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Voorwoord
Voor u ligt de uitwerking van mijn afstudeeronderzoek ‘Zijn veranderingen verbeteringen? De perceptie
van bewoners over de gevolgen van gentrification in het Spijkerkwartier te Arnhem’. Deze Master Thesis
gaat over de vraag hoe bewoners de gevolgen van gentrification in het Spijkerkwartier te Arnhem hebben
ervaren. Dit onderzoek is uitgevoerd ter afsluiting van de Master Stadsgeografie aan de Universiteit
Utrecht. Gezien mijn interesse in gentrification heb ik gezocht naar een afstudeeronderzoek gerelateerd
aan dit onderwerp. In de periode februari tot en met juni 2011 heb ik mij ingezet om tot dit eindresultaat
te komen.
Deze Master Thesis is gedeeltelijk tot stand gekomen door de samenwerking met mijn medestudent
Carolien Hulsbergen. Wij hebben samen het onderzoeksvoorstel opgesteld, interviews gehouden,
participanten benaderd en de transcriptie gedaan. Maar de samenwerking ging verder dan deze
praktische zaken. Carolien was altijd bereid om feedback te geven op geschreven stukken en mee te
denken aan oplossingen voor bepaalde problemen. De gedeeltelijke samenwerking zorgde voor voortgang
in de uitvoering van de Master Thesis. Ook de treinreizen naar Arnhem werden vergezeld door de
aanwezigheid van Carolien. Daarom ben ik Carolien erg dankbaar voor de prettige samenwerking. Niet
alleen tijdens het afstudeertraject, maar ook tijdens al die colleges, seminars, essays, opdrachten, et
cetera, zowel tijdens het HBO als de laatste twee jaar op de Universiteit. Nu zal er toch echt een einde
komen aan deze samenwerking.
Er zijn ook nog andere mensen die ik moet bedanken. Dat zijn mijn ouders, die het mogelijk hebben
gemaakt dat ik al die jaren heb kunnen studeren. Mijn dank gaat ook uit naar Brian Doucet voor de
prettige begeleiding en het meedenken tijdens de afstudeerperiode. Ook gaat mijn dank uit naar Yvonne
de Ridder, bewoner, ondernemer en vrijwilliger in het Spijkerkwartier. Yvonne vormde ons eerste
aanspreekpunt in de wijk en was bereid om contactgegevens te geven van bewoners die we konden
benaderen, zij vormde de eerste schakel in de sneeuwbalmethode. Het onderzoek zou zeker niet mogelijk
zijn geweest zonder de medewerking van de participanten. Het gaat hierbij om bewoners uit het
Spijkerkwartier die bereid zijn geweest om mee te werken aan een interview. Ik dank deze bewoners dan
ook hartelijk. De meeste interviews zijn afgenomen in buurthuis ‘De Lommerd’ in het Spijkerkwartier. Het
was erg fijn om gebruik te kunnen maken van deze accommodatie om bewoners te ontvangen.
Hengelo (Gld.), juli 2011.
Ingrid Bosch
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Summary
Are changes improvements?
The perception of residents about the consequences of gentrification in Het Spijkerkwartier in Arnhem.

Gentrification has the power to change neighbourhoods. In this research gentrification is defined as: the
physical, economic and social upward transformation of old inner city neighbourhoods by the establish of
the middle en upper class. Gentrification is often seen as ‘a global urban strategy’ (Smith 2002).
Policymakers use gentrification as a solution to the inner city problems. In addition, a lot of residents are
involved by the process of gentrification. They are often seen as winners and losers (Doucet 2009). We
know a lot about the winners, the gentrifiers. There is also a lot of research done about the losers, those
who are being displaced. But what do we know about the residents who stay in the gentrifying
neighbourhood during the process? Moreover, since the study of Glass (1964) about gentrification in
London, there is done a lot of research on gentrification. Theories around ‘production’ (see Smith 1986;
1979a; 1996) en ‘consumption’ (see Ley 1980; 1992; 1996) has been used to explain the causes of
gentrification. There is also literature about the consequences of gentrification (Atkinson 2002). But we
don’t know how local residents feel about these consequences. There is also a literature gap about
gentrification in Dutch non‐global cities. Most research is done in global cities like Amsterdam, Rotterdam
and Utrecht.
Minimal knowledge exists about the perceptions of local residents regarding physical, economic and
social changes that taking place in Dutch non‐global gentrifying neighbourhoods. More empirical evidence
is needed to understand the viewpoints of these local residents in gentrifying neighbourhoods. This
explorative research sheds new light on the lack of empirical research. The research aim is: to gain more
understanding in the perceptions of residents about the physical, economic and social changes in Dutch
gentrifying neighbourhoods. This main research question is:
What are the main perceptions of residents about the changes that take place in Dutch
gentrifying neighbourhoods?
Qualitative research is done to answer this question. A qualitative research strategy provides important
information because the underlying motivations, beliefs, opinions, experience and wishes of residents can
be discussed. Het Spijkerkwartier, a gentrifying neighbourhood in Arnhem, has been selected as the case
study for this research. This neighbourhood is located east at the city centre of Arnhem, in the east of the
Netherlands. Het Spijkerkwartier is developed in the nineteenth century for the bourgeoisie. It was the
first major expansion outside the city walls. The neighbourhood changed with the start of the
suburbanization of the middle and upper class. Since 1960s there were downward physical, economic en
social circumstances. Het Spijkerkwartier was marked by prostitution and drug nuisance. It was the
second largest prostitution area after the Wallen in Amsterdam. The prostitution has disappeared in 2006
after ten years of legal procedures. Today, the neighbourhood becomes more and more popular to live in.
Het Spijkerkwartier is used as case study for three reasons. Firstly, there is little scientific knowledge
about gentrification in non‐global cities. To reduce this imbalance in the literature is chosen to investigate
gentrification in provincial cities. Arnhem is the capital of the province of Gelderland and can be
indentified as one of the Dutch non‐global cities. Secondly, gentrification takes place in this
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neighbourhood (Smets and Van Weesep 1995; Gemeente Arnhem 2009). It also confirms to the phase
plan developed by Smith (1996), in which he described a number of stages who can indentify the process
of gentrification. Thirdly, Arnhem is an interesting case because of the lack of empirical research about
gentrification in this city.
The information for this qualitative study came from interviews with local residents of Het
Spijkerkwartier. The interviews were semi‐structured, concentrating on the physical, economic and social
consequences that were found in the literature. The focus of this research is on how residents feel about
the changes. In total there are conducted 18 in‐depth interviews.
This study distinguishes physical, economic and social consequences. The theoretical part of this study
looked at the consequences that are found in the literature. Moreover, we examine if it’s known how
residents feel about these consequences. A case study is used to test these findings and hypothesis.
Below the main theoretical and empirical findings are described.
Physical consequences
In this research physical consequences are defined as changes in the physical structure of the
environment. These changes are visible and refer to housing and public space. According tot the
literature, the physical consequences of gentrification are; the renewal of the physical structure, reduced
vacancy rates and conversation of houses.
Physical structure
According to the literature, the most obvious physical consequence of gentrification is the renewal of the
physical structure of the neighbourhood. Renovating old property and upgrading public space leads to an
upgrading of the physical appearance of the neighbourhood (DeGiovanni 1984; El Kalache et al., 2004).
The most obvious change for the residents of Het Spijkerkwartier is also the renewal of the physical
structure. The overall picture is that residents feel positive about the refurbishment of property. In the
recent decades many buildings throughout the neighbourhood are refurbished. Currently, the former
prostitution buildings will be renovated. According to the residents, the renovated buildings give Het
Spijkerkwartier a better appearance and view. Residents think that the physical appearance of the large
mansions is one of the advantages of the neighbourhood. Most residents are not so keen about the public
space. The public space isn’t changed in recent years. But in the near future the municipality of Arnhem
will upgrade the public space. So, many residents think that the public space will improve. Although the
felling of trees is a sensitive issue for the residents. The renovation of old buildings corresponds with the
literature (DeGiovanni 1984; El Kalache et al., 2004) and is seen as a positive change.
Vacancy rates
According to the literature, gentrification can reduce vacancy rates (Smith 1996). Vacancy rates have
barely played a role in Het Spijkerkwartier. Empty buildings in the 80s were cracked. So, many buildings
had a function. Cracking houses was a well know phenomenon in the Netherlands in the 80s. Cracking
houses occurred not only in global cities like Amsterdam, but also in non‐global cities like Arnhem.
Because of the housing shortage was cracking houses tolerated by the Dutch government. In many other
countries cracking houses is a crime. This may explain why the vacancy rates in Het Spijkerkwartier had
different outcomes because of the Dutch housing market in the 80s.
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Conversation of houses
While the literature refers to the conversation of small and divided housing units into larger houses for
more affluent households (Atkinson 2002), the opposite trend is visible in Het Spijkerkwartier. The case
study differs from the expectations from the literature. This might be explained by the specific housing
supply of Het Spijkerkwartier. The housing supply is characterized by large mansions with more floors.
Developers buy old property, renovate them and make several small apartments. While many people
realize that this is unavoidable, because of the housing market, most residents see it as a negative change.
Property division promotes the one‐sided population composition because there is no space for families
with children, who are already underrepresented in the neighbourhood. In addition, divided property has
no space for workshops and the parking problems in the neighbourhood will increase. The literature
refers also to population loss (Atkinson 2002), but in the case study is also the opposite trend visible. This
is related to the property division causing more residents live in the same building, in this case there is no
new housing construction.
Economic consequences
In this research economic consequences are defined as changes in the economic structure of the
environment. These changes refer to changes in the economic value of the housing and the supply of
facilities and services. According tot the literature, the economic consequences of gentrification are;
change of local services and facilities, increase property values and loss of affordable housing.
Local services and facilities
Local services and facilities can change as result of gentrification. The character or clientele can change or
new shops, services and amenities are built (Atkinson 2002; Doucet 2009; Freeman 2006). Residents are
very positive about the facilities and services in Het Spijkerkwartier. The small unique shops (including
Turkish shops like grocery, tea room, and barbers), restaurants and small theatres are appreciated by
residents, even if they do not always use them. It gives Het Spijkerkwartier a unique character.
Perceptions about changes in the facilities are mixed. Some residents noted barely changes, while other
residents see an impoverishment of the facilities. Small independent stores are struggling with
competition and disappear sometimes. This corresponds with the findings of Butler (2003) that originally
local stores pushed away or disappear. This leads to negative perceptions among residents. Residents
who see the impoverishment find this indeed a negative development. Positive changes regarding the
facilities and services aren’t observed in this case study. Residents experience no new services, shops and
amenities especially for gentrifiers. So, no findings like imago improvement and job opportunities for
residents (Doucet 2009; Freeman 2006; Byrne 2003; Vigdor 2002). Also the rise of two separate retail
districts within the same neighbourhood (Butler 2003; Doucet 2009) is not observed in Het
Spijkerkwartier. The context of the neighbourhood plays an important role. Het Spijkerkwartier is located
near the city centre of Arnhem and the Steenstraat is an extension of a shopping street. Facilities and
services in Het Spijkerkwartier are partly dependent on the retail developments in downtown Arnhem.
Property values
The upgrading from the neighbourhood leads to increased property values (Atkinson 2002). Most
residents notice that the property values in Het Spijkerkwartier has increased in recent decades. Partly
due to the upgrading of the neighbourhood. The increased property values has been a national trend, but
most residents think that the property values in Het Spijkerkwartier has increased more than for example
other neighbourhoods in Arnhem. The increased property values correspond to the literature, where
increased housing prices are related to gentrification (Atkinson 2002). Residents are generally quite
positive about the increased property values, but this is more because of the upgraded neighbourhood
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who is partly responsible for the increase in property values. Increased property values have also other
more negative consequences. More about this in the next section.
Affordable housing
According to the literature, the loss of affordable housing is an important consequence of gentrification.
This happened when houses are demolished or when housing prices or rents increased whit the result
that they are not affordable anymore for many households (Atkinson 2002; Badcock en Urlich Cloher
1980; Hopper et al., 1985; Kasinitz 1984; Marcuse 1986; Power 1973). Many residents of Het
Spijkerkwartier find the supply of affordable housing sufficient in the neighbourhood. This is partly
because of the social rental housing. These residents are protected from displacement. This is also a
characteristic of the Dutch housing market. Because of this the gentrification consequences are less
leverage than would be expected compared with gentrification in British and American cities. Many
residents appreciate the diverse population composition of the neighbourhood, including the mix of
students and artists. Some people notice that when the process of gentrification continues, the supply of
affordable housing and the diverse population becomes under pressure. The loss of affordable housing in
Het Spijkerkwartier is less substantially than described in the literature. The supply of affordable housing
is depending on the local housing market.
Social consequences
In this research social consequences are defined as changes in the social structure of the environment.
These changes refer to changes in the population composition and social cohesion of the neighbourhood.
According tot the literature, the social consequences of gentrification are; displacement, changing social
cohesion, differences in lifestyle, criminality, role models and the improvement of neighbourhood image.
Displacement
Displacement is a well studied phenomenon in gentrification literature (Atkinson 2002). Direct
displacement happened when residents are forced out of home (Marcuse 1986). Because of
methodological reasons direct displacement is beyond the scope of this study. But residents can feel
indirect displacement by don’t feeling at home in the neighbourhood (Marcuse 1986). No residents in Het
Spijkerkwartier have this experience. But in this case study there are some signals that residents could be
displaced by higher housing prices. This is perceived as a negative development.
Social cohesion
Social cohesion is the extent to which neighbourhood residents feel connected with each other. Some
elements of social cohesion can change as a result of gentrification. If many residents are displaced, ties
can be weakened with the consequence of loss of social networks and social capital (Newman and Wyly
2006). When gentrifiers move into the neighbourhood this can lead to differences in place attachment
and identity of the community (Freeman 2006; Spain 1993). Changing population composition can lead
also to changing common values and norms (Atkinson 2000a; Butler 2003; Freeman 2006). Residents of
Het Spijkerkwartier described the social cohesion as individualistic, respecting each other and a high
degree of tolerance. Yet, the neighbourhood has many activities and workgroups, where some residents
are actively involved. So, sufficient opportunities for residents who want to build social networks or want
to do something for the local community. But there is a big group of individualistic residents too in the
neighbourhood. There lives also a large group of students in the neighbourhood who have also no
connection with the local community. According to the residents, the social cohesion in Het
Spijkerkwartier is hardly changed. The changing elements of social cohesion that are found in the
literature (see above) are not clearly obvious in this case study. This might be because the observed
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changes from the literature mainly take place in working class neighbourhoods, who are characterised by
a strong social cohesion and state‐led gentrification.
Differences in lifestyle
A result of gentrification is community conflicts due to differences in lifestyle (Atkinson 2002). Lifestyle
differences exist in Het Spijkerkwartier, but do not result in community conflicts such as the literature
suggest. In Het Spijkerkwartier there have always been differences in lifestyle. The process of
gentrification hasn’t changed this drastically. Residents appreciate the very mixed variety of residents. In
addition, Het Spijkerkwartier has a social atmosphere with a high tolerance and people respect each other
for what they are. Perhaps this leads to the fact that community conflicts didn’t take place. A separation
between old en new residents (Doucet 2009) is also not experienced in this case study.
Criminality
The literature shows contradictory results about gentrification and crime. Some studies show a decrease
in crime in gentrifying neighbourhoods (El Kalache et al., 2004; McDonald 1986), while other studies show
increase or shift in types of crime (Covington and Taylor 1988; Covington and Taylor 1989). All residents of
Het Spijkerkwartier have the idea that the crime has decreased in the neighbourhood. Much of the
residents experienced nuisance of the side effects of the prostitution, such as drugs dealing, street
prostitution, traffic nuisance and car burglary. The ending of the prostitution in 2006 was for most
residents a positive development, although there are some exceptions. With the ending of the
prostitution the crime in the neighbourhood decreased. All residents experienced this as a positive
development. Yet, crime never disappears, even in Het Spijkerkwartier there are still forms of crime such
as drugs dealing. The findings in this case study are consistent with the finding of El Kalache et al. (2004)
and McDonald (1986) and deviate from the findings of Covington and Taylor (1988; 1989). It should be
noted here again that the context of the neighbourhood plays an important role, as well the
operationalization of the concept of crime.
Role models
Policymakers often use the positive effect of role models. The idea is that local residents could benefit
from the influx of wealthy households because they act as role models. According to Uitermark et al.
(2007) the effects of role models are overestimated. In this case study there is hardly any effect of role
models. Het Spijkerkwartier is maybe not a good case to measure the effect of role models. Het
Spijkerkwartier is and was never a working class neighbourhood. Moreover, in Het Spijkerkwartier takes a
more traditional form of gentrification place and there is also a social phenomenon of urban live. An other
case study, such as socially cohesive working class neighbourhood where state‐led gentrification takes
place, may provide more insight about the effects of role models in relation to gentrification.
Neighbourhood image
A result of gentrification is that the neighbourhood image slowly changed (Doucet 2009; Levine 2004).
Because of the prostitution and drug nuisance, Het Spijkerkwartier has a well known negative image in
the Netherlands. The prostitution is ended five years ago. The perceptions about a better image are
mixed. Some residents noted that the image is improved, while other see no differences. They noted that
the neighbourhood is still connected to the prostitution image. More time is needed to change this image.
Residents think that people who live close to the neighbourhood or visitors are more positive about the
neighbourhood than other people.
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The overall picture is that residents are positive about the changes in the neighbourhood. That is not so
surprising because Het Spijkerkwartier has changed from a prostitution neighbourhood in a
neighbourhood who becomes more and more popular to live in. According to the residents, the ending of
the prostitution and refurbishing of old property were the most important changes. The literature gives a
lot of negative consequences of gentrification. But this case study shows that many residents are positive
about changes, if these changes are not to much continued. The general conclusion is that the
gentrification process is complex and not so negative as expected from the literature. The perceptions of
local residents are more nuanced. This study confirmed that gentrification is a very complex process. The
context plays an important role if you look at the consequences of gentrification, such as the housing
supply and population composition. It is conceivable that perceptions about the consequences of
gentrification in other gentrifying neighbourhoods differ from the findings in Het Spijkerkwartier.
Nevertheless, these research findings contribute to a better understanding of the experiences of local
residents about the consequences of the gentrification process.
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Inleiding

1.1 Achtergrond van het onderzoek
In de jaren ’60 en ’70 verlieten veel huishoudens de stad door veranderende woonwensen. Door de
groeiende welvaart wilden veel huishoudens destijds een grotere kwalitatief goede koopwoning met tuin,
een lagere bebouwingsdichtheid, schone luncht, rust en veiligheid en minder anonimiteit en afwijkend
gedrag van buurtbewoners (Bootsma 1998). Deze woonwensen waren niet in de binnenstedelijke wijken
te vervullen waardoor huishoudens de voorkeur gaven om buiten de stad te gaan wonen. De opkomst van
de auto maakte scheiding van wonen en werken mogelijk. Deze suburbanisatie bestond uit een selectieve
migratie op het gebied van inkomen (de welgestelde en middengroepen), huishoudenssamenstelling
(gezinnen met kinderen) en etniciteit (autochtonen). Het gevolg van deze suburbanisatie was de
achteruitgang van de leefbaarheid in steden. Het draagvlak voor voorzieningen verminderde,
werkgelegenheid trok weg, meer criminaliteit en er was instroom van lage inkomensgroepen en
allochtonen, mede dankzij gezinshereniging arbeidsmigranten in de jaren ’60 en ’70 (Bootsma 1998). In
deze binnenstedelijke wijken was sprake van fysieke, economische en sociale verpaupering. Het gevolg is
dat de vastgoedprijzen en huren dalen. Rond 1980 ontstond hernieuwde aandacht voor de stad. Vanwege
de lage vastgoedprijzen namen private partijen en projectontwikkelaars het risico om te investeren in
oude binnenstedelijke panden om deze te renoveren. Het wonen in de stad werd steeds populairder bij
voornamelijk jong hoog opgeleide professionele huishoudens, oftewel de yuppen (young urban
professionals). Door de opwaardering van de wijk worden ook steeds meer huishoudens uit de
middenklasse aangetrokken. Dit werkt door in stijgende vastgoedprijzen wardoor de oorspronkelijke
bewoners met lage inkomens wellicht gedwongen worden om goedkopere huisvesting te zoeken elders in
de stad (Smith 1996).
Het proces dat hierboven omschreven staat wordt gentrification genoemd. Gentrification is een
opwaartse transformatie van een oude arbeiderswijk en werd voor het eerst geconstateerd in de jaren
’60 in Londen (Glass 1964). Gentrification is te begrijpen als een proces dat leidt tot een verandering van
een wijk gebaseerd op de instroom van een nieuwe middenklasse (vaak hoogopgeleid en goed betaald)
waardoor oorspronkelijke bewoners displaced kunnen worden. Gentrification heeft dus betrekking op het
weer naar de stad terugkeren van midden‐ en hogere klassen waardoor wijken zich ontwikkelen van een
lage naar een hogere status. Gentrification is een ingewikkeld proces. Een eenduidige definitie van
gentrification bestaat niet. Uit verschillende disciplines, zoals de geografie, sociologie en politicologie, zijn
verschillende definities ontstaan. In dit onderzoek wordt gentrification als volgt gedefinieerd; de
opwaartse transformatie van oude binnenstadswijken op fysiek, economisch en sociaal opzicht door de
instroom van de midden en hogere klasse.
Gentrification heeft het vermogen om het karakter van de wijk duidelijk te veranderen, van een
achtergestelde arbeiderswijk in een trendy en welvarende middenklasse wijk. Deze veranderingen vinden
zowel op fysiek, economisch als sociaal gebied plaats (Hamnett 1984; Smith 1987). Gentrification kan
gezien worden als een wisselwerking tussen fysieke, economische en sociale veranderingen in een wijk.
Deze processen zijn met elkaar verbonden en kunnen niet als afzonderlijke componenten worden gezien.
Een schematische weergave is opgenomen in figuur 1.1. De fysieke veranderingen hebben voornamelijk
betrekking op de opwaardering van de fysieke leefomgeving. De renovatie van vervallen oude panden
zorgt ervoor dat de uitstraling van de wijk verbeterd. Op economisch gebied betekent dit dat de
vastgoedprijzen en huren stijgen. De instroom van de midden en hogere klasse heeft als gevolg dat de
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diensten en voorzieningenstructuur in de
wijk veranderd. Tevens zal de sociale
structuur van de wijk veranderen vanwege
een
veranderende
demografische
samenstelling van de wijk.

Gentrification
heeft
verschillende
gevolgen voor mensen. Het gentrification
proces wordt vaak gezien als ‘having
winners and losers’ (zie Doucet 2009,
p.299). De ‘losers’ zijn de groepen
bewoners die direct displaced worden
door gentrification. De ‘winners’ worden
gevormd door bewoners die in de wijk
komen wonen, de gentrifiers. In de
afgelopen decennia is al veel onderzoek
gedaan naar deze ‘winners’ en ‘losers’. Maar er zijn ook bewoners die niet direct worden displaced tijdens
het gentrification proces en in de wijk blijven wonen. De verandering die door gentrification plaatsvinden
hebben vaak betrekking op deze oorspronkelijke bewoners, omdat zij al lange tijd in de wijk wonen. Hoe
kijken deze bewoners aan tegen de veranderingen die in de wijk gaande zijn? Zijn deze veranderingen
positief of negatief? En hoe ervaren zij het om in een gentrification wijk te wonen? Meer empirisch bewijs
is nodig om de gezichtspunten van bewoners te begrijpen.

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen
Minimale kennis bestaat over de ervaringen van de oorspronkelijke bewoners die in wijken wonen waar
gentrification plaats vindt. Hoe kijken deze bewoners aan tegen fysieke, economische en sociale
veranderingen die plaatsvinden ten gevolge van gentrification. Door dit tekort aan empirisch onderzoek
wordt door middel van explorerend onderzoek meer licht geworpen op de processen die plaatsvinden en
hoe bewoners hier tegen aankijken. De doelstelling behorende bij dit onderzoek is dan ook: een
toevoeging doen aan het gentrification debat door meer inzicht te verkrijgen in de percepties van
bewoners over de fysieke, economische en sociale veranderingen die voorkomen in Nederlandse
gentrification wijken. Om deze doelstelling te behalen is de volgende centrale onderzoeksvraag opgesteld:
Wat zijn de belangrijkste percepties van bewoners over de veranderingen die in de wijk
plaatsvinden ten gevolgen van gentrification?
Om deze centrale vraag te beantwoorden zijn de volgende drie onderzoeksvragen opgesteld:
1. Wat zijn de percepties van bewoners over de fysieke veranderingen in een gentrification wijk?
2. Wat zijn de percepties van bewoners over de economische veranderingen in een gentrification wijk?
3. Wat zijn de percepties van bewoners over de sociale veranderingen in een gentrification wijk?
Operationalisering
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is het belangrijk om te weten wat wordt verstaan
onder de onderstreepte begrippen. De volgende definities worden aangehouden binnen deze studie:
Fysieke veranderingen: veranderingen in de fysieke structuur van de woonomgeving. Het gaat hierbij om
veranderingen die waarneembaar zijn met het oog op het gebied van de woningvoorraad en de openbare
ruimte.
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Economische veranderingen: veranderingen in de economische structuur van de woonomgeving. Het
gaat hierbij om veranderingen in economische waarde van de woningvoorraad en het aanbod van
voorzieningen en diensten.
Sociale veranderingen: veranderingen in de sociale structuur van de woonomgeving. Het gaat hierbij om
veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de sociale cohesie van de wijk.
Door gentrification kunnen huishoudens ook direct displaced worden, maar directe displacement ligt
buiten het kader van dit onderzoek. Dit vanwege het feit dat deze huishoudens nauwelijks te traceren zijn
en omdat dit onderzoek zich richt op de veranderingen in de wijk en het dus alleen gaat om de percepties
van bewoners die in de wijk wonen.

1.3 De maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie
De maatschappelijke relevantie van het onderzoek
Gentrification is een proces van stedelijke ontwikkeling waar veel bewoners bij betrokken zijn. Het gaat
hierbij ten eerste om de gentrifiers die betrokken zijn bij verschillende processen van renovatie en
investeringen. Ten twee worden in sommige gevallen huishoudens verdreven als gevolg van de
gentrification, oftewel de displaced huishoudens. Deze bewoners moeten de wijk verlaten en elders een
geschikte woning vinden. Ten slotte zien oorspronkelijke bewoners de wijk veranderen door de komst van
de gentrifiers. De achtergestelde wijk verandert langzaam in een trendy en welvarende middenklasse
wijk. Doordat de stedelijke omgeving van deze bewoners veranderd beïnvloed dit ook de percepties van
deze bewoners. De veranderende fysieke, economische en sociale omgeving van deze bewoners
beïnvloedt wellicht het leven van deze bewoners. Daarom is het belangrijk om te weten hoe bewoners de
veranderingen ervaren.
Daarnaast is gentrification een veel besproken onderwerp in de stedelijke politiek. Afgelopen decennia is
gentrification door veel neoliberale overheden gebruikt als beleidsinstrument. Het is een strategie voor
de herstructurering van wijken met het doel om wijkproblemen op te lossen alsmede het creëren van
hogere economische waarde. Gentrification is uitgegroeid tot een ‘global urban strategy’ (Smith 2002) die
wordt uitgevoerd door overheden om de welvarende midden en hogere inkomensklasse, investeringen
en bezoekers aan te trekken naar hun stad. Maar hoe kijken bewoners aan tegen al deze veranderingen
die door overheden en projectontwikkelaars in gang worden gezet? Door middel van deze studie wordt
inzicht verkregen hoe bewoners veranderingen als gevolg van gentrification ervaren. Zowel stedelijke
ontwikkelingen als het stedelijk beleid hebben effect op het leven van bewoners. De
onderzoekbevindingen van deze studie kunnen worden meegenomen in stedelijk beleid en planning
waardoor een betere maatschappij mogelijk wordt.
De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek
Gentrification is een veel besproken thema binnen de wetenschappelijke literatuur. Sinds de studie van
Glass (1964) over gentrification in Londen is veel onderzoek verricht naar gentrification door verschillende
disciplines, zoals de geografie, sociologie en politicologie, waardoor er een omvangrijke academische
literatuur bestaat. Binnen de wetenschap is veel bekend over de oorzaken van gentrification en bestaan
er verschillende discoursen (Smith 1979a; Ley1996). Naast de oorzaken is binnen het gentrification debat
ook aandacht voor de gevolgen van gentrification (Atkinson 2002). Hoewel de gevolgen van gentrification
vaak bekend zijn weten we nauwelijks hoe bewoners deze veranderingen ervaren. Zien zij de gevolgen
van gentrification als negatief of positief? De bestaande literatuur schiet tekort als het gaat om de
percepties van bewoners over de wijkveranderingen die teweeg worden gebracht door gentrification.
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In de afgelopen decennia hebben veel wetenschappers onderzoek verricht naar verscheidende case
studies in grote steden waar gentrification plaats vindt. Het merendeel van de onderzoeken naar
gentrification is uitgevoerd in de globale steden New York (zie bijvoorbeeld Hackworth en Smith 2000;
Freeman en Braconi 2004) en Londen (zie bijvoorbeeld Atkinson 2000b; Butler 2003; Butler en Robson
2003; Hamnett 2003; Lyons 1996). Maar ook in andere grote steden vindt gentrification plaats, zoals in
Berlijn (Levine 2004), Antwerpen (Loopmans 2008), Brussel (Van Criekingen & Decroly 2003; Van
Criekingen 2008; Van Criekingen 2009), Moskou (Gdaniec 1997) en Glasgow (Doucet 2010). De literatuur
over gentrification in Nederland is voornamelijk gericht op de grote steden als Amsterdam, Rotterdam
(Doucet 2010) en Utrecht (Van Kempen en Van Weesep 1994). Maar gentrification heeft in de loop der
jaren een andere betekenis gekregen. Vanaf de tweede golf (eind jaren ’70) wordt gentrification niet
meer beperkt tot wereldsteden maar vindt gentrification ook plaats in non‐globale steden. Hierover is
echter aanzienlijk minder wetenschappelijke literuur beschikbaar omdat non‐globale steden vaak niet op
de onderzoeksagenda staan. Door de nadruk op globale steden in plaats van meer verschillende kleinere
provinciale steden bestaat er een onbalans in de wetenschappelijke literatuur. Om deze onbalans te
verkleinen is gekozen om gentrification in een non‐globale stad te onderzoeken. Arnhem, waar een case
study zal worden uitgevoerd (meer hierover in paragraaf 1.4 ‘Onderzoeksmethodiek’), is de hoofdstad van
de provincie Gelderland en behoort daarbij tot één van de non‐globale Nederlandse steden. Daarnaast
wordt bekeken of er verschil bestaat tussen de uitkomsten van dit onderzoek en de literatuur die met
name ingaat op globale steden.
De combinatie van een tekort aan wetenschappelijke kennis over de percepties over de gevolgen van
gentrification en gentrification in non‐globale steden leidt tot de wetenschappelijke relevantie van dit
onderzoek. Ondanks dat de context erg belangrijk is bij gentrification is er dus weinig bekend over
gentrification processen in non‐globale steden en hoe bewoners aankijken tegen veranderingen in de
wijk. Het theoretische doel van deze thesis is dan ook om uit te zoeken hoe bewoners aan kijken tegen
veranderingen in hun wijk in een non‐globale stad. Deze inkijk leidt misschien tot het beter begrijpen van
het gentrification proces.

1.4 Onderzoeksmethodiek
Onderzoeksstrategie en onderzoeksontwerp
Om meer inzicht te krijgen over de percepties van bewoners wordt kwalitatief onderzoek uitgevoerd.
Kwalitatief onderzoek als onderzoeksstrategie geeft fundamentele informatie doordat kan worden
ingegaan op de achterliggende motivaties, opvattingen, meningen, ervaringen en wensen van de
bewoners. Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wordt als onderzoeksontwerp een
case study uitgevoerd. Bij een case study wordt een gedetailleerde en intensieve analyse gedaan van een
afzonderlijke case (Bryman 2008). Hierdoor kan binnen een specifieke situatie, in dit geval een wijk,
geoordeeld worden over gentrification. In dit onderzoek wordt de Arnhemse wijk het Spijkerkwartier als
case study gebruikt. Het Spijkerkwartier grenst aan de oostkant van het centrum van Arnhem. De wijk
werd ontwikkeld in de negentiende eeuw voor de gegoede burgerij en was de eerste grote uitbreiding van
Arnhem buiten de stadsmuren. De wijk veranderde kort na de voltooiing van het gebied, toen de
middenklasse begon met suburbanisatie. Vanaf de jaren ‘60 zette zich een lange spiraal van sociale en
fysieke achteruitgang in. Prostitutie en drugsoverlast namen de overhand. In 2006 is de prostitutie geheel
verdwenen en het Spijkerkwartier is vandaag de dag een gewilde wijk om in te wonen. Het Spijkerkwartier
wordt in dit onderzoek gebruikt om een drietal theoretische en empirische redenen. Ten eerste werd in
de paragraaf ‘wetenschappelijke relevantie’ al duidelijk dat er weinig wetenschappelijke kennis bestaat
over gentrification in kleinere provinciale steden. Om deze onbalans in de literatuur te verkleinen is
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gekozen om gentrification in een non‐globale stad te onderzoeken. Arnhem is de hoofdstad van de
provincie Gelderland en behoort daarbij tot één van de non‐globale Nederlandse steden. Ten tweede
vindt in de Arnhemse wijk het Spijkerkwartier gentrification plaats (Smets en Van Weesep 1995;
Gemeente Arnhem 2009). Tevens voldoet het Spijkerkwartier aan het fasenplan ontwikkeld door Smith
(1996), waarin hij een aantal fasen beschrijft waaraan het proces van gentrification in een wijk te
herkennen is. Ten derde vormt Arnhem een interessante case omdat er nog maar weinig empirisch
onderzoek is gedaan naar gentrification in deze stad.
Methode van dataverzameling
Voor het verzamelen van de data om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van
interviews. Interviews zijn namelijk uitermate geschikt om inzicht te krijgen in de percepties en ervaringen
van individuen. Het gaat hierbij om een primaire methode van dataverzameling, de gegevens zijn door de
onderzoeker zelf verzameld. Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van een semigestructureerde vorm
van interviewen. Hierdoor zijn onderwerpen (gedeeltelijk) vastgelegd. Zodoende zijn onderwerpen
behandeld waarover meer informatie vereist is maar is er ook ruimte voor participanten om onderwerpen
aan te dragen die zij belangrijk vinden. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de
onderzoeksmethodiek.

1.5 Opbouw onderzoeksrapport
Dit onderzoeksrapport bestaat uit acht hoofdstukken. Hoofdstuk 2 is genoemd ‘Theoretisch kader’, en
geeft een overzicht van de bestaande wetenschappelijke literatuur. Door middel van een literatuurstudie
wordt het fenomeen gentrification uiteengezet. Het hoofdstuk heeft twee belangrijke doelstellingen. Ten
eerste wordt gekeken welke fysieke, economische en sociale gevolgen van gentrification in de literatuur
voorkomen. Ten tweede wordt aan de hand van de literatuur bekeken of het bekend is hoe bewoners
deze veranderingen ervaren. In hoofdstuk 3 ‘Het Spijkerkwartier: een gentrification wijk’ wordt de case
study toegelicht en volgt een beschrijving van de wijk het Spijkerkwartier. De wijkcontext waarin
gentrification plaatsvindt is belangrijk bij het proces van gentrification. Het doel van dit hoofdstuk is om
de wijkcontext van het Spijkerkwartier weer te geven om zodoende het gentrification proces beter te
kunnen begrijpen en verklaren. Hoofdstuk 4 ‘Onderzoeksmethodiek’ geeft een overzicht van de
methodiek die is gebruikt bij de uitvoering van dit onderzoek. Het belangrijkste doel is om de
betrouwbaarheid en validiteit van deze kwalitatieve studie te verhogen. In hoofdstuk 5, ‘Fysieke gevolgen
van gentrification’, wordt begonnen met de empirische hoofdstukken van dit onderzoeksrapport. Het gaat
hierbij om de gevonden gevolgen en percepties uit de literatuur te toetsen aan de hand van de case
study. Hoofdstuk 5 gaat in op de percepties over de fysieke veranderingen. In hoofdstuk 6 ‘Economische
gevolgen van gentrification’ wordt ingegaan op de percepties over de economische veranderingen. De
percepties over de sociale veranderingen worden behandeld in hoofdstuk 7 ‘Sociale gevolgen van
gentrification’. De belangrijkste doelstelling van de hoofdstukken 5, 6 en 7 is om empirische
waarnemingen weer te geven over of en hoe bewoners fysieke, economische of sociale veranderingen
ervaren. Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 ‘Conclusie’ door middel van de onderzoeksbevindingen antwoord
gegeven op de centrale vraag. Het belangrijkste doel van dit hoofdstuk is om door middel van de
beantwoording van de centrale vraag een toevoeging te doen aan de bestaande wetenschappelijke
literatuur over gentrification.
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader uiteengezet. Het theoretisch kader dient als theoretisch
fundament voor de analyse en interpretatie van het empirisch onderzoek. De literatuur wordt gebruikt
om te kijken hoe over gentrification wordt gedacht, hoe het onderzoek tot op heden is aangepakt en wat
dat heeft opgeleverd. Allereerst wordt in paragraaf 2.1 de term gentrification nader gedefinieerd.
Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 uitleg gegeven over de golven van gentrification. De oorzaken van
gentrification komen aan bod in paragraaf 2.3. Paragraaf 2.4 beantwoordt de vraag wie de gentrifiers zijn.
Aangezien het nodig is om te weten wat de gevolgen zijn van gentrification wordt dit toegelicht in
paragraaf 2.5. In de paragrafen 2.6, 2.7. en 2.8 wordt achtereenvolgend gedetailleerder ingegaan op de
fysieke, economische en sociale gevolgen van gentrification. Hierbij wordt tevens gekeken of bekend is
hoe bewoners aankijken tegen deze gevonden gevolgen. Met behulp van dit geheel aan theoretische
bevindingen wordt tot slot in paragraaf 2.9 het conceptueel model gevormd. Dit geeft een overzicht
welke gevolgen in het empirische deel van dit onderzoek worden onderzocht.

2.1 Het definiëren van gentrification
Alvorens in te gaan op de gevolgen van gentrification is het belangrijk om te weten wat precies wordt
verstaan onder het begrip gentrification. Het concept gentrification werd in 1964 voor het eerst genoemd
in academische kringen door het werk van de Britse marxistische socioloog Ruth Glass. Glass had
waargenomen dat na decennia van binnenstedelijke desinvesteringen, grotendeels het gevolg van het
naoorlogse fenomeen van suburbane verstedelijking, oude volkswijken in Londen opnieuw werden
bewoond door de midden en hogere klasse. Het gevolg was de opkomst van een nieuwe stedelijke
bevolkingsgroep die niet geïnteresseerd is in het suburbane wonen, maar in het stedelijke wonen.
Hierdoor werden de oorspronkelijke bewoners displaced. De originele definitie van gentrification door
Glass (1964) is:
“One by one, many of the working class neighborhoods of London have been invaded by the
middle‐classes—upper and lower. Shabby, modest mews and cottages—two rooms up and
two down—have been taken over, when their leases have expired, and have become
elegant, expensive residences (...) Once this process of 'gentrification' starts in a district it
goes on rapidly, until all or most of the original working‐class occupiers are displaced and
the whole social character of the district is changed” (p.xviii).
Enkele decennia later beschrijft de Amerikaanse socioloog Elijah Anderson (1990) een soortgelijk proces in
New York:
"The Village can increasingly be described as a middle‐ to upper middle‐class oasis. It is at
present beset by the forces of gentrification, with developers, speculators, and more
privileged classes gradually buying up properties inhabited by less well‐off people of diverse
backgrounds. Gambling on a steady rise in property values, many old and new residents
hope the area will become 'hot', trendy, and expensive".
Het proces van gentrification is niet beperkt tot Londen en New York. ‘Gentrification today is ubiquitous in
the central and inner cities of the advanced capitalist world’ (Smith 1996, p.38). Daarnaast is gentrification
een proces dat zich moeilijk laat omschrijven en definiëren. Door de jaren heen zijn meerdere
verschillende definities van gentrification ontstaan. Binnen de wetenschap is dan ook geen eenduidige
definitie van gentrification. Dit is te wijten aan de verschillende opvattingen over hoe en waarom
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gentrification gebeurd. Daarnaast bevindt gentrification zich op het raakvlak van verschillende disciplines
zoals de geografie, sociologie en politicologie. Sommige definities benadrukken het klasse aspect, de
kapitaalstromen of de stedelijke verandering. Zo ziet de marxistische Neil Smith (1996) gentrification
bijvoorbeeld als een discussie van kapitaal. Gentrification wordt door hem gezien als een proces:
"By which poor and working‐class neighborhoods in the inner city are refurbished by an
influx of private capital and middle‐class homebuyers and renters....a dramatic yet
unpredicted reversal of what most twentieth‐century urban theories had been predicting as
the fate of the central and inner‐city".
Hamnett (1984) ziet gentrification als een proces dat zich afspeelt op zowel economisch, fysiek, sociaal en
cultureel gebied. Gentrification kan volgens Hamnett (1984) omschreven worden als:
"Simultaneously a physical, economic, social and cultural phenomenon, gentrification
commonly involves the invasion by middle‐class or higher‐income groups of previously
working‐class neighbourhoods or multi‐occupied 'twilight areas' and the replacement or
displacement of many of the original occupants".
Ook Smith (1987) ziet gentrification als een combinatie van fysieke, economische en sociale
veranderingen: “It is this combination of social, physical, and economic change that distinguishes
gentrification as an identifiable process/set of processes” (p.463). In de meer dan 45 jaar sinds de
oorspronkelijke definitie van gentrification door Glass zijn de aard en economieën van steden drastisch
veranderd. Hierdoor is het proces van gentrification ook veranderd door de tijd. Volgens Davidson en Lees
(2005) kan zodoende niet worden vastgehouden aan de verouderde definitie van Glass. Davidson en Lees
(2005) geven vier kernelementen van gentrification: ‘‘(1) the reinvestment of capital; (2) the social
upgrading of locale by incoming high‐income groups; (3) landscape change and (4) direct or indirect
displacement of low‐income groups’’ (p.1187). Gentrification wordt door huidige onderzoekers niet alleen
gezien als de opwaardering van traditionele arbeiderswoningen, maar gentrification omvat ook
nieuwbouwprojecten gericht om hogere inkomensklasse aan te trekken, transformatie van voormalige
industriegebieden en waterfronten of gebieden verder van het stadscentrum (Doucet 2009).
Gentrification wordt tegenwoordig algemeen aanvaard als ‘‘an upward class transformation and the
creation of affluent space’’ (Doucet 2009, p.300). Centrale elementen die terug zijn te vinden in de
bovenstaande definities van gentrification zijn ten eerste de veranderingen in oudere centrale wijken. Ten
tweede wordt in de verschillende definities van gentrification verwezen naar zowel fysieke, economische
als sociale veranderingen. Binnen dit onderzoek wordt de volgende definitie van gentrification
aangehouden; de opwaartse transformatie van oude binnenstadswijken op fysiek, economisch en sociaal
opzicht door de instroom van de midden en hogere klasse.

2.2 Gentrification golven
Het proces van gentrification is door de jaren heen veranderd. Om de gevolgen van gentrification in kaart
te brengen is het belangrijk om te weten hoe gentrification door de jaren is veranderd. De gentrification
golven laten zien dat gentrification gevoelig is voor de context waarin het zich afspeelt. Dit is ook
belangrijk om de gevolgen die zich voordoen in de case study te bedgrijpen. De traditionele, klassieke
gentrification die Glass in 1964 waarnam in Londen bestaat in die vorm niet meer. ´´Gentrification today is
quite different to gentrification in the early 1970s, late 1980s, even the early 1990s´´ (Lees 2000, p.16).
Hackworth en Smith (2000) onderscheiden drie golven van gentrification. Elk golf van gentrification wordt
afgebakend door een bepaalde situatie van politieke en economische omstandigheden.
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Eerste golf
De eerste gentrification golf vangt aan in het begin van de jaren ’60 en duurt tot aan de oliecrisis in 1973.
Gentrification treedt op in steden in het noordoosten van de Verenigde Staten, West‐Europa en Australië.
De industriële binnensteden van grote Westerse steden waren destijds verloederd. Deze woonlocatie van
de arbeidersklasse was aan verbetering toe. De overheid had hierin een directe invloed, zij probeerde
door middel van gentrification de economische afname van de centrale stadswijken tegen te gaan.
Hoewel de investeringen erg riskant waren werd gentrification gefinancierd door de publieke sector
(Hamnett 1973; Williams 1976; Smith 1979b), daarom was er sprake van state‐led gentrification
(Hackworth en Smith 2000). De ruimtelijke focus van deze golf van gentrification was gericht op
individueel huishoudens niveau in binnensteden. Terwijl de overheidsinterventies vaak gerechtvaardigd
werden door het verhaal van het verbeteren van de stedelijke afname, waren de gevolgen wel sterk
klassenspecifiek. Over het algemeen verslechterde de toestand voor de stedelijke arbeidersklasse als
resultaat van gentrification (Smith 1996).
Tweede golf
De tweede golf van gentrification vangt aan door de opbloei van de economie aan het einde van de jaren
’70. Gentrification werd in deze periode (1978‐1988) naast de grote Westerse steden ook toegepast in de
kleinere non‐globale steden. De ruimtelijke focus van deze golf verschoof van de binnensteden naar het
hele stadscentrum. De rol van de overheid veranderde, de directe invloed van de overheid maakte plaats
voor indirecte invloed. In plaats van gentrification zelf uitvoeren was de rol van de lokale overheid om de
private markt te stimuleren. De prominente actoren in deze golf zijn dan ook de projectontwikkelaars en
investeerders die opereerde binnen voor hen gunstig overheidsbeleid. De overheid hanteerde een laissez‐
faire rol, hierdoor liet de overheid de commerciële partijen op zijn beloop. Deze fase van gentrification
gaat gepaard met veel politieke strijd over de verplaatsing van de armste bewoners en weerstand van de
bevolking die (in)direct displaced werden. Gentrification in de tweede golf was nergens zo extreem als in
New York (Zukin 1982; Zukin 1987; Deutsche & Ryan 1984).
Derde golf
De wereldwijde crisis aan het begin van de jaren ’90 signaleerde een abrupt einde aan het proces van
gentrification. Tijdens deze recessie speculeerde sommige critici over ‘degentrification’ (Balgi 1991).
Bourne (1993) voorspelde bijvoorbeeld de ‘demise of gentrification’ door de afname van potentiële
gentrifiers door de veroudering van de baby boom, afname van het inkomen en een relatieve afname van
de woningvoorraad in de binnenstad. Sinds 1992 zijn de verwachting van degentrification achterhaald
aangezien in dit jaar de derde golf van gentrification aanvangt. Deze golf verschilt aanzienlijk van de
eerste twee golven op ten minste vier manieren. Ten eerste is gentrification een globaal fenomeen
geworden en gebeurd nu ook in Tweede en Derde wereldlanden, bijvoorbeeld in Kaapstad in Zuid‐Afrika
(Visser & Kotze 2008). De ruimtelijke focus is gericht op hele wijken, ook op meer afgelegen wijken buiten
de historische stadskern. Ten tweede worden door herstructurering en globalisatie grote commerciële
partijen betrokken in de grootschalige gentrification projecten (Logan 1993; Coakley 1994; Ball 1994). Ten
derde is de weerstand van de bevolking verminderd doordat veel bewoners al displaced zijn. Ten slotte is
de overheid nu meer betrokken in het proces in vergelijking met de tweede golf. De veranderende rol van
de overheid is te verklaren door een drietal aspecten. Ten eerste betekent de vergrote ruimtelijke focus
een vergroot risico. Ten tweede is er een verschuiving van sociaaldemocratisch naar een neoliberaal
beleid. Hierbij speelt de overgang van ‘urban managerialism to urban entrepreneurialism’ een belangrijke
rol (Harvey 1989). Ten derde de devolutie en behoefte aan staatsinkomen. Omdat lokale overheden
minder geld tot hun beschikking hebben moeten zij creatief zijn in het genereren van belastinggeld.
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Hierdoor worden lokale overheden steeds meer betrokken bij het gentrification proces (Hackworth en
Smith 2000).

2.3 Oorzaken van gentrification
Om de percepties over de gevolgen van gentrification te onderzoeken is het noodzakelijk om kort na te
gaan wat in de literatuur beschreven staat over de oorzaken van gentrification. Sinds de studie van Glass
(1964) ontstond bij wetenschappers de vraag waarom en hoe het gentrification proces plaats vind.
Gentrification is ‘‘a complex urban process that has proved to be difficult to explain’’ (Visser en Kotze
2008, p.2567). Binnen de wetenschap zijn dan ook meerdere discoursen over de oorzaken van
gentrification. Dit wordt beïnvloed door de verschillende theoretische, politieke en ideologische
overtuigingen van onderzoekers. De belangrijkste tegenpolen zijn enerzijds de structurele marxisten die
met name de aanbodstructuren benadrukken. Deze productie benadering wordt voornamelijk in verband
gebracht met het werk van Neil Smith. Anderzijds zetten de liberale humanisten de keuzevrijheid van
consumenten (de gentrifiers) centraal. Deze consumptie benadering wordt voornamelijk in verband
gebracht met het werk van David Ley. Deze constaterende benaderingen worden beknopt weergegeven
in tabel 2.1. Hoewel het hier gaat om generalisaties geeft het in essentie de verschillen weer tussen beide
benaderingen.

Productie

Consumptie

Hoofdpunten

Theoretische invloeden

Databronnen en methodologie

Aanbod van ‘gentrifiable’
vastgoed; het functioneren van
de woning‐ en grond markt;
ruimtelijke kapitaal stromen en
de rent gap; rol van publieke en
private financiering; ongelijke
ontwikkeling
De kenmerken van gentrifiers;
‘nieuwe middenklasse’
ideologie; vraag van consument
en consumptie praktijken;
culturele politiek; de rol van ras,
gender en seksualiteit;
onderwijs‐ , beroeps‐ en
huishoudenssamenstelling
veranderingen.

Structurele marxisme; radicale
sociale theorie; geografie van
klassenverhoudingen en
klassenstrijd.

Kwantitatieve analyse met
behulp van census en
huisvesting gegevens; in kaart
brengen de gentrification
frontier.

Liberaal humanisme; post‐
industriele urbanisme; belang
van menselijk handelen over de
economische structuur; sociale
geografie van de ‘cultural turn’.

Kwalitatieve analyse met behulp
van interview gegevens en
etnografische studies. Enkele
kwantitatieve onderzoeken met
huishoudens censuses.

Tabel 2.1: Productie versus consumptie benadering (Slater 2002 (eigen vertaling)).

Productie benadering
Smith zoekt de verklaring voor gentrification vanuit economisch oogpunt. Smith (1979a) ontwikkelde de
‘rent gap’ theorie om het proces van gentrification te begrijpen, zie figuur 2.1 voor een schematische
weergave. Het idee bij ‘rent gap’ is dat als oude binnenstedelijke wijken verslechteren, de waarde van het
onroerend goed daalt, er een kloof ontstaat tussen de huidige grondprijzen onder de bestaande slechte
omstandigheden en de potentiële veel hogere grondprijzen die na herinvesteringen mogelijk zijn.
Wanneer het verschil tussen huidige en potentiële grondprijs (de ‘rent gap’) groot genoeg is wordt het
voor private partijen aantrekkelijk om te investeren om winst te maken. In de jaren na de Tweede
Wereldoorlog leidde de lage grondkosten in de stedelijke periferie tot investeringen van kapitaal in de
ontwikkeling van suburbane industrie, woningbouw, commerciële en recreatie activiteiten (Smith 1986).
Door de suburbanisatie vertrokken de midden en hogere klassen naar deze buitenwijken. Dit
veroorzaakte een afname van kapitaal in de binnenstad, waar een neerwaartse spiraal van verwaarlozing
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en verval leidde tot de ‘‘substantial abandonment of inner‐city properties’’ (Smith 1986, p.23) en de
daling van de prijzen in de binnenstad ten opzichte van de stijgende grondprijzen in de buitenwijken.
Kapitaalkrachtige individuen en instellingen zien dan nieuwe mogelijkheden en nemen het initiatief voor
het revitaliseren van een wijk. Door de lage grondprijzen in de binnensteden kunnen private partijen
goedkoop grond en vastgoed aanschaffen en de bebouwing renoveren om het vervolgens te verkopen
met hoge winsten aan nieuwe bewoners die het kunnen betalen. Dit zorgt ervoor dat de midden en
hogere klassen weer terug trekken naar de binnensteden en dat de oorspronkelijk bewoners het risico
lopen om displaced te worden omdat ze niet in staat zijn om de hogere hurenprijzen te betalen. Met het
gevolg dat het karakter van de wijk verandert. Smith (1996) ziet gentrification als een ‘back‐to‐the‐city
movement by capital rather than people’ (p.70). Gentrification is volgens Smith een discussie van kapitaal
dat niet terug te voeren is op het gedrag van individuen. Gentrification vindt dus plaats door de
terugkomst van kapitaal in de binnensteden.

Figuur 2.1: Rent gap theorie (Smith 1996, p.65).

Consumptie benadering
De ‘rent gap’ theorie van Smith (1979a) is onderworpen aan veel kritiek. De nadruk ligt op
kapitaalstromen waardoor de ‘rent gap’ theorie weinig verklaard over de gentrifiers. Wat zijn de
overwegingen van huishoudens die verhuizen naar wijken als onderdeel van het gentrification proces.
‘‘Although the gentrification process does involve capital flows, it also involves people’’ (Hamnett, 1991,
p.180). Ley zoekt daarom de verklaring voor gentrification vanuit cultureel oogpunt. Ley stelt dat
ontwikkelaars en beleggers niet de belangrijkste actoren zijn binnen het gentrification proces, maar de
pionier stedelingen die op zoek zijn naar een andere stedelijke woonervaring. Ley benadrukt de
keuzevrijheid van consumenten en ziet gentrification als een uitkomst van persoonlijke voorkeuren.
Gentrification vindt voornamelijk plaats omdat de smaken en voorkeuren zijn veranderd. Veel
huishoudens geven de voorkeur aan het leven in de binnenstad in plaats van de buitenwijken vanwege de
afstand tot werk, de isolatie en gebrek aan diversiteit (Ley 1980). Individuen die op zoek zijn naar een
andere stedelijke woonervaring verhuizen eerder naar verloederde wijk waar de bestaande
woningvoorraad gerenoveerd kan worden. Op deze manier nemen zij deel aan het geleidelijke proces van
opwaardering van de wijk. In tegenstelling tot de ‘rent gap’ theorie van Smith waarin ‘‘people follows
money’’ (Silver 2006, p.8) stelt Ley dat ‘‘money follows people’’ (Silver 2006, p.8). Voor Ley is daarom de
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vraag belangrijker wie de gentrifiers zijn (Ley 1996). Het antwoord op deze vraag heeft te maken met een
aantal essentiële economische en sociale veranderingen aan het einde van de jaren ’60. Door de opkomst
van de diensteneconomie ontstond een toename van het aantal goed opgeleide, goed betaalde en vaak
jonge professionele en leidinggevende mensen (Ley 1980; Ley 1992; Rose 1996). Meer hier over in de
volgende paragraaf 2.4 ‘wie zijn de gentrifiers?’.
Complementariteit productie en consumptie benadering
Verschillende wetenschappers (Hamnett 1991; Lees 1994; Zukin 1982) pleiten voor de complementariteit
van zowel productie als consumptie benadering. Deze integratie van beide discoursen is nodig omdat
‘‘gentrification is economically and culturally complementary’’ (Lees 1994, p.138). Een van de eerste
pogingen om te benadrukken dat beide benaderingen van belang zijn bij het verklaren van gentrification
is afkomstig van de socioloog Sharon Zukin. In haar inmiddels klassieke studie naar gentrification in SoHo
in New York, getiteld ‘Loft Living’, legt Zukin (1982) uit hoe in de jaren ’60 en ’70 braakliggende ruimtes
artiesten aantrekken, en daardoor een culturele basis ontstaat voor de commerciële herontwikkeling van
Lower Manhattan. Het was de combinatie van cultuur en kapitaal die gentrification mogelijk maakte, niet
alleen cultuur óf kapitaal. Smith en Ley hebben overeenstemming dat het nodig is om gentrification te
begrijpen door de productie en consumptie benadering te integreren. De tegenovergestelde
benaderingen zijn volgens Slater (2006) dan ook verbenadrukt door de tijd, Smith en Ley:
‘‘Are not nearly one‐sided in the explanation… To argue that David Ley ignored economic
transformation in Canadian cities in his work is nothing short of preposterous, and the same
can be said for any writing which gives the impression that Neil Smith ignored the cultural
aspects of gentrification in the Lower East Side during his research there in the late 1980s’’
(Slater 2006, p.746).
Smith (1992) heeft dan ook gezegd dat "I do not now believe, nor have I ever believed, that the rent gap is
the only and sufficient explanation of gentrification" (p.112). Volgens Lees (1994) kunnen de twee
benaderingen gekarakteriseerd worden als ‘two sides of the same coin’ in plaats van tegenpolen, met het
argument dat beide verklaringen van even groot belang zijn.

2.4 Wie zijn de gentrifiers?
Gentrifiers zijn een belangrijke schakel in het gentrification proces, zonder gentrifiers geen gentrification.
In deze studie wordt gekeken naar de gevolgen van gentrification en deze gevolgen worden in gang gezet
door de komst van gentrifiers in de wijk. Nu is het belangrijk om te weten wie de gentrifiers nu in feite
zijn? In de literatuur zijn meerdere benaderingen te vinden als antwoord op deze vraag.
The new middle class
Het concept van ‘the new middle class’ wordt beschreven en verklaard in het werk van David Ley (1996)
en is verbonden aan de consumptie benadering (zie ook paragraaf 2.3). De totstandkoming van de nieuwe
middenklasse is verbonden aan de verschuiving van een productie‐economie naar een dienstensector in
veel Westerse landen. De dienstensector wordt gedomineerd door professionals, managers en technische
werknemers in de financiële, culturele en dienstverlenende industrieën die geconcentreerd zijn in de
grote steden (Hamnett 2003). Vanwege hun inkomen hadden zij hogere budgetten en was de nieuwe
middenklasse in staat om panden aan te kopen en de arbeidersklasse langzaam te verdringen uit de
binnenstedelijke wijken. Redenen naar de groeiende vraag naar binnenstedelijke woningen zijn onder
andere de impact van het dure forensenverkeer (vanwege de oliecrisis in 1973), afname van
geboortecijfers en de emancipatie van de vrouw die carrière wil maken (Ley 1980). Het zijn volgens Ley
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(1980) de meer kosmopolitische en tolerante mogelijkheden van de binnenstad die jongeren aantrekken.
Dit komt overeen met het werk van Jon Caulfield over de ‘emancipatory city’ in relatie tot gentrification.
De ‘emancipatory city’, in tegenstelling tot de ‘revanchist city’, ziet de binnenstad als gastvrij, open, veilig
en leefbaar. Mensen komen in de binnenstad samen wat mogelijkheden creëert voor sociale interactie,
tolerantie en culturele diversiteit. Caulfield (1989) stelt dat gentrification een emancipatorische sociale
handeling is:
"City people....express their feelings....where they are able, individually and collectively, to
pursue practices eluding the domination of social and cultural structures and constituting
new conditions for experience. For the marginal middle class, resettlement of old city
neighbourhoods is among these activities" (p.624).
Voor Caulfield (1989) is de gentrification van oude steden een afwijzing van de suburbane waarden,
gentrifiers verzetten zich bewust tegen de dominante idealen van het suburbane leven. Ley benadrukt dat
gentrification het resultaat is van wat men zou kunnen bestempelen als levensstijl veranderingen onder
de professionele middenklasse welke waarde hecht aan de culturele‐ en beroepsmogelijkheden in de
stad. Gentrifiers worden dan ook vaak geïdentificeerd als yuppies, ‘‘a yuppie is a young upwardly mobile
person trough the u can also denote urban’’ (Short 1996). Daarnaast wordt in de literatuur een relatie
gelegd tussen de leefstijlen van gentrifiers en de globalisatie (Bridge 2007; Butler en Robson 2003). Butler
en Robson (2003) constateren dat de:
‘‘Middle classes have increasingly lost a sense of place‐based rootedness at work, they have
been struggling to build it in their domestic and residential lives. For many, this meant a
move into the heart of the globalising metropolises. This has been associated with a
proliferation of gentrified neighbourhoods in such cities’’ (p.1791).
The creative class
Een andere benadering komt voort uit de publicatie The rise of the creative class waarin Richard Florida
(2002) de opkomst van de ‘creative class’ in de Verenigde Staten behandelt. Florida (2002)
ziet de creatieve klasse als de drijver achter innovaties en economische ontwikkeling in een stad,
menselijke creativiteit is de nieuwe motor voor verdere economische groei. Deze klasse stelt creativiteit
centraal in de vrije tijd en het werk, ongeacht in welke sector zij werkzaam zijn. Een hoog
opleidingsniveau is niet essentieel voor de creatieve klasse, hoewel het grootset deel wel een hoog
opleidingsniveau heeft. Deze creatieve klasse heeft een eigen levensstijl. Onafhankelijkheid, individualiteit
en openheid zijn de belangrijkste waarden van de creatieve klasse. Inkomen wordt ondergewaardeerd
door bijvoorbeeld erkenning en stimulerende omgeving. Volgens Florida (2002) is de aanwezigheid van de
creatieve klasse een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bedrijven. Een stad kan economisch floreren
als aan de ‘3 T’s of economic development’ wordt voldaan; talent, technologie en tolerantie (Florida
2002). Wanneer de tolerantie bedreigd wordt slaat de creatieve klasse letterlijk op de vlucht. Dit gebeurd
in de Verenigde Staten waar de openheid naar buitenstaanders en minderheden is afgenomen waardoor
de creatieve klasse uitwijkt naar andere meer tolerante landen (Florida 2005).
De ‘risk oblivious’, ‘risk prone’ en ‘risk averse’ gentrifiers
De benadering van Gale (1979) onderscheidt drie type gentrifiers in drie fasen. In de beginfase van
gentrification gaat het om de risk oblivious, de risico onbewuste huishoudens die vaak bestaan uit singels,
kinderloze paren, studenten, artiesten, homoseksuelen en andere gemarginaliseerde groepen. Vanwege
hun beperkte budget kopen zij oude panden op in wijken waar vastgoedprijzen laag zijn. De belangrijkste
renden om in een gentrification wijk te wonen is dan ook om geld te besparen. In de tweede fase worden
de risk prone gentrifiers aangetrokken door het culturele, architectonische en toegankelijke karakter van
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een wijk. Zij kopen een oud pand en renoveert deze zelf of laat het uitbesteden. Deze gentrifiers bestaan
voornamelijk uit singles, kinderloze paren maar ook uit huishoudens met jonge kinderen. De meeste
gentrifiers zijn hoogopgeleid en indien er sprake is van een partner werkt ten minste één van hun fulltime
terwijl de ander ten minste parttime werkt. Daarnaast zijn de meeste gentrifiers carrièregericht en
besteed men veel tijd aan werkgerelateerde activiteiten. In de laatste fase van gentrification worden de
risk averse aangetrokken. Deze groep bestaat uit wat ouderen die worden aangetrokken door het
historische of culturele karakter die in de wijk behouden is gebleven. Doordat ontwikkelaars panden
opknappen en tegen winst verkopen of verhuren doet deze groep gentrifiers haar intrede in de wijk. Deze
groep is het meest kapitaalkrachtig en georganiseerd en pleitten vaak voor betere publieke
voorzieningen.
Studentification
Meerdere onderzoeken (zie bijvoorbeeld Duke‐Williams 2009; Fincher & Shaw 2009; Hubbard 2009;
Munro e.a., 2009) hebben gekeken naar het fenomeen van studentification als een vorm van
gentrification. Studentification is de ‘’influx of students within privately‐rented accommodation in
particular neighbourhoods’’ (Smith 2005, p.73). Studentification wordt gezien als een proces waarin delen
van (universiteit)steden grote veranderingen ondergaan wanneer wijken die voorheen een typische
arbeidersklasse sociaaldemografische structuur hadden steeds meer gedomineerd worden door een groot
aantal studenten die in de huurwoningen wonen. De gentrifiers bij deze vorm van gentrification zijn
studenten.

2.5 Gentrification en de gevolgen
In dit onderzoek wordt gekeken hoe bewoners aankijken tegen de gevolgen van gentrification. Binnen het
gentrification debat is veel aandacht voor de gevolgen van gentrification. De gevolgen kunnen betrekking
hebben op de stad, de wijk en verschillende individuen en kunnen zowel positief als negatief zijn. ‘‘That
what is one party’s cost, may be another’s benefit, and that the labeling of an impact as either a cost or a
benefit depends on one’s perspective and values’’ (Buchan 1985, p.30). Uit onderzoek van Doucet (2009)
naar gentrification in Edinburgh (Schotland) is bekend dat ‘‘some residents may be able to benefit from
their neighbourhood gentrifying, while many others clearly will not’’ (p.302). Atkinson’s (2002) overzicht
van gentrification literatuur tussen 1964 en 2002 concludeert dat de overgrote meerderheid van alle
wetenschappelijke studies naar gentrification negatieve effecten van gentrification waarnemen. Het
bewijs voor de positieve gevolgen van gentrification zijn veelvuldig te vinden in de niet‐wetenschappelijke
literatuur waardoor de uitkomsten voornamelijk gebaseerd zijn op logica dan op empirisch onderzoek
(Atkinson 2002). Dit komt mede doordat gentrification is uitgegroeid tot een gemeentelijk doel op
zichzelf. Beleidmakers en politici zien gentrification als oplossing voor veel economische en sociale
problemen in steden. In veel steden met een industrieel verleden wordt de bevolkingsopbouw
gekenmerkt door een relatief laag opleidingsniveau. Dit sluit niet aan bij de arbeidsvraag in een
kenniseconomie. Het aantrekken en behouden van hoger opgeleiden en midden en hogere
inkomenshuishoudens door de opwaardering van de gebouwde omgeving is voor lokale overheden een
beleidsdoel geworden. Overheden spreken liever over ‘‘promotion of social or tenure ‘mixing’ (or ‘social
diversity’ or ‘social balance’)’’ (Slater 2006, p.749) in plaats van gentrification. Sinds 1996 wordt in de
Nederlandse context gesproken over woningdifferentiatie. Hierbij worden dure woningen gebouwd en
goedkope woningen gesloopt in achterstandswijken, vaak in combinatie met verkoop en opwaardering
van bestaande woningen. Het achterliggende idee is om meer sociale diverse populatie in de wijk te
creëren door gentrification. Gentrification is dan ook een ‘‘politically loaded word’’ (Davidson en Lees
2005, p.1187).
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De veranderingen die gentrification teweeg brengt in een wijk zijn zowel fysiek, economisch als sociaal
van aard (Hamnett 1984; Smith 1987). De definitie van gentrification die in dit onderzoek wordt
aangehouden is; de opwaartse transformatie van oude binnenstadswijken op fysiek, economisch en
sociaal opzicht door de instroom van de midden en hogere klasse. Daarom worden de gevolgen van
gentrification per component (fysiek, economisch en sociaal) behandeld. In de volgende drie paragrafen
worden de gevolgen van gentrification die in de literatuur voorkomen besproken. Hierbij wordt ten eerste
gekeken wat de inhoud van het gevolg is. Daarna wordt gekeken of in de literatuur staat wat de
percepties van bewoners over deze gevolgen zijn. Vervolgens worden deze bevindingen als hypothese
gebruikt of worden aannames gedaan. Een overzicht van de gevolgen en de mogelijke percepties van
bewoners (hypothese) zijn opgenomen in een tabel aan het einde van elke paragraaf.

2.6 Fysieke gevolgen van gentrification
Fysieke gevolgen zijn in dit onderzoek gedefinieerd als veranderingen in de fysieke structuur van de
woonomgeving. Het gaat hierbij om veranderingen die waarneembaar zijn met het oog op het gebied van
de woningvoorraad en de openbare ruimte.
Vernieuwing van de fysieke structuur
Het meest duidelijke fysieke gevolg van gentrification is de vernieuwing van de fysieke structuur van de
wijk. Renovaties van oude vervallen panden leiden tot een opwaardering van de fysieke uitstraling van de
wijk (DeGiovanni 1984). Kwantitatief onderzoek naar gentrification in Downtown West End in Toronto
geeft weer dat bijna driekwart van de respondenten ervaart dat er meer woningen worden opgeknapt. De
renovaties en verbetering van het onroerend goed worden door deze bewoners als positieve effecten
gezien (El Kalache et al., 2004). Daarnaast kan de gemeente de openbare ruimte herinrichten waardoor
de fysieke structuur en uitstraling van de wijk verbeterd. Op basis hiervan wordt in de case study
verwacht dat de fysieke structuur is vernieuwd en dat bewoners de nieuwe fysieke structuur als een
positieve verandering ervaren.
Tegengaan van leegstand
Het proces van gentrification begint in wijken waar relatief veel leegstaande panden staan (Smith 1996).
Door de intrek van nieuwe huishoudens wordt de leegstand van panden tegengegaan. Langdurige
leegstand leidt namelijk vaak tot verloedering van een wijk. Leegstand van panden kan criminaliteit
aantrekken. Uit de literatuur is niet bekend hoe bewoners aankijken tegen het tegengaan van leegstand.
Aangenomen wordt dat bewoners dit als een positief gevolg zullen zien. Op basis hiervan wordt in de case
study verwacht dat de leegstand is tegen gegaan en dat bewoners het tegengaan van leegstaande panden
als positieve verandering ervaren.
Omzetting van woningen ‐ bevolkingsafname
Een ander fysiek gevolg van gentrification is de omzetting van woningen. Gentrification komt vaak voor in
arbeiderswijken die worden gekenmerkt door kleine wooneenheden. Door de omzetting van kleine en
onderverdeelde wooneenheden tot grotere wooneenheden worden ze geschikt voor meer welgestelde
huishoudens (Atkinson 2002). In de literatuur wordt gentrification in relatie gebracht met
bevolkingsafname (Atkinson 2002). De omzetting van kleine en onderverdeelde wooneenheden tot
grotere wooneenheden is een verklaring voor dit proces van bevolkingsafname doordat een groter aantal
bewoners displaced wordt dan er in de wijk komen wonen. Uit de literatuur is niet bekend hoe bewoners
aankijken tegen de omzetting van woningen en de bevolkingsafname. Door middel van deze studie wordt
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geprobeerd om het tekort aan kennis aan te vullen. Door het ontbreken van kennis wordt op dit moment
aangenomen dat bewoners wellicht een neutrale kijk hebben.
Verwachte percepties bewoners
Vernieuwing van de fysieke structuur

Positief

Leegstand van panden tegengegaan

Positief

Omzetting van woningen ‐ bevolkingsafname

Neutraal

Tabel 2.2: Fysieke gevolgen van gentrification.

2.7 Economische gevolgen van gentrification
Economische gevolgen zijn in dit onderzoek gedefinieerd als veranderingen in de economische structuur
van de woonomgeving. Het gaat hierbij om veranderingen in economische waarde van de
woningvoorraad en het aanbod van voorzieningen en diensten.
Verandering lokale diensten en voorzieningen
Door gentrification treedt een verandering op van de lokale voorzieningen en dienstenstructuur. Deze
verandering kan ten eerste duiden op de metamorfose van het karakter en de klantenkring van diensten
en voorzieningen (Atkinson 2002). Dit wordt duidelijk aan de hand van de volgende citaat:
‘‘ I‘m sitting in a bar in San Francisco’s fashionable Mission district. Less than a year ago this
place was a Mexican cantina for local ‘winetos’ and blue‐collar Brown workers. Now it’s a
chichi lounge club, jam‐packed with upper‐class hipsters wearing gothic tattoos, retro
hairdos, swing jackets, and vintage ‘70s clothes. From the old decor, all that’s left are two
Mexican murals on the black wall’’ (Guillermo Gómez‐Peńa 2000, p.103).
Ten tweede kunnen nieuwe diensten en voorzieningen ontstaan (Atkinson 2002). In de literatuur zijn
twee tegenstrijdige benaderingen te vinden over de percepties van bewoners over de veranderende en
komst van diensten en voorzieningen. Enerzijds worden de verandering van lokale diensten en
voorzieningen als negatief ervaren door bewoners. De nieuwe diensten en voorzieningen zijn meestal
gericht op de gentrifiers. De midden en hogere klasse hebben vaak een andere vraag naar goederen en
diensten dan de oorspronkelijk bewoners waardoor nieuwe voorzieningen en diensten voornamelijk
gericht zijn op de nieuwe bewoners met hoge inkomens. Dit kan leiden tot een grotere polarisatie binnen
de gemeenschap. Atkinson (2000a) constateert dat in wijken in centraal Londen: ‘‘A new service
infrastructure had sprung up around the wealthy new residents. Bars replaced pubs and delicatessens
replaced grocers, increasing the cost of living or distending the scope of shopping trips’’ (p.321).
Ruimtelijk gezien kan de komst van nieuwe voorzieningen en diensten ook leiden tot twee geschieden
winkelgebied binnen dezelfde wijk; één gegentrificeerd winkelgebied voor middenklasse bewoners en één
winkelgebied voor de oorspronkelijke bewoners (Doucet 2009). Ruimtelijke scheiding van voorzieningen
en diensten kan leiden tot een psychologisch gevoel van een scheiding in de gemeenschap. Daarnaast kan
ruimtelijke scheiding percepties bij de lokale bewoners opwekken dat nieuwe voorzieningen en diensten
niet voor hen maar voor de welvarende gentrifiers bedoelt zijn, en dus niet deel uit maken van hun
gemeenschap (Atkinson 2000a). In sommige gevallen leidt dit tot een gevoel van ergernis ten opzichte van
de nieuwe bewoners in de gemeenschap (Atkinson 2000a). Wanneer de middenklasse groeit worden de
winkels voor de lage inkomens verder weg gedrukt of verdwijnen helemaal (Butler 2003). Dit kan tevens
leiden tot negatieve percepties bij bewoners. Anderzijds laat de literatuur zien dat de vernieuwing van
voorzieningen en diensten ook positieve effecten kan hebben op bewoners. Bewoners kunnen voordelen
zien in de verbeteringen van lokale voorzieningen en diensten (Henig en Gale 1987). De komst van nieuwe
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winkels, restaurants en voorzieningen als resultaat van gentrification wordt door veel bewoners als een
positief element gezien (Doucet 2009). Het kwantitatieve onderzoek naar gentrification in Downtown
West End in Toronto laat zien dat commerciële activiteiten toenemen. Het gaat hierbij voornamelijk om
nieuwe winkels, restaurants, ‘entertainment establishments’ en kunstgaleries. De grootste afname wordt
overigens ervaren bij onafhankelijke familiewinkels. De veranderingen worden als positief effect ervaren.
De meeste bewoners zeiden dat ‘they can afford to shop at the new stores, they do feel welcome the new
stores and they like to shop at the new stores’ (El Kalache et al., 2004, p.12). Freeman (2006) onderzocht
de vraag hoe gentrification de lokale bewoners van Harlem en Clinton Hill (Brooklyn, New York)
beïnvloed. Daaruit blijkt tevens dat veel bewoners de verbetering in voorzieningen en diensten
waarderen. Byrne (2003) stelt dat gentrification de economische mogelijkheden van de stedelijke armen
kan verbeteren: ‘‘Existing residents should find expanding employment opportunities in providing locally
the goods en services that more affluent resident can afford’’ (Byrne 2003, p.419). Nieuwe voorzieningen
en diensten brengen dus tevens nieuwe arbeidsmogelijkheden voor bewoners in de wijk (Vigdor 2002).
Daarnaast is in sommige arme wijken de toegang tot basisvoorzieningen, zoals apotheken, gelimiteerd.
Tevens hebben bewoners in sommige arme wijken minder toegang tot verse en/of gezonde eetopties dan
hun gelijkgezinden in meer welvarende gebieden, deze wijken worden ook wel ‘food deserts’ genoemd
(Wrigley 2002). Als in deze wijken gentrification plaats vindt geeft dit mogelijkheden voor de komst van
nieuwe voorzieningen en diensten. Gentrification kan basisvoorzieningen in de wijk brengen waarbij alle
bewoners baat hebben. Hoewel oorspronkelijk bewoners nieuwe voorzieningen en diensten vaak zien als
voor ‘other people’ hebben zij wel profijt van het verbeterde imago van de wijk dankzij nieuwe mensen
die de wijk bezoeken vanwege de nieuwe voorzieningen en diensten (Doucet 2009). Een kanttekening
hierbij is dat empirische studies moeten worden geplaatst in de context. De verandering van lokale
diensten en voorzieningen zijn namelijk erg contextafhankelijk. Op basis van de tegenstrijdige percepties
over de verandering van lokale voorzieningen en diensten wordt verwacht dat de in de case study ook
tegenstrijdige percepties bestaan over de veranderende lokale voorzieningen en diensten.
Toename vastgoedwaarde
De opwaardering van een wijk leidt tot een toename van de vastgoedwaarde (Smith 1979a). Het
kwantitatieve onderzoek naar gentrification in Downtown West End in Toronto laat zien dat de toename
van de vastgoedwaarde zowel negatief als positief wordt ervaren door bewoners. Het wordt positief
gezien door de positieve impact op de woningmarktveranderingen in de wijk en negatief door de stijging
van woningprijzen (El Kalache et al., 2004). De verhoogde vastgoedwaarde is een financieel voordeel voor
met name de huiseigenaren. Zo laat Freeman (2006) zien dat:
‘Some of the positive reactions were base don narrow economic self‐interest. Especially in
Clinton Hill, where many of the respondents were homeowners or cooperative owners, the
escalating housing prices increased the return on their housing investment substantially…
For these homeowners, gentrification has been a boon. Whatever their discomfort about
whites moving in, increased police protection, or other facets of neighborhood change, it
would be impossible for them to ignore the economic benefits associated with
gentrification’ (p.60).
Dit doet vermoeden dat bij de percepties over de waardestijging verdeling bestaat tussen huiseigenaren
en huurders. Als de toename van de vastgoedwaarde wordt doorberekend in de huren betekend dat
bewoners meer geld kwijt zijn aan huisvesting en wellicht op den duur displaced kunnen worden. Daarom
wordt verwacht dat huurders minder positief aankijken tegen de waardestijging van het vastgoed dan
huiseigenaren. De toename van vastgoedwaarde heeft voor de gemeente als voordeel dat zij meer
belasting inkomsten ontvangen (in Nederland door verhoogde WOZ‐waarde) en meer welgestelde
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huishoudens aantrekken naar de stad. Daarnaast hebben gemeenten voordeel aan gentrification door de
displacement van arme arbeidersklasse huishoudens naar andere wijken in de stad of naar andere steden
waardoor armoede deconcentratie ontstaat (Kennedy en Leonard 2001). Het voordeel van
armoededeconcentratie is niet opgenomen in tabel 2.3, omdat dit alleen een direct voordeel is voor
gemeenten en niet voor bewoners en daarom buiten het bereik van dit onderzoek valt. In de case study
wordt verwacht dat huiseigenaren positief zijn over de waardestijging van hun vastgoed, terwijl huurders
minder positief aankijken tegen de waardestijging.
Verlies van betaalbare huisvesting en dakloosheid
Het verlies van betaalbare huisvesting kan een belangrijk gevolg van gentrification zijn. Hiervan is sprake
wanneer woningen worden gesloopt of huren en vastgoedprijzen explosief stijgen waardoor de woningen
niet meer betaalbaar zijn voor veel huishoudens. Dit verhoogt de druk op de lokale woningmarkt naar
betaalbare woningen. Het verlies van betaalbare huisvesting heeft implicaties voor de displaced
huishoudens omdat zij over een langere afstand displacement worden met consequenties voor
bijvoorbeeld reis‐ en werkafstanden (Atkinson 2002). Aangenomen wordt dat het verlies van betaalbare
huisvesting door bewoners wordt ervaren als een negatief gevolg aangezien er minder
doorstroommogelijkheden zijn binnen de wijk. Sommige studies zien een indirect effect tussen
gentrification en dakloosheid. Dit gebeurd via verlies van sociale en betaalbare huisvesting (Hopper et al.,
1985; Kasinitz 1984), of rechtstreeks via intimidatie of verdrijving uit particuliere
(éénkamer)huurwoningen (Badcock en Urlich Cloher 1980; Marcuse 1986; Power 1973). Dakloosheid is
meer gerelateerd aan de bredere woningmarkt dan dat het alleen betrekking heeft tot gentrification
(Atkinson 2002). Nederland heeft een sterk gereguleerde woningmarkt en sociale zekerheid waardoor
dakloosheid waarschijnlijk geen een rol speelt. Binnen dit onderzoek worden de ervaringen gevraagd van
bewoners, en zij zullen geen ervaring hebben met dakloosheid. Het meten van dakloosheid vergt dan ook
een andere methodiek. Het gevolg van dakloosheid door gentrification behoort daarom buiten het bereik
van dit onderzoek. In de case study wordt verwacht dat bewoners negatief aankijken tegen het verlies van
betaalbare huisvesting.
Verwachte percepties bewoners
Verandering lokale voorzieningen en diensten

Tegenstrijdig: positief en negatief

Toename vastgoedwaarde

Tegenstrijdig: huiseigenaren positief / huurders negatief

Verlies van betaalbare huisvesting

Negatief

Tabel 2.3: Economische gevolgen van gentrification.

2.8 Sociale gevolgen van gentrification
Sociale gevolgen zijn in dit onderzoek gedefinieerd als veranderingen in de sociale structuur van de
woonomgeving. Het gaat hierbij om veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de sociale cohesie
van de wijk.
Displacement
Het meest onderzochte thema binnen gentrification is displacement, zie bijvoorbeeld Atkinson (2000a;
2000b), Davidson (2008) en Lyons (1996) over displacement in Londen en Newman & Wyly (2006) en
Freeman & Braconi (2004) over displacement in New York. De belangrijkste vraag bij dit onderwerp is
hoeveel huishoudens worden displaced. Vanwege de methodologische moeilijkheden is displacement
moeilijk in kaart te brengen (Slater 2006). Atkinson (2002) noemt het meten van displacement ook wel
‘measuring the invisible’. Dit heeft belangrijke consequenties voor het beleid aangezien neoliberale
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overheden het idee hebben dat displacement een klein probleem is. Displacement is het grootst in
stedelijke gebieden waar een sterke economie is, zoals Londen, San Francisco Washington et cetera. Het
zijn voornamelijk de arme huishoudens, ouderen, alleenstaande moeders en de arbeidersklasse die
displaced worden door gentrification (Atkinson 2002). Marcuse (1986) onderscheidt vier manieren
waarop displacement plaatsvindt: (1) direct, wanneer bewoners worden gedwongen hun huis te verlaten;
(2) uitsluiting, dit treedt op wanneer de woning onbetaalbaar wordt door de hogere prijzen; (3) keten,
wanneer de opeenvolgende keten van huishoudens verhuizen uit dezelfde wooneenheid als het
gerenoveerd wordt buiten hun bereik; en (4) displacement druk, wanneer bewoners de dreiging van
displacement voelen doordat zij getuige zijn van de displacement van hun voormalige buren. De omvang
van displacement kan verschillen tussen steden en zelfs tussen wijken binnen dezelfde stad. De context
van de wijk is erg belangrijk bij de omvang van displacement (Atkinson 2002). Sommige bewoners worden
beschermd voor displacement druk door hun eigendomssituatie (Freeman en Braconi 2004). Bewoners in
de sociale huursector kunnen bijvoorbeeld in gentrification wijken blijven wonen omdat zij beschermd zijn
tegen stijgende huurprijzen. De Nederlandse woningmarkt heeft de grootste gereguleerde huursector
(meer dan één derde van de woningmarkt) en vrijwel de kleinste particuliere huursector van Europa
(Elsinga en Wassenberg 2007). Hierdoor worden in Nederland veel bewoners beschermd tegen directe
displacement. Directe displacement valt buiten het bereik van dit onderzoek, het gaat immers om de
percepties van de bewoners die in de wijk wonen. Deze bewoners kunnen wel indirect displacement
ervaren. In de case study wordt verwacht dat bewoners dit ervaren en aangenomen wordt dat dit
negatieve percepties met zich mee brengt.
Veranderende sociale cohesie
Overheden zien gentrification als middel om de sociale cohesie tussen verschillende bevolkingsgroepen te
verbeteren. Maar wat wordt bedoeld met de term ‘sociale cohesie’? Deze term wordt doorgaans gebruikt
op een zodanige wijze dat het een vage term blijft, maar tegelijkertijd wordt de indruk gewekt dat
iedereen weet wat ermee bedoeld wordt. Toch is een duidelijke betekenis van de vage term sociale
cohesie belangrijk. Sociale cohesie kan omschreven worden als de mate waarin bewoners van een wijk
zich met elkaar verbonden voelen. Kearns en Forrest (2000) onderscheiden vijf elementen van sociale
cohesie; (1) gemeenschappelijke waarden en normen; (2) sociale orde en sociale controle; (3) sociale
solidariteit tegenover medebewoners; (4) sociale netwerken en sociaal kapitaal en (5)
plaatsgebondenheid en identiteit. Door gentrification kan de sociale cohesie veranderen op de volgende
manieren.
1. Verlies sociale netwerken en sociaal kapitaal (sociale cohesie)
In veel oude arbeiderswijken bestaat van oudsher een sterke sociale cohesie mede dankzij de sterke
lokale sociale netwerken. Wanneer gentrification haar intrede doet in een dergelijke wijk kan dat
vernietiging van de sociale structuur die al lang bestaat betekenen. Bewoners kunnen een verlies aan
sociale netwerken en sociaal kapitaal ervaren omdat andere oorspronkelijke bewoners die deel uitmaakte
van deze netwerken displaced zijn (Newman en Wyly 2006).
2. Veranderende gemeenschappelijke normen en waarden (sociale cohesie)
De gemeenschappelijk normen en waarden komen door gentrification onder druk te staan. De
veranderende demografische samenstelling van de wijk kan veranderende gemeenschappelijk normen en
waarden binnen de wijk opleveren (Freeman 2006). Verschillen tussen groepen bewoners kan ontstaan
over wat acceptabel gedrag is en wat acceptabele activiteiten zijn. Zo kan barbecueën in het park of bier
drinken in de voortuin als normale activiteiten worden gezien door de oorspronkelijk bewoners, terwijl de
gentrifiers dit gedrag onacceptabel vinden (Freeman 2006). De uitkomst is het ontstaan van sterk gevoel
van ergernis bij een deel van de lokale bewoners, wat spanningen tussen de gentrifiers en de lokale
bevolking kan veroorzaken (Atkinson 2000a; Butler 2003; Freeman 2006).
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3. Verschillen in plaatsgebondenheid en identiteit (sociale cohesie)
De plaatsgebondenheid en identiteit kunnen veranderen in een gentrification wijk. Verschillen in
plaatsgebondenheid en identiteit ontstaan als verschillende groepen verschillende ideeën hebben over de
toekomst of identiteit van de gemeenschap (Freeman 2006; Spain 1993). De identiteit van de wijk kan
door gentrification veranderen. Freeman (2006) constateert dat: ‘‘In both neighborhoods [Harlem en
Clinton Hill] an increasingly visible presence of whites was perhaps the most noticeable change associated
with definition of gentrification’’ (p.80). Meerdere studies benadrukken dat lokale gemeenschapen zich
gaan organiseren als reactie op de gentrification, met als doel het proces van gentrification te beperken
en te beïnvloeden (Robinson 1995; Smith 2002; Wilson et al. 2004). Het blijkt dat de wijk nog steeds
belangrijk is voor lage inkomens groepen, etnische minderheden, ouderen en jonge kinderen (Van
Kempen 2010). De wijk is voor veel gentrifiers niet zo belangrijk vanwege hun kosmopolitische levensstijl.
Uit onderzoek van Uitermark, Duyvendak en Kleinhans (2007) blijkt dat de sociale contacten tussen lage
inkomens huishoudens en hoge inkomens huishoudens en oude en nieuwe bewoners in het gunstige
geval oppervlakkig zijn.
Hoewel overheden gentrification gebruiken als middel om de sociale cohesie tussen verschillende
bevolkingsgroepen te verbeteren bestaat er dus weinig empirisch bewijs om dit suggereren. Op basis van
de bovenstaande bevindingen wordt verwacht dat bewoners in de case study door gentrification een
veranderende sociale cohesie ervaren. Het gaat hierbij om het verlies van sociale netwerken en sociaal
kapitaal, veranderende gemeenschappelijke normen en waarden en verschillen in plaatsgebondenheid en
identiteit. Aangenomen wordt dat bewoners dit als negatieve veranderingen ervaren.
Verschillen in leefstijlen
Een uitkomst van gentrification is gemeenschapsconflicten door verschillen in leefstijlen.
Gemeenschapsconflicten kunnen zich uitten als meer algemene verontwaardiging door hogere prijzen en
veranderende wijkkenmerken, maar kunnen zich ook manifesteren als volksprotesten, agressieve
campagnes zoals ‘mug a yuppie’ in Londen en San Francisco (Atkinson 2002). Butler (2003) heeft
onderzoek gedaan naar het alledaagse leven van gentrifiers in de Londense wijk Islington. Deze studie laat
zien dat gentrifiers niet met maar naast de oorspronkelijke bewoners leven. ‘‘Gentrification has not so
much displaced the working class as simply blanked out those who are not like themselves: they do not
socialise with them, eat with them or send their children to school with them’’ (Butler 2003, p.2484). De
verschillen in leefstijl kunnen voor conflicten zorgen omdat gentrifiers niet bereid zijn te investeren in het
sociaal kapitaal van de wijk. Deze gentrifiers hebben voornamelijk sociale relaties met ‘‘people like us’’
(Butler 2003, p.2469). Dit doet een toenemende polarisatie in de sociale structuur van de wijk
vermoeden. Dit komt met name voor doordat kinderen van gentrifiers worden opgevoed in ‘‘entirely
separate social spaces’’ (Butler 2003, p.2469) en niet of nauwelijks in aanraking komen met kinderen van
de oorspronkelijke bewoners. Wonen in dezelfde wijk betekend dus niet vanzelfsprekend samenleven. De
oorspronkelijke pioniers gentrifiers uit de eerste golf van gentrification gaven juist de voorkeur aan sociale
mix terwijl de tweede en voornamelijk de derde golf gentrifiers veel meer individualistisch zijn (Butler en
Lees 2006). Gekeken naar de literatuur wordt aangenomen dat in de case study ook verschillen in
leefstijlen voordoen. Als dit leidt tot gemeenschapsconflicten wordt verwacht dat het door bewoners als
negatieve verandering wordt ervaren.
Criminaliteit
Veranderingen in gentrification wijken kunnen in verband worden gebracht met veranderingen in de
criminaliteit. Sommige studies laten een afname van criminaliteit in gentrification wijken zien (McDonald
1986) terwijl andere studies een toename en verschuivingen binnen verschillende soorten van
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criminaliteit laten zien (Covington en Taylor 1988; Convington en Taylor 1989). Het kwantitatieve
onderzoek naar gentrification in Downtown West End in Toronto laat zien dat bewoners minder
criminaliteit ervaren en dit als positief effect zien (El Kalache et al., 2004). Ook hier speelt de context en
de operationalisering om criminaliteit te meten een belangrijke rol (Atkinson 2002). Vanwege de
tegenstrijdige uitkomsten is het de vraag of bewoners in de case study een afname of toename van de
criminaliteit ervaren.
Rolmodellen
Beleidmakers zetten veelal in op het positieve effect van rolmodellen. Het idee is dat oorspronkelijke
bewoners zouden kunnen profiteren van de instroom van welgestelde huishoudens doordat zij fungeren
als rolmodellen, bijvoorbeeld voor integratie in de arbeidsmarkt. Uit de literatuur blijkt dat de effecten
van rolmodellen overschat worden. Kans op gedegen contacten tussen verschillende groepen is zeer
gering (tussen huurders/kopers, tussen allochtoon/autochtoon, tussen arm/rijk, tussen nieuwe/oude
bewoners) waardoor kans op sociale stijging door middel van rolmodellen van oorspronkelijke bewoners
beperkt is (Uitermark et al., 2007). Van het effect van rolmodellen van gentrifiers op oorspronkelijke
bewoners wordt op basis van de literatuur niet veel invloed verwacht.
Afname stigmatisering van de wijk
Een resultaat van gentrification is dat het imago van een wijk langzaam veranderd. De negatieve
beeldvorming van een wijk bestaat meestal in de media, politiek en het denkbeeld van stadsbewoners.
Het gaat dan om beeldvorming over slechte huisvesting en verpauperde straten, verlaten panden,
criminaliteit, concentratie van sociale en economische problemen et cetera. Gentrification is de
‘oplossing’, critici spreken over ‘verplaatsing’ (oftewel waterbedeffect), voor deze problemen. Door het
proces van gentrification wordt het beeld van de wijk steeds positiever, waardoor de wijk steeds
populairder wordt om in te wonen en/of uit te gaan. Daarnaast gaat gentrification vaak gepaard met
positieve media‐aandacht. Voorbeelden van een verbeterd imago zijn de wijken Prenzlauer Berg in Berlijn
(Levine 2004) en Leith in Edinburgh (Doucet 2009). De afname van stigmatisering van de wijk heeft
positieve effecten op de oorspronkelijke bewoners, zij profiteren van een beter imago van de wijk.
Verwacht wordt dat bewoners in de case study positieve ervaringen hebben met de afname van de
stigmatisering van de wijk.
Verwachte percepties bewoners
Displacement

Negatief

Veranderende sociale cohesie

Negatief

Verschillen in leefstijl

Negatief

Criminaliteit
Rolmodellen

Toegenomen of afgenomen?
Neutraal

Afname van stigmatisering van de wijk

Positief

Tabel 2.4: Sociale gevolgen van gentrification

2.9 Conceptueel model
In figuur 2.2 staat het conceptueel model weergegeven. Gentrification brengt fysieke, economische en
sociale veranderingen teweeg in een wijk (Hamnett 1984; Smith 1987). Door middel van
literatuuronderzoek is gekeken welke fysieke, economische en sociale veranderingen bekend zijn in de
literatuur. Uit de literatuur blijkt dat de vernieuwing van de fysieke structuur, tegengaan van leegstand en
de omzetting van woningen fysieke veranderingen zijn als gevolg van gentrification. Economische
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veranderingen die in de literatuur naar voren zijn gekomen zijn veranderingen in de lokale voorzieningen
en diensten, de toename van de vastgoedwaarde en het verlies van betaalbare huisvesting. Displacement,
veranderende sociale cohesie, verschillen in leefstijl, criminaliteit, rolmodellen en de afname van
stigmatisering worden in de literatuur genoemd als sociale veranderingen ten gevolge van gentrification.
Bewoners vormen over deze mogelijke wijkveranderingen percepties. Door in de interviews naar de
veranderingen en de daarbij behorende percepties te vragen wordt een mening over de wijk gegeven op
basis van eigen ervaringen, gevoelens en denkbeelden.

Figuur 2.2: Conceptueel model

De voorgaande paragrafen laten zien dat in de bestaande literatuur zowel positieve als negatieve fysieke,
economische en sociale veranderingen voorkomen. De bestaande literatuur suggereert dat de meeste
negatieve impact voor bewoners gaat over sociale veranderingen. De fysieke en economische
veranderingen geven een meer gemengd beeld. Belangrijk om te noemen is dat dit geen beeld geeft van
de weging van de gevolgen. Bepaalde gevolgen kunnen zich meer of drastischer voordoen dan andere
gevolgen. De wijkcontext speelt dan ook een zeer belangrijke rol als men praat over de gevolgen van
gentrification. De gevonden fysieke, economische en sociale gevolgen staan vaak in relatie met elkaar
waardoor de gevolgen moeilijk als losse incidenten kunnen worden gezien. Een overzicht van de fysieke,
economische en sociale gevolgen van gentrification die in de literatuur voorkomen staan reeds
weergegeven in het conceptueel model. In tabel 2.5 zijn de verwachte percepties van bewoners over deze
veranderingen opgenomen.
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FYSIEK

Verwachte percepties bewoners

Vernieuwing van de fysieke structuur

Positief

Leegstand van panden tegengegaan
Omzetting van woningen

Positief

ECONOMISCH

Verwachte percepties bewoners

Verandering lokale voorzieningen en
diensten

Tegenstrijdig: negatief (‘not for us’ gevoel; verdwijnen van voorzieningen) /
positief (betere diensten en voorzieningen; arbeidsmogelijkheden)

Toename vastgoedwaarde

Tegenstrijdig: huiseigenaren: positief / huurders: negatief

Verlies van betaalbare huisvesting

Negatief

SOCIAAL

Verwachte percepties bewoners

Displacement

Negatief

Veranderende sociale cohesie

Negatief

Verschillen in leefstijl

Negatief

Criminaliteit
Rolmodellen

Neutraal

Afname van stigmatisering van de wijk

Positief

Neutraal

Toegenomen of afgenomen?

Tabel 2.5: Overzicht van fysieke, economische en sociale gevolgen van gentrification.

In het empirische gedeelte van dit onderzoek worden de bovenstaande gevolgen met bijbehorende
percepties getoetst door middel van een case study. De gevolgen genoemd in het conceptueel model
(figuur 2.2) en tabel 2.5 worden gebruikt als de onderzoeksfactoren voor de case study. Hiermee wordt
een poging gedaan om meer empirisch bewijs te krijgen over de percepties van bewoners over deze
gevolgen.
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Hoofdstuk 3 Het Spijkerkwartier: een gentrification wijk
De context van de wijk is belangrijk bij het proces van gentrification. Om te begrijpen hoe bewoners de
veranderingen door gentrification ervaren is een beschrijving van de wijkcontext waarin de veranderingen
plaatsvinden noodzakelijk. Dit hoofdstuk geeft in paragraaf 3.1 eerst een korte beschrijving van Arnhem
en geeft een begrenzing aan waarbinnen het empirisch onderzoek wordt uitgevoerd. Een overzicht van de
geschiedenis en ontwikkelingen in het Spijkerkwartier staat beschreven in paragraaf 3.2. Om een goed
beeld te krijgen van de sociaal demografische status van het Spijkerkwartier is in paragraaf 3.3 een
sociaaldemografisch wijkprofiel opgenomen.

3.1 Arnhem
Arnhem is de hoofdstad van de provincie Gelderland. De stad telt circa 148.000 inwoners (CBS 2010).
Naar inwoneraantal is Arnhem de derde stad van Gelderland (na Nijmegen en Apeldoorn) en de
veertiende stad van Nederland (CBS 2010). Arnhem heeft een centrale ligging in oostelijk Nederland, aan
de Rijn en de zuidrand van de Veluwe. Arnhem is meer dan duizend jaar geleden ontstaan als klein dorpje
langs de Sint‐Jans beek ten noorden van de Rijn. Vooral na de Tweede Wereldoorlog heeft de stad zich
ook uitgebreid ten zuiden van de Rijn. Door de centrale ligging in oostelijk Nederland is Arnhem al sinds
de oudheid belangrijk geweest voor het nationale en internationale verkeer via weg, water en later ook
via het spoor. In Arnhem komen belangrijke wegen samen en ook vormt de Rijn voor Arnhem het portaal
tussen Duitsland en de rest van Nederland. In de stad komen verschillende sporen uit alle richtingen
samen waardoor het Arnhemse station een belangrijk spoorwegenknooppunt vormt en het is tevens het
belangrijkste station voor de verbinding met Duitsland. Vanwege de ligging van de stad als doorgangsplek
tussen west, oost, noord en zuid Nederland, en als voorportaal van Duitsland, heeft Arnhem zich
ontwikkeld als een belangrijke handelsstad. Tegenwoordig is Arnhem voornamelijk een diensten‐ en
ambtenarenstad. In de stad zijn onder andere het gerechtshof, landelijke militaire kamer van de
rechtbank en het provinciehuis gevestigd. Daarnaast is Arnhem de zevende winkelstad van Nederland en
het centrum is in 2007 uitgeroepen tot ‘beste Binnenstad 2007‐2009 van Nederland’.
Het Spijkerkwartier grenst aan het noordoosten van de Arnhemse binnenstad. Het Spijkerkwartier bestaat
uit drie verschillende buurten: de Hommelstraat, de Spijkerbuurt en de Boulevardwijk. De grens aan de
oostzijde wordt gevormd door de Eusebiusbuitensingel en Velperbuitensingel. De noordelijke grens wordt
gevormd door het spoor. De Steenstraat vormt de scheiding tussen de Spijkerbuurt en de Hommelstraat.
Aan de oostzijde ligt de grens langs de spoordijk. De Boulevard Heuvelink vormt de zuidelijke begrenzing.
De exacte begrenzing is aangegeven op figuur 3.1. De gegevens beschreven in dit hoofdstuk zijn
gebaseerd op de hele wijk, maar de meeste gentrification speelt zicht echter af in de Spijkerbuurt en de
Boulevardwijk (Smets en Van Weesep 1995). Voor veel Arnhemmers wordt de Hommelstraat niet echt
gezien als deel van het Spijkerkwartier. Bij het onderzoek naar de gevolgen van gentrification worden dan
ook bewoners geselecteerd uit de Spijkerkbuurt en de Boulevardwijk.
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Figuur 3.1: Kaarten ligging Spijkerkwartier (Google 2011).
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3.2 Geschiedenis en ontwikkelingen in het Spijkerkwartier
Het Arnhemse stadsbestuur zag met de opening van de spoorlijn Amsterdam ‐ Arnhem in 1845
groeimogelijkheden en wilde de welgestelde klasse aantrekken. In opdracht van het stadsbestuur
ontwierp architect H.J. Heuvelink (1806‐1867) in 1849 het ‘plan tot den uitleg van de stad Arnhem’. Deze
stadsuitbreiding moest huisvesting bieden voor de welgestelde huishoudens, die niet in maar wel dicht bij
het centrum wilden wonen. Daarnaast wilde het stadsbestuur met dit plan de ongewenste sloppenbouw
in de stad tegengaan. Het plan was de eerste grote uitbreiding van Arnhem buiten de stadsmuren. Het
Spijkerkwartier is vernoemd naar de twee ‘spijkers’, voorraadschuren voor graan, die in het gebied lagen.
Twintig jaar later was slechts een klein deel van het plan van H.J. Heuvelink gerealiseerd. Bij de uitvoering
van het plan werd veel aan het particulier initiatief overgelaten. De overheid beperkte zich tot de
exploitatie en aanleg van singels. Hierdoor ontstonden achter de gevels aan de singles en uitvalswegen
arbeidersbuurtjes in zeer nauwe verkaveling. Met het ‘Boulevardplan’ van architect H.J. Heuvelink jr.
(zoon van eerdergenoemde architect) uit 1877 moest een einde komen aan de vrijwel particuliere
stadsuitbreiding zonder uitgewerkte stedenbouwkundige visie. H.J. Heuvelink jr. was eigenaar van een
groot, laaggelegen gebied dat nieuwe mogelijkheden bood voor stadsuitbreiding. Zijn ‘Boulevardplan’ was
grotendeels gebaseerd op het nooit in zijn geheel uitgevoerde plan dat zijn vader had ontworpen. De
planuitvoering kwam in handen van de Arnhemse Maatschappij tot exploitatie van onroerende zaken,
met H.J. Heuvelink jr. als directeur. De gemeente Arnhem verleende de maatschappij de nodige subsidies
voor het bouwrijp maken van de gronden en in ruil daarvoor ontving de gemeente het eigendom van de
aan te leggen starten en wegen. Het ruim opgezette plan omvatte onder meer de aanleg van een brede
boulevard (sinds 1901 Boulevard Heuvelink) die de ruggengraat van het nieuwe Boulevardkwartier moest
gaan vormen. De buurt werd vernoemd naar deze Boulevard Heuvelink, namelijk Boulevardkwartier. Als
gevolg van de suikercrisis in de jaren 1884‐1885, waardoor een einde kwam aan de gouden ‘Indische tijd’
van Arnhem, kwam de bebouwing langzamer en in veel bescheidener vorm tot stand dan aanvankelijk de
bedoeling was. Door het vertrek van meerdere Indische families kwamen villa’s leeg te staan en was aan
grote herenhuizen geen behoefte meer. Ruim 25 jaar na de presentatie van het Boulevardplan was het
plan grotendeels voltooid. Aan de belangrijkste starten staan vooral grote aaneengesloten reeksen
herenhuizen, die vaak uit vier verdiepingen bestaan. Veel van deze herenhuizen zijn gebouwd in een
eclectische bouwstijl met neoclassicistische invloeden. Ook is de bouwstijl van veel herenhuizen beïnvloed
door de Franse neorenaissance. Het bekendste voorbeeld hiervan is de rij Brusselse huizen in de
Spijkerstraat (nummers 217‐239), zie figuur 3.3. Aan de smallere zijstraten stonden destijds de woningen
voor het ‘gewone’ volk en op de binnenterreinen kleine woningen voor de minder bedeelden. Figuur 3.2
geeft een duidelijk overzicht van de ontwikkeling van de wijk. Het Spijkerkwartier vormt een goed
voorbeeld van een stadsuitleg in Nederland uit de 19de eeuw, bestemd voor de welgestelde klasse
(Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2005).
Volgens Smith (1996) komt gentrification voort uit een jarenlange reeks van ontwikkelingen in een wijk,
een zogenoemd fasenplan. In de eerste fase van Smith (1996) moet de wijk gebouwd zijn voor 1900,
waardoor de bebouwing in de nabijheid van de binnenstad ligt. Het Spijkerkwartier is gebouwd rond 1900
en heeft een ligging aan de rand van de binnenstad waarmee aan de criteria van Smith is voldaan. Sinds
de afronding van het Spijkerkwartier aan het begin van de 20ste eeuw hebben zich steeds veranderingen
plaatsgevonden. Ook in het kader van de stadsvernieuwing werden krottenwijkjes gesloopt en vervangen
door nieuwbouw. Mede hierdoor verschenen tussen de oorspronkelijke bebouwing nieuwe, vaak
afwijkende, panden. De hoofdopbouw van de Spijkerbuurt en het Boulevardkwartier bleven echter steeds
intact (Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2005).
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Figuur 3.2: Ontwikkelingskaart het Spijkerkwartier (Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2005).

Rond de jaren ’60 begon de landelijke trend van suburbanisatie van de middenklasse (Bootsma 1998), zo
ook het geval in het Spijkerkwartier (Smets en Van Weesep 1995). Dit komt overeen met de tweede fase
van Smith (1996) waarin de hogere inkomens de ongezonde stad verruilden voor de rust en ruimte in de
buitenwijken. In de jaren ’60 raakte de panden in verval en vestigde zich de prostituees in de wijk. De
derde fase van Smith (1996) is herkenbaar doordat er fysiek en sociaal verval in het Spijkerkwartier
ontstond. Zowel binnen als buiten Arnhem raakte het Spijkerkwartier bekend als de rosse buurt van
Arnhem. Het Spijkerkwartier was op de Amsterdamse Wallen na de grootste prostitutiewijk van
Nederland en werd daarom ook wel de Gelderse Wallen genoemd. Het Spijkerkwartier stond dus vooral
bekend vanwege het prostitutiegebied en de drugsoverlast. Steeds meer bewoners, voornamelijk
gezinnen met kinderen, verlieten de wijk en nog meer panden raakten in verval. De herenhuizen in de
wijk waren over het algemeen te duur voor individuele bewoning. De meeste woningen werden daarom
geschikt gemaakt voor kamerbewoning. In 1975 werd de Werkgroep Spijkerkwartier opgericht om de
neergang en verloedering van de wijk tegen te gaan (Werkgroep Spijkerkwartier 2000). Vanaf 1996 heeft
de gemeente Arnhem de beëindiging van de prostitutie in het Spijkerkwartier in gang gezet. Na vele
juridische procedures tussen de gemeente en exploitanten is begin 2006 de prostitutie geheel uit de wijk
verdwenen. In de vierde fase van Smith (1996) worden weer investeringen gedaan in de wijk. En ook het
Spijkerkwartier is inmiddels weer een gewilde woonwijk geworden. Veel monumentale panden zijn of
worden gerenoveerd, zie bijvoorbeeld figuur 3.3 en 3.4. De Spijkerbuurt en de Boulevardwijk zijn in 2007
aangewezen als beschermd stadsgezicht. Mede hierdoor zijn de vastgoedprijzen gestegen, dit is
overeenkomstig met de vijfde fase volgens Smith (1996). Gekeken naar het fasenplan van Smith (1996) en
de ontwikkelingen in de afgelopen eeuw in het Spijkerkwartier kan geconcludeerd worden dat er
gentrification plaats vindt in de wijk.
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Figuur 3.3: Rij Brusselse huizen aan de Spijkerstraat.

Figuur 3.4: Gerenoveerd pand op de hoek Prins
Hendrikstraat ‐ Parkstraat.

3.3 Sociaaldemografisch wijkprofiel van het Spijkerkwartier
In dit wijkprofiel wordt een overzicht gegeven van de bevolkingssamenstelling, woningvoorraad en de
woonomgeving van het Spijkerkwartier.
Bevolkingssamenstelling
Het Spijkerkwartier telt circa 6.000 inwoners (Gemeente Arnhem 2009). De wijk heeft een gemengde
bevolkingssamenstelling en wijkt af van de bevolkingssamenstelling van Arnhem als geheel. De
huishoudensverdeling is opgenomen in tabel 3.1. Uit deze tabel blijkt dat het Spijkerkwartier in
verhouding een groot aandeel alleenstaande en een klein aandeel gezinnen met kinderen huisvest.
Hierdoor is de gemiddelde huishoudensgrootte in het Spijkerkwartier (1,35 personen) lager dan in
Arnhem als geheel (1,92 personen). Het lage aandeel gezinnen met kinderen in de wijk kan wellicht
verklaard worden door de voornamelijk relatief kleine etage woningen en beperkte private buitenruimte.
De afwezigheid van deze bewonersgroep is wellicht een gedeeltelijke verklaring voor het relatief lage
huishoudeninkomen. In het Spijkerkwartier was het gemiddeld gestandaardiseerd huishoudensinkomen1
in 2006 €17.800, tegenover een gemiddelde van €19.900 over heel Arnhem (Gemeente Arnhem 2009).
Tabel 3.1: Huishoudensverdeling van het Spijkerkwartier en Arnhem in 2010.
Gezin zonder
kinderen

Gezin met
kinderen

Eénouder
gezin

Alleen
Staande

Totaal
huishoudens

Gem.
huishoudens
grootte

Spijkerkwartier

15.5%

5.7%

3.5%

75.3%

4.455

1,35

Arnhem

24.7%

20.7%

6.8%

47.7%

75.267

1,92

Bron: Gemeente Arnhem, 2010.

De leeftijdsopbouw is opgenomen in tabel 3.2. De leeftijdsopbouw van het Spijkerkwartier wijkt tevens af
van het gemeentelijke beeld. Het grootste deel van de bevolking heeft de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar.
De combinatie van een hoog aandeel alleenstaande en een hoog aandeel 20‐30 jarigen doet vermoeden
dat in het Spijkerkwartier relatief veel starters en studenten wonen. De relatie met gentrification is hier

1

Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en

samenstelling van het huishouden (Gemeente Arnhem 2009, p.32).
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goed te zien. Het lijkt er op dat deze bevolkingsgroep in het Spijkerkwartier de gentrifiers vormen. Dit zijn
vaak studenten (Smith 2005) of yuppen (Short 1996; Ley 1980). In het Spijkerkwartier zijn tevens veel
kunstenaars te vinden, dit komt overeen met de theorie van Florida (2002; 2005) waarin de creatieve
klasse wordt gezien als drijver achter de economische ontwikkeling in een wijk.
Tabel 3.2: Leeftijdsopbouw per 5 jaarleeftijdsgroepen van het Spijkerkwartier en Arnhem in 2010.

Bron: Gemeente Arnhem, 2010.

Het Spijkerkwartier kent minimale afwijkingen van het gemeentelijke beeld als het gaat om etnische
groepen. 74% van de bewoners is Nederlands, in vergelijking met 71% in gemeente Arnhem. Geen enkele
etnische groep is sterk over of ondervertegenwoordigd in het Spijkerkwartier in verhouding tot heel
Arnhem. Het percentage niet‐werkende werkzoekenden is in het Spijkerkwartier de laatste jaren
afgenomen, maar anno 2010 is 8,1% (431 personen) werkloos tegenover 7,7% in de gemeente Arnhem
(Gemeente Arnhem 2010).
Woningvoorraad
Het Spijkerkwartier telde in 2009 2.777 woningen (Gemeente Arnhem 2010). De woningvoorraad in het
Spijkerkwartier bestaat uit één derde koopwoningen en tweederde huurwoningen, zie tabel 3.3. Binnen
de huursector is het corporatiebezit iets minder dan het particuliere bezit. In verhouding tot heel Arnhem
heeft het Spijkerkwartier een groot aandeel particuliere huur en klein aandeel koopwoningen en
corporatiebezit.
Tabel 3.3: Percentage particuliere huur, koop en corporatiebezit in het Spijkerkwartier en Arnhem in 2009.
Particuliere huur

Koop

Corporatiebezit

Onbekend

Totaal

Spijkerkwartier

37,3%

33,2%

28,2%

1,3%

100,0%

Arnhem

17,9%

41,6%

39,6%

0,8%

100,0%

Bron: Gemeente Arnhem, 2010.
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Met 52 woningen per hectare kent het Spijkerkwartier een hoge woningdichtheid (Gemeente Arnhem
2009). Het Spijkerkwartier voldoet aan de criteria van Smith (1996) dat een wijk in aanmerking kan komen
voor het gentrification proces als het een dichte bebouwing heeft, zodat veel huishoudens gehuisvest
kunnen worden. De gemiddelde woningbezetting in het Spijkerkwartier was in 2000 2.09 en steeg licht tot
2.12 in 2008 terwijl in Arnhem een lichte daling plaats vond, van 2.19 in 2000 naar 2.16 in 2008
(Gemeente Arnhem 2009). Tabel 3.4 geeft een overzicht van de woningtypen in het Spijkerkwartier en
Arnhem. Uit deze tabel blijkt dat het Spijkerkwartier een groot aandeel appartementen, bovenwoningen
en benedenwoningen heeft. De rijwoningen, hoekwoningen en vrijstaande woningen komen in
verhouding nauwelijks voor in de wijk. Dit komt overeen met de voornamelijk herenhuizenbebouwing en
hoge woningdichtheid. Uit de woningvoorraad blijkt dat het Spijkerkwartier geschikt is voor gentrification,
gentrifiers worden juist aangetrokken tot appartementen, boven‐ en benedenwoningen en niet zozeer tot
rijwoningen, hoekwoningen en vrijstaande woningen. Ook het grote aandeel in de particuliere
huursegment kan wijzen op gentrification.
Tabel 3.4: Percentage typen woningen in het Spijkerkwartier en Arnhem in 2009.
Spijkerkwartier

Arnhem

Rijwoning

6,8%

30,1%

Flatwoning

19,0%

20,1%

Appartement

40,2%

13,3%

Hoekwoning

1,6%

11,2%

2onder1 kap woning

0,4%

7,4%

Bovenwoning

12,5%

6,1%

Benedenwoning

9,0%

4,6%

Vrijstaande woning

0,2%

2,4%

Overig / onbekend

10,2%

4,9%

Totaal

100,0%

100,0%

Bron: Gemeente Arnhem, 2010.

Woonomgeving
In het Spijkerkwartier is een mix van culturele, commerciële, sport, recreatieve en onderwijs
voorzieningen en diensten te vinden. De meest voorzieningen zijn gevestigd aan de Steenstraat en de
Hommelstraat. Daarnaast is er een vernieuwd buurtcentrum in een oude textielfabriek in de wijk te
vinden. In 2003 telde het Spijkerkwartier 559 bedrijfsvestigingen en dit aantal nam met 6.6% toe naar 596
bedrijfsvestigingen in 2007 (Gemeente Arnhem 2009). Uit de Wijkmonitor 2009 blijkt dat bewoners
tevreden oordelen over de voorzieningen in de wijk. Gemiddeld gaven de bewoners een 7.5 voor de
voorzieningen in hun wijk. Het hoogste cijfer over alle wijken in Arnhem, gemiddeld gaven Arnhemmers
een 6.9 voor de voorzieningen in hun wijk. In het Spijkerkwartier is weinig groen in de straten te vinden
omdat het een dichtbebouwde wijk is. In de oorspronkelijke uitbreidingsplannen voor het Spijkerkwartier
was relatief weinig ruimte voor groen gereserveerd aangezien de wijk aan de rand van de stad lag
(Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2005). In het Spijkerkwartier zijn wel negen openbare tuinen te
vinden, die grotendeels door bewoners worden onderhouden. Toch blijkt uit de Wijkmonitor 2009 dat
relatief veel mensen (ongeveer een derde) ontevreden is met het hoeveelheid groen in hun
woonomgeving. Daarnaast kan vermeld worden dat de inwoners van het Spijkerkwartier en het Centrum
de minste contacten met hun buren en buurtgenoten hebben (Gemeente Arnhem 2009). In het
Spijkerkwartier zijn dan ook relatief weinig vrijwilligers actief (Gemeente Arnhem 2009). Daarentegen
kent het Spijkerkwartier wel diverse werkgroepen die zich op verschillende gebieden inzetten voor de wijk
(Spijkerkwartier 2011). Gerelateerd aan het aantal woningen in de wijk wordt duidelijk dat in het
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Spijkerkwartier en nog twee Arnhemse wijken relatief meer diefstal en inbraken in woningen plaatsvinden
dan in andere wijken (Gemeente Arnhem 2009).
De gentrification die in het Spijkerkwartier plaats vindt kan niet alleen in verband worden gebracht met
de bevolkingssamenstelling en de woningvoorraad, maar kan ook in verband worden gebracht met de
waarneming van verloedering en de algemene evaluatie van de wijk die bewoners gaven in de
Wijkmonitor 2009. De verloedering2 is tussen 2001 en 2007 afgenomen in het Spijkerkwartier, relatief
meer bewoners zien vooruitgang (Gemeente Arnhem 2009). Daarnaast is het kental algemene evaluatie
woonbuurt3 tussen 2001 en 2007 het meest toegenomen in het Spijkerkwartier wat duidt op de meeste
verbetering over alle Arnhemse wijken.

2

Verloedering is een maat die is samengesteld op basis van meningen over de mate van bekladding van muren en/of

gebouwen; vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes; rommel op straat en hondenpoep op straat (Gemeente Arnhem
2009, p.56).
3

Het kental algemene evaluatie woonbuurt is berekend op basis van vier stellingen: De mensen in deze buurt blijven hier graag

wonen; Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen; Als het maar enigszins mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen;
Het is vervelend om in deze buurt te wonen. Daarnaast is gevraagd: Vindt u de buurt waarin u woont een zeer prettige, een
prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? (Gemeente Arnhem 2009, p.55).
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Hoofdstuk 4 Onderzoeksmethodiek
Om de betrouwbaarheid en validiteit van deze kwalitatieve studie te verhogen wordt in dit hoofdstuk
ingegaan op de methodische verantwoording. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat is gedaan, hoe het
is gedaan en waarom het is gedaan. In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de onderzoeksstrategie en het
onderzoeksontwerp. De methode van dataverzameling wordt uiteengezet in paragraaf 4.2.

4.1 Onderzoeksstrategie en onderzoeksontwerp
Om meer inzicht te krijgen over de percepties van bewoners wordt kwalitatief onderzoek uitgevoerd.
Kwalitatief onderzoek als onderzoeksstrategie geeft fundamentele informatie doordat kan worden
ingegaan op de achterliggende motivaties, opvattingen, meningen, ervaringen en wensen van de
bewoners. Dit onderzoek is meer geschikt voor kwalitatief onderzoek in plaats van kwantitatief onderzoek
gezien percepties subjectief zijn en per individu verschillen. Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden wordt als onderzoeksontwerp een case study uitgevoerd. Bij een case study wordt een
gedetailleerde en intensieve analyse gedaan van een afzonderlijke case (Bryman 2008). Hierdoor kan
binnen een specifieke situatie, in dit geval een wijk, geoordeeld worden over gentrification. Het
Spijkerkwartier is geselecteerd als case study om een drietal theoretische en empirische redenen. Ten
eerste omdat er weinig wetenschappelijke kennis bestaat over gentrification in kleinere provinciale
steden. Om deze onbalans in de literatuur te verkleinen is gekozen om gentrification in een non‐globale
stad te onderzoeken. Arnhem is de hoofdstad van de provincie Gelderland en behoort daarbij tot één van
de non‐globale Nederlandse steden. Ten tweede vindt in de Arnhemse wijk het Spijkerkwartier
gentrification plaats (Smets en Van Weesep 1995; Gemeente Arnhem 2009). Tevens werd in het vorige
hoofdstuk duidelijk dat het Spijkerkwartier voldoet aan het fasenplan ontwikkeld door Smith (1996). Ten
derde vormt Arnhem een interessante case omdat er nog maar weinig empirisch onderzoek is gedaan
naar gentrification in deze stad. In het vorige hoofdstuk is de wijkcontext van het Spijkerkwartier verder
toegelicht. Met behulp van een case study kan men nieuwe ideeën genereren en theorieën ontwikkelen
die bruikbaar zijn voor verder onderzoek. Een case study is dus erg belangrijk bij exploratief onderzoek.
Deze studie is voornamelijk gericht op exploratief onderzoek, omdat er nog maar weinig kennis aanwezig
is over de percepties van bewoners over de veranderingen in de wijk ten gevolge van gentrification. Door
een bepaald fenomeen goed te bestuderen en observeren, kan veel kennis vergaard worden over hoe iets
werkt. Met deze kennis en observaties kunnen bijvoorbeeld nieuwe hypothesen worden opgesteld voor
verder onderzoek. Het nadeel van een case study is dat de externe validiteit laag is waardoor
generalisering lastig is (Bryman 2008). Hierdoor is het lastig om directe conclusies te trekken over de
percepties over veranderingen in alle non‐globale Nederlandse steden. De uitkomsten zijn weliswaar
gebaseerd op de oorspronkelijke veldsituatie, maar kunnen wellicht uit de context worden belicht. Zo
worden die uitkomsten toepasbaar in andere, soortgelijke situaties en bevorderen ze de theorievorming
op dit gebied. Het onderzoek kan belangrijke inzichten opleveren voor andere vergelijkbare wijken in
Nederland, ook zijn die niet onderzocht.

4.2 Methode van dataverzameling
Voor het verzamelen van de data om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van
interviews. Interviews zijn namelijk uitermate geschikt om inzicht te krijgen in de percepties en ervaringen
van individuen. Het gaat hierbij om primaire methode van dataverzameling, de gegevens zijn door de
onderzoeker zelf verzameld. Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van een semigestructureerde vorm
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van interviewen. Hierdoor zijn onderwerpen gedeeltelijk vastgelegd. Zodoende zijn onderwerpen
behandeld waarover meer informatie vereist is, maar is er ook ruimte voor participanten om
onderwerpen aan te dragen die zij belangrijk vinden. Hierbij werd gebruik gemaakt van een topiclist. De
onderwerpen op deze topiclist komen overeen met de onderzoeksfactoren die zijn opgenomen in het
conceptueel model. De fysieke veranderingen hebben betrekking op de vernieuwing van de fysieke
structuur, tegengaan van leegstand en de omzetting van woningen. De economische veranderingen gaan
in op de verandering van lokale voorzieningen en diensten, toename van de vastgoedwaarde en het
verlies van betaalbare huisvesting. Displacement, veranderende sociale cohesie, verschillen in leefstijl,
criminaliteit, rolmodellen en de afname van de stigmatisering van de wijk zijn besproken bij de sociale
veranderingen. Volgens het literatuuronderzoek werden deze variabelen gezien als gevolgen van
gentrification voor bewoners. Participanten werden gevraagd óf en hoe zij de fysieke, economische en
sociale veranderingen hebben ervaren in het Spijkerkwartier. Tevens is gevraagd aan participanten wat
volgens hen de belangrijkste verandering in de wijk is geweest en wat nog belangrijke veranderingen
kunnen worden in de toekomst. In het kader van een onderzoek naar de woonvoorkeuren is gevraagd
waarom participanten in de wijk zijn komen wonen en waardoor zij zich aangetrokken voelen tot het
Spijkerkwartier.
Een tweede type interview zijn gehouden met stakeholders. Het gaat hierbij om deskundigen van de
woningcorporatie Portaal en woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem, die beide woningen bezitten in
het Spijkerkwartier. Deze personen zijn geselecteerd op basis van hun kennis van de ontwikkelingen in de
wijk, evenals hun betrokkenheid binnen de lokale gemeenschap. Deze interviews zijn gebruikt om een
breder beeld te krijgen van de veranderingen in het Spijkerkwartier en voor het verkrijgen van de
benodigde data over de wijk.
Sampling
Voor het werven van participanten is gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode of netwerkmethode.
Hierbij is geprobeerd om via de eerste participanten namen te krijgen van andere bewoners die ook
benaderd kunnen worden. In de beginfase werden een aantal bewoners geïnterviewd die actief zijn in de
wijk, die zich bezig houden met de opzet van een nieuw buurthuis of actief zijn in één van de
werkgroepen. Om een evenwichtig beeld te krijgen van de wijk is via deze actieve mensen gezocht naar
minder of niet actieve bewoners. Telefonisch of via de mail zijn bewoners gevraagd mee te doen aan dit
onderzoek. De interviews zijn afgenomen in de periode april en mei 2011. De meeste interviews zijn
afgenomen in buurthuis ‘De Lommerd’ in het Spijkerkwartier. Dit buurthuis is middenin de buurt
gevestigd en bekend bij de meeste bewoners. Enkele interviews zijn op verzoek van bewoners bij hun
thuis of op hun werkplaats afgenomen. De duur van de interviews lag tussen een half uur tot een uur,
afhankelijk van hoeveel bewoners konden vertellen over de wijk. Veel bewoners die werden gevraagd
waren bereid om mee te werken aan dit onderzoek. Enkele bewoners die zijn benaderd konden vanwege
tijdgebrek helaas geen medewerking verlenen.
Participanten
In totaal zijn er 18 interviews gehouden. Na 18 interviews lijkt het verzadigingsniveau te zijn bereikt. Bij de
analyse van de gegevens kwamen nauwelijks nieuwe bevindingen naar voren. Daarnaast is het vanwege
de beperkte tijd en middelen niet mogelijk om het aantal interviews uit te breiden. Alle participanten
wonen in de Spijkerbuurt of Boulevardwijk, het deel van het Spijkerkwartier waar gentrification plaats
vindt. De meeste participanten wonen aan de Parkstraat en de Kastanjelaan. Maar ook bewoners aan de
Driekoningensdwarsstraat, Spijkerstraat, Prins Hendrikstraat, Het Nieuwe Land, Thorbeckestraat,
Gravenstraat en de Emmastraat zijn gehoord. Sommige participanten hebben op meerdere locaties in het
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Spijkerkwartier gewoond. Participanten wonen dus verspreid over de wijk. Omdat de plaats van de
woning de percepties van bewoners kan beïnvloeden is het belangrijk om bewoners verspreid over de
hele wijk te ondervragen. De woonduur van de participanten varieert van anderhalf jaar tot 53 jaar. Ook
zijn er participanten die teruggekeerd zijn naar de wijk, dus die er voor een tweede keer in de wijk wonen.
De gemiddelde woonduur van de participanten is 22 jaar. Aan de interviews hebben acht vrouwen en tien
mannen meegewerkt. Hun beroepen variëren van werkzaam bij Defensie, docent, in de zorg, zelfstandig
ondernemer tot kunstenaars en werkloos. De leeftijd van de participanten varieert van 18 tot en met 65.
Dit wijkt lichtelijk af van de leeftijdsopbouw van het Spijkerkwartier met haar hoge aandeel studenten, zie
tabel 3.2 voor de leeftijdsopbouw. De focus van dit onderzoek ligt op percepties van bewoners over
wijkveranderingen. Daarom is tijdens deze studie bewust gekozen om bewoners te interviewen die al
langere tijd in de wijk wonen en veranderingen hebben meegemaakt. Studenten en starters vallen buiten
deze doelgroep.
Data‐analyse
De gegevens bij dit onderzoek bestaan uit interviews. De interviews zijn opgenomen met een voice
recorder en de geluidsregistraties zijn getranscribeerd. Transcriberen draagt bij tot een grotere mate van
nauwkeurigheid in het vastleggen van algemene thema’s en gevoelens, met name dat de exacte woorden
van bewoners van belang zijn bij het begrijpen van hun percepties over de veranderingen in de wijk. In de
volgende empirische hoofdstukken 5, 6 en 7 zijn veel van deze directe citaten opgenomen. De transcriptie
was een tijdrovende activiteit en leverde een grote hoeveelheid tekst op die nauwkeurig is doorgenomen.
De analyse is gebeurd door middel van coderen, het proces waarbij gegevens worden gecategoriseerd en
worden benoemd met één of meer trefwoorden. De constante vergelijking, oftewel de permanente
vergelijking van de onderzoekgegevens, is een belangrijk principe tijdens de analyse. Het transcriberen
vond plaatst in dezelfde periode als het afnemen van de interviews. Hierdoor kon worden ingesprongen
op interessante onderwerpen die tijdens het transcriberen aan het licht kwamen. Tijdens de verwerking
van de empirische gegevens zijn de eigen bevindingen met de resultaten van voorafgaand onderzoek
vergleken. De bevindingen zijn opgenomen in de volgende hoofdstukken.
Deze studie maakt onderdeel uit van een groter project. Parallel aan dit onderzoek is een onderzoek naar
de woonvoorkeuren van bewoners uitgevoerd. Hierbij wordt onder andere gekeken waarom bewoners in
gentrification wijken willen (blijven) wonen. Hierbij is dezelfde case study gebruikt waardoor de
dataverzameling in samenwerking is uitgevoerd. Van het voordeel van tijdsbesparing was nauwelijks
sprake aangezien de interviews uit twee delen bestaan, één deel over de percepties en één deel over de
woonvoorkeuren. Hoewel de transcriptie kon worden verdeeld over twee onderzoekers gaf dit nauwelijks
tijdsvoordeel aangezien de interviews in verhouding ook dubbel zo lang waren. De samenwerking leverde
wel voordelen op als het gaat om het benaderen van participanten, opzoeken van data en aanvullingen
tijdens de interviews. Voor de onderzoeksresultaten over de woonvoorkeuren wordt verwezen naar de
master thesis genaamd: ‘Van rosse buurt naar yuppenwijk’ (Hulsbergen 2011).
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Hoofdstuk 5 Fysieke gevolgen van gentrification
In dit hoofdstuk wordt begonnen met het empirische deel van het onderzoek. In dit deel worden de
bevindingen beschreven over de percepties over de gevolgen van gentrification. In dit hoofdstuk zullen de
percepties over de fysieke gevolgen worden geanalyseerd, de economische en sociale gevolgen komen
aan bod in de volgende hoofdstukken. Fysieke gevolgen zijn in dit onderzoek gedefinieerd als
veranderingen in de fysieke structuur van de woonomgeving. Het gaat hierbij om veranderingen die
waarneembaar zijn met het oog op het gebied van de woningvoorraad en de openbare ruimte. Zoals het
onderstaande conceptueel model laat zien wordt in dit hoofdstuk gekeken naar hoe bewoners aankijken
tegen de vernieuwing van de fysieke structuur, het tegengaan van leegstand en de omzetting van de
woningen. Deze onderzoeksfactoren vormen de indeling van dit hoofdstuk.

5.1 Fysieke structuur
Volgens de literatuur is het meest duidelijke fysieke gevolg van gentrification de vernieuwing van de
fysieke structuur van een wijk. Ten eerste kan er een vernieuwing van de fysieke structuur plaatsvinden
door renovaties van oude vervallen panden wat leidt tot een opwaardering van de fysieke uitstraling van
de wijk (DeGiovanni 1984; El Kalache et al., 2004). In de jaren ’70 en begin jaren ‘80 waren veel panden in
het Spijkerkwartier in zeer slechte staat. Veel panden kende achterstallig onderhoud waardoor de wijk
een verloederde indruk had, zie bijvoorbeeld figuur 5.1. Een mannelijke bewoner, die sinds 1984 aan de
Parkstraat woont, omschrijft de staat van de panden als volgt:
‘‘Toen ik hier kwam in de jaren ’80 was het het eind van een periode dat het hier nog een
zooi was. Het was een heel vieze wijk! Heel veel panden waren wrakken, dat kon je zien,
daar was tien jaar lang alleen maar drugs in gebruikt en gedeald enzovoort. Echt letterlijk
stront op de vloeren, en dat werd in korte tijd opgeknapt.’’
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Tijdens en vooral nadat de prostitutie in 1984 naar het oosten van de wijk verplaatste werden veel
panden in de wijk gerenoveerd, zie figuur 5.2. In eerste instantie gebeurde dit door de gemeente en
woningcorporaties. Zij kochten onder andere voormalige prostitutiepanden op en renoveerde deze.
Particulieren werden gestimuleerd door gemeentelijke subsidies en de Verbouwwinkel, waar bewoners
advies konden krijgen. Enkele participanten hebben hier nog gebruik van gemaakt. Zo laat een mannelijke
participant die in 1988 zijn huis aan Spijkerstraat heeft gekocht het volgende weten:

‘‘In de jaren ’80 was de wijk in een opbouwfase, veel wijkbewoners waren aan het klussen
en een voorziening die er toen was was een opbouwwinkel, een verbouwwinkel. Deze
werd gefinancierd door de gemeente en ik heb er zelf ook gebruik van gemaakt, toen ik
mijn huis kocht in 1988.’’
Hierdoor werd de trend van renoveren van panden voortgezet. Veel participanten ervaren het opknappen
van panden als een belangrijke positieve ontwikkeling in de wijk. Hierdoor is de uitstraling van de wijk
beter geworden en ook de vastgoedwaarde ging stijgen, meer hierover in het volgende hoofdstuk. Een
vrouw, die al 30 jaar op verschillende plaatsen in het Spijkerkwartier heeft gewoond, maakt duidelijk dat
naast de verdwijning van de prostitutie het opknappen van de panden een belangrijke verandering is
geweest in het Spijkerkwartier: ‘‘Het opknappen van de huizen was ook een grote verandering’’. De
meerderheid van de panden in het voormalige prostitutiegedeelte in het oosten van de wijk (rond de
Dullerstraat) worden momenteel opgeknapt. De prostitutie moest hier vijf jaar geleden verdwijnen en wat
achterbleef was een groot aantal vervallen panden. Het heeft even geduurd maar de gemeente heeft een
aantal panden opgekocht en doorverkocht aan particulieren en projectontwikkelaars met de clausule dat
de panden volledig in oude stijl gerenoveerd moeten worden. Momenteel zijn de meeste panden
gerenoveerd en worden binnenkort op de markt gebracht, zie figuur 5.3 en 5.5. Hier zijn participanten
positief over. Een 54‐jarige vrouw die sinds zes jaar aan de Prins Hendrikstraat woont vertelt:
‘‘Wat ik inderdaad wel belangrijk vind is dat heel veel huizen worden opgeknapt. … Dat valt
me wel op. Zeker dat gebied waar die hoeren nu allemaal weg zijn. Daar moet nog wel heel
veel gebeuren. Maar ik merk wel dat daar actief in gezocht wordt en gekeken wordt wat kan
en wat niet kan.’’
De ontwikkeling van het voormalige prostitutiegebied gaat gepaard met gewenste veranderingen. Zo
hopen enkele bewoners dat het aanbod van woningen ook geschikt wordt voor gezinnen met kinderen en
ouderen, omdat deze groepen ondervertegenwoordigd zijn in het Spijkerkwartier. Een 54‐jarige vrouw die
al 30 jaar op verschillende plekken in het Spijkerkwartier heeft gewoond vertelt hier het volgende over:
‘‘De hoerenbuurt, het achterste gedeelte, wordt nu meer bewoonbaar gemaakt. Ik hoop dat er
meer voor ouderen wordt gebouwd. We hebben nu sinds een jaar of 8 de Herbergier in de
wijk, voor demente ouderen. Maar verder weinig ouderen voorzieningen, mensen die niet
meer voor zichzelf kunnen zorgen moeten de wijk uit en dat zal wel erg jammer zijn. Ik hoop
dat het op kleinschalig gebied kan in de wijk. Waar de hoeren hebben gezeten is ook weinig
verkeer, hier zijn misschien ook wel mogelijkheden voor gezinnen met kinderen. En je zit dan
ook vlak bij Thialf [kinderspeelplaats], de Thiemestraat is daar erg kinderrijk. Het zou wel fijn
zijn als daar gezinnen met kinderen kunnen komen, het moet wel een gemêleerde wijk
blijven.’’
Sommige bewoners merken op dat het opknappen van dit deel van de wijk een langzaam proces is. Een
vrouw die negen jaar in het Spijkerkwartier woont heeft het idee dat:
‘‘Het gaat alleen erg langzaam vind ik. Ik had gedacht dat het wat sneller zou gaan, maar
misschien is dat gewoon mijn eigen idee. … Ik had gedacht nadat ze [de prostituees] weg

Zijn veranderingen verbeteringen?

47

waren dat, zo werd het voor mijn gevoel gebracht, van nu gaan we het opknappen en
verkopen’’.
Inmiddels zijn, op enkele panden na, de meeste panden opgeknapt in de wijk waar alle participanten
positief over zijn. Het opknappen van de panden is voor veel bewoners een belangrijke verandering
geweest. Het wordt gezien als een zichtbare verbetering van het Spijkerkwartier.

Figuur 5.1: 2de Spijkerdwarsstraat omstreeks 1975
(Spijkerkwartier 2011).

Figuur 5.2: 2de Spijkerdwarsstraat.

Figuur 5.3: Gerenoveerd pand aan de Karel v. Gelderstraat.

Figuur 5.4: Verloederd pand aan de Karel van Gelderstraat.

Figuur 5.5: Voormalige prostitutiepanden aan de
Dullerstraat.

Figuur5.6: Renovatie / onderhoud aan de Kastanjelaan.
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Ten tweede kan er een vernieuwing van de fysieke structuur plaatsvinden door het opknappen en
herinrichten van de openbare ruimte waardoor de fysieke structuur en uitstraling van de wijk verbeterd.
Op dit moment zijn de participanten over het algemeen niet zo enthousiast over de openbare ruimte in
de wijk. Een aantal participanten melden dat de winkelstraat de Steenstraat wordt opgeknapt, wat als een
positieve verandering wordt ervaren. In het kader van het Winkelstraatmanagement wordt de openbare
ruimte in de Steenstraat opgeknapt, zie figuur 6.2. Ook andere buiten de binnenstad gelegen
winkelstraten in de Spoorhoek, Sint Marten en Klarendal worden opgeknapt. Participanten melden dat de
laatste jaren weinig veranderingen zijn aangebracht aan de openbare ruimte, op de Steenstraat na. Het
straatbeeld wordt nu gekenmerkt door een jaren ’80 uitstraling met veel beton, zie figuur 5.2. Gekeken
naar de toekomst denken de participanten dat de openbare ruimte beter zal worden de komende jaren
vanwege het Buiten Gewoon Beter project van de gemeente Arnhem. Het Buiten Gewoon Beter is een
gemeentelijke breed project waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte in verschillende Arnhemse
wijken op peil wordt gebracht. Per wijk wordt de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte
weggewerkt. Vanwege dit project verwachten participanten dat de openbare ruimte in de wijk in
positieve zin zal gaan veranderen. De meningen in hoeverre dit een positieve uitwerking heeft zijn
verdeeld. Sommige bewoners hebben vanwege de bezuinigingen geen hoge verwachtingen van het plan
en zijn bang voor een uitgekleed plan, terwijl andere bewoners vertrouwen hebben dat de volledige
openbare ruimte in de wijk wordt opgeknapt. Het volgende citaat van een mannelijke bewoner die
betrokken is bij de Werkgroep Spijkerkwartier maakt dit als volgt duidelijk:
‘‘Alles wordt herbestraat enzovoorts. Maar omdat we beschermd stadsgezicht hebben zijn
ze ook verplicht om daar rekening mee te houden met herbestrating. Die lelijke paaltjes
gaan weg, betonnen klinkertjes gaan weg, die rare betonnen randen gaan weg, die rare
lantarenpalen uit 1981 daarvoor komen andere lantarenpalen. Dus je krijgt straks een beter
straatbeeld, het is straks niet zo dat huizen vanbinnen zijn opgeknapt, voortuintjes zijn
opgeknapt, maar dat de straten nog steeds verrommeld zijn. Dit is het typische straatbeeld
uit 1983, toen waren we er heel blij mee. Daarvoor was er 70 jaar niks aangedaan. De
afgelopen 30 jaar is niets geïnvesteerd in de openbare ruimte. Dat gaan we nu doen, dat
betekend dat straks de straten heel mooi zijn. En daar ben ik heel blij mee. … Ik denk dat het
heel goed is voor het verkeersluw maken van de wijk. Het verkeer wordt ook aangepakt.’’
In het kader van het Buiten Gewoon Beter project is de gemeente Arnhem van plan om alle bomen in de
Kastanjelaan, Parkstraat, Emmastraat en de Hertogstraat te verwijderen. Een groot deel van de
participanten is het hier niet mee eens, ook al is de gemeente van plan om nieuwe bomen terug te
planten. Dit deel van het Buiten Gewoon Beter project is voor veel participanten een negatieve
verandering. Een bewoonster aan de Kastanjelaan en betrokken bij het Buiten Gewoon Beter project
vertelt:
‘‘De bomen die verdwijnen dan ook allemaal. En dat zorgt meteen wel voor een heel ander
beeld. Nou komen die misschien ook wel weer terug, dat is de vraag, daar zijn we als buurt
ook mee bezig met de gemeente, omdat wij met z’n alle willen dat die bomen ook weer
terug komen. Maar goed, dat zorgt wel voor een heel ander beeld, ik zou het heel erg vinden
want dan is de Kastanjelaan ineens de Kastanjelaan niet meer. Dat zijn een aantal dingen die
een aantal mensen, waaronder ik, wel belangrijk vinden.’’
Leden van de Groengroep, als vertegenwoordiger van de bewoners, laten weten dat het probleem is dat
de gemeente niet aangeeft hoeveel bomen er terug komen terwijl bewoners boom voor boom willen.
Daarnaast speelt het probleem dat het volume van het groen pas na 30 á 40 jaar terug is. Bewoners willen
compensatie voor het feit dat ze 30 á 40 jaar lang tegen kale straten aan moeten kijken. Het idee van de
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Groengroep is dat ze zo min mogelijk bomen kwijt willen. Hoe de openbare ruimte, en daarmee het
straatbeeld met de bomen, zal veranderen is nog maar de vraag, evenals hoe bewoners deze verandering
zullen ervaren.
Samenvattend is de fysieke structuur deels veranderd in positieve zin. Het opknappen van de oude
vervallen panden is een belangrijke verandering geweest voor de opwaardering van de wijk, wat
overeenkomstig is met de literatuur (DeGiovanni 1984; El Kalache et al., 2004). Dit wordt door bewoners
als een positieve verandering ervaren. Daarentegen zijn bewoners niet zo positief over de openbare
ruimte op dit moment, maar die zal de komende jaren veranderen. In hoeverre dit positief zal uitpakken is
mede afhankelijk van het kappen en terugplanten van de bomen.

5.2 Leegstand
Volgens de literatuur begint het proces van gentrification vaak in wijken waar relatief veel leegstaande
panden zijn (Smith 1996). Door de intrek van nieuwe huishoudens wordt de leegstand van panden
tegengegaan. Langdurige leegstand leidt namelijk vaak tot verloedering van een wijk en het aantrekken
van criminaliteit. Door gentrification wordt leegstand van panden tegengegaan. In het Spijkerkwartier
heeft leegstand nooit echt een grote rol gespeeld. In de jaren ’70 werd een groot deel van de wijk
gebruikt voor prostitutie. Na de concentratie van de prostitutie in 1984 in het oosten van de wijk (rond de
Dullerstraat) heeft de gemeente een groot aantal van de panden opgekocht. Voor deze panden was niet
direct een nieuwe bestemming. Het was een meerjarig proces voordat deze panden werden opgeknapt
en in gebruik werden genomen. Maar toch heeft leegstand volgens enkele bewoners die al lang in de wijk
wonen nooit een grote rol gespeeld in het Spijkerkwartier. Een mannelijke bewoner die al 41 jaar in de
wijk woont en woonachtig is aan de Emmastraat vertelt het volgende over de leegstand in het
Spijkerkwartier:
‘‘In het begin, in de jaren ’70 nog wel. Het punt was, één, doordat de woonomstandigheden
hier verslechterde trokken de mensen weg. Twee, er was geen bestemmingsplan, dus alles
was vrij. Panden achter in de Parkstraat die werden door een matrassenhandel gebruikt als
pakuizen. De matrassenfabriek die gebuikte de woonhuizen gewoon als opslag voor
goederen.’’
In die periode werden panden die leeg kwamen te staan in de wijk meestal gekraakt. Het kraken van
panden was in de jaren ’80 een bekend fenomeen in Nederland. Slechtere panden werden in het kader
van de stadsvernieuwing gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Twee bewoners vertelde dat zij in hun
jonge jaren panden hebben gekraakt in het Spijkerkwartier. Eén van de voormalige krakers, een 54‐jarige
vrouw die nu in de Spijkerstraat woont, vertelt;
‘‘In de gekraakte panden hebben we gezorgd dat er gaskachels in kwamen, dat scheelde in
punten. We streden voor betaalbare woningen in de wijk. Maar als je niet van begin af aan
bij de projectontwikkelaars een vinger in de pap hebt kom je niet verder. Wij hebben toen
veel gedemonstreerd en we zijn toen gaan verhuizen omdat een huis centrale verwarming
kreeg. En dan ga je meteen met de huren omhoog.’’
Het kraken van panden zorgde ervoor dat panden niet leeg stonden en een functie hadden. De laatste
jaren speelt leegstand eigenlijk ook geen grote rol in de wijk. Het merendeel van de voormalige
prostitutiepanden wordt momenteel gerenoveerd. Daarnaast staan wel een aantal panden te koop, maar
er is weinig tot geen langdurige leegstand van panden die op den duur voor verloedering kunnen zorgen.
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Samenvattend is leegstand nooit echt een belangrijk onderwerp geweest in het Spijkerkwartier. Daarom is
het gevolg van leegstand tegengaan door gentrification niet zozeer aan de orde.

5.4 Omzetting van woningen
In de literatuur wordt gesproken over de omzetting van kleine en onderverdeelde wooneenheden tot
grotere wooneenheden geschikt voor meer welgestelde huishoudens als gevolg van gentrification
(Atkinson 2002). In het Spijkerkwartier is echter een tegenovergestelde trend zichtbaar. De laatste jaren is
een ontwikkeling gaande waarbij grote wooneenheden juist worden omgezet tot kleinere
appartementen. Dit komt mede door de woningvoorraad van de wijk. In het Spijkerkwartier staan veel
grote dure herenhuizen waardoor ze onbetaalbaar zijn voor veel huishoudens. Dit zijn grote mooie
panden die bijvoorbeeld ruimte bieden voor twee gezinnen of een bedrijf en één gezin. Dit soort panden
worden opgekocht en verbouwd tot etagewoningen. De woningsplitsing wordt door enkele bewoners ook
wel omschreven als: ‘‘Panden worden allemaal opgeknipt in kippenhokken en als kleine appartementjes
verkocht’’. In kader 1 zijn twee voorbeelden opgenomen van woningen die recent op de woningmarkt zijn
aangeboden. Beide panden zijn kenmerkend voor de wijk. Het pand aan de Prins Hendrikstraat heeft een
grote oppervlakte met drie woonlagen, kelder en vliering (Funda 2011a), waarschijnlijk de oorspronkelijke
indeling van de woning. Het pand aan de Spijkerstraat heeft van oorspong vijf woonlagen, maar dit pand
is recentelijk opgedeeld in vijf appartementen, waarvan er één is opgenomen in kader 1. De prijzen van
deze appartementen liggen tussen de €135.000 en €169.000 en hebben een woonoppervlakte tussen de
36m² en 57m² (Funda 2011b). Veel participanten zien dit fenomeen van opsplitsing van woningen in de
wijk gebeuren. Bewoners geven aan dat dit een onvermijdelijke reactie is gekeken naar de Nederlandse
woningmarktsituatie in combinatie met de woningvoorraad van de wijk. Een mannelijke bewoner van de
Emmastraat die al 41 jaar in de wijk woont vertelt: ‘‘Ja, dat is gewoon een reactie, want het is niet meer
op te brengen. Het is een soort onvermijdelijke consequentie van het feit dat die prijzen van die huizen zo
zijn.’’ De percepties over de woningsplitsing zijn gemengd maar doorgaans negatief. Het wordt als positief
gezien omdat huishoudens met een kleine portemonnee ook in het Spijkerkwartier kunnen (blijven)
wonen. ‘‘Het blijft mogelijk voor iedereen om hier een plekje te vinden’’. Anders moeten huishoudens
kapitaalkrachtig zijn om in de wijk te komen wonen waardoor je per definitie een select publiek krijgt.
Door de meeste participanten wordt de opsplitsing van panden minder toegejuicht. Men vindt
voornamelijk dat het nieuwe problemen met zich meebrengt. Het is om meer redenen ongewenst. Een
reden die regelmatig wordt genoemd is dat er geen ruimte meer is voor gezinnen met kinderen vanwege
de relatief kleine appartementen. Deze appartementen sluiten niet aan bij de woonwensen van gezinnen
met kinderen. Zij willen vaak een grotere woonoppervlak, meerdere slaapkamers en indien mogelijk een
buitenruimte. Op dit moment ligt het percentage woningen dat geschikt is voor gezinnen in het
Spijkerkwartier al veel lager (9%) dan in de rest van Arnhem waar het percentage eengezinswoningen
gemiddeld 53% is. Een mannelijke bewoner, die al 43 jaar op verschillende plekken in het Spijkerkwartier
heeft gewoond en sinds 19 jaar woonachtig is aan de Prins Hendrikstraat, maakt de volgende opmerking
over de woningsplitsing in relatie met gezinnen met kinderen:
‘‘We zijn nu bezig … met de woningsplitsing tegen te gaan. We proberen gezinnen met
kinderen mogelijkheden te bieden in de wijk. Nu worden al die woningen opgekocht door
projectontwikkelaars en gezinnen kopen een etage niet zo gauw, die kunnen niet in een
appartementje van 60 m² wonen. Dus dat is wel een zorg. Gezinnen met kinderen
vertrokken eerst door de prostitutie en nu door de te kleine woningen. Gezien de
woningvoorraad zullen deze ook niet snel terugkeren.’’
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Sommige bewoners wijzen erop dat wanneer de trend van woningsplitsing zich doorzet de
bevolkingssamenstelling steeds eenzijdiger wordt. Dit wordt gezien als ongewenste ontwikkeling. Een 61‐
jarige mannelijke bewoner aan de Driekoningendwarsstraat woont omschrijft de woningsplitsing op de
volgende manier:
‘‘Dan heb je de opsplitsing van panden waar toch wel veel mensen tegen zijn. En dat heeft
direct zijn invloed weer op de samenstelling van de bevolking. Dat zie ik toch wel een beetje
problematisch. Ik voel het nog niet zo, maar het zou makkelijk kunnen als je er over nadenkt
dan is het een slechte zaak als het hele zooitje hier opgedeeld wordt in appartementjes. Dan
krijg je dus een eenzijdige bevolkingssamenstelling. Dat is iets wat me wel zorgen maakt,
maar moeilijk vat op te krijgen is. Er wordt wel aan gewerkt, er is wel een werkgroep
meebezig dat dat zou moeten veranderen.’’
Door het opsplitsen van panden gaat ook het oorspronkelijke karakter van herenhuizen verloren. Een
bewoner die al 27 jaar aan de Parkstraat woont maakt hierover de volgende opmerking: ‘‘Mijn overburen
wonen in een herenhuis en het karakter is helemaal verloren gegaan omdat er wooneenheden gemaakt
zijn van gipsplaten.’’ Daarnaast bieden de opgesplitste woningen geen ruimte meer voor bedrijven en
atelierachtige activiteiten. Terwijl bedrijven aan huis en atelierachtige activiteiten juist zo kenmerkend zijn
voor het Spijkerkwartier en gewaardeerd worden door veel bewoners. De grote panden met verschillende
woonlagen bieden de mogelijkheid om wonen en werken te combineren. Door de opsplitsing van de
woningen kan de bedrijvigheid en atelierachtige activiteiten niet worden uitgebreid in de wijk. Daarnaast
gaat de bewoning van nieuwe appartementen gepaard met de komst van meer auto’s, wat de
parkeerproblematiek in de wijk vergroot. Zoals de bovenstaande citaten al duidelijk maken hebben enkele
bewoners zich verenigd in een werkgroep om de woningsplitsing aan te pakken. En met succes, per 1
januari van dit jaar is een vergunning nodig voor het splitsen van woningen in het Spijkerkwartier (ook in
Sint Marten, Sonsbeek‐Zuid en het Centrum). Hiermee wil de gemeente Arnhem gezinsbewoning
stimuleren en leefbaarheidsproblemen als gevolg van woningsplitsing voorkomen. De aanvragen worden
beoordeeld op de vraag of de wooneenheden die door splitsing ontstaan voldoen aan een minimale
oppervlaktemaat. Elke woning moet beschikken over een minimaal vloeroppervlak (70 m²), berging en
buitenruimte in de vorm van een tuin, balkon of (dak)terras. Ondanks deze wetgeving zijn sommige
bewoners niet gerust aangezien de handhaving te wensen overlaat en onrechtmatige vergunningen
worden afgegeven. Hierdoor wordt ondanks de wetgeving het proces van woningsplitsing voortgezet. Een
54‐jarige vrouw die sinds zes jaar aan de Prins Hendrikstraat woont vertelt hierover:
‘‘Ik vind het ook jammer. Omdat gewoon te snel blijkbaar vergunningen worden afgegeven
zonder dat er goed van tevoren wordt gekeken naar wat is precies de bedoeling van zo’n
pand en wat gaat een nieuwe eigenaar ermee doen. En dat niet gekeken wordt naar het
totaalplaatje. Dan is het een mooi pand, en heel snel worden dan overal muurtjes tussen
geplaatst, en dan heb je vijf zes appartementjes. Ja, dat vind ik wel jammer. Niet dat ik het
de mensen niet gun ofzo, om daar kamers te gaan huren, maar de originele staat, dat vind ik
soms jammer dat dat zo snel verdwijnt. Maar daar proberen ze nu wel wat tegen te doen, er
is geloof ik zo’n actiegroep. Die echt probeert de gemeente er continue op te wijzen van kijk
even naar het splitsingsbeleid.’’
Een mannelijke bewoner, die al 43 jaar op verschillende plekken in het Spijkerkwartier heeft gewoond, en
betrokken is bij de woningsplitsing voegt hier het volgende aan toe:
‘‘Het is weer een discussie die bij de gemeente gevoerd wordt door de werkgroep, de
gemeente geeft veel te veel vergunningen af voor veel te kleine woningen. Allemaal
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ontheffingen van het bouwbesluit. De gemeente bestaat uit twee clubs, een met goede
bedoelingen en die ander ziet geld, verkopen die boel.’’
In de literatuur wordt het proces van omzetting van kleine wooneenheden naar grote wooneenheden
gekoppeld aan een groter aantal bewoners dat displaced wordt dan dat er in de wijk komen wonen. Dit
leidt tot bevolkingsafname in de wijk (Atkinson 2002). Aangezien in het Spijkerkwartier de omgekeerde
trend voordoet van woningopsplitsing neemt de bevolking in de wijk niet af maar juist toe. ‘‘Voor
anderhalve ton koop je een etage, en dat gebeurd nu heel veel. Er zijn de laatste jaren honderden
adressen bijgekomen. Terwijl in principe niks gebouwd is.’’ Voorbeelden hiervan worden duidelijk aan de
hand van figuur 5.7 en 5.8. De bevolkingstoename op zichzelf wordt niet ervaren als een positieve of
negatieve ontwikkeling. Maar wel de gevolgen van de bevolkingstoename zoals de komst van meer
auto’s, wat de parkeerproblematiek in de wijk vergroot.
Samenvattend wijken de woningsplitsing en bevolkingstoename af van de verwachtingen ten aanzien van
de literatuur. Hoewel bewoners inzien dat de woningsplitsing een logisch gevolg is van de
woningmarktsituatie in combinatie met de woningvoorraad in de wijk wordt deze ontwikkeling als
negatief ervaren. Een belangrijke reden is het bevorderen van de eenzijdige bevolkingssamenstelling, de
appartementen zijn niet geschikt voor gezinnen met kinderen, terwijl deze groep nu al sterk
ondervertegenwoordigd is in de wijk. Daarnaast worden de vergroting van de parkeerproblematiek, het
verloren gaan van het oorspronkelijke karakter van herenhuizen en het verminderen van potentiële
woon‐ en werklocaties als negatieve consequenties genoemd als gevolg van woningsplitsing. Enkele
bewoners hebben zich verenigd om de woningsplitsing en de daarbij behorende negatieve gevolgen
tegen te gaan.

Figuur 5.7: Opgesplitste woningen te koop aan de
Spijkerstraat.

Figuur 5.8: Huisnummeraanduiding van opgesplitste woning
aan de Spijkerstraat.
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KADER 1: Aangeboden woningen in het Spijkerkwartier

Figuur 5.9: Woning aan de Prins Hendrikstraat (Funda 2011a).

Figuur5.10: Woning aan de Spijkerstraat (Funda 2011b).

Prins Hendrikstraat 33 ‐ €575.000 k.k.
Omschrijving ‐ In de gewilde woonwijk Spijkerkwartier gelegen
karakteristiek herenhuis gebouwd in ca. 1895 aan rustig weg
en met bedrijfsruimte in de onderbouw. De wijk
Spijkerkwartier
kenmerkt zich
door
karakteristieke
woonhuizen gebouwd in de periode 1870 tot omstreeks 1935,
en is mede daardoor uitgeroepen tot beschermstadsgezicht.
De wijk is gunstig gelegen ten opzichte van winkels, scholen,
gezellige restaurantjes, cafe’s, openbaarvervoer en diverse
prachtige parken. Station Velperpoort en de binnenstad van
Arnhem zijn binnen handbereik. Er zijn diverse uitvalswegen in
de nabije omgeving

Spijkerstraat 160 –II ‐ €150.000 k.k.
Omschrijving ‐ Op zeer gewilde locatie in de wijk
Spijkerkwartier gelegen gerenoveerde karakteristieke
bovenwoning met royaal balkon en ornamenten plafond.
Het appartement maakt deel uit van het statige herenhuis
welke aan de buitenzijde grotendeels gerenoveerd is, zoals
de voorgevel met gevelornamenten, dak en schilderwerk.
Inwendig is praktisch alles vernieuwd met behoud van
karakter, sfeer en authenticiteit, zoals nieuwe keuken,
sanitair, plafonds, wanden, vloeren, elektra, water en
gasleidingen CV combinatieketel met radiotoren en
leidingen etc. Deze bovenwoning is onderdeel van een
kleinschalig appartementencomplex in prachtig project
"Spijckrijck".

Kenmerken
Soort woonhuis
Oppervlakte

Kenmerken
Soort appartement
Oppervlakte

Bovenwoning
43 m² woonopp.

Aantal woonlagen

5 woonlagen (op 3e woonlaag)

Aantal kamers
Bijzonderheden

2 kamers (1 slaapkamer)
Balkon

Soort bouw
Bouwjaar
Specifiek

Bestaande bouw
1900
Beschermd stads‐ of
dorpsgezicht

Aantal woonlagen
Aantal kamers
Bijzonderheden
Soort bouw
Bouwjaar
Specifiek
Verkoopperiode
(Funda 2011a)

Herenhuis, hoekwoning
212 m² woonopp./365 m²
perceelopp.
3 woonlagen, vliering en
kelder
8 kamers (3 slaapkamers)
Tuin, dakterras en
schuur/berging
Bestaande bouw
1895
Beschermd stads‐ of
dorpsgezicht
3½ maand

(Funda 2011b)
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Hoofdstuk 6 Economische gevolgen van gentrification
In dit hoofdstuk wordt verder gegaan met de empirische bevindingen over de percepties over de gevolgen
van gentrification. In dit hoofdstuk zullen de percepties over de economische gevolgen worden
geanalyseerd. Economische gevolgen zijn in dit onderzoek gedefinieerd als veranderingen in de
economische structuur van de woonomgeving. Het gaat hierbij om veranderingen in economische waarde
van de woningvoorraad en het aanbod van voorzieningen en diensten. Zoals het onderstaande
conceptueel model laat zien wordt in dit hoofdstuk gekeken naar hoe bewoners aankijken tegen de
verandering van lokale voorzieningen en diensten, de toename van de vastgoedwaarde en het verlies van
betaalbare huisvesting. Deze onderzoeksfactoren vormen de indeling van dit hoofdstuk.

6.1 Lokale voorzieningen en diensten
De literatuur laat zien dat de lokale dienstverlening binnen de wijk kan veranderen als gevolg van
gentrification. Deze verandering kan duiden op de metamorfose van het karakter en de klantenkring van
diensten en voorzieningen. Daarnaast kunnen nieuwe diensten en voorzieningen ontstaan of bestaande
voorzieningen verdwijnen (Atkinson 2002; Butler 2003; Doucet 2009; Freeman 2006; Henig en Gale 1987).
In het Spijkerkwartier is een mix van culturele, commerciële, sport, recreatieve en onderwijs
voorzieningen en diensten te vinden. De meest voorzieningen zijn gevestigd aan de Steenstraat en de
Spijkerlaan. De meeste bewoners van het Spijkerkwartier ervaren niet veel verandering in de lokale
voorzieningen en diensten in de wijk. Door de jaren is er wel iets veranderd maar hebben zich geen grote
veranderingen voorgedaan. Reacties op de vraag of de lokale voorzieningen en diensten zijn veranderd
zijn onder andere: ‘‘Volgens mij is dat allemaal wel een beetje hetzelfde’’ en ‘‘Ik vind het redelijk gelijk
gebleven’’. Doordat de meeste bewoners weinig tot geen veranderingen hebben ervaren met betrekking
tot de voorzieningen hebben zij ook geen percepties over de verandering. Wel maken bewoners veel
gebruik van de voorzieningen in de wijk en zijn ze positief over het voorzieningenniveau in de wijk: ‘‘In
principe is deze wijk behoorlijk zelfvoorzienend.’’ In het Spijkerkwartier zijn zowel basisvoorzieningen,
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zoals supermarkten, als ook specialiteitzaken te vinden. Veel bewoners wijzen erop dat in de wijk ook een
aantal Turkse winkeltjes zitten (onder andere groentewinkel, theehuis, kapper). Hoewel sommige
respondenten aangeven geen gebruik te maken van deze voorzieningen waarderen zij het wel dat deze
voorzieningen in de wijk gevestigd zijn en horen bij het karakter van de wijk. Kleine zelfstandige
ondernemers worden dus erg gewaardeerd: ‘‘Wij zijn een voorstander van de kleine zelfstandige en die
zijn er heel veel en ik hoop dat dat blijft.’’ Zoals in de literatuur wordt aangegeven kunnen oorspronkelijk
winkeltjes worden weggedrukt of helemaal verdwijnen, wat leidt tot negatieve percepties bij bewoners
(Butler 2003). Hoewel veel bewoners vinden dat het voorzieningenniveau in de wijk op peil is gebleven, is
het verdwijnen van een aantal authentieke winkels voor sommige bewoners een negatieve verandering.
Enkele bewoners merken op dat het voorzieningenaanbod in de Steenstraat veranderd is door de jaren
heen. Een 56‐jarige mannelijke kunstenaar die bijna 30 jaar aan de Kastanjelaan woont vertelt:
‘‘In de Steenstraat dat is wel jammer, daar had je eerst ook nog een geweldige poelier. En
die kunnen dat niet bedruipen en dan is dat toch weer, ja die kunnen niet meer concurreren
als kleine zelfstandige ondernemer. De Steenstraat vind ik zo leuk wanneer er altijd
winkeltjes zijn die niet verbonden zijn aan een grotere keten, zoals de Kruidvat, de Zeeman,
of de Media Markt. Dat zie je nu echt veranderen, en dat is bijna onhoudbaar. Dat zie je in
de Steenstraat gebeuren dat het echt veel moeilijker wordt voor die eigen gekleurde
winkeltjes, dat proberen ze dan wel met hand en tand nu dat te willen bewaren, maar ik
denk dat dat niet meer houdbaar wordt. En dat is dan een verandering waarvan ik dan zeg,
misschien ben ik een ouderwetse man, maar ik vind het zo leuk, winkeltjes die hun eigen
identiteit hebben.’’
En ook een 50‐jarige vrouw, eigenaresse van een café, 16 jaar wondende aan de Kastanjelaan geeft
hetzelfde beeld weer:
‘‘Wat ik jammer vind, vroeger had je in de Steenstraat had je een grotere diversiteit van
kleinere winkeltjes. Visboer, allemaal van die gespecialiseerde winkels, ik hou daar heel erg
van. En die kolossale winkels hebben die plek een beetje overgenomen. En dat vind ik
ontzettend jammer, de Kruidvat, gadverdamme en tig kapperszaken. Eerder was er een
grotere diversiteit. Het heeft met prijzen te maken. Ik houd van gespecialiseerde
winkeltjes.’’
Voor de meeste participanten is het voorzieningenniveau in het Spijkerkwartier is altijd redelijk op pijl
gebleven. Gekeken naar de veranderingen over lange periode dan is het winkelaanbod in het
Spijkerkwartier geleidelijk wat eenzijdiger geworden. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen in de
Steenstraat, een oude uitvalsweg van Arnhem naar Velp en verder naar Zutphen, dat is nu een ander
soort winkelstraat dan een eeuw geleden, zie figuur 6.1. Een bewoner aan de Parkstraat, tevens directeur
van de BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen), vergelijkt de
ontwikkelingen ten aanzien van het voorzieningenaanbod in de Steenstraat met andere steden:
‘‘Maar als je het vergelijkt met andere steden, voor een winkelstraat die vroeger heel
prominent is geweest maar duidelijk buiten het centrum ligt, is het eigenlijk nog heel goed in
de Steenstraat. … Er is een enorme vervlakking en dat is ook voor winkelstraten zoals de
Steenstraat en dan hebben we voorbeelden gezien in andere steden, dat is ook niet meer
terug te draaien. Als die winkels eenmaal weg zijn, of kleine theaters of unieke
horecagelegenheden, dan komen ze nooit meer terug. Er zijn een aantal indicatoren om te
meten of het nog steeds goed gaat met het Spijkerkwartier. Dat is om te kijken hoe het is
met de klandizie van ijssalon Trio in de Steenstraat [zie figuur 6.5], Petri de banketbakker en
dat soort winkels.
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Die zijn echt specifiek en kenmerkend voor Spijkerkwartier?
Die zitten hier vaak al meer dan een eeuw. Die zijn hier ooit begonnen en hebben misschien
ook nog wel één andere vestiging, maar daar komt toch ook weer ander publiek. En zo lang
die behouden blijven, zoals de eetcafés zoals ze hier zijn en kleine theaters, dan gaat het
goed. Zodra er daar één of twee van sluiten dan is het een neerwaartse ontwikkeling. Dat
dreigde dus een aantal jaren gelden te gebeuren. Dat lijkt nu weer te zijn gekeerd. … Maar
het is wel belangrijk dat dat soort zaken behouden blijven. ’’
Nu is het de vraag of de bovenstaande ontwikkelingen in relatie staan met de gentrification die gaande is.
In de literatuur wordt de komst van nieuwe voorzieningen in verband gebracht met dat het aanbod van
nieuwe voorzieningen gericht is op de gentrifiers en niet aansluit op de vraag van de oorspronkelijke
bewoners wat leidt tot negatieve percepties. In het Spijkerkwartier is het voor zelfstandige ondernemers
steeds moeilijker om te concurreren met bekende ketens. Maar dit is in algemeen fenomeen in
Nederland, het is dus maar de vraag in hoeverre dit in verband kan worden gebracht met gentrification.
Het lijkt er niet op dat er een nieuw aanbod voorzieningen bestaat wat gericht is op nieuwe bewoners.
Daarbij komt dat de Steenstraat een verlengende winkelstraat is van de binnenstad waardoor
veranderingen in de Steenstraat afhankelijk zijn van detailhandelontwikkelingen in de binnenstad. Het
aanbod van voorzieningen en diensten wordt dus wel gekenmerkt als uniek voor Spijkerkwartier, met
bijvoorbeeld kleine horeca, Turkse winkeltjes, speciaalzaken en kleine theaters, zie figuur 6.3 tot 6.6. Dit
winkelaanbod wordt erg gewaardeerd door bewoners: ‘‘De theatertjes, dat is natuurlijk een hartstikke
leuke ontwikkeling, en de kleinere eettentjes. Ja, dat is leuk.’’ En ‘‘er zijn kleine theaters in de wijk, om
mensen te ontmoeten. Mensen buiten Arnhem weten niet dat hier een theater is.’’ Dit soort
voorzieningen lijkt wel in relatie te staan met gentrification. De participant van het voorgaande citaat,
directeur van de BNSP, merkt het volgende op over het aanbod voorzieningen en diensten in relatie tot
gentrification in het Spijkerkwartier maar ook in andere globale steden:
‘‘Ik heb ook in andere steden gewoond. In San Francisco, Madrid en Stockholm, daar was
ook sprake van gentrification. Als buitenlander in die steden heb ik altijd erg gewaardeerd
de aanwezigheid van kleine theaters, de wat informele horeca, waar je niet hoeft te
reserveren maar waar je zo naar binnen kunt lopen. En dat is hier in het Spijkerkwartier ook
aanwezig. Dat maakt het waarschijnlijk voor nieuwkomers een hele goed toegankelijke wijk.
In dat kader is het van belang dat alle voorzieningen zoals die er nu zijn, kleinere theaters en
unieke horeca, die niet horen bij grote ketens, dat dat ook behouden blijft. Dat merkte ik
bijvoorbeeld in San Francisco. Daar was het heel moeilijk om in bepaalde wijken, daar was
iedereen zo eigenwijs daar kwam geen keten in, geen Starbucks of McDonald’s of grote
pastaketens, die kwamen er niet omdat alles daar uniek was. Dat heeft het Spijkerkwartier
ook wel een beetje, maar aan de andere kant wordt het economisch ook steeds lastiger voor
een unieke ondernemer om te concurreren tegen ketens. Dat is wel van belang dat dat
unieke hier behouden blijft.’’
Aangezien bewoners weinig (positieve) veranderingen zien in de voorzieningen en diensten zijn in deze
case study geen bevindingen gedaan die de gevonden positieve uitkomsten uit de literatuur bevestigen.
Volgens de literatuur zou de komst van nieuwe voorzieningen, zoals winkels en restaurants, leiden tot
bijvoorbeeld imagoverbetering van de wijk en nieuwe arbeidsmogelijkheden voor oorspronkelijk
bewoners in de wijk (Doucet 2009; Freeman 2006; Byrne 2003; Vigdor 2002). Een kanttekening bij de
gevonden uitkomsten in de literatuur is dat ze geplaatst moeten worden in de context. De economische
gevolgen zijn namelijk erg contextafhankelijk. De literatuur geeft ook een voorbeeld waarin de komst van
nieuwe voorzieningen en diensten leidt tot een ruimtelijke scheiding van twee winkelgebieden binnen
dezelfde wijk (Butler 2003; Doucet 2009). Deze trend van twee geschieden winkelcentra is tevens niet
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zichtbaar in het Spijkerkwartier, aangezien weinig tot geen nieuwe voorzieningen op andere plaatsen dan
het huidige winkelgebied zijn gecreëerd. Daarnaast is de oppervlakte van de wijk wellicht te klein en
daarbij grenst het Spijkerkwartier aan de binnenstad, met een groot aanbod aan winkels, cafés en
restaurants op loopafstand.
Andere bevindingen die gerelateerd zijn aan het veranderende voorzieningen en dienstenaanbod is dat
enkele bewoners met kinderen op de beperkte voorzieningen en diensten voor kinderen wijzen: ‘‘Er is al
jarenlang enorm veel krapte op het gebied van voorzieningen voor kinderen. Er is een school weggegaan.
Er zijn te weinig locaties voor buitenschoolse opvang. Er is niet zo heel veel ruimte om te spelen’’.
Gezinnen met kinderen gaan vaak buiten de wijk naar school of naar andere voorzieningen. Bewoners
vertellen ook dat het buurthuis met maatschappelijke steun niet meer bestaat. Het wordt momenteel
opnieuw opgezet en onderhouden door een aantal actieve bewoners. De beëindiging van het buurthuis
is voor de meeste negatief maar de heropening door bewonersinitiatief wordt als positieve ontwikkeling
gezien.
Kenmerkend voor het Spijkerkwartier is de dynamiek aan bedrijvigheid. Veel deelnemende participanten
zijn zelfstandig ondernemer en hebben een bedrijf aan huis of elders in de wijk, zoals een bouwkundig
adviesbureau, vergaderlocatie, fotostudio, uitgeverij, bedrijfsverzamelgebouw, kunstateliers, café.
Bewoners waarderen de bedrijvigheid in de wijk, het maakt het Spijkerkwartier namelijk levendig. Een
mannelijk bewoner, geen zelfstandig ondernemer maar werkzaam bij het Ministerie van Defensie in Den
Haag, merkt het volgende op over de bedrijvigheid in de wijk:
‘‘De kracht van de wijk is dat je juist bedrijvigheid tussen bewoning hebt. Dat het niet alleen
maar een woonwijk is, de kracht is dat je het leven over de hele dag hebt verspreid. Er zitten
een heleboel bedrijfjes in de wijk, we noemen dat de verborgen bedrijven, dat zijn de
ZZP’ers. Daar zijn er een heleboel van, kunstenaars enzo.’’
De cijfers in hoofdstuk 3 ‘Het Spijkerkwartier: een gentrification wijk’ lieten al zien dat er de laatste jaren
een stijging is in het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk. De bewoner aan de Parkstraat en tevens
directeur van de BNSP heeft de vollegende toevoeging over de bedrijvigheid in het Spijkerkwartier:
‘‘Deze wijk heeft altijd veel functies geherbergd. Dat is in de loop der jaren minder geweest
en dat komt nu weer terug. Dus je ziet eigenlijk alle functies die hier vroeger waren,
ambachtelijke bedrijvigheid, maar dan op een moderne manier nog steeds of weer terug.’’
Samenvattend zijn bewoners zeer tevreden met het aanbod van voorzieningen in de wijk. Bewoners
waarderen de kleine (Turkse) winkeltjes, theaters en horeca die het Spijkerkwartier een uniek karakter
geven, ook al maken ze niet altijd gebruik van deze voorzieningen. Voor een deel van de bewoners zijn de
voorzieningen en diensten niet of nauwelijks veranderd, terwijl een ander deel van de bewoners toch wel
een verschraling van het aanbod van voorzieningen waarneemt. Dit wordt door deze bewoners als een
negatieve verandering ervaren. Dit komt overeen met de bevindingen van Butler (2003). Andere
uitkomsten die in de literatuur genoemd worden zijn in deze case study niet of nauwelijks gevonden
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Figuur 6.1: Steenstraat in 1937 (De Steenstraat in Arnhem
2011).
Figuur 6.2: Steenstraat.

Figuur 6.3: Treinen‐ en modelbouwspeciaalzaak Wentink in
de Steenstraat.

Figuur 6.4: Theater Het Hof aan de Boekhorstenstraat.

Figuur 6.5: IJssalon Trio in de Steenstraat.

Figuur 6.6: Spellenwinkel Spelkwartier in de Steenstraat.
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6.2 Vastgoedwaarde
De literatuur laat zien dat de opwaardering van een wijk leidt tot een toename van de vastgoedwaarde
(Atkinson 2002). De verhoogde vastgoedwaarde is een financieel voordeel voor met name de
huiseigenaren. Als de toename van de vastgoedwaarde wordt doorberekend in de huren betekend dat
bewoners meer geld kwijt zijn aan huisvesting en wellicht op den duur displaced kunnen worden omdat
ze de hoge huren niet kunnen opbrengen. Daarom wordt verwacht dat huurders minder positief
aankijken tegen de waardestijging van het vastgoed dan huiseigenaren. Vanwege de verloedering en
prostitutie verspreid over het Spijkerkwartier in de jaren ’70 wilden banken en projectontwikkelaars niet
investeren. Dit wordt duidelijk aan de hand van de volgende citaat van een 53‐jarige mannelijke bewoner,
waarvan de grootouders in 1923 in het Spijkerkwartier zijn komen wonen en waar hij zelf ook geboren en
opgegroeid is:
‘‘Zolang die hoeren hier nog zaten was het een no‐go gebied voor banken. Dus je kreeg geen
hypotheek, en als je geen hypotheek krijgt kun je ook geen huis kopen. Zonder hypotheek
waren die huizen ook niets waard. Mijn vader werkte toevallig bij de bank, en had goede
wegen om wel aan een hypotheek te komen, dus die kon wel een huis kopen.’’
In het Spijkerkwartier heeft de laatste decennia een toename van het vastgoedwaarde plaats gevonden.
Hoewel in Nederland de vastgoedwaarde overal is gestegen denken de meeste participanten dat de
waardestijging in het Spijkerkwartier extremer is geweest dan in bijvoorbeeld de rest van Arnhem. In de
jaren ’70 en ’80 was het Spijkerkwartier in neerwaartse spiraal en vertrokken veel gezinnen uit de wijk. In
de loop der jaren is de wijk, mede dankzij de renovatie van panden en de verdwijning van de prostitutie,
steeds populairder geworden om in te wonen waardoor de vastgoedprijzen zijn gestegen. Dit wordt
duidelijk aan de hand van een citaat van een mannelijke bewoner, die sinds 1968 op verschillende plekken
in het Spijkerkwartier heeft gewoond en sinds 1992 woonachtig is aan de Prins Hendrikstraat:
‘‘In de jaren ’70 en jaren ’80 gingen er ook heel veel gezinnen weg uit het Spijkerkwartier.
Dat is wel een belangrijk punt, in veel huizen zaten als studenten dus er waren veel panden
met kamerbewoners. Maar er gingen veel gezinnen weg, de wijk was het minst gewild in
Arnhem. Nu bijna niet meer voor te stellen, maar toen de nieuwbouw kwam waren de
mensen niet eens bereid om hier te gaan wonen. Als je nu een huis wilt huren heb je een
wachtlijst van 5 jaar, alhoewel er nu ook wel weer huizen te koop staan. Maar toen de
huizen in de jaren ’80 niet bewoond werden wilde er niemand in wonen, en ineens een paar
jaar later was dit over. In de jaren ‘85/’86 is de omkeer een beetje gekomen, toen dachten
de mensen ineens daar gebeurt wat en daar staat wat. En toen begon het een beetje te
spelen. Qua prijzen, als ik mijn huis neem die heb ik in 1992 gekocht voor €100.000 en nu is
het pand €600.000 waard. Ik vind het enerzijds wel een positieve ontwikkeling, anderzijds
zie je wel dat mensen meer moeite hebben een ander huis in de wijk te kunnen kopen. Veel
mensen zouden hier graag willen wonen maar kunnen dat niet, het is te duur.’’
De waardestijging wordt tevens duidelijk uit het citaat van een mannelijke bewoner die in 1975 zijn
huidige woning heeft gekocht:
‘‘Mijn huis, een gigantisch pand van 15 kamers, opgekocht in 1975 van de gemeente, hij is
gekocht in de veiling voor 36.000 gulden, dat is nog niet eens €17.000. Het is nu waard zo’n
acht of negen ton. Mijn overbuurman heeft twee jaar geleden het verkocht voor 42 keer de
waarde waarvoor hij het gekocht heeft ooit.’’
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Een 43‐jarige bewoner, die anderhalf jaar geleden bij haar partner is ingetrokken aan de Kastanjelaan,
maakt de waardestijging op de volgende manier duidelijk:
‘‘Ik heb zelf mijn hele leven lang meer huur betaald voor een kamer dan mijn partner aan
hypotheek betaald voor een heel huis. Omdat hij het dertig jaar geleden gekocht heeft en
nooit verhuisd is.’’
Een mannelijke bewoner die al 41 jaar in de wijk woont en een koopwoning bezit aan de Emmastraat
vertelt het volgende over de waardestijging:
‘‘De laatste jaren niet zo meer, maar als ik kijk naar wat de Waarde Onroerende Zaken
tussen 1990 en 2000 hebben gedaan, dat is buitengewoon spectaculair. Dat ging drie keer
over de kop.’’
Naast de koopprijzen zijn ook de huren gestegen, hoewel dit ook een landelijke trend is. Een huurder van
woningcorporatie Volkshuisvesting wonende in een bovenwoning met drie verdiepingen aan de
Spijkerstraat omschrijft de stijging van de huren als volgt:
‘‘Wij betalen nu nog €650 huur maar als wij uit dit pand gaan met drie verdiepingen betaalt
degene na ons waarschijnlijk €1.500 aan huur. Terwijl de persoon voor ons nog €400
betaalde en toen vonden de buren dat wij erg veel voor dit huis moesten betalen.’’
Toch zijn er enkele bewoners die weinig idee hebben over de waardestijging van de panden omdat ze
daar geen belangstelling voor hebben. Zoals de 56‐jarige huurder van het SLAK (een verhuurder van
atelierruimtes in Arnhem) wonende aan de Kastanjelaan:
‘‘Ik huur, ik ben eigenlijk niet zo met de economie bezig. Dan hoor ik weer dat een huis in
mijn straat voor 500.000 euro, dat is toch een 1.000.000 in guldens, weer verkocht is. En dan
vragen ze voor het huis aan de overkant, dus dat hele huis is 6 en half. Halleluja. … Ik ben
sowieso principieel tegen die hoge prijzen. Zelf hoop ik dat het een keer helemaal instort.’’
Een beeldend kunstenaar, die sinds 1984 in de wijk woont en aan de Parkstraat een woon‐ en werkatelier
huurt die naar eigen zeggen achterstallig onderhoud heeft, vertelt het volgende over de waardestijging:
‘‘Ja, dat merk ik door de rekening van de gemeentelijke belasting die bij mij binnenkomt. Ik
had nooit beseft dat dat slechte huis waar ik wel prettig woon maar waar geen onderhoud
aan is, ineens €193.000 euro waard is volgens de gemeente. En dan koppelen ze meteen er
maar een nota aan. U heeft woongenot in deze opgeknapte wijk en dat woongenot taxeren
wij op €193.000. Ik wist gewoon niet wat mij overkwam. ... En dat het zoveel geld waard was
vind ik echt kierewiet, zwaar overschatte wijk.’’
Daarnaast merken bewoners op dat ook het Spijkerkwartier niet ontlopen is aan de financiële crisis op de
woningmarkt; ‘‘de crisis toch wel roet in het eten gegooid.’’ De bewoner aan de Parkstraat en tevens
directeur van de BNSP gaat hier verder op in:
‘’Er is een piek bereikt op het moment dat overal in Nederland een piek werd bereikt. Een
jaar of drie, vier geleden. Toen gingen de prijzen van koopwoningen hard achteruit. Je ziet
dat bepaalde typische gebouwen in deze wijk wat moeilijk in de markt liggen, die zijn heel
veel minder waard geworden. Bijna geen transactie meer in. Aan de andere kant de
huurniveaus van kamers en kleinere appartementen is wel redelijk in stand gebleven.’’
Het wonen in het Spijkerkwartier is dan ook erg populair onder sommige bevolkingsgroepen. Een
bewoner en tevens particulier verhuurder van kamers in de Parkstraat, antwoordt op de vraag of er veel
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vraag is naar particuliere verhuur in het Spijkerkwartier: ‘‘Ja, ontzettend. Ik heb een wachtlijst van 50
man. … Het Spijkerkwartier is erg gewild, vooral jonge mensen willen hier wonen.’’ De waardestijging
wordt door huiseigenaren zowel negatief als positief ervaren zoals de volgende citaten duidelijk maken.
Een 54‐jarige bewoner, die al 23 jaar een koopwoning bezit aan de Spijkerstraat, vertelt: ‘‘Ik betaal nu
veel meer WOZ dan in het begin. Dat vind ik niet zo leuk, ik heb liever dat m’n huis niets waard is. Het is
heel persoonlijk, ik beschouw een huis niet als een waarde artikel.’’ En een 48‐jarige bewoner die al 20
jaar een koopwoning en bedrijfsverzamelgebouw bezit aan Het Nieuw Land vertelt: ‘‘Dit pand
[bedrijfsverzamelgebouw] is van ons en boven [woonhuis] ook en het is hier alleen maar meer waard
geworden de laatste 10 jaar. En dat ziet u wel als positief? Ja, vanuit egoïstisch oogpunt wel.’’
Samenvattend heeft er een toename van de vastgoedwaarde in het Spijkerkwartier voorgedaan. De
meeste bewoners denken dat deze toename drastischer is geweest dan bijvoorbeeld in andere wijken. Dit
komt mede door de renovatie van de panden en de beëindiging van de prostitutie. Gemende percepties
bestaan over de waardestijging. Positief omdat de woningen meer waarde hebben en negatief omdat de
waardestijging leidt tot hogere huren en belastingen. Een duidelijk verschil tussen de percepties van
huurders en kopers komt in deze case study niet naar voren.

6.3 Betaalbare huisvesting
Volgens de literatuur kan het verlies van betaalbare huisvesting een belangrijk gevolg zijn van
gentrification. Hiervan is sprake wanneer woningen worden gesloopt of huren en vastgoedprijzen
explosief stijgen waardoor woningen niet meer betaalbaar zijn voor veel huishoudens (Atkinson 2002;
Badcock en Urlich Cloher 1980; Hopper et al., 1985; Kasinitz 1984; Marcuse 1986; Power 1973). Het
verlies van betaalbare woningen komt voort uit de stijging van huur‐ en woningprijzen, waardoor
woningen niet meer betaalbaar zijn voor veel huishoudens. In het Spijkerkwartier zijn de laatste decennia
de woningprijzen gestegen. Veel bewoners van koopwoningen geven aan dat zij in deze tijd hun huidige
woning niet zouden kunnen kopen als deze momenteel op de markt zou worden aangeboden vanwege de
gestegen woningprijzen. Toch denken veel participanten dat het aanbod betaalbare huisvesting
voldoende aanwezig is en blijft in het Spijkerkwartier vanwege de woningen in de sociale huursegment.
De sociale huursector kent beperkte stijgende huurprijzen. ‘‘Ja, koopwoningen worden steeds duurder
maar er is nog steeds nog wel een leuke mix van sociale woningbouw en de wat duurdere huizen.’’ Enkele
bewoners vinden dat de trend zich niet te veel moet doorzetten. Dit wordt duidelijk aan de hand van de
volgende citaat van een 61‐jarige mannelijke bewoner die in 2002, na 10 jaar elders hebben gewoond,
weer in het Spijkerkwartier is komen wonen:
‘‘De betaalbare huisvesting verdwijnt een beetje. Want dat is wel een klacht van mensen dat
de wijk nu populair aan het worden is en dan gaan de prijzen natuurlijk omhoog. Dat is één
kant die iets minder positief is. Maar ook niet negatief vind ik want er wonen nog genoeg
aan studenten en mensen die klein behuisd wonen, dus wat goedkoper wonen. Dat is er nog
wel allemaal. Maar het zou maar zo kunnen dat dat over tien jaar niet meer zo is. Dat het
allemaal duurder wordt, ligt er een beetje aan of het doorgaat deze ontwikkeling of dat het
hier bij blijft.’’
Een beeldend kunstenaar die al 27 jaar aan de Parkstraat woont, legt een relatie tussen de (voormalige)
lage huren en de bewoning van de creatieve klasse:
‘‘Er zijn veel creatieve mensen in de wijk. Om te wonen en werken is het een prima wijk en
die hebben waarschijnlijk net als ik toen een oud pand onder aantrekkelijke voorwaarden
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kunnen huren. Een voordeel dat mijn pand niet is opgeknapt is dat de huur laag is gebleven.
Dus kan ik het me nog permitteren, als je nu naar de Spijkerbuurt probeert te komen is het
niet te betalen. Als ik nu op straat gezet zou worden uit dit pand dan kan ik me niet
hetzelfde meer veroorloven, overal elders is het minimaal drie keer zo duur. Ik betaal nu
maar €500 in de maand en dan heb ik een hele etage en een kelder.’’
Ook het opsplitsen van woningen zorgt ervoor dat woningen betaalbaar zijn. Meer hierover in de paragaaf
‘5.4 Omzetting van woningen’. Daarnaast merkt een enkeling een trend op waarbij steeds meer (sociale)
huurwoningen verkocht worden. Het verkopen van (sociale) huurwoningen kan op lange termijn ook
leiden tot het verlies van betaalbare woningen. Een huurder van Volkshuisvesting wonende aan de
Spijkerstraat vertelt;
‘‘Alhoewel Volkshuisvesting dit pand dan waarschijnlijk zal gaan verkopen. Wat je ziet in de
wijk is dat het aantal huurders afneemt, er wordt steeds meer verkocht. Dat is wel een
duidelijke trend die zichtbaar is. En dat is wel jammer want de panden zijn bijna
onbetaalbaar geworden, die moet je wel kunnen kopen. Als je het niet meer kunt betalen
heb je geen andere optie dan naar een andere wijk te verhuizen. En dat is jammer, nu
wonen er alle lagen nog. Er wonen nog studenten en er zijn nog huurders.’’
Een mannelijke bewoner, die al 43 jaar op verschillende plekken in het Spijkerkwartier heeft gewoond en
sinds 19 jaar woonachtig is aan de Prins Hendrikstraat, maakt de volgende opmerking over de verkoop
van huurwoningen:
‘‘De huurwoningen worden zelfs nu verkocht en lang niet iedereen kan ze kopen. Het
aanbodhuurwoningen wordt alleen maar minder en dat vind ik jammer. Het lijkt hier een
beetje op het Burgemeesterskwartier.’’
Het verlies van betaalbare woningen kan tevens voorkomen door het slopen van woningen. Hierdoor
worden betaalbare woningen onttrokken aan de woningmarkt. In het kader van de stadsvernieuwing in
de jaren ’80 werden in het Spijkerkwartier panden die in slechte staat verkeerde gesloopt en vervangen
door nieuwbouw. In die tijd streden bewoners voor betaalbare woningen en werden leegstaande panden
gekraakt om te voorkomen dat zij werden gesloopt. Het slopen van woningen is vandaag de dag eigenlijk
geen onderwerp meer omdat de wijk is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Hierdoor is het slopen
van woningen bijna onmogelijk.
Samenvattend ervaren sommige bewoners door de stijgende vastgoedprijzen en het verkoop van
huurwoningen een verlies aan betaalbare huisvesting. Dit wordt als negatieve verandering gezien. Toch
denken veel bewoners dat het aanbod betaalbare huisvesting in het Spijkerkwartier voldoende is en blijft
door het aanbod sociale huur en kamers.
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KADER 2: Veranderende functies in het Spijkerkwartier

Figuur6.7: Woon‐ en atelierruimte aan de Kastanjelaan.
Het gebouw weergegeven op figuur 6.7 is een goed voorbeeld hoe functies van gebouwen kunnen veranderen door de
de
ontwikkelingen in een wijk. Het Spijkerkwartier is eind 19 eeuw gebouwd voor de gegoede burgerij, waaronder veel
Indische welgestelde huishoudens. Het pand is in 1891 gebouwd en fungeerde waarschijnlijk als oranjerie, een gebouw
waar men ’s winters de planten bewaart, die ’s zomers buiten staan. Oranjeries werden gebouwd om te kunnen pronken
met verschillende dure en exotische planten en bomen afkomstig uit verre landen en kolonies. Dit verklaart de grote
raampartijen in de voor‐ en zijgevel van het pand. Toen de gegoede burgerij uit de wijk vertrok was er nauwelijks vraag
meer naar een oranjerie. Het gebouw werd in gebruik genomen gebruikt als kleuterschool. Maar steeds meer gezinnen
vertrokken uit de wijk waardoor de bevolkingssamenstelling veranderende. Het dieptepunt bereikte toen in 1985 minder
dan 250 schoolgaande kinderen in het Spijkerkwartier woonden, terwijl dit er in 1974 nog ruim 650 waren (Werkgroep
Spijkerkwartier 2000). In juli 1981 werd de Rooms Katholieke kleuterschool ’t Spijkertje samengevoegd en gesloten
(Werkgroep Spijkerkwartier 2000). In deze tijd werd de wijk gekenmerkt door verloedering. Vanaf 1982 wordt het pand
verhuurd door het SLAK, een stichting met als doel het tegen betaalbare huren beschikbaar stellen van atelierruimte aan
kunstenaars. Het gebouw biedt momenteel nog steeds ruimte aan een één woonfunctie inclusief atelier en voor in het
gebouw is atelierruimte voor striptekenaars en illustratoren.
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Hoofdstuk 7 Sociale gevolgen van gentrification
In dit hoofdstuk wordt het laatste deel van de empirische bevindingen over de percepties over de
gevolgen van gentrification weergegeven. In dit hoofdstuk worden de percepties over de sociale gevolgen
geanalyseerd. Sociale gevolgen zijn in dit onderzoek gedefinieerd als veranderingen in de sociale structuur
van de woonomgeving. Het gaat hierbij om veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de sociale
cohesie van de wijk. Zoals het onderstaande conceptueel model laat zien wordt in dit hoofdstuk gekeken
naar hoe bewoners aankijken tegen displacement, sociale cohesie (sociale netwerken en sociaal kapitaal,
plaatsgebondenheid en identiteit, gemeenschappelijke normen en waarden), verschillen in leefstijl,
criminaliteit, rolmodellen en de afname van stigmatisering van de wijk. Deze onderzoeksfactoren vormen
de indeling van dit hoofdstuk.

7.1 Displacement
Volgens de literatuur is displacement een belangrijk gevolg van gentrification (Atkinson 2000a; Atkinson
2000b; Davidson 2008; Lyons 1996; Marcuse 1986; Newman & Wyly 2006; Slater 2006). Huishoudens
kunnen direct displaced worden wanneer bewoners worden gedwongen hun huis te verlaten. Deze vorm
van directe displacement valt buiten het bereik van dit onderzoek, het gaat immers om de percepties van
de bewoners die in de wijk wonen. Wel kunnen bewoners indirecte displacement ervaren. Dit kan
optreden wanneer de woning onbetaalbaar wordt door de hogere prijzen of wanneer bewoners zich door
de veranderingen in de wijk niet meer thuis voelen (Marcuse 1986). De omvang van displacement kan
verschillen tussen steden en zelfs tussen wijken binnen dezelfde stad. De context van de wijk is erg
belangrijk bij het van de omvang van displacement (Atkinson 2002). Displacement in de vorm van het niet
meer thuis voelen door veranderingen in de wijk komt niet voor in het Spijkerkwartier. De bewoners
wonen met veel plezier in de wijk en zouden dan ook niet graag de wijk willen verlaten. Een 61‐jarige
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mannelijke bewoner, die na 10 jaar elders heeft gewoond in 2002 besloot opnieuw in het Spijkerkwartier
te komen wonen, laat weten dat hij zich thuis voelt in de wijk:
‘‘Ik voel me helemaal thuis. Ik ben superblij om hier te wonen en ben ook wel blij dat ik weer
gekozen heb om hier te gaan wonen. Want toen ik terug uit Nijmegen kwam moest ik
natuurlijk ff zoeken naar een woning en toen wilde ik wel graag naar het Spijkerkwartier…
maar het was niet makkelijk om iets goeds te vinden.’’
Het spijkerkwartier wordt gekenmerkt als een dynamische wijk: ‘‘Ik noem het altijd de meest dynamische
wijk van Arnhem.’’ Veel bewoners vinden dat juist de kracht van het Spijkerkwartier. Dat er veranderingen
plaatsvinden wordt door sommigen dan ook juist toegejuicht. Zoals door de 56‐jarige kunstenaar die al 30
jaar aan de Kastanjelaan woont, hij antwoordt op de vraag wat hij zelf graag ziet veranderen in het
Spijkerkwartier:
‘‘Wat ik zou willen veranderen. Eigenlijk is het anders. Hoe zal ik dat zeggen. Dat de
verandering kan blijven bestaan. Het is voor mij veel meer dat de dynamiek moet blijven
bestaan, dat wil dus zeggen het moet steeds kunnen veranderen en als dát niet gebeurd dan
wil ik die stilstand veranderen. Dus die beweging moet er inblijven. Als er steeds wat
gebeurd waardoor die verandering mogelijk wordt, anders wordt je in momento mori.’’
Als het gaat om displacement die kan optreden waanneer woningen onbetaalbaar worden zijn de
percepties onder de bewoners meer gemend. Dit thema is sterk verbonden met de stijging van de
vastgoedwaarde en het aanbod van betaalbare huisvesting in de wijk, zie ook paragraaf ‘6.2
Vastgoedwaarde’ en ‘6.3 Betaalbare huisvesting’. Hierin werd duidelijk dat de afgelopen decennia de
prijzen zijn gestegen. Toch vindt het merendeel van de participanten dat het aanbod betaalbare
huisvesting, mede dankzij de sociale woningbouw, voldoende aanwezig is in de wijk. Maar enkele andere
bewoners zien wel dat door de prijsstijgingen de mogelijkheden om in de wijk te blijven wonen beperkt
worden. Een kunstenares die al 16 jaar aan de Kastanjelaan woont, legt hierbij de relatie met de
verdwijning van de prostitutie:
‘‘Op het moment dat je veel hoertjes in je wijk hebt wonen dat trekt heel erg kunstenaars
aan en atelierruimtes, creatieve geesten. Gezinnen en mensen die een moraal besef hebben
of meer moraal besef hebben waren dan weg. Deze deur is sinds het verdwijnen van de
prostitutie weer open gaan staan. Door prijzen te verhogen moeten de kunstenaars
bijvoorbeeld weer verhuizen, het wordt te duur, dat vind ik wel jammer. Dat gaat ten koste
van de diversiteit.’’
Samenvattend wordt indirecte displacement door het niet meer thuis voelen in de wijk niet ervaren door
bewoners. Bewoners wonen met veel plezier in de wijk. Toch signaleren sommige bewoners dat
bewoners displaced kunnen worden door hogere prijzen. Door de stijgende woningprijzen zijn de
mogelijkheden om in de wijk te blijven of door te stromen beperkt. Dit wordt gezien als een negatieve
ontwikkeling.

7.2 Sociale cohesie
De literatuur laat zien dat gentrification de sociale cohesie, de mate waarin bewoners van een wijk zich
met elkaar verbonden voelen, in een wijk kan veranderen. Hierbij gaat het om drie elementen van sociale
cohesie; sociale netwerken en sociaal kapitaal, plaatsgebondenheid en identiteit en gemeenschappelijke
waarden en normen (Kearns en Forrest 2000). Alvorens in te gaan op deze elementen van sociale cohesie
is het goed om te weten hoe bewoners de sociale cohesie in de wijk ervaren. Deze wordt door
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omschreven als het stadse fenomeen van wat langs elkaar heen leven, bewoners zijn in eerste instantie
vaak individualistisch. Wat veel bewoners zo waarderen aan het wonen in het Spijkerkwartier is de
gemêleerdheid van de wijk, de hoge tolerantie en dat veel mensen elkaar in hun waarde laten. De sfeer
wordt wel omschreven met: ‘‘Het is hier samenhorigheid in anonimiteit.’’ Een 56‐jarige kunstenaar die al
30 jaar in de Kastanjelaan woont, omschrijft de sociale cohesie in het Spijkerkwartier als volgt:
‘‘De mensen die hier in deze wijk zitten, waarom ze hier graag zitten is dat we hier prettig
langs elkaar heen leven. We zijn mensen die komen en die willen in eerste instantie niks met
de buren van doen hebben. Het zijn allemaal mensen die zelfstandig denken, mooie huizen,
ik zit hier en niemand hoeft me te kennen. Dat je dan vervolgens de buurman groet, want je
bent allemaal nette fatsoenlijke mensen. Maar echt op afstand. En dat kan hier. Er is geen
sociale code die zegt en je moet je met elkaar verhouden. En dat is een keus, als mens, ik
ben zelf ook kunstenaar en ik moet echt niet aan denken om elk weekend bij buren te
moeten barbecueën. Ik wil gewoon lekker op mezelf zitten en mijn eigen gangetje gaan. En
met die gedachte van lekker langs elkaar heen leven, vinden we elkaar best leuk, want ik kan
zo naar de buren aan de overkant. Maar omdat het niet hoeft. We zijn geen vrienden, maar
we zijn kennissen, we zijn buren en af en toe zeg je wel eens ik kom een wijntje drinken
ofzo. Dus er is wel iets van een social feeling, maar die ontstaat omdat je van elkaar weet je
hoeft niks van elkaar. En daarom kun je wat met elkaar doen.’’
De bewoner van het voorgaande citaat maakt duidelijk hoe de sociale sfeer is in vergelijking met twee
andere binnenstedelijke volkswijken. Het gaat hierbij om Klarendal, ten noorden van het Spijkerkwartier
en ‘t Broek, ten zuiden van het Spijkerkwartier:
‘‘Je kent Klarendal, dat is dan bijvoorbeeld weer het tegendeel, of ‘t Broek. Daar moet je van
dezelfde geaardheid zijn, van dezelfde dingen houden, daar moet je Gordon muziek houden.
Dus daar ligt een hele ander sociale druk op je als je daar gaat wonen.’’
Een 51 jarige vrouwelijke bewoner die al 12 jaar in het Spijkerkwartier aan de Prins Hendrikstraat woont,
heeft ook in Klarendal gewoond en bevestigt dit beeld:
‘‘Ik heb ook heel lang in Klarendal gewoond en er zit toch wel verschil in wijk. Daar heb je
echt Klarendallers, met een echte sterke sociale binding. Echte Spijkerbuurders zijn er niet
veel meer. … In Klarendal kost het wel moeite om daarbij te horen. Je voelt je hier wel snel
verbonden met de plek.’’
Een mannelijke bewoner die al 32 jaar aan de Gravenstraat woont met zijn vrouw omschrijft de sociale
cohesie als volgt:
‘‘De kracht van de wijk is dat hier mensen wonen die heel individualistisch bezig zijn, vrij
willen zijn, dus niet gebonden zijn maar zich toch binden aan de wijk wat het ook inhoudt.
Iedereen kijkt naar onze wijk als vissen in een vissenkom. Goudvis is dolgelukkig altijd,
zwemt rond, zitten geen hoekjes in, en is heel blij met wat hij heeft, hij weet niet beter. Hij
kan doen waar hij zin in heeft, hij moet er alleen niet uitspringen, maar dat doet hij ook niet.
Dat zijn eigenlijk de bewoners van onze wijk ook. Zijn blij in deze wijk, en de rest denkt hoe
kunnen deze mensen nou gelukkig zijn in deze wijk?’’
Een 53‐jarige bewoner die is opgegroeid in de wijk en aan de Parkstraat woont, omschrijft de sociale
cohesie als volgt:
‘‘De sfeer is ontspannen, vriendelijk, iedereen mag zijn zoals die is. Mensen kijken elkaar niet
aan over wie ze zijn. Of je Turks, dik, dun of homo bent. … Mensen zijn toch wel betrokken
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met elkaar. Mensen laten elkaar in hun waarde. Maar het naast elkaar heen leven is het ook
niet, iedereen heeft op een bepaalde manier wel contact voor elkaar, hoi of hallo, of een
hapje samen eten, of samen een wijkcentrum opzetten. … Sommige distantiëren zich er van,
willen met niemand wat te maken hebben, ook prima. ... Het is voor iedere burger in
principe mogelijk om je hier thuis te voelen.’’
Dat er een hoge mate van tolerantie is en dat mensen elkaar in hun waarde laten blijkt tevens uit het
volgende citaat van een mannelijke bewoner die al 43 jaar op verschillende plekken in het Spijkerkwartier
heeft gewoond en homosexueel is:
‘‘Een van de grote voordelen van het Spijkerkwartier is dat mensen elkaar in hun waarde
laten. Iedereen doet z’n eigen ding en kan gewoon zijn gang gaan. Dat was een van de
grootste pluspunten van de wijk. Ik ben zelf homosexueel en je merkt dat er heel veel
homosexuelen in deze wijk wonen. In een andere wijk heb je veel meer bekijks en hier heb
je daar geen last van. Het is heerlijk om jezelf te kunnen zijn.’’
Hieronder wordt verder ingegaan op de sociale netwerken en sociaal kapitaal, plaatsgebondenheid en
identiteit en gemeenschappelijke waarden en normen.
Sociale netwerken en sociaal kapitaal
Ten eerste wordt in de literatuur gentrification in relatie gebracht met het verlies van sociale netwerken
en sociaal kapitaal. In veel oude arbeiderswijken bestaat van oudsher een sterke sociale cohesie mede
dankzij de sterke lokale sociale netwerken. Wanneer gentrification haar intrede doet in een dergelijke
wijk kan dat vernietiging van de sociale structuur die al lang bestaat betekenen. Bewoners kunnen een
verlies aan sociale netwerken en sociaal kapitaal ervaren omdat andere oorspronkelijke bewoners die
deel uitmaakte van deze netwerken displaced zijn (Newman en Wyly 2006). Enkele bewoners merken wel
op dat vrienden of kennissen uit het Spijkerkwartier zijn vertrokken, maar zij ervaren dit als een gangbaar
fenomeen. Enkele reacties zijn: ‘‘Er zijn wel een paar mensen vertrokken, maar die zijn niet vertrokken
vanwege de wijk… maar dat was om persoonlijke redenen’’ en ‘‘Ja, er zijn wel wat mensen bij ons uit de
buurt vertrokken. Er zijn mensen vertrokken en er zijn mensen bijgekomen.’’ Bewoners ervaren het
vertrek van buren niet zozeer als een verlies. Een 18‐jarige bewoner van Molukse afkomst die bij zijn
ouders woont, die al 25 jaar een sociale huurwoning aan Het Nieuwe Land hebben, is opgegroeid en naar
school geweest in het Spijkerkwartier en vertelt het volgende over zijn familie en basisschoolvrienden:
‘‘Ik heb geen familie in het Spijkerkwartier, en van vrienden van mijn school merk je nu niet
meer veel van. Vroeger vertrok er elke twee jaar wel één. Er zijn nog maar drie mensen van
mijn leeftijd die ik ken over in de wijk. … Ik heb eigenlijk geen contact met nieuwe
bewoners.’’
Het Spijkerkwartier is een wijk met veel activiteiten en werkgroepen, deze kunnen ook worden gezien als
sociale netwerken en sociaal kapitaal. Een aantal bewoners zetten zich vrijwillig in voor de wijk en zijn
zeer betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk. Maar er zijn ook veel bewoners die zich niet of nauwelijks
inzetten voor de wijk. Door de vele activiteiten die worden georganiseerd en de vele werkgroepen die
bestaan biedt de wijk veel mogelijkheden voor bewoners die actief willen worden en sociale contacten
willen opbouwen. Het voorbeeld van een vrouwelijke bewoner, die anderhalf jaar geleden introk bij haar
partner die al 30 jaar aan de Kastanjelaan woont, maakt dit duidelijk:
‘‘Toen ik hier net kwam wonen wou ik ook wel integreren hier in Arnhem. En de manier om
dat te doen is door heel actief op te stellen in de wijk. Nu kan dat hier ook want daar is het
ook een wijk naar. ... Het barst hier van de initiatieven en vergaderingen en dingen over van
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alles en nog wat. … Dus daar leent de wijk zich wel erg voor vind ik en dat is wel vrij nieuwe,
dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ik heb op heel veel plekken gewoond en ben
ontzettend vaak verhuisd. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat in een wijk zo hecht is en
dat ze veel betrokken zijn en ook met elkaar doen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat zal
misschien op andere plekken ook zo zijn, dat weet ik niet. Maar, ik heb dat nooit gevoeld of
gemerkt. Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Er is ook een buurmeisjesborrel. Dus dat zijn
allerlei vrouwen uit de buurt die één keer per maand borrelen hier in het Spijkerkwartier,
hier in het café. En dat is geweldig, dat is een hele leuke manier om letterlijk je buren te
leren kennen dan dat je op bezoek gaat bij elkaar. Mijn partner die woont hier dus al dertig
jaar maar die kent bijna niemand in de wijk. Die distantieert zich daar helemaal van en doet
daar niks mee met al die dingen. Dus ik ken in een veel kortere tijd veel meer mensen en
weet veel meer wat er speelt dan hij. En dat moet iedereen natuurlijk zelf weten.’’
Veel bewoners hebben (ook) buiten de wijk een sociaal netwerk. Het verlies van sociaal kapitaal is daarom
niet echt een onderwerp in het Spijkerkwartier. Dit is wellicht te verklaren aan de hand dat het
Spijkerkwartier van oudsher geen arbeiderswijk is: ‘‘Het is geen volksbuurt.’’ In volksbuurten bestaat
meestal een sterke sociale cohesie. Daarnaast is er altijd veel doorstroming in de wijk geweest en hebben
bewoners doorgaans een goed opleidingsniveau.
Plaatsgebondenheid en identiteit
Ten tweede kan de plaatsgebondenheid en identiteit veranderen in een gentrification wijk. Verschillen in
plaatsgebondenheid en identiteit ontstaan als verschillende groepen verschillende ideeën hebben over de
toekomst, of de identiteit van de gemeenschap (Freeman 2006; Spain 1993). De identiteit van de wijk kan
door gentrification veranderen. De wijk is voor veel gentrifiers niet zo belangrijk vanwege hun
kosmopolitische levensstijl. Lokale gemeenschapen kunnen zich gaan organiseren als reactie op de
gentrification, met als doel het proces van gentrification te beperken en te beïnvloeden (Robinson 1995;
Smith 2002; Wilson et al. 2004). Met de opsplitsing van panden (zie paragraaf ‘5.4 Omzetting van
woningen’) worden woningen gecreëerd die uitermate geschikt zijn voor yuppen; jonge mensen zonder
kinderen, alleenstaand of samenwonend, die net begonnen zijn aan hun arbeidscarrière. Hierdoor hebben
zij het budget om deze etagewoningen te kopen. De relatief kleine oppervlakte wordt gecompenseerd
door de gunstige ligging nabij de binnenstad. Wat in de literatuur naar voren komt is dat deze bewoners
vaak een kosmopolitische levensstijl hanteren. Hierdoor zijn deze bewoners minder gebonden aan de
wijk. Deze bewoners worden door een mannelijke bewoner die zelf al 41 jaar in de wijk woont wijkers
genoemd: ‘‘Er zijn veel wijkers noemen we dat. Je hebt wijkers en blijvers. En wijkers zijn mensen die na
een paar jaar weer weg waren. Die droegen in feite niet bij aan het sociale weefsel in de buurt.’’ Hierom
wordt door sommige bewoners opgemerkt dat het opsplitsen van panden niet te veel moet doorzetten
aangezien deze bewoners over het algemeen weinig binding met de wijk hebben. De bewoner aan de
Parkstraat en tevens directeur van de BNSP heeft hierover de volgende opmerking:
‘‘Dat zijn vaak mensen die wel zo’n appartement kunnen betalen, en dan met twee auto’s ‘s
ochtends de wijk weer verlaten. Die ’s avonds laat komen en die verder nergens aan mee
doen. Dat is natuurlijk lastig. Dat moet niet te veel worden want dat ondermijnd de sociale
weefsel in de wijk.’’
In literatuur wordt genoemd dat de lokale gemeenschap zich kan gaan organiseren als reactie op de
gentrification, met als doel het proces van gentrification te beperken en te beïnvloeden. Nu hebben
bewoners zich verenigd om het proces van woningsplitsing te beperken, wat gezien kan worden als een
onderdeel van gentrification. Daarnaast wordt in de literatuur genoemd dat de identiteit van een wijk kan
veranderen door gentrification, een achterstandswijk kan veranderen in een yuppenwijk. Voor één
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bewoner is de verandering van achterstandswijk naar yuppenwijk de belangrijkste verandering geweest in
het Spijkerkwartier. De man die al 32 jaar aan de Gravenstraat woont en actief is in de wijk antwoordt, op
de vraag wat volgens hem de belangrijkste verandering is geweest, het volgende: ‘‘Dat we van een
achterstandswijk naar een yuppenwijk zijn gegaan.’’ Maar andere bewoners hebben een wat
genuanceerder beeld over het idee dat het Spijkerkwartier een yuppenwijk is (geworden). Het antwoord
van een mannelijke bewoner, die al 43 jaar op verschillende plekken in het Spijkerkwartier heeft gewoond
en sinds 19 jaar woonachtig is aan de Prins Hendrikstraat, op de vraag of hij het Spijkerkwartier een
yuppenwijk vindt is als volgt:
‘‘Ja dat denk ik wel. Dat is heel lastig, in Arnhem wordt het heel duidelijk gezegd maar als je
de statistieken zou nakijken zitten er hier veel kamerhuurders en nog veel huurwoningen. Ik
vind het wel en niet een positieve ontwikkeling. … Ik zou de mix wel willen aanhouden, dat is
altijd het charme geweest van het Spijkerkwartier dat je rijk en arm door elkaar hebt zitten.
Het gaat nu een beetje de rijke kant op, de mensen die het minder hebben, hebben het nu
wel lastiger.’’
Zo geeft een 54‐jarige vrouw die al negen jaar met haar man aan de Driekoningendwarsstraat woont het
volgende commentaar op de vraag of het Spijkerkwartier een yuppenwijk is geworden: ‘‘Nou, ik vind het
nog wel dusdanig, het is het wel een beetje hier en daar, maar ik vind de mengeling nog genoeg. Om het
nou echt een yuppenwijk te noemen vind ik niet, nee.’’ Een 54‐jarige alleenstaande vrouw die al zes jaar
in een huurwoning aan de Prins Hendrikstraat woont, geeft het volgende commentaar op de vraag of het
Spijkerkwartier een yuppenwijk is geworden:
‘‘Ja, ik hoor het ook wel eens vaker hoor. Misschien inderdaad omdat de huizen relatief duur
zijn. Dus dat er dan ook natuurlijk mensen op af komen die het ook kunnen betalen. Dus dan
krijg je wel heel snel dat het wordt gezien als yuppenwijk ofzo.
Eervaart uzelf het Spijkerkwartier als een yuppenwijk?
Nou, ik vind het wel meevallen. Omdat ook nog heel veel studenten hier wonen en veel
kamerbewoners. Dus vind ik het eigenlijk wel meevallen.’’
Een mannelijke bewoner die al 23 jaar aan de Thorbeckestraat woont, vertelt het volgende over de
verandering van het Spijkerkwartier in een yuppenwijk:
‘‘Ik merk het zelf van andere mensen die het zeggen. Zelf merk ik er niet zoveel van. Maar ik
hoor wel van mensen die zeggen; het Spijkerkwartier is een yuppenwijk aan het worden.
Eervaart uzelf het Spijkerkwartier als een yuppenwijk?
Nou, dat valt wel mee hoor. Je hebt hele mooie chique huizen hier in de buurt en daar
wonen mensen die dat kunnen betalen. En je hebt ook minder.., arbeiderswoningen zeg
maar, sociale woningbouw, en die zijn er ook best veel. Daarnaast heb je nog de studenten.
Dus om te zeggen, het is een yuppenwijk, dan vind ik dan zijn er wel andere wijken in
Arnhem die meer een yuppenwijk zijn. Ik vind het dus niet zo, ik vind het heel gemengd. En
laatst vertelde [naam] dat het gemiddelde inkomen hier in de wijk het laagste is van heel
Arnhem. Dat heeft dus te maken met, aan de ene kant heb je chique woningen, maar een
heel groot gedeelte kunstenaars en studenten. En die hebben nauwelijks inkomen.’’
Een 54‐jarige vrouwelijke bewoner die al 30 jaar op verschillende plaatsen in het Spijkerkwartier heeft
gewoond merkt het volgende op over de vraag of het Spijkerkwartier een yuppenwijk is geworden:
‘‘Ja, nou ik merk het nog niet echt zo maar ik ben er wel bang voor. Maar ik kan niet zeggen
dat hier nu gebeurt. De huizen worden wel steeds duurder, dus dan moet je bijna
tweeverdiener zijn en als je met kinderen niet in deze straten kan wonen krijg je wel snel
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een Yuppenwijk. De Prins Hendrikstraat is een beetje een Yuppenstraat aan het worden, het
is een dure straat waar jonge tweeverdieners wonen. Er wonen nog wel enkele
huurwoningen, die zijn per etage opgeknapt, dus daar kan je ook weer niet met een gezin
wonen. Het is net weer te klein met twee of drie kamers. Het zijn zeker kapitale panden die
niet voor Jan Modaal te koop zijn.’’
Uit de voorgaande citaten blijkt dat onder de bewoners verdeeldheid bestaat over in hoeverre het
Spijkerkwartier als yuppenwijk wordt gezien. Maar de meeste bewoners vinden het zelf wel meevallen.
Gemeenschappelijke normen en waarden
Ten derde komen volgens de literatuur de gemeenschappelijk normen en waarden door gentrification
onder druk te staan. De veranderende demografische samenstelling van de wijk kan veranderende
gemeenschappelijk normen en waarden binnen de wijk opleveren (Freeman 2006). Verschillen tussen
groepen bewoners kan ontstaan over wat is acceptabel gedrag en acceptabele activiteiten zijn. Een
uitkomst is het ontstaan van sterk gevoel van ergernis bij een deel van de lokale bewoners, wat
spanningen tussen de gentrifiers en de lokale populatie kan veroorzaken (Atkinson 2000a; Butler 2003;
Freeman 2006). Van specifieke gemeenschappelijk normen en waarden is in het Spijkerkwartier weinig
sprake: ‘‘Er is geen sociale code die zegt en je moet je met elkaar verhouden.’’ De sociale kenmerken van
het Spijkerkwartier (dat bewoners relatief individualistisch zijn, de hoge tolerantie en dat veel mensen
elkaar in hun waarde laten) maakt dat de gemeenschappelijke normen en waarden, die er al nauwelijks
zijn, ook niet veranderen.
Samenvattend is de sociale cohesie, die gekenmerkt wordt door het langs elkaar heen leven en elkaar in
de waarde laten en tolereren, weinig veranderd. In deze case study zijn geen bevindingen gedaan van het
verlies van sociale netwerken en sociaal kapitaal en veranderende normen en waarden. De
plaatsgebondenheid en identiteit zijn enigszins iets veranderd en zal in de toekomst wellicht meer
veranderen. Door de woningsplitsing komen meer bewoners die niet of nauwelijks gebonden zijn aan de
wijk wat op lange termijn ten kost kan gaan van de sociale cohesie in de wijk. Daarnaast wordt het
Spijkerkwartier gezien als een yuppenwijk. Bewoners zijn hier meer verdeeld over en vinden het nog wel
meevallen.

7.3 Verschillen in leefstijl
Volgens de literatuur kunnen gemeenschapsconflicten door verschillen in leefstijlen een uitkomst zijn van
gentrification. Gemeenschapsconflicten kunnen zich uitten als meer algemene verontwaardiging door
hogere prijzen en veranderende kenmerken van de wijk (Atkinson 2002). De verschillen in leefstijl kunnen
voor conflicten zorgen omdat gentrifiers niet bereid zijn te investeren in het sociaal kapitaal van de wijk
(Butler 2003). Wonen in dezelfde wijk betekend dus niet vanzelfsprekend samenleven. Het
Spijkerkwartier kent een diverse bevolkingsamenstelling waardoor er verschillen in leefstijlen bestaan.
Maar deze verschillen zorgen niet direct voor conflicten in de gemeenschap. Een scheiding tussen oude en
nieuwe bewoners wordt door eigenlijk niemand ervaren. Reacties op de vraag of participanten verschillen
tussen oude en nieuwe bewoners ervaren zijn ‘‘Zou ik niet durven zeggen.’’, ‘‘Ik ken niet heel veel mensen
die hier nieuw komen wonen.’’, ‘‘Nou die is er misschien wel, maar niet dat ik weet. Nee, ik ervaar dat
niet zo.’’ en ‘‘Geen conflicten in de wijk, ook niet tussen oude en nieuwe bewoners. Ik vind het zelf een
hele open wijk, iedereen is welkom.’’ Een verklaring dat bewoners geen verschillen tussen oude en
nieuwe bewoners ervaren kan wellicht verklaard worden doordat het Spijkerkwartier altijd een diverse
bevolkingssamenstelling heeft gekend. Daarnaast is er altijd al veel doorstroming geweest in de wijk. De
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sociale cohesie in het Spijkerkwartier speelt een belangrijke rol bij het gegeven dat er geen scheiding
tussen oude en nieuwe bewoners wordt ervaren met bijvoorbeeld gemeenschapsconflicten als gevolg.
Zoals in de voortgaande alinea’s al duidelijk werd laten bewoners elkaar in hun waarde, dus ook
verschillende leefstijlen worden getolereerd. In het Spijkerkwartier wonen relatief veel studenten. Bijna
alle bewoners ondervinden daar geen overlast van, maar een enkeling wel, zoals de 43‐jarige bewoonster
van een pand aan Kastanjelaan waarvan de achtertuin grenst aan de achtertuinen van de panden aan de
Prins Hendrikstraat:
‘‘We hebben letterlijk tegenover ons, niet in de straat maar aan de achterkant van ons huis
daar zitten allemaal tuinen en dan heb je ook meteen de tuinen van de andere straat en dan
ook weer een rij huizen, dus dan heb je eigenlijk tuinen helemaal ingebouwd en als we dus
aan de achterkant van onze huis, waar bijvoorbeeld onze slaapkamer zit, dan zit daar aan de
overkant een studentenhuis. Naja, die staan tot laat in de nacht op het balkon, en galmt dus
omdat het helemaal ombouwt is, galmt dat dus door al die huizen. Dus dat veroorzaakt
ontzettend veel overlast. En ik weet dat daar en ik hoor er allemaal dingen over dat mensen
die er onder wonen of er naast die zijn uit pure ellende vertrokken. … Nu hebben wij daar
geen conflicten mee. Ik hoor wel van mensen en wij zelf ook, ondervinden wel overlast
inderdaad. Want het is juist heel erg leuk als een wijk juist gemengd is. Maar niemand zit te
wachten op overlast.’’
Wel zijn er spanningen te noemen tussen bewoners en bezoekers die de wijk gebruiken als parkeerlocatie
vanwege de gunstige ligging ten opzichte van het stadscentrum. Een 51‐jarige mannelijke bewoner aan de
Parkstraat vertelt:
‘‘Je hebt hier wel voortdurend spanning tussen de mensen die hier wonen en mensen die
hier om een andere reden echt moeten zijn en de mensen die eigenlijk heel ergens anders in
de stad moeten zijn. De locatie van deze wijk, direct naast het centrum, dus heel veel
mensen die in het centrum moeten zijn die parkeren hier hun auto, dat is in sommige
straten nog gratis. Dat leidt tot enorm veel parkeeroverlast, ze parkeren op stoepen, of ze
parkeren illegaal op een vergunninghouder plaats, of ze parkeren bij een meter en betalen
niet genoeg. Dat leidt wel tot bepaalde spanningen in de wijk omdat het hier al zo dicht op
elkaar en al zo weinig parkeer ruimte is. Daarnaast, de terugstroom als mensen vanuit het
centrum komen, en dan hebben we het vooral over uitgaanspubliek, die tussen drie en vier
’s nachts de wijk weer intrekken om auto’s op te zoeken, die maken herrie en er zijn altijd
sporen van blikjes, kapotte flessen, vandalisme, graffiti. Dat komt dus alleen maar door de
ligging van deze wijk zo dicht bij het centrum.’’
Samenvattend zijn er wel degelijk verschillen in leefstijl in het Spijkerkwartier. De wijk kent namelijk een
diverse bevolkingssamenstelling. Maar gemeenschapsconflicten ten gevolge van deze verschillen in
leefstijlen spelen volgens de participanten nauwelijks een rol in het Spijkerkwartier. Dit komt mede
dankzij de sociale sfeer in de wijk, waarbij bewoners elkaar in hun waarde laten en tolereren.

7.4 Criminaliteit
De literatuur laat een tegenstrijdige uitkomst zien als het gaat om gentrification in relatie tot
veranderingen in de criminaliteit. Sommige studies laten een afname van criminaliteit in gentrification
wijken zien (McDonald 1986; El Kalache et al. 2004) terwijl andere studies een toename en verschuivingen
binnen verschillende soorten van criminaliteit laten zien (Covington en Taylor 1988; Convington en Taylor
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1989). Het Spijkerkwartier heeft een hoge mate van criminaliteit gekend. Een bewoner die in 1958
geboren is in het Spijkerkwartier omschrijft de ontwikkeling van de criminaliteit als volgt:
‘‘Toen is het grootste probleem ontstaan toen midden jaren ’60 de hoeren in de binnenstad
bij het politiebureau daar weg moesten, daar kwam een nieuw gemeentehuis waar ze geen
hoeren wilden in de omgeving. En die zijn toen hier naartoe gestuurd, naar het
Spijkerkwartier. Het waren er toen een paar, hier en daar een rood raam. Dat heeft zich
eerst hier geconcentreerd in de wijk, in de Prins Hendrikstraat en een stuk van de
Spijkerstraat, daar zaten er ook een paar. Niet overheersend, maar gewoon een aantal. In de
jaren ’70 werd dat steeds erger. Toen werd het echt huis aan huis allemaal rode lampjes. …
Voor mij is omslag geweest midden jaren ’70 toen bewoners zoiets hadden van het is onze
wijk niet meer, we willen hier niet meer wonen, het is één grote teringzooi, criminaliteit,
ruzie, drugs, diefstal.’’
Doordat bewoners veel overlast ondervonden van de prostitutie hebben zij zich verenigd in een
Werkgroep en de politiek aangespoord om een oplossing te vinden. Niet elke bewoner durfde in die tijd
zijn nek uit te steken, aangezien de prostitutie een harde wereld is. ‘‘Het zijn criminele jongens, dus we
hebben ons heel lang heel bedreigd gevoeld.’’ In 1984 is de prostitutie, op last van de politiek,
geconcentreerd in het oosten van het Spijkerkwartier. De prostitutie bleef gepaard gaan met diverse
vormen van criminaliteit, zoals illegaal horecagebruik, tippelprostitutie, drugsverslaving. Dezelfde
participant als van het vorige citaat beschrijft de neveneffecten van de prostitutie:
‘‘En het heeft allemaal te maken met de prostitutie. Want het trok elkaar aan. De prostitutie
trok tippelaars aan, tippelaars werden voorzien van heroïne, en hadden vaak ook een pooier
die voor heroïne zorgde. Dus al die heroïne baasjes liepen er ook om heen. Drugsverslaafden
liepen weer om de heroïne baasjes. Dus het was een groot web van narigheid.’’
Voor veel bewoners was de prostitutie niet zozeer het probleem, maar alle neveneffecten die door de
prostitutie in de wijk voorkwamen. Een bewoner, die al 20 jaar aan Het Nieuwe Land woont en moeder is
van twee kinderen die in het Spijkerkwartier zijn opgegroeid, heeft voornamelijk overlast van de
neveneffecten van de prostitutie ervaren:
‘‘De prostitutie was niet zo’n ramp maar alle dingen er omheen, de verslaafden, de mensen
die maar rondjes bleven rijden, de rare types die zo’n gebied aantrekt. … Waar we het meest
last van hadden is… dat er condooms op straat lagen, we hebben onze kinderen van twee en
drie moeten leren wat je moet doen als je een injectienaald tegenkomt, afblijven! En dat je
condooms ook niet op moet pakken, dat is rot maar dat is het ergste wat ik heb
meegemaakt.’’
Een mannelijke bewoner die al 23 jaar aan de Thorbeckestraat woont, heeft voornamelijk overlast van de
neveneffecten van de prostitutie ervaren:
‘‘De ramen zelf geven niet zoveel overlast, maar het zorgde voor veel verkeer in eerste
instantie veel rondrijdende auto’s, een soort langzaam rijdende file die door de wijk trok, en
getoeter. En dat zorgt ook weer voor mensen die een parkeerplaats zochten. En dat zorgde
weer voor inbraak in auto’s.’’
Auto‐inbraak is, naast drugsoverlast, één van de neveneffecten die vaker werd genoemd; ‘‘die jongens
[drugsverslaafden] moeten ook leven dus er werd in auto’s ingebroken.’’ De participanten zien de
beëindiging van de prostitutie in 2006 als een positieve ontwikkeling. Het is voor veel bewoners de
belangrijkste verandering geweest in de wijk. Voor een mannelijker bewoner, die sinds 1968 op
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verschillende plekken in het Spijkerkwartier heeft gewoond en nu woonachtig is aan de Prins
Hendrikstraat met zijn mannelijke partner, is de beëindiging van de prostitutie de belangrijkste en
positieve verandering geweest:
‘‘Wat is voor u de belangrijkste verandering in het Spijkerkwartier geweest?
Ik denk de verdwijning van de prostitutie, dat vind ik wel positief. Sommigen hadden het
idee dat het daar wel gezellig was, maar dat was het niet. Ik had met name overlast van
passanten en verkeersdrukte. Het is nu wat stiller geworden hier. … Toen de prostitutie naar
de achterkant van de wijk ging is het harder geworden de sociale connecties waren helemaal
weg.’’
Toch is er ook een kleine groep bewoners waarvoor de beëindiging van de prostitutie geen belangrijke
verandering is geweest of die het juist een negatieve verandering vinden. Zij wonen doorgaans verder van
het voormalige prostitutiegebied, ervaren weinig overlast of ze vinden de prostitutie bij de wijk horen. De
mannelijke bewoner die al 23 jaar aan de Thorbeckestraat woont, merkt hierover het volgende op:
‘‘Dat de hoeren vetrokken is een grote verandering, want daardoor werd het toch een stuk
rustiger ineens in de wijk. Er zijn ook wel heel veel mensen geweest die dat jammer vinden.
Want die vinden dat dat soort rafelrandjes bij de stad horen.’’
Ook voor een 54‐jarige vrouwelijke bewoner die sinds negen jaar in het Spijkerkwartier woont, maar de
wijk goed kent aangezien ze altijd rondom het Spijkerkwartier heeft gewoond en in de wijk naar school is
geweest, is het vertrek van de prostituees de belangrijkste verandering geweest. Zij is één van de weinige
participanten die de beëindiging van de prostitutie heeft ervaren als een negatieve ontwikkeling:
‘‘Het vertrek van de prostituees. Nee, dat vind ik jammer. Ik begrijp het, vooral met dat
randgebeuren, het drugsprobleem er rondom heen, dat is absoluut niet prettig. Maar de
prostituees, toen was de buurt veilig. Ik heb het als veilig ervaren. Als vrouw kon je makkelijk
’s nachts door het Spijkerkwartier lopen. Alleen de drugsoverlast die maakte het gevaarlijk,
maar de prostituees absoluut niet. … Het hoorde bij het Spijkerkwartier.
Ondervond u dan geen overlast van de prostitutie?
Nee, nee. Ook vroeger niet. Ik moest altijd door de Spijkerbuurt, door de hoeren door,
moest ik naar school. Maar dat heb ik nooit als negatief ervaren. Ik ben er eigenlijk mee
opgegroeid. Kinderen van hun zaten bij mij in de klas. Het was gewoon. En zeker, zeg maar
in mijn jeugd, toen was het drugsprobleem, criminaliteit zal er wel geweest zijn hoor dat is
er altijd rondom geweest, maar het drugsprobleem was toen veel minder. Dat is in mijn
puberjaren steeds erger geworden.’’
Een 50‐jarige kunstenares en café‐eigenaar in het Spijkerkwartier die al 16 jaar aan de Kastanjelaan woont,
heeft gemengde gevoelens over de beëindiging van de prostitutie. Haar antwoord op de vraag wat de
belangrijkste verandering is geweest in de wijk:
‘‘Het sluiten van prostitutiegebied, ik vond dit gebied juist wel wat hebben. Maar is snapte
ook dat er heel veel neveneffecten daardoor ontstaan, verdubbeling criminaliteit. … Maar ik
was het zo gewend ik vond het wel een beetje passen in de wijk. Maar in alle eerlijkheid zal
ik toegeven dat het een stuk rustiger is geworden sindsdien.’’
Overeenstemming tussen de participanten bestaat over het beeld dat sinds de beëindiging van de
prostitutie de criminaliteit in het Spijkerkwartier is afgenomen. Dit is een positief gevolg van de
beëindiging van de prostitutie, of men daar nu voor of tegen was. Toch verdwijnt criminaliteit nooit
helemaal. Sommige bewoners weten dat er nog wel gedeald wordt in de wijk; ‘‘Alhoewel er nog wel
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gedeald wordt in de wijk’’. Ook rond station Velperpoort, grenzend aan de noordzijde van de wijk, komen
wel vormen van criminaliteit voor. De wijkvoorzitter, al 30 jaar wonend aan de Parkstraat, vertelt hierover
het volgende:
‘‘Nu weet ik toevallig omdat ik voorzitter van de wijk ben, van de politie dat de drugshandel
rond Velperpoort weer iets toeneemt. Dus dan moeten ze daar weer iets meer actie op
ondernemen. Bij het station, en dan loopt het hier allemaal iets de wijk in. Dat kun je nooit
tegenhouden maar de politie zegt dat ze dat toch wel beheersbaar willen blijven houden.’’
Samenvattend ervaren alle bewoners minder criminaliteit en overlast in de wijk. Deze bevinding komt
overeen met de studie van McDonald (1986) en El Kalache et al. (2004) waarin criminaliteit in
gentrification wijken afneemt. De afname in criminaliteit komt hoofdzakelijk door de beëindiging van de
prostitutie waardoor veel neveneffecten (zoals drugsoverlast, verkeersdrukte en auto‐inbraak)
grotendeels verdwenen zijn. De vermindering van de criminaliteit wordt als positieve verandering
ervaren.

7.5 Rolmodellen
De literatuur laat zien dat beleidmakers veelal inzetten op positieve effect van rolmodellen. Het idee is
dat oorspronkelijke bewoners zouden kunnen profiteren van de instroom van welgestelde huishoudens
doordat zij fungeren als rolmodellen. Maar uit de literatuur blijkt dat de effecten van rolmodellen
overschat worden, de kans op gedegen contacten tussen verschillende groepen is zeer gering waardoor
kans op sociale stijging door middel van rolmodellen beperkt is (Uitermark et al., 2007). Om een aantal
redenen is er weinig tot geen sprake van rolmodellen in het Spijkerkwartier. Ten eerste is het idee van
rolmodellen gebaseerd op arbeiders‐ of achterstandswijken. Nu is het Spijkerkwartier nooit een
arbeiderswijk geweest en heeft het altijd wel een gemende bevolkingssamenstelling gekend. Daarnaast
hebben bewoners doorgaans een goede opleiding en/of baan. Ten tweede wordt voornamelijk bij state‐
led gentrification ingezet op de effecten van rolmodellen. In het Spijkerkwartier is meer sprake van een
traditional gentrification. Hierbij wordt niet middels de overheid ingezet op het mengen van verschillende
bevolkingsgroepen. Ten derde wordt het Spijkerkwartier gekenmerkt door de stadse leefstijl van wat
langs elkaar heen leven. Hierdoor zijn de contacten tussen verschillende groepen in het Spijkerkwartier al
gering. Samenvattend speelt het concept van rolmodellen eigenlijk geen onderwerp in het
Spijkerkwartier.

7.6 Stigmatisering
Volgens de literatuur kan het resultaat van gentrification zijn dat het imago van de wijk langzaam
veranderd (Doucet 2009; Levine 2004). De negatieve beeldvorming van een wijk, die meestal bestaat in
de media, wordt steeds positiever, waardoor de wijk steeds populairder wordt om in te wonen en/of uit
te gaan. Vanwege de prostitutie is het Spijkerkwartier een bekende wijk bij veel Nederlanders. Door de
jaren heen was er veel regionale, maar ook nationale, media‐aandacht. De inspanningen van bewoners,
en later ook van de politiek, om de prostitutie te stoppen in de wijk ging gepaard met veel media‐
aandacht. De wijk bestond bekend als de rosse buurt van Arnhem, de grootste prostitutiewijk op de
Amsterdamse Wallen na. Dat de wijk in Nederland bekend is wordt duidelijk door het verhaal van een 43‐
jarige bewoner die sinds anderhalve jaar aan de Parkstraat woont:
‘‘Het valt me op hoe inderdaad bijna iedereen weet, wat er dan zo berucht aan was weet ik
ook niet, iedereen weet dat eerst die prostituees hier zaten. Ik bedoel, iedere stad heeft
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toch wel zo’n soort buurt, en waarom deze buurt dan zo enorm populair is, dat iedereen het
kent, dat vind ik heel bizar eigenlijk, dat snap ik niet. Dus mensen weten ook gek genoeg dat
dat nu niet meer is. Dat je inderdaad nu elders noemt ja ik woon daar en daar in Arnhem,
dan weten ze meteen over wat voor een soort wijk je het hebt en dat vind ik heel gek.’’
Een mannelijke bewoner aan de Emmastraat die al 41 jaar in de wijk woont, geeft aan dat het slechte
imago ontstaan is in het begin van de jaren ’70:
‘‘Aan de naam het Spijkerkwartier hing een onfrisse geur. … De slechte naam van de buurt is
eigenlijk vooral in het begin van de jaren ’70 al ontstaan want er was een soort vrijgevochten
bende hier.’’
Momenteel is het vijf jaar geleden dat de prostitutie is verdwenen wat wellicht zou kunnen leiden tot
imagoverandering. De percepties over de imagoverandering van het Spijkerkwartier zijn gemend. Een
deel van de bewoners vindt dat het imago nog niet of nauwelijks is veranderd. Zij denken dat het meer
tijd nog heeft voordat het imago van rosse prostitutiewijk veranderd. Een 48‐jarige vrouwelijke bewoner,
die al 20 jaar aan Het Nieuwe Land woont en daar ook haar eigen bedrijf en bedrijfsverzamelgebouw
heeft, maakt dit als volgt duidelijk:
‘‘Dat negatieve imago is nog steeds wel zo hoor. Als je mensen van buiten verteld dat je in
het Spijkerkwartier woont zeggen ze ‘Ohoo het Spijkerkwartier, wat was daar ook alweer
mee’. Dat beeld van buiten staat er wel maar mensen die in wijk wonen weten wel dat dit
een hele goede wijk is. … Intern is ons imago wel goed maar daarbuiten, het hele land kent
het Spijkerkwartier.’’
Terwijl andere bewoners toch wel degelijk een positieve verandering zien in het imago van het
Spijkerkwartier. Dit wordt duidelijk aan de hand van het volgende citaat van een 61‐jarige mannelijke
bewoner die in 2002, na 10 jaar elders hebben gewoond, weer in het Spijkerkwartier is komen wonen:
‘‘Het imago is wel aan het veranderen. Maar dat kun je ook zien dat meer mensen willen
komen wonen. Dus dat imago is zeker aan het verbeteren, absoluut. De burgermeester
woont zelfs bij ons in de wijk. … En ik denk ook wel dat daardoor het hele imago van de wijk
is veranderd.’’
Een 51 jarige vrouwelijke bewoner die al 12 jaar met haar vrouwelijke partner in het Spijkerkwartier aan de
Prins Hendrikstraat woont, en daarvoor ook al eens in de wijk heeft gewoond, vindt het imago ook
verbeterd:
‘‘Ik heb wel het idee dat mensen anders tegen de wijk aankijken, nu de prostitutie weg is.
Toen je eerder zei; ik woon in het Spijkerkwartier dan zeiden ze, ooh woon je daar, dat is
vreselijk! Nu hoor je mensen er helemaal niet meer over.’’
Waar wel overeenstemming over bestaat is dat mensen uit de directe omgeving (Arnhemmers) wel
anders tegen het Spijkerkwartier aankijken, en dat de meeste mensen elders uit het land het
Spijkerkwartier nog steeds zien als (voormalige) prostitutiewijk. Dit wordt duidelijk aan de hand van het
volgende citaat van een kunstenares die al 16 jaar aan de Kastanjelaan woont:
‘‘Volgens mij weten de Arnhemmers wel dat de buurt veranderd is maar van buiten worden
wij nog steeds geassocieerd met prostitutiegebied. Dat is heel raar. Het is een hardnekkig
ding dat prostitutiegebied.’’
Hieruit blijkt dat het imago het meest aan het veranderen is in de directe omgeving. Imagoverandering
hangt ook samen met media‐aandacht en hoe een wijk op de kaart wordt gezet. Zowel huur als
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koopwoningen worden op internetsites gepromoot met omschrijvingen als ‘Wonen in het Spijkerkwartier
is voor velen absoluut een must’, ‘Op unieke plek in het gewilde Spijkerkwartier’, ‘Het bruisende
Spijkerkwartier’, ‘In het levendige en gezellige Spijkerkwartier’, ‘In het zeer gewilde Spijkerkwartier
gelegen’, ‘Daarnaast is deze wijk de laatste jaren enorm in opkomst’ (zie ook kader 1). Hieruit valt af te
leiden dat de wijk gepromoot wordt als een levendige en gezellige wijk die zeer gewild is.
Samenvattend had het Spijkerkwartier een negatief imago door de prostitutie en drugsoverlast. Bewoners
zijn verdeeld over de imagoverbetering. Een deel van de bewoners merkt weinig verbetering en denkt dat
het meer tijd nodig heeft. Een ander deel van de bewoners merkt wel imagoverbetering.
Overeenstemming bestaat over het idee dat mensen die op bezoek komen of in de buurt wonen
(bijvoorbeeld Arnhemmers) positiever tegen de wijk aankijken dan anderen.

KADER 3: Community art in het Spijkerkwartier

Figuur 7.1: Community art.
Op de hoek van de Steenstraat en de Spijkerlaan hangen een aantal kunstwerken in het kader van community art. Eén van
de participanten, een beeldend kunstenaar en docent aan de Kunstacademie in Utrecht, vertelt dat hij een paar
kunstwerken vanuit community art heeft gemaakt. Het zijn filmaffiches van de bekende Hollywood films Body Snatchers,
Taxi Driver en My Beautiful Laundrette. Het bijzondere aan deze filmaffiches is dat de mensen en situaties uit het
Spijkerkwartier komen. De kunstenaar vertelt: ‘‘Zo heb ik hier die wasserette [aan de Spijkerstraat], van moeder en
dochter, en die heb ik dan weer gebruikt voor de film die heet My Beautiful Laundrette. En die heb ik daar zo neergezet in
als ware zijnde in glamour. Zo heb ik bij die Body Snatchers allemaal mensen uit de wijk gevraagd; wil je niet een zombie
zijn? En de situatie is ook uit de wijk. Dus iedereen die de wijk kent, die ziet de dingen en snapt het onmiddellijk. Het heeft
wel de uitstraling van een Hollywood affiches, maar het zijn mensen en situaties hier uit de wijk. Dat vond ik wel leuk als
kunstenaar voor de community art.’’
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Hoofdstuk 8 Conclusie
In dit hoofdstuk wordt door middel van de onderzoeksbevindingen antwoord gegeven op de centrale
vraag: Wat zijn de belangrijkste percepties van bewoners over de veranderingen die in de wijk
plaatsvinden ten gevolgen van gentrification?
In de literatuur wordt gentrification vaak gerelateerd aan negatieve veranderingen. Toch blijkt dat over
het algemeen bewoners positief zijn over de veranderingen die zich hebben voorgedaan in het
Spijkerkwartier. In sommige opzichten is dit niet zo verwonderlijk aangezien het Spijkerkwartier
gekenmerkt wordt door traditional gentrification in plaats van state‐led gentrification. Over het algemeen
zijn bewoners tevreden met betrekking tot de veranderingen in hun wijk. De beëindiging van de
prostitutie en het opknappen van panden worden hebben voor belangrijke veranderingen gezorgd. Dit
heeft ertoe geleid dat de uitstraling en het beeld van het Spijkerkwartier langzaam is veranderd. Het
Spijkerkwartier is veranderd van een prostitutiewijk en achterstandswijk naar een wijk die steeds
populairder is geworden om in te wonen. Hierdoor valt te begrijpen waarom zo veel bewoners positief
zijn over de veranderingen en optimistisch zijn over de toekomst van het Spijkerkwartier.
De beëindiging van de prostitutie en de renovaties van panden worden door de bewoners als
belangrijkste veranderingen gezien. Bewoners zijn positief over het opknappen van de panden vanwege
de betere uitstraling en meer aanzicht. De renovatie van oude vervallen panden komt overeen met de
literatuur (DeGiovanni 1984; El Kalache et al., 2004). De fysieke uitstraling met de grote herenhuizen is
volgens de bewoners één van de krachten van het Spijkerkwartier. De beëindiging van de prostitutie was
voor de meeste bewoners een positieve ontwikkeling. Zij ondervonden voornamelijk overlast van de
neveneffecten van de prostitutie, zoals drugsoverlast, tippelprostitutie, verkeersoverlast, auto‐inbraak.
Met de beëindiging van de prostitutie nam de overlast en criminaliteit af in de wijk. Dit wordt door alle
bewoners ervaren als een positieve ontwikkeling. Deze bevindingen komen overeen met de bevinden van
Mc Donald (1986) en El Kalache et al. (2004) waarin de criminaliteit afneemt in gentrification wijken. Een
toename of verschuiving van de criminaliteit, zoals in de studies van Covington en Taylor (1988; 1989), is
in deze case study niet gevonden. De beëindiging van de prostitutie heeft volgens een deel van de
bewoners voor verbetering van het imago gezorgd. Een ander deel van de bewoners vindt dat het
Spijkerkwartier nog steeds een negatief imago heeft en nog steeds sterk verbonden is met de prostitutie.
Het kost volgens deze bewoners meer tijd. Dat het imago van een wijk langzaam verandert komt overeen
met de literatuur (Doucet 2009; Levine 2004).
In de case study zijn tevens bevindingen gedaan die afwijken van de verwachtingen ten aanzien van de
literatuur. In de literatuur wordt gesproken over de omzetting van kleine en onderverdeelde
wooneenheden naar grotere wooneenheden geschikt voor meer welgestelde huishoudens (Atkinson
2002), terwijl in het Spijkerkwartier een tegenovergestelde trend van woningsplitsing zichtbaar is. Dit kan
wellicht verklaard worden door de karakteristieke woningvoorraad van het Spijkerkwartier. Deze wordt
gekenmerkt door de grote herenhuizen met meerderde woonlagen. Projectontwikkelaars kopen oude
panden op, renoveren deze en maken er verschillende relatief kleine appartementen van. Hoewel veel
bewoners inzien dat dit onvermijdelijk is, gezien de woningvoorraad in combinatie met de
woningmarktsituatie, zien de meeste bewoners het wel als een negatieve verandering. De splitsing van
panden bevordert de eenzijdige bevolkingssamenstelling omdat er geen ruimte voor gezinnen met
kinderen is, die nu ook al ondervertegenwoordigd zijn in de wijk. Daarnaast bieden opgesplitste panden
geen ruimte meer voor ateliers, gaat het oorspronkelijk karakter van de herenhuizen verloren en wordt
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de parkeerproblematiek in de wijk vergroot. In de literatuur wordt ook gesproken over bevolkingsafname
(Atkinson 2002), maar ook hier is de tegenovergestelde trend zichtbaar. Dit staat in relatie tot de
woningsplitsing waardoor er meerder bewoners in eenzelfde pand komen wonen, er is in dit geval geen
sprake van nieuwbouw.
Sommige veranderingen spelen wel in het Spijkerkwartier, maar hebben minder invloed dan de literatuur
doet vermoeden. In het spijkerkwartier ervaren de meeste bewoners stijging van de vastgoedwaarde de
afgelopen decennia als gevolg van de opwaardering van de wijk, dit komt overeen met literatuur
(Atkinson 2002). Bewoners zijn over het algemeen redelijk positief over de waardestijging, maar dit komt
meer doordat de wijk er beter uitziet. Maar aan de waardestijging zit ook een keerzijde, namelijk het
verlies van betaalbare huisvesting. Veel bewoners vinden het aanbod betaalbare huisvesting, vanwege de
sociale huursector en kamerbewoning, voldoende aanwezig is in de wijk. Sociale huurders worden
beschermd tegen displacement. Dit is tevens een kenmerk van de Nederlandse woningmarkt, die de
gevolgen van gentrification anders laat uitpakken dan verwacht mag worden ten aanzien van de literatuur
gebaseerd op Britse en Amerikaanse steden. Enkele bewoners merken wel op dat wanneer het proces van
gentrification zich doorzet, het aanbod betaalbare huisvesting en de gemêleerde bevolkingssamenstelling
wel onder druk komen te staan. Het verlies van betaalbare huisvesting is in het Spijkerkwartier dus
minder ingrijpend dan in de literatuur wordt beschreven (Atkinson 2002; Badcock en Urlich Cloher 1980;
Hopper et al., 1985; Kasinitz 1984; Marcuse 1986; Power 1973). Daarnaast heeft de leegstand van panden
nauwelijks een rol gespeeld in het Spijkerkwartier. Terwijl in de literatuur wordt gesproken dat
gentrification de leegstand van panden kan tegengaan (Smith 1996). Veel panden die in de jaren ’80 leeg
kwamen te staan werden gekraakt. Kraken gebeurde dus niet alleen in globale steden als Amsterdam,
maar ook in non‐globale steden als Arnhem. Vanwege het woningtekort werd kraken gedoogd, terwijl in
veel andere landen kraken een misdaad is. Bij de toename van de vastgoedwaarde, het aanbod van
betaalbare huisvesting en de leegstand speelt de lokale woningmarktsituatie een belangrijke rol. Hierdoor
kunnen bepaalde gevolgen minder ingrijpend zijn.
In de case study komen sommige gevolgen uit de literatuur niet of nauwelijks naar voren Het gaat hierbij
voornamelijk om de sociale gevolgen. De sociale cohesie in het Spijkerkwartier is volgens de bewoners
niet of nauwelijks veranderd. De veranderende sociale gevolgen uit de literatuur, zoals het verlies van
sociale netwerken en sociaal kapitaal (Newman en Wyly 2006), verschillen in plaatsgebondenheid en
identiteit (Freeman 2006; Spain 1993) en het onder druk komen te staan van de gemeenschappelijke
normen en waarden (Atkinson 2000a; Butler 2003; Freeman 2006), zijn in deze case niet duidelijk naar
voren gekomen. Een scheiding tussen oude en nieuwe bewoners (Doucet 2009) wordt in deze case ook
niet ervaren. Ook van het effect van rolmodellen is in deze case study geen sprake. Verschillen in leefstijl
bestaan wel in het Spijkerkwartier, maar zorgen niet voor gemeenschapsconflicten zoals de literatuur
doet vermoeden (Atkinson 2002). Dat de verwachte sociale veranderingen niet in deze case study zijn
gevonden kan wellicht verklaard worden door de sociale cohesie van het Spijkerkwartier. Bewoners
waarderen juist de gemêleerdheid aan bewoners. Het Spijkerkwartier kent een sociale sfeer met een hoge
tolerantie en elkaar in de waarde laten. Daarnaast komt het wellicht doordat de gevonden veranderingen
voornamelijk plaatsvinden in arbeiderswijken waar een hechte sociale cohesie bestaat en state‐led
gentrification plaats vindt, dit is echter niet het geval in het Spijkerkwartier.
Naast sociale gevolgen worden in deze case study ook geen positieve veranderingen ten aanzien van het
voorzieningenaanbod waargenomen. De komst van nieuwe voorzieningen voor gentrifiers wordt niet
ervaren en leidt dan bijvoorbeeld ook niet tot imagoverbetering of arbeidsmogelijkheden voor bewoners
(Doucet 2009; Freeman 2006; Byrne 2003; Vigdor 2002). Ook van een ruimtelijke scheiding van een
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nieuwe winkelgebied binnen dezelfde wijk (Butler 2003; Doucet 2009) is geen sprake in het
Spijkerkwartier. Een deel van de bewoners merkt dus weinig veranderingen, terwijl een andere deel wel
ziet dat er een verschraling van het voorzieningenaanbod heeft voorgedaan. Kleine zelfstandige
ondernemers hebben moeite om te concurreren en verdwijnen soms. Dit komt overeen met de
bevindingen van Butler (2003) dat oorspronkelijke winkeltjes worden weggedrukt of helemaal verdwijnen,
wat leidt tot negatieve percepties bij bewoners. De bewoners die de verschraling opmerken vinden dit
inderdaad een negatieve ontwikkeling. De context van de wijk speelt ook hier een belangrijke rol. Het
Spijkerkwartier heeft een ligging nabij het centrum en de Steenstraat is een verlengde winkelstraat.
Voorzieningen in het Spijkerkwartier zijn daardoor mede afhankelijk van de detailhandelontwikkelingen
van de Arnhemse binnenstad.
Gentrification is een langdurig proces. Het Spijkerkwartier zal de komende jaren nog veranderingen
ondergaan. Zoals de opwaardering van de openbare ruimte. Bewoners laten weten dat zij niet positief zijn
over de openbare ruimte waardoor verbeteringen zeker mogelijk zijn.
Wanneer gekeken wordt naar de persoonskenmerken van de participanten valt er geen duidelijke relatie
te ontdekken tussen de persoonskenmerken en hun percepties. Duidelijke verschillen in percepties op
basis van eigendomsverhouding (tussen huurders en kopers), woningduur of leeftijd zijn moeilijk te
onderscheiden. Een duidelijke scheiding tussen groepen bewoners komt in deze case study niet naar
voren.
Deze case study laat zien dat niet alle gevolgen van gentrification voorkomen in Nederlandse non‐globale
steden. Daarnaast zijn sommige gevolgen minder ingrijpend in vergelijking met globale steden. Mede
hierdoor zijn de percepties over het algemeen positiever dan werd verwacht ten aanzien van de
literatuur. De percepties van bewoners zijn meer genuanceerd. Deze studie bevestigt dat gentrification
een complex proces is. De algemene conclusie is dat het gentrification proces ingewikkeld is. De context
speelt een zeer belangrijke rol bij de gevolgen van gentrification, zoals de woningvoorraad, de
bevolkingssamenstelling en de ligging van de wijk ten opzichte van de binnenstad. Dit wil zeggen dat de
theorie over de gevolgen van gentrification en de percepties geen blauwdruk is.
Het doel van deze studie is om een toevoeging te doen aan het gentrification debat door het interviewen
van bewoners die wijkveranderingen hebben meegemaakt ten gevolgen van gentrification. Het
Spijkerkwartier, een wijk waar al lange tijd het proces van gentrification plaats vindt, diende als een
geschikte case study voor dit doel. Alleen al de gemêleerde bevolkingssamenstelling illustreert de
complexiteit en nuances binnen het gentrification proces. Geconcludeerd kan worden dat de context van
de wijk een zeer belangrijke rol speelt als het gaat om de gevolgen van gentrification. Het is denkbaar dat
de percepties over de gevolgen van gentrification in andere wijken afwijkend zijn van de bevindingen in
het Spijkerkwartier. Toch dragen deze onderzoeksresultaten bij aan het beter begrijpen van de gevolgen
van het gentrification proces.
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