurten en minder vernieuwde buurten. Doordat van
de klushuizen veelal bekend is wanneer ze gebouwd zijn en ook veelal collectief verkocht zijn,
kunnen die huizen makkelijk teruggevonden worden in de dataset. Zo kunnen deze huizen buiten de
analyse gehouden worden en kan de waardeontwikkeling van de omliggende huizen geïsoleerd
worden. Ter illustratie laat onderstaand overzicht een aantal situaties zien waar rekening mee is
gehouden in de analyse. De gevallen zijn hypothetisch, maar illustreren de mogelijke vergelijkingen in
de analyse.
Klushuizen

Nieuwbouw

Renovatie

Figuur 4.1 Wijkanalyse
Naast de bovenstaande mogelijkheden bestaan er nog andere combinaties binnen een wijk. Om
bijvoorbeeld het door klushuizen veroorzaakte verschil te ontdekken kan vergeleken worden met
een buurt waar alleen nieuwbouw staat. Om vervuiling van de data door de klushuizen zelf te
verwijderen kunnen deze woningen buiten de analyse gehouden worden.
Bij de bouwperiodes van woningen is onderscheid gemaakt tussen woningen van voor 1940, tussen
1940 en 1975, 1976 en 1997, 1998 en 2006 en de laatste periode van 2007 tot en met 2010. De
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laatste twee categorieën hebben te maken met de beschikbaarheid van WOZ-waardes. Nieuwe
woningen hadden voor de bouw geen WOZ-waarde. De ontwikkeling van die woningen kan dan ook
beperkt geanalyseerd worden. De overige perioden zijn vooroorlogs, wederopbouw en stedelijke
vernieuwing.
Om verschillen te ontdekken wordt gebruik gemaakt van referentiebuurten, maar ook van de
verschillende subbuurten en (sub)buurtdelen waar geen klushuizen staan. Vergelijking tussen de
klushuisbuurten is ook mogelijk door te zoeken naar verschillen in context. Een (sub)buurt(deel) rijk
aan nieuwbouw kan een ander ontwikkelingsbeeld geven dan een buurt waar weinig verandering in
de woningvoorraad heeft plaatsgevonden.
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Hoofdstuk 4 Achtergrond onderzoeksgebieden
Dit hoofdstuk introduceert de onderzoeksgebieden die in dit onderzoek centraal staan. Zo kan een
duidelijk beeld gecreëerd worden, op basis waarvan de interpretatie van de onderzoeksresultaten
eenvoudiger zal zijn. Het empirisch deel van dit onderzoek vindt plaats in Rotterdam, de tweede stad
van Nederland. Rotterdam is de geboortestad van het concept klushuizen en biedt tevens plaats aan
het overgrote deel van de tot nog toe ontwikkelde klushuizen in Nederland. Al meer dan 500
woningen zijn omgebouwd tot 200 klushuizen. Een drietal wijken kenmerkt zich door het herbergen
van een groot aantal van de 200 klushuizen. Dit zijn Hillesluis, Katendrecht en Spangen. Dit grote
aantal klushuizen maakt de wijken zeer geschikt voor onderzoek. Voor elk van de onderzoekswijken
is een referentiewijk gekozen. Hoofdstuk 4 ziet er als volgt uit. Allereerst zal in paragraaf 4.1 de
context van Rotterdam uiteengezet worden om een beeld te geven van de stad waarbinnen de
klushuizen ontwikkeld zijn. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 de onderzoekswijk Hillesluis vergeleken
met referentiewijk Afrikaanderwijk. Paragraaf 4.3 bestaat uit een vergelijking van onderzoekswijk
Katendrecht met referentiewijk Schiemond/Delfshaven (Delfschie in dit onderzoek). In paragraaf 4.4
worden onderzoekswijk Spangen en referentiewijk
Tussendijken vergeleken. De vergelijkingen tussen
de wijken vormen een verantwoording van de
keuze voor de desbetreffende wijken.

4.1

Rotterdam

Rotterdam (figuur 4.1) is na Amsterdam de
grootste stad van Nederland en telde per 1 januari
2012 617.347 inwoners (COS, 2012). Daarmee
groeit de stad sinds enkele jaren weer na een
lange tijd van terugloop in het inwonertal. De
recente groei is voornamelijk te danken aan een
geboorteoverschot en buitenlandse migratie, daar
komt bij dat de binnenlandse migratie al weer vier
jaar in evenwicht is (COS, 2012). Het lijkt dat de

Figuur 4.1 Locatie Rotterdam (CBS, 2012)

negatieve trend van 1994-2007 waarin bijna 15.000 mensen de stad verlieten voorlopig gekeerd is
(CBS, 2012). Aan de andere kant wonen in Rotterdam nog steeds minstens 100.000 mensen minder
dan in 1960, terwijl rondom de oude bebouwing veel nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Zelfs
rekening houdende met een toename in het aantal vierkante meters woonoppervlak per inwoner is
in Rotterdam geen sprake van een krappe woningmarkt. Veel van de vooroorlogse wijken rondom
het stadscentrum en ten zuiden van de Maas kampen al langere tijd met een verslechterde
onderhoudsstaat van de woningvoorraad, gecombineerd met hoge leegstandcijfers. Tevens is in
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delen van de vooroorlogse wijken sprake van bovengemiddelde criminaliteitscijfers (KEI, 2012;
Veiligheidsindex Rotterdam, 2011). De Veiligheidsindex laat wel vooruitgang zien in de
veiligheidssituatie in grote delen van de voorgenoemde stadsdelen. Rotterdam staat niet alleen
bekend om de stedelijke problematiek. Naast Sparta, komen ook de voetbalclubs Excelsior en

Figuur 4.2 Rotterdam Centrum, met op de achtergrond Rotterdam-Zuid
Feyenoord uit Rotterdam. De haven is nog altijd de grootste van Europa en doet mee in de
wereldtop. Rotterdam had als eerste stad van Nederland een wolkenkrabber en staat binnen
Nederland nog steeds bekend als de hoofdstad van de hoogbouw (figuur 4.2). Het bombardement in
de tweede wereldoorlog heeft daar sterk aan bijgedragen. In Rotterdam is nog steeds meer grond
beschikbaar dan in andere grote steden en het centrum kenmerkt zich door veel minder beschermde
stadsgezichten dan andere grote Nederlandse steden. In Rotterdam zijn veel hoge, nieuwe
gebouwen met (luxe) appartementen. De hoogbouw geeft Rotterdam een metropolitaans karakter,
wat versterkt wordt door de vele culturen die het straatbeeld vullen.
Van Rotterdam bestaan kaarten waarop elke deelgemeente afzonderlijk aangegeven staat. Alle
gebieden in de deelgemeente zijn genummerd. Een wijk, zoals Spangen krijgt een nummer. Voor
Spangen is dit het nummer 23. Elke wijk bestaat weer uit verschillende buurten, waardoor een 4cijferige code ontstaat voor elke buurt. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van deze codes om
aan te geven voor welke buurt de resultaten gelden. Bijgevoegd zitten twee inlegkaarten. Op
inlegkaart 1 staat de deelgemeente Delfshaven, met daarin de wijken Spangen (23..),
Tussendijken(22..), Delfshaven (20..) en Schiemond (29..). Op inlegkaart 2 staat de deelgemeente
Feijenoord, met daarin de wijken Hillesluis (82..), Afrikaanderwijk (86..) en Katendrecht (85..).
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4.2

Hillesluis en Afrikaanderwijk

In dit onderzoek staan drie onderzoekswijken centraal. Hillesluis is daarvan de eerste, met een rijke
geschiedenis, waarin evenals voor heel Rotterdam, de haven een grote rol speelt. De
Afrikaanderwijk, gelegen ten noordwesten van Hillesluis, kent een vergelijkbaar, maar jonger
verleden en vormt de referentiewijk voor Hillesluis.
Hillesluis ligt in het stadsdeel Feijenoord, ten zuiden van de Maas. De wijk is een onderdeel van het
Oud-Zuid van Rotterdam. De vooroorlogse wijken die ten zuiden van de Maas gebouwd zijn. De
woningen in de wijk werden gebouwd voor de havenwerkers. De werkgelegenheid in de haven
groeide eind 19e en begin 20e eeuw explosief. Uit heel Nederland kwamen arbeidsmigranten naar
Rotterdam. De schaalvergroting en de komst van het containervervoer zorgden voor een sterke
daling van de werkgelegenheid. Veel van de arbeiders trokken weg in de jaren 70 van de 20e eeuw en
de vrijgekomen woningen werden opgevuld door gastarbeiders uit Zuid-Europa, Turkije en Marokko
(Deelgemeente Feijenoord, 2010).
Afrikaanderwijk ligt ten noordwesten van Hillesluis, in de richting van de Erasmusbrug en de Kop van
Zuid. Aan de westzijde grenst de wijk aan Katendrecht, al ligt daar wel een brede infrastructuurstrook
tussen. Evenals de meeste andere wijken op Zuid is de Afrikaanderwijk gebouwd voor het opvangen
van Nederlandse arbeidsmigranten die kwamen werken in de Rotterdamse haven. De woningen zijn
rond 1900 gebouwd en de wijk staat bekend als de eerste migrantenwijk van Nederland (Chorus,
2010). De wijk is sinds de komst van de immigranten meerdere malen onderwerp van studie
geweest. Zowel voor de gemeente en corporaties (Bet, et al., 2007) als voor journalistiek (Chorus,
2010). Afrikaanderwijk is samen met het onderzoeksgebied Hillesluis en de wijk Bloemhof onderdeel
van de gebiedsvisie midden van deelgemeente Feijenoord, waarmee de deelgemeente stappen
probeert te maken op het gebied van sociale en economische ontwikkeling (Deelgemeente
Feijenoord, 2010).
4.2.1 Woningvoorraad en bewoners
Met een focus op sociale mix en woningwaardes zijn de basiskenmerken van de woningvoorraad en
bewoners hoofdwaarden waar overeenkomsten tussen moeten zijn. In tabel 4.1 staat een aantal
kenmerken van Hillesluis en referentiewijk Afrikaanderwijk. Opvallend is het grote verschil tussen het
percentage huurwoningen. Hillesluis bestaat voor 68 procent uit sociale huurwoningen, terwijl in
Afrikaanderwijk zelfs 88 procent van de woningen zich in het huursegment bevindt (CBS Statline,
2012). Op andere vlakken, zoals leeftijdsopbouw en percentage niet-westerse allochtonen komen de
wijken sterk overeen. Het inkomen en de arbeidsparticipatie liggen niet ver uit elkaar. Dit verband is
niet verbazingwekkend. Een hoog percentage werklozen in beide wijken zorgt meestal voor
convergentie tussen de inkomenscijfers. Dat de woningvoorraad ondanks verschil tussen de
verhouding huur en koop sterke overeenkomsten vertoont is op te maken uit de gemiddelde WOZ38

waarde van de woningen. In Hillesluis was een woning in 2011 gemiddeld 105.000 euro waard,
tegenover 103.000 in Afrikaanderwijk.

Aantal woningen (2011)
Huurwoningen (%) (2011)
Gemiddelde WOZ waarde
niet-westerse allochtonen (%) (2011)
Arbeidsparticipatie (%)
Gemiddeld inkomen (2009)

Hillesluis
5.050
68
105.000
74
56
20.600

Leeftijdsopbouw (%) (2011)
21
0-14 jaar
18
15-24 jaar
33
25-44 jaar
21
45-64 jaar
7
65+
Tabel 4.1 Hillesluis en Afrikaanderwijk (CBS, 2012)

Afrikaanderwijk
3.730
88
103.000
79
48
20.400

20
17
29
24
10

De transitie naar multiculturele buurt met veel migranten is duidelijk te herkennen aan de 74 procent
niet-westerse allochtonen in Hillesluis (CBS Statline, 2012). In de Afrikaanderwijk is het percentage
niet-westerse allochtonen hoger dan in Hillesluis, 79 procent (CBS Statline, 2012).
4.2.2 Sociaal-economische situatie
In de gebiedsvisie van deelgemeente Feijenoord worden de wijken dan ook getypeerd als jong,
levendig en multicultureel (Deelgemeente Feijenoord, 2010). De wijken kampen met een
verslechterd imago dat mede te danken is aan verhoogde criminaliteit. De wijken behoren tot de 40
krachtwijken van Vogelaar en scoren ondanks verbeteringen nog steeds onvoldoende of net
voldoende op de jaarlijkse veiligheidsindex* van de gemeente Rotterdam. Grootschalige
herstructurering is in de meeste delen van Hillesluis en Afrikaanderwijk tot nog toe uitgebleven, de
wijken blijven zich dan ook kenmerken door de geschiktheid voor lage inkomens die een plek vinden
in de goedkope huurwoningen. Sociale stijgers blijven daardoor wegtrekken, Hillesluis en
Afrikaanderwijk bieden voor zover daar vraag naar is weinig mogelijkheden voor een volgende stap in
de wooncarrière (Deelgemeente Feijenoord, 2010).

* De Veiligheidsindex combineert verschillende factoren om te bepalen wat de veiligheidssituatie in een wijk is. De index
omvat onder andere aangiftes van overlast en diefstal, maar ook zwerfvuil en verkeersslachtoffers, drugsproblematiek en
vernielingen. De index wordt vrijwel jaarlijks geüpdate en is een combinatie van antwoorden uit een enquête en
geregistreerde gevallen.
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Hillesluis en Afrikaanderwijk waren in 2003 al
onderdeel van het ingezette beleid ‘Rotterdam
zet door’ (Rotterdam, 2003) en vallen ook onder
de ‘Kwaliteitssprong Zuid’ uit 2011 (Deetman &
Mans, 2011). De ingrepen door de gemeente
hebben voor beide wijken een stadsmarinier
opgeleverd, budget vrij gemaakt voor initiatieven
vanuit bewoners en strenger stadstoezicht. Het
voordeel van de overeenkomsten is een sterke
vergelijkbaarheid tussen de twee wijken.
Het grote verschil is dat Hillesluis een negatieve
(van

5,5

naar

4,8)

ontwikkeling

op

de

Veiligheidsindex laat zien. Met als kanttekening
een recente stijging van een 4,5 naar een 4,8. De
Afrikaanderwijk gaat vanuit een vergelijkbaar
beginpunt juist vooruit (van 5,4 naar 6,1) sinds
Figuur 4.3 De Blokweg, met op de achtergrond
nieuwbouw in Hillesluis

2005 (Veiligheidsindex, 2012). Daar waar in de
Veiligheidsindex van 2006 nog vaak in één adem

over Hillesluis en Afrikaanderwijk werd gesproken over drugsproblematiek, diefstal en overlast is het
nu vooral Hillesluis dat nog in die situatie zit. Jutta Chorus schreef in 2009 een boek genaamd Afri,
waarin verhalen over het leven in de Afrikaanderwijk naar voren komen. Daaruit wordt ook duidelijk
dat een aantal jongeren boven de wet dachten te kunnen leven. Nu, anno 2012, zijn deze jongens
opgepakt of ingestroomd in een hulpprogramma voor jongeren.
Inlegkaart 2 toont de ligging van Hillesluis en Afrikaanderwijk binnen het stadsdeel Feijenoord. Op
deze kaart zijn de negen wijken zichtbaar waaruit het stadsdeel bestaat. Veel van de wijken op de
kaart vallen ook onder de kwaliteitssprong. De kaart toont door middel van verschillende gekleurde
lijnen de indeling van wijken in het stadsdeel. Deze indeling zal ook gebruikt worden in dit
onderzoek. Alle gebieden zijn genummerd, waardoor een gebied goed herkenbaar is.
4.2.3 Klushuizen in Hillesluis
Hillesluis bestaat uit een viertal buurten. De Klushuizen bevinden zich in het noordoosten van de
wijk, in de zogeheten Riederbuurt-Noord, welke bestaat uit Hillesluis 8230 en 8240, op inlegkaart 2
liggen de klushuizen in gebied nummer 8240. Ten zuiden daarvan ligt de Riederbuurt-Zuid. Daarnaast
bestaat de wijk uit de Slaghekbuurt (noordwesten) en de Walravenbuurt (zuidwesten). De klushuizen
bevinden zich aan de Blokweg, de Beukelaarsstraat en de West Varkenoordseweg. In de buurt zijn
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een aantal nieuwbouwprojecten gerealiseerd in de afgelopen jaren. De grootste projecten zijn een
moskee en een appartementencomplex met onderin de Mediamarkt. Momenteel zijn er ook nog
nieuwbouwwoningen in aanbouw op de kop van Beukelaarsstraat en West Varkenoordseweg. De
klushuizen zijn daarmee niet de enige herstructureringsprojecten. Zoals eerder genoemd is een
referentiewijk waar wel de overige ontwikkelingen, maar niet de klushuizen plaatsvinden van belang
voor de kracht van de uitspraken. Daarnaast is Hillesluis 8200 als referentiebuurt binnen de wijk
gekozen. Met een vergelijkbare ligging aan een rand van de wijk en een vergelijkbare opbouw van
bebouwing en bevolkingsopbouw is dit deel van Hillesluis het meest geschikt om als referentie te
dienen voor de waardeontwikkeling in de buurt met klushuizen. In hoofdstuk 6 wordt verder
ingegaan op het woningaspect. Daarin komen de woningaantallen naar voren en wordt de
waardeontwikkeling geanalyseerd.

4.3

Katendrecht en Delfshaven/Schiemond

Katendrecht is binnen Rotterdam door ligging, geschiedenis en recente ontwikkelingen een
bijzondere wijk binnen Rotterdam. Een referentiewijk vinden was daardoor niet eenvoudig.
Uiteindelijk is gekozen voor een combinatie van een deel van zowel de wijk Delfshaven als een deel
van de wijk Schiemond. Samengevoegd heet deze wijk binnen dit onderzoek Delfschie. De
demografische kenmerken zijn een belangrijk vergelijkingspunt. De gemiddelde WOZ-waarde van de
woningen in de wijk zijn een tweede punt. Een te groot verschil duidt veelal op een ander type
woningvoorraad of een andere situatie waar de wijk zich in bevindt. Een derde punt is de locatie van
de wijk. Ligging ten opzichte van het centrum of een ligging aan het water.
Katendrecht is het tweede onderzoeksgebied met klushuizen en heeft een compleet andere
geschiedenis dan Hillesluis of Spangen, maar kent net als vrijwel heel Rotterdam een sterke band met
de havens. Katendrecht was vroeger een dorp, maar moest rond 1900 grotendeels wijken voor de
nieuw te graven Rijnhaven en Maashaven. De omliggende havenactiviteiten zorgden voor de sloop
van nog een deel van Katendrecht. De geïsoleerde ligging tussen alle haven(gerelateerde) activiteiten
maakte van Katendrecht een plek voor havenarbeiders uit Nederland en het buitenland. Op
Katendrecht ontstond een heus Chinatown. In latere tijden nam prostitutie een grote rol in binnen de
wijk. In eerste instantie hing er een goede sfeer, maar na 1970 begon de prostitutie een
problematische positie in te nemen. De prostitutie werd na aanhoudende klachten verdreven en veel
woningen werden gerenoveerd, toch bleef Katendrecht tot 2000 uitermate troosteloos. Sindsdien
maakt de wijk een opleving door. Nieuwe woningen, een school, stoomschip SS De Rotterdam en de
komst van klushuizen hebben bijgedragen aan vooruitgang. De Rijnhavenbrug verbindt sinds kort
Katendrecht met de Wilhelminapier.
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Een combinatie van twee wijken geeft het beste een vergelijking met Katendrecht. Een vernieuwing
van de bestaande woningvoorraad in combinatie met een uitbreiding van de woningvoorraad op de
locatie van oude havenactiviteiten. Door een vergelijkbare startsituatie met betrekking tot inkomens
en bevolkingssamenstelling komt Delfshaven het beste in aanmerking voor vergelijking met
Katendrecht. De nieuwe bebouwing op Schiemond is een vergelijkbaar proces van vernieuwing in
oude havengebieden. Overige locaties op Zuid wijken sterk af als rekening wordt gehouden met
woningwaardes of inkomens. Op inlegkaart 1, waarop ook Spangen en Tussendijken zichtbaar zijn,
bevinden Delfshaven (wijk 20) en Schiemond (wijk 29) zich rechtsonder (zuidoostelijke hoek). Het
deel van Schiemond dat interessant is voor dit onderzoek is het Lloydkwartier, dat is het oostelijk
deel van Schiemond en staat op de inlegkaart als zelfstandig aangegeven. Het Lloydkwartier
kenmerkt zich door grootschalige nieuwbouw, voornamelijk appartementen, maar ook
eengezinswoningen. Het gebied huisvest ook verschillende functies, zoals een theater, supermarkt,
café, hogeschool en bedrijfsruimte. De nieuwbouw is grotendeels van na 2007, evenals op
Katendrecht. De meeste bebouwing staat in deelgebieden 2911 en 2913. Het westelijk deel van
Schiemond wijkt sterk af van de overige bebouwing en bestaat voornamelijke uit sociale
woningbouw. Daarnaast is de ligging geïsoleerd door onder andere een tussenliggend
bedrijventerrein.

Figuur 4.4 Klushuizen op Katendrecht
Delfshaven is een sterk gedifferentieerde wijk. Voornamelijk het oude Delfshaven is een bijzonder
deel van Rotterdam met bebouwing die stamt uit de 16e en 17e eeuw. Er is gekozen voor een
afspiegeling van de oude bebouwing op Katendrecht, die veel nieuwer is dan het oude Delfshaven.
De deelgebieden 2010, 2020, 2030 en 2040 zijn samengevoegd met het geselecteerde deel van
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Schiemond. Op die manier is de wijk Delfschie gecreëerd. Deze fictieve wijk bestaat enkel in dit
onderzoek ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de wijken.
4.3.1 Woningvoorraad en bewoners
Terwijl in veel wijken op Rotterdam-Zuid de woningvoorraad voornamelijk uit huurwoningen bestaat,
is het percentage koop snel aan het stijgen op Katendrecht. In 2011 was nog 69 procent van de
woningvoorraad huur, maar de meeste nieuwbouwprojecten bestaan voor een groot deel uit
koopwoningen (CBS Statline, 2012). Voor Delfshaven geldt dat zelfs 78 procent van de woningen
huurwoning is, tegenover 68 procent in Schiemond. Daarbij geldt de kanttekening dat Schiemond uit
twee delen bestaat. Een westelijk deel, dat vooral uit sociale huurwoningen bestaat, en een oostelijk
deel dat vooral uit nieuwbouwwoningen uit de koopsector bestaat. Dit oostelijke deel, in combinatie
met het aangrenzende deel van Delfshaven vormt een vergelijkbare woningvoorraad voor
Katendrecht. Het grote aantal woningen dat aan het water is gebouwd versterkt de overeenkomst.
De stijging in het percentage koopwoningen vertaalt zich in Schiemond ook in de waarde van de
woningen. Een woning in Schiemond heeft in 2011 gemiddeld een WOZ-waarde van 192.000 euro
tegenover 126.000 in Delfshaven (CBS Statline, 2012). Met een gemiddelde WOZ-waarde van
138.000 euro in 2011, ligt de waarde van woningen op Katendrecht tussen de referentiewijken in.
Het aantal woningen verschilt behoorlijk (Tabel 4.2), waardoor een opdeling en samenvoeging van
Delfshaven en Schiemond een logische keuze is. Schiemond wordt gesplitst door een tussenliggend
bedrijventerrein en Delfshaven grenst slechts deels aan Schiemond. Op die manier kan de
ontwikkelingen van woningwaarden beter worden vergeleken met die op Katendrecht.
Katendrecht Delfshaven
Schiemond
Aantal woningen (2011)
2.120
2.845
2.595
Huurwoningen (%) (2011)
69
78
68
Gemiddelde WOZ waarde
138.000
126.000
192.000
niet-westerse allochtonen (%) (2011)
50
49
58
Arbeidsparticipatie (%)
59
62
64
Gemiddeld inkomen (2009)
25.000
23.000
26.600
Leeftijdsopbouw (%) (2011)
0-14 jaar
21
15-24 jaar
10
25-44 jaar
34
45-64 jaar
23
65+
11
Tabel 4.2 Katendrecht, Delfshaven en Schiemond (CBS, 2012)

14
21
39
20
7

19
12
35
24
10

Terwijl percentages tussen de 70 en 80 procent niet-westerse allochtonen op Rotterdam Zuid
normaal zijn, is slecht 50 procent van de mensen op Katendrecht niet-westerse allochtoon. Met 49
en 58 procent niet-westerse allochtonen in Delfshaven en Schiemond, zijn de verschillen niet groot.
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4.3.2 Sociaal-economische situatie
Katendrecht is evenals Hillesluis en Afrikaanderwijk onderdeel van het stimulatieprogramma Pact op
Zuid. Uit de geschiedenis van Katendrecht valt op te maken dat de wijk een geruchtmakende
reputatie kende in het verleden. De afgelopen jaren is daar veel verandering in gekomen. Het hogere
inkomen (Tabel 4.2) ten opzichte van bijvoorbeeld Hillesluis (Tabel 4.1) versterkt dat beeld.
Katendrecht neemt een positie in op de lijst van krachtwijken van Vogelaar, maar is sinds het maken
van die lijst sterk veranderd. Voor Delfshaven geldt ook dat het op de lijst van krachtwijken staat,
terwijl Schiemond niet op de lijst voorkomt. In de deelgemeente Delfshaven is het programma
Delfshavense Duiten de afgelopen jaren actief geweest om initiatieven vanuit de wijkbewoners
financieel te ondersteunen. Doordat de deelgemeenten Delfshaven en Feijenoord voornamelijk uit
probleemwijken bestaan zijn er veel vergelijkbare instrumenten ingezet om de wijken een impuls te
geven. In beide deelgemeenten zijn interventieteams actief, die onder andere kijken naar nietgeregistreerde inwoners, wietplantages en andere vormen van illegaal woninggebruik (Rotterdam,
2006). Die ingrepen zijn onderdeel van de hotspot aanpak, waarbij de meest verloederde delen van
de stad aangepakt worden. Katendrecht, Schiemond en Delfshaven zijn drie van de wijken binnen de
deelgemeenten die geen onderdeel uitmaken van de hotspot aanpak (Rotterdam, 2007). De wijken
hebben dus waarschijnlijk een sterkere structuur en minder problemen, wat ook ondersteund wordt
door de veiligheidsindex die Rotterdam jaarlijks publiceert.
De veiligheidsindex bevestigt de verbetering van de situatie op Katendrecht, maar toont ook het
grote verschil tussen Schiemond en Delfshaven. In Delfshaven is de veiligheidsscore vrij stabiel en
ging van een 6,2 in 2005 naar een 6,0 in 2011. Schiemond schiet daarentegen omhoog van een 6,5
naar een 8,2 in dezelfde periode. Een logische verklaring is de veranderde samenstelling van de wijk.
Voor 2005 was het oostelijk deel, waar nu veel koopwoningen staan, vrijwel niet bebouwd. Het
westelijk deel, met voornamelijk sociale huur, bestond al wel. Katendrecht toont een nog grotere
vooruitgang op de veiligheidsindex, van een 6,3 naar een 9,0 (Rotterdam, 2012). De vergelijkbare
beginsituaties van de drie wijken in 2005 maken de keuze voor Schiemond en Delfshaven logisch.
4.3.3 Klushuizen op Katendrecht
De rol van klushuizen binnen het geheel is tot op heden onbekend. De klushuizen op Katendrecht
bevinden zich op het centrale deel, waar de bebouwing voornamelijk uit rond 1900 stamt. De
klushuizen grenzen aan de zuidzijde aan een groenstrook, waarachter nieuwbouw staat. Ten noorden
en westen staat nieuwbouw en enkel aan de oostkant grenzen de klushuizen aan oude bebouwing.
Op inlegkaart 2 bevinden de klushuizen zich in gebied 8520. De kaart laat duidelijk zien dat
Katendrecht als schiereiland redelijk geïsoleerd ligt. De komst van de Rijnhavenbrug, die het
schiereiland dus met de Wilhelminapier verbindt heeft daar voor fietsers en voetgangers verandering
in gebracht. Katendrecht wordt niet meegenomen bij de aanpak van de meest problematische wijken
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in Zuid. Dit heeft te maken met de sterke vooruitgang die Katendrecht heeft doorgemaakt sinds
2000. Figuur 4.4 geeft een beeld van de klushuizen op Katendrecht. Door de bijzondere situatie op
Katendrecht vormen de buurten binnen Katendrecht geen geschikt referentiemateriaal. De opbouw
van de woningvoorraad wijkt te sterk af van het onderzoeksgebied. De wijken Delfshaven en
Schiemond vormen samen een vergelijkbare zone in de stad, waardoor dit gebied, aan de andere
kant van de Maas als referentiewijk voor Katendrecht 8520 geldt.

4.4 Spangen en Tussendijken
Spangen is de derde wijk met klushuizen en kan ook wel de pionierswijk genoemd worden. Het is de
eerste wijk waar klushuizen zijn gekomen. Spangen ligt in de deelgemeente Delfshaven aan de
westkant van Rotterdam (Inlegkaart 1) en ligt aan de westkant van het Schiekanaal in de Spangense
polder. De wijk is gebouwd in de jaren 10 van de 20e eeuw om ruimte te bieden aan de toestroom
van mensen die naar Rotterdam kwamen door de toenemende werkgelegenheid. De wijk is ook het
thuishonk van voetbalclub Sparta, dat de wedstrijden speelt in Het Kasteel, het oudste
voetbalstadion van Nederland. Tot de jaren 1960 was Spangen een wijk waar ambtenaren, leraren en
ambachtslieden woonden. In twintig jaar tijd ging de wijk hard achteruit. Onderhoud verslechterde
en de wijk kende een grote toestroom van armere mensen, waaronder veel immigranten
(welkominspangen, 2012). Spangen kenmerkte zich daarna voor enige tijd als een buurt waar
criminaliteit en prostitutie meer regel dan uitzondering waren en waar huisjesmelkers de dienst
uitmaakten op de woningmarkt.
Spangen behoorde tot de onveiligste wijken van Rotterdam. De gemeente kon niet langer toekijken.
Drugscriminaliteit, prostitutie , illegale huisvesting en verpaupering domineerden het straatbeeld
rond het jaar 2000. In Spangen werden de eerste klushuizen gebouwd. In eerste instantie nog onder
een andere naam, CPO voor bestaande bouw. De eerste plannen stammen uit 2002, groen licht komt
in 2004, de aannemer start in 2005 en eind 2007 zijn alle 36 woningen opgeleverd. Dit bouwproces
loopt in grote lijnen evenredig met de ontwikkelingen in de wijk Spangen. Rotterdam besloot de wijk
een grote schoonmaakbeurt gegeven. De gemeente Rotterdam zette een grote stap door in 2005 de
tippelzone aan de Keileweg te sluiten. Deze zone bracht veel drugscriminaliteit en overlast met zich
mee. Veel van de overlast spreidde zich uit over de westkant van Rotterdam, met Spangen als grote
broeinest.
De overlastveroorzakende panden zijn veelal in bezit gekomen van de gemeente en een groot aantal
woningen is sindsdien gesloopt, gerenoveerd of als klushuis aangeboden aan particulieren. Het
woningaanbod in de wijk is daardoor sterk vernieuwd en veranderd.
Tussendijken is een wijk die in veel opzichten vergelijkbaar is met Spangen. De beide wijken zijn in
dezelfde periode gebouwd om de bevolkingsaanwas van Rotterdam op te vangen. De ligging direct
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naast elkaar leidt tot een vergelijkbare ligging ten opzichte van het centrum, afhankelijkheid van
vergelijkbare toegangswegen en routes van openbaar vervoer. De wijken delen ook een aantal
voorzieningen, zoals het Mathenesserplein waar veel winkels zijn. Tot op heden zijn er geen
klushuizen voltooid in Tussendijken, maar het eerste project aan de Mathenesserdijk is in
ontwikkeling en in 2013 zullen waarschijnlijk de eerste klushuisbewoners in Tussendijken wonen.
Tussendijken ligt op inlegkaart 1 ten zuiden van Spangen. Het centrum van Rotterdam ligt buiten dit
figuur, maar ligt niet ver ten oosten van Middelland. De locatie van Spangen en Tussendijken zijn
daarmee sterk vergelijkbaar en verschillen van Hillesluis en Katendrecht, welke beiden ten zuiden
van de Maas liggen.
4.4.1 Woningvoorraad en bewoners
Spangen en Tussendijken bestaan beide voornamelijk uit huurwoningen, maar in Spangen is dit
percentage de afgelopen jaren gedaald door een toename in nieuwe koopwoningen en de verkoop
van een deel van de bestaande voorraad. De waarde van een woning in Spangen en Tussendijken is
in 2011 echter gelijk (Tabel 4.3). Spangen is groter dan Tussendijken, maar de wijken hebben een
vergelijkbare structuur, met voornamelijk etagewoningen.
Spangen
Aantal woningen (2011)
Huurwoningen (%) (2011)
Gemiddelde WOZ waarde
niet-westerse allochtonen (%) (2011)
Arbeidsparticipatie (%)
Gemiddeld inkomen (2009)
Leeftijdsopbouw (%) (2011)
0-14 jaar
15-24 jaar
25-44 jaar
45-64 jaar
65+
Tabel 4.3 Spangen en Tussendijken (CBS, 2012)

Tussendijken

4.240
70
110.000
75
59
21.500

3.370
85
110.000
68
55
19.300

22
18
33
21
6

18
17
31
23
12

Spangen is in grotere mate een zogenaamde zwarte wijk, maar ook in Tussendijken vormen de nietwesterse allochtonen de meerderheid. De arbeidsparticipatie is in beide wijken laag, maar in
Tussendijken ligt het inkomen meer dan 2000 euro lager dan in Spangen. Wellicht hangt dit samen
met het percentage huurwoningen. Over het algemeen hebben kopers een hoger inkomen dan
huurders. Beide wijken hebben een jonge bevolking (Tabel 4.3).
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4.4.2 Sociaal-economische situatie
Tussendijken kenmerkt zich net als Spangen door een hoog percentage allochtone bevolking die als
zeer jong getypeerd kan worden (Rotterdam, 2009). De buurt kenmerkt zich tevens door
vergelijkbare grootstedelijke problematiek en is daardoor goed vergelijkbaar met Spangen, maar ook
de wijken ten zuiden van de Maas. Wanneer je echter kijkt naar de Veiligheidsindex, die in
Rotterdam vaak gebruikt wordt voor het vergelijken van wijken laat Spangen sinds 2005 een
positieve ontwikkeling zien (van een 4,6 naar een 6,4) en Tussendijken een negatieve (van een 6,6
naar een 5,4)(Veiligheidsindex, 2012). Voor Spangen en Tussendijken geldt wel dat delen van de wijk
binnen de hotspot aanpak van de gemeente Rotterdam vallen en wordt actief het verval bestreden.
In de afgelopen jaren heeft dit geleid tot een scala aan ingrepen. Zo zijn de slechtste woningen
gesloopt, is streng gecontroleerd op illegale bewoning en wietplantages en zijn in Spangen
klushuizen gekomen.

Figuur 4.5 Klushuizen en nieuwbouw in Spangen
4.4.3 Klushuizen in Spangen
De klushuizen in de wijk Spangen bevinden zich in het zuidoosten van de wijk, nabij het Schiekanaal
dat aan de oostzijde de grens van de wijk vormt, op de inlegkaart 1, waarop de locatie van Spangen
binnen de deelgemeente Delfshaven zichtbaar is liggen de klushuizen in zowel Spangen 2320 als
Spangen 2321. Het Wallisblok, de naam van het eerste blok klushuizen ligt in Spangen 2321, een
buurt met veel nieuwbouw. Het naastgelegen project De Blauwe Vos in Spangen 2320 ligt in een
buurt waar in mindere mate is ingegrepen. In Spangen 2320 staat vrijwel geen nieuwbouw en is pas
een deel van de woningvoorraad gerenoveerd. Op het moment, in 2012, wordt weer een deel van de
woningen in Spangen 2320 gerenoveerd. Ten zuiden van de klushuizen is nog een strook Spangen,
waarna Tussendijken begint, de referentiewijk voor de klushuisprojecten in Spangen.
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Hoofdstuk 5

Klushuizen, een nieuwe mix in de buurt

Klushuizen is een concept dat vooral gebruikt is in wijken waar voornamelijk jonge allochtonen
wonen, waar de meeste huizen gehuurd worden, waar de inkomens laag liggen en het
opleidingsniveau onder het gemiddelde ligt. De klushuizen kenmerken zich door een andere
doelgroep. De meeste kopers zijn autochtoon, hoger opgeleid en hebben een hoger inkomen dan de
meeste buurtbewoners, zo blijkt uit gegevens van Urbannerdam. Het is echter onbekend of de komst
van de klushuizen ook navolging krijgt in de buurt, een ander type bewoner aantrekt en of de buurt
een significant andere sociale positie krijgt. In dit hoofdstuk wordt dan ook naar antwoorden op de
volgende vraag gezocht: In hoeverre is het concept klushuizen in staat om de sociale mix in een buurt
te veranderen en in hoeverre sluit dit aan bij het beeld van gentrification?
De antwoorden worden gezocht aan de hand van data over leeftijdsopbouw, etniciteit, inkomen en
opleiding over de wijken Hillesluis, Katendrecht en Spangen. De resultaten worden vergeleken met
gevolgen van gentrification. Drie wijken waar een grote concentratie klushuizen staat. De
verschillende onderwerpen zullen per wijk besproken worden. Omdat enkel in Spangen de
klushuizen al enkele jaren aanwezig zijn kan Spangen gebruikt worden om een langjarige
ontwikkeling te ontdekken en dienen Hillesluis en Katendrecht om de korte termijn effecten te
onderzoeken. Paragraaf 5.1 bespreekt de ontwikkelingen in Hillesluis, vervolgens Katendrecht in
paragraaf 5.2 en tot slot Spangen in paragraaf 5.3. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusies
in paragraaf 5.4.

5.1 Hillesluis
In Hillesluis zijn de klushuizen de afgelopen jaren ontwikkeld. De verbouwingen begonnen in 2008 en
in 2009 kwamen de eerste bewoners in de klushuizen te wonen. Een verandering in de buurt zou
zichtbaar moeten zijn in gegevens van het CBS en het COS. Zoals in hoofdstuk 3 al naar voren kwam is
Hillesluis een achterstandswijk die bekendstaat om jonge mensen, veelal allochtonen en lage
inkomens. Deze paragraaf biedt inzicht in de veranderingen van de afgelopen jaren.

5.1.1 Leeftijdsopbouw Hillesluis
In Hillesluis wordt de bevolking al jaren jonger. Daar is de afgelopen jaren geen verandering in
gekomen. De bevolking is jong, wat wijst op veel kinderen. Daarnaast zijn veel van de hoofdbewoners
ook erg jong. De hoofdbewoners die na 2007 naar Hillesluis verhuisd zijn significant (95%,
Independent samples T-test) jonger dan de bewoners die voor 2007 naar Hillesluis verhuisd zijn.
Zowel de subbuurt met klushuizen als de referentiebuurt zijn hier geen uitzondering op. Zowel voor
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als na 2007 waren de bewoners van de buurt Hillesluis 8240, met klushuizen, ouder dan de
referentiebuurt Hillesluis 8200. De grootte van het verschil is echter met meer dan de helft
afgenomen, van 2,6 jaar naar 1,25 jaar. Daarmee zijn mensen in Hillesluis 8200 nog steeds significant
jonger (95% betrouwbaarheidsinterval), maar de verjonging in Hillesluis 8240 is duidelijk. In relatie
tot klushuizen is dit niet verbazingwekkend. Klushuiskopers zijn over het algemeen vrij jong. Slechts
vijf van de dertig klushuiskopers in Hillesluis (excl. Blokweg, leeftijden onbekend) waren op het
moment van aankoop boven de 40 jaar. Dit sluit aan bij een interne analyse van Urbannerdam,
waaruit bleek dat uit een groep van 129 klushuiskopers, 96 kopers 40 jaar of jonger waren bij
aankoop van de woning. In een wijk met een gemiddelde leeftijd die dichter bij het Nederlandse
gemiddelde ligt zouden de klushuiskopers in de statistieken voor een uitschieter moeten zorgen.
Door de algemene ontwikkelingen in Hillesluis is het enkel in de buurtanalyse zichtbaar dat Hillesluis
8240 de afgelopen jaren relatief sneller verjongt dan referentiebuurt Hillesluis 8200. Een verjonging
van de bevolking sluit aan bij een pionierende vorm van gentrification, waarbij stellen en jonge
gezinnen naar een goedkopere buurt verhuizen. Zoals in hoofdstuk 2 al aangehaald is, past dit vooral
binnen de eerste golf van gentrification. Een kleinschalige beweging, waarbij pioniers de stap wagen
naar een wijk die niet gewild is bij het grote publiek (Hackworth & Smith, 2001).

5.1.2 Etniciteit Hillesluis
In Hillesluis vormt de autochtone bevolking nog steeds de grootste groep, maar is een duidelijke
stijging in populariteit onder Turkse huishoudens zichtbaar. Samen vormen de autochtonen en
Turken bijna 50 procent van alle hoofdbewoners in Hillesluis. Daarnaast zijn er veel huishoudens
afkomstig uit Marokko en Suriname. In Hillesluis is een daling van het percentage autochtonen
zichtbaar, alhoewel dit per subbuurt verschilt. Daar staat tegenover dat allochtonen vanuit de EU
explosief stijgen. Waar voor 2007 slechts drie procent afkomstig was uit EU landen, is dit na 2007 al
negen procent, een verdrievoudiging. Dit beeld komt overeen met observaties van de wijkagent, die
aangeeft dat er een sterke stijging is van de Midden- en Oost-Europeanen in Hillesluis. Hillesluis 8240
gaat amper mee in deze trend. Daar waar de Turkse bevolking nog steeds sterk groeit in de
klushuisbuurt, blijft het percentage afkomstig uit de EU achter bij het gemiddelde van Hillesluis.
Referentiebuurt Hillesluis 8200 is populairder geworden onder autochtonen, terwijl de klushuisbuurt
Hillesluis 8240 vooral populair is onder Turkse huishoudens. In relatie tot de klushuizen is dit niet
verrassend. Zowel aan de Beukelaarsstraat als aan de Blokweg en de West Varkenoordseweg hebben
Turkse gezinnen hun intrek genomen in de klushuizen. Aan de Beukelaarsstraat zijn van de veertien
woningen waarvan de etniciteit van de bewoners bekend is bij Urbannerdam, zeven bewoond door
mensen van Turkse komaf, oftewel 50 procent. Daarnaast zijn er klushuizen bewoond door
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Marokkanen, Bosniërs en Serven. Met elf Nederlandse kopers is deze groep in verhouding tot de
buurt oververtegenwoordigd, maar niet dominant. Klushuizen zijn dus zeker niet alleen voor
autochtonen weggelegd en trekken een gevarieerd publiek. In Amerika veranderen wijken waar
gentrification plaatsvindt overwegend in witte buurten, waar minderheden verdwijnen (Slater,
2006). In Hillesluis is onder de kopers van klushuizen een relatieve oververtegenwoordiging van
autochtone Nederlanders zichtbaar, maar is de groep allochtonen groter dan je zou verwachten. De
klushuizen zijn in Hillesluis nog vrij nieuw, waardoor de etnische samenstelling de komende jaren nog
kan veranderen, maar de resultaten op het eerste gezicht laten zien dat gentrification ook onder
allochtonen populair kan zijn en een wijk niet per se conform het bestaande beeld van gentrification
hoeft te veranderen.
5.1.3 Inkomen
Inkomen is een belangrijke indicator van een verandering in de sociale mix. Hogere inkomens zijn
over het algemeen een aanwijzing dat meer mensen werk hebben en dat mensen met een hoger
inkomen het aandurven om ergens te wonen. Hillesluis scoort als het om inkomen gaat, al jaren niet
goed. Inkomens in Hillesluis liggen laag. Het gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar
huishoudeninkomen ligt met € 17.000 in 2009 ongeveer

€ 4.800 onder het gemiddelde van

Rotterdam. Vergeleken met referentiewijk Afrikaanderwijk is geen verschil te ontdekken. Tussen
2002 en 2009 is het verschil ongewijzigd gebleven, met enkele fluctuaties (figuur 5.1). De relatieve
armoede is tevens gestegen, door sterkere gemiddelde inkomensstijgingen in Rotterdam. Een wijk
waar gentrification plaatsvindt laat over het algemeen een veel sterkere stijging van de inkomens
zien.
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Figuur 5.1 Huishoudensnkomens Hillesluis en Afrikaanderwijk (CBS, 2012)
De statistieken van zowel het CBS als het COS maken het niet mogelijk om op een lager schaalniveau
de inkomensverhoudingen binnen Hillesluis te vergelijken. Dankzij inzicht in de kapitaalkracht van de
klushuiskopers is het wel mogelijk om de klushuiskopers af te zetten tegen het wijkgemiddelde.
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Volgens het CBS was het huishoudensinkomen van een inwoner van Hillesluis in 2009 €20.600, dit is
een bruto inkomen, waardoor je uitgaande van de huidige hypotheekeisen me moeite een
financieringstoets van boven de € 100.000 kan krijgen. De financieringstoets geeft het bedrag aan dat
een huishouden maximaal aan een woning kan besteden, uitgaande van eigen inbreng en hypotheek.
De klushuiskopers (inclusief Blokweg) konden gemiddeld € 217.954,96 (26 financieringstoetsen) aan
hun woning besteden. Exclusief de Blokweg, waar de klushuizen een relatief lage financieringseis1
hadden (daadwerkelijke financieringstoetsen van de kopers aan de Blokweg zijn niet bekend), zou dit
gemiddelde bijna € 20.000 hoger liggen. Slechts een deel van de kopers van een klushuis woonde al
in Hillesluis, waardoor de buurt een grote groep kapitaalkrachtige inwoners rijker is. Dat deze kleine
groep geen invloed heeft op het inkomensgemiddelde is niet verrassend. Het geeft wel aan dat de
klushuiskopers op korte termijn geen navolging krijgen in hun trek naar Hillesluis. Wederom een
constatering die wijst op een beperkte invloed van klushuizen op wijkniveau en een bevestiging dat
een kleinschalige vorm van gentrification mogelijk is. Dat sluit wellicht aan bij de constatering dat
minder gentrification beter is (Walks & Maaranen, 2008) aangezien de verschillen tussen de oude en
nieuwe situatie minder groot zijn. Waardoor de oude bewoners het gevoel krijgen dat zij zich minder
hoeven aan te passen of het idee hebben dat de nieuwe bewoners niet zoveel verschillen van de
oude.
5.1.4 Opleidingsniveau in Hillesluis
In Hillesluis is de bevolking gemiddeld jong, veelal allochtoon en heeft een laag inkomen. En het
opleidingsniveau is laag. Op de factor 'voldoende opleiding' van de Sociale Index van de gemeente
Rotterdam scoort Hillesluis een 5 in het jaar 2012, slechts 0,1 punt hoger dan in 2008 (COS, 2012).
Daarnaast komt Hillesluis in een vergelijking van CITO-scores in Rotterdam zeer ongunstig naar voren
(figuur 5.4, in paragraaf 5.3.4).

2007 2008 2009 2010 2011
Hillesluis
16% 14% 15% 20% 18%
Afrikaanderwijk
20% 18% 15% 20% 18%
Tabel 5.1 Verzuim leerlingen (JOS, 2011)

Spijbelen en schooluitval vormen een groot probleem in Rotterdam. Jongeren blijven weg bij de
lessen en gaan zonder diploma van school. Tabel 5.1 laat de verzuimcijfers zien voor Hillesluis en de

1

Klushuizen kennen een financieringseis die opgebouwd is uit een deel voor de aankoop van de woning in de
huidige staat en een deel dat volstaat voor het opknappen van de woning naar een basisniveau, waarbij
uitgegaan wordt van een zekere zelfwerkzaamheid van de koper. VB: Woning € 65.000, verbouwing € 100.000,
totale financieringseis € 165.000
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referentiewijk Afrikaanderwijk. De wijken trekken naar elkaar toe, maar de cijfers laten geen stabiele
ontwikkeling zien.
De onderwijspositie in Hillesluis kan het beste als slecht omschreven worden. Hoog verzuim en een
laag gemiddeld niveau als je afgaat op de meest nauwkeurige cijfers over het algemene
opleidingsniveau. In de deelgemeente Feijenoord, waar Hillesluis in ligt, beschikt slechts 45 procent
van de bevolking over een MBO-diploma of beter. In Rotterdam ligt het gemiddelde op 62 procent in
2008 (COS, 2012). De combinatie van beperkte en verouderde cijfers met een hoog schaalniveau
maakt het onmogelijk om uitspraken te doen over veranderingen in opleidingsniveau door de komst
van klushuizen. De bewoners van de klushuizen hebben over het algemeen een baan, welke varieert
van maritiem officier tot algemeen medewerker en van architect tot sales (interne documentatie
Urbannerdam). Veel van de banen vereisen een opleiding, ook al is het natuurlijk mogelijk om op
andere wijze een baan te verkrijgen. Het is niet direct te verbinden met opleidingsniveau, maar
slechts 4 van de 30 klushuiskopers geeft niet aan dat hij of zij een baan heeft. Daarmee zijn de
klushuiskopers een afwijkende groep binnen Hillesluis. Terwijl op de meeste punten Hillesluis afwijkt
van de verwachtingen bij gentrification, komt het opleidingsniveau van klushuiskopers sterk overeen
met dat van de gentrifier. De hoger opgeleiden zijn sterk vertegenwoordigd en creatieve beroepen
komen veel voor (Musterd & Andersson, 2005).
5.1.5 Conclusies Hillesluis
Op wijkniveau, maar ook voor zover mogelijk op buurtniveau is er in Hillesluis weinig veranderd. De
trend van verjonging zet door, wellicht mede door de kopers van klushuizen. Klushuiskopers passen
binnen de leeftijdsopbouw van Hillesluis. Hillesluis is een goed voorbeeld van een wijk waar etniciteit
en koop niet met elkaar samenhangen. Een relatief groot aantal woningen is in de verkoop gegaan in
Hillesluis in de afgelopen jaren. Toch blijft de buurt Hillesluis 8240 in populariteit stijgen bij de Turkse
huishoudens. De klushuizen lijken daarin geen uitzondering met ongeveer een kwart van het totaal
en zelfs de helft van de klushuizen aan de Beukelaarsstraat. Inkomen en opleiding blijven in Hillesluis
ver achter bij gemiddelden van stad en land, waardoor de effecten op korte termijn beperkt lijken.
Dit hoeft niet negatief te zijn. In relatie tot gentrification kan dit betekenen dat klushuizen een
concept is dat wel rijkere mensen in de wijk brengt, maar de oorspronkelijk bevolking niet wegjaagt.
Dit sluit niet alleen aan bij Walks & Maaranen (2008), maar ook bij Bolt & Van Kempen (2011). Op de
lange termijn zouden onderwijscijfers dan nog wel moeten verbeteren aangezien een instroom van
hoger opgeleide volwassenen weerslag zou kunnen hebben op toekomstige resultaten van kinderen
in de wijk.
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5.2 Katendrecht
Katendrecht, het schiereiland met bewogen geschiedenis en sinds kort helemaal opkomende wijk
van Rotterdam. De klushuizen zouden al in 2007 ontwikkeld worden, maar de verbouwing liep
vertraging op. De wijk werd al warm gemaakt en de toekomstige bewoners wilden maar al te graag in
de woningen trekken. Uiteindelijk was het dan zover. Ondertussen ontwikkelde Katendrecht zich
verder op verschillende vlakken. Deze paragraaf richt zich op veranderingen in de samenstelling van
de bevolking van Katendrecht.

5.2.1 Leeftijdsopbouw Katendrecht
Evenals Hillesluis is Katendrecht een buurt die sterk verjongt. Dit is niet vreemd, aangezien de
gemiddelde leeftijd in Rotterdam daalt. Op Katendrecht zijn nieuwe bewoners van na 2007 bijna 3
jaar jonger bij het betrekken van de woning dan bewoners die voor 2007 in hun woning op
Katendrecht zijn komen wonen. Voor Katendrecht geldt evenals voor Hillesluis dat de kopers van de
klushuizen binnen de verjonging van de wijk passen. Katendrecht 8520, waar de klushuizen staan
verjongt niet alleen snel, maar is ook nog eens jonger dan andere buurten. De hoofdbewoners zijn
gemiddeld net iets jonger dan 34 jaar. De hoofdbewoners van klushuizenproject De Driehoek zijn
voornamelijk jonge kopers. Van de negentien kopers waarvan de leeftijd bekend is, zijn slechts twee
ouder dan 40 jaar bij aanvang van het project.
Op zichzelf staande zeggen de cijfers over de leeftijdsopbouw weinig. Een beschrijving van de cijfers
geeft inzicht en biedt mogelijkheden voor het relateren aan andere ontwikkelingen. Een samenhang
met een stijgend percentage allochtonen kan betekenen dat kinderen van 1e generatie allochtonen in
de buurt bij hun ouders een huis zoeken. Een daling kan betekenen dat de populariteit onder
autochtonen toeneemt. Gerelateerd aan een stijgend of dalend inkomen per huishouden kan wijzen
op meer/minder tweeverdieners. Startende stellen met beide een baan of juist een stijging in de
uitkeringen wanneer een daling wordt waargenomen. De leeftijdsverdeling geeft wel weer dezelfde
indicatie dat de kopers van klushuizen niet ver van de bestaande buurtbewoners verwijderd zijn,
waarmee aan een eerste voorwaarde voor het voorkomen van conflicten wordt voldaan (Walks &
Maaranen, 2008).
5.2.2 Etniciteit Katendrecht
Op Katendrecht wonen in tegenstelling tot Spangen en Hillesluis veel autochtonen, ongeveer 50%.
Katendrecht is daarmee een uitzondering in Rotterdam-Zuid. De buurt met klushuizen op
Katendrecht is minder homogeen dan Katendrecht als geheel, met ongeveer één op drie
huishoudens autochtoon. Verder woont een grote groep Surinamers en Antillianen op Katendrecht.
Opvallend is de aanwezigheid van een grote groep overig niet-westerse allochtonen, wat er op wijst
dat Katendrecht niet direct populair is onder de traditioneel grote bevolkingsgroepen in Rotterdam.
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Het aandeel autochtonen na 2007 ten opzichte van voor 2007 is wel sterk gestegen met bijna 7
procentpunt. Dat de klushuizen hier een sterk aandeel in hebben wordt duidelijk wanneer de kopers
geanalyseerd worden. Vrijwel alle klushuiskopers in De Driehoek op Katendrecht zijn van
Nederlandse komaf, een Poolse koper vormt een uitzondering. Terwijl in Hillesluis de koper van een
klushuis autochtoon, Turk of Surinamer kan zijn, is op Katendrecht de groep kopers vrijwel
homogeen. De kopers wijken af van de omwonenden en zijn beter vergelijkbaar met de stereotype
gentrifier die Slater (2006), Smith (1996), Ley (1996) en vele andere auteurs beschrijven.

5.2.3 Inkomen Katendrecht
Terwijl in Hillesluis de inkomens sterk achterblijven bij de ontwikkelingen in Rotterdam, stijgen de
inkomens op Katendrecht spectaculair. In 2002 zat Katendrecht op het niveau van Hillesluis, met een
gemiddeld gestandaardiseerd huishoudensinkomen van € 14.500. In 2009 was dat € 19.900,
waardoor het verschil met het gemiddelde van Rotterdam gehalveerd is. In zeven jaar tijd is het
percentage huishoudens dat bij de hoogste 20 procent inkomens hoort verdrievoudigd op
Katendrecht (CBS, 2012). In vergelijking tot de referentiewijk Delfshaven en Schiemond (bij deze data
niet mogelijk om samen te voegen tot Delfschie) is de inkomensontwikkeling positief ten opzichte
van het door oude bebouwing gedomineerde Delfshaven, maar blijft achter bij Schiemond. Figuur 5.2
toont wel duidelijk de convergentie tussen Katendrecht en Rotterdam, waaruit blijkt dat Katendrecht
afscheid neemt van de positie onderaan de ladder. Klushuizen dragen er aan bij dat op Katendrecht
de stijging niet alleen plaatsvindt in de nieuwbouw, zoals duidelijk zichtbaar is als Schiemond en
Delfshaven vergeleken worden.
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Figuur 5.2 Huishoudensinkomens Katendrecht, Delfshaven en Schiemond (CBS, 2012)
Het gemiddelde inkomen op Katendrecht is nog steeds lager dan het gemiddelde in Rotterdam en in
relatie tot de klushuizen betekent dit nog steeds een instroom van meer kapitaalkrachtige inwoners.
Ter illustratie wederom de financieringseisen van de klushuizen. De klushuiskopers op Katendrecht
beschikten gemiddeld over € 235.129,58 om de aankoop en verbouwing van hun woning te
financieren. Katendrecht is een goed voorbeeld van een combinatie van het ouderwetse
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gentrification, waarbij oude bebouwing een nieuw leven krijgt en new build gentrification (Doucet,
2009), waarbij nieuwe bebouwing de plaats van bijvoorbeeld industrie vervangt in een
binnenstedelijke omgeving. De structuur van de wijk is niet meer vergelijkbaar met de oude situatie.
Het aantal woningen met een hogere waarde is sterk toegenomen, zonder dat een grote groep oude
bewoners moest vertrekken. De combinatie van oude en nieuwe bebouwing zorgt wel voor een
vertroebeling van het beeld van de losse onderdelen. Volgen de kopers van nieuwe woningen de
kopers van de oude woningen of andersom.

5.2.4 Opleidingsniveau Katendrecht
Het opleidingsniveau op Katendrecht maakt een stijgende lijn door. Volgens de sociale index van de
gemeente Rotterdam (COS, 2012) is het cijfer voor voldoende opleiding gestegen van een 5 in 2008
naar een 6,4 in 2012. Dit is in lijn met de stijging van het inkomen in de wijk. Door het ontbreken van
buurtcijfers is de invloed van de klushuizen niet te kwantificeren. Het is wel duidelijk dat de kopers
van de klushuizen geen negatieve invloed heeft. Uit een analyse van de beroepen van de kopers van
klushuizen blijkt dat alleen vier van de achttien mensen die een beroep opgaven, architect zijn.
Daarnaast wonen er nog twee onderzoekers en een rijkstrainee, maar ook een scheepstimmerman
en een servicemonteur. Toch is, net als in Hillesluis, het overgrote deel hoog opgeleid.
Een stijging in opleidingsniveau kan de oorzaak zijn van een stijging in het aantal studenten, maar
volgens het CBS (2012) stijgt het percentage studenten (HBO en WO) niet op Katendrecht. Dat is wel
het geval in de referentiewijk Delfshaven, dat wel over een hoog percentage studenten beschikt. Dit
is interessant in relatie tot de inkomenscijfers die negatief waren ten opzichte van Katendrecht.
Studenten verdienen gemiddeld weinig geld en vormen veelal een eenpersoonshuishouden,
waardoor het gemiddelde inkomen in een wijk daalt. De indicator voldoende opleiding van de sociale
index geeft namelijk aan dat opleidingssituatie op Katendrecht slechter is dan in Delfshaven.
Afgaande op die cijfers zouden klushuizen niet een significant positieve invloed zijn op
opleidingsniveau. Vanuit de combinatie tussen opleiding en inkomen komt naar voren dat
Katendrecht afgestudeerden aantrekt die reeds een baan hebben, daar waar studenten in
Delfshaven wonen, maar na het afstuderen waarschijnlijk vertrekken.

5.2.5 Conclusies Katendrecht
De verregaande ontwikkelingen op Katendrecht hebben de afgelopen jaren tot veel sociale
verandering geleidt. De bevolking wordt jonger, is vaker autochtoon, heeft een hoger inkomen en is
hoger opgeleid. Dat zijn ook allemaal eigenschappen van de kopers van klushuizen en zijn
eigenschappen die vaak genoemd worden bij de omschrijving van een gentrifier. Toch kan niet met
zekerheid gezegd worden dat daar de oorzaak ligt. Een gebrek aan gedetailleerde informatie maakt
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een onderscheid tussen de bewoners van de grootschalige nieuwbouw aan de randen en de
behouden gebleven oude bebouwing op het centrale deel van Katendrecht onmogelijk. Het is wel
duidelijk dat op Katendrecht de gentrifier de overhand neemt, of het nu de bewoner van een nieuw
of een oud huis betreft. Katendrecht is nog duidelijk in transitie richting meer hoger opgeleiden en
hoge inkomens. Terwijl de klushuizen in Hillesluis aansluiten bij de eerste golf van gentrification,
kleinschalige projecten, is het klushuizenproject op Katendrecht onderdeel van een grootschalige
vernieuwing, een structuurverandering. Daar waar Hillesluis een voorbeeld lijkt dat critici als Slater
(2006) de mond kan snoeren, bekrachtigd Katendrecht het beeld dat gentrification een wijk
ingrijpend kan veranderen.

5.3 Spangen
De klushuizen in Spangen staan er al geruime tijd. Eerst het Wallisblok en vervolgens De Blauwe Vos.
Twee bouwblokken vol pioniers in wat tot enkele jaren geleden bekendstond als de probleemwijk
van Nederland. De kopers zijn tussen 2007 en 2009 in de huizen komen wonen. Verschillen in
inkomen, opleiding, etniciteit en leeftijdsopbouw zouden niet alleen op korte termijn zichtbaar
moeten zijn. Het bestaan of ontbreken van veranderingen in de omgeving of juist een terugslag in de
omgeving, moeten zichtbaar zijn in de statistieken.
5.3.1 Leeftijdsopbouw Spangen
Evenals Hillesluis en Katendrecht verjongt de bevolking in Spangen. Nieuwe hoofdbewoners zijn bij
het betrekken van de woning significant (95 % betrouwbaarheidsinterval) jonger dan de oude
bewoners, toen zij de woning betrokken. Van de hoofdbewoners die na 2007 in Spangen zijn komen
wonen was 60,9 procent jonger dan 35 jaar. Dit sluit zowel aan bij het onderzoek van Nonnekers
(2012), waaruit bleek dat een groot deel van de doelgroep van klushuizen jong is, maar ook bij de
leeftijdsopbouw van de twee klushuisprojecten in Spangen. In De Blauwe Vos waren slechts vier van
de achttien kopers ouder dan 40 jaar. In het Wallisblok woont een groter aandeel dat de 40 jaar
gepasseerd is, maar is nog steeds ruim 50 procent jonger dan 40 bij aanvang van het project
(Sparenberg, 2012).
Sinds de eerste klushuizen bewoond zijn in 2007, is de leeftijdsopbouw in Spangen niet veel
veranderd (CBS, 2012). De groep tussen de 25 en 45 jaar oud is als enige gegroeid, ten koste van de
kinderen tot 15 jaar. De klushuizen passen binnen dit beeld, waarin het percentage kinderen daalt. In
De Blauwe Vos bestonden bij inschrijving in 2007 slechts drie van de achttien huishoudens uit meer
dan twee personen. Van de tweepersoonshuishoudens gaf slechts één iemand aan geen partner te
hebben (Interne documentatie Urbannerdam). Evenals voor Katendrecht en Hillesluis geldt dat de
verjonging in de wijk, maar ook onder de kopers van klushuizen, niet alleen onopvallend is, maar ook
volledig aansluit bij de kenmerken van gentrification.
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5.3.2 Etniciteit Spangen
In 2005 en 2006 bestond Spangen voor 80 procent uit niet-westerse allochtonen. Anno 2011 is het
percentage gedaald naar 76, terwijl in Tussendijken het percentage gelijk blijft en in Rotterdam het
percentage niet-westerse allochtonen stijgt (CBS, 2012). Na de autochtone bevolking vormt de
Surinaamse gemeenschap de grootste bevolkingsgroep in Spangen. Op de voet gevolgd door de
Turken, Marokkanen en Kaapverdianen. In de jaren vanaf 2007 zijn er echter bijna geen
Kaapverdianen meer bij gekomen. Verreweg de grootste stijger zijn de autochtone bevolking en
immigranten van binnen de EU. De omslag in de etnische ontwikkeling in Spangen staat symbool
voor een verandering in de wijk. Het percentage autochtonen daalde jaren in de wijk en is niet enkel
gestabiliseerd, maar gestegen.
De buurten met klushuizen in Spangen vallen op binnen de wijk. In Spangen 2321 staan klushuizen en
veel nieuwbouw. Met 28,4 procent autochtone hoofdbewoners week de buurt al af van het
gemiddelde in Spangen, maar sinds 2007 is 39,3 procent van de nieuwe hoofdbewoners autochtoon.
In Spangen 2320 was de stijging minstens zo spectaculair, van 15,9 procent voor 2007 naar 32,6
procent vanaf 2007. Ter vergelijking daalde in referentiebuurt Spangen 2302 het percentage
autochtone nieuwkomers in de buurt van 23,0 procent naar 13,7 procent. In Tussendijken 2221, dat
als referentiebuurt dient voor Spangen 2321, gezien de vergelijkbare hoeveelheid nieuwbouw,
komen amper autochtonen wonen, slechts 11,2 procent in de periode vanaf 2007 (COS, 2012). De
buurten met klushuizen hebben duidelijk een ontwikkeling doorgemaakt die andere buurten in
Spangen, maar ook daar buiten niet hebben. De waargenomen verschillen in Spangen kunnen
samenhangen met de fysieke ingrepen in de wijk. Terwijl in Spangen 2320, waar naast klushuizen ook
verschillende renovatieprojecten zijn geweest, is de woningvoorraad in Spangen 2302 grotendeels
met rust gelaten. De klushuizen leveren ook zeker een bijdrage aan de veranderingen in etnische
samenstelling. Zowel het Wallisblok als De Blauwe Vos is vrijwel homogeen autochtoon. De gevolgen
voor de samenstelling in de wijk lijken echter beperkt te blijven. Waar in 2006 ongeveer 87 procent
allochtoon was in Spangen, is dat nu 85 procent. Invloed op de wijk lijkt er daarom amper te zijn,
maar op buurtniveau is zeker een verandering opgetreden. De homogeniteit van de woonblokken
met klushuizen is opvallend binnen Spangen, maar sluit aan bij het beeld van gentrification. De kleine
schaal is in dit geval echter een interessante factor. Spangen is een grote wijk, waardoor de
klushuizen geen groot verschil maken en oorspronkelijke bewoners zich niet snel bedreigd zullen
voelen door de komst van een andere groep bewoners (Walks & Maaranen, 2008; Bolt & Van
Kempen, 2011).
5.3.3 Inkomen Spangen
Spangen was in 2002 nog de wijk met de laagste inkomens van heel Rotterdam, maar is in 2009
buiten de top tien van buurten met het laagste inkomen gestegen. Inkomens in Spangen stijgen
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daarmee ook boven het gemiddelde inkomen in referentiewijk Tussendijken, waar het
gestandaardiseerd huishoudeninkomen in 2009 € 16.700 was ten opzichte van € 17.800 in Spangen
(Figuur 5.3). In een periode van slechts 7 jaar is het percentage lage inkomens met een kwart
gedaald, van 75 naar 57 procent. Daardoor is de groep middeninkomens met de helft gegroeid en de
groep hoge inkomens verdubbeld. De inkomensstructuur van de wijk is in een korte tijd sterk
gewijzigd.
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Figuur 5.3 Huishoudensinkomens Spangen en Tussendijken (CBS, 2012)
Evenals op Katendrecht en in Hillesluis wijkt het inkomen van de nieuwe klushuisbewoners af van het
gemiddelde in Spangen. De kopers van het Wallisblok hadden een gemiddeld beschikbaar bedrag
voor aankoop en verbouwing van €204.793,10 en in De Blauwe Vos was dit € 195.921,71. Het
verschil met de gemiddelde woningprijs in Spangen is bijna zo groot dat twee gemiddelde
huishoudens in Spangen één kluswoning kunnen kopen. Terwijl de inkomens van de kopers van
klushuizen ver boven het gemiddelde van de wijk liggen, stijgt het gemiddelde in de wijk geleidelijk.
Samenhang met de klushuizen is onwaarschijnlijk. In Hillesluis lijkt er ook geen direct verband te zijn
bij de ontwikkeling van inkomens. De gemiddelde stijging is eerder te danken aan een toename van
relatief hogere inkomens in Spangen en een combinatie van nieuwbouwprojecten en klushuizen.
5.3.4 Opleidingsniveau Spangen
Spangen is op het gebied van opleidingsniveau al jaren een probleemwijk. Op de sociale index
scoorde Spangen in 2008 nog een 4,5. In vier jaar tijd is langzaam vooruitgang geboekt, waardoor
Spangen met een 5,8 het gemiddelde van de deelgemeente Delfshaven nadert en langzaam richting
het gemiddelde van Rotterdam kruipt. Een vooruitgang in opleidingsniveau is niet alleen een
graadmeter voor het huidige onderwijsniveau van schoolgaande kinderen, maar ook het
opleidingsniveau van de volwassen bevolking.
Basisonderwijs in Spangen is nog niet klaar met de inhaalslag. Figuur 5.4 laat zien dat de CITO-scores
in Spangen nog zeer ongunstig zijn (Gemeente Rotterdam, 2011). Voor Katendrecht en Hillesluis
geldt met de CITO-scores hetzelfde probleem, getuige de rode kleur van het schiereiland op Zuid.
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Figuur 5.4 CITO-scores Rotterdam (Rotterdam, 2011)
In Spangen stijgt het percentage studenten geleidelijk in de afgelopen jaren. Onderhand is vijf
procent van de bevolking tussen de 15 en 65 jaar student aan een HBO of WO instelling.
Tegelijkertijd heeft op buurtniveau de komst van de klushuizen een verandering meegebracht. Bijna
alle klushuiskopers in het Wallisblok hebben een HBO of WO opleiding afgerond (figuur 5.5). Het
verschil met het gemiddelde in de wijk is daarmee aanzienlijk en kan mogelijk tot conflicten met de
buurt leiden (Walks & Maaranen, 2008; Bolt & Van Kempen, 2011). Hoe de gemeenschapsvorming
binnen een wijk zich ontwikkelt na de komst van klushuizen wordt uitgebreid besproken in het
onderzoek van Sparenberg (2012).
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Opleidingsniveau bewoners Wallisblok (Bron: Sparenberg, 2012)

5.3.5 Conclusies Spangen
In Spangen staan de eerste klushuizen van Nederland. Als de effecten die in Spangen zichtbaar zijn
op lange termijn ook in Hillesluis en Katendrecht zichtbaar worden, kan van een succes gesproken
worden op het vlak van sociale mix. Ruim 5 jaar na de komst van de eerste kopers is te zien dat de
leeftijd van een koper van een klushuis aansluit bij de wijkbewoners. De etniciteit verschilt en de
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verhoudingen in de wijk zijn lichtelijk veranderd. Er is echter geen sprake van grootschalige
gentrification waarbij de oorspronkelijk bevolking verdreven wordt. De wijk verandert sterker op het
gebied van inkomen. Inkomens in de hele wijk stijgen, maar de klushuiskopers steken ver boven het
gemiddelde uit. Hetzelfde geldt voor opleidingsniveau. Klushuiskopers hebben een ver boven
gemiddeld opleidingsniveau. Op wijkniveau is daarvan weinig zichtbaar, getuige de score op de
sociale index van Rotterdam (COS, 2012). De gentripunctuur (Crone, 2005) komt in de statistieken
duidelijk naar voren. Veranderingen op kleine schaal, in een langzaam tempo. Een terugslag is in
geen van de graadmeters zichtbaar.

5.4 Conclusies
Klushuizen veranderen de sociale mix in een buurt, niet in een wijk. De fysieke ingrepen die
plaatsvinden door klushuizen vinden op een kleine schaal plaats, waarmee het concept teruggaat
naar de eerste golf van gentrification (Hackworth & Smith, 2001), waarin ingrepen sporadisch en
gereguleerd door de staat zijn. De laatste jaren worden deze kleinschalige ingrepen ook wel
gentripunctuur genoemd (Crone, 2005). Dit wordt in de wijken waar klushuizen staan op buurtniveau
duidelijk, zoals ook in de verwachtingen is gesteld.
Het onderscheid tussen buurt en wijk blijkt uit de ontwikkelingen van inkomen, die op wijkniveau
niet plaatsvinden, terwijl de klushuizen een substantiële groep vormen op buurtniveau. Dat geldt
tevens voor het opleidingsniveau. De veranderingen in etnische samenstelling zijn op wijkniveau veel
zwakker zichtbaar dan op buurtniveau. Dat wijst er op dat de gentripunctuur (Crone, 2005) een
ingreep is zonder verregaande gevolgen voor de wijk en dus niet een opstap is voor grootschalige
gentrification, zoals bijvoorbeeld Slater (2006) stelt.
In de leeftijdsopbouw van een buurt met klushuizen is weinig opvallends zichtbaar. De buurten zijn al
jong, waardoor de klushuiskopers niet opvallen in statistieken. Met het oog op hoe minder
gentrification hoe beter (Walks & Maaranen, 2008), om te grote sociale verschillen te voorkomen
passen de bewoners van klushuizen binnen de leeftijdsopbouw van de buurten waar zij wonen. Voor
alle onderzoeksgebieden bleek dit te kloppen, met slechts een iets hoger aandeel kopers boven de
40 jaar in het Wallisblok in Spangen.
Veranderingen in de etniciteit van bewoners lijkt afhankelijk te zijn van het publiek dat het project
aantrekt. In Hillesluis is het aandeel autochtone kopers veel lager dan in de andere wijken. Ondanks
een hoger percentage autochtonen in het project dan in de buurt, overheerst de trend dat het
percentage autochtonen daalt. Vooral in Spangen, maar ook op Katendrecht, is een grote omslag
zichtbaar. Het aandeel autochtonen stijgt sterk, zowel de kopers van klushuizen, als op buurtniveau.
De situatie op Katendrecht biedt geen uitkomst door de grootschalige nieuwbouw die veel nieuwe
mensen aantrekt. In Spangen daarentegen is duidelijk te zien dat op buurtniveau de veranderingen
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veel sterker zijn dan op wijkniveau. Wederom een bevestiging voor de kleine schaal van de
veranderingen. In relatie tot de theorie passen de bewoners in Hillesluis het beste binnen de buurt.
Naast leeftijd, passen zij ook qua afkomst het beste binnen de buurt.
Inkomen is een ander verhaal. Kopers van klushuizen wijken in alle wijken sterk af van de
buurtbewoners. De buurten bestaan veelal uit huur en goedkopere koopwoningen. De klushuizen
zijn veelal de grootste en duurste huizen in de omgeving. Een reden daarvoor is de samenvoeging die
plaatsvindt wanneer drie etagewoningen worden samengevoegd, waardoor één pand uit één woning
bestaat. Met financieringseisen rond de € 200.000 verschillen de kopers sterk van de buurtbewoners,
maar ook van de voormalige bewoners van de panden. Door een gebrek aan gedetailleerde
informatie is het moeilijk te zeggen, maar op Katendrecht en vooral in Spangen zijn de inkomens
sterk gestegen in de jaren sinds de komst van de klushuizen. Het beperkte aantal klushuizen
(ongeveer 1 procent van het totale woningaanbod) kan moeilijk een hele wijk beïnvloeden, maar op
buurtniveau zal dit zeker een verandering veroorzaken.
Evenals voor inkomen geldt voor opleidingsniveau dat de kopers van klushuizen sterk afwijken van
het gemiddelde in de wijk. Terwijl de wijken bekendstaan om het lage opleidingsniveau hebben de
meeste kopers van een klushuis een opleiding gevolgd aan een hogeschool of universiteit. Op de
sociale index van Rotterdam (2012) is zichtbaar dat een van de weinige indicatoren die in alle wijken
stijgt, het opleidingsniveau is. Tegelijkertijd blijven de CITO-scores achter in de wijken met
klushuizen, wat duidt op een toename in hoger opgeleiden. Of de kinderen binnen de eigen wijk naar
school gaan is uit de statistieken niet op te maken.
Uit bovenstaande conclusies blijkt dat de verwachtingen uit paragraaf 2.6 overeenkomen met de
empirie. Klushuizen zijn een kleinschalig concept dat zich het beste verenigt met de gentripunctuur,
waarbij de effecten van gentrification op kleine schaal bestaan.
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Hoofdstuk 6:

Waardeontwikkeling door klushuizen

Dit hoofdstuk probeert een antwoord te geven op de volgende deelvraag: In hoeverre is het mogelijk
om toegevoegde waarde in de huidige woningvoorraad in de buurt toe te schrijven aan het concept
klushuizen? Klushuizen is een vastgoedconcept dat zich richt op een type bewoner dat meestal nog
(bijna) niet woonachtig is in een buurt, zoals bleek uit het doelgroepenonderzoek van Nonnekes
(2012) in combinatie met het demografisch profiel van de onderzoeksbuurten (hoofdstuk 3 en 5). De
waarde van woningen kan het beste uitgedrukt worden in de WOZ-waarde van de woning. De WOZ
wordt tegenwoordig jaarlijks getaxeerd en is beschikbaar voor alle woningen, zowel koop als huur.
De gebruikte methoden voor de analyse van de WOZ-waarden zijn te vinden in hoofdstuk 4. De
analyse zal per wijk uitgevoerd worden om een goed beeld te geven van de ontwikkelingen in een
wijk. In eerste instantie is geprobeerd een regressie uit te voeren. Uit de regressie kwam een
dominantie van de oppervlakte van de woning. De verdere verschillen zijn beter uit te leggen aan de
hand van grafieken, waarbij aangegeven wordt of het zichtbare verschil in waardeontwikkeling van
de WOZ van woningen statistisch significant is. Hillesluis wordt in paragraaf 6.1 besproken,
Katendrecht vervolgens in paragraaf 6.2 en als derde Spangen in paragraaf 6.3. De conclusies volgen
in paragraaf 6.4.

6.1 Woningwaardes in Hillesluis
In Hillesluis zijn in de afgelopen jaren klushuizen verkocht aan particulieren. In Hillesluis staan aan de
West Varkenoordseweg (tussen 2007 en 2010) vijf klushuizen, de Beukelaarsstraat (tussen 2008 en
2010) twintig klushuizen en aan de Blokweg (2011) zeven klushuizen. Voor een kleine hoek van
Hillesluis is dit een behoorlijk aantal woningen dat volgens het zelfde concept is opgeknapt. De
verwachting is dat de woningwaardes op een klein schaalniveau veranderen en niet op wijkniveau.
Deze paragraaf zal dan ook eerst kijken naar de waardeontwikkeling in Hillesluis en dit afzetten tegen
de gemiddelde stijging in Rotterdam en de referentiebuurt Afrikaanderwijk. Vervolgens worden de
woningen naar bouwjaar uitgesplitst om de invloed van de leeftijd van woningen uit te vinden.
Daarna is het van belang om het schaalniveau naar dat van de buurt te brengen. Dit maakt het
mogelijk om de buurt met klushuizen te vergelijken met een buurt zonder klushuizen, die een
vergelijkbare opbouw van de woningvoorraad kent. De adressen van de klushuizen zijn bekend,
waardoor een laatste vergelijking gemaakt kan worden waarin de klushuizen wel en niet worden
meegenomen in de gemiddelde waardeontwikkeling. Dezelfde stappen worden bij de andere wijken
ondernomen. Het gebruik van zowel meerdere indicatoren (WOZ, vierkante meter, buurt) als het
gebruik van twee methoden (referentiebuurten en het filteren van de klushuizen) maakt het mogelijk
sterkere uitspraken te doen over de ontwikkelingen in de wijk. De kennis over de veranderingen in
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meegenomen worden in der verklaring van verschillen, overeenkomsten of afwijkingen.
6.1.1 Hillesluis op wijkniveau
Hillesluis staat in Rotterdam bekend als één van de wijken met een achterstand. De
onderwijsresultaten vallen al jaren tegen, de wijk bestaat grotendeels uit allochtonen, is erg jong en
kenmerkt zich door een laag inkomensniveau. Naast een verwachte lage waarde van de woningen, is
het ook niet waarschijnlijk dat de woningen snel in waarde zullen stijgen. Voor Hillesluis klopt het dat
de woningwaardes significant lager liggen dan het Rotterdams gemiddelde, bijna € 50.000,-. Toch
laat Hillesluis een hogere waardeontwikkeling zien dan Rotterdam of referentiewijk Afrikaanderwijk
(figuur 6.1). De verschillen in waardeontwikkeling tussen Hillesluis en Afrikaanderwijk zijn statistisch
significant (99% betrouwbaarheidsinterval)*.
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Figuur 6.1 WOZ-waardeontwikkeling Hillesluis en Afrikaanderwijk (COS, 2012)
De ontwikkelingen op de veiligheidsindex, waarop Hillesluis slechter scoort dan de Afrikaanderwijk
en de sterk vergelijkbare karakteristieken zoals inkomen, leeftijdsopbouw en percentage nietwesterse allochtonen bieden geen basis voor het verschil in waardeontwikkeling. In Afrikaanderwijk
zet de daling van woningwaardes al eerder in dan in Hillesluis, terwijl de algemene kenmerken daar
geen aanleiding toe geven. De volgende stap om inzicht te krijgen in de oorzaak van de verschillen is
een opdeling in bouwjaar van de woningen.
6.1.2 Bouwjaar
Het onderscheid in bouwjaar biedt inzicht in het onderscheid tussen waardeontwikkeling van
woningen uit verschillende bouwperioden. In de verschillende bouwperioden zijn verschillende typen
woningen gebouwd. Verschillen tussen nieuwbouw, wederopbouw of vooroorlogse woningen
kunnen groot zijn. Het verschil tussen Hillesluis en Afrikaanderwijk is vooral afkomstig van de
nieuwbouwwoningen die een significant hogere WOZ-waarde per vierkante meter hebben dan de
andere woningen. Zowel absoluut als relatief wijkt deze ontwikkeling sterk af.
* De statistische toetsen zijn terug te vinden in Bijlage I
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Figuur 6.2 Hillesluis en Afrikaanderwijk per bouwperiode (COS, 2012)
De verklaring daarvoor is het type woning dat in 2007 de woningen nog in aanbouw waren, wat leidt
tot een lagere WOZ. Vervolgens stijgt de waarde sterk. Dat woningen in Hillesluis meer waard zijn
dan in Afrikaanderwijk wordt dus grotendeels daardoor verklaard. Een tweede verklaring is de
categorie woningen van voor 1940. In Hillesluis behoort tot deze categorie 70 procent van de
woningen en in Afrikaanderwijk 50 procent. De vooroorlogse bouw is in Hillesluis waardevaster dan
in Afrikaanderwijk. Klushuizen vallen ook in deze categorie en kunnen een oorzaak zijn van het
verschil. Het vergelijken van de buurt met klushuizen, met een buurt zonder klushuizen zou een
beter beeld geven van het mogelijke verband tussen klushuizen en waardeontwikkeling. In Hillesluis
zijn pas vanaf 2009 klushuizen opgeleverd. Voor die tijd stonden klushuizen nog met de oude waarde
in de database of zonder WOZ-waarde.
6.1.3 Hillesluis op buurtniveau
Figuur 6.3 laat zien dat de waarde in de buurt met klushuizen, Hillesluis 8240 in de crisisjaren 2009 en
2010 vrijwel stabiel is, terwijl woningwaardes in de referentiebuurt inzakken bij het aantreden van de
crisis op de woningmarkt.
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Figuur 6.3 Hillesluis 8240 met klushuizen en Hillesluis 8200 zonder klushuizen (COS, 2012)
Bij vergelijking van de beide buurten naar bouwjaar blijken de nieuwbouwwoningen in Hillesluis
8240 een sterke invloed te hebben op de waardeontwikkeling in de buurt. De waardedaling van de
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vooroorlogse woningen kan samenhangen met de verbouwing van een groot aantal klushuizen in
2009 en 2010. De waarde van deze panden is op het moment van verbouwing lager dan de waarde
van de andere panden door de onbewoonbare status die het pand dan heeft. De woningen van na de
oorlog laten tegenovergesteld beeld zien, waardoor het des te aannemelijker is dat de vooroorlogse
bebouwing door renovatie tijdelijk minder waard zijn.
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Figuur 6.4 Hillesluis 8240 versus Hillesluis 8200 naar bouwperiode (COS, 2012)
Uit de data valt niet op te maken dat de klushuizen een direct effect hebben op het vastgoed in de
wijk Hillesluis. Tegelijkertijd laten de cijfers een aantal vermoedens zien die nog bevestigd of
ontkracht moeten worden. De woningwaardes over vijf jaar zullen een beter lange termijn effect
laten zien. Door dezelfde methodiek toe te passen kan een volgend onderzoek de
waardeontwikkeling op langere termijn vergelijken met die op de korte termijn.
6.1.4 Conclusies Hillesluis
De klushuizen in Hillesluis zijn recent voltooid en effecten op lange termijn zijn nog niet zichtbaar.
Dat de WOZ zich in Hillesluis ten opzichte van Afrikaanderwijk, dat op sociaal vlak relatief
vooruitgaat, positief ontwikkeld doet een vooruitgang van de fysieke kwaliteit in Hillesluis
vermoeden. Door een vertraging in de gegevensverwerking bij de gemeente Rotterdam is het nog
niet mogelijk geweest om de ontwikkeling van WOZ-waardes van voltooide klushuizen af te zetten
tegen de buurt waarin de huizen gebouwd zijn. In de analyse van Spangen (6.3) is dit wel mogelijk.
De beperkte daling in waarde van de naoorlogse bebouwing doet vermoeden dat de buurt met
klushuizen een impuls krijgt. Dat de woningen uit de bouwperiode van de klushuizen sterk dalen
houdt verband met de verbouwing van de klushuizen, welke sterk in waarde dalen ten tijde van de
bebouwing. Lage waardes hangen ook samen met de samenvoeging van twee woningen in één.
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6.2 De Driehoek op Katendrecht
De klushuizen op Katendrecht zijn verenigd in De Driehoek. In totaal staan er 36 klushuizen, waar
eerst 85 woningen stonden. In 2007 werd al met het project begonnen, de woningen werden echter
pas in 2010 opgeleverd. De problemen bij de bouw hebben ook een vreemd bijverschijnsel
veroorzaakt. Volgens de database van de gemeente Rotterdam bestonden de klushuizen niet in die
periode, waardoor het niet mogelijk is een analyse te maken met en zonder klushuizen.
6.2.1 Katendrecht op wijkniveau
Katendrecht en het gecreëerde Delfschie kenmerken zich door een hoog percentage nieuwbouw. De
woningwaardes zijn snel gestegen, mede door de nieuwbouw. Daar waar de waardeontwikkeling in
Rotterdam afvlakte na 2007, lijken deze wijken een onverminderde groei door te maken, zelfs in
2010. Naast een grote hoeveelheid nieuwbouw kenmerkt Katendrecht zich ondermeer door de
revitalisatie van het Deliplein. Daarbij kreeg de bestaande bebouwing een impuls in de vorm van
renovatie van zowel de woningen als de openbare ruimte. Op Katendrecht komt slechts 30 procent
van de woningvoorraad uit de vooroorlogse periode en is al 25 procent van de bebouwing van na het
jaar 2000. De sterke veranderingen in de woningmarkt op het schiereiland zijn sterk van invloed op
de gemiddelde woningwaarde. De verandering in woningwaarde sluit aan bij de geobserveerde
veranderingen in sociale kenmerken. De stijging in het autochtonen en stijging van het gemiddelde
inkomen. De ontwikkeling op de veiligheidsindex sluit daar bij aan. De relatie tussen veiligheid en de
kwaliteit van de woningvoorraad komt in de wijkcijfers van de veiligheidsindex sterk naar voren. In
referentiewijk Delfschie is het Delfshaven gedeelte negatief vertegenwoordigd op de
veiligheidsindex. De wijk kenmerkt zich door een verouderende woningvoorraad waarvan slechts een
klein deel gerenoveerd is. Op Katendrecht is renovatie, waaronder klushuizen, veel grootschaliger
aanwezig.
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Figuur 6.5 Katendrecht versus Delfschie en Rotterdam (COS, 2012)
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Zowel de woningen op Katendrecht als Delfschie stijgen hard in waarde. Ten opzichte van de stad
Rotterdam zijn de verschillen groot. De WOZ-waardes op Katendrecht zijn de laatste jaren significant
(99% betrouwbaarheid) sterker gestegen dan op Delfschie, maar door de lage beginwaardes in
Delfschie zijn over de hele meetperiode 1999-2010 de woningen op in Delfschie sterker in waarde
gestegen. Beide wijken tonen sterke waardestijgingen en een grote variëteit aan ontwikkelingen. Van
nieuwbouw tot renovatie, klushuizen en sociale projecten.
6.2.2 Bouwjaar
Een vergelijking van Katendrecht en Delfschie naar bouwjaar toont een beter beeld van de invloed
van nieuwbouw, het aandeel oude bebouwing en de schommelingen in waardeontwikkeling.
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Figuur 6.6 Katendrecht en Delfschie per bouwperiode (COS, 2012)
Evenals in Hillesluis is direct zichtbaar dat nieuwe woningen sterk in waarde stijgen. Ook op
Katendrecht geldt dat de oude woningen in waarde dalen, terwijl de meeste andere woningen in
waarde stijgen of minder sterk dalen. Daar waar in Hillesluis het verschil direct verband lijkt te
houden met de nieuwbouw, geldt in dit geval voor beide wijken een sterke waardestijging voor
nieuwbouw. Sterke waardestijgingen,zoals Smith (1996) voorspelt en Slater (2006) vreest, blijven uit.
De waardestijgingen van de nieuwbouw zijn in dit geval niet alleen deels te wijten aan stapsgewijze
veranderingen in de WOZ-waarde, maar ook nog eens toegevoegde woningbouw en geen
vervangende woningbouw. Uiteraard kan dit nog steeds het effect hebben dat bewoners zich minder
thuis voelen in de wijk, maar de fysieke barrière van het park vormt een buffer.
6.2.3 Katendrecht en Delfschie op buurtniveau
Op Katendrecht bestaat een complexe situatie. Het eiland ondergaat een grootschalige transformatie
en de subbuurten verschillen te veel van elkaar om een vergelijking te trekken. Tegelijkertijd bestaan
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de klushuizen niet in de database. Dit heeft te maken met de verwerking door gemeentelijke
belastingen. De woningen zijn reeds uit de woningvoorraad onttrokken, maar nog niet als nieuwe
adressen toegevoegd. Bij de klushuizen in Spangen is dit niet het geval. De analyse kan wel
uitgevoerd worden aangezien de woningen in principe niet meegenomen worden in de analyse. Als
referentiemateriaal is een subbuurt van Delfschie (2020) genomen, waar evenals in Katendrecht
8520 vooral oude bebouwing staat met een grote hoeveelheid nieuwbouw in de directe omgeving.
De algemene ontwikkeling van beide buurten is zichtbaar in Figuur 6.7. Het valt direct op dat de
buurten ten opzichte van het wijkniveau een negatieve waardeontwikkeling vertonen.
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Figuur 6.7 Katendrecht 8520 versus Delfschie 2020 (COS, 2012)
Beide buurten bestaan vooral uit woningen van voor de oorlog en uit de periode van de eerste
stadsvernieuwing tussen 1976 en 1997. Daar waar Delfschie vooral waardeontwikkeling van oude
woningen laat zien, zijn het op Katendrecht vooral de woningen uit 1976-1997 die relatief
waardebehoud laten zien (figuur 6.8). Door de vele ontwikkelingen op Katendrecht valt er over de
ontwikkelingen in deze buurt het minst te zeggen. Een overschot aan ingrepen maakt het uitfilteren
van het effect van klushuizen vrijwel onmogelijk en verregaande uitspraken kunnen niet gedaan
worden. Of de klushuizen een drukkend of juist stuwend effect hebben kan ook niet gezegd worden,
de waardes van de klushuizen ontbreken.
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Figuur 6.8 Katendrecht 8520 versus Delfschie 2020 naar bouwperiode (COS, 2012)
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6.2.4 Conclusies Katendrecht
De ingrijpende veranderingen op Katendrecht maken het vrijwel onmogelijk om het effect van
klushuizen te isoleren. In combinatie met de achterliggende verwerking van de WOZ-waarden voor
klushuizen is het niet mogelijk om harde uitspraken te doen over het verband tussen klushuizen en
waardeontwikkeling op Katendrecht. Het is wel duidelijk dat niet alleen klushuizen, maar ook
nieuwbouw geen buurtoverschrijdend effect heeft op de WOZ-waarde. De buurt met klushuizen
kenmerkt zich door een woningvoorraad met een veel lagere WOZ-waarde dan de nieuwbouw langs
de randen van Katendrecht.

6.3 Spangen
Spangen is de wijk waar de klushuizen een nieuwe fase hebben bereikt. De woningen zijn al enkele
jaren gereed. De projecten in Spangen staan in twee buurten van Spangen. Het Wallisblok, dat al
sinds 2007 bewoond is, staat in Spangen 2321 en bestaat uit 39 klushuizen. Het tweede project, dat
in Spangen 2320 ligt, is al sinds 2009 bewoond en bestaat uit 18 klushuizen. De vroegere voltooiing
van de projecten maakt het mogelijk om over een langere periode een beeld van de
waardeontwikkelingen te geven en biedt de mogelijkheid om de waarnemingen in Hillesluis en
Katendrecht te relativeren.
6.3.1 Het wijkniveau
Waardeontwikkeling op wijkniveau lijkt in Spangen ten opzichte van Tussendijken achter te blijven.
Het verschil dat voortkomt uit een T-test voor onafhankelijke waarnemingen is significant (99%
betrouwbaarheidsinterval). Ondanks een positieve waardeontwikkeling tussen 2007 en 2010 stijgen
woningwaardes in Tussendijken sterker dan in Spangen(Figuur 6.9). De sterk vergelijkbare ligging,
woningvoorraad en sociale kenmerken doen vermoeden dat de verschillen in waardeontwikkeling
aan een klein deel van de woningvoorraad liggen.
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Figuur 6.9 WOZ-waardeontwikkeling Spangen versus Tussendijken en Rotterdam (COS, 2012)
Opsplitsing naar bouwjaar laat zien dat de stijging in waarde per vierkante meter in Tussendijken bij
de meeste woningen helemaal niet hoger ligt dan in Spangen, maar er zijn in 2007 en 2008 in totaal
270 woningen gebouwd met een waarde van 2000 euro per vierkante meter, ten opzichte van een
gemiddelde meterprijs van ongeveer 1400 euro. Daarmee wordt direct de piek verklaard tussen 2007
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en 2008 in figuur 6.10. In plaats van een verschil van tien basispunten, ligt het verschil tussen de 0 en
5 basispunten per bouwperiode.
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Figuur 6.10 Spangen versus Tussendijken naar bouwjaar (COS, 2012)
6.3.3 Klushuizen op buurtniveau
Dat het effect van klushuizen waarschijnlijk niet op wijkniveau zichtbaar is, werd al duidelijk in de
verschillende wijkanalyses, aansluitend bij het idee van gentripunctuur (Corne, 2005), maar een te
verwachten bevestiging voor invloed op buurtniveau ontbreekt nog in Hillesluis en Katendrecht.
Spangen is bij uitstek geschikt voor de analyse van de invloed van klushuizen. Spangen 2320 is een
buurt met klushuizen en een aantal renovatieprojecten, terwijl Spangen 2321 naast de klushuizen
gedomineerd wordt door nieuwbouw. Omdat de data over de WOZ-waardes in Spangen volledig
beschikbaar is, kan ook deze geanalyseerd worden. Ter referentie zijn de buurten Spangen 2302 en
Tussendijken 2221 geselecteerd. Deze buurten komen in samenstelling van de woningvoorraad het
sterkste overeen met de klushuisbuurten, waardoor een vergelijking van WOZ-waarde per vierkante
meter het meest betrouwbaar is.

Onderstaande figuur 6.11 laat duidelijk zien dat de klushuisbuurten sinds 2007 een andere
ontwikkeling doormaken. Spangen 2320 en 2302 zijn beide buurten met een overwegend
vooroorlogse woningvoorraad. Dat verklaart de sterke overeenkomsten tot 2007. Vanaf die tijd is
echter gekozen voor onder andere de klushuisaanpak in Spangen 2320, maar is in Spangen 2302 de
woningvoorraad vrijwel met rust gelaten. In 4 jaar tijd heeft dit geleidt tot een WOZ-waardeverschil
van 5 procent. De ontwikkeling van een klushuisbuurt verschilt significant van een referentiebuurt in
de waardeontwikkeling sinds 2007 (95 % betrouwbaarheidsinterval). Spangen 2321 kent een sterke
waardeontwikkeling, maar het verschil met Spangen 2320 is niet significant bij 95 procent
betrouwbaarheid. Dat wil zeggen dat het niet significant van invloed is of klushuizen in een buurt met
of zonder grootschalige nieuwbouw staan.
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Figuur 6.11 Spangen 2320 en 2321 versus Spangen 2302 en Tussendijken 2221 (COS, 2012)

Spangen 2321 en Tussendijken 2221 zijn beide buurten waar de woningvoorraad grootschalige
veranderd is. Veel nieuwbouw, maar ook renovatie. Toch lijkt deze aanpak in Spangen meer vruchten
afgeworpen te hebben. Kanttekening daarbij zijn de lagere WOZ-waarden voor 2007 in Spangen en
dat de woningen in Tussendijken eerder gebouwd zijn dan de woningen in Spangen. Dat neemt niet
weg dat het verschil statistisch significant is (95 % betrouwbaarheid uit T-test voor onafhankelijke
waarnemingen) en de woningvoorraad in Spangen sterker in waarde stijgt.

Enkel het bewijs dat de buurten met klushuizen een sterkere waardeontwikkeling laten zien dan de
buurten zonder klushuizen toont onvoldoende het effect van klushuizen op de woningwaardes aan.
Er moeten nog twee analyses uitgevoerd worden. Ten eerste een analyse van de woningvoorraad
met en zonder de klushuizen. Ten tweede een analyse van de woningvoorraad naar bouwjaar op het
buurtniveau. Zo wordt gecorrigeerd voor zowel de aanwezigheid van type woning als voor bouwjaar.

Klushuizen zijn in de regel voormalige rotte kiezen. Dat wil zeggen dat de huizen voor de
klushuisaanpak slecht onderhouden waren en een negatieve uitstraling op de buurt hadden.
Logischerwijs is een klushuis voor de aanpak minder waard dan de omliggende huizen die niet in
aanmerking komen voor de klushuisaanpak. Na de aanpak, waarbij gemeente/corporatie en de
particulieren investeren in de woning is de absolute waarde gestegen, maar wellicht ook de waarde
per vierkante meter. Figuur 6.12 laat zien dat bovenstaande verwachtingen in zowel Spangen 2320
als in Spangen 2321 kloppen. In Spangen 2320 was de WOZ waarde niet significant lager, maar in
Spangen 2321 is duidelijk zichtbaar dat een lagere WOZ per vierkante meter voor de aanpak overgaat
in een hogere WOZ per vierkante meter na de klushuisaanpak.

71

Spangen 2320 pre
1940

115
110
105
100
95
90
85
80
75
70

Spangen 2320 pre
1940 zonder
klushuizen
Spangen 2321 pre
1940

1999 2003 2005 2007 2008 2009 2010

Spangen 2321 pre
1940 zonder
klushuizen

Figuur 6.12 Buurtvergelijking met en zonder klushuizen in Spangen 2320 en 2321 (COS, 2012)
De volgende stap in de analyse is het uitvinden van de richting van het verband. Volgen de klushuizen
de waardeontwikkeling in de buurt of volgt de buurt de waardeontwikkeling van de klushuizen. De
taxatie van een woning voor de WOZ wordt mede bepaald door een systeem dat uitgaat van de
transactieprijzen van omliggende, vergelijkbare woningen. De verkoop van een klushuis tegen een
hoge prijs heeft een stuwend effect op de waardeontwikkeling in de wijk, terwijl de verkoop van een
andere woning tegen een lage prijs een drukkend effect heeft. Zo kan de verkoop van veel woningen
tegen een lage prijs de WOZ-waarde van klushuizen doen dalen, terwijl de verkoop van veel
klushuizen tegen hoge prijzen, de WOZ-waardes in de wijk doen stijgen. Gezien het verschil in
waarde tussen de klushuizen en de overige woningen is een middenweg aannemelijk. Dat wil zeggen
dat de waarde van een klushuis in een andere buurt sneller zou stijgen, terwijl de woningen met een
lagere waarde nog minder waard zouden zijn zonder de naastgelegen klushuizen.
De sterkere ontwikkeling van de WOZ-waarde in de buurt met nieuwbouw ten opzichte van de buurt
zonder nieuwbouw laat wel zien dat de klushuizen niet de enige factor van invloed zijn.
6.3.4 Conclusies Spangen
De klushuizen in Spangen hebben een positieve invloed op de waardeontwikkeling van omliggende
bestaande bebouwing. Het effect strekt zich niet uit over de hele wijk. Dit blijkt uit de vergelijking
met Tussendijken, maar ook met een referentiebuurt uit Spangen, waar de WOZ-waardes
achterblijven bij de buurten met klushuizen. Binnen de buurten met klushuizen is duidelijk een
sterkere waardestijging zichtbaar dan in de referentiegebieden. Klushuizen dragen zorg voor de
omslag van waardedrukkende woningen naar waardecreërende woningen. Het verschil in
ontwikkeling tussen Spangen 2321 en Spangen 2320 laat zien dat het geen op zichzelf staand effect
is, waarbij de overige ontwikkelingen, zoals nieuwbouw meegenomen moeten worden.
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6.4 Conclusies
Om de waardeontwikkeling van woningen aan de komst van klushuizen te koppelen zijn
verschillende methoden en indicatoren gebruikt. In Spangen lijkt een duidelijk verband te bestaan
tussen de komst van klushuizen en de waardestijging van de WOZ. De waardestijging is hoger,
ongeacht of er in de buurt nieuwbouw is gepleegd of niet. Zowel in de referentiebuurt binnen
Spangen, als buiten Spangen is de waardeontwikkeling lager. De data toont dat klushuizen meer in
waarde stijgen dan de andere woningen in de wijk, maar de woningen volgen wel dezelfde lijn.
Aangezien in andere buurten de waarde daalt of minder stijgt, kan je stellen dat de overige woningen
in de buurt de waardestijging van de klushuizen volgen. Crone (2005) verwacht navolging na
gentripunctuur. Op kleine schaal, na middellange termijn lijkt dit te kloppen, getuige de
ontwikkelingen in Spangen. De geleidelijke stijging en beperkte mogelijkheid om woningen te kopen
(veel huurwoningen) voorkomen een ontworteling en verjaging van oorspronkelijke bewoners, waar
onder andere Slater (2006) en Walks & Maaranen (2008) voor vrezen. De zelfwerkzaamheid kan een
rol spelen, zoals Milsted & Miles (2011) aangeven. Dit komt overeen met de verwachting dat op
middellange termijn waardeontwikkeling plaatsvindt.

Figuur 6.12 laat zien dat de waardeontwikkeling van de klushuizen eerder startte dan van de overige
woningen in Spangen 2321. Dit kan een verklaring zijn voor het achterblijven van de
waardeontwikkeling in Hillesluis en op Katendrecht. Daarnaast waren nog niet alle klushuizen
voltooid. Op Katendrecht zijn de ontwikkelingen moeilijker te scheiden. Nieuwbouw is dominant op
Katendrecht en geen van de andere buurten op Katendrecht heeft een vergelijkbare
woningvoorraad. Klussen door kopers kan waardeontwikkeling tot gevolg hebben en buren activeren
(Milsted & Miles, 2011), maar doordat zij volgen en niet leiden in dit proces, laten de ontwikkelingen
in de buurt op zich wachten.
In Hillesluis blijft de ontwikkeling van de WOZ nog achter, maar laat zien dat het meegaat in dezelfde
trend als de referentiewijk Afrikaanderwijk. Gezien de vertraging in de verwerking bij de
gemeentelijke belastingen is het waarschijnlijk dat de buurt zich de komende jaren zal gaan
onderscheiden door de bijdrage van de klushuizen aan de woningvoorraad. Terwijl veel van de
bewoners al in 2009 in hun klushuis woonden, zijn veel van de woningen pas later in de WOZ
database verwerkt. Het is door de resultaten uit Hillesluis en Katendrecht vast te stellen dat de
verwachting uit paragraaf 2.6, dat op korte termijn geen waardeontwikkeling plaatsvindt, klopt. Voor
Katendrecht en Hillesluis is dit het geval en ook in Spangen is duidelijk een vertraagd effect zichtbaar.
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Alle drie de wijken naast elkaar gelegd is het slechts beperkt mogelijk om waardeontwikkeling aan
een bepaalde ingreep te verbinden, in dit geval klushuizen. In Spangen is het mogelijk, maar
Katendrecht bewijst het tegendeel. Een nieuwe meting in Hillesluis over enkele jaren kan een beter
beeld geven. Een tweede meting versterkt ook de beweringen over het tijdsaspect in dit onderzoek.
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Hoofdstuk 7

Conclusies

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de hoofdvraag die in het eerste hoofdstuk van dit onderzoek
geformuleerd is:
In hoeverre beïnvloedt het concept klushuizen de sociale mix in relatie tot gentrification in een
buurt en wat is het effect op waardeontwikkeling van woningen in een buurt?
Aan de hand van bovenstaande vraagstelling worden zowel de veranderingen en verschillen in
sociale mix en waardeontwikkeling in kaar gebracht. Daarnaast biedt deze vraagstelling de
mogelijkheid om de implicaties op bewoners in de buurt inzichtelijk te maken. Dit onderzoek schept
zo een beter beeld van de veranderingen in de omgeving van een fysieke ingreep in de
woonomgeving.

7.1 In hoeverre is het concept klushuizen in staat om sociale mix te
veranderen en in hoeverre sluit dit aan bij het beeld van gentrification?
Op kleine schaal kunnen klushuizen grote veranderingen te weeg brengen in een buurt. Het
schaalniveau van het project, maar ook de omgeving springen direct in het oog. Op wijkniveau zijn
geen veranderingen zichtbaar door de kleine schaal van de projecten, maximaal 40 woningen per
project. Tegelijkertijd is de wijk een te groot schaalniveau. Niet alleen van klushuizen, maar ook
grootschalige nieuwbouw, is aan de andere zijde van een wijk geen effect zichtbaar op de
samenstelling van de buurt. Daarmee gaan klushuizen tegen de verwachtingen van Slater (2006) in,
maar bevestigen het beeld van gentripunctuur. Een kleinschalige ingreep met een impact op beperkt
schaalniveau. Minder gentrification is veelal beter dan meer gentrification (Walks & Maaranen,
2008), wordt door klushuizen in Rotterdam bevestigd.
Op het lage schaalniveau van de buurt tekenen de veranderingen zich duidelijker af. Verjonging sluit
aan bij het beeld van de eerste golf van gentrification (Hackworth & Smith, 2001), maar passen net
zo goed binnen de veranderende leeftijdsopbouw in Rotterdam. Een etnische verschuiving naar meer
allochtonen in buurten met klushuizen sluit direct aan bij het beeld dat bij gentrification past. De
kleinschaligheid waarop dit plaatsvindt laat zien dat klushuizen en op buurtniveau veranderingen
teweeg brengen en niet op wijkniveau. Vooral in Spangen is een buitengewone stijging van het
aandeel autochtonen zichtbaar in buurten met klushuizen, een bevestiging voor het plaatsvinden
van gentripunctuur. Naast de schaal van klushuizen binnen de wijk speelt mee dat een groot deel van
alle onderzoeksgebieden uit sociale huur bestaat. Daardoor kunnen mensen wel willen verhuizen
naar Spangen, maar zijn ze afhankelijk van het puntensysteem van de corporaties. Over het
algemeen komen gentrifiers niet in aanmerking voor sociale huur of zoeken bewust een koopwoning.
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Zowel bij het inkomen als het opleidingsniveau vallen de kopers van klushuizen op in een buurt. In
alle onderzoeksgebieden is het opleidingsniveau gemiddeld laag en ligt het inkomen beneden het
gemiddelde van Rotterdam. De kopers van klushuizen zijn gemiddeld hoog opgeleid en hebben een
inkomen waarmee ze gemiddeld meer dan € 200.000 aan een woning kunnen besteden. Op
wijkniveau is dit niet direct terug te zien, ook al stijgt het inkomen op Katendrecht en in Spangen
gestaag. De effecten van klushuizen komen niet overeen met de kenmerken van grootschalige
gentrification. Daarmee laten de klushuisprojecten zien de structuur van de buurt te versterken met
de toevoeging van een kleine groep hogere inkomens en hoger opgeleiden. Een groep midden en
hogere inkomens wordt toegevoegd, maar de lagere inkomens worden niet verdreven uit de wijk. De
uitkomsten sluiten daardoor aan bij het beeld dat bij gentripunctuur past. Echter, in tegenstelling tot
het idee dat een wijk nadien in zijn geheel in transitie is richting een gegentrificeerde buurt,
behouden in Rotterdam de wijken een groot deel van de oorspronkelijke bewoners. De regulering
van de woningmarkt in Nederland is daarop sterk van invloed. Sociale huurwoningen worden
beschermd door de overheid, zo krijgt gentrification geen vrij spel.

7.2 In hoeverre is het mogelijk om toegevoegde waarde in de huidige
woningvoorraad in de buurt toe te schrijven aan het concept klushuizen?
Één van de pilaren om een project door te laten gaan is vaak waardecreatie. Zelfs bij projecten met
een maatschappelijk karakter wordt doorgerekend of het project zich afbetaald of waardebehoud
geeft.
Rondom de klushuizen in Hillesluis en op Katendrecht vindt (bijna) geen waardeontwikkeling plaats.
Woningen in de buurt van klushuizen stijgen niet meer in waarde dan overige woningen in de wijk en
ten opzichte van referentiewijken zijn de verschillen klein. In Hillesluis zijn de klushuizen echter pas
net voltooid en in Spangen bleken de woningen in de buurt de klushuizen ook pas later in de
waardestijging van de WOZ te volgen. Op Katendrecht is de structuur van de wijk geheel veranderd.
Het is niet mogelijk om waardeverschuivingen toe te schrijven aan klushuizen of andere oorzaken.
Varady (1984) en Rohe (1991) kunnen dus gelijk hebben dat een project te kleinschalig kan zijn en te
gespreid is om daadwerkelijk een impact op de waarde van andere woningen te hebben.
Spangen biedt meer perspectief. De WOZ-waarde van woningen in de buurt van Klushuizen stijgen
sterker dan die van een referentiebuurt binnen de wijk, maar ook buiten de wijk. Daarnaast stijgen
de woningwaardes zowel inclusief als exclusief de klushuizen. Ten derde stijgen de woningwaardes
zowel in de buurt met nieuwbouw als in de buurt waar slechts een deel van de woningen
gerenoveerd is. Niet alleen de nieuwe woningen stijgen in waarde, maar ook de oude bebouwing
gaat mee in de opwaartse ontwikkeling.
De middellange termijn (4 jaar) van de ontwikkelingen in Spangen geeft hoop voor Hillesluis, waar
relatieve waardeontwikkeling niet zichtbaar was. De verwachting dat klushuizen positieve
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waardeontwikkeling in een buurt veroorzaken is dan ook slechts deels uitgekomen. Van de drie
wijken bleek Katendrecht niet geschikt, blijkt in Hillesluis dat er op korte termijn geen significante
waardeontwikkeling plaatsvindt en bevestigde Spangen de verwachtingen over waardeontwikkeling.

In Spangen stijgen op buurtniveau de waardes van woningen in navolging van de komst van
klushuizen. Dit sluit aan op de theorie dat klushuizen een vorm van gentripunctuur zijn en niet van
gentrification. De ingreep brengt waardeontwikkeling op kleine schaal teweeg. Een speldenprik die
plaatselijk ontwikkeling van waarde stimuleert. De combinatie van een veranderende sociale mix en
een positieve ontwikkeling van woningwaardes wijzen in de richting van gentripunctuur.

7.3 Aanbevelingen
Dit onderzoek heeft op verschillende vlakken een beeld geschept van de invloed van klushuizen op
een buurt. Dat de schaal klein is en de effecten in verhouding staan tot de omvang van het project is
mooi geïllustreerd door een combinatie van cijfers en verhalen.
Waarde
Verder onderzoek naar klushuizen kan nog meer aan het licht brengen over de invloeden van een
kleinschalige ingreep op de omgeving. Ten eerste de waarde-effecten op lange termijn. Dit
onderzoek heeft met name de veranderingen op korte en middellange termijn in kaart gebracht. De
gemeente haalt pas op de lange termijn voordeel uit een project en een onderzoek over vijf of tien
jaar kan uitsluitsel geven over de positieve werking van klushuizen op de waarde van woningen.
Tegen die tijd zijn van een langere periode WOZ-waardes beschikbaar, waardoor over een langere
periode de waardeontwikkeling onderzocht kan worden.
Voor corporaties geldt dat projecten rendabel moeten zijn en dit is bij de Blokweg in Hillesluis voor
Woonstad het geval gebleken. Dit onderzoek heeft zich daar niet specifiek op gericht, maar het is wel
aan het licht gekomen. Met een grote voorraad huurwoningen die in aanmerking komt voor sloop of
renovatie is het interessant om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar het toepassen van
klushuizen in meer Nederlandse steden.
Buiten Rotterdam worden steeds meer klushuizen ontwikkeld. Een andere stad kan betekenen dat
de effecten op de omgeving anders zijn. In een andere context kan het wel zo zijn dat klushuizen
overgaan in grootschalige gentrification. Anderzijds kan een positieve invloed uitblijven. Om meer te
weten te komen over klushuizen als kleinschalige ingreep is onderzoek in andere steden aan te
raden.
Een volgend punt is vergelijking met andere kleinschalige ingrepen. Waarin verschillen klushuizen
van andere vormen van kleinschalige ingrepen? Elk concept heeft voor- en nadelen ten opzichte van
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een andere ingreep. In Spangen blijkt geen significant verschil te zijn tussen klushuizen in een buurt
met veel nieuwbouw of zonder veel nieuwbouw en blijkt de WOZ-waarde in een buurt met
klushuizen sneller te stijgen dan in een vergelijkbare buurt zonder klushuizen. Maar op Katendrecht
of in Hillesluis is dit (nog) niet het geval. Zou dat een eigenschap zijn van een kleinschalige ingreep of
specifiek van klushuizen? In dit onderzoek is de ruimtelijke context van groot belang gebleken om
uitspraken te kunnen doen over waardeontwikkeling. Varady (1984) en Rohe(1991) verwijzen naar te
grote spreiding bij een kleine schaal. Wanneer waardeontwikkeling in Hillesluis uitblijft na enkele
jaren is het misschien een te grote spreiding die effecten op de buurt in de weg staan.
Kleinschalige gentrification en de sociale mix
Gentrification is een veelbesproken onderwerp in de academische literatuur en kent vele
voorstanders en critici. De angst voor grootschalige gentrification en de daaruit voortkomende
ontzetting en verjaging van huurders is veelbesproken. Klushuizen is een kleinschalig concept dat in
dit onderzoek niet als bedreiging naar voren komt voor de sociale mix in een buurt. Verder
onderzoek naar de voor- en nadelen van kleinschalige ingrepen om buurtverandering teweeg te
brengen is zeer relevant voor academici en beleidsmakers. De kritiek op de kosten en sociale
gevolgen van grootschalige ingrepen wordt nationaal en internationaal besproken.

Sociale gevolgen
Dit onderzoek richt zich op de kwantitatieve effecten en gevolgen van de komst van klushuizen, een
kleinschalige ingreep. Voortbouwend op bovenstaande punten is het relevant om onderzoek te doen
naar de effecten op de omwonenden van klushuizen. Dat kan gaan om contact met de nieuwe
bewoners, het wel of niet ontstaan van ergernissen of conflicten, of een toename van activiteiten
met buren. Maar denk ook aan een verandering in het voorzieningenniveau door de komst van een
nieuwe doelgroep. Het winkelbestand kan veranderen, maar ook het type eetcafé of de komst van
een hippe koffietent.
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Nulhypothese: Er is geen verschil tussen de waardeontwikkeling in Hillesluis en Afrikaanderwijk
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