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Samenvatting 

 

 

In dit onderzoek zijn twee Schiedamse wijken met elkaar vergeleken. Hoewel de beide wijken te 

maken hebben met achterstanden en problemen krijgt de ene wijk (Nieuwland) al geruime tijd extra 

geld van zowel de gemeente als het Rijk, terwijl de andere wijk (Oost) pas sinds kort extra aandacht 

van de gemeente krijgt. De vraag is hoe dat komt. 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er in de eerste plaats onderzoek gedaan naar de oorzaken 

voor het verval van beide wijken. Veel bevindingen uit de literatuur blijken ook op deze wijken van 

toepassing. Dat wil zeggen dat er verschillende interne en externe verklaringen zijn gevonden die er 

gezamenlijk voor hebben gezorgd dat de wijken te maken kregen met een verandering in de 

samenstelling van de bevolking, de sociale cohesie en het imago. Dat heeft voor beide wijken geleid 

tot een sterke daling van de positie op de regionale woningmarkt. Daarmee wordt het verval van de 

wijken verklaard. Er is echter een nieuw element gevonden in die verklaring welke is terug te voeren 

op de eigendomsverhouding van de woningen. Waar er doorgaans vanuit wordt gegaan dat er vooral 

problemen ontstaan bij een grote sociale woningvoorraad (zoals in Nieuwland), blijkt dat er in Oost 

juist problemen zijn met de particuliere voorraad (zowel huur als koop). 

 

Daarnaast zijn ook de criteria geanalyseerd die het Rijk heeft gehanteerd bij de twee meeste recente 

selecties van probleemwijken. Daaruit blijkt dat de kenmerken van Oost niet overeenkomen met de 

kenmerken van de meeste probleemwijken in Nederland. Deze lijken vooral gericht op naoorlogse 

wijken die bijvoorbeeld veel sociale huurwoningen en flats in hun voorraad hebben en waar veel niet-

westerse migranten wonen. Daarentegen is Oost een vooroorlogse wijk die juist veel problemen kent 

in de particuliere sector en te kampen heeft met een forse instroom van (westerse) migranten uit 

Midden- en Oost-Europa. Dit soort problemen zijn nauwelijks ondervangen in de selectiecriteria van 

de rijksoverheid. Dit is opvallend gezien het er op lijkt dat er een groeiend aantal wijken in Nederland 

is dat met dezelfde verschijnselen als Schiedam-Oost te maken heeft. Mede in het licht van de 

toekomstige daling van de beroepsbevolking in Nederland valt te verwachten dat de instroom van 

Midden- en Oost-Europeanen het hoogtepunt nog niet heeft bereikt. In de praktijk blijkt dat deze 

migranten zich vestigen in wijken waar gemakkelijk woonruimte is te vinden, doorgaans betreft dit de 

particuliere huursector. Mede om deze reden lijkt een gebiedsgerichte benadering niet altijd de meest 

wenselijke oplossing. In dergelijk geval zou een probleemgerichte benadering wellicht beter kunnen 

uitpakken. 
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1 Inleiding 
 
 
1.1 Aanleiding 

In de wetenschap, maar zeker ook in de media is het onderwerp ‘probleemwijken’ nog altijd een veel 

besproken onderwerp. Om maar iets te noemen: in juli van het afgelopen jaar verscheen er in het blad 

Panorama nog een artikel waarin na vijf jaar werd teruggegaan naar ‘de vier slechtste buurten in 

Nederland, waar u weg moet blijven’, om te kijken hoe de situatie er nu is (Panorama, week 24, 2010). 

Ook in minder sensatiebeluste media zijn probleemwijken een hot item. Zo werd door de media 

uitgebreid bericht over onlusten in de wijk Terwijde in Culemborg (e.g. De Volkskrant, 04-01-2010). 

De vraag hoe het komt dat er wijken waar dergelijke, maar ook andersoortige sociale problemen en 

fysieke en economische achterstanden zijn ontstaan is enorm belangrijk bij mogelijke oplossingen voor 

de problematiek, zeker omdat sommige auteurs geloven dat buurten invloed kunnen hebben op de 

kansen en leefomstandigheden van mensen. Als arme mensen in een achterstandsbuurt leven zijn ze 

door de invloed van de omgeving volgens hen nadeliger uit dan als ze in een betere buurt hadden 

gewoond. Het is echter moeilijk gebleken om de vraag omtrent de oorzaken van het verval van 

bepaalde wijken of buurten te beantwoorden. Al tientallen jaren houden wetenschappers en 

beleidsmakers zich bezig met oorzaken van het verval van buurten. In de loop der jaren zijn er 

verschillende stromingen ontstaan die allen meer of minder belang hechten aan bepaalde factoren. 

Verklaringen lopen uiteen van fysieke oorzaken tot sociale en economische oorzaken, en van een 

natuurlijke ‘levensloop’ van buurten tot de invloed van overheidsbeleid. Vaak wordt onderscheid 

gemaakt tussen interne factoren (die hun oorsprong hebben binnen de buurt) en externe factoren (die 

hun oorsprong hebben buiten de buurt, maar wel invloed hebben op de buurt).  

In dit onderzoek is er gekozen voor bestudering van twee wijken met een concentratie van problemen 

en achterstanden die in dezelfde gemeente liggen, Schiedam. Omdat de institutionele en economische 

context op die manier vergelijkbaar is voor beide wijken, wordt het beter mogelijk om te kijken naar 

interne factoren die van invloed zijn op het verval van de wijken. 

 

De Nederlandse overheid houdt zich sinds lange tijd bezig met de aanpak van bepaalde wijken en 

buurten in grote en middelgrote steden. De gemeente Schiedam heeft met Nieuwland een wijk op de 

lijst van de veertig gebieden in Nederland waar de cumulatie van fysieke en sociaal-economische 

achterstanden en problemen het meest verontrustend is. De gemeente is blij met deze selectie 

(Gemeente Schiedam, 2007), maar heeft het idee dat binnen haar grenzen nog een andere wijk is met 

problemen van minstens vergelijkbare grootte. Dat blijkt onder andere uit het Leefbaarheids- en 

Veiligheidsmonitor (Gemeente Schiedam, 2009a), maar ook uit de ‘voorrang, extra inzet, extra energie 

en extra middelen’ die deze wijk – Oost – krijgt (Gemeente Schiedam, 2006a). Binnen de daartoe 

gestelde mogelijkheid van het Rijk heeft de gemeente geprobeerd Oost daarom ook op de lijst van de 

veertig wijken te krijgen (Tweede Kamer, 2007b; Gemeente Schiedam, 2009d). Dát is niet gelukt en 

Oost is ook al niet geselecteerd als 40+ wijk (de wijken die net niet tot de top 40 behoren). Nog altijd is 

het een hoofddoelstelling van de gemeente om financiële steun voor Oost te krijgen bij de 

rijksoverheid (Gemeente Schiedam, 2009b). 

 

1.2 Doelstelling en opzet 

In dit onderzoek wordt geprobeerd een beeld te krijgen van de achterstanden en problemen in Oost, 

maar vooral van de oorzaken van die achterstanden en problemen. Datzelfde doel wordt gesteld voor 

de wijk Nieuwland. Op die manier kan worden bezien in welke mate de problemen in verschillende 

wijken van eenzelfde aard zijn. De probleemstelling luidt: 

 

In hoeverre is er sprake van verschillen in fysieke en sociaal-economische achterstanden en problemen in de 

Schiedamse wijken Nieuwland en Oost en in hoeverre verschillen de oorzaken van die problemen? 
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Omdat Nieuwland voor het Rijk wel een aandachtswijk is en Oost niet, biedt deze aanpak bovendien 

een interessante mogelijkheid om een blik te werpen op de selectiecriteria van aandachtswijken in 

Nederland. Hoe komt het dat een wijk die door een gemeente gezien wordt als probleemwijk, door 

het Rijk niet als zodanig wordt aangemerkt, terwijl een andere wijk in die gemeente wel tot de top 40 

van het land behoort? Die vraag wordt nog pregnanter doordat er bij het samenstellen van de top 40 

en 40+ wijken met de meest verontrustende cumulatie van achterstanden en problemen gebruik is 

gemaakt van verschillende selectiemethoden. Is het misschien te verklaren door verschillen in 

oorzaken van het verval van Oost in vergelijking met Nieuwland? De selectie van de veertig 

Aandachtswijken is gemaakt door mijn stagewerkgever, ABF Research, dat om die reden 

geïnteresseerd is in de uitkomsten van dit deel van het onderzoek. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van kwantitatief materiaal, met de Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 

van de gemeente (2009) in het kader van het Grotestedenbeleid als belangrijkste bron. De indicatoren 

geven hierin echter niet aan waarom verval in wijken is opgetreden. Daarnaast is het moeilijk om met 

kwantitatief materiaal greep te krijgen op een aantal complexe sociologische fenomenen (Kleinhans & 

Bolt, 2010), zoals de sociale cohesie of de sfeer die er op een bepaald moment heerst in een wijk. 

Daarom is als belangrijkste onderzoeksmethode gekozen voor interviews met sleutelpersonen. Zo is er 

gesproken met vertegenwoordigers van de gemeente, de woningcorporatie, politie, een 

welzijnsorganisatie en bewonersverenigingen. Er is bewust gekozen voor interviews omdat de wijk 

Oost door de selectiemethoden van het Rijk niet naar voren komt als wijk met problemen (in ieder 

geval in verhouding tot andere wijken in Nederland). Wellicht is er dus sprake van problemen die niet 

in de statistieken terecht komen. Deze kunnen wel naar voren komen in gespreken met 

sleutelpersonen. 

 

1.3 Hoofdstukindeling 

Het onderzoek start in hoofdstuk 2 met een uitgebreide literatuurstudie naar de oorzaken van 

problemen in stadsbuurten. De theorieën daarover zijn in het hoofdstuk verweven met recente macro-

ontwikkelingen zoals die zich de afgelopen decennia hebben afgespeeld op economisch, sociaal en 

politiek gebied. In hetzelfde hoofdstuk wordt de discussie omtrent het toepassen van sectoraal of 

gebiedsgericht beleid aangehaald. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 gekeken naar de geschiedenis van 

het beleid dat er vanuit de Nederlandse overheid is toegepast op specifieke wijken en de gedachte 

daarachter. Voordat dat gedaan wordt, wordt de Nederlandse situatie eerst kort gekarakteriseerd.  

In hoofdstuk 4 wordt er verder ingezoomd; eerst op het stedelijke schaalniveau, waar de lokale 

context geanalyseerd wordt en gekeken wordt op welke manier er gebiedsgericht beleid is toegepast 

in Schiedamse wijken, en vervolgens verder op het wijkniveau. Daarin wordt een beeld geschetst van 

Nieuwland en Oost met behulp van cijfer- en beeldmateriaal, waarna er dieper wordt ingegaan op de 

aard en oorsprong van de problemen met behulp van de uitkomsten van de interviews. Dat laatste 

gebeurt in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt er vervolgens gekeken naar de criteria die het Rijk heeft 

gehanteerd bij de selectie van aandachtswijken in Nederland; eerst naar die van de top 40 wijken, 

vervolgens naar die van de 40+ wijken. Daarna wordt de discussie over die eerste methode onder loep 

genomen. Over de selectie van de 40+ wijken, die onder andere met de Leefbaarometer tot stand is 

gekomen, is nauwelijks discussie op gang gekomen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 

het in dit beleid om veel minder geld gaat. Aan de hand van de uitkomsten van het empirisch 

onderzoek in de Schiedamse wijken wordt daarover vervolgens alsnog een discussie aangewakkerd. 

Hoofdstuk 7 is het laatste hoofdstuk waarin de conclusies worden gepresenteerd en antwoord wordt 

gegeven op de hoofdvraag. Bovendien worden daarin een aantal beleidsaanbevelingen gedaan. 
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2 Literatuurstudie 

 

 

In dit hoofdstuk wordt de belangrijkste wetenschappelijke literatuur besproken die zich richt op het 

verval van buurten. Het is opgebouwd uit vijf paragrafen, waarvan de eerste twee gaan over theorieën 

van buurtverval. Er is onderscheid gemaakt tussen interne processen – die vanuit de buurt te 

verklaren zijn, en externe processen – die vanuit factoren buiten de buurt te verklaren zijn. Er zijn in 

de loop der jaren zowel veel interne, externe, als gecombineerde theorieën ontwikkeld die zich richten 

op het verklaren het verval van buurten. In een boek over massahuisvesting in Europa (Rowlands et 

al., 2009) bieden Van Beckhoven et al. (2009) een zeer bruikbare samenvatting van de in de loop der 

jaren ontwikkelde theorieën over dit onderwerp. Daarom wordt het als leidraad genomen in het begin 

van deze literatuurstudie, aangevuld met andere onderzoeken. Na de externe verklaringen van 

paragraaf 2 wordt in paragraaf 3 besproken welke macro-ontwikkelingen in de westerse wereld dan 

belangrijk zijn geweest voor de ontwikkelingen van steden en hun buurten. Het gaat zowel om 

ontwikkelingen op economisch vlak, als op politiek en demografisch vlak. In de vierde paragraaf 

wordt aan de hand van de in de eerste twee paragrafen genoemde verklaringen bezien op welke 

manier problemen in buurten het best aangepakt kunnen worden. Daarbij worden de voor- en 

nadelen van gebiedsgericht beleid besproken en discussie daaromtrent aangehaald. Ten slotte wordt 

in paragraaf 5 de conclusie van het hoofdstuk gepresenteerd aan de hand van een conceptueel model. 

Allereerst wordt er hieronder kort ingegaan op de aard van buurten. 

 

Galster (2001) definieert het begrip buurt als volgt: ‘De bundeling van ruimtelijk gebaseerde 

eigenschappen die worden geassocieerd met clusters van woningen, soms in samenhang met ander  

vormen van grondgebruik. Ze hebben altijd een aantal verschillende soorten kenmerken: structurele, 

infrastructurele, demografische, klassenstatus, belasting/openbare voorzieningen, omgevings-, 

nabijheids-, politieke, sociale interactieve en sentimentele kenmerken. Deze kenmerken zijn het gevolg 

van eerdere en huidige stromen van huishoudens, financiële bronnen, sociaal-psychologische bronnen 

en tijdsbronnen in een buurt. Vier hoofdgebruikers maken beslissingen omtrent deze bronnen: 

huishoudens, bedrijven, vastgoedeigenaren, en de lokale overheid. Zij zijn de producenten, maar 

tegelijkertijd ook de consumenten van een buurt. In het vervolg van het hoofdstuk wordt duidelijk dat 

verschillende auteurs en stromingen verschillende belangen toebedelen aan verschillende kenmerken, 

bronnen en hoofdgebruikers. 

 

2.1. Interne verklaringen 

De fysieke kenmerken van een buurt zijn lang dominant is geweest als verklaring voor het verval van 

een buurt. Grootte, dichtheid, hoogte en design zijn noemenswaardig, maar met name van belang is 

de initiële kwaliteit van woningen. Power (1997) bijvoorbeeld, dicht een belangrijke rol toe aan 

negatieve kenmerken van de fysieke omgeving. Die zouden een belangrijke verklaring voor sociale 

problemen vormen. Een voorbeeld is dat het grauwe uiterlijk en de talrijke grotendeels verlaten 

publieke ruimten van sommige flats onveiligheidsgevoelens in de hand zouden werken. Een ander 

voorbeeld is de (zowel aanvaarde als bekritiseerde) broken windows-theorie (Wilson & Kelling, 1982), 

waarin kleine vormen van ordeverstoring (graffiti, afval, gebroken ramen) kunnen zorgen voor een 

neerwaartse spiraal. Toch menen Van Beckhoven en collega’s dat Power teveel nadruk legt op fysieke 

kenmerken en dat deze lang niet de enige kenmerken zijn die van belang zijn. 

In de behaviorale benadering draait het vooral om de bewoners als actor. Bewoners zijn altijd in een 

bepaalde mate tevreden over hun woonbuurt. Die gevoelens hoeven niet altijd rationeel te zijn, maar 

bepalen wel voor een groot deel of iemand er bijvoorbeeld voor kiest om te verhuizen (Firey, 1947). 

Volgens Temkin & Rohe (1998) is het belangrijk in welke mate buurtbewoners hun gevoelens weten 

over te brengen aan actoren met macht. Deze invloed van die actoren kan afhankelijk van de context 

redelijk groot zijn, en de invloed van bewoners daardoor dus ook. Daarbij komt het concept collective 

efficacy om de hoek kijken; het vermogen van een groep om een doel te bereiken (Sampson et al., 1997). 
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Dat heeft veel te maken met sociale cohesie. Buurten met een sterke sociale cohesie zouden beter in 

staat zijn om te gaan met negatieve veranderingen dan buurten die zwak scoren op dat punt. De 

afbraak van sociale relaties is in de behaviorale benadering de belangrijkste oorzaak voor het verval 

van een buurt. De vraag rijst dan of sociale cohesie niet simpelweg het gevolg is van de 

bevolkingssamenstelling in een buurt. Sommige onderzoeken steunen deze gedachte. Zo vond Varady 

(1986) dat vertrouwen in de buurt vooral het gevolg is van verandering in de bevolkingssamenstelling 

en vonden Dekker & Bolt (2005) dat de bevolkingssamenstelling invloed heeft op de gehechtheid aan 

de buurt. 

Andere verklaringen die zich richten op de invloed die bewoners zelf hebben op de situatie in een 

buurt of wijk gaan over negatieve beïnvloeding. Zo beschrijft Galster (2001) vier soorten interne 

sociale processen waardoor bewoners invloed op elkaar kunnen uitoefenen: collective socialisation, 

contagion, gaming en preference models.  De eerste twee zijn gaan over collectieve (inter)actie, terwijl 

de laatste twee meer gaan over individuele houdingen en gedragingen. Het proces dat collective 

socialisation genoemd wordt betreft de rol die sociale groepen uitoefenen op het vormen van houding, 

waarden en gedrag van een individu. Een voorbeeld hiervan is het rekruteren van kinderen door 

gangs die daarmee hun macht willen versterken in die buurt. De kinderen hebben vaak geen keus, 

maar als ze eenmaal lid zijn van de gang veranderen hun houding, waarden en gedrag. Tegelijkertijd 

kan het bijvoorbeeld ook gaan om de aan- of afwezigheid van rolmodellen (Leventhal & Brooks-

Gunn, 2000). Contagion (besmetting) is het idee dat wanneer hun buurtbewoners non-normatief 

gedrag vertonen individuen meer geneigd zullen zijn dat gedrag over te nemen. Als simpel voorbeeld 

is het beginnen met roken doordat vrienden ook roken. Datzelfde proces kan zich bijvoorbeeld 

voordoen bij het betrokken raken bij criminele activiteiten. 

Bij gaming draait het om het idee dat de kosten en baten in een buurt afhangen van individuen die 

geneigd zijn keuzes te baseren op de keuze van anderen omdat er pas voordeel uit een situatie wordt 

gehaald als meerdere individuen dezelfde keuze maken. Een voorbeeld is iemand die in een 

verloederde buurt woont die wel veel potentie heeft. Deze persoon zal pas geneigd zijn te investeren 

in zijn woning (bijvoorbeeld de gevel) als andere mensen in de buurt dat ook doen. Alleen dan heeft 

zijn investering pas een waardevermeerdering van het huis tot gevolg, omdat de hele buurt dan 

aantrekkelijker zal worden. Preference models gaan over het idee dat individuen reageren op een 

situatie die wordt veroorzaakt door anderen of exogene gebeurtenissen als die situatie onder hun 

tolerantieniveau komt. Een voorbeeld hiervan is als er steeds meer ‘ongewenste huishoudens’ 

(bijvoorbeeld allochtonen) in een buurt gaan wonen. De oude bewoners die het minst tolerant staan 

tegenover deze groep zullen als eerst geneigd zijn te verhuizen. Als hun woningen vervolgens over 

worden genomen door meer ongewenste huishoudens zullen steeds meer oude bewoners geneigd zijn 

te verhuizen. In sommige studies is op zoek gegaan naar het tipping point, het punt waarop dit proces 

zich snel versterkt (Temkin & Rohe, 1996). In de Verenigde Staten zou dat voor ‘witte’ huishoudens 

liggen op 20% ‘zwarten’. Als dat percentage overschreden zou worden zouden er veel witte 

huishoudens verhuizen en zou de buurt snel zwart kleuren (Clark, 1991). 

 

2.2 Externe en gecombineerde verklaringen 

Naast theorieën die verklaringen voor buurtverval binnen de buurt zoeken zijn er ook theorieën die 

zoeken naar verklaringen buiten de buurt. Aan de basis van de meeste theorieën die uitgaan van de 

invloed van externe factoren staat het grootstedelijke woningmarktmodel (Rothenberg et al., 1991). 

Dat gaat er vanuit gaat dat de woningmarkt bestaat uit verschillende deelmarkten (bijvoorbeeld 

goedkope huurwoningen, suburbane eengezinswoningen, of vooroorlogse tweekappers), die allen een 

eigen vraag en aanbod kennen. Buurten zijn vaak homogeen, er staan vaak dezelfde type woningen. 

Wanneer er veranderingen plaatsvinden in de vraag of aanbod van een bepaalde deelmarkt, vinden er 

automatisch ook veranderingen plaats in de buurt waar dat type woningen veel voorkomt. De 

buurten hebben ook relatieve invloed op elkaar doordat er altijd gewilde en minder gewilde buurten 

zijn. Vaak (maar zeker niet altijd) komen nieuwe buurten bijvoorbeeld bovenaan de hiërarchie te 

staan, waardoor de relatieve kwaliteit van de buurt die daar eerst stond daalt. Overigens zou vandaag 
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de dag kritiek op het model geleverd kunnen worden omdat het er vanuit gaat dat buurten homogeen 

zijn. In tijden waarin het mixen van sociaal-economische groepen in een buurt populair is (Bolt & Van 

Kempen, 2008), is het relevant om af te vragen in hoeverre dat nog waar is.  

Een voorbeeld van een theorie die uitgaat van het bestaan van een regionale woningmarkt komt van 

de human ecology benadering en is al voor de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld door de beroemde 

Chicago School. Het concept van filtering (Hoyt, 1939) gaat ervan uit dat buurten na hun oplevering 

altijd in waarde verminderen, niet alleen absoluut door veroudering, maar ook relatief doordat er 

telkens nieuwe buurten worden bijgebouwd. Deze buurten komen dan weer aan de top van de 

woningmarkt. Filtering staat centraal in het life cycle model. Hierin is de ontwikkeling van een buurt in 

een aantal periodes vastgelegd. Hoover & Vernon (1959) onderscheiden ontwikkeling, transitie, 

declassering, uitdunning en uiteindelijk vernieuwing (Schwirian, 1983). 

De kritiek op deze modellen is evident: lang niet alle buurten volgen hetzelfde pad. Zo kan de 

populariteit van jaren dertig-woningen in Nederland er niet mee verklaard worden. Bovendien 

worden sommige buurten bewust gebouwd voor een lagere inkomensgroep. Die buurten 

(bijvoorbeeld buurten met veel sociale huurwoningen) zullen daarom bij hun oplevering al niet aan de 

top van de woningmarkt komen te staan. Dergelijke buurten hebben ook een eigen 

bevolkingssamenstelling die er soms voor kan zorgen dat een buurt vanaf het begin een bepaalde 

reputatie opgeplakt kan krijgen (bijvoorbeeld als immigrantenwijk). Andere kritiek komt wederom uit 

de behaviorale geografie, en stelt dat de theorie voorbij gaat aan de invloed die bewoners zelf kunnen 

hebben op hun situatie (zie ook paragraaf 2.1). Firey meende in 1947 al dat het verhuisredenen niet 

puur economisch zijn, maar ook een sentimentele of symbolische waarde kunnen hebben. 

Schwirian (1983) is aanhanger van het life cycle model en probeert de genoemde kritiek erin te 

verwerken. Hij voegt daarom manieren toe waarop veranderingen in de life cycle kunnen optreden, 

en onderscheidt er vier: de relatieve groei van nieuwe huisvesting en bevolking, veranderingen in de 

toegankelijkheid van banen in de stad, de mate waarin bewoners in staat zijn bronnen te mobiliseren 

om veranderingen te weerstaan, en de mate van invloed die de overheid probeert uit te oefenen op 

een buurt. 

 

William Grisgby en zijn collega’s (1987) waren één van de eersten die kritiek hadden op het 

wijdverbreide idee dat het verouderen van de woningvoorraad de belangrijkste oorzaak voor 

buurtverval is (Megbolugbe et al., 1996). Zij stelden dat fysiek verval niet de oorzaak, maar juist het 

gevolg is van veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Ze gingen naast filtering ook uit van het 

concept van successie. Dit is eveneens ontwikkeld door een lid van de Chicago School, Burgess (1925). 

Het concept lijkt op dat van Hoyt, alleen richtte dat zich op het aanbod, terwijl Burgess juist oog had 

voor de vraagzijde. Buurten werden volgens het principe van invasie en successie telkens bewoond 

door een bepaalde inkomensgroep. Hierin is invasie het mechanisme dat leidt tot neerwaartse filtering 

van de woningvoorraad. Overigens vindt er tegelijkertijd bij huishoudens juist opwaartse filtering 

plaats, omdat zij doorgaans naar een betere woning verhuizen. 

Het model van Grigsby et al. start met veranderingen in de sociale en economische variabelen van een 

buurt, zoals het aantal huishoudens en de samenstelling en het inkomen daarvan, de relatieve kosten 

van huisvesting en het beleid in de publieke sector. Deze factoren dwingen huishoudens, die acteren 

in een systeem van huizenaanbieders en marktintermediairs, ertoe beslissingen te nemen al dan niet te 

investeren in hun woning of te verhuizen. Zo’n beslissing kan ook geforceerd worden (bijvoorbeeld bij 

sloop). Door de genomen beslissingen veranderen zowel de kenmerken van de woningen, als 

kenmerken van de buurt. Daarin is met name de verandering in de bevolkingssamenstelling 

belangrijk, omdat bewoners bij verandering constant moeten afwegen of ze investeren of verhuizen. 

Van Beckhoven et al. (2009) uiten kritiek op Grigsby omdat de krachten achter buurtverval 

onpersoonlijk zouden zijn. Omdat er geen aandacht aan hen wordt besteed, wordt er gesuggereerd 

dat bewoners geen invloed zouden hebben op hun eigen situatie (zie paragraaf 2.1). Toch is Grigsby 

erg belangrijk geweest in de theorie over buurtverandering. Hij was één van de eerste wetenschappers 

die een dergelijk uitgebreid model opstelde en was vooral belangrijk omdat hij externe processen zo 
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belangrijk achtte (Megbolugbe et al., 1996). Economische, politieke en demografische processen en 

overheidsbeleid op stadsregionale, landelijke of soms nog grotere schaal, kunnen grote invloed 

hebben op veranderingen op het buurtniveau. Aan dergelijke huidige ontwikkelingen en trends wordt 

later in dit hoofdstuk aandacht besteed. 

 

Een belangrijk model in de theorie over buurtverval is dat van Niels Prak en Hugo Priemus (1986). 

Hierbij moet opgemerkt worden dat dat model zich specifiek richt op verval in grootschalige 

naoorlogse sociale woningcomplexen. Desalniettemin is het model relevant voor buurtverval in het 

algemeen. Het idee van de twee auteurs was dat het verval veroorzaakt wordt door drie neerwaartse 

spiralen: sociaal verval, economisch verval en technische verval. Later werden nog aspecten van urban 

design (e.g. locatie, leefomgeving, voorzieningenniveau) en reputatie/imago toegevoegd. 

Het sociale verval draait om veranderingen in de bevolkingssamenstelling van de wijk. Sociale 

problemen als vandalisme en criminaliteit nemen dan toe als gevolg van de intrede van steeds meer 

lage inkomensgroepen. Door de toename van die sociale problemen daalt de aantrekkelijkheid van de 

buurt en herhaalt het proces zich. Leegstand en hoge woningomloop zorgen in combinatie met 

vandalisme voor technisch verval van de woningen in een buurt. Ook Prak & Priemus dichten hierbij 

een belangrijke rol toe aan de initiële kwaliteit van de woningen. Sociale en technische problemen 

zorgen voor economische problemen in de zin dat huiseigenaren door deze problemen minder 

inkomsten genereren en meer uitgaven hebben aan onderhoud. Gevolgen van dit economisch verval 

zijn dan versoepeling van de allocatieregels voor huurders en daling van het onderhoud. Deze 

gevolgen zorgen op hun beurt voor meer sociale en economische problemen (meer lage inkomens en 

verdere verloedering van de woningvoorraad). Ideeën van Power (1997) over vicieuze cirkels van 

fysieke, sociale, economische en organisatorische processen als oorzaak van buurtverval lijken 

gebaseerd op dit model. 

Prak & Priemus waren één van de eersten die het aandeel sociale huurwoningen als belangrijke 

determinant voor een model van buurtverval zagen. Huiseigenaren hebben veel meer belang bij  het 

tegengaan van verval in hun buurt dan huurders. Dat zorgt namelijk voor een daling van hun 

woningwaarde. Ze zijn daarom veel sneller geneigd te investeren in hun eigen woning en 

woonomgeving. Kritiek op het model (Van Beckhoven et al., 2009) concentreert zich op 

onduidelijkheid rondom het beginpunt van het verval en het feit dat alles in het model negatief lijkt te 

werken en er nauwelijks ruimte is voor oplossingen. 

 

Een totaal andere benadering op het verval van buurten komt uit de politieke economie. Die 

benadering verklaart het fenomeen vanuit een breder perspectief van stedelijke verandering. Dat 

houdt in dat bewoners nauwelijks invloed hebben op hun buurt. De macht ligt voor het grootste 

gedeelte bij zogenaamde urban growth machines (Molotch, 1976) die bestaan uit coalities van de 

stedelijke elites die buurten alleen gebruiken om macht te winnen en geld te verdienen. De stabiliteit 

in een stad en dus ook in haar buurten is primair het gevolg van de acties van deze growth machines, 

die bijvoorbeeld bestaan uit banken, vastgoedhandelaren en projectontwikkelaars. Degenen met geld 

zijn altijd de winnaars; armen en minderheidsgroepen altijd de verliezers (Schwirian, 1989). 

Tot slot is er nog de institutionele benadering. Een belangrijke theorie die in die benadering past is die 

van Rex & Moore (1967), die rol van publieke en private instituties belichten. De situatie op de 

woningmarkt wordt volgens hen niet alleen bepaald door prijsmechanismen, maar ook door het 

distributiebeleid van deze instituties. Het gewenste woningtype van mensen is niet overal beschikbaar 

en daardoor niet voor iedereen toegankelijk. De invloed van de overheid wordt eveneens als 

belangrijke factor gezien voor buurtverandering. Zo kunnen dalende uitkeringen (bijvoorbeeld door 

economische stagnatie of verschuivende politieke verhoudingen) er bijvoorbeeld voor zorgen dat 

mensen zonder baan terecht komen in de slechtste buurten, vaak in de sociale huursector. Daarnaast 

heeft de overheid ook invloed op de kenmerken van de woningen zelf, zoals de kwantiteit, kwaliteit, 

locatie en allocatie (Van Beckhoven et al., 2009). Soms wordt ook gewezen op het ontbreken van goed 

management (Power, 1997). Daarvoor wordt niet alleen de overheid verantwoordelijk gehouden, 
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maar vooral de eigenaren van de (huur)woningen in een wijk: woningcorporaties of particuliere 

verhuurders. 

Een andere theorie die past in de institutionele benadering gaat over de rol van zogenaamde 

‘gatekeepers’ (Pahl, 1975). Ook hierin wordt het idee dat buurtbewoners macht hebben verworpen, 

maar is het idee dat de macht vaak in handen ligt van individuele personen bij een overheid of 

woningcorporatie, maar ook bij hypotheekverstrekkers of vastgoedhandelaren.  

Het generieke beleid dat overheden op hogere schaalniveaus (nationaal, Europees) voeren is een 

voorbeeld van een macro-ontwikkeling die invloed kan hebben op de situatie in een buurt. Al eerder 

in deze paragraaf werd gewezen op het belang daarvan. Het kan bijvoorbeeld gaan om economische, 

technologische, demografische of politieke ontwikkelingen, of een combinatie daarvan. Engbersen 

(2009) bijvoorbeeld, ziet selectieve migratieprocessen, de historisch gegroeide woningvoorraad, 

ontwikkelingen in de stedelijke economie en arbeidsmarkt en de criminaliteitsontwikkeling als de 

hoofdfactoren die een rol spelen in het verklaren van grootstedelijke problematiek. Deze factoren zijn 

stadsoverstijgend en soms landelijk, maar hebben grote invloed op de maatschappelijke positie en 

ontwikkelingsmogelijkheden van bewoners in achterstandwijken. In de volgende paragraaf wordt een 

overzicht gegeven van de belangrijkste macro-ontwikkelingen van de afgelopen decennia. 

 

2.3 Macro-ontwikkelingen 

Er zijn een aantal aan elkaar gerelateerde processen te onderscheiden die de ontwikkelingen in 

Westerse steden de afgelopen decennia hebben gekarakteriseerd. In het model hieronder worden de 

belangrijkste processen voor Noord-Amerikaanse steden onderscheiden. Hoewel het model specifiek 

is voor steden op dit continent, is het ook zeer relevant voor Europese steden. Eén en ander wordt 

verduidelijkt alvorens de verschillen met Europa worden aangestipt. 
 

 

Figuur 2.1: Conceptueel model van ontwikkelingen die leiden tot of het gevolg zijn van buurtverandering 

 
Bron: Doucet, B. (2010), The Changing North American City and it’s Impact on Neighbourhoods: the Case of Toronto, Canada. Hoorcollege 

Cursus Cities and Neighbourhoods, Masterprogramma Urban Geography, Universiteit Utrecht 

 

 

Globalisering staat bovenaan het model en wordt gezien als de drijvende kracht achter processen die 

worden geassocieerd met het post-fordisme: de-industrialisatie, de opkomst van de dienstensector en 

de suburbanisatie van de industrie. Hierbij wordt primair het mondiaal dichter bij elkaar komen van 

economieën bedoeld waarin kapitaal steeds internationaler wordt. Tegelijkertijd heeft er in die 
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economie in de tweede helft van de vorige eeuw in steden een omschakeling in de oriëntatie 

plaatsgevonden van productie naar diensten. Noord-Amerikaanse steden zijn, door hun jongere 

geschiedenis meer nog dan Europese steden, vaak gegroeid aan de hand van de industrie die vaak 

gelegen was aan een oceaan, meer of spoorweg. In de buurt daarvan bevond zich meestal de 

huisvesting van de arbeiders, die – doordat vervoersnetwerken nog nauwelijks ontwikkeld waren – 

dichtbij hun werk moesten wonen.  

Deze situatie veranderde echter. Industriële bedrijven hadden steeds meer behoefte aan ruimte die 

niet voorhanden was op de huidige locaties. Tegelijkertijd vonden er belangrijke technologische 

ontwikkelingen plaats waardoor het autobezit razendsnel steeg en openbaar vervoersnetwerken 

verbeterden. Daardoor werd het voor de industrie mogelijk om zich te verplaatsen naar de randen van 

steden; werknemers waren in staat daar naar toe te reizen. Nieuwe spoorwegen naar die locaties 

werden aangelegd, maar ook het vrachtwagengebruik steeg. Toch was er ook enorm veel industrie die 

het hoofd niet boven water kon houden door de concurrentie met lage lonenlanden. 

Door die laatste ontwikkeling transformeerde de stedelijke economie zich verder naar een meer op de 

dienstensector gerichte economie. De Central Business Districts (CBD’s) werden het domein van de 

‘FIRE’ (Finance, Insurance and Real Estate)-sector. De hogere inkomens die werkzaam waren in die 

sector kwamen door veranderende consumptiepatronen en de op dat moment relatief lage 

huizenprijzen ook steeds vaker in de binnensteden wonen. De ‘witte boorden’ vervingen de ‘blauwe 

boorden’, die steeds vaker in de suburbs gingen wonen (Caulfield, 1994). Datzelfde gold voor 

immigranten die naar verhouding veel vaker laagbetaalde banen hebben; óf in de overgebleven 

industrie, óf in sectoren die de FIRE-sector ondersteunen. Waar de traditionele immigrantenbuurten 

voorheen rond het CBD lagen, zijn deze met de industrie mee verhuisd en juist te vinden in de 

buitenwijken. Toronto staat bijvoorbeeld bekend om zijn grote Portugese gemeenschap. Maar hoewel 

er nog steeds een buurt in de binnenstad Little Portugal wordt genoemd, zijn de meeste mensen van 

Portugese afkomst allang naar de suburbs verhuisd (Texeira, 2007). Een ander voorbeeld is de 

opkomst van een nieuw – en veel groter – Chinatown in Flushing, Queens, in New York, doordat het 

oude Chinatown in Manhattan voornamelijk in handen is gekomen van de rijkste Chinese 

immigranten die de nieuwste (en allerarmste) immigranten uitbuiten (Lin, 1995). 

De lage inkomensgroepen, waaronder zwarten (in de Amerikaanse situatie) en immigranten trokken 

naar de suburbs. Dat was meestal alleen mogelijk voor mensen met een baan. Op die manier bleven 

alleen de truly disadvantaged (Wilson, 1987) achter in de binnensteden, vaak in sociale huisvesting. 

Deze nieuwe onderklasse kenmerkt zich door eenoudergezinnen, afhankelijkheid van uitkeringen en 

werkloosheid.  

Marcuse & Van Kempen (2000) wijzen op een aantal nieuwe ‘sociaal-economische formaties’ die zijn 

ontstaan door processen van globalisering en veranderingen die te maken hebben met de 

omschakeling van de economie naar het post-fordisme. Naast gegentrificeerde buurten en gated 

communities voor de midden- en hoge inkomens en edge cities aan de randen van steden voor de 

middenklasse onderscheiden ze etnische enclaves, de nieuwe versie van de woongebieden van de 

traditionele arbeidersklasse. Deze bestaat tegenwoordig voor een groot gedeelte uit immigranten, die 

door hun laag betaalde werk gedwongen zijn, maar wellicht ook een voorkeur hebben om bij elkaar te 

wonen. Daarnaast zijn er nog de getto’s, waar de allerarmsten van de samenleving wonen zonder 

uitzicht op een betere toekomst. Deze komen volgens de auteurs alleen in de Verenigde Staten voor. 

Het is volgens hen een nieuwe vorm van armoede, omdat de bewoners uitgesloten zijn van 

conjunctuurveranderingen. Vroeger zou het beter met de armsten gaan als de economie aantrok en 

weer meer banen beschikbaar kwamen. Tegenwoordig hebben deze mensen daar door processen van 

discriminatie en de afwezigheid van overheidsactie geen kans meer op. 

Wacquant (2007) wijst in dit opzicht op het ontstaan van een ‘new regime of marginality’. Ook volgens 

hem zijn er bepaalde buurten waarmee het zo slecht gaat dat ze afgezonderd zijn geraakt van 

nationale en mondiale economieën. Dat heeft te maken met het verdwijnen van het fordisme en de 

keynesiaanse staat: de zekerheid van de industriële banen is verdwenen, terwijl de overheid de 

economie vrij spel geeft. Daardoor is de structurele werkloosheid toegenomen. Tegelijkertijd is het 
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sociale zekerheidsstelsel langzaam uitgehold. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad dat er 

een groep mensen is ontstaan dat geen uitzicht heeft op een betere toekomst. Ze leven geconcentreerd 

in buurten die in toenemende mate te maken hebben met stigmatisering. Door toenemende sociale 

uitsluiting ontbindt ook het idee van place. Waar mensen die hun baan verliezen vroeger vaak nog 

konden terugvallen op het sociale netwerk in de buurt, zijn de meeste van hun buurtbewoners nu zelf 

ook vaak werkloos. Gemeenschaps- en ‘thuis’-gevoelens nemen daardoor af, net als de sociale 

participatie. Waar deze buurten vroeger ‘inner-city slums of hope’ worden genoemd, past de term 

‘squatter settlements of despair’ (Eckstein, 1990) nu beter. In tegenstelling tot Marcuse & Van Kempen, 

meent Wacquant dat deze problemen niet alleen spelen in Amerikaanse steden, maar langzaam ook in 

Europese, met de Franse banlieues als beste voorbeeld. 

 

In de literatuur is veel geschreven over de polarisatie die al dan niet zou zijn toegenomen in de 

tweede helft van de vorige eeuw. Volgens verschillende auteurs zijn de rijken zijn rijker geworden en 

de armen armer, en uit zich dat ook ruimtelijk (e.g. Mollenkopf & Castells; 1991, Fainstein et al.; 1992). 

Interessant is de discussie tussen Saskia Sassen en Chris Hamnett. Als onderdeel van haar Global City 

thesis (1991) bemerkt Sassen (1986) een groeiende sociale polarisatie als gevolg van de economische 

herstructurering die in wereldsteden plaatsvindt. De omschakeling van industrie naar diensten zorgt 

volgens haar voor een polarisatie in de inkomens- en werkgelegenheidsstructuur. De bovenkant van 

die structuur wordt bevolkt door de managers en business professionals die werken in het CBD en 

wonen in de buurten daaromheen. Aan de onderkant staan de laaggeschoolden met laagbetaald werk, 

die bijvoorbeeld in de schoonmaak of catering werken. De middenklasse trekt weg en de twee 

groepen raken ook ruimtelijk gepolariseerd. De aanwezigheid van laagbetaalde banen trekt volgens 

Sassen grote groepen immigranten aan, waardoor het effect nog eens versterkt wordt. 

Hamnett (1994, 1996), is het niet met haar eens en zegt dat de polarisatie wellicht voor New York en 

Los Angeles geldt (waar Sassen’s thesis op gebaseerd is), maar niet voor Europese steden. Dat heeft 

met name te maken met het effect van de sociale stelsels in Europa. Volgens hem is er sprake van 

professionalisering, waarin er wel meer hogere inkomens bijkomen, maar ook meer werklozen en 

inactieven, en niet meer lage inkomens. Europa kent een veel uitgebreider sociaal vangnet dan de 

Verenigde Staten, daardoor zijn laagopgeleiden veel minder geneigd een laagbetaalde baan aan te 

nemen en blijven ze langer van een uitkering leven. Daardoor komen er ook weinig laagbetaalde 

banen bij in de stedelijke economie. Hamnett’s redenering is dus tegenovergesteld aan die van Sassen 

die zegt dat immigranten (laagopgeleiden) het werk achterna gaan. Aanbod volgt de vraag niet, maar 

aanbod schept vraag, zegt Hamnett. 

Het uitgebreidere sociale vangnet is dus een belangrijk verschil tussen Europa en de Verenigde Staten. 

Op die manier heeft het proces van polarisatie nooit zo ver kunnen doordringen als in de 

Amerikaanse maatschappij. Maar er zijn meer verschillen. Zo is de ruimtelijke uitwerking van 

genoemde macroprocessen in Europese steden niet helemaal hetzelfde als in Noord-Amerikaanse 

steden. Doordat de meeste Europese steden veel ouder zijn dan hun Amerikaanse equivalenten is de 

invloed van industrialisatie sinds de 19e eeuw op de ruimtelijke patronen nooit zo groot geweest als in 

Amerikaanse steden; de binnenstedelijke delen van Europese steden bestonden al veel langer en 

hadden al een functie. Daardoor vestigde de industrie zich vanaf het begin af aan al aan de randen 

van de steden. Toen de periode van de-industrialisatie aanbrak ontstonden er daardoor geen grote 

verhuisstromen van de binnensteden naar de suburbs. Ook het proces van gentrification was in Europa 

minder sterk aanwezig als in Noord-Amerika, al is de invloed daarvan in sommige steden 

(bijvoorbeeld in Londen, zie Hamnett, 2003, of Berlijn, zie Levine, 2004) groter dan in anderen. 

Specifiek voor Europa is dat veel lagere inkomens in de tweede helft van de twintigste eeuw juist 

terecht kwamen in na de Tweede Wereldoorlog opgezette wooncomplexen, waarin zich concentraties 

van sociale huur in hoogbouw bevonden (Rowlands et al., 2009). Omdat deze complexen al snel 

onderaan de woningmarkt bungelden kwamen hier ook veel immigranten terecht. Toch zijn de 

aantallen immigranten in Europa lang niet zo hoog als die in Amerikaanse steden. 
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2.4 Gebiedsgericht beleid versus sectoraal beleid 

In de eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk zijn de belangrijkste verklaringen voor het verval van 

buurten besproken. De belangrijkste macro-ontwikkelingen van de afgelopen jaren – die ook een 

verklaringen vormen – zijn beschreven in de vorige paragraaf. Nu wordt in deze paragraaf gekeken 

op welke manier problemen in een wijk beschouwd moeten worden. Zijn de problemen puur het 

gevolg van sociale achterstanden in bijvoorbeeld opleiding en werk waar iets aan gedaan zou moeten 

worden? Of worden de problemen van mensen versterkt doordat ze in een bepaald geografisch 

gebied wonen, de zogenaamde buurteffecten (Eng.: neighbourhood effects of area effects)? Buurteffecten 

kunnen worden omschreven als de (al dan niet voorkomende) invloed die het wonen in een buurt 

heeft op de individuele bewoners van die buurt (Atkinson & Kintrea, 2001). De vier genoemde sociale 

processen van Galster (zie paragraaf 2.1) zijn voorbeelden van buurteffecten. Hoewel die processen 

voorbeelden zijn van effecten waarvan de oorzaak binnen de buurt te ligt, kan de oorsprong ervan 

ook buiten de buurt gevonden worden. De belangrijkste inhoudelijke redenen voor het toepassen van 

gebiedsgericht beleid is het tegengaan van buurteffecten (Skifter Andersen, 2002; Andersson & 

Musterd, 2005). Daarom worden deze hier uitgebreid besproken.  

Er zijn verschillende indelingen gemaakt die categoriseren op welke manier buurteffecten kunnen 

voorkomen (e.g. Manski, 1993; Leventhal & Brooks-Gunn, 2000; Jencks & Mayer, 2001; Friedrichs et al., 

2003). De meeste logische en complete indeling is naar mijn mening die van Small & Newman (2001). 

Zij onderscheiden twee algemene categorieën: socialisatiemechanismen – die beschrijven hoe buurten 

de mensen die erin opgroeien ‘socialiseren’ – en instrumentele mechanismen – die beschrijven hoe 

individuele mogelijkheden worden beperkt door buurtomstandigheden. Beide omvatten meerdere 

modellen. Onder socialisatiemechanismen vallen: 

- Het epidemic model wordt ook wel contagion model genoemd en is al eerder besproken. Het 

draait om het idee dat als veel individuen zich op een bepaalde manier gedragen, de kans 

groot is dat een individu zich op dezelfde manier gaat gedragen; 

- Het collective socialisation model is eveneens al besproken en draait om het ontbreken van 

rolmodellen; 

- Het institutional model beweert dat mensen die geen bewoner zijn maar wel betrokken zijn bij 

een institutie in de buurt (bijvoorbeeld een leraar of politieagent) bewoners van een buurt 

anders behandelen als de buurt arm is; 

- Het linguistic isolation model refereert aan het ontstaan van een straattaal in (raciaal) 

gesegregeerde buurten die afwijkt van de standaardtaal (bijvoorbeeld Algemeen Beschaafd 

Nederlands of Standard American English). Daardoor doen inwoners het slechter op school 

en in sollicitatiegesprekken; 

- Het relative deprivation model gaat er vanuit dat arme kinderen slechter af zijn in rijke dan in 

arme buurten. Omdat ze worden beoordeeld op hun economische positie en zichzelf 

vergelijken met hun rijkere omgeving hebben die kinderen minder zelfvertrouwen. Dat heeft 

dan vaak deviantie als gevolg; 

- Het oppositional culture model beweert dat segregatie en/of armoede het ontstaan van een 

cultuur veroorzaakt die tegengesteld is aan normen en waarden uit de mainstream cultuur. 

Waar bovenstaande modellen vooral van toepassing zijn op kinderen en jongeren, zijn onderstaande 

instrumentele mechanismen vooral gericht op volwassenen. Onderscheiden worden: 

- Het networks isolation model draait om het idee dat langdurige werkloosheid leidt tot het 

vervagen van connecties met het sociale netwerk van werkenden, dat leidt tot het moeilijker 

worden van het krijgen van informatie over (mogelijke) banen;  

- Het resource model gaat er vanuit dat het voor ouders in arme buurten moeilijker is om hun 

kinderen op te voeden, vanwege de lage kwaliteit van of gebrek aan voorzieningen als 

scholen, kerken, recreatiegebieden en kinderopvang;  

- Het limitation of political alliance model beweert dat het voor mensen in arme buurten (vooral 

langs raciale lijnen) moeilijker is om steun te vinden om enige politieke macht te verwerven. 
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Daardoor is het moeilijk om de voorzieningen zoals genoemd in het resource model naar de 

wijk te krijgen. 

Daarnaast is er volgens Small & Newman nog een model, dat niet gaat over de effecten op individuen, 

maar op criminaliteit in een buurt. Dit model gaat er vanuit dat sociale disorganisatie en het ontbreken 

van collectieve werkzaamheid (efficacy) in een buurt de hoofdoorzaak is voor delinquentie (Sampson 

et al., 1997). 

 

In de wetenschappelijke literatuur heerst verdeeldheid over de sterkte van de aanwezigheid van 

buurteffecten. Eensgezindheid is er wel over het feit dat de situatie in de Verenigde Staten minder 

rooskleurig is dan in Europa. Door allerlei structurele processen (zie paragraaf 2.3) zouden 

Amerikaanse steden verdeeld zijn geraakt in een groep met en een groep zonder kansen. De mensen 

in deze groep, de ‘truly disadvantaged’ hebben nauwelijks kansen in het leven omdat het ze ontbreekt 

aan de juiste contacten en rolmodellen (Wilson, 1987). Deze mensen wonen in getto’s waar negatieve 

dingen als werkloosheid, drugsgebruik en criminaliteit vaak aan de orde van de dag zijn. Er dreigt 

dan het gevaar van het ontstaan van een zogenaamde culture of poverty (Lewis, 1966), waarin 

bovengenoemde buurteffecten kunnen voorkomen. 

De vraag blijft echter welke effecten er precies voorkomen en in welke mate. Musterd et al. (2001) 

vonden bijvoorbeeld maar weinig bewijs voor de invloed van de buurt op de sociale mobiliteit van 

bewoners. Daarentegen vonden andere auteurs juist wel veel bewijs voor het bestaan van invloed van 

de buurt op kansen in de samenleving (Rosenbaum et al., 2002), sociale uitsluiting (Buck, 2001), 

opleidingsprestaties (Overman, 2002) en de acceptatie van afwijkend gedrag (Friedrichs & Blasius, 

2003). Kearns and Parkes (2003) vonden voor dat laatste punt juist geen steun. Volgens uitkomsten 

van het onderzoek van Atkinson & Kintrea (2001) heeft de buurt geen invloed op sociale isolatie, een 

kleine invloed op het al dan niet een keuze zijn om in de buurt te wonen, een matige invloed op 

sociale netwerken, een redelijke sterke invloed op werk en gezondheid en een sterke invloed op 

stigma en reputatie. 

Deze grote verscheidenheid komt onder andere doordat er nog geen perfecte manier is gevonden om 

de effecten te meten; iedere manier heeft voor- en nadelen (Friedrichs et al., 2003). Dezelfde auteurs 

wijzen op de grote verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten in termen van mate van 

uitsluiting. Om in de toekomst tot een meer eenduidig beeld te komen van de effecten van een buurt 

op de bewoners en verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten beter te kunnen vergelijken 

sommen zij een aantal variabelen op die moeten worden meegenomen in een onderzoek. Volgens hen 

zijn dat: individuele kenmerken, huishoudelijke kenmerken, endogene buurtvariabelen, exogene 

buurtvariabelen, stadsregionale kenmerken en sociale stelsels. 

 

De Nederlandse overheid heeft naast regulier sectoraal beleid de afgelopen jaren duidelijk ook 

gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Veel beleid is specifiek gericht op wijken waarbij 

geprobeerd wordt achterstanden en problemen in die wijken tegen te gaan. Ook in de rest van 

Europa wordt er veel gewerkt met deze area-based initiatives (Parkinson, 1998). Zoals gezegd vormt het 

voorkomen van buurteffecten het belangrijkste argument voor het toepassen van gebiedsgericht 

beleid. Andersson & Musterd (2005) maken onderscheid tussen structurele oorzaken van problemen 

en achterstanden, en oorzaken die te maken hebben met kenmerken van een gebied. Ze vinden dat de 

balans tussen die twee soorten in de beleidsvorming soms veel te ver uitslaat naar de 

gebiedskenmerken. Volgens hen zijn de argumenten voor gebiedsgericht beleid te veel gebaseerd op 

de Amerikaanse situatie en komen buurteffecten in Europa maar in zeer beperkte mate voor. Stedelijk 

beleid zou daarom veel meer gericht moeten zijn op structurele factoren als het lage opleidingsniveau 

en het gebrek aan sociale participatie die structurele problemen als armoede en werkloosheid kunnen 

tegengaan. Dit heeft de potentie alle mensen te kunnen helpen in plaats van alleen de mensen die in 

een achterstandswijk wonen. Door een focus op bepaalde wijken zou maar een zeer klein percentage 

van alle inwoners van een land met een sociaal-economische achterstand bereikt worden (zie ook Van 

Gent et al., 2007; Thomson, 2008). 



 - 21 - 

Interessant is dat Skifter Andersen (2002) – hoewel hij zich net als Andersson & Musterd baseert op 

kwantitatief empirisch onderzoek – een andere mening is toebedeeld. Hij gelooft juist dat 

buurteffecten wel groot zijn in Europa. Eén van de belangrijkste punten die hij noemt is het probleem 

van stigmatisering. Volgens Skifter Andersen is het cruciaal om stigmatisering tegen te gaan en 

daarmee de uitsluiting van buurten te voorkomen. Omdat Andersson & Musterd (2005) stigmatisering 

zien als één van de weinige effecten die wel voorkomen, net als vele auteurs met hen (e.g. Atkinson & 

Kintrea, 2001; Wacquant, 2007), vormen dit effect een belangrijk argument om gebiedsgericht beleid 

toe te passen. Als een wijk een slecht imago heeft is het logisch dat maatregelen omdat dat imago te 

verbeteren zich richten op de wijk zelf (ook al werkt het aanwijzen van zo’n wijk misschien in het 

begin juist verdere stigmatisering in de hand). 

Toch zijn er – naast het al dan niet voorkomen van buurteffecten – ook andere argumenten te 

verzinnen voor en tegen het toepassen van gebiedsgericht beleid. Volgens Kullberg (2007) 

bijvoorbeeld is het efficiënter om gebiedsgericht beleid toe te passen. Uit onderzoek van Galster (2006) 

is namelijk gebleken dat investeringen weinig zin hebben onder een bepaalde drempelwaarde. Omdat 

er simpelweg niet genoeg geld is kan er beter beperkt worden tot bepaalde wijken met concentraties 

van armen, zodat deze mensen echt vooruit geholpen kunnen worden. Andersen & Van Kempen 

(2003) noemen efficiëntie ook als groot voordeel. Ze merken op dat de focus op bepaalde gebieden een 

platform biedt om integratief beleid toe te passen. Zo kunnen er bijvoorbeeld tegelijkertijd zowel 

fysieke als sociale problemen worden aangepakt. Daarnaast noemen zij dat het voordelig kan werken 

als meerdere actoren direct betrokken zijn. Verder zijn de resultaten van het beleid relatief snel 

zichtbaar doordat de ingrepen zich op een laag schaalniveau afspelen. Dat kan als positief worden 

ervaren door betrokkenen, maar kan ook negatief werken omdat de lange termijn uit het oog verloren 

kan worden. Daarnaast schuilt er een risico in dat politici of beleidsmakers een dergelijk project als 

prestigeproject gaan zien of een manier om snel carrière te maken. Een belangrijker nadeel is echter 

dat alle aandacht uitgaat naar de slechtst scorende gebieden, terwijl de gebieden die iets minder slecht 

scoren helemaal geen aandacht krijgen. Bovendien dreigen waterbedeffecten, de verplaatsing van 

problemen naar andere gebieden. In het algemeen schuilt het gevaar dat de aandacht wordt afgeleid 

van andere gebieden door de focus op één bepaald gebied. Tot slot kan het labelen van een gebied als 

‘problematisch’, ook juist verder stigmatiserend werken. Concluderend zijn Andersen & Van Kempen 

niet intrinsiek tegen gebiedsgericht beleid, zolang er maar rekening wordt gehouden met de nadelen. 

 

2.5 Conclusie 

Het hoofdstuk wordt samengevat aan de hand van onderstaand model. Hierin zijn de belangrijkste 

concepten die te maken hebben met het verval van buurten ingekaderd en worden verbanden 

getoond. Er is wederom onderscheid gemaakt tussen interne en externe factoren. Onder interne 

factoren vallen bijvoorbeeld interne sociale processen, de buurt- of wijkeconomie en de kwaliteit van 

de woningen en openbare ruimte in de wijk. Met externe factoren worden bredere demografische, 

economische en politieke ontwikkelingen bedoeld, maar ook de mogelijke invloed van growth 

machines en de rol die een overheid kan hebben. (Combinaties van) deze factoren kunnen zorgen 

voor veranderingen in de samenstelling van de bevolking, de mate van sociale cohesie en het imago 

van de buurt. Belangrijk hierin is de initiële status en kwaliteit van de buurt en de woningen in de 

buurt, maar ook de reactie van bewoners en andere actoren – zoals de overheid – op veranderingen. 

Het gaat hierbij dus om de reactie van de overheid op veranderingen in een buurt, terwijl met de rol 

van de overheid in de externe verklaringen invloed wordt bedoeld die de overheid heeft in 

bijvoorbeeld het sociale stelsel of de allocatie van woningen (zie p. 14). Veranderingen in de 

samenstelling van de bevolking, de mate van sociale cohesie en het imago van de buurt kunnen 

zorgen voor een veranderende positie van de buurt in de (stads)regionale woningmarkt en daarmee 

voor het verval van een buurt dat wordt gedefinieerd als het structureel verslechteren van de 

leefbaarheid en veiligheid. Doordat die verslechtering weer invloed kan hebben op de interne factoren 

kan er een vicieuze cirkel ontstaan, die vaak wordt aangeduid als de ‘cumulatie van problemen’. 
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Figuur 2.2: Conceptueel model voor het verval van buurten 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ondanks onduidelijkheden over de werking van buurteffecten hebben overheden in verschillende 

landen in de loop der jaren zoals gezegd verschillende soorten beleid toegepast op gebieden met veel 

achterstanden en problemen die invloed hebben uitgeoefend op de situatie in buurten, soms met 

succes. Tot slot van dit hoofdstuk is het daarom belangrijk om te stellen dat steden (en hun buurten) 

geen marionetten zijn van externe krachten als globalisering, Europees beleid en andere sociale, 

economische, demografische, politieke en technologische ontwikkelingen (Beauregard & Haila, 1997). 

Ze kunnen iets doen aan hun eigen situatie en moeten daarom initiatief moeten nemen door beleid te 

vormen. Goed lokaal beleid kan het verschil maken tussen succes en mislukking (Andersen & Van 

Kempen, 2001). Gezien de lange traditie met gebiedsgericht beleid wordt deze gedachte onderstreept 

door de Nederlandse overheid. In het volgende hoofdstuk wordt dat beleid in Nederland 

geanalyseerd. 
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3 Buurtverval in de Nederlandse beleidscontext 

 

 

In het vorige hoofdstuk werd de discussie over het al dan niet toepassen van gebiedsgericht beleid 

aangehaald. De Nederlandse overheid heeft naast sectoraal beleid in de loop der jaren met 

golfbewegingen ook aandacht gehad voor gebiedsgericht beleid. In dit hoofdstuk wordt ingezoomd 

op het landelijke schaalniveau. Alvorens een korte impressie te geven van Nederlandse situatie wordt 

de geschiedenis van het Nederlandse beleid gericht op het wijk- en buurtniveau besproken. Daarna 

worden een aantal adviezen van wetenschappelijke adviesraden onder de loep genomen. In het 

volgende hoofdstuk wordt dan bezien hoe die ontwikkelingen zich hebben gemanifesteerd op het 

schaalniveau van Schiedamse wijken en buurten. 

 

3.1 De Nederlandse situatie 

De Nederlandse woningmarkt kenmerkt zich door het relatief grote aandeel sociale huurwoningen, 

zo’n één derde van het totale aanbod. Zelfs voor Europese begrippen is dat veel (zie figuur 2.6). Het 

grootste gedeelte van de sociale huursector is gebouwd direct na de Tweede Wereldoorlog, toen er 

een woningtekort was. Een ander kenmerk van de sociale huursector is de relatieve aantrekkelijkheid. 

Waar een sociale huurwoning in andere landen vaak wordt gezien als een woning waar je niet gaat 

wonen, tenzij het echt niet anders kan, heeft de sector in Nederland door goed onderhoud een relatief 

hoge kwaliteit. Daarbij komt bij dat de sociale huurwoningvoorraad in Nederland voor een relatief 

groot deel uiteengezinswoningen bestaat. Nederland kende dan ook een mismatch in de distributie, 

doordat er enerzijds veel hogere inkomens in ‘te goedkope’ woningen en door het hoge 

uitkeringsniveau anderzijds veel lage inkomens in ‘te dure’ woningen woonden. Ondanks het feit dat 

in de jaren zeventig en ’80 veel allochtonen hun intrek deden in de sociale huursector was daardoor 

ook het segregatieniveau laag (Beaumont et al., 2003). 

Vanaf de jaren negentig werd er echter beleid gevoerd tegen de mismatch op de woningmarkt 

waardoor er een proces van residualisering plaatsvond (zie paragraaf 2.1). Dat proces werd verder in 

de hand gewerkt door de bouw van de zogenaamde VINEX-locaties, die er voor zorgde dat een groot 

deel van de middenklasse vanuit de stedelijke sociale sector vertrok naar een koopwoning aan de 

randen van de steden (Beaumont et al., 2003). Daarnaast daalde het aandeel van de huursector op de 

woningmarkt überhaupt ten faveure van de koopsector (zie tabel 2.1). 
 

 

Tabel 3.1: Woningmarkt naar sector (in %), per land 

aandeel 
koopsector

aandeel 
particuliere 
huursector

aandeel sociale 
huursector

Nederland
1971 35 28 37
1981 41 21 38
1991 45 17 38
2001 52 13 35
2008 57 11 32

Oostenrijk 55 20 25
Denemarken 52 17 21
Zweden 59 21 20
Engeland 70 11 18
Frankrijk 56 20 17
Ierland 80 11 8
Duitsland 46 49 6  

Bron: Systeem Woningvoorraad (Syswov); ABF Research (2009), Whitehead & Scanlon (2007) 

 

 

Er is in Nederland een verandering waar te nemen in de rol van de overheid. Hoewel de verandering 

wellicht niet zo groot is als in andere landen, is er sinds de jaren tachtig sprake van afbraak van de 

verzorgingsstaat. Er is gekort op werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en pensioenen 
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en dat heeft vooral de mensen zonder werk getroffen. Deze mensen hebben gemiddeld minder 

geprofiteerd van de aantrekkende economie dan de werkenden. Ook is er bezuinigd op subsidies op 

het gebied van cultuur, onderwijs en huisvesting. Dat geeft aan dat het gelijkheidsprincipe ook hier 

aan importantie heeft ingeboet (Beaumont et al., 2003).  

 

3.2 Landelijk beleid 

Allereerst is het van belang om onderscheid te maken tussen sectoraal beleid en gebiedsgericht beleid. 

In het theoretisch kader werd duidelijk dat er in Westerse landen een trend waar te nemen is in de 

richting van gebiedsgericht beleid, zo ook in Nederland. Dat wil echter niet zeggen dat er geen sprake 

meer is van sectoraal beleid. Beleid gericht op de arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en de 

woningmarkt kunnen allemaal gerekend worden onder de noemer sectoraal. Hoewel de uitgaven 

lang niet allemaal specifiek gericht zullen zijn op verbetering van de situatie in probleemwijken, zijn 

deze veel hoger dan de uitgaven aan gebiedsgericht beleid. Ter illustratie: in de rijksbegroting voor 

2011 wordt aan Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt alleen al meer dan 60 miljard uitgegeven, terwijl 

de uitgaven aan het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie ‘slechts’ op 3,1 miljard uitkomen 

(Miljoenennota 2011, 2010). Toch is er in de twee afgelopen decennia wel steeds meer nadruk 

gekomen op het gebiedsgerichte beleid. Hieronder wordt kenbaar gemaakt dat die trend niet vanuit 

het niets is opgekomen. 

 

De eerste vormen van gebiedsgericht beleid zijn al terug te vinden in de tijd rond de vorige 

eeuwwisseling. Door toedoen van de industrialisatie in de tweede helft van negentiende eeuw vond 

er op grote schaal urbanisatie plaats wat leidde tot erbarmelijke leefomstandigheden van arbeiders. 

Als reactie op deze onwenselijke situatie in sommige gebieden werd de woningwet in 1901 van kracht 

waaruit het ontstaan van woningcorporaties voortvloeide. Deze hadden belangrijke uitvoerende taken 

op het gebied van volkshuisvesting. Bij de bouw van nieuwe buurten met sociale huurwoningen werd 

het platteland geïdealiseerd terwijl de stad juist als anoniem en gevaarlijk werd gezien. In deze 

periode ontstonden dan ook de buurten als Betondorp in Amsterdam, Duindorp in Den Haag en 

Tuindorp en Sportdorp in Rotterdam (WRR, 2005).  

In de periode daarna zijn er drie golven geweest waarin er veel aandacht was voor gebiedsgericht 

beleid; de eerste in de jaren vijftig, de tweede in de jaren zeventig en derde begon in de jaren negentig 

en is nog steeds aan de gang. Steeds heeft de angst voor ongewenste verschillen tussen groepen 

gezorgd voor een nieuwe focus op wijkniveau. Deze zouden de sociale cohesie in de samenleving 

kunnen ondermijnen en voor sociale spanningen kunnen zorgen (WRR, 2005). 

De economische crisisperiode in de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog hadden een deuk 

gemaakt in het vertrouwen van de burger in de democratie. Gemeenschapszin was nodig om te 

voorkomen dat mensen onderdompelden in de massa. Wijken zouden niet alleen moeten functioneren 

als sociale gemeenschap, maar ook als nieuwe vorm van democratie. Een voorbeeld van toepassing 

van de wijkgedachte is de oprichting van wijkraden (WRR, 2005). Snel na de opkomst van de gedachte 

daalt haar populariteit alweer. Zo geloofde Van Doorn (1955) bijvoorbeeld helemaal niet in een 

gemeenschap op wijk- of buurtniveau. In de hoge dichtheden in stedelijke gebieden moest men 

proberen zo vreedzaam mogelijk met elkaar samen te leven, maar zal er in de meeste gevallen geen 

binding met de buurtbewoners ontstaan. Mensen zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen en 

hebben de meeste van hun sociale contacten buiten de buurt. 

De tweede golf van een focus op het schaalniveau van de wijk werd ingeluid door de fysieke situatie 

op de woningmarkt. De massale woningbouw door woningnood na de oorlog hadden geleid tot een 

verslechtering van de situatie in de bestaande wijken. In het beleid dat Stadsvernieuwing werd 

genoemd, werd hier iets aan gedaan door middel van sloop, nieuwbouw en renovatie. ‘Bouwen voor 

de buurt’ was het credo (Beaumont et al., 2003). Terwijl fysieke ingrepen de boventoon voerden, werd 

er langzamerhand ook op sociaal gebied één en ander gedaan. Zo werden bij sommige gemeenten 

afdelingen opgezet die zich met het beheer van wijken bezig gingen houden. Achter de hernieuwde 

interesse voor een focus op een lager schaalniveau liggen drie oorzaken ten grondslag. De 



 - 26 - 

belangrijkste is dat de ongelijke verdeling van inkomen, kennis en macht als ongewenst werd gezien. 

Daarnaast wilde men het hoofd bieden aan de afbrokkelende verzuiling. Burgers werden 

aangesproken in hun lokale gemeenschap, niet meer op basis van de levensbeschouwelijke groep 

waartoe ze behoorden. Ten derde noopte het ‘mondiger’ worden van de burger ook tot een meer 

‘klantvriendelijke’ overheid (WRR, 2005). De overheid wilde daar op in spelen en haar beleid 

democratiseren door meer nadruk te leggen op de lokale schaal.  

Maar ook deze golf in populariteit kwam weer tot een eind. Door zorgen om economische groei en 

werkgelegenheid in de jaren tachtig verslapte de aandacht voor de wijk. Sinds de jaren negentig is het 

wijkdenken echter weer helemaal terug. Hierachter schuilde vooral de vrees voor een 

maatschappelijke tweedeling, deels langs etnische lijnen (WRR, 2005). Er zijn een aantal soorten beleid 

ontwikkeld. Het beleid dat Sociale Vernieuwing werd genoemd ontstond bottom up in Rotterdam en was 

er op gericht de sociale cohesie in buurten te versterken. Daarbij moet vooral gedacht worden aan 

sociale activiteiten als straatfeesten en het schoonmaken van de eigen buurt. Vanuit de landelijke 

overheid volgde kort daarna het beleid Stedelijke Vernieuwing, dat de opvolger van de 

Stadsvernieuwing was. Een belangrijk verschil was echter dat er vanwege toenemende segregatie van 

lage inkomens (waaronder allochtonen) nu een gedifferentieerde woningvoorraad in wijken 

aangeboden werd. Op die manier hoopte men rijkere (en autochtone) bewoners aan te trekken en 

daarmee de leefbaarheid te vergroten en meer kansen te creëren voor de oude bewoners. Rond 

dezelfde periode werd het Grotestedenbeleid (GSB) geïmplementeerd. Waar het fysieke aspect is 

overgelaten aan de Stedelijke Vernieuwing, is dit beleid vooral gericht op de andere aspecten van de 

problemen (Beaumont et al., 2003). In het GSB was het voor het eerst mogelijk om budget aan te 

vragen voor het aanpakken van wijken met achterstanden en cumulaties van problemen (WRR, 2005). 

 

Aan het eind van de vorige eeuw werd de basis gelegd voor een nationale aanpak van de buurten met 

de meeste achterstanden en problemen. In 1996 verscheen de studie ‘Ruimtelijke concentratie van 

kansarmoede’ in opdracht van het ministerie van VROM, gevolgd door de ‘Basisanalyse wijken’ uit 

1998. Deze studies leidden tot de conclusie dat er in Nederland een aanzienlijk aantal wijken was dat 

bestempeld kon worden als problematisch. In het huidige millennium verschenen vervolgens een 

aantal edities van de studie ‘Ruimtelijke concentratie van achterstanden en problemen’ waarin de 

fundamenten werden gelegd voor het 56-wijkenbeleid dat werd opgevolgd door het Actieplan 

Krachtwijken uit 2007, het beleid dat gericht is op de veertig wijken in Nederland met de meeste 

achterstanden en problemen. Het nieuwste beleid, dat van de 40+ wijken, is gericht op de wijken die 

eveneens te maken hebben problemen, maar niet tot de top 40 wijken met de meeste problemen 

behoren. 

Vanaf het begin van deze eeuw worden aandachtswijken telkens op dezelfde manier gedefinieerd. 

Steeds is er een onderscheid gemaakt tussen achterstanden en problemen. Met achterstanden worden 

zowel sociaal-economische achterstanden (inkomen, werk, opleiding) als fysieke achterstanden van de 

woningvoorraad (klein, oud, goedkoop) bedoeld. De problemen zijn eveneens ingedeeld in een 

sociaal gedeelte (sociale overlast, vandalisme, onveiligheid) en een fysiek gedeelte (tevredenheid, 

verhuisgeneigdheid, fysieke overlast) (ABF Research, 2002; 2004; 2007). Op basis van deze criteria zijn 

de veertig aandachtswijken geselecteerd.  

Verzoeken tot budget uit het 40+ wijkenbeleid zijn behandeld aan de hand van de Leefbaarometer, een 

door het Ministerie van VROM ontwikkelde maat waarin de leefbaarheid op verschillende 

schaalniveaus kan worden berekend. Deze wordt gemeten aan de hand van fysieke indicatoren 

(ruimte en groen, woningvoorraad, publieke ruimte en voorzieningen), sociale indicatoren (sociaal-

culturele samenstelling, sociaal-economische positie en sociale samenhang) en veiligheids- en 

overlastindicatoren (geweld, diefstal, vernieling en vervuiling en overlast). 

 

3.3 Adviezen 

Naast het daadwerkelijk toegepaste beleid zijn er in de loop der jaren ook een aantal adviezen 

uitgebracht door verschillende wetenschappelijke adviesraden. De vier adviezen die hieronder 
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besproken worden hebben verschillende invalshoeken, maar zijn desalniettemin relevant voor dit 

onderzoek. 

Zo meent de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2005) een afbrokkeling van de 

sociale cohesie en de civil society waar te nemen, dat gepaard gaat met een afnemend vertrouwen van 

de burger in de democratie. Dat vertrouwen in de overheid en politiek moet terug gewonnen worden, 

en de beste manier daarvoor ligt op het buurtniveau. Er moet volgens de WRR ingespeeld worden op 

de behoeften en kwaliteiten van de bewoners, waarbij de bewoners ook verantwoordelijkheid 

gegeven moet worden om de eigen buurt ‘in te kleuren’. Tegelijkertijd moet er kortdaad opgetreden 

worden om sommige probleembuurten weer ‘sociaal te heroveren’. Dat laatste doel wordt ook gesteld 

in het GSB. 

In het concept van ‘sociale stijging’ stelt ook de VROM-raad (2006) de bewoner centraal. Volgens haar 

is er in het beleid alleen maar aandacht geweest voor de fysieke elementen van een wijk en sociale 

kenmerken als leefbaarheid en sociale cohesie. Daarbij wordt er te veel vanuit gegaan dat de bewoners 

van wijken met problemen kansarm zijn. Volgens de raad is de werkelijkheid echter ‘kleurrijker en 

diverser’ en moet er wel voldoende aanbod en ruimte voor bewoners zijn om zich te kunnen 

ontwikkelen. De middenklasse (die zo belangrijk is vanwege haar sociaal kapitaal) hoeft niet van 

buiten de stad te komen want de potentiële middenklasse woont al in de stad. Daarvoor moeten er 

‘treden op de sociale ladder worden toegevoegd’ op het gebied van wonen, werken, onderwijs en vrije 

tijd. Belangrijk daarbij is een ruimtelijke verdeling van onderwijs, economische activiteit en sociale en 

culturele voorzieningen over de stad(sregio). Daardoor moet er een vertrouwde en beheersbare 

woonomgeving gecreëerd worden waar de bewoners zich positief mee identificeren. De focus bij de 

uitvoering hiervan ligt bij gemeenten. 

Een recenter advies van de VROM-raad (2009) biedt een interessant beleidsperspectief als zij stelt dat 

er nog te veel een conceptuele tweedeling is tussen het stedelijke beleid en het wijkbeleid. Volgens de 

raad is het bijvoorbeeld heel moeilijk om concentraties van werkloosheid in een wijk op te lossen met 

wijkbeleid omdat het overgrote deel van de banen van een gemiddelde laagopgeleide zich buiten de 

wijk bevindt (Marlet & Van Woerkens, 2008). Daarom moet er meer geschakeld worden tussen 

schaalniveaus. Tegelijkertijd raakt de samenleving steeds verder gesegregeerd. Er moet daarom 

zoveel mogelijk geprobeerd worden om groepen en sectoren te verbinden. Het advies pleit voor de 

terugkeer van voorzieningen naar de wijken (daar waar ze nu nog vaak geclusterd aan de randen van 

de stad liggen) en het creëren van ‘verrassende plekken’. Op die manier moet het netwerk van mensen 

vergroot worden, kan het sociaal en economisch kapitaal in de stad beter benut worden en wordt 

sociale stijging mogelijk gemaakt. Ondanks de andere invalshoek, strookt het advies daarmee met 

ideeën uit de eerdergenoemde adviezen.  

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO, 2009) stelt eveneens dat er niet blind moet 

worden gestaard op het schaalniveau van de wijk. Wijkgericht werken vraagt om een subtiel 

samenspel van bewoners, maatschappelijke organisaties en overheid en problemen spelen niet altijd 

op wijkniveau maar kunnen ook spelen op straat- of stadsniveau. Het dwingend opleggen van de 

wijkschaal kan initiatieven van onderop bovendien belemmeren. Daarom is het volgens haar in plaats 

van ‘wijkgericht werken’ beter te spreken van ‘gericht werken’. 
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4 Nieuwland en Oost in de stedelijke context 

 

 

In dit empirische hoofdstuk wordt vanuit de wetenschappelijke en mondiale context van hoofdstuk 2 

en de Nederlandse (beleids)context van hoofdstuk 3 ingezoomd op de lokale context. Allereerst wordt 

de stad Schiedam gekarakteriseerd aan de hand van een aantal basisgegevens. Vervolgens wordt er 

gekeken hoe Schiedam is omgegaan met problemen in haar wijken en in welke mate Schiedamse 

wijken onderdeel zijn geweest van het rijksbeleid. Daarna wordt er nog schaalniveau verder 

ingezoomd, naar dat van de wijk. Eerst wordt er aan de hand van cijfer- en beeldmateriaal een beeld 

geschetst van de situatie in de wijken Nieuwland en Oost. In de laatste paragraaf worden de wijken 

nader bekeken aan de hand van de historische ontwikkeling van de wijken en het beleid dat er 

momenteel op wordt toegepast. 

 

4.1 Profielschetsen van Schiedam en de wijken Nieuwland en Oost 

In deze eerste paragraaf wordt geprobeerd een beeld te schetsen van Schiedam als stad en de 

ontwikkelingen die er de laatste decennia hebben plaatsgevonden. Vervolgens wordt hetzelfde 

gedaan voor Nieuwland en Oost. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van enkele hoofdkenmerken van de 

bevolking, woningvoorraad en economie, en enkele leefbaarheidsindicatoren uit het GSB.  

 

4.1.1 De Schiedamse context 

Schiedam heeft 75.676 inwoners (2010) en maakt onderdeel uit van de agglomeratie Rotterdam. In het 

oosten wordt de stad begrensd door Rotterdam, in het westen door Vlaardingen, in het zuiden door 

de Maas, en in het noorden door het landelijke gebied van de gemeente Midden-Delfland (zie figuur 

3.1). Qua bevolkingsdichtheid staat Schiedam met 4.191 inwoners per km² op de vijfde plaats van 

Nederland. 
 

 

Figuur 4.1: Schiedam en Omgeving  

 
Bron: Google Maps  

 

 

Schiedam kenmerkt zich door haar industriële verleden. Vanaf de achttiende eeuw was de stedelijke 

economie bijna exclusief gericht op de jeneverindustrie. De productie van jenever zorgde niet alleen 

voor directe, maar ook voor indirecte werkgelegenheid – bijvoorbeeld in de havens door de aanvoer 

van grondstoffen. Aan het eind van negentiende eeuw stortte de jeneverindustrie echter grotendeels 

in door een wereldwijde landbouwcrisis. Na een slechte periode krabbelde de economie in het begin 

van de twintigste eeuw weer op door de vestiging van enkele grote scheepswerven, waarvan Wilton-

Fijenoord de bekendste is. De ineenstorting van de scheepsbouwindustrie in de jaren zeventig en ’80 

past in het plaatje van de-industrialisatie en een omschakeling naar een post-fordistische 
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diensteneconomie. Van de 10.000 banen in de scheepsbouwindustrie uit 1960 zijn er in 2010 nog 350 

over. Schiedam is vandaag de dag niet meer eenzijdige economisch georiënteerd; de huidige economie 

draait op verschillende sectoren (zie tabel 4.1). 
 

 

Tabel 4.1: Aandeel werkzame personen grootste     Tabel 4.2: Werkzoekenden als aandeel van de  

sectoren in Schiedam (2009)       potentiële beroepsbevolking 

type aandeel
gezondheids- en welzijnszorg 20,4
zakelijke dienstverlening 20,0
(detail)handel en reparatie 18,0
industrie 11,1
bouwnijverheid 7,0               

stad werkzoekend
Rotterdam 8,2%
Amsterdam 7,5%
Schiedam 6,4%
Vlaardingen 5,8%
Den Haag 5,4%
Spijkenisse 4,5%
Utrecht 4,3%
Delft 4,1%
Capelle aan den Ijssel 4,1%
Dordrecht 4,0%
Nederland 4,4%  

Bron: Statistisch Jaarboek, Gemeente Schiedam    Bron: UWV (2010) 

 

 

De stad mag dan perioden van economische vooruitgang gekend hebben, de bevolking heeft daar 

nooit echt van kunnen profiteren. Omdat het vooral ging om laag betaalde banen in de 

productiesector heeft de Schiedamse bevolking tot en met de dag van vandaag voor een groot deel 

bestaan uit laagopgeleiden en lage inkomens. In perioden van achteruitgang (zoals de jaren tachtig) 

werd de bevolking dan ook hard getroffen. De crisis was op zijn top in 1985, toen meer dan 20% van 

de Schiedamse beroepsbevolking werkloos was. Ook nu nog ligt het werkloosheidscijfer met 6,4% 

hoger dan het landelijke cijfer van 4,4% (zie tabel 4.2). 

De stad herbergt vandaag de dag ook een groot aantal etnische minderheden. Door de relatief 

goedkope en verouderde woningvoorraad en de nabijheid van Rotterdam – als grote stad een 

aantrekkingsbron voor immigranten – en haar haven met laaggeschoold werk, wordt inmiddels meer 

dan 30% van de bevolking als allochtoon gekarakteriseerd. Door die eenzijdige woningvoorraad heeft 

Schiedam altijd te maken gehad met een wegtrekkende middenklasse. Met de realisatie van woningen 

in de midden- en hogere middenklasse heeft de gemeente daarom ingezet op het behoud van de 

middenklasse in de stad. Ook wordt er getracht het opleidingsniveau van de huidige bevolking op te 

krikken en verschillen binnen de bevolking weg te nemen (Gemeente Schiedam, 2007b). 
 

 

Tabel 4.3: Woningvoorraad naar eigendom (2007)    

 en bouwperiode (2003)                                Tabel 4.4: Bevolking naar etniciteit (2010) 

type Schiedam Nederland
koop 48 57
sociale huur 34 32
particuliere huur 18 11
<1940 30,7 21,8
1940-1970 30,2 27,6
1970-1980 10,8 19,2

1980-1990 14,2 18,1
1990-2000 14,1 13,3                                     

etniciteit Schiedam Nederland
Nederlands 65,6 79,7
Turks 9,8 2,3
Marokkaans 2,7 2,1
Surinaams 3,5 2,1
Antilliaans + Arubaans 2,3 0,8
overig westers 9,3 9,1

overig niet-westers 6,9 3,9  
Bron: Statistisch Jaarboek; Gemeente Schiedam (2009),                 Bron: Statistisch Jaarboek, Gemeente Schiedam (2010) 

Syswov; ABF Research, Statline; CBS 

 

 

Uit de leefbaarheids- en veiligheidsmonitor van de gemeente (2009) blijkt dat de stad het iets beter 

doet dan aan het eind van de jaren negentig. Zo steeg het aandeel ondervraagden dat vindt dat zijn of 

haar buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan van 10% naar 15% en daalde het aandeel dat vindt dat 

de buurt achteruit is gegaan van 34% naar 30%. De indicatorscores voor buurtproblemen en ‘dreiging’ 
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bleven ongeveer gelijk, maar die voor ‘verloedering’ daalde licht en die voor ‘vermogensdelicten’ 

daalde sterk (een positieve ontwikkeling). Het percentage ondervraagden dat zich wel eens onveilig 

voelt bleef dan weer gelijk, zowel in het algemeen als in de eigen woonbuurt. Zie ook tabel 4.6 waarin 

Nieuwland, Oost en Schiedam als geheel op diverse kenmerken tegen elkaar afgezet worden. 
 

Figuur 4.2: Wijk- en buurtindeling inclusief bouwjaar 

 
Bron: Gemeente Schiedam (2010), bewerkt 



 - 31 - 

Met de door het ministerie van VROM ontwikkelde Leefbaarometer wordt de leefbaarheid in een 

bepaald gebied gemeten op basis van de dimensies woningvoorraad, publieke ruimte, voorzieningen, 

bevolkingssamenstelling, sociale samenhang en veiligheid. Er blijkt dat het aandeel bewoners in 

Schiedam dat woonachtig is in een gebied met een zeer negatieve, negatieve of matige 

leefbaarheidsscore tussen 1998 en 2008 volgens de landelijke trend gedaald is van 18,6% naar 15,1%. 

Als alleen wordt gekeken naar gebieden met een zwakke of zeer zwakke leefbaarheidsscore blijkt dat 

daar nog maar 1% van de bevolking woont (tegen 5,6% in 1998). Toch staat Schiedam op basis van het 

eerste kenmerk na Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Arnhem op de vijfde plek qua slechtst 

scorende gemeenten. Binnen Schiedam liggen de gebieden met een matige, zwakke of zeer zwakke 

score in 2008 naast de wijk Groenoord, uitsluitend in Nieuwland en Oost. Hieronder worden deze 

twee wijken gekarakteriseerd. 

 

4.1.2 Nieuwland 

De wijk Nieuwland bevindt zich ten noordwesten van het centrum en is grotendeels in de jaren vijftig 

gebouwd. De wijk kenmerkte zich dan ook door architectuur en stedenbouwkundige opzet uit die tijd 

(‘licht-lucht-ruimte’). Er stonden veel portiek- en galerijflats en het percentage sociale woningbouw 

was zeer hoog. De eerste bewoners van de wijk kwamen uit de middenklasse. Het ging vaak om 

kinderrijke gezinnen die – door de in de periode na de Tweede Wereldoorlog heersende woningnood 

– geen eigen woning hadden kunnen krijgen. Omdat de wijk lager ligt dan de toenmalige bebouwde 

kom van Schiedam en omdat het om nieuwbouw ging en de huren daardoor relatief hoog lagen werd 

de wijk in de beginjaren ‘de Hongerput’ genoemd. Bewoners zouden – bij wijze van spreken – honger 

moeten lijden om de huur te kunnen betalen. Die situatie veranderde snel. Door allerlei oorzaken 

vertrokken de eerste bewoners langzaam uit de wijk, beginnend met de sociale bovenlaag. Op een 

gegeven moment bleven alleen ouderen en/of armeren over. Ondertussen stroomden er juist veel 

sociaal-economisch zwakkeren de wijk in, waaronder veel migranten. In de jaren tachtig werd 

duidelijk dat de wijk zich in een vrije val bevond. De problemen in de wijk stapelden zich op. Sinds 

die tijd is er veel beleid toegepast op de wijk (zie volgende paragraaf) en is er – vooral op fysiek 

gebied – veel veranderd. De afgelopen jaren heeft de wijk de weg omhoog weer enigszins gevonden. 

 

Vandaag de dag huisvest Nieuwland 14.563 Schiedammers. Er wonen er nog steeds relatief meer 

jongeren (tot 34 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) in de wijk, en minder mensen in de categorie die 

daar tussen zit. Naast mensen met een Nederlandse etniciteit (40%) wonen er vooral veel Turken 

(26%). Marokkanen, Surinamers, Antillianen en mensen met een overige etniciteit (zowel Westers als 

niet-Westers) vormen kleinere groepen (niet groter dan 6,2%). Een relatief groot deel van de 

autochtone bevolking is ouder dan 65. Het netto besteedbaar huishoudensinkomen ligt met €25.600 

verder onder het Schiedamse (€30.000) en Nederlandse (€33.600) gemiddelde. Het percentage 

werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden ligt in Nieuwland bijna twee keer zo hoog als in Schiedam 

als geheel. Daarnaast wonen er in de wijk relatief meer laagopgeleiden en minder midden- en 

hoogopgeleiden. 

Hoewel er sprake is van een trend naar meer koopwoningen (van 3% naar 31%) en 

eengezinswoningen (van 2% naar 13%) ligt het aandeel huurwoningen, maar vooral het aandeel 

meergezinswoningen nog steeds ver boven het stedelijke (en landelijke) gemiddelde. In de wijk 

bevinden zich 240 bedrijven en instellingen die bij elkaar 4.218 arbeidsplaatsen bieden. Dat is 13% van 

het totaal aantal arbeidsplaatsen in de stad, terwijl meer dan 19% van het totaal aantal inwoners in 

Nieuwland woont. Opvallend is dat bijna 80% van de arbeidsplaatsen zich bevind in de sectoren 

openbaar bestuur, onderwijs en zorg. Als wordt gekeken naar landelijke cijfers uit het 

Grotestedenbeleid blijkt dat het aantal aangiften per 1000 inwoners een stuk hoger ligt dan in 

Schiedam als geheel. Ook op andere aspecten blijkt dat Nieuwland minder goed scoort dan de rest 

van de stad. Dat geldt voor punten als sociale cohesie en evaluatie van de woning en woonomgeving, 

en ook voor de beoordeling van de leefbaarheid, de sfeer en de mensen in de buurt (zie tabel 4.6). 

Toch zijn de cijfers voor Nieuwland sinds de eeuwwisseling langzaam omhoog gegaan. 
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Figuur 4.3: Beelden van Nieuwland 

A: Gerenoveerde flats aan het Schuttersveld; 

B: Nieuwe eengezinswoningen aan de Van   

Maanenstraat; 

C: De Mgr. Nolenslaan: de belangrijkste winkelstraat 

van de wijk; 

D: Sloopwerkzaamheden in de Goeman Borgesiusbuurt 

enkele jaren geleden (bron: Gemeente Schiedam) 

E: Een gerenoveerde flat inclusief nieuw geplaatste lift 

aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan met het 

gecreëerde logo voor de wijk; 

F: Het nieuwe wijkcentrum aan het Dreesplein met 

flatwoningen daarboven; 

G: Een flat in de niet-fysiek aangepakte 

Staatsliedenbuurt. 
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4.1.3 Oost 

Schiedam-Oost grenst aan de ene kant eveneens aan het centrum van de stad en andere kant aan 

Rotterdam-West. Ze bestaat na de binnenstad uit de oudste buurten van Schiedam, die gebouwd zijn 

aan het eind van de 19e eeuw. Het grootste gedeelte van de wijk bestaat echter uit woningen uit de 

jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. In de jaren na de oorlog is de wijk afgebouwd. Dat werd 

gedaan met sociale huurwoningen, terwijl de rest van de wijk bestond uit woningen in de particuliere 

sector (zowel huur als koop). Halverwege de vorige eeuw heeft er in het oudste gedeelte van de wijk 

op kleine schaal sloop en nieuwbouw plaatsgevonden (Wissing, 2009). 

De woningbouw volgde het vertrouwde patroon van de binnenstad. Groen was er nauwelijks te zien, 

behalve in enkele singels en lanen waar de gegoede burgerij woonde. In de straatjes daarachter 

bevonden zich aaneengesloten rijen huizen van één of twee verdiepingen. Hier leefde de 

arbeidersklasse. Oost is dan ook altijd een volksbuurt geweest; de binding met de wijk was groot. In 

de loop der jaren hebben veel hogere inkomens de wijk verlaten. De situatie in de wijk is 

langzamerhand steeds verder verslechterd. 

 

Tegenwoordig wonen er in Oost officieel 10.946 mensen. Er wonen relatief veel 20-34 jarigen en 

weinig 65-plussers. Precies de helft van de bevolking heeft een Nederlandse etniciteit, maar in het 

overige deel van de bevolking is meer sprake van diversiteit in etniciteiten dan in Nieuwland. Zo is 

het aantal Turken hier kleiner, maar vormen zij nog steeds de grootste groep minderheden  

(11%). De aandelen Marokkanen, Surinamers en Antillianen zijn respectievelijk ongeveer 3%, 7% en 

3%. Dat betekent dat de overige etniciteiten sterker vertegenwoordigd zijn dan in Nieuwland. 

Opvallend is het aandeel van 4,5% dat een Midden- of Oost-Europese etniciteit heeft. Het is bekend 

dat dit aandeel zelfs nog groter is, omdat veel van deze mensen niet geregistreerd staan (FORUM, 

2009). De meeste van hen zijn mannen met de intentie om tijdelijk in Nederland te werken. Dat blijkt 

onder andere uit het feit dat er meer mannen dan vrouwen wonen in Oost, en dat dit vooral de leeftijd 

van 25-50 jaar betreft (Gemeente Schiedam, 2010). Toch gaat het – vooral bij Bulgaren – soms ook om 

families. In het kader op pagina 32 is de situatie rond deze migranten uitgelicht. 

Het netto besteedbaar huishoudensinkomen ligt in Oost nog iets lager dan in Nieuwland: €24.900. Het 

percentage werkzoekenden ligt in Oost met 7,6% lang niet zo hoog als in Nieuwland, maar wel iets 

boven het stedelijk gemiddelde (6,4%). Datzelfde geldt voor het aandeel uitkeringsgerechtigden van 

4,3% (Schiedam: 3,9 %). Het opleidingsniveau ligt ongeveer gelijk met het stedelijk gemiddelde, al 

wonen er in Oost relatief meer gemiddeld opgeleiden en minder hoogopgeleiden. Als wordt gekeken 

naar de eigendomsverhouding van de woningen blijkt dat het aandeel koopwoningen ongeveer gelijk 

ligt met het stedelijk gemiddelde (en dus hoger dan in Nieuwland). Binnen de huursector valt echter 

het hoge percentage particuliere huur op en het lagere percentage sociale huur. Het hoge aandeel 

meergezinswoningen is wel vergelijkbaar met Nieuwland. Ook de hoge bouwdichtheid valt op. In de 

wijk bevinden zich 324 bedrijven en instellingen met 1.801 arbeidsplaatsen, slechts 5% van het totaal 

aantal arbeidsplaatsen in de stad. Dat is opvallend gezien het feit dat meer dan 14% van de 

Schiedamse bevolking in Oost woont. 

Cijfers met betrekking tot slachtofferschap van een delict laten voor Oost en Schiedam als geheel 

vergelijkbare cijfers zien. Op de punten sociale cohesie en evaluatie van de woning en woonomgeving 

scoort Oost niet veel beter dan Nieuwland. Vooral de woonomgeving wordt relatief slecht beoordeeld. 

Verder is de hoge verhuismobiliteit een opvallend kenmerk voor Oost. Per jaar verhuizen ruim 170 op 

de 1.000 inwoners. Dat is ongeveer 50 personen meer dan het stedelijk gemiddelde en ruim 70 meer 

dan het landelijk gemiddelde. Het blijkt dat de wijk overwegend jonge mensen van buiten de stad 

aantrekt, die vervolgens na enkele jaren weer doorverhuizen naar andere wijken in Schiedam 

(Gemeente Schiedam, 2010). 
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Figuur 4.4: Beelden van Oost 

A: De smalle Ampèrestraat; 

B: De Buijs-Ballotsingel die vroeger door de rijken van de stad 

werd bewoond; 

C: Sociale huurwoningen uit de jaren vijftig aan de 

Hogebanweg; 

D: Oude arbeiderswoningen aan de Eerste Tuinsingel; 

E: Leegstand aan de Marconilaan; 

F: Sociale huurwoningen uit de jaren tachtig aan het Land van 

Ris; 

G: De grens met Rotterdam die eigenlijk geen grens is. 
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Kader 4.1: Hedendaagse Europese arbeidsmigranten 

 
 

Waar gastarbeiders in de jaren zestig en zeventig vooral kwamen uit landen rondom de Middellandse Zee (eerst 

Portugal, Spanje, Italië, Joegoslavië en Griekenland, later Marokko en Turkije), komen hun equivalenten vandaag de 

dag vooral uit de ‘nieuwe’ armste regio van het continent: Midden- en Oost-Europa. Spanje en Italië zijn ‘rijk genoeg’ 

om geen herkomstland meer te zijn, de stroom uit Portugal en Griekenland bestaat gedeeltelijk nog, 

arbeidsmigranten uit voormalig Joegoslavië, Marokko en Turkije zijn niet meer welkom in de Europese Unie. 

De openstelling van de grenzen door de toetreding van Polen (mei 2004), en Roemenië en Bulgarije (januari 2007) 

hebben er toe geleid dat enkele jaren eerder opgekomen stroom van werknemers uit deze landen naar West-Europa 

sterk is toegenomen. Velen van hen doen laaggeschoold werk en zijn bereid te werken voor lonen waarvoor de lokale 

beroepsbevolking niet wil werken (Scott, 2007; FORUM, 2009). Het afschaffen van de tot dan toe verplichte 

werkvergunning in mei 2007 voor Polen zorgde voor een nog sterker stroom richting Nederland. 
 

 

Figuur 4.5: Landelijk aantal immigranten per jaar                                  Tabel 4.5: Instromers Schiedam-Oost (2007-2009) 

uit Bulgarije, Polen en Roemenië                                                                naar herkomstland  
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Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek(2010)       Bron: Gemeente Schiedam (2010); bewerkt, Risbo (2009) 

 

 

Volgens de officiële statistieken wonen er in Schiedam-Oost 476 mensen uit Midden- en Oost-Europa, die 4,3% van de 

bevolking van de wijk uitmaken. Dat is opvallend gezien het feit dat er de afgelopen drie jaar al meer dan vierhonderd 

mensen uit deze regio zich gevestigd hebben in de wijk (zie tabel 4.5). Dit valt echter te verklaren uit het feit dat deze 

mensen vaak maar tijdelijk in Nederland zijn. Bovendien is het bekend dat een groot deel van deze MOE-landers vaak 

niet officieel niet geregistreerd staat in de gemeentelijke basisadministratie. Risbo (2009) onderzocht ook gegevens 

van het UWV. Daaruit blijkt dat er ruim anderhalf keer meer migranten niet ingeschreven staan dan dat er wel 

ingeschreven staan. Voor Schiedam-Oost zou dat betekenen dat er 747 personen uit Oost-Europa in de wijk wonen 

die 6,7% van de bevolking zouden vormen. Daarnaast is er nog een groep migranten die werkt voor uitzendbureaus 

en daardoor helemaal buiten de statistieken valt. In het tweede deel van bovengenoemd onderzoek betreft het 

maarliefst 40% van de respondenten. Bij huiszoekingen van het interventieteam van de gemeente werden in 2008 en 

2009 op stedelijk niveau respectievelijk 173 en 206 arbeidsmigranten aangetroffen. Er stonden in 2009 in totaal 44 

arbeidsmigranten uit Oost-Europa ingeschreven als ZZP’er, waarvan de meeste uit Bulgarije komen (Gemeente 

Schiedam, 2010). Dat komt doordat zij geen werkvergunning kunnen krijgen, maar wel als ZZP’er kunnen werken. 

 

 

Tabel 4.6: Schiedamse gegevens arbeidsmigranten per land 
Bulgarije Estland Hongarije Letland Polen Roemenië Tsjechië

2008 17 0 2 0 154 0 0
2009 28 2 4 0 172 0 0
2008 26 0 13 2 129 1 0

2009 119 0 60 19 209 2 1
2008 17 0 0 0 4 1 0
2009 32 0 1 0 7 4 0

aangetroffen arbeidsmigranten 
tijdens huiszoekingen
aanvragen BSN-nummer 
arbeidsmigranten
ZZP-inschrijving van 
arbeidsmigranten  

Bron: Gemeente Schiedam (2010) 
 

 

Uit recente onderzoeken (Gemeente Rotterdam; 2008, Risbo; 2009) blijkt dat ongeveer de helft van de migranten een 

kamer huurt, 30% een woning huurt, en ongeveer 10% verblijft in een ho(s)tel of pension. Het merendeel van de 

migranten deelt een woning, soms met mensen die ze daarvoor nog niet kenden. In het volgende hoofdstuk wordt 

duidelijk dat met de komst van MOE-landers nogal wat problemen samenhangen. 

 

 

land aantal
Bulgarije 208
Polen 158
Portugal 77
Duitsland* 33
Griekenland 28
Roemenië 26
Hongarije 18
Litouwen 8
* Er bestaat een grote groep Polen met
een Pools-Duitse nationaliteit. Vaak
registreren zij zich als Duitser.
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4.1.4 Nieuwland en Oost vergeleken 

Ondanks het feit dat duidelijk is geworden dat zowel Nieuwland als Oost kampt met achterstanden 

en problemen, hebben de twee wijken op het eerste gezicht een ander karakter. Waar het grootste 

gedeelte van Oost voor de Tweede Wereldoorlog is gebouwd, is Nieuwland juist een vroeg-

naoorlogse wijk. De samenstelling van de woningvoorraad hangt hiermee samen. Inmiddels is het 

aandeel afgenomen, maar Nieuwland bestond bijna volledig uit sociale huurwoningen. Het beeld in 

Oost is veel meer divers: er zijn veel koopwoningen, maar ook de particuliere verhuur maakt een 

relatief groot deel van de woningvoorraad uit. Het aandeel sociale verhuur ligt slechts op een kwart. 

Beide wijken bestaan vooral uit meergezinswoningen. 
 

 

Tabel 4.7: Nieuwland en Oost vergeleken met het Schiedams gemiddelde (opleidingsniveau: 2007, overig: 2010) 

Nieuwland Oost Schiedam
inwoners 14.563 10.946 75.676

naar leeftijd
% tot 20 jaar 24,8 22,7 22,7
% 20-35 jaar 22,4 26,5 19,4
% 35-50 jaar 21,1 24,7 23,2
% 50-65 jaar 15,6 16,4 19,4
% 65 jaar en ouder 16,2 9,6 15,3

naar etniciteit
% Nederlands 39,9 49,9 65,6
% Turks 26,0 11,1 9,8
% Marokkaans 6,2 3,2 2,7
% Surinaams 4,3 6,7 3,5
% Antill iaans 4,7 3,1 2,3
% overig niet-Westers 11,2 11,5 6,9
% Midden- en Oost-Europees 0,9 4,5 1,5
% overig Westers 6,9 9,9 7,8

naar geslacht
% man 49 52 49
% vrouw 51 48 51

naar opleidingsniveau
% laag 52 42 44
% midden 27 36 31
% hoog 21 22 25

naar economisch kenmerk
% werkzoekend 11,4 7,6 6,4
% uitkeringsgerechtigd 7,7 4,3 3,9

economische kenmerken
netto besteedbaar huishoudensinkomen € 25.600 € 24.900 € 30.000
aantal bedrijven en instellingen 240 324 2.889
aantal arbeidsplaatsen 4.218 1.801 32.476

woningvoorraad
naar eigendomsverhouding

% koop 30,7 50,3 47,8
% sociale huur 53,5 25,6 34,2
% particuliere huur 15,8 24,1 18,0

naar bouwwijze
% eengezins 13,2 14,0 30,4
% meergezins 86,8 86,0 69,6

GSB indicatoren beleving
hoe lager, hoe beter

veloedering openbaar gebied 4,9 6,5 5,1
overlast 3,3 3,7 2,9
vermogensdelicten 2,9 4,1 2,9
dreiging 2,1 2,7 1,4

hoe hoger, hoe beter
sociale cohesie 4,9 5,2 5,6
woning 6,4 6,8 7,2
woonomgeving 6,3 6,1 7,3  

Bron: Gemeente Schiedam (2009a, 2009b, 2010) 
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Waar Nieuwland vooral inwoners van middelbare leeftijd lijkt te ‘missen’, wonen in Oost juist minder 

ouderen (65+). Allebei de wijken huisvesten veel minderheden, maar waar die in Nieuwland vaak een 

Turkse etniciteit hebben, is de samenstelling in Oost meer divers. Hier wonen ook veel mensen uit 

Midden- en Oost-Europa. In beide wijken wonen veel economisch zwakkeren. Het aantal werklozen 

en uitkeringsgerechtigden is in Nieuwland hoger, terwijl het gemiddeld inkomen in Oost iets lager 

ligt. 

In het onderste gedeelte van de tabel op de vorige pagina staan de scores van Nieuwland en Oost voor 

een aantal indicatoren uit het Grotestedenbeleid. Ze dienen – zoals de term al zegt – slechts ter 

indicatie van de situatie in de wijken. Ze indiceren in dit geval dat bewoners zowel hun fysieke als 

sociale omgeving negatief waarderen. 

Beide wijken kunnen ook vergeleken worden op basis van de Leefbaarometer (Ministerie van VROM, 

2010). Hierop krijgen gebieden op verschillende schaalniveaus scores die lopen van uiterst postitief, 

via zeer positief, positief en matig positief naar matig, negatief en zeer negatief. Op wijkniveau zijn er 

in Nederland geen gebieden die zeer negatief scoren en er is maar één wijk die negatief scoort (de 

Haagse Schildersbuurt). Nieuwland is één van de dertien wijken in Nederland die het predicaat matig 

toebedeeld heeft gekregen. Oost scoort matig positief. 
 

 

Figuur 4.6: Leefbaarheidsscores voor Schiedamse wijken 

 
* De hier gehanteerde indeling is de wijkindeling van het CBS. De gemeente hanteert een iets andere indeling waarin de wijken 
Woudhoek en Spaland/Sveparken en de wijken Groenoord en Kethel zijn gesplitst. De gemeente hanteert de schil rondom de 
binnenstad ook tot het centrum. De overige wijken (waaronder) Nieuwland en Oost) komen wel overeen. 
Bron: Ministerie van VROM, 2010 (bewerkt) 

 

 

In figuur 4.3 worden de scores voor de verschillende dimensies weergegeven waarop de 

Leefbaarometer ingedeeld is. Het valt op dat Nieuwland qua woningvoorraad en publieke ruimte iets 

slechter scoort dan Oost, en een stuk slechter op de dimensie bevolkingssamenstelling. Oost scoort 

juist iets slechter op de dimensies sociale samenhang en veiligheid, en een stuk beter op de enige 

dimensie die voor beide wijken positief uitvalt: het voorzieningenniveau. 
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Figuur 4.7: Leefbaarometerscores op wijkniveau 
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Bron: Ministerie van VROM (2010) 

 

 

Als verder wordt ingezoomd op het buurtniveau blijkt dat – een enkele buurt die positief scoort 

uitgezonderd – over het algemeen kan worden gezegd dat de buurten ongeveer gelijk scoren. 

Diezelfde conclusie kan worden getrokken voor Oost, ware het niet dat daar naast een buurt die het 

relatief goed doet ook een buurt ligt die het minder doet dan het wijkgemiddelde, en een score van 

matig heeft. Deze laatste buurt ligt het verst weg van het centrum en scoort vooral slecht op het 

voorzieningenniveau en de bevolkingssamenstelling. De buurten die het goed doen in beide wijken 

liggen dicht bij het centrum en scoren juist vooral goed op de dimensie voorzieningen. In hoofdstuk 6 

wordt dieper ingegaan op de verschillende onderdelen en indicatoren van de Leefbaarometer en de 

gevolgen die dat heeft voor de uitkomsten. 

 

4.2 Wijkbeleid 

In deze paragraaf wordt een blik geworpen op het beleid dat er wordt toegepast op de wijken. Er 

wordt daarbij niet uitgebreid ingegaan op de verschillende projecten die zijn opgezet, maar er wordt 

juist aandacht besteed aan de algemene doelstellingen en op welke manier geprobeerd wordt deze te 

behalen. Daaruit kan worden afgeleid welke problemen in de wijken worden gezien als de 

belangrijkste, en welke oorzaken daaraan te grondslag liggen. Allereerst wordt de geschiedenis die de 

gemeente Schiedam heeft met gebiedsgericht beleid belicht. 

 

4.2.1 Gebiedsgericht beleid in Schiedam 

In de jaren zeventig en tachtig heeft de gemeente enkele gebieden in haar vooroorlogse wijken 

geherstructureerd. Het gaat om renovatie en sloop/nieuwbouw op kleine schaal in de wijken West, 

Zuid, Oost en de binnenstad. Daarna zorgde de achteruitgang van Nieuwland ervoor dat die wijk 

steeds hoger op de beleidsagenda van de gemeente kwam te staan. In 1987 verscheen de gemeentelijke 

rapportage ‘Nieuwland in perspectief’ waarin de situatie werd erkend en voorgesteld werd om 

maatregelen te nemen in samenspraak met bewoners. Dat was de basis voor een beheerplan voor de 

wijk, dat drie jaar later volgde. Er werden bestaande woningen verbouwd en nieuwe woningen 

toegevoegd op restplekken. In de jaren negentig werd er op grote schaal gesloopt en nieuw gebouwd 

in de wijk, waarmee Nieuwland de eerste naoorlogse Stadsvernieuwingswijk (later omgedoopt tot 

Stedelijke Vernieuwing) van Nederland werd (zie hoofdstuk 3). Dit zorgde echter nog niet direct voor 

een verbetering van de situatie. Die verbetering kwam pas in het nieuwe millennium, toen de 

gemeente met zowel rijkssteun – in het kader van de Stedelijke Herstructurering en het 

Grotestedenbeleid – als provinciale steun definitief inzette op aanpassing van de woningvoorraad in 

combinatie met sociale en economische projecten. Zo droeg de gemeente, nadat het was uitgenodigd 

door het Rijk, Nieuwland voor als ‘Pechtoldwijk’ voor het project ‘sociale herovering’, en een 
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combinatie van Nieuwland en Groenoord als ‘prioriteitswijk’ in de 56-wijken aanpak (naar KEI; 2010, 

Gemeente Schiedam; 2007b). 

In onderstaande tabel is te zien dat in de recente geschiedenis drie Schiedamse wijken onderdeel 

hebben uitgemaakt van die lijstjes. Naast Nieuwland zijn dat Groenoord en Oost. Opvallend genoeg 

komt Oost alleen voor in de top 140 van wijken in Nederland die er het slechtst voor staan (waar geen 

beleid bij hoort), terwijl uit de vorige paragraaf is gebleken dat Oost toch ook met behoorlijke 

problemen kampt. 
 

Tabel 4.8: Overzicht deelnemende wijken Schiedam aan rijksbeleid 

naam deelnemende wijk(en)
56-wijken aanpak Nieuwland + Groenoord (samen)
140 wijken Winsemius Nieuwland, Groenoord, Oost

waarvan 40 Aandachtswijken Nieuwland
waarvan 40+-wijken -

12 Pechtold-wijken Nieuwland
13 vitale coalities-wijken -  

 

 

De gemeente zet de laatste jaren zelf ook actief in op wijkgericht werken. De gedachte hierachter is het 

verkleinen van de afstand tussen gemeente en bewoners, het vergroten van de betrokkenheid van 

bewoners op hun omgeving, en het bevorderen van de samenhang tussen fysiek ruimtelijk beheer, 

sociaal beheer en sociale veiligheid (Gemeente Schiedam, 2005). Er is een wethouder die wijkgericht 

werken en stedelijke herstructurering als belangrijkste portefeuille heeft en in elk van de negen wijken 

is een wijkprocesmanager actief. De belangrijkste thema’s in het wijkgericht werken zijn leefbaarheid 

en veiligheid. 

 

4.2.2 Huidig beleid in Nieuwland 

In Nieuwland dient het wijkactieprogramma als leidraad voor de fysieke, sociale en economische 

investeringen die er hebben plaatsgevonden en nog zullen plaatsvinden. Daarbij staat het concept van 

‘sociale stijging’, zoals uitgewerkt in een rapport van de VROM-raad (zie hoofdstuk 3), centraal. Men 

wil het voor de huidige bewoners van Nieuwland mogelijk maken om een wooncarrière te maken in 

de eigen wijk. Daartoe is en wordt de woningvoorraad grondig aangepakt. Verouderde 

meergezinswoningen in de sociale huursector die niet meer voldoen aan de eisen van vandaag 

worden gesloopt en nieuwe woningen worden ervoor terug gebouwd. Sinds 1990 zijn er 1.850 

woningen gesloopt en 1.524 woningen voor terug gebouwd (inclusief 179 woningen op een oud 

fabrieksterrein aan de rand van de wijk). Daarvan wordt éénderde deel sociale huurwoning en 

tweederde deel koopwoning. Ongeveer 40% van de Nieuwlanders is in de wijk blijven wonen nadat 

hun woning gesloopt werd (Gemeente Schiedam, 2007). Daarnaast worden er onder de naam van het 

project ‘Buurtplus’ in totaal meer dan tweeduizend woningen verbeterd. In totaal is meer dan helft 

van de ongeveer 7.000 woningen die er in de wijk stonden gesloopt dan wel gerenoveerd. 

Naast de woningmarkt volgen de andere stijgingsroutes volgens de VROM-raad (2006) via het 

onderwijs, de arbeidsmarkt en de vrije tijd. Hiermee rekeninghoudend wordt in het programma 

uitgegaan van vier thema’s: achter de voordeur, werken en leren in de wijk, wonen en veiligheid in de 

wijk, en ontmoeten in de wijk. Per thema zijn voor de komende jaren een aantal doelstellingen gesteld. 

Topprioriteiten van het wijkactieprogramma zijn: aanpak van de problemen achter de voordeur, met 

behulp van instanties als schuldhulpverlening, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg; 

revitalisering van de twee winkelstraten in de wijk; uitvoering van een levensloopgerichte aanpak van 

kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar; toebedelen van zeggenschap aan bewoners over de budgetten 

voor het onderhoud van de openbare ruimte en de effectieve aanpak van overlastsituaties rond 

metrostations en winkelstraten; en bevorderen van ‘ontmoeten’, onder andere door het opzetten van 

een brede school en een nieuw ontmoetingscentrum. 

In de periode 2008-2015 bedragen de totale kosten voor het actieprogramma meer dan negentig 

miljoen euro. Daarvan wordt ongeveer 75 miljoen gefinancierd via de rijksoverheid (die vooral 
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woningcorporaties verplicht stelt te investeren). Woningcorporatie Woonplus investeert in de periode 

2002-2012 maar liefst 150 miljoen euro. 
 

 

Figuur 4.8: Een renovatieproject aan de Van Heuven Goedhartstraat 

 
Bron: Gemeente Schiedam 

 

 

4.2.3 Huidig beleid in Oost 

Zoals eerder gezegd is heeft de wijk Oost nooit direct deel uitgemaakt van overheidsbeleid. Toch 

achtte de gemeente het de laatste jaren van groot belang om beleid toe te passen op de wijk Oost 

omdat uit het leefbaarheidsonderzoek van 2006 bleek dat de situatie in de wijk verder verslechterd 

was. Zo stegen (percepties van) overlast en verloedering ten opzichte van 2004, zakte het cijfer voor de 

woonomgeving naar onder de 6 en vond meer dan 40% van de ondervraagden dat de wijk was 

achteruitgegaan, tegen maar 5% dat vond dat buurt was vooruitgegaan. Dat was voor de gemeente 

reden om extra geld vrij te maken vanuit de gemeentekas. 

Volgens de gemeente (2009d) is Schiedam-Oost de laatste jaren door een opeenhoping van fysieke en 

sociaal-economische achterstanden terecht gekomen in een neerwaartse spiraal waardoor de 

leefbaarheid onder druk is komen te staan. De plannen met de wijk zijn uitgewerkt in het 

wijkactieprogramma ‘Oost voor Elkaar’ (Gemeente Schiedam, 2009d). Onmiddellijk moet daarbij 

opgemerkt worden dat dit programma niet te vergelijken is met het wijkactieprogramma van 

Nieuwland omdat het gericht is op de korte en middellange termijn en veel minder omvangrijk is. Zo 

is het onderdeel wonen er niet in opgenomen. De plannen in het wijkactieprogramma van Oost zijn 

wel gebaseerd op de herstructurering in Nieuwland en Groenoord, die volgens de gemeente veel 

opleveren. Met het wijkactieprogramma hoopte de gemeente subsidie via de 40+ wijken regeling 

binnen te kunnen halen, maar dat is niet gelukt. 

De gemeente acht het belangrijk om de sociale kwaliteit van de wijk te verhogen. Daarbij speelt de 

actieve betrokkenheid van burgers een belangrijke rol. De kwaliteit van de openbare ruimte 

(inrichting en beheer) vormt daarbij niet het sluitstuk maar het uitgangspunt van het beleid. De 

besteding van het gemeentelijke budget van 2007 is onderverdeeld in vier thema’s: buitenruimte, 

(sociale) veiligheid, wijkeconomie en sociale samenhang. Net als in Nieuwland is er telkens een 

prestatiedoelstelling gesteld, meestal op basis van een GSB-indicator. 

De totale gemeentelijke inzet ten behoeve van Schiedam-Oost bedraagt voor de periode 2008-2011 

bijna 8,4 miljoen. Dat wordt mede gefinancierd door budgetten die voor de hele stad beschikbaar zijn 

gesteld door het Rijk in het kader van de Stedelijke Vernieuwing en het Grotestedenbeleid. 

Woningcorporatie Woonplus draagt bijna een half miljoen euro bij. Maar de ingrepen zijn lang niet zo 

uitgebreid en intensief en het budget lang niet zo groot als in Nieuwland. Die grote verschillen 

worden veroorzaakt door de financiële steun die Nieuwland via het Rijk krijgt en Oost niet. Wat 

opvalt is dat de gemeente gemiddeld per jaar meer geld besteedt aan Oost (2,4 mln) dan aan 
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Nieuwland (1,8 mln). Uiteraard heeft het ermee te maken dat er buiten het gemeentelijk budget al veel 

geld binnenkomt voor Nieuwland, maar het geeft ook aan dat de gemeente zich bewust is van de 

problemen in Oost. 
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5 Het verval van Nieuwland en Oost en de oorzaken daarvan 

 

 

In dit vijfde hoofdstuk worden de empirische resultaten gepresenteerd. Deze zijn verdeeld in een 

paragraaf over Nieuwland en een paragraaf over Oost. Beide paragrafen starten met een korte 

karakterisering van de wijk. Vervolgens worden in twee subparagrafen eerst de problemen besproken 

en vervolgens de oorzaken daarvan. Dat wordt gedaan aan de hand van de literatuur uit hoofdstuk 2 

en mogelijke andere oorzaken. In de laatste paragraaf worden de uitkomsten met elkaar vergeleken. 

Allereerst wordt de methodologie toegelicht.  

 

5.1 Methodologie 

Als empirische methode is gekozen voor interviews met sleutelpersonen. Er is niet gekozen voor 

kwantitatief onderzoek omdat er al veel statistische gegevens over beide wijken beschikbaar zijn. 

Gezien het feit dat Oost van het Rijk nooit aandacht of geld heeft gehad voor haar problemen kan het 

bovendien mogelijk gaan om problemen die niet in de statistiek terecht komen. De visie van 

sleutelpersonen op de wijken biedt een dieper inzicht in de problematiek en de oorzaken daarvan.  

Er zijn in totaal 11 interviews gehouden (zie ook de bijlage). Voor de wijk Nieuwland is er gesproken 

met de programmamanager van de gemeente, een bestuurslid van de bewonersvereniging, een 

wijkwerker van Stichting Welzijn Schiedam en het wijkteam van de politie. Omdat de wijk Oost geen 

programmamanager heeft is er gesproken met de wijkprocesmanager van de gemeente. Deze vormt 

de ogen en oren voor de wijk naar de gemeente en andersom. Daarnaast is er eveneens gesproken met 

leden van het bestuur van de bewonersorganisatie, een wijkwerker van Stichting Welzijn Schiedam en 

een buurtagent van de politie. Bovendien is er nog een drietal interviews gehouden met actoren en/of 

personen die veel over beide wijken konden vertellen. Zo is er gesproken met een strategisch 

beleidsmedewerker van de gemeente en met twee medewerkers van woningcorporatie Woonplus, de 

enige corporatie in Schiedam. Tot slot is er ook gesproken met de voorzitter van de Stichting 

Stadsomroep Schiedam. De Schiedamse stadsomroep is één van de oudste van Nederland en heeft 

relatief hoge kijk- en luistercijfers. Bovendien is de voorzitter ook presentator en worden opnames 

voor de tv-zender altijd op locatie gemaakt, waardoor deze persoon beide wijken goed kent. 
De opzet was om de interviews zo veel mogelijk ongestructureerd plaats te laten vinden. Zodoende 

kregen de geïnterviewden tijd en ruimte om de volgens hen belangrijkste problemen en oorzaken te 

bespreken. Als bepaalde onderwerpen niet aan de orde dreigden te komen werd hier alsnog naar 

gevraagd. Daarbij werd gebruik gemaakt van – op de respondent toegespitste – topiclijsten, waarvan 

een algemene versie in de bijlage te vinden is. De interviews duurden gemiddeld ongeveer een uur 

per stuk. 

 

5.2 Nieuwland 

 

5.2.1 Fysieke kwaliteit 

Allereerst is het van belang uit te leggen in welke context een wijk als Nieuwland tot stand is 

gekomen. Zoals gezegd is begonnen met bouwen in de jaren vijftig. In de tijd direct na de Tweede 

Wereldoorlog werd er een lage lonenpolitiek gevoerd door de overheid. Om dat te kunnen volhouden 

moesten de woonlasten ook laag blijven. Dat was lastig gezien de woningnood van die tijd. Daarom 

werden er in Nederland op grote schaal nieuwe wijken gebouwd. 
 

 

 

 

 

 

 
 

‘Vooral de opvatting over hoogbouw in een parklandschap – de verticale tuinstad van Le Corbusier – inspireerde 

veel planners en architecten. Het hoge tempo dat geëist werd leidde tot gestandaardiseerde, industriële 

productiemethoden. Niet vergeten mag worden dat dergelijke gedachten in zekere zin door de hele samenleving 

verweven waren. De vooruitgang in de eerste decennia na de oorlog was immers sterk verbonden met het 
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 Jobse & Musterd (1994) 

 

 

Hierin ligt een eerste verklaring voor het verval van Nieuwland: door de lage kwaliteit en lage 

waardering van de woningen daalde de positie van de wijk op de regionale woningmarkt snel. Dat 

gold niet alleen absoluut, maar ook relatief. Als gevolg van de woningnood na de oorlog en de ouder 

wordende babyboom generatie daarna werden er relatief veel nieuwe wijken gebouwd in de periode 

na de bouw van Nieuwland. Deze woningen in deze wijken hadden over het algemeen een hogere 

kwaliteit dan de woningen in Nieuwland. Ook daardoor daalde de positie van Nieuwland op de 

wijkenladder relatief snel.  

De woningvoorraad van de wijk is de afgelopen jaren drastisch aangepakt. Uit de interviews is 

gebleken dat dit ook noodzakelijk was. De portiek- en galerijflats hadden meestal geen liften en de 

woningen waren niet alleen klein, maar ontbraken het ook aan centrale verwarming, dubbel glas en 

goede isolatie. Naarmate de tijd vorderde veroorzaakte dit steeds meer problemen. 

 
‘Kun je nagaan: mijn kinderen zaten zelfs onder de dekens de huiswerk te maken, zo koud was het in die kamertjes. En dan 

kon je zo’n gaskacheltje neerzetten, maar dat geeft dus veel te veel vocht in zo’n huis. ’s Morgens liep het zo van de ramen af 

in de slaapkamers. Dat kun je niet droog houden. Dat kan niet meer in deze tijd: geen verwarming, geen dubbel glas. Die 

flats moesten gewoon aangepakt worden, hoe dan ook.’ – bestuurslid bewonersvereniging 
 

 

Figuur 5.1: Eén van de weinige gebieden in Nieuwland dat niet fysiek aangepakt is 

 
 

 

Niet alleen de kwaliteit van de woningen daalde, ook de kwaliteit van de openbare ruimte ging 

achteruit. Bewoners waren langzamerhand steeds minder snel geneigd zorg te dragen voor 

fordisme. (…) En dat juist in een periode waarin loonsbeheersing werd opgegeven en de bouwkosten spectaculair 

begonnen te stijgen. Een oproep van minister Bogaerts uit die tijd verraadt de wijze waarop men met schaarste- 

en kostenproblemen te lijf ging. Hij stelde dat de gemeente, bestuurders en architecten hun streven naar (te 

duur geachte) variatie in de bouw maar moesten onderdrukken ten gunste van de ontwikkeling van een 

harmonieus bouwproces en continuïteit in de bouw. Gemeenten die industriële systeembouw wilden toepassen 

werden beloond met extra woningcontingenten.’  
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gemeenschappelijke ruimten als de trap van de portiek of het openbaar groen rondom de flat. Toen er 

ook steeds meer rommel op straat kwam te liggen besteedde de gemeente geen extra aandacht aan het 

onderhoud van de openbare ruimte. Begin jaren negentig – tijdens Nieuwland’s slechtste periode – 

besteedde de gemeente het onderhoud uit aan de marktsector. De kwaliteit van de openbare ruimte 

daalde zienderogen. Op een gegeven moment was de toestand zo slecht dat de gemeente besloot die 

taak weer zelf op zich te nemen. 

 
‘Je hebt een periode gehad, toen lag er ontzettend veel vuil op straat, dat was echt verschrikkelijk. Nu ligt er ook wel eens wat, 

maar niet meer zo erg als vroeger. Dat was echt een rotzooi, niet te geloven, zeker als er een beetje wind stond. Dan waaide 

het allemaal tegen die kanten en dan lag het hele plein hier vol.’ – bestuurslid bewonersvereniging 

 

De verloedering van de openbare ruimte was essentieel in het verval van Nieuwland, omdat dit juist 

één van de kwaliteiten van de wijk was. 

 
‘Het was natuurlijke een fantastisch wijk voor kinderen omdat alles zo ruim opgezet was. We hadden een prachtig grasveld 

voor de deur waar dag en nacht werd gevoetbald en gehonkbald. Toen wij daar kwamen wonen stond er tussen het grasveld 

en onze flat een rozenperkje. Dat was prachtig, daar heb ik nog oude foto’s van. Maar ja, op een gegeven moment werd het 

onderhoud teruggeschroefd. Toen werd het er op een bepaald moment uitgehaald en kwamen de bekende ‘bossies’. Rond die 

tijd kreeg je ook de eerste graffiti en de eerste vernielingen. En wanneer die bossies niet meer bijgehouden worden, wordt het 

armoedig. Toen kreeg je ook steeds meer straatvuil, en zo verloedert het op een gegeven moment.’ – voorzitter Stadsomroep 

 
‘Die bossies groeiden zo hoog dat de eerste etage onderhand op kijkhoogte zat’ – bestuurslid bewonersvereniging 

 
‘Er is enorm veel achterstallig onderhoud van de openbare ruimte in Schiedam. Pas de afgelopen jaren is daar veel aandacht 

voor gekomen, maar op dat punt moet er nog wel een slag gemaakt worden. Dat zal niet meevallen, zeker met het oog op 

mogelijke bezuinigingen.’ – strategisch beleidsadviseur gemeente  

 

5.2.2 Bevolkingssamenstelling 
 

 

Tabel 5.1: Kenmerken van de Schiedamse bevolking naar wijk in 1971 

toenmalige benaming Centrum
Singelkwartier 
en Paralelweg

Tussen havens 
en grachten Westerkwartier Zuiderkwartier Buitenkwartier Nieuwland Kethel

huidige benaming
Centrum 
(deels) Oost

Centrum 
(deels) West Zuid

gesloopt, nu 
industrieterrein Nieuwland

Kethel/Spaland/
Groenoord

"sociale groep"
employés 14,9% 17,6% 21,9% 19,0% 13,0% 25,4% 27,7% 44,5%

hogere 1,1% 1,4% 3,1% 3,9% 1,8% 2,3% 3,9% 8,7%
middelbare 6,9% 8,3% 10,2% 8,5% 4,9% 12,3% 15,3% 27,1%
lagere 6,9% 7,8% 8,6% 6,7% 6,2% 10,8% 8,5% 8,7%

arbeiders 51,7% 66,0% 47,0% 60,5% 73,4% 67,1% 48,2% 27,5%
inkomen p.j. ƒ12.000 of meer 10,9% 14,4% 8,6% 13,0% 15,2% 11,5% 15,9% 10,1%
inkomen p.j. beneden ƒ12.000 16,7% 19,5% 17,3% 17,1% 26,6% 20,9% 11,6% 5,2%
zonder beroep 24,1% 32,1% 21,1% 30,4% 31,6% 34,6% 20,7% 12,2%

inkomen beneden ƒ8.000 (werkenden 
en werklozen) 18,4% 21,2% 14,1% 18,5% 21,3% 23,1% 11,8% 6,1%

* percentages zijn ten opzichte van de beroepsbevolking van de betreffende wijk  
Bron: 14e Algemene Volkstelling, CBS (1971) 

 

 

De verloedering van de openbare ruimte was niet vanzelf ontstaan. Het heeft voor een groot deel te 

maken met een verandering in de samenstelling van de bevolking. In de eerste jaren van haar bestaan 

lagen de huren in Nieuwland relatief hoog en werd de wijk bevolkt door de middenklasse van de 

stad. In tabel 5.1 is te zien dat er in Nieuwland meer ‘employés’ woonden dan in de meeste andere 

wijken en minder ‘arbeiders’, die lager in aanzien stonden. Een kleiner deel van de bevolking had een 

laag inkomen en ook de werkloosheid lag lager dan in de meeste andere wijken. Maar met de bouw 
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van de nieuwe wijk Groenoord in de jaren zestig – waarvan de flats liften en centrale verwarming 

hadden – vertrokken veel van de hogere inkomens uit de wijk. Deze tendens werd nog veel sterker in 

de decennia daarna door de constructie van grote aantallen eengezinswoningen voor de 

middenklasse, in Schiedam, maar vooral in omliggende gemeenten (Capelle aan den IJssel, 

Spijkenisse, Hellevoetsluis). Op die manier zakte de Nieuwland steeds verder af op de regionale 

woningmarkt. De slechte kwaliteit van de woningen en de verslechterende kwaliteit ten opzichte van 

woningen in andere wijken was hier de oorzaak van. Steeds meer huishoudens met een zwakke 

sociaal-economische positie namen hun intrek in de wijk, waaronder veel allochtonen (Gemeente 

Schiedam, 2007). Zo bleven grofweg alleen degenen die verhuizen niet konden betalen en de ouder 

wordende bewoners van het eerste uur over. Hun kinderen waren al uit de wijk verhuisd. Op deze 

manier bezien heeft Nieuwland eigenlijk versneld te maken gehad met filtering in zowel vraag als 

aanbod (zie hoofdstuk 2). De waarde van de wijk daalde relatief door de bouw van nieuwe wijken, 

maar er vond ook filtering in de samenstelling van de bevolking plaats. Filtering in het aanbod 

verklaart daarin filtering in de vraag. Het komt immers door veranderingen in het aanbod buiten de 

wijk dat de middenklasse niet meer in Nieuwland wilde wonen. 

Overigens was het ook zo dat het economisch slechter ging met sommige gezinnen die al in die wijk 

woonden. Schiedam’s werkgelegenheidsmotor, de scheepsbouw, stortte namelijk eind jaren zeventig 

volledig in elkaar. Veel Nieuwlanders werden daardoor werkloos. Zo vormen factoren op mondiale 

(concurrentie in Azië) en stedelijke schaal (economische afhankelijkheid van één sector) ook 

verklaringen voor het verval van de wijk. 

Het feit dat er veel gastarbeiders naar Nederland kwamen in de jaren zestig en zeventig werd 

uiteraard veroorzaakt door ontwikkelingen op macroniveau. De klassieke economische verklaring 

voor migratie was van toepassing: de mogelijkheid voor een persoon om zijn positie te verbeteren 

(Ravenstein, 1885). Als er in regio A (Noordwest-Europa) veel niet-bezette banen zijn en in regio B 

(rondom de Middellandse Zee) veel werkloosheid is, zal er een migratiestroom ontstaan van regio B 

naar regio A. Bovendien werden er door de Nederlandse overheid verdragen gesloten met landen als 

Turkije en Marokko. Logischerwijs werden de goedkope arbeidskrachten geplaatst in de goedkoopste 

sociale huurwoningen, waarvan er in Nieuwland veel stonden. 
 

Tabel 5.2: Historische cijfers Nieuwland 

1971 1987
Aandeel 65+ 9% 22%
Aandeel Niet-Nederlanders 1% 13%

1981 1986
Uitkeringen (per 1000 inw.) 39 116  

Bron: Gemeente Schiedam (2010) 

 

 

Feit is dat de samenstelling van de bevolking in de wijk drastisch veranderde (zie tabel 5.1). 

Waarschijnlijk kwam dat mede door het optreden van waterbedeffecten. In de jaren zeventig was 

Schiedam bezig met de herstructurering van delen van haar vooroorlogse wijken. Gezinnen – vaak 

met een laag sociaal-economische positie – moesten geherhuisvest worden. Zij kwamen terecht in 

goedkope sociale huurwoningen, waarvan er in Nieuwland veel stonden. Dit proces herhaalde zich 

twee decennia later toen de regio Rotterdam inmiddels een regionaal woningverdeelsysteem had. 

Herstructurering in de Rotterdamse deelgemeenten Hoogvliet en Delfshaven zorgde ervoor dat er ook 

gezinnen uit deze wijken naar Nieuwland kwamen. Het is niet mogelijk gebleken dit aan te tonen met 

cijfers, maar in de interviews werd dit vaak genoemd. 

 
‘Toen is er ook een hele periode geweest dat ze in Rotterdam, in Spangen, dus het gedeelte dat aan Schiedam grenst, heel veel 

afgebroken hebben. En dat waren niet de beste bewoners. Die kwamen allemaal naar Nieuwland toe, omdat dat ook goedkoop 

was.’  – bestuurslid bewonersvereniging 

 

Door de veranderende bevolkingssamenstelling steeg de werkloosheid in de wijk en daalde het 

besteedbaar inkomen. Daardoor was er ook steeds vaker sprake van problemen ‘achter de voordeur’. 



 - 46 - 

Het gaat om problemen die niet direct zichtbaar zijn, bijvoorbeeld op financieel gebied, omtrent de 

relatie ouder-kind, of die verband houden met geweld. Deze problemen draaien weliswaar om 

individuele bewoners en niet zo zeer om wijkproblemen, het zijn wel significante problemen die 

elders minder vaak voorkomen dan in Nieuwland. 

 
‘Op zich hoeft het feit dat mensen een sociaal-economisch zwakke positie hebben natuurlijk geen probleem te zijn. Maar wat 

je wel vaak ziet is dat het een aantal problemen oplevert: gedragsproblemen, gezondheidsproblemen, problemen op scholen, 

noem maar op. Maar het gaat natuurlijk niet één op één op.’ – wijkprogrammamanager gemeente 

 

Het ontstaan van een bevolking met een lage sociaal-economische positie hoeft niet te betekenen dat 

er problemen ontstaan, maar de demografische instabiliteit die ontstond bood kansen voor 

criminaliteit en vandalisme die leidde tot een verslechtering van de leefbaarheid en veiligheid 

(Argiolu et al., 2008). De in de eerste paragraaf benoemde verloedering van de openbare ruimte is hier 

gedeeltelijk uit te verklaren. 

 

5.2.3 Sociale kwaliteit 

Langzaam steeg dus de overlast in de wijk, net als vernieling en criminaliteit – vooral rond de twee 

winkelgebieden. Er ontstonden problemen met hangjongeren die voorbijgangers intimideerden en/of 

drugs verhandelen. 

 
‘In die tijd was er nog een klein wijkbureau. Als we dan ons rondje hadden gelopen werden we zonder reden bekogeld met 

eten. Dat is een paar keer gebeurd. Toen moesten we echt dat bureautje in vluchten.’ – buurtagent 

 

De snelle veranderingen in de bevolkingssamenstelling zorgde ook voor een daling van de sociale 

cohesie. De instroom van migranten was hierin belangrijk. In korte tijd kregen bewoners opeens te 

maken met veel Turkse gezinnen die op hun portiek kwamen wonen. Veel mensen moesten niets 

hebben van het onbekende. 

 
‘Over het algemeen zijn we nu wel gewend dat er hier allerlei soorten mensen wonen, dat wordt geaccepteerd. Maar sommige 

mensen zijn ook nu nog niet tolerant tegenover ‘buitenlanders’. Dat zijn vooral ouderen. Niet dat ze er wat van zeggen, maar 

ze begrijpen het niet. Als ze er dan wat over zeggen is dat altijd eigenlijk een beetje lelijk, zal ik maar zeggen. ‘Rotten ze toch 

op…’, weet je wel. Of: ‘hun mogen het wel, moeten wij eens doen…’. En dat is natuurlijk toch het onbekende ervan. Dat 

komt van vroeger. Er kwamen ooit eens twee Hongaren bij ons inwonen [na de Hongaarse opstand in 1956, red.], daar mocht 

ik absoluut niet mee praten. Dat sfeertje, dat is wat bij de ouderen nu nog leeft. Alles wat van buiten komt, waarvan je niet 

weet wat het is, kun je niet vertrouwen.’ – bestuurslid bewonersvereniging 

 

Daarbij werkte de niet vlekkeloos verlopende integratie van gastarbeiders niet mee. Eerst werd er 

(wellicht tegen beter weten in) nog vanuit gegaan dat de gastarbeiders zouden terugkeren naar hun 

land van herkomst. Toen dat niet het geval bleek werd er (te) vaak de andere kant opgekeken als er 

iets verkeerd ging. Dat gold trouwens in het algemeen, niet alleen bij migranten. Zo vinden er op dit 

moment veel vaker huisuitzetting plaats dan tien, twintig jaar geleden. Daarnaast was de sociale 

infrastructuur – juist in de tijd dat het het hardst nodig was – niet goed genoeg. Welzijnsorganisaties, 

opbouworganisaties en scholen zijn niet in staat gebleken problemen effectief te bestrijden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Er waren te veel instanties en projecten en er was sprake van versnippering, gebrekkige samenhang, 

onvoldoende regie, onmacht en onverschilligheid. In de periode dat de problemen in sommige vroeg-naoorlogse 

wijken toenamen, zijn vaak niet de meest krachtige, professionele uitvoerders ingezet. Dat was echter des te 

meer nodig, omdat met de demografische instabiliteit het vertrek van middengroepen, de toename van 

huishoudens met een laag inkomen of uitkering en de sterke toename van het aandeel niet-westerse allochtonen 

– de sociale cohesie of de onderlinge verbondenheid in veel vroeg-naoorlogse wijken afnam en de sociaal-

culturele diversiteit groeide. Nu is een sterke sociale cohesie geen garantie voor de bloei of stabiliteit van een 

wijk, maar enige bekendheid van bewoners met elkaar en overeenstemming over de gewenste leefregels zijn wel 

essentieel. Door de grote bevolkingsdynamiek en toegenomen diversiteit waren er minder waarden en normen 
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Engbersen & Engbersen (2008) 

 

 

Niet alleen de komst van migranten speelde. In de vorige paragraaf is al gesproken over de dalende 

geneigdheid van mensen om zorg te dragen voor hun woonomgeving. Dat heeft ook te maken met 

algemene trends in de maatschappij. De contouren van een proces als individualisering werden 

bijvoorbeeld steeds duidelijker zichtbaar. Door de technologische ontwikkelingen als de komst van de 

telefoon, radio en televisie daalde de sociale cohesie. Meer nog omdat ook de sociale controle 

verdween. Vroeger kwamen niet alleen de bakkers, de melkboer en de groenteboer aan de deur, maar 

er kwamen ook medewerkers van verschillende instanties langs om geld te innen: voor de krant, voor 

het gas en licht, of voor de huur. Weinig bleef dan ongezien. Door commercialisering en 

technologische ontwikkelingen verdwenen deze personen, net als de kleine, losse winkeltjes uit de 

wijk (naar Van der Horst, 2005). 

De nieuwe bewoners – een nieuwe generatie – waren weinig geïnteresseerd in de netheid van hun 

woonomgeving, laat staan in contact met hun buren. Dat kwam onder andere doordat het collectieve 

gevoel dat er – na de crisis van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog – in heel Nederland 

heerste, langzaam wegebde. Dat werkte vooral voor Nieuwland negatief door, omdat de wijk juist 

gebouwd was voor de utopische ‘gemeenschapsmens’: fatsoenlijke mensen die in een collectief sfeer 

een modern leven konden leiden. Die gemeenschapsmens was juist niet meer te vinden in de wijk. Het 

collectivisme had alweer snel plaats gemaakt voor het individualisme (naar Van der Horst, 2005). 

 
‘Er ligt nu sneeuw buiten. Het eerste wat wij deden met de jongens en de meiden uit de straat was natuurlijk sneeuwruimen. 

De stoep voor je flat moest schoon, dat was een soort erecode. Als je nu tegen kinderen zegt: ‘Maak de stoep schoon’, dan 

zeggen ze: ‘Ben je wel goed bij je hoofd?’ Nu zie je het omgekeerde: al die wijken  krijgen nu allemaal ondersteuning van de 

gemeente voor feestjes en voor gekkigheid.  Nou, ik heb gewoon buiten gespeeld. Wij verzonnen alles zelf, we hadden echt 

geen organisatie nodig, en ook geen gelden, om een leuk feestje in de buurt te organiseren. Dat deden de mensen zelf wel. Ik 

bedoel, als wij verjaardag thuis hadden, dan kwamen de buren. En dat was een heel klein flatje en dan zat ik met m’n gitaartje 

te zingen. Er was een kop koffie en een gevulde koek en een biertje. Dat was helemaal geen luxe, maar men zocht elkaar wel 

op. En dat is natuurlijk allemaal langzamerhand verdwenen uit het straatbeeld.’ – voorzitter stadsomroep 

 

Veel geïnterviewden zijn ook van mening dat mensen zichzelf ook vandaag de dag nog zich in het 

algemeen meer verantwoordelijk zouden moeten voelen, bijvoorbeeld voor hun eigen 

woonomgeving. 
 

‘Het is de taak van de politie, het is de taak van de gemeente , het is de taak  van die, van die…’. En dan vraag je: ‘wat doe je 

er zelf aan?’ ‘Ja, nee, niks…’  Je bent natuurlijk wel met elkaar verantwoordelijk voor je veiligheid, voor vervuiling.’ – 

wijkwerker 

 

Wellicht zorgde bepaalde interne buurteffecten voor een verslechtering van de situatie. Zo zou het 

epidemic model – waarin mensen slecht gedrag als een soort epidemie van elkaar overnemen (zie 

hoofdstuk 2) – van toepassing kunnen zijn op de wijk. 

 
‘Soms werden er hele vuilniszakken van het balkon naar beneden gegooid. En het is vaak: een ander ziet het en doet het ook.’ – 

medewerker woningcorporatie 

 
‘Als jij in een situatie opgroeit waarin je ouders niet werken, je buren niet werken en je familieleden niet, ja, dan is dat voor 

jou normaal. Dus dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan, of op een hele goeie school zitten misschien, of vrienden uit 

andere buurten hebben, wil je daar bovenuit stijgen. Dat is natuurlijk in die Amerikaanse getto’s het geval: als je zeven jaar 

die vanzelfsprekend gedeeld werden, wat tot onduidelijkheid, ontoelaatbaar gedrag, veel ergernis en gevoelens 

van onveiligheid leidde. Dit was – achteraf geanalyseerd – het moment om met de allerbeste professionals in de 

frontlinie en met een robuuste sociale infrastructuur de problemen te redresseren.’  
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bent moet je lid worden van een bende. Doe je dat niet, dan val je buiten de boot. Je hebt geen keuze. Nou is het hier 

godzijdank niet zo extreem, maar je zie het natuurlijk wel gebeuren.’ - wijkwerker 

 

5.2.4 Het verval van Nieuwland 

Toch is de situatie – zoals hierboven al wordt geciteerd – ook nooit extreem rampzalig geweest (zoals 

bijvoorbeeld wordt beschreven door Wacquant, zie hoofdstuk 2). Andere interne buurteffecten als het 

ontstaan van een tegencultuur, het gebrek aan goede voorzieningen of het gebrek aan de juiste sociale 

netwerken zullen nauwelijks van toepassing zijn geweest op Nieuwland. De wijk ligt niet 

afgezonderd van de stad en is zeer goed ontsloten, het is nooit een no-go area geweest. Wel zal de 

slechte reputatie die de wijk in de loop der jaren heeft opgebouwd mee hebben gespeeld in de 

negatieve spiraal. Het imago is na de jaren zeventig steeds verder verslechterd waardoor het nog 

moeilijker werd om ‘fatsoenlijke’ bewoners aan te trekken. 

 
‘Vijftien jaar geleden kon je haast niet met droge ogen zeggen dat je in Nieuwland woonde. Want dat was toch wel een hele 

asociale, smerige wijk.’ – wijkwerker 

 

Een ander gevolg van het imago kan bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt zijn. Het is 

moeilijk het bestaan daarvan te bewijzen maar het zou zomaar voor kunnen komen onder 

werkgevers, al dan niet onbewust. Ten derde kan het slechte imago invloed hebben gehad op de 

wijkeconomie (en andersom). Zo heeft de belangrijkste winkelstraat van de wijk – de Mgr. Nolenslaan 

– een tijd lang leegstand gekend, terwijl winkels juist zorgen voor levendigheid in een wijk en 

zodoende de leefbaarheid verbeteren. Overigens is nooit sprake geweest van grote leegstand, het ging 

om enkele panden. 

Zo is het duidelijk geworden dat er verschillende oorzaken zijn voor het verval van Nieuwland, die 

ook met elkaar verband houden. Ze hebben ervoor gezorgd dat de wijk in de onderste regionen van 

de hiërarchie van woonwijken is komen te staan, niet alleen op de stedelijke, maar ook op de regionale 

markt. Verklaringen hiervoor liggen zowel binnen als buiten de wijk. Buiten de wijk zorgden de bouw 

van nieuwe wijken – zowel in als buiten Schiedam – met grotere, mooiere of kwalitatief betere 

woningen ervoor dat Nieuwland minder aantrekkelijk werd. De ineenstorting van de scheepsbouw, 

de komst van gastarbeiders naar Nederland en de herstructurering van wijken in de omgeving zijn 

verklaringen die zorgden voor een verandering in de bevolkingssamenstelling. Binnen de wijk had dit 

had invloed op een toename van criminaliteit, vernieling en vervuiling, dat zorgde voor een daling 

van de leefbaarheid en veiligheid. Dat – gecombineerd met de slechte integratie van de gastarbeiders 

en de daarmee samenhangende slechte sociale infrastructuur – en het onvoldoende onderhoud van de 

openbare ruimte, zorgde voor een nog verdere daling van de sociale cohesie en het imago. Mogelijk 

hebben ook sociale processen gezorgd voor een verslechtering van de situatie, al valt dit niet meer te 

bewijzen. Dit geheel aan oorzaken vormt de veelvormige verklaring voor het verval van Nieuwland. 

 
‘Het gaat om een conglomeraat van omstandigheden’ – wijkprogrammamanager gemeente 

 

5.3 Oost 

 

5.3.1 Fysieke kwaliteit 

Met het oog op de ontwikkeling van Schiedam-Oost is het belangrijk de stedelijke en regionale context 

te schetsen waarin de wijk tot stand is gekomen. In paragraaf 4.1 is duidelijk geworden dat Schiedam 

van oudsher een industriestad was die eerst gefocust was op de jeneverindustrie en later op de 

scheepsbouw. Daardoor is de ‘arbeidersklasse’ altijd sterk vertegenwoordigd geweest in de stad. Door 

de ineenstorting van beide industrieën heeft Schiedam in de twintigste eeuw (met pieken en dalen) te 

maken gehad met hoge werkloosheidscijfers. Omdat steden in het verleden voornamelijk bouwden 

voor haar eigen inwoners, bestond de Schiedamse woningvoorraad voor een relatief groot deel uit 

kwalitatief mindere woningen. Daardoor kende de stad ook relatief veel kwalitatief mindere buurten. 

De wijk Oost bestaat uit veel van deze arbeidersbuurten.  
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In het vorige hoofdstuk is al naar voren gekomen dat de bevolking in Oost qua opleiding, inkomen en 

werkloosheid vergelijkbare achterstanden heeft als Nieuwland. Maar ten aanzien van de problemen 

verschillen de beide wijken wel enigszins. In de interviews kwamen steeds dezelfde twee problemen 

naar voren als belangrijksten: de fysieke kwaliteit van de woningen, en de 

‘arbeidsmigrantenproblematiek’.  

Met het eerste probleem wordt onder andere bedoeld dat de woningen niet meer voldoen aan de 

hedendaagse eisen, qua grootte en indeling. Maar het grootste probleem is echter de daadwerkelijke 

onderhoudsstaat van de woningen. Oost is grotendeels gerealiseerd voor de Tweede Wereldoorlog en 

de meeste woningen zijn niet gebouwd op palen maar op staal, wat verzakking tot gevolg heeft gehad 

en nog steeds heeft. Daarnaast zijn veel woningen gehorig waardoor geluidsoverlast vaak voorkomt. 

Op dit moment loopt er vanuit de gemeente het project ‘particuliere woningverbetering’, waarbij 

woningbezitters met een goedkope lening en gratis advies hun eigen pand op kunnen knappen. Dat 

project heeft succes in de andere ‘oude’ Schiedamse wijken West en Zuid. In Oost wordt er echter 

maar beperkt van gemaakt. Dat komt doordat bewoners het óf niet kunnen betalen – een gebrek aan 

geld is de meest voorkomende oorzaak voor achterstallig onderhoud aan koopwoningen (RIGO, 2008) 

– óf de staat van de woning al zo slecht is dat renovatie nauwelijks nog zin heeft. 

 
‘Wat ons betreft is renovatie niet eens meer te sprake. Ik mag het eigenlijk niet zeggen als voorzitter van de 

bewonersvereniging, maar het is wel zo: eigenlijk moet je dat niet meer willen daar. Je moet daar gewoon, op z’n Schiedams 

gezegd, met de shovel overheen gaan’ – voorzitter bewonersvereniging 

 

Dat het zo ver heeft kunnen komen met de fysieke staat van de woningen komt onder andere door het 

relatief grote aandeel van de voorraad (25%) dat de particuliere sector heeft in de wijk. Particuliere 

verhuurders hebben over het algemeen weinig aandacht gehad voor onderhoud van hun woningen 

omdat er altijd vraag is geweest. Er is voor hen geen noodzaak geweest te investeren; de 

appartementen worden toch wel verhuurd. Door het lage inkomen en lage betrokkenheid bij de wijk 

is er ook weinig geïnvesteerd in flats met koopappartementen; veel Verenigingen van Eigenaren zijn 

niet actief. Doordat er vele verschillende particuliere eigenaren zijn is het moeilijk gebleken integraal 

in te grijpen. 

 
‘Kijk, het probleem zit natuurlijk in die versnippering. Je moet met iedereen praten en het komt nooit af. Dat maakt die wijk 

zo ingewikkeld. Of het nu gaat om sloop/nieuwbouw of renovatie, in Nieuwland is dat veel makkelijker te organiseren dan in 

Oost. Als je een corporatie hebt kun je bij wijze van spreke duizend woningen slopen en dan ineens staat er niks meer. Maar 

buurt 15 [in Oost] wordt bijvoorbeeld een beetje opgeknapt en de gemeente wil daar ook in investeren, maar moet dat toch ook 

met medewerking doen van particuliere verhuurders. Het is de vraag of dat lukt, en als het lukt is het maar een klein stukje 

van Oost. Maar ook VvE’s dragen vaak bij aan de verloedering in zo’n wijk. Dan kun je het wel verplicht stellen om een VcE 

te maken, maar dan heb je een flat waarvan de helft er niks aan doet en niemand eraan meebetaalt.’ – strategisch 

beleidsadviseur gemeente 

 

Inmiddels zijn sommige woningen zo ver verloederd dat het nauwelijks nog zin heeft om de 

woningen te renoveren. Daardoor zijn de woningen bij verkoop nog weinig waard en zijn bewoners 

ook niet in staat een andere woning te kopen. Omdat het gaat om koopwoningen is het voor de 

gemeente moeilijk (lees: duur) om bewoners uit te kopen. Wel is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten 

toegepast op bepaalde delen van de wijk, waardoor de gemeente nu het eerste recht heeft bij verkoop 

van woningen. Voorts is er nog de mogelijkheid om de Onteigeningswet toe te passen. Ook deze 

ingrepen zijn meestal niet alleen erg duur, maar ook tijdrovend. 
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Figuur 5.3: Verzakking in de Daltonstraat 

 
 

 

Een belangrijke oorzaak voor de cumulatie van de problemen in Oost is de lang uitgebleven aandacht 

voor de wijk. Steun vanuit de rijksoverheid is er überhaupt nog niet geweest, maar ook de gemeente 

heeft zich pas sinds 2006 definitief gecommitteerd aan een algehele aanpak van de wijk Oost. Dat is 

opvallend gezien de meeste vooroorlogse woonwijken in Nederland al veel eerder zijn aangepakt; met 

de sloop en renovatie daarvan is al begonnen in de jaren zeventig (‘bouwen voor de buurt’, zie 

hoofdstuk 3). Het lijkt erop dat de situatie in Oost in de jaren zeventig nog niet problematisch genoeg 

was, ook al heeft er begin jaren tachtig op beperkte schaal wat sloop en nieuwbouw plaatsgevonden. 

In de derde golf van gebiedsgericht beleid in Nederland (die nog steeds bezig is) ligt de focus juist op 

wijken die gebouwd zijn na de Tweede Wereldoorlog. De meeste woonwijken van voor de oorlog die 

nog zijn overgebleven zijn namelijk juist populair onder grote delen van de bevolking (zie 

bijvoorbeeld Trouw, 2005).  

Opvallend genoeg speelt het probleem niet alleen in de koop- en particuliere verhuursector, maar is 

de buurt waarvan de woningen er het slechtst aan toe zijn voor een groot deel in handen van de 

woningcorporatie. 

 
‘Ook de huizen van Woonplus, dat zijn hele oude huizen, met een houten vloer. Er is daar zoveel overlast met vocht en 

schimmel in de huizen. Er is ook veel geluidsoverlast, waardoor er natuurlijk irritatie en ruzies ontstaan.’ – wijkwerker 

 

De verloedering in het gedeelte van de wijk met een sociale woningvoorraad heeft te maken met de 

aandacht die er altijd wel voor Nieuwland (en Groenoord) is geweest. Die wijken bestonden altijd 

bijna volledig uit woningen van Woonplus, en die wijken hadden daarom prioriteit. 

 
‘Er is natuurlijk veel naar Nieuwland toe gegaan, qua geld. Dat moest wel. En ja, andere buurten zijn niet vergeten, maar ja, 

moesten wachten. Ze zaten natuurlijk wel op het netvlies, maar ja, ze moesten wachten. Er is ook geld naar Groenoord 

gegaan, de Pechtoldgelden. Ja, er zijn dingen gedaan in Groenoord die eigenlijk in Oost hadden moeten gebeuren. Maar die 

keus wordt niet door ons gemaakt op dat moment, maar door het ministerie. En dan moet je volgen.’ – medewerker 

woningcorporatie 
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Dat een dergelijk verhaal ook op zou kunnen gaan voor het uitblijven van gemeentelijke actie is 

volgens de strategisch beleidsadviseur van de gemeente desgevraagd aannemelijk: 

 
‘Dat zou best eens kunnen [dat Oost misschien een beetje vergeten is]. Maar door het versnipperde woningbezit is het ook 

gewoon heel moeilijk om vooruitgang te boeken in Oost. Dat maakt het ook zo ingewikkeld naar burgers toe, ik bedoel: je ziet 

zo weinig ervan. Daarom is het voor de gemeente misschien ook makkelijker geweest om te ‘scoren’ in andere wijken.’ – 

strategisch beleidsadviseur gemeente 

 

Overigens heeft er in de jaren zeventig en jaren negentig op enkele plaatsen in de wijk wel 

sloop/nieuwbouw plaatsgevonden. Hierbij ging het ook om woningen die in zich in een extreem 

slechte staat bevonden, maar dit was op zeer kleine schaal. Op dit moment kampt echter een groot 

gedeelte van de woningvoorraad met fysieke problemen en heeft de gemeente besloten ook actief 

beleid te voeren in die wijk.  

 

Uit de paragraaf over Nieuwland is al gebleken dat de gemeente in het verleden te weinig aandacht 

heeft gehad voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit heeft onder andere te maken met de hoge 

werkloosheid die de gemeente altijd fel heeft geprobeerd te bestrijden. Daarmee is een thema als de 

openbare ruimte er ‘bij in geschoten’. In het algemeen wordt de verloedering van het openbaar gebied 

nog steeds genoemd als belangrijk punt (Gemeente Schiedam, 2009a), ook al is men wat dat betreft 

bezig met een inhaalslag. Zo scoren de punten ‘rommel op straat’ en ‘hondenpoep’ nog steeds slecht. 

Een ander negatief punt is dat Oost de laatste tijd bekend is komen te staan vanwege de illegale 

hennepteelt in woningen. 

 
Heel veel panden hebben hier kruipruimtes of kelders. Het is vaak heel lucratief voor mensen met een lager inkomen om een 

wietplantage te beginnen. Soms worden mensen daarbij ook onder druk gezet door hun pandjesbaas.  We hebben daar ook een 

hele actieve aanpak op dit moment op. Maar ja, het is soms dweilen met de kraan open. En het imago van de wijk verslechtert 

daardoor. – wijkprocesmanager gemeente 

 

5.3.2 Bevolkingssamenstelling 

Oost heeft – zij het in mindere mate dan in Nieuwland – ook te maken gehad met een veranderende 

bevolkingssamenstelling.. De verouderde en kwalitatief relatief lage woningvoorraad in combinatie 

met de door de landelijke overheid op gang gezette processen van suburbanisatie zorgden ervoor dat 

Schiedam de afgelopen decennia te maken heeft gehad met een naar groeikernen wegtrekkende 

middenklasse. Deze verklaring is minder goed toepasbaar op Oost dan op Nieuwland, doordat Oost 

van oudsher een wijk is waar de ‘arbeidersklasse’ gehuisvest is. Doordat mensen vaker een eigen 

woning bezaten waren ze minder geneigd te verhuizen. De hoge verhuismobiliteit die Oost nu kent is 

pas van de laatste jaren en zit hem vooral in de huursector. Nieuwland is daarentegen vanaf het begin 

een echte ‘starterswijk’, waar gezinnen die vertrekken vaak een stap omhoog op de woningladder 

doen. Toch is het toegenomen aanbod elders in Schiedam en in de regio, zij het in mindere mate dan 

in Nieuwland, ook van invloed geweest op het verval van Oost. Het feit dat de mensen met een betere 

sociaal-economische positie – die vroeger langs de aantrekkelijke singels woonden – vertrokken zijn 

vormt daar een bewijs voor. 

 
 ‘Dat waren de ‘gegoede straten’ in onze tijd. Daar woonden toch de net wat nettere mensen, die net iets meer verdienden 

ook. En dat is allang niet meer zo nu.’ – voorzitter bewonersvereniging 

 

Een andere belangrijke verklaring heeft eveneens direct te maken met de positie op de regionale 

woningmarkt. Die ligt namelijk in het feit dat er in tegenstelling tot in Oost in omliggende wijken wel 

herstructurering plaatsvindt of plaatsgevonden heeft. Het Nederlandse herstructureringsbeleid is 

gericht op het mengen van sociaal-economische groepen. Als een wijk voornamelijk bestaat uit 

woningen voor lage inkomens die worden gesloopt, en een gedeelte van de nieuwbouw is nog maar 

toegankelijk voor lage inkomensgroepen, dan is het logisch dat een gedeelte van de lage inkomens op 
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zoek moet naar een woning in een andere wijk. Schiedam-Oost ligt ingeklemd tussen Nieuwland en 

de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven waar sinds de jaren negentig herstructurering plaatsvindt. 

Het is dan ook denkbaar dat veel bewoners uit deze wijken naar Oost zijn verhuisd. 

 
‘Rotterdam-Hoogvliet is daar zo’n beetje mee begonnen, met ‘op te schonen’ zullen we maar netjes zeggen. Nou datzelfde is 

in gang gezet vanuit Delfshaven, en, vanuit Nieuwland. Want tussen die twee wijken zitten wij precies ingeklemd. En dan 

krijg je dus het soort bevolking wat je in jouw wijk niet wil hebben. Het zijn twee Vogelaarwijken, als je daar gaat drukken,  

dan krijg je het waterbedeffect. Hier wordt er aan twee kanten gedrukt, dus wij krijgen twee keer het effect..’ – voorzitter 

bewonersvereniging 

 

Om een algemeen beeld te krijgen van dit soort effecten is onderzocht waar de huishoudens die naar 

Oost zijn verhuisd, vandaan komen. Er zijn gegevens beschikbaar voor de periode 2002-2009, waarin 

precies 15.000 personen een woning in Oost hebben betrokken. Er is gekeken hoe groot het gedeelte 

van de vestigers afkomstig is uit wijken waarvan bekend is dat er de afgelopen jaren een substantieel 

aantal woningen gesloopt is (zie figuur 5.4). Omdat het slechts de bedoeling is om een beeld te 

scheppen van huidige ontwikkelingen is er niet precies onderzocht hoe groot de aandelen sloop 

precies zijn in de betreffende wijken. Het gaat om alle verhuizingen, niet alleen de gedwongen 

verhuizingen. Daarom is het niet mogelijk om daadwerkelijke waterbedeffecten te berekenen. De 

cijfers dienen slechts ter indicatie.  
 

 

Figuur 5.4: Vestigers Schiedam-Oost naar herkomstgebied 
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Bron: Gemeente Schiedam (2010), bewerkt 

 

 

Vanwege de grootte van hun aandelen zijn de Schiedamse wijken Nieuwland en Groenoord en 

Rotterdam-West (op basis van de landelijke afbakening) in een aparte categorie ondergebracht. In een 

derde categorie vallen alle overige Rotterdamse aandachtswijken, aangevuld met Hoogvliet en de 

Vlaardingse herstructureringsgebieden Westwijk en Babberspolder. Verder is de categorie buitenland 

onderscheiden, en is er restcategorie die alle personen bevat die vanuit een andere wijk – zowel 

binnen als buiten Schiedam – naar Oost zijn verhuisd. Om de herkomstwijk te bepalen is gebruik 

gemaakt van het postcodeniveau. Zie voor een overzicht bijlage 3.  

Het blijkt dat meer dan een kwart (27%) van de bewoners die de afgelopen jaren in Oost is gaan 

wonen, afkomstig is uit een herstructureringsgebied. Het gaat nogmaals niet alleen om sloopurgenten, 

en kunnen waterbedeffecten daarom niet bewezen worden, maar het laat wel zien dat Oost te maken 
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heeft met een grote instroom van personen uit probleemwijken. Overigens valt op dat er ook veel 

mensen rechtstreeks vanuit het buitenland in Oost komen wonen. 

Verder is in de korte periode tussen april 2002 en september 2003 bijgehouden hoeveel sloopurgenten 

uit Nieuwland in Oost zijn gaan wonen. Het blijkt om 127 huishoudens te gaan, die daarmee 8% van 

het totale aantal huishoudens dat moest verhuizen in die periode uitmaken (Gemeente Schiedam, 

2002/2003). Dat is aantal is niet erg hoog, maar omdat Oost na Nieuwland de wijk is met de grootste 

achterstanden, is het denkbaar dat juist hier de huishoudens met de meeste problemen zijn gaan 

wonen. Ook dit kan overigens niet bewezen worden, maar het verdient wel om aangestipt te worden 

als mogelijke verklaring. 

 

5.3.3 Sociale kwaliteit 

Sommige auteurs geloven in het belang van sociale cohesie in de wijk. Cijfers van de gemeente laten 

zien dat de sociale cohesie in Oost erg laag is (zie tabel 4.6). Dat heeft onder andere te maken met de 

hoge verhuismobiliteit in de wijk en de aanwezigheid van arbeidsmigranten. Weinig sociale cohesie 

vormt echter geen directe oorzaak van verval. Anderzijds zou het wel zo kunnen zijn, dat als de 

sociale cohesie in een wijk of buurt hoog is, de kans groter is dat die wijk of buurt beter in staat is om 

zich te weren tegen negatieve veranderingen. Een voorbeeld vormt een andere Schiedamse wijk, Zuid, 

in de volksmond ‘De Gorzen’ genoemd. Hier wonen ook veel mensen met een lage opleiding en 

sociaal-economische positie, maar is de sociale cohesie van oudsher wel hoog. De problemen zijn hier 

dan ook lang niet zo groot als in Oost (Gemeente Schiedam, 2009a). 

Het is moeilijk om te zeggen of er sprake is van sociale processen die wijzen op interne buurteffecten. 

Met andere woorden: een verslechtering van de situatie in de wijk doordat bewoners elkaar negatief 

beïnvloeden (zie hoofdstuk 2). Daarvoor is longitudinaal onderzoek nodig met dit kwalitatieve 

onderzoek als aanvulling. Geen enkele van de respondenten noemde deze verklaring uit zichzelf. Als 

er naar gevraagd werd er echter wel bevestigend op geantwoord. 
 

‘Ken jij het boek ‘De Rafelrand Blijft’? Daarin wordt eigenlijk gezegd dat als je voor een dubbeltje geboren bent, je nooit een 

kwartje zal worden. En dat zie ik dan hier ook bij heel veel mensen, die komen er nooit van ze leven uit. Negatieve dingen als 

overvallen en drugs dealen zijn hier ook normaal geworden. Heel veel mensen komen ook Oost niet uit – tenminste, de 

autochtone bevolking. We zijn laatst een dagje naar de Biesbosch geweest: ‘Oooh, helemaal nog nooit geweest!’ Tachtig jaar 

wonen ze hier al in Oost. Die rafelrand moet je zien te doorbreken.’ – wijkwerker 
 

Uit de interviews blijkt dat het tweede grote probleem ligt rondom de komst van arbeidsmigranten 

naar de wijk. In het vorige hoofdstuk is de situatie rondom deze relatief recente vorm van migratie 

beschreven. Een verklaring voor de komst van arbeidsmigranten naar de wijk begint ook met 

ontwikkelingen op een hoger schaalniveau. Hierbij gaat het om economische en politieke 

ontwikkelingen die ervoor hebben gezorgd dat er momenteel een migratiestroom van Oost-Europa 

naar West-Europa bestaat (zie het kader in hoofdstuk 4). De belangrijkste oorzaak is het toetreden van 

Midden- en Oost-Europese landen tot de Europese Unie. Dit heeft het voor mensen uit deze landen 

vergemakkelijkt om naar West-Europese landen te migreren. Naast het economische en politieke 

speelt ook het sociale aspect mee. Sociaal kapitaal kan een belangrijke rol spelen in een 

migratienetwerk (Massey et al., 1987). In Schiedam-Oost blijken bijvoorbeeld veel migranten uit 

Bulgarije uit dezelfde streek komen. Het sociale netwerk van migranten en potentiële migranten 

vormt dus ook een verklaring voor daadwerkelijke migratie. Het is belangrijk om er op te wijzen dat 

de komst van arbeidsmigranten op zich geen oorzaak is van problemen, maar veel problemen wel 

samenhangen met de aanwezigheid van die migranten.  

De verklaring voor het feit dat veel arbeidsmigranten zich vestigen in Oost en minder in andere 

wijken ligt vooral in het hoge percentage particuliere huurwoningen. Het type woningen biedt 

particuliere verhuurders de mogelijkheid bezit op te delen en verschillende kamers te verhuren om zo 

veel mogelijk mensen kwijt te kunnen (en zodoende zoveel mogelijk huuropbrengsten te genereren). 

Omgekeerd biedt dit soort huisvesting migranten de mogelijkheid om snel ergens onderdak te 

vinden, zonder officiële registratie. Hetzelfde geldt voor eigenwoningbezitters die delen van hun huis 
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onderverhuren. Migranten komen uit eigen initiatief of via uitzendbureaus. In dat laatste geval is de 

huisvesting ook vaak in handen van die uitzendbureaus. In beide gevallen moeten ze vaak met 

meerdere personen op een kamer wonen. Er zijn dus ware huisjesmelkers actief in de wijk. 

 
‘Eén van de grootste problemen van Oost is het huisjesmelken, en de onderverhuur en overbewoning die er in panden 

plaatsvindt. Woningen waarvan ze zeggen dat er zes mensen wonen, waarvan wij zeggen: er wonen er achttien. Het bed is 

nog warm en de volgende gaat erin. Vroeger noemden we dat gewoon ordinaire ‘koppelbazen’, want dat zijn het, niks anders. 

Alleen nu heet het ‘uitzendbureau’. Ja, uitzendbureau, m’n laars. Die mensen worden uitgebuit, uitgewrongen.’  – 

voorzitter bewonersvereniging 
 

 

Kader 5.2: ‘De Nieuwe Slaven van Europa’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: De Groene Amsterdammer (2007) 

 

 

Er wordt door middel van interventieteams – een samenwerking tussen gemeente en politie – 

geprobeerd de situatie onder controle te houden. Volgens sommige geïnterviewden schiet deze 

aanpak echter tekort, zeker in vergelijking met de Rotterdamse aanpak. Wellicht speelt de 

gemeentecultuur – die wellicht weer door de grootte van de gemeente wordt beïnvloed – een rol. 

 
‘In Rotterdam pakken ze door bij overlast. En Schiedam durft dat nog niet zo goed denk ik. Het is natuurlijk ook nog maar 

pas dat we camera’s neer mogen zetten. Nou, dat was voor Schiedam toch wel heel wat hoor, want dat doe je niet, dat is niet 

integer… Dan denk ik ja… als je er voor gaat om je stad veilig te hebben, dan zul je inderdaad zulke maatregelen moeten 

nemen. Ik vind het ook niet leuk als er ergens een camera staat, maar hij staat er niet voor niks.’ – wijkwerker Nieuwland 
 

 

 

 

 

 
KEI (2010) 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat Roemenen zich relatief vaak in de criminaliteit bevinden (Ultrascan 

in Elsevier, 2007), maar uit de cijfers blijkt dat er in Oost meer Polen, Bulgaren en Portugezen dan 

Roemenen wonen. Waar er over Portugezen weinig bekend is, blijkt dat Bulgaren, doordat vaak 

afkomstig zijn uit het grensgebied met Turkije, Turks spreken, en daardoor vooral contact te leggen in 

de Turkse gemeenschap in Nederland. Ondanks de soms erbarmelijke leefomstandigheden (zie kader 

5.2) van MOE-landers passen Polen zich over het algemeen goed aan aan de Nederlandse 

In 2007 won de Portugese journaliste Maria do Céu Neves een Europese persprijs met een reportage over 

discriminatie van Portugese en Poolse migranten in Nederland. Zij reisde twee weken undercover door 

Nederland om te onderzoeken hoe het leven van de moderne gastarbeider eruit ziet. Aan werk en huisvesting 

kwam ze door een Nederlands uitzendbureau met kantoren in Portugal. Hieronder staan enkele van haar 

bevindingen: 

 

‘De Portugezen en de Polen zijn de nieuwe slaven van Europa. (…) Deze kwalificatie klinkt alleen overdreven in de 

oren van diegenen die nooit in de schoenen van deze emigranten hebben gestaan. Het probleem is niet de 

hardheid van het werk – soms meer dan tien uur achtereen te voet in een ruimte van vijftig centimeter in een 

fabriek in de vroege ochtend, of in een kas met een ondraaglijke hitte. Het is ook niet voortdurend ‘snel, snel’ te 

horen, niet te mogen uitrusten of naar het toilet te mogen buiten de pauzes om en een baas te hebben die 

voortdurend toekijkt op alles wat je doet. Het probleem is de wetenschap dat dit werk niet is gegarandeerd. Het 

betekent 24 uur per dag beschikbaar zijn, zes dagen per week. Het is slapen met de mobiele telefoon op het 

kussen en ontwaken met de schrik dat je deze dag thuisblijft. En als je het geluk hebt te gaan werken, kan het zijn 

voor niet meer dan vier of vijf uren. Het kan ook gebeuren dat je op een vrije dag wordt gebeld omdat er meer 

werk is dan voorzien. Het is opstaan om vier uur in de ochtend en om 4.45 uur klaarstaan voor de auto van het 

bedrijf om naar het werk te gaan, waarna de chauffeur dan vervolgens niet komt opdagen. Het probleem is 

voortdurend van huis te veranderen. Het is nooit te weten wie er in je kamer komt slapen, op de bank of zelfs in je 

bed. Het is geen privacy hebben. Kortom: het is geen eigen leven hebben.’ 

‘Het stalendeuren-beleid kan als voorbeeld gelden voor de Rotterdamse hotspots-aanpak: hard, soms op de 

grens van het wettelijk toelaatbare, maar zeer doeltreffend. De toegang tot panden, in kleine kamertjes 

opgedeeld en illegaal onderverhuurd, wordt simpelweg met een stalen deur versperd. Deze wordt pas weer 

weggehaald wanneer de eigenaar de woning weer in normale staat terugbrengt. Het is illustratief dat geen van 

de betrokken eigenaren hierover een procedure tegen de gemeente is begonnen.’ 
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samenleving en veroorzaken ze weinig overlast (FORUM, 2009). Dat lijkt gedeeltelijk ondersteund te 

worden door dit onderzoek. 

 
‘Er zijn natuurlijk ook wel echt overlastgevende situaties, maar het is ook voor een heel groot deel perceptie.’ – 

wijkprocesmanager gemeente 

 

De genoemde overlastgevende situaties hebben bijvoorbeeld te maken met openbare dronkenschap 

(Gemeente Schiedam, 2009a), openbaar urineren of het op straat gooien van matrassen die niet meer 

nodig zijn. Daarnaast is er ook veel sprake van geluidsoverlast. Maar die kans is sowieso groot bij 

overbewoning, zeker gezien de slechte kwaliteit van de woningen. 

Met name het parkeerprobleem ligt gevoelig in de wijk. Dat bestond al door de ligging van station 

Schiedam-Centrum aan de rand van de wijk. Maar het probleem is verergerd door de komst van de 

arbeidsmigranten die vaak met meerdere mensen in een woning of kamer wonen, maar waarvan de 

meesten wel een auto of busje hebben. Bewoners konden daardoor vaak in de wijde omtrek van hun 

huis hun auto niet kwijt. Inmiddels is er in een groot gedeelte van de wijk betaald parkeren ingevoerd, 

maar de vraag is dan natuurlijk in welke mate het problemen zich zal verplaatsen. De buurtagent gaf 

aan dat er tegenwoordig ’s avonds veel voertuigen met Oost-Europees kenteken worden gesignaleerd 

op het naast gelegen industrieterrein Nieuw-Mathenesse, waardoor het probleem zich lijkt op te 

lossen. 

 

De ‘arbeidsmigrantenproblematiek’ draait aan de ene kant om problemen die worden veroorzaakt 

door de arbeidsmigranten zelf, maar er zijn ook een aantal problemen waar de migranten zelf niet 

zoveel aan kunnen doen. Ze kunnen – behalve door terug te gaan naar hun land van herkomst – 

immers niet veel aan hun leefomstandigheden veranderen, maar veroorzaken aan de andere kant ook 

overlast waar ze wel zelf controle over hebben (bijv. het openbare dronkenschap). Hoe dan ook is wel 

constateerbaar dat de spanningen in de wijk oplopen, zeker in combinatie met het nog altijd 

wijdverspreide idee dat ‘de buitenlanders onze banen inpikken’. In 1976 is de situatie al eens 

geëscaleerd. Nadat er een Nederlandse jongen door een Turkse leeftijdsgenoot was doodgestoken op 

de kermis vonden er drie dagen lang rellen plaats, waaraan voornamelijk jongeren uit Oost zouden 

hebben meegedaan. Ramen van Turkse koffiehuizen werden vernield en er werd geprobeerd brand te 

stichten (Anne Frank Stichting, 2010). Meerdere geïnterviewden gaven aan bang voor een soortgelijke 

herhaling van die gebeurtenissen. 

 
‘Er zijn hier toen ook bommen gegooid in Nieuwland, in koffiehuizen, maar dat waren allemaal jongens uit Oost. En toen 

werkte ik nog in Oost, dus ik heb ze ook allemaal in de Scheveningse gevangenis opgezocht. Maar dat was wel eng die 

ontwikkelingen toen daar. Kijk, daar is Wilders een klein kind bij. Je had daar had je toen toch mensen die dat naziregime wel 

als zaligmakend zagen. En ik denk nog wel: als er nog eens stront aan de knikker komt, dan zal in Oost als eerst de pleuris 

uitbreken.’ – wijkwerker 

 

Dat is gelukkig heel ver achter ons, alhoewel ik wel eens m’n hart vast hou met die MOE-landers. Dat ik denk: wanneer barst 

de bom…? – voorzitter bewonersvereniging 

 
‘Er zijn al wel incidenten geweest, met het lek steken van banden en bedreigingen, dat soort dingen’ – wijkprocesmanager 

gemeente 

 

Omdat Oost van oudsher een arbeiderswijk is, leken veranderingen in de samenstelling van de 

bevolking in eerste instantie minder van invloed te zijn geweest op het verval van de wijk. Zo is uit de 

interviews duidelijk geworden dat de problemen de laatste tijd weliswaar zijn verergerd, maar dat er 

altijd wel wat problemen zijn geweest in Oost. Desondanks vormt de problematiek rond de 

arbeidsmigranten een duidelijk bewijs voor de invloed van de bevolkingssamenstelling op het verval. 
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5.3.4 Het verval van Oost 

De wijkeconomie is ook al geen sterk punt van Oost. Het gaat dan niet eens zozeer om het aanbod van 

banen, maar winkels en bedrijvigheid in een wijk kunnen de leefbaarheid wel positief beïnvloeden. In 

Oost bevinden de gelegenheden hiervoor zich – net als in veel vooroorlogse wijken –  voornamelijk op 

de hoeken van woonblokken. Op dit moment zijn daar bijvoorbeeld belwinkels of een Poolse 

supermarkt gevestigd. Dit soort voorzieningen worden niet alleen geassocieerd met criminaliteit, 

maar trekt ook vaak (groepen) mensen aan die bij andere bewoners overlast veroorzaken. Bovendien 

zijn ze vaak weer net zo snel vertrokken als ze gekomen zijn. 
 

 

Figuur 5.5A en B : Traditionele buurtwinkeltjes staan leeg of zijn al vervangen door winkels van ondernemers die inspelen 

op de huidige bevolkingssamenstelling van de wijk 

 
 

 

Er is echter ook een hoopvolle ontwikkeling voor de wijk. Op dit moment wordt namelijk aan de 

noordzijde van de wijk Schieveste ontwikkeld. Op een lange strook braakliggend terrein tussen de 

snelweg en de spoorlijn is men bezig met de realisatie van kantoren, woningen, scholen, vrije 

tijdsvoorzieningen en een hotel. Ondanks het feit dat de financiële situatie instabiel is en het daarom 

mogelijk is dat de plannen worden ingekort en dat de spoorlijn het gebied scheidt van de wijk, heeft 

het toch potentie om bij te dragen aan de leefbaarheid. Bovendien zouden wijkbewoners kunnen 

profiteren van de VMBO-MBO school die momenteel op Schieveste in aanbouw is. 

 
‘Je moet dingen met elkaar in verband proberen te brengen. Zo’n MBO zou je kunnen benutten voor de mensen in Oost. Dat 

je de school bijvoorbeeld ’s avonds opent voor ouderen, ik noem maar wat… Dat je laagdrempelig opleidingen aanbiedt, al 

gaat het maar om kwalificaties die mensen dan kunnen behalen. Er zijn zoveel veel mensen zonder opleiding, daar moet je aan 

kunnen schaven. Daar zou je kunnen beginnen.’ – strategisch beleidsadviseur gemeente 

 

Net als in Nieuwland vormt het imago van de wijk – dat altijd al niet erg goed was, maar in de loop 

van de vorige eeuw langzaam steeds verder verslechterde – een laatste verklaring. Dat heeft 

bijvoorbeeld invloed op het aantrekken van bewoners met een hogere opleiding en sociaal-

economische positie, maar kan ook invloed hebben op de wijkeconomie. Waar potentiële werkgevers 

gevestigd hadden kunnen zijn die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk, zitten voornamelijk 

belwinkels en kleine etnische supermarktjes, die vaak even snel weer vertrekken als ze gekomen zijn. 

Ten derde is het mogelijk dat er discriminatie van bewoners plaatsvindt op de arbeidsmarkt. Het 

imago van een wijk is een moeilijk te veranderen aspect, zeker als er geen grootschalige ingrepen 

worden gedaan in een wijk (Reijndorp, 2005), zoals in Oost. Naast een gedeelte bewoners dat al een 

tijd in de wijk woont is het ook zo dat de wijk een continue aantrekkingskracht houdt op mensen met 

een lage sociaal-economische positie, die de wijk vaak gebruiken om te stijgen op de sociale ladder. Ze 

vertrekken daarna vaak naar andere wijken in de stad. Maar zo blijft Oost het ‘afvoerputje’ van 

Schiedam en deels zelfs van de regio.  
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Zo zijn ook de oorzaken voor het verval van Schiedam-Oost duidelijk geworden. Ondanks het feit dat 

er niet zoveel veranderingen in hebben plaatsgevonden als in Nieuwland, is de 

bevolkingssamenstelling een belangrijke verklarende factor in het verval. Die verklaart namelijk voor 

een belangrijk deel de verloedering van de woningen. De bevolkingssamenstelling wordt beïnvloed 

door factoren van buiten de wijk (regionaal aanbod, waterbedeffecten herstructurering), maar de 

situatie binnen de wijk zorgt voor een nog zwakkere aantrekkingskracht op mensen met een hogere 

sociaal-economische positie en dus voor een negatieve spiraal. De samenstelling van de 

woningvoorraad vormt een cruciale rol. Door het lage inkomen hebben eigenaar-bewoners geen geld 

om hun (oude) woning op te knappen. Ook particuliere verhuurders doen dat niet omdat er nog 

genoeg vraag is naar hun appartementen of kamers. Momenteel worden die vaak bewoond door 

arbeidsmigranten uit Oost-Europa die – al dan niet door hun eigen schuld – overlast veroorzaken. De 

verklaring voor hun komst naar West-Europa heeft uiteraard te maken met economische en politieke 

ontwikkelingen op een hoger schaalniveau (sociaal-economische situatie in Oost-Europa, toetreding 

van Polen tot Europese Unie en gewijzigde regelgeving ten opzichte van Bulgarije, enz.). In de 

volgende en laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden de verschillen in problemen en oorzaken 

daarvan nog eens tegen elkaar afgezet. 

 

5.4 Verschillen in problemen en oorzaken tussen Nieuwland en Oost 

Schiedam-Nieuwland is een vroeg-naoorlogse woonwijk die te maken heeft gehad met problemen 

waar veel wijken die in die periode gebouwd zijn mee te maken hebben (gehad). Op haar dieptepunt 

– midden jaren negentig – had de wijk veel te maken met criminaliteit en vernieling, vervuiling van 

het openbaar gebied, problemen ‘achter de voordeur’ en een verouderde woningvoorraad die niet 

meer voldeed aan moderne eisen. En dat terwijl de wijk relatief kort daarvoor nog behoorlijk hoog in 

aanzien stond. Maar de eerste bewoners vertrokken al snel. In een volgorde van bovenaan de sociaal-

economische ladder steeds verder naar beneden verhuisden ze naar nieuwere wijken. De belangrijkste 

reden daarvoor was de kwaliteit van de woningvoorraad. De appartementen in Nieuwland waren 

klein, hadden enkel glas en geen centrale verwarming. Aan de ene kant kwam dat doordat die 

aspecten nog geen vanzelfsprekende elementen van woningen waren in die tijd, aan de andere kant 

was er in de periode na de oorlog sprake van woningnood, waardoor kwantiteit voor kwaliteit ging 

bij de bouw van nieuwe woningen. Het gevolg was dat sociaal-economisch sterkeren uitstroomden en 

–zwakkeren instroomden. Onherroepelijk leidde dat op een gegeven moment tot bovengenoemde 

problemen. Het verslechteren van de situatie had te maken met een ineffectieve sociale infrastructuur  

en onvoldoende inzet op het onderhoud van de openbare ruimte. 

Het grootste gedeelte van Schiedam-Oost is daarentegen gebouwd voor de Tweede Wereldoorlog en 

is van oorsprong altijd al een arbeiderswijk geweest. Daardoor kende de wijk vroeger ook al wel 

achterstanden en problemen, zij het in mindere mate dan nu. Hoewel de samenstelling van de 

bevolking wel een belangrijke verklaring is, zijn veranderingen daarin daarom minder belangrijk als 

verklaring voor het verval dan in Nieuwland. Wel is het zo dat de kleine groep sociaal-economisch 

sterkeren in de loop der jaren verdwenen is, en dat de recente komst van migranten uit Oost-Europa 

de problemen heeft verergerd. Naast vergelijkbare problemen als in Nieuwland heeft dat bijvoorbeeld 

gezorgd voor forse parkeerproblemen en een toename van overlast. Bovendien heeft dat geleid tot 

verhoging van de spanningen in de wijk, dat wordt geïllustreerd door enkele incidenten als het lek 

prikken van banden. Misschien wel het belangrijkste probleem in Oost is echter de verslechterende 

staat van de woningen. Door ouderdom en slecht onderhoud is de kwaliteit soms zo slecht dat het al 

te laat is voor renovatie. De verklaring van het probleem zit hem in de combinatie van het lage 

inkomen onder de eigenwoningbezitters en het gebrek aan interesse onder de particuliere 

verhuurders. Dit is logisch gezien er nog steeds vraag is naar die woningen (of kamers). Bovendien is 

het door het hoge aandeel koop- en particuliere huurwoningen ook nog eens lastig, maar vooral erg 

duur en tijdrovend voor de overheid om in te grijpen in de woningvoorraad. Opvallend genoeg zijn 

de problemen juist het meest pregnant in de buurt waar de woningcorporatie veel bezit heeft. De 
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verklaring daarvoor ligt in het feit dat de woningcorporatie vooral aandacht heeft gehad voor de 

wijken waarin het veel meer bezit heeft (zoals Nieuwland). 

 

Zowel Nieuwland als Oost kent dus problemen met de woningvoorraad, alleen zijn de daarvan 

oorzaken verschillend. In Nieuwland heeft dat te maken met de matige kwaliteit die door toedoen van 

de economische en politieke situatie van die tijd gehanteerd werd. In Oost was de initiële kwaliteit 

van de woningen niet slecht, maar is het ontbreken van investeringen in de voorraad de oorzaak. Dat 

heeft aan de ene kant te maken met de zwakke sociaal-economische positie van de eigenaar-bewoners, 

en aan de andere kant met het ontbreken van noodzaak tot investeren bij particuliere verhuurders. 

Afgezien van de verschillende oorzaken vormen de problemen met de woningvoorraad voor beide 

wijken een belangrijk deel van de verklaring voor veranderingen in de bevolkingssamenstelling, en 

daarmee ook in de sociale cohesie en het imago van de wijk. Een andere verklaring vormt de realisatie 

van nieuwe wijken, dat ervoor heeft gezorgd dat beide wijken zijn gedaald in de hiërarchie van de 

regionale woningmarkt. Dit geldt echter sterker voor Nieuwland dan voor Oost. Voor beide wijken 

geldt dat herstructurering van wijken in de omgeving ook van invloed is geweest hierop. Zowel 

Nieuwland als Oost heeft te maken (gehad) met de instroom van sociaal-economisch zwakkeren uit 

dit soort wijken.  

Een opvallende vergelijking is te maken in de komst van arbeidsmigranten waar beide wijken mee 

geconfronteerd zijn doordat ze zich onderaan de regionale woningmarkt bevonden. De geworven 

gastarbeiders uit Turkije en mindere mate Marokko kwamen vooral in de jaren tachtig massaal in 

Nieuwland wonen. Oost heeft op dit moment te maken met arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Een 

belangrijk verschil is het type woningen. De migranten van twintig, dertig jaar geleden werden in de 

goedkope sociale huurwoningen in Nieuwland geplaatst. De migranten hebben door de veranderde 

economische situatie (er is geen dringende vraag naar goedkope arbeidskrachten) en politieke situatie 

(waardoor ze niet zijn geworven door de overheid) geen mogelijkheid tot een sociale huurwoning en 

komen terecht in de particuliere huursector van bijvoorbeeld Schiedam-Oost. Het is dan ook zeer 

onwaarschijnlijk dat Nieuwland vandaag de dag te maken krijgt met een nieuwe 

arbeidsmigrantenproblematiek. 

Het is op basis van dit onderzoek onmogelijk om na te gaan of er interne buurteffecten spelen in 

Nieuwland en Oost. Toch zijn er wel indicaties gevonden voor bepaalde sociale processen die ervoor 

zorgen dat de situatie alleen maar verslechtert. Deze lijken zich meer in Oost voor te doen dan in 

Nieuwland. Dit heeft te maken met het feit dat Oost een ‘volksbuurt’ is die een bepaalde groep 

bewoners niet snel zal verlaten. Dat geldt ook voor dagelijkse leefpatronen: veel mensen komen hun 

eigen wijk nauwelijks uit. Ze zijn daarom meer op elkaar aangewezen en beïnvloeden elkaar sneller 

negatief. Er zijn in dit onderzoek voor beide wijken geen aanwijzingen gevonden voor de invloed van 

urban growth machines (politieke elites die een buurt of wijk gebruiken ten behoeve van hun eigen 

gewin) of gatekeepers (individuen die invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de wijk). Dit 

hoeft echter niet te betekenen dat deze twee factoren helemaal geen rol gespeeld hebben. Om hier 

achter te komen is verder onderzoek via een andere methode nodig. 

 

Het verval van Nieuwland en Oost kan worden samengevat in onderstaand model. Bovenaan staat de 

initiële kwaliteit en status van de wijk. Zo begon Nieuwland als wijk voor de middenklasse, terwijl 

Oost altijd een arbeiderswijk is geweest. Voorts zijn er interne en externe factoren die hebben gezorgd 

voor veranderingen in de bevolkingssamenstelling, sociale cohesie en imago van de wijken. Onder de 

interne factoren vallen de fysieke kwaliteit, de eigendomsverhouding, sociale processen en de 

wijkeconomie. De aanwezigheid van winkels heeft een positieve invloed op de leefbaarheid, hoewel 

een bepaald type winkels juist een negatief effect heeft. De fysieke kwaliteit en sociale processen zijn 

hierboven al besproken. De eigendomsverhouding is dat ook, maar wordt hier nog eens extra 

onderstreept omdat de vergelijking tussen Nieuwland en Oost laat zien dat een concentratie van 

sociale huurwoningen niet altijd de slechtste situatie hoeft te zijn. Een concentratie van sociale 
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huurwoningen veroorzaakt wellicht sneller problemen, maar er kan in die situatie wel makkelijker 

fysiek worden ingegrepen, in tegenstelling tot in een wijk met een veel particulier bezit zoals Oost. 

Doordat de wijken zich in dezelfde context bevinden zijn de externe factoren hetzelfde, ondanks de 

verschillende tijdsperioden waarin het verval heeft plaatsgevonden. Door toedoen van de interne 

factoren is het wel zo dat sommige externe ontwikkelingen in de ene wijk meer invloed hebben gehad 

dan in de andere. Een belangrijke verklaring is de verandering van het aanbod van woningen in de 

regio door de bouw van nieuwe wijken. Voorts hebben er waarschijnlijk ook waterbedeffecten van 

herstructurering opgetreden doordat bewoners uit die herstructureringsgebieden naar de Schiedamse 

wijken zijn verhuisd. Ten derde is ook de migratie vanuit lagelonenlanden – beïnvloed door overheid 

of Europese regelgeving, maar in de eerste plaats veroorzaakt door de welvaartsverschillen tussen 

West-Europa en respectievelijk het Middellandse Zeegebied en Oost-Europa – van invloed geweest. 

Van belang daarbij is het vermogen en de wil van migranten zich aan te passen of in ieder geval tot 

het voorkomen van het veroorzaken van overlast. Tenslotte is de overheid van belang, omdat zij in het 

algemeen simpelweg de belangrijkste actor is in het initiëren van de bouw van een nieuwe wijk en de 

kenmerken van die wijk. 

Deze interne en externe factoren hebben tezamen gezorgd voor veranderingen in de 

bevolkingssamenstelling, sociale cohesie en imago van de wijken. Dit had een verslechterende positie 

op de regionale woningmarkt tot gevolg en daarmee voor het verval van de wijken. Daarbij is de 

reactie van bewoners en institutionele actoren belangrijk. Zo staat het gedeelte van Oost waar de 

corporatie veel bezit heeft er misschien wel het slechtst voor doordat de corporatie altijd veel meer 

aandacht heeft gehad voor probleemwijken waarin zij veel meer bezit heeft (Nieuwland en 

Groenoord). Een ander voorbeeld is het uitblijven van het opschroeven van het onderhoud in 

Nieuwland toen dat nodig was waardoor de situatie verder verslechterde. Nog een ander voorbeeld is 

de onvoldoende sociale infrastructuur tijdens de eerste decennia van de aanwezigheid van migranten 

in Nederland. Maar ook de reactie van bewoners is belangrijk. De reactie van bewoners in Oost ten 

opzichte van de overlast MOE-landers bijvoorbeeld, is cruciaal om de situatie in de wijk in de hand te 

houden. 
 

 

Figuur 5.6: Model voor het verval van Nieuwland en Oost 
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6 De situatie in Nieuwland en Oost in relatie tot de landelijke selectie van probleemwijken 

 

 

In het vorige hoofdstuk zijn de problemen in Nieuwland en Oost en de oorzaken daarvan duidelijk 

geworden. Er is gebleken dat er naast veel overeenkomsten tussen de beide wijken ook meerdere 

verschillen aanwijsbaar zijn en dat de oorzaken daarvan ook niet helemaal gelijk zijn voor beide 

wijken. Hoewel de problemen in Oost van minstens van vergelijkbare grootte zijn als die in 

Nieuwland, maakt Oost toch geen deel uit van het rijksbeleid. Dus rest er nog de vraag in hoeverre de 

verschillen in problemen tussen beide wijken de oorzaak zijn van de selectie van Nieuwland en de 

non-selectie van Oost. Er wordt gekeken naar de meeste recente selecties van wijken met de grootste 

concentratie van achterstanden en problemen; de selecties die hebben geleid tot het opstellen van de 

lijst van veertig Krachtwijken en de lijst van 40+ wijken. Beiden worden hieronder toegelicht en 

besproken, vervolgens worden – met de uitkomsten uit het vorige hoofdstuk in het achterhoofd – 

conclusies getrokken. 

 

6.1 Methoden en criteria 

 

6.1.1 Veertig aandachtswijken 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 concludeerden in de jaren negentig een aantal studies in opdracht 

van het ministerie van VROM dat er in Nederland een aanzienlijk aantal wijken was dat bestempeld 

kon worden als problematisch (ABF Research, 1996; 1998; 2002; 2004; 2007). Die conclusie was de 

aanleiding voor het tot stand komen van het 56-wijkenbeleid dat werd opgevolgd door het Actieplan 

Krachtwijken uit 2007 waarin de veertig wijken met meeste zorgelijke cumulatie van achterstanden en 

problemen zijn opgenomen. Nieuwland is er daar één van. 

 

 
Tabel 6.1: Indicatoren voor de bepaling van de aandachtswijken 

Thema    Bron    Peiljaar 
Achterstanden    
Sociaal-economisch 
1. Inkomen    RIO, CBS 2002   gemiddeld besteedbaar particulier huishoudinkomen 
2. Werk    RIO, CBS 2002   aandeel werkenden 
3. Opleiding    Wegener/   aandeel huishoudens met lage opleiding 

Geomarktprofiel 2002  vraagstelling: aantal mensen met een lage opleiding in uw straat? 9 
antwoordklassen van extreem weinig via gemiddeld naar extreem veel 
berekening : aandeel bovengemiddeld op het totaal 

Fysiek 
Woningvoorraad   CBS/Syswov/ 2002,2006  aandeel woningen klein, oud en goedkoop 
4. Kleine woningen   /CFV    # klein:eengezinsw 4 en minder kamers;meergezinsw 3 en minder kamers 
5. Oude woningen      # oud : bouwjaar 1970 en eerder 
6. Goedkope woningen      # goedkoop : sociale huurwoningen 
 
Problemen   
Sociaal   WBO/WoON 2002,2006   
sociale overlast, vandalisme     Oordeel bewoner vervelende voorvallen en misdrijven in de buurt 
en onveiligheid       
7 vandalisme       # bekladding van muren en/of gebouwen, komt dit in uw buurt voor? 
8 vandalisme       # vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes, komt dit in uw buurt voor? 
9. sociale overlast      # ondervindt u overlast door directe buren? 
10 sociale overlast      # ondervindt u overlast door omwonenden? 
11. onveiligheid       # bent u bang om in de woonbuurt lastig gevallen of beroofd te worden? 
 
Fysiek    WBO/WoON 2002,2006 
12. tevredenheid woning      Hoe tevreden bent u met uw huidige woning? 
13. tevredenheid woonomgeving     Hoe tevreden bent u met uw huidige woonomgeving? 
14. verhuisgeneigdheid  Aandeel verhuisgeneigde hh en hh die al andere woning gevonden hebben 

gevonden op het totaal 
 
fysieke overlast       Oordeel bewoner over vervelende voorvallen in de buurt 
15. geluidsoverlast      # in welke mate ondervindt u in uw buurt vormen van geluidsoverlast? 
16. vervuiling       # idem overlast door stank, stof, vuil? 
17. verkeer       # idem overlast door het verkeer? 
18. veiligheid       # oordeel bewoner m.b.t. de veiligheid qua verkeerssituatie 

Bron: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (Tweede Kamer, 2007a) 
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Naast kritiek op een gebiedsgerichte benadering in het algemeen ten faveure van sectoraal beleid 

gericht op bijvoorbeeld onderwijs en inkomen (zie paragraaf 2.4) is er ook veel kritiek gekomen op de 

selectiemethode van het Rijk. Zo is het opleidingsniveau berekend doordat aan respondenten is 

gevraagd de opleiding van mensen in hun straat te schatten. Dat vinden Van Gent et al. (2007) geen 

geschikte manier, net zoals zij de keuze om fysieke kenmerken van de woningvoorraad mee te nemen 

als selectiecriterium vreemd vinden, zeker omdat bekend is dat de bouwtechnische staat van de 

Nederlands woningvoorraad ronduit goed te noemen is. Woningen uit de jaren dertig zijn juist heel 

populair, net als kleine woningen voor ouderen, economisch zwakkeren of mensen die graag in de 

binnenstad willen wonen. Dezelfde kritiek geldt voor het aandeel sociale huurwoningen. Problemen 

met de kwaliteit van de woningen doen zich juist relatief vaker voor in de particuliere huursector dan 

in de sociale. Het doet bijna vermoeden dat dat criterium vooral gehanteerd is zodat 

woningcorporatie financieel actief betrokken konden worden (Musterd in Aedes Magazine, 2007). Een 

kenmerk dat niet wordt genoemd is de verhuisgeneigdheid. Het feit dat veel huishoudens willen 

verhuizen hoeft helemaal niet te duiden op problemen in een wijk. Er moeten immers ook woningen 

zijn voor huishoudens die (nog) onderaan de sociale ladder staan. Het feit dat veel van deze 

huishoudens op zoek zijn naar een betere woning is vanuit het concept sociale stijging (VROM-raad, 

2006) bezien juist positief. 

Marlet & Van Woerkens (Stichting Atlas voor Gemeenten, 2007) concluderen dat de indicatoren voor 

de selectie van probleemwijken ‘rijp en groen’ combineren: indicatoren voor problemen en indicatoren 

voor achterstanden worden simpelweg opgeteld. Het is dus onduidelijk hoe feitelijke problemen zich 

verhouden tot achterstanden. Het conceptuele raamwerk lijkt bepaald door de beschikbare gegevens 

(Dopheide & Martinez, 2007). In een reactie geeft ABF-onderzoeker Brouwer (2007) aan dat vooral de 

cumulatie van de gekozen criteria negatief werkt. Alle bovengenoemde auteurs uiten bovendien 

kritiek op het gebruik van het schaalniveau van viercijferige postcodegebieden (tot maximaal acht 

gebieden samengevoegd) waardoor de selectie te grof is. Marlet & Van Woerkens pleitten voor het 

gebruik van clusters. Probleem hiervan is dat gegevens daar meestal niet beschikbaar voor zijn. Van 

Gent et al. wijzen daarnaast op het gebruik van het WoON-bestand, dat niet bedoeld is voor het 

vergelijken van wijken. De celvulling is daardoor voor veel dunbevolkte gebieden te laag, waardoor 

deze überhaupt geen kans maken op selectie. De vraag is of er wel grote problemen zijn in 

dunbevolkte gebieden en of deze niet tot plattelandsproblematiek gerekend moeten worden. Wellicht 

had de overheid dit idee ook. Brouwer laat weten dat gekozen is voor het viercijferig postcodeniveau 

omdat er – in tegenstelling tot het wijk- en buurtniveau – maar zeer weinig mutatie hebben 

plaatsgevonden in de indeling daarvan. Daardoor zijn vergelijkingen beter mogelijk. Om diezelfde 

reden is er gebruik gemaakt van relatief oude cijfers. Bovendien speelt het aspect van de politieke 

urgentie mee: de selectie moest snel gemaakt worden. 

Andere kritiek komt van Dopheide & Martinez die vinden dat lokale belanghebbenden een veel 

grotere rol hadden moeten spelen in het selectieproces. Daarnaast is de betekenis van de cijfers 

onduidelijk. De weging van indicatoren vergelijken zij in navolging van Wong (2006) met een 

kookrecept: een kleine verandering in de relatieve hoeveelheid van ingrediënten leidt tot groot 

smaakverschil in het uiteindelijke gerecht. Dit proces had eveneens beter gecommuniceerd moeten 

worden met lokale belanghebbenden zodat er meer duidelijk, begrip en draagvlak was ontstaan. Nu 

begrepen veel gemeenten niet waarom een bepaalde wijk in hun gemeente wel of niet geselecteerd 

was. 

 

6.1.2 40+ wijken 

Wellicht mede beïnvloed door grote geldstromen richting de veertig aandachtswijken meenden 

sommige gemeenten dat een wijk op hun grondgebied ook op de lijst behoorde. Mede daarom besloot 

het ministerie een nieuw beleid toe te passen op de wijken die ook te maken hadden met een 

cumulatie van achterstanden en problemen, maar niet tot de top 40 van Nederland behoorden. 

Gemeenten hebben de mogelijkheid gehad een plan in te dienen ter verbetering van de situatie in één 

van hun wijken, waarmee ze geld uit het 40+ budget konden krijgen. 
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‘Er waren natuurlijk gemeenten bij die geen krachtwijk hadden, ook in de G32. Dus dan krijg je een opwaartse druk op die 

[Tweede] Kamer hè, die steden gaan natuurlijk lobbyen. Dus in de Kamer heerste op een gegeven moment het idee dat die 

steden zonder krachtwijk eigenlijk wel een 40+ wijk moesten hebben, ongeacht wat voor problemen ze hadden of wat voor 

plan ze indienden, daar kwam het een beetje op neer. Ja kijk, in dat krachtenveld ben je natuurlijk verloren.’ – strategisch 

beleidsadviseur gemeente 

 

Het budget voor de wijken is uiteindelijk verspreid over twee tranches. In de eerste tranche konden – 

waarschijnlijk mede door hierboven beschreven oorzaak – alleen gemeenten uit de G32 een aanvraag 

doen, die geen krachtwijk hadden. In de tweede tranche konden vervolgens weer alle gemeenten 

meedoen (waaronder Schiedam met Oost). De selectie werd gemaakt door een commissie onder 

leiding van Doekle Terpstra waarbij ook rekening werd gehouden met de plannen die gemeenten 

hadden voor de wijk. De selectie werd gemaakt op basis van de substantiële en cumulatieve 

problemen in de wijk, en de effectiviteit, efficiëntie, legitimiteit, het betrekken van partijen, de 

cofinanciering en op de integraliteit van de aanpak. Elk van de zeven genoemde punten had een gelijk 

aandeel in de eindscore van de beoordeling. Dat betekent dat maar 1/7 deel van de selectie gebaseerd 

werd op de aanwezigheid van problemen. Er moest alleen sprake zijn van een bepaald niveau, de 

grootte van de problemen deed er niet toe. 

De aanwezigheid van problemen werd beoordeeld aan de hand van de Leefbaarometer, een in opdracht 

van het Ministerie van VROM ontwikkelde maat waarin de leefbaarheid op verschillende 

schaalniveaus en door de tijd kan worden berekend. De Leefbaarometerscore wordt bepaald aan de 

hand van 49 indicatoren, die onderverdeeld zijn in zes dimensies: woningvoorraad, publieke ruimte, 

voorzieningen, bevolkingssamenstelling, sociale samenhang, en veiligheid (zie tabel 6.2). Opvallend 

aan de indicatoren is dat ze – in tegenstelling tot vele eerdere leefbaarheidsonderzoeken – nagenoeg 

allemaal objectief te berekenen zijn. Waar eerdere onderzoeken de leefbaarheid altijd onderzochten 

via bewonersenquêtes wordt de leefbaarheid in de Leefbaarometer berekend aan de hand van een 

voorspellend rekenmodel. Veel indicatoren die direct iets zeggen over de leefbaarheid zijn weggelaten 

omdat ze niet objectief berekend kunnen worden. Er zijn alleen objectieve indicatoren opgenomen 

waarvan wetenschappelijk statistisch bewijs is dat ze van invloed zijn op de leefbaarheid in een 

gebied. Zo zijn bijvoorbeeld werkloosheidscijfers meegenomen, omdat er een statistisch verband blijkt 

te zijn tussen de hoogte van de werkloosheid in een gebied en de waardering die mensen aan de 

leefbaarheid in dat gebied geven. 

De vraag doemt op of deze verbanden wel landelijk toepasbaar zijn. Door allerlei factoren kunnen 

mensen in verschillende gebieden andere belangen hechten aan verschillende aspecten van de 

leefbaarheid. Wellicht zijn er regionale verschillen of verschillen tussen stedelingen en 

plattelandsbewoners. De scores van de Leefbaarometer bleken echter behoorlijk overeen te komen met 

leefbaarheidsscores van G31-gemeenten (RIGO & Stichting Atlas voor Gemeenten, 2008). Daarnaast 

moet er rekening worden gehouden met het feit dat maatschappelijke ontwikkelingen ervoor kunnen 

zorgen dat verschillende aspecten aan belang winnen of verliezen. In dat geval zou de Leefbaarometer 

ook aangepast moeten worden. VROM ‘controleert’ dit dan ook regelmatig. Een belangrijk voordeel 

van de maat is het gebruik van cijfers op een laag schaalniveau, tot op dat van clusteranalyses van 

zespositie-postcodegebieden. De vraag is of dit betrouwbaar is, omdat de cijfers op dergelijk lage 

schaalniveaus niet beschikbaar zijn en ze daarom berekend zijn aan de hand van een model dat 

uitgaat van cijfers op een hoger niveau. 

De Leefbaarometer lijkt dus een betrouwbare maat omdat ze objectief te meten is. Maar die 

objectiviteit blijkt echter gebaseerd op het meten van de leefbaarheid aan de hand van kenmerken van 

een gebied die meestal geen directe verklaring vormen. Zo wordt de sociale samenhang grotendeels 

berekend aan de hand van huishoudenskenmerken. Jonge paren zonder kinderen zouden een negatief 

effect hebben op de leefbaarheid. Een ander voorbeeld is dat de leefbaarheid in een gebied vooruit kan 

zijn gaan doordat huishoudens van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om hun sociale 

huurwoning te kopen. Dat lijken toch vreemde conclusies. Kenmerken die wel direct iets zeggen over 

de leefbaarheid, bijvoorbeeld over de hoeveelheid rommel op straat of de fysieke staat van woningen, 
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zijn niet opgenomen omdat ze niet objectief te berekenen zijn. Alleen de indicatoren in de dimensie 

veiligheid (zie tabel 6.2) zijn criteria die wel direct iets zeggen over leefbaarheid. Het feit dat er 

vooralsnog nauwelijks kritiek is gekomen op de Leefbaarometer heeft waarschijnlijk te maken met het 

– in vergelijking met de top 40 wijken – geringe budget dat er voor de 40+ wijken beschikbaar is 

gesteld. 
 

 

Tabel 6.2: Indicatoren in de Leefbaarometer* 
  indicator   omschrijving bron** jaar*** dimensie 

1 dominantie vrijstaande 
woningen 

+ 2006 

2 dominantie tweekappers +   
3 dominantie flats met meer 

dan 4 verdiepingen 
- 

4 dominantie etagewoningen - 

aandeel van de 6ppc-gebieden in een straal van 200 meter 
waarbinnen dit woningtype het meest voorkomende 
woningtype is, gewogen naar het aantal woningen in de 
afzonderlijke 6ppc-gebieden 

2004 

5 dominantie boerderijen 
en tuinderijen 

+  2006 

6 dominantie stedelijke 
statuswoningen 

+ woningtype: grachtenpanden en herenhuizen binnen 
bestaand gebouwd gebied   

7 dominantie suburbane 
statuswoningen 

+ woningtype: vrijstaand en 2/1 kap; dominantie binnen straal 
van 200 meter 

WDM                      
CBS: kerncijfers 

postcodegebieden 
woningmutaties 
bewerking RIGO 

  

8 dichtheid - aantal woningen (berekend o.b.v. CBS 2004 en de 
woningmutaties t/m 2006) binnen een straal van 200 meter, 
gedeeld door de som van de oppervlakten van de 
betreffende 6ppc-gebieden of de feitelijke cirkel van 200 
meter als het 6ppc-gebied groter is dan de cirkel 

CBS: kerncijfers 
postcodegebieden 

woningmutaties 
bewerking RIGO 

2004      
2006 

9 percentage 
sociale huurwoningen 

- aandeel sociale huurwoningen (corporaties) als aandeel van 
de totale woningvoorraad ABF 

Vastgoedmonitor 
2005 

10 dominantie 1940-1959 bouw - WDM 2006 
11 dominantie 1970-1979 bouw - CBS: kerncijfers 

postcodegebieden 2004 

12 dominantie vroeg-naoorlogs 
(1945-1960) 

- 
woningmutaties 2006 

13 dominantie vooroorlogse 
bouw (tot 1940) 

+

aandeel van de 6ppc-gebieden in een straal van 200 meter 
waarbinnen dit bouwjaar meest voorkomend is, gewogen 
naar het aantal woningen in die 6ppc-gebieden 

bewerking RIGO   

woning-
voorraad 

14 waarde verkochte 
huurwoningen 

  gemiddelde verkoopwaarde van aan zittende bewoners 
verkochte huurwoningen (eengezins én meergezins) binnen 
een straal van 200 meter kadaster (K-data) 

bewerking RIGO 

2006 

15 aandeel sloop - aantal in een periode aan de woningvoorraad binnen een 
straal van 200 meter onttrokken woningen als percentage 
van de woningvoorraad in 2006 

CBS: kerncijfers 
postcodegebieden 

woningmutaties 
bewerking RIGO 

2004   
2006 

16 geluidsbelasting railverkeer - over alle woningen binnen 6ppc-gebied gemiddelde 
geluidniveau (dB(A)), railverkeer 

17 geluidsbelasting totaal - over alle woningen binnen 6ppc-gebied gemiddelde 
geluidniveau (dB(A)), cumulatief 

MNP/LOK 2006 

18 nabijheid groot water + afstand tussen 6ppc centroide en grens van 'groot water' 
(Waddenzee, Eems, Dollard, Oosterschelde, Westerschelde, 
Noordzee, IJsselmeer/Markermeer, afgesloten zeearm, Rijn, 
Maas, randmeren, spaarbekkens) tussen 50 en 200 meter 

Atlas 2005 

19 groene ruimte tussen 
vooroorlogse bouw 

- combinatie van aandeel vroeg-naoorlogse woningen en 
oppervlak groen binnen de gesloten 6ppc polygonen in een 
straal van 200 meter als aandeel van het oppervlak van deze 
polygonen 

CBS 
bodemstatistiek 
bewerking RIGO 

WDM 

2003   
2006 

20 water in de wijk + het oppervlak binnenwater (overig binnenwater) (>1ha), 
natuurlijk terrein (vennen etc.) (>1ha), recreatief water (grote 
rivieren) (>1ha) binnen de gesloten 6ppc polygonen in een 
straal van 200 meter als aandeel van het oppervlak van deze 
polygonen 

Atlas 2005 

21 uitzicht op binnenwater + het oppervlak binnenwater (totaal meer dan 1ha) als aandeel 
van het oppervlak van de gesloten 6ppc polygonen 

CBS 
bodemstatistiek, 
bewerking RIGO 

2003 

publieke 
ruimte 

22 nabijheid supermarkt + afstand tot de dichtstbijzijnde supermarkt 

23 nabijheid bankfiliaal + afstand tot het dichtstbijzijnde bankfiliaal 

24 nabijheid groot 
winkelcentrum 

+ afstand tot het dichtstbijzijnde winkelcentrum met meer dan 
100 winkels 

WDM 2006 voorzie-
ningen 
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25 aandeel niet-werkende 
werkzoekenden 

- aantal bij het CWI ingeschreven niet-werkende 
werkzoekenden als percentage van de potentiële 
beroepsbevolking 

CWI 2005 

26 dominantie inkomens tot 2x 
modaal 

+ WDM 2006 

27 dominantie 
minimuminkomens 

- CBS: kerncijfers   

28 dominantie inkomens meer 
dan 2x modaal 

+

aandeel van de 6ppc-geibeden in een straal van 200 meter 
waarbinnen deze inkomensgroep het meest voorkomend is, 
gewogen naar het aantal woningen in die 6ppc-gebieden 

postcodegebieden 
woningmutaties 

2004   
2006 

29 aandeel niet-westerse 
allochtonen 

- aantal inwoners van niet-westerse afkomst, als percentage 
van het totale aantal inwoners bewerking RIGO   

30 aandeel hoogopgeleiden + aandeel hoogopgeleiden op een schaal van extreem weinig 
tot extreem veel WDM 2006 

be-
volkings-
samen-
stelling 

31 dominantie middelbare paren 
zonder kinderen 

+ WDM 2006 

32 dominantie jonge paren 
zonder kinderen 

- 
CBS:   

33 dominantie oudere paren 
zonder kinderen 

+ kerncijfers 
postcodegebieden 2004 

34 dominantie jong alleenstaand - woningmutaties 2006 
35 dominantie middelbaar 

alleenstaand 
- 

aandeel van de 6ppc-gebieden in een straal van 200 meter 
waarbinnen de huishoudens in deze levensfase het meest 
voorkomend zijn, gewogen naar het aantal 
woningen/huishoudens in die 6ppc-gebieden 

bewerking RIGO   

36 aandeel ouderen + aantal inwoners van 65 jaar of ouder als percentage van het 
totaal aantal inwoners 

37 aandeel gezinnen met 
kinderen 

+ aantal inwoners van 9 jaar of jonger als percentage van het 
totaal aantal inwoners 

CBS/GBA 2005 

38 homogeniteit gezinnen met 
oudere kinderen 

+ WDM 2006 

39 homogeniteit gezinnen met 
jongere kinderen 

+

het product van de dominantie van huishoudens in de 
betreffende levensfase in een straal van 50 meter met de 
dominantie van die zelfde huishoudens in een straal van 200 
meter 

CBS: kerncijfers 
postcodegebieden 

woningmutaties 
bewerking RIGO 

2004   
2006 

40 dominantie 
eigenaar-bewoners 

+ aandeel van de 6ppc-gebieden in een straal van 200 meter 
waarbinnen de eigenaar-bewoners het meest voorkomend 
zijn, gewogen naar het aantal woningen/huishoudens in die 
6ppc-gebieden 

WDM, CBS: 
kerncijfers 

postcodegebieden 
woningmutaties 
bewerking RIGO 

2006    
2004    
2006 

41 verhuizingen (mutatiegraad) - aantal mutaties in de woningvoorraad als percentage van de 
woningvoorraad 

Cendris bewerking 
RIGO 2005 

sociale 
samen-
hang 

42 vernielingen - het aantal bij de politie geregistreerde vernielingen binnen 
een straal van 300 meter van het 6ppc-gebied 

43 verstoring openbare orde - het aantal bij de politie geregistreerde gevallen van verstoring 
van de openbare orde binnen een straal van 300 meter van 
het 6ppc-gebied 

44 geweldsmisdrijven - het aantal bij de politie geregistreerde geweldsmisdrijven per 
inwoner in de gemeente 

45 diefstal uit de auto - het aantal bij de politie geregistreerde auto-inbraken 

KLPD (HKS, BPS) 
bewerkingen CBS 

en Atlas 
2005 

46 overlast  
(samengestelde indicator) 

- het aantal mensen in de wijk dat signaleert dat de genoemde 
vormen van overlast zich in de wijk voordoen, als percentage 
van de bevolking 

Politiemonitor 
bewerking Atlas 2005 

veiligheid 

47 nabijheid natuurgebied + aantal ha natuurgebied binnen voor recreatieve doeleinden 
acceptabele reistijd 

48 nabijheid bos + aantal ha bos binnen voor recreatieve doeleinden 
acceptabele reistijd 

49 nabijheid kust + reistijd tot de dichtstbijzijnde kust 

Atlas 2005 

niet 
toebe-
deeld 
aan een 
dimensie 

* In de tabel staan 40 indicatoren. In de Leefbaarometer zitten in totaal 58 indicatoren: negen van die indicatoren betreffen 
meetvariaties op de in deze tabel weergegeven indicatoren, bijvoorbeeld binnen een straal van 100 meter in het ene geval en 
binnen een straal van 300 meter in het andere geval. Het plus- of minteken in derde kolom geeft aan of de indicator een positieve of 
negatieve invloed heeft op de leefbaarheid. 

**  Voor de ontwikkeling van een aantal groepen van indicatoren zijn meerdere gegevensbestanden gebruikt. Indien een groep 
indicatoren op identieke wijze en met dezelfde basisbestanden is berekend, worden – om reden van overzichtelijkheid – de bronnen 
en de peiljaren één keer vermeld en omkaderd. 

***  In het overzicht is het meest recente en gebruikte jaar van de bron weergegeven. Sommige indicatoren zijn echter samengesteld 
door combinatie met meerdere (eerdere) jaren. 

Bron: RIGO Research en Advies bv & Stichting Atlas voor Gemeenten; 2008,  Ministerie van VROM; 2009 (bewerkt) 
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6.2 Non-selectie van Oost 

Op basis van de problemen die spelen in Schiedam-Nieuwland en de oorzaken daarvan lijkt het niet 

meer dan logisch dat de wijk geselecteerd is als één van de veertig aandachtswijken. Het is echter 

opvallend dat Schiedam-Oost noch geselecteerd is op basis van de criteria van de aandachtswijken, 

noch op basis van het 40+ beleid. 

 

6.2.1 Veertig aandachtswijken 

Zoals in de eerste paragraaf is beschreven is er één en ander aan te merken op die eerstgenoemde 

selectie. Zo is het aandeel sociale huurwoningen een belangrijk criterium. Dit heeft nadelig uitgepakt 

voor Oost, waar het percentage corporatiewoningen in verhouding niet zo hoog is. Het aandeel 

woningen in particulier bezit (zowel koop als huur) is juist groot. Particuliere verhuurders zijn soms te 

omschrijven als huisjesmelkers die hun panden laten verloederen omdat er nog genoeg vraag naar is. 

Steeds vaker worden deze panden bewoond door arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, die 

vaak met meerdere personen op een kamer verblijven. Doordat er alleen naar het aandeel sociale 

huurwoningen wordt gekeken blijft dit probleem buiten de statistieken. Ook het grote aandeel niet-

geregistreerden helpt hier niet aan mee. Arbeidsmigranten komen daardoor niet terecht in een 

leefbaarheidsonderzoek. De wijk zal op criteria als opleiding en inkomen, maar ook op een criterium 

als de tevredenheid met de woning naar verwachting slechter scoren als alle migranten in de wijk 

worden meegerekend. 

Tenslotte zijn er, om wijken goed met elkaar te kunnen vergelijken, relatief oude cijfers gebruikt (vijf 

jaar oud), recentere cijfers waren niet compleet genoeg. Ook dat heeft voor Oost nadelig uitgepakt, 

omdat de problemen vooral de laatste jaren verergerd zijn. Daarentegen speelde voor Nieuwland juist 

het omgekeerde: de stijgende lijn was al ingezet vóór dat de wijk geselecteerd werd. 

 

6.2.2 40+ wijkenbeleid 

In paragraaf 4.1 is gemeld dat er in Nederland één wijk is die negatief scoort en dertien wijken die 

matig scoren op de Leefbaarometer. Oost valt, net als tientallen andere wijken, in de categorie matig 

positief. Het blijkt dat die – in vergelijking met de intensieve problemen – relatief goede score heeft te 

maken met het feit dat de maat kijkt naar objectieve kenmerken die van invloed zouden zijn op de 

leefbaarheid. Zo blijft de aanwezigheid van arbeidsmigranten uit Oost-Europa onbenoemd in het 

model, omdat die gerekend worden tot westerse allochtonen. Wederom geldt dat hun leefsituatie 

door het hoge aandeel niet-geregistreerden ook niet goed meegerekend wordt in een 

leefbaarheidsonderzoek. Bovendien worden veiligheidsindicatoren in de Leefbaarometer berekend uit 

cijfers van de politie. Ook hier zorgt het niet geregistreerd staan ervoor dat migranten niet altijd 

aangifte zullen doen. Bovendien blijkt uit de interviews dat migranten überhaupt minder snel geneigd 

zijn om zich te laten registreren, omdat ze toch niet van plan zijn lang in Nederland te blijven. Uit dit 

onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van de migranten wel degelijk een negatieve invloed heeft op 

de leefbaarheid in Oost. Maar op deze manier wordt ook de (perceptie van) overlast die migranten 

veroorzaken en het oplopen van de spanningen die dat tot gevolg heeft niet meegerekend.  

Daarnaast is het aandeel sociale huurwoningen, net als bij de selectie van de eerste veertig wijken, 

wederom een criterium. Bovendien gaat de maat er vanuit dat de leefbaarheid vooral slecht is in 

wijken die bestaan uit woningen die gebouwd zijn in de periode 1940-1979. Vooroorlogse 

woningbouw wordt daarentegen positief gewaardeerd (Rigo/Atlas voor Gemeenten, 2008). De 

woningvoorraad in Oost bestaat juist voor het grootste deel uit woningen van voor de Tweede 

Wereldoorlog. Slechts een klein deel van de wijk is gebouwd in de periode direct na de oorlog 

(Wissing, 2009). Oost heeft in verhouding met andere wijken met problemen eveneens maar een klein 

aandeel flats en etagewoningen, terwijl ook deze twee criteria worden geassocieerd met een lage 

leefbaarheid. Een andere oorzaak van het uitblijven van erkenning vanuit het Rijk is dat het 

voorzieningenniveau één van de dimensies is in de Leefbaarometer. Oost scoort vrij goed op de drie 

indicatoren die daar bij horen doordat er een supermarkt in de wijk ligt, en een groot gedeelte van de 

wijk dicht genoeg bij het centrum van Schiedam ligt, waar zich naast een groot winkelcentrum 
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(criterium: maximaal 1000 meter) ook meerdere bankfilialen (maximaal 500 meter afstand) bevinden. 

Tot slot is het ook nog eens zo dat de indicator ‘overlast van dronken mensen’ (logischerwijs) niet in 

de Leefbaarometer is opgenomen, omdat dit probleem vooral voor blijkt te komen in binnenstedelijke 

uitgaansgebieden (Rigo/Atlas voor Gemeenten, 2008). Uit de interviews en de leefbaarheids – en 

veiligheidsmonitor van de gemeente (2009) blijkt dat Schiedam-Oost hier ook veel mee te maken heeft. 

De wijk scoort zelfs nagenoeg even hoog als het centrum (46 om 51 op een indicatie van 0=nooit en 

100=vaak), terwijl alle andere Schiedamse wijken veel lager scoren op dit punt (tussen 8 en 27). 

Bovengenoemde redenen liggen deels ten grondslag aan de non-selectie van de Schiedam-Oost. De 

wijk heeft in de Leefbaarometer de score ‘matig positief’ toebedeeld gekregen, terwijl in dit onderzoek 

is gebleken dat de problemen een heviger zijn dan dat predicaat doet vermoeden. Toch waren de 

problemen in de wijk volgens de commissie wel substantieel en cumulatief genoeg om in aanmerking 

te komen voor het budget. Er moet daarom niet worden vergeten dat de 40+ wijken weliswaar getoetst 

zijn aan de Leefbaarometer, maar niet direct geselecteerd zijn op basis van die maat. In de selectie was 

een veel groter aandeel weggelegd voor de plannen die gemeenten hadden voor de wijk. Uit de 

interviews is naar voren gekomen dat het Rijk de plannen van de gemeente Schiedam voor Oost te 

veel zag als een ‘projectencarrousel’ (wijkprocesmanager Oost), en dat er beter toegespitst had kunnen 

worden op het grootste probleem. Ook al valt er iets te zeggen voor een dergelijke opzet – er is 

immers gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak omdat de problemen vaak met elkaar samen 

hangen – is dat de belangrijkste reden geweest voor het niet selecteren van de wijk in het rijksbeleid. 

 
‘Bij die subsidieaanvraag heb ik achteraf gezien misschien wel een fout gemaakt. Ik heb subsidieaanvragen gezien die 

gehonoreerd waren, die dus wel die subsidie hebben gekregen. Die waren veel meer geconcentreerd op één of twee 

onderwerpen. Ik had juist een breed, veelomvattend plan gemaakt.’ – strategisch beleidsadviseur gemeente 
 

 

Tabel 6.3: Beoordeling Schiedam-Oost voor budget 40+ wijken 

gemeente wijk scores* eindcijfer**
1 2a 2b 2c 3 4 5

Schiedam Oost 16  
* onderdelen score: 

1 substantiële en cumulatieve problemen 
2a effectiviteit 
2b efficiëntie 
2c legitimiteit 
3 betrekken partijen 
4 co-financiering 
5 integrale aanpak 

** totstandkoming eindcijfer 
rood 1 punt 
geel 2 punten 
groen 3 punten 
iedere score weegt even zwaar mee 

Bron: Commissie budget 40+ wijken (2009) 

 

 

Bovenstaande scores van de commissie laten zien dat de afwijzing inderdaad niet gebaseerd is op de 

problemen in Oost, maar op de plannen voor verbeteringen. Toch komt de wijk in de Leefbaarometer 

niet naar voren als wijk met een zeer grote cumulatie van problemen. Uit dit onderzoek blijkt dat – 

gezien het feit dat Nieuwland wel als zodanig wordt bestempeld – dat wel terecht had geweest. Als 

dit wel het geval was geweest had de commissie er wellicht eerder voor gekozen budget te 

verstrekken, ondanks dat ze het niet helemaal eens was met de plannen voor de wijk. Toch was de 

kans daarop dan nog steeds klein geweest, omdat de problemen – gek genoeg – maar een zeer klein 

deel uitmaken van het eindcijfer waarop de selectie gebaseerd is. 

 

6.3 Conclusie 

Waar in het vorige hoofdstuk al bleek dat de problemen in Oost minstens van een vergelijkbare 

grootte zijn als in Nieuwland, is in dit hoofdstuk duidelijk geworden hoe het komt dat Oost niet 

geselecteerd is in het rijksbeleid, terwijl Nieuwland dat wel is. Nieuwland is een wijk met 

vergelijkbare kenmerken en vergelijkbare problemen als veel andere wijken in Nederland. De 
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bouwperiode is direct na de oorlog, wat invloed heeft gehad op de woningvoorraad. Die bestond 

bijna volledig uit kleine, oude sociale huurwoningen. In relatief korte tijd is de 

bevolkingssamenstelling radicaal veranderd waardoor er problemen van verschillende aard 

ontstonden die terug te zien zijn in zowel de statistieken voor sociale als fysieke problemen (zie tabel 

6.1). 

Dit verhaal gaat niet op voor Oost. De wijk is wat dat betreft een atypische probleemwijk, met 

specifieke problemen en andere kenmerken dan de gemiddelde probleemwijk. De woningvoorraad 

bestaat bijvoorbeeld maar voor een kwart uit sociale huurwoningen, terwijl dat percentage in wijken 

als Nieuwland vaak boven de negentig ligt. En er zijn niet alleen problemen in de sociale 

woningvoorraad, maar ook in de particuliere sector (zowel huur als koop). De woningvoorraad heeft 

meer kenmerken die niet geassocieerd worden met een lage leefbaarheid. Zo is het aantal flats beperkt 

en is het grootste gedeelte van de wijk gebouwd voor de Tweede Wereldoorlog. Bovendien komt de 

problematiek rondom arbeidsmigranten door verschillende oorzaken niet of nauwelijks in de 

statistieken terug. Deze kenmerken en problemen zijn er oorzaak aan dat Oost op basis van objectieve 

selectiecriteria niet geselecteerd is als probleemwijk. 

De vraag is echter hoe lang dat nog zo is. Inmiddels worden of zijn al veel vroeg-naoorlogse 

probleemwijken (zoals Nieuwland) aangepakt. Tegelijkertijd lijkt er toch ook een redelijk aantal 

vooroorlogse wijken (zoals het grootste gedeelte van Oost) die te maken hebben of krijgen met zowel 

fysieke als sociale problemen. Wijken met een substantieel aandeel particuliere huurwoningen moeten 

daar extra aandacht krijgen. Gezien ontwikkelingen als een dalende beroepsbevolking en stijgende 

aantallen Midden- en Oost-Europese migranten is het aannemelijk dat problemen zich hier nog verder 

kunnen opstapelen. Hiermee zal – zeker in de nabije toekomst – meer rekening mee moeten worden 

gehouden in de selectiecriteria. Het blijkt nu namelijk dat Schiedam-Oost als voorbeeld van zo’n wijk 

nog niet naar voren komt als wijk met hele grote problemen, terwijl dat wel het geval is. 
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7 Conclusie 

 
 
In dit onderzoek zijn twee wijken met bovengemiddeld veel achterstanden en problemen met elkaar 

vergeleken. Het ging daarbij voornamelijk om het type problemen dat er speelt en de oorzaken voor 

het ontstaan van die problemen. Om de wijken zo goed mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken is 

er gekozen om twee wijken uit dezelfde stad (Schiedam) te kiezen. Omdat ontwikkelingen binnen de 

stedelijke en regionale context dan voor beide wijken gelden is het juist interessant om te kijken naar 

de verschillen in problemen en oorzaken. Die verschillen moeten dus vanuit de wijk zelf zijn te 

verklaren. Het andere uitgangspunt in dit onderzoek was dat de ene wijk (Nieuwland) al lange tijd 

deel uitmaakt van zowel de gemeentelijke als de landelijke beleidsagenda, terwijl de andere wijk 

(Oost) pas sinds enkele jaren aandacht van de gemeente krijgt en nog geen rijksgelden heeft 

ontvangen (die specifiek bedoeld zijn voor de wijk). De probleemstelling luidde: 

 

In hoeverre is er sprake van verschillen in fysieke en sociaal-economische achterstanden en problemen in de 

Schiedamse wijken Nieuwland en Oost en in hoeverre verschillen de oorzaken van die problemen?  

 

7.1 Onderzoeksresultaten 

Nieuwland en Oost zijn op het eerste gezicht twee totaal verschillende wijken, zowel qua uiterlijk, als 

qua woningvoorraad en bevolkingssamenstelling. De type problemen verschillen daardoor enigszins. 

Verklaringen voor het ontstaan van problemen in de wijken verschillen echter niet zo veel, te meer 

doordat beide wijken gesitueerd zijn binnen dezelfde stedelijke en regionale context. Die context blijkt 

inderdaad erg belangrijk te zijn in het verklaren van het verval. 

Nieuwland is in de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog geconstrueerd en is ruim van opzet. 

Doordat woningen van mindere kwaliteit waren en het aanbod elders alleen maar beter werd de wijk 

relatief snel minder populair. De bevolking bestond in het laatste decennium van de vorige eeuw bijna 

volledig uit mensen met een zwakke sociaal-economische positie, waaronder veel migranten. In 

combinatie met een verloederende openbare ruimte en een zwakke sociale infrastructuur namen 

criminaliteit, vernieling en vervuiling toe. 

Oost is grotendeels juist voor de oorlog gebouwd, en is vanaf begin af aan voornamelijk een 

‘volksbuurt’ geweest. Een combinatie van ouderdom en slecht onderhoud heeft ervoor gezorgd dat 

sommige woningen in een zeer slechte staat verkeren. De leefbaarheidsproblemen zijn – in 

tegenstelling tot in Nieuwland – geleidelijk ontstaan. Er zijn altijd wel wat problemen geweest in de 

wijk, maar deze zijn langzaam verergerd. De laatste jaren is de situatie kritiek geworden door de 

komst van arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Die migranten leven aan de ene kant in erbarmelijke 

omstandigheden, maar veroorzaken aan de andere kant ook overlast waar ze zelf (deels) de hand in 

hebben. Feit is dat de spanningen in de wijk zijn opgelopen. 

Ondanks dat Nieuwland en Oost in veel opzichten (bouwperiode, opzet, dichtheid, type woningen) 

radicaal van elkaar verschillen, zijn de twee belangrijkste factoren die te maken hebben met het verval 

hetzelfde: de (relatieve) kwaliteit van de woningvoorraad, en als gevolg daarvan de samenstelling van 

de bevolking. In Oost heeft de samenstelling van de bevolking vervolgens ook weer invloed op de 

kwaliteit van de woningvoorraad doordat de woningen onvoldoende onderhouden worden. Twee 

ontwikkelingen buiten de wijk hebben de instroom van sociaal-economisch zwakkeren versterkt. Ten 

eerste is dat de instroom van arbeidsmigranten. Oost heeft op dit moment te maken met migranten uit 

Oost-Europa die voornamelijk in de particuliere verhuursector verblijven. Nieuwland kreeg in de 

jaren zeventig en tachtig te maken met de instroom van grote aantallen arbeidsmigranten in de sociale 

huursector. Ten tweede hebben waterbedeffecten van herstructurering in andere delen van de regio 

(voornamelijk Rotterdam-West) het proces van de instroom van lage inkomens in zowel Nieuwland 

als Oost eveneens gevoed.  

De twee overige verklaringen voor Nieuwland zijn vooral voor die wijk belangrijk geweest, en minder 

voor Oost. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zwakke sociale infrastructuur. Die infrastructuur was in 

Oost waarschijnlijk niet veel anders, maar is meer van belang in Nieuwland omdat die wijk te maken 
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kreeg met snelle veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Belangrijk is dat de instroom van grote 

aantalen migranten met een andere taal en cultuur daar onderdeel van was. De instroom van 

migranten in Oost heeft over een veel langere periode en in veel mindere mate plaatsgevonden. De 

komst van de recente stroom arbeidsmigranten is wel relatief snel op gang gekomen, maar op dit 

moment is de sociale infrastructuur veel beter dan toentertijd in Nieuwland. De verloedering van de 

openbare ruimte is in Nieuwland niet zozeer groter geweest dan in Oost, maar wel van groter belang.  

Dat komt doordat de ruime opzet en de talrijke groene ruimten juist de belangrijkste kwaliteiten van 

de wijken waren. Dat is vanwege de hoge bouwdichtheid en weinige groenvoorzieningen in Oost 

nooit een kwaliteit van de wijk geweest. Tot slot is het op basis van dit onderzoek aannemelijk dat er 

bepaalde sociale processen hebben gespeeld in beide wijken die de situatie verslechterd hebben. 

Datzelfde geldt voor het slechte imago waar Nieuwland hoogstwaarschijnlijk last van heeft gehad, en 

Oost nu heeft. 

 

7.2 Buurtverval 

In de vorige paragraaf is de probleemstelling beantwoord. In deze paragraaf worden de verschillende 

theorieën van buurtverval nog eens onder de loep genomen. Zo lijkt de theorie die de fysieke 

omgeving – in de vorm van bijvoorbeeld rommel op straat – als verklaring ziet voor verval op te gaan 

voor de onderzochte wijken. Maar ook een daling van de sociale cohesie en het voorkomen van sociale 

mechanismen lijken van invloed te zijn geweest. De bevolkingssamenstelling is in ieder geval erg 

belangrijk geweest. Filtering aan de vraagzijde past perfect bij de ontwikkeling van Nieuwland, waar 

de bevolking in een volgorde van een hoge naar lage sociaal-economische positie vertrok. Voor Oost 

gaat dit – hoewel de hogere inkomens langzaam uit de wijk vertrokken – minder goed op, omdat het 

van oorsprong een ‘arbeiderswijk’ is, waar het grootste deel van de bevolking altijd een relatief laag 

inkomen had. Het concept van filtering is ook toepasbaar aan de aanbodzijde; vooral in Nieuwland, 

waar filtering in het aanbod filtering in de vraag zelfs deels verklaard. De relatieve 

waardevermindering voltrok zich snel door de bouw van allerlei nieuwere wijken. Hierdoor 

veranderde de samenstelling van de bevolking. Het life cycle model – waarin een buurt verschillende 

fases in zijn bestaan kent – gaat voor beide wijken niet helemaal op, omdat ze beiden nooit helemaal 

bovenaan de woningmarkt hebben gestaan. Willam Grigsby’s theorie – die stelt dat processen die 

buiten de buurt spelen ook een groot deel van het verval verklaren – gaat voor beide wijken volledig 

op. 

Hoewel de ene het beter doet dan de ander, of beter toepasbaar is op de ene wijk dan op de andere, 

verklaren de meeste theorieën samen het verval van Nieuwland en Oost. Er is echter één belangrijke 

factor die niet overeenkomt met die huidige veelvormige theorie: de eigendomssoort van de 

woningen. Prak & Priemus (1986) gaan er vanuit dat een concentratie van sociale huurwoningen een 

negatieve invloed heeft op de leefbaarheid. Datzelfde geldt voor de rijksoverheid, die het percentage 

sociale huurwoningen hanteert als indicator voor verval. Bewoners van sociale huurwoningen zouden 

minder zorg dragen voor hun woning en voor hun woonomgeving omdat ze niet de eigenaar van de 

woning zijn. Bewoners van koopwoningen zouden dat veel meer hebben, omdat een daling van de 

kwaliteit van hun woning of van de leefbaarheid in de wijk een waardevermindering van hun woning 

zou betekenen. Zij zijn daarom – naast financieel beter in staat – ook sneller geneigd te investeren in 

hun woning en zorg te dragen voor hun woonomgeving. De situatie in Schiedam-Oost laat echter zien 

dat – ook al zouden bewoners het willen – er over het algemeen te weinig geld in de wijk zit om die 

theorie in werking te laten treden. Het inkomen ligt zo laag dat veel bewoners geen geld hebben om te 

investeren in hun woning, zelfs niet onder de gunstige voorwaarden van de gemeente. Ook een 

relatief hoog aandeel koopwoningen kan dus – onder bepaalde omstandigheden – een factor zijn in 

het verval. 

In de theorie blijft de particuliere huursector vaak buiten beschouwing. In dit onderzoek is duidelijk 

geworden dat die een hoog aandeel woningen in die sector ook bij kan dragen aan het verval van een 

buurt. Normaal gesproken zou voor particuliere verhuurders hetzelfde gelden als voor eigenaar-

bewoners: zij zijn sneller geneigd om te investeren in hun woning omdat deze anders in waarde 
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vermindert. In Schiedam-Oost is dat echter niet het geval. Het is niet zozeer zo dat verhuurders geen 

geld hebben om te investeren, maar het gaat erom dat ze geen hinder ondervinden van een daling van 

de kwaliteit van hun woningen. De vraag naar de woningen blijft namelijk toch wel op peil. Dat komt 

met name door de komst van migranten, die weinig andere keus hebben dan een particuliere 

huurwoning, als ze huisvesting willen in Nederland. Een investering in hun woningvoorraad zou 

voor de verhuurder in economische zin alleen maar weggegooid geld zijn, temeer omdat een 

investering door een enkele verhuurder in zijn woning de potentiële stijging van de huurprijs niet 

mogelijk zal maken; die wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de woonomgeving. 

Een investering van een particuliere verhuurder heeft dus alleen zin als andere verhuurders dat ook 

doen. Dat zal echter niet snel voorkomen. Op die manier is de sociale woningvoorraad niet altijd de 

verklarende eigendomssoort. Daarmee voegt dit onderzoek iets toe aan de theorie van buurtverval, 

die daardoor nog iets complexer wordt: verval kan ook plaatsvinden in buurten met veel 

koopwoningen of particuliere huurwoningen.  

 

Het is duidelijk geworden dat de problemen in Oost van vergelijkbare grootte zijn als die in 

Nieuwland. In hoofdstuk 6 is het bovendien aangetoond dat Oost enkele kenmerken heeft die a-

typisch zijn voor probleemwijken in Nederland. Kenmerken als laagbouw, vooroorlogse woningen, 

koopwoningen en de nabijheid van voorzieningen worden juist geassocieerd met een hoge 

leefbaarheid. Omdat er gebruikt is gemaakt van dergelijke objectieve criteria scoort Oost positiever 

dan de situatie in werkelijkheid is. Daar bovenop komt het feit dat de wijk te maken heeft met 

problemen rondom de aanwezigheid van arbeidsmigranten. Doordat er niet veel wijken in Nederland 

zijn die met dergelijke problemen te maken hebben zijn objectieve criteria ook hier niet op gebaseerd. 

Zo wordt de aanwezigheid van migranten niet duidelijk omdat zij gerekend worden tot Westerse 

allochtonen. Daarnaast zijn velen van hen niet geregistreerd en blijft hun situatie dus buiten de 

statistiek. Als je niet geregistreerd staat, ben je niet in staat, of in ieder geval minder geneigd aangifte 

doen en kom je niet terecht in de steekproef van een leefbaarheidsonderzoek. 

 

7.3 Beleidsimplicaties 

Het is naar aanleiding van dit onderzoek gerechtvaardigd om te stellen dat de selectie van een aantal 

gebieden met de grootste cumulatie van problemen en achterstanden nooit helemaal vlekkeloos kan 

verlopen. Als er vanuit wordt gegaan dat de indicatoren in de Leefbaarometer daadwerkelijk 

samenhangen met de leefbaarheid in een gebied, is deze methode al een grote verbetering ten 

opzichte van de selectiecriteria van de veertig aandachtswijken. Maar hoewel het gros van de 

probleemgebieden in Nederland ermee geselecteerd zal worden, zullen er ook altijd enkele gebieden 

blijven die door afwijkende kenmerken of een specifieke problematiek buiten de selectie blijven. Je 

kunt je afvragen in hoeverre dat erg is. Ik ben van mening dat het absoluut noodzakelijk is om ook de 

wijken die onverhoopt niet geselecteerd worden met de reguliere criteria wel aandacht te geven, ook 

vanuit het Rijk. Indien er gekozen wordt voor een wijkaanpak, moeten ook wel alle wijken met grote 

problemen aangepakt worden. 

De methode om gemeenten de mogelijkheid te geven plannen in te dienen om budget te krijgen voor 

het verbeteren van de situatie in een wijk en de wijk tevens te toetsen aan een aantal indicatoren lijkt 

dan een betere optie dan de directe selectie aan de hand van een aantal criteria. Gemeenten hebben op 

die manier de kans om de problemen in de wijk toe te lichten en aan te tonen waarom een wijk er 

slechter voor staat dan uit de gebruikte indicatoren blijkt. Bovendien ontstaat er door in gesprek te 

gaan met lokale belanghebbenden meer duidelijkheid, begrip en draagvlak voor gemaakte keuzes 

(Dopheide & Martinez, 2007), hetgeen ook blijkt uit het interview met de strategisch beleidsadviseur 

van de gemeente. De vele negatieve reacties (zie KEI, 2007) op de selectie van de veertig 

aandachtswijken hebben dat eveneens bewezen. Een nadeel van deze methode is wel dat er meer 

ruimte vrijkomt voor politieke krachten. Er moet dan ook worden opgepast dat de selectie van wijken 

niet simpelweg een kwestie wordt van het opzetten van een goede lobby. 
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Naar mijn mening is het bovendien belangrijk om die specifieke problemen onder de aandacht te 

brengen. Hoewel problemen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten bijvoorbeeld niet overal 

spelen, zullen er naast Schiedam-Oost ook zeker andere wijken in Nederland zijn die hiermee te 

maken hebben. Onlangs deden wethouders Karakus en Norder van respectievelijk Rotterdam en Den 

Haag nog gezamenlijk een oproep deze problematiek landelijk te onderkennen en naar oplossingen te 

zoeken nu het probleem (in dit geval ging het om de integratie van de migranten) zich nog in een 

redelijk vroeg stadium bevindt (De Pers, 2010). Vanuit de gemeente Schiedam was eenzelfde mening 

te horen. 

 
‘Het is in mijn ogen belangrijk om je op bepaalde wijken te richten waar problemen zich concentreren, maar aan de andere 

kant moet je je ook focussen op bepaalde problemen. Dat richt zich dan toch vaak op die wijken waar er al problemen zijn. 

Dan krijg je toch via een omweg een soort wijkenbeleid. Ik vind dat het Rijk daar ook wel taak in heeft. Dat het op bepaalde 

pregnante thema’s gaat meefinancieren of meedenken, het hoeft niet altijd in geld te zitten. Er kunnen bijvoorbeeld 

experimenten in bepaalde gemeenten ondersteund worden.’- strategisch beleidsadviseur gemeente 

 

In de literatuurstudie is een artikel van Andersson & Musterd (2005) besproken waarin zij pleiten voor 

meer nadruk op sectoraal beleid in plaats van gebiedsgericht beleid bij de aanpak van sociale 

problemen. Mijns inziens is dit idee waardevol voor de situatie van Schiedam-Oost. Als het gaat om 

problemen rondom de aanwezigheid van arbeidsmigranten is Nederland gebaat bij algemene 

maatregelen gericht op het verbeteren van de situatie in bepaalde stadswijken. Te denken daarbij valt 

aan (lobby voor) aanpassing van EU-regelgeving, zodat migranten minder makkelijk naar Nederland 

kunnen komen. Een ander voorbeeld is het toepassen van spreidingsbeleid of het zoeken naar 

alternatieve huisvesting, bijvoorbeeld in de vorm van pensions of andere tijdelijke huisvesting. 

Overigens is hier niets mee gezegd over de effectiviteit van deze maatregelen. Een ander voorbeeld 

waarbij Nederland gebaat is bij algemene maarregelen is het achterstallig onderhoud binnen de 

particuliere woningvoorraad. Sinds de massale sloop van veel vooroorlogse woningen in de jaren 

zeventig en tachtig is hier weinig aandacht voor geweest. Pas in de afgelopen vijf jaar zijn hier enkele 

landelijke beleidsnota’s over geschreven, vooral omdat gemeentelijke overheden het overzicht 

betreffende dit onderwerp vaak kwijt waren. Er wordt geprobeerd de verbetering van particulier 

onderhoud en VvE’s te stimuleren (Ministerie van VROM, 2006). Verder blijkt ook uit dit onderzoek 

dat externe factoren – die buiten de wijk zelf liggen – ontwikkelingen binnen de wijk in belangrijke 

mate kunnen verklaren. Bij het zoeken naar oplossingen voor wijkproblemen is dat belangrijk om in 

het achterhoofd te houden. Er moet niet blind worden gestaard op het wijkniveau. Dat is in 

overeenstemming met Grigsby (1987), Argiolu et al. (2008) en adviezen van de VROM-raad (2009) en 

de RMO (2009). 

Toch ben ik niet van mening dat wijkproblemen beter opgelost kunnen worden door sectoraal beleid 

dan door gebiedsgericht beleid. De argumenten die voor gebiedsgericht beleid zouden moeten pleiten 

– en in hun ogen nauwelijks voorkomen in West-Europa – lijken in de Schiedamse wijken wel degelijk 

een rol gespeeld hebben. Zo lijkt Nieuwland absoluut last gehad te hebben van een slecht imago 

waardoor de wijk sneller minder populair werd, bij zowel woningzoekenden als bedrijven. Dat is nu 

bijvoorbeeld zichtbaar in Oost, waar de winkelpanden voornamelijk worden gehuurd door 

ondernemers die een negatieve invloed uitoefenen op de leefbaarheid. Daarnaast geloof ik ook in het 

voorkomen van sociale processen als socialisatie en normalisatie, die kunnen spelen bij een 

concentratie van sociaal zwakkeren. Een voorbeeld is de verrommeling van de openbare ruimte. Het 

op straat gooien van afval kwam in Nieuwland steeds vaker doordat mensen het van elkaar 

overnamen. ‘Als hij het doet doe ik het ook.’ Om deze redenen is een gebiedsgerichte aanpak soms 

nodig. Temeer omdat een gedeelte van de woningvoorraad een dermate laag niveau had dat ingrijpen 

noodzakelijk was. In 2009 kwam er een brochure van VROM met de naam ‘Herover het vastgoed, 

herover de wijk’ uit waarin aan de hand van praktijkvoorbeelden bevestigd wordt dat de verloedering 

van woningen en winkelpanden een hele buurt in een negatieve spiraal kan meenemen. Een 

gebiedsgerichte aanpak is in mijn ogen daarom ook nodig in Oost. 
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‘In veel wijken is het vijf voor twaalf. Gemeenten pakken vaak alleen de oudste woningen aan en vergeten de wijken met veel 

particulier bezit die, als er niets gebeurt, over tien jaar afgeschreven zijn. Dan is vernieuwing onder de bestaande 

eigendomsverhoudingen niet meer mogelijk. Massaal opkopen van woningen, zoals in de tijd van de stadsvernieuwing, is 

geen optie. Daar is het geld niet voor.’ –  F. van Hulten, Stichting Steunpunt Wonen Rotterdam in VROM (2006) 

 

Tot slot van deze paragraaf een beleidsimplicatie die niet gericht is op het oplossen van problemen, 

maar op het voorkomen daarvan. In Nederland is het beleid waarin een gemengde woningvoorraad 

en daarmee een gemengde bevolkingssamenstelling wordt gecreëerd populair. Het idee is hierachter 

is dat een concentratie van een sociaal-economisch zwakkeren niet goed voor een wijk is. Dit heeft de 

ontwikkeling van een wijk als Nieuwland bewezen. Toch wordt dit beleid hier enigszins in een ander 

daglicht geplaatst. Schiedam-Oost is namelijk een voorbeeld van een wijk met een gemengde 

woningvoorraad. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er zowel in koop-, particuliere huur-, als sociale 

huurwoningen problemen zijn ontstaan. Het gaat er hier echter om de situatie die er ontstaat als er 

eenmaal problemen zijn. Dit onderzoek heeft laten zien dat het in een wijk met alleen corporatiebezit 

veel makkelijker is om fysiek in te grijpen dan in een wijk met een gemengde voorraad. Waar in 

Nieuwland hele buurten zijn gesloopt, moeten woningen in Oost één voor één aangekocht worden 

door de overheid. De situatie in Oost is ontstaan doordat de woningvoorraad wel gemengd is, maar 

de bevolking (op basis van sociaal-economische positie) langzaam niet meer. De ‘gegoede burgerij’ is 

inmiddels verdwenen en hun woningen zijn omgebouwd tot meerdere kleinere woningen of kamers. 

Als bij het ontwikkelen van nieuwe wijken – of het herstructureren van oude – een gemengde 

woningvoorraad tot doel wordt gesteld, is het daarom van belang om te zorgen dat de bevolking ook 

gemengd blijft. Dat kan bijvoorbeeld door te bouwen in verschillende prijsklassen en door vast te 

leggen dat woningen niet mogen worden opgedeeld. In elk geval moet in het achterhoofd worden 

gehouden dat het lastiger is om in te grijpen bij problemen in een wijk met een gemengde voorraad 

dan bij problemen in een wijk met een eenzijdige sociale voorraad. 

 

7.4 Tot slot 

In dit onderzoek zijn twee wijken met elkaar vergeleken. Hoewel beide wijken substantiële en 

cumulatieve problemen kennen, is de één van de wijken geselecteerd als één van de veertig landelijke 

Aandachtswijken, terwijl de andere wijk niet voorkomt in het rijksbeleid. Die non-selectie heeft te 

maken met de afwijkende kenmerken en problemen die de wijk heeft ten opzichte van de 

‘gemiddelde’ Nederlandse probleemwijk. Het is duidelijk geworden dat, hoewel de twee onderzochte 

wijken totaal verschillende kenmerken hebben en de problemen daardoor ook enigszins verschillen, 

de oorzaken van het ontstaan van problemen in beide wijken grotendeels hetzelfde zijn. Het grootste 

gedeelte van de veelvormige theorie voor buurtverval is daarom bevestigd. Er is echter ook een factor 

toegevoegd aan die theorie: de eigendomsverhouding. Hoewel de meeste wijken met problemen in 

Nederland een hoog aandeel sociale huurwoningen heeft laat de situatie in Schiedam-Oost zien dat er 

ook door koopwoningen en particuliere verhuurwoningen grote problemen kunnen ontstaan.  

Hier ligt een belangrijk aanknopingspunt voor verder onderzoek. Dat zou inzichtelijk kunnen maken 

hoe groot dit probleem in Nederland is. De meeste vroeg-naoorlogse probleemwijken zijn inmiddels 

in kaart gebracht en velen daarvan zijn of worden al aangepakt. Er lijkt echter sprake van een 

groeiend aantal vooroorlogse wijken dat met problemen kampt. Op fysiek gebied is een aanzet 

gegeven door een onderzoek van Companen (2007), dat concludeert dat achterstallig onderhoud in de 

particuliere sector vooral voorkomt in vooroorlogse boven- en benedenwoningen in de vier grote 

steden, waarbij Rotterdam en Den Haag koploper zijn. Een voorbeeld van een buurt met dergelijke 

woningen is de Millinxbuurt in de Rotterdamse deelgemeente Charlois. Die buurt stond vooral in de 

jaren negentig bekend om huisjesmelkers waarvan de panden bewoond werden door net 

geïmmigreerde Surinamers en Antillianen. Hier was vooral het drugsgebruik een probleem (NRC 

Handelsblad, 2000). Hoewel er enkele voorbeelden bekend zijn van stadsbuurten met soortgelijke 

problemen is het aannemelijk dat er ook dergelijke buurten zijn waarvan de problemen nog niet goed 

onderkend zijn. Gezien ontwikkelingen als de dalende beroepsbevolking en het stijgend aantal 

migranten die zich in dit soort wijken vestigen is monitoring noodzakelijk. Misschien hebben we wel 
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te maken hebben met een nieuwe lichting probleemwijken. Er zou hiermee ook meer rekening moeten 

worden gehouden bij de mogelijke toekomstige selectie van probleemwijken. De criteria daarvoor 

lijken nu nog toegespitst op de huidige dominante probleemwijken, van na de oorlog. 

Daarnaast ligt de weg open voor vervolgonderzoek naar de huidige stroom arbeidsmigranten uit 

Midden- en Oost-Europa. Het is wel duidelijk waarom deze migranten hier zijn, maar er is nog niet 

veel bekend over hun situatie in Nederland. Zijn ze bijvoorbeeld van plan in Nederland te blijven, en 

verandert deze gedachte naarmate ze langer in Nederland verblijven? Hoe verloopt hun integratie en 

hoe kijken ze hier zelf tegenaan? Uit de interviews in dit onderzoek zijn al enkele indicaties hierover 

gevonden. Zo zijn er in Schiedam-Oost al meerdere Poolse mannen die hun gezin hebben laten 

overkomen. Hun integratie lijkt redelijk goed te verlopen. Wel is het waarschijnlijk zo dat migranten 

die niet van plan zijn in Nederland te blijven minder interesse hebben in de kwaliteit van hun woning 

en nog minder in de woonomgeving. Vervolgens kan uit een dergelijk onderzoek gezocht worden 

naar oplossingen voor problemen rond arbeidsmigranten zoals die nu in Schiedam-Oost spelen. 
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  Bijlage 1: Geïnterviewde personen 

 

 
wijk functie organisatie datum

wijkprocesmanager Oost Gemeente Schiedam 28-10-2010
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
wijkwerker Oost Stichting Welzijn Schiedam 11-11-2010
buurtagent Schiedam-Oost Politie Rotterdam-Rijnmond, Rayon Waterweg Noord 1-12-2010
wijkprogrammamanager Nieuwland Gemeente Schiedam 26-11-2010
plaatsvervangend voorzitter Wijk- en Bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland 22-12-2010
wijkwerker Nieuwland Stichting Welzijn Schiedam 23-11-2010
wijkteam Nieuwland Politie Rotterdam-Rijnmond, Rayon Waterweg Noord 14-12-2010
strategisch beleidsadviseur Gemeente Schiedam 9-11-2010
teamleider participatie Schiedam-Zuid
medewerker sociale begeleiding Nieuwland
voorzitter, presentator Stichting Stadsomroep Schiedam 2-12-2010

29-11-2010

15-11-2010
Oost

Nieuwland

beide
Woonplus Schiedam

Bewonersvereniging Schiedam-Oost
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  Bijlage 2: Topiclijst diepte-interviews 

 

 

Zoals in paragraaf 5.1 vermeld is er geprobeerd de interviews zo ongestructureerd mogelijk te laten 

verlopen. Pas als bepaalde onderwerpen niet aan de orde dreigden te komen werd hier naar 

gevraagd. Om ervoor te zorgen dat dat met alle onderwerpen gebeurde is er gewerkt met een 

topiclijst. De inhoud hiervan verschilde enigszins interview vanwege de verschillende invalshoeken 

van de respondenten. De topiclijst hieronder geeft een globaal overzicht van de topics die besproken 

zijn. Door de ongestructureerde aard van de interviews verschilde de volgorde van behandeling ook 

per interview. 

 

 
- Problemen (incl. ontwikkeling door de tijd) 

- Fysiek: kwaliteit/design/dichtheid woningvoorraad, kwaliteit openbare ruimte 
- Sociaal: leefbaarheid/veiligheid, sociale cohesie, sociale processen 
- Economisch: locatie/ontsluiting/toegang tot banen, wijkeconomie 
- Andere/specifieke problemen 

- Bevolkingssamenstelling 
- Imago/reputatie 
- Positie regionale woningmarkt 
- Rol en houding 
 - Bewoners 
 - Overheid 
 - Woningcorporatie, particuliere verhuurders, andere actoren 
- Sociale infrastructuur 
- Toekomst 
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 Bijlage 3: Wijken gebruikt voor figuur 5.4 naar postcode 

 

 
verzamelnaam naam postcode postcode

Oude Westen 3014
Middelland 3021
Nieuwe Westen Noord 3022
Delfshaven 3024
Bospolder 3025
Tussendijken 3026
Spangen 3027
Rubroek 3031
Provenierswijk 3033
Crooswijk 3034
Oude Noorden Zuid 3035
Oude Noorden 3036

Bergpolder Bergpolder 3038
Overschie Kleinpolder 3042
Vreewijk Vreewijk 3075

Katendrecht/Afrikaanderwijk/Kop van Zuid 3072
Bloemhof 3073
Hillesluis 3074
Tarwewijk 3081
Oud Charlois 3082
Carnisse/Zuidplein 3083
Zuidwijk 3085
Pendrecht 3086

Schiedam buurt 62, 68 (Nieuwland-Oost) 3118
Schiedam buurt 63-67, 71 (Nieuwland-West) 3119

Westwijk 3132
Vlaardingen-Ambacht, Babberspolder 3135
Zalmplaat, Meeuwenplaat 3192
Nieuw-Engeland, Digna Johanna, Westpunt 3193

Vlaardingen

Hoogvliet

Rotterdam-West

Rotterdam-Noord

Oud Zuid

Zuidelijke Tuinsteden

 


