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Voorwoord 
 

‘Schuytgraaf is van Ons’, is de veel zeggende titel van een heus volkslied. Het volkslied 

van de inwoners van Schuytgraaf. Met meer dan 6000 woningen Arnhem’s meest recente 

Vinex-wijk in aanbouw. Een Vinex-wijk met een eigen volkslied, uitgebracht op CD, 

inclusief karaoke versie! Het is maar één van de vele bijzondere ontdekkingen op mijn 

zoektocht naar de gewenste identiteit voor de nieuwbouwwijk Tuindershof in Pijnacker. 

Een zoektocht die enkele jaren geleden begon met de opdracht voor het stedebouwkundig 

ontwerp en die een voorlopige eindbestemming heeft gevonden in de titel van deze 

scriptie: ‘Dorps Wonen, stedelijk leven’. De scriptie vormt de afsluiting van mijn 

masteropleiding stadsgeografie aan de Universiteit van Utrecht en is tevens de bron voor 

het ruimtelijk programma en de stedebouwkundige en architectonische uitwerking van de 

wijk Tuindershof, die naar verwachting vanaf 2014 ontwikkeld zal gaan worden. Ik kan 

niet wachten om het geleerde in praktijk te brengen en straks letterlijk vorm en inhoud te 

geven aan de resultaten van mijn onderzoek. Ik kijk in ieder geval met veel plezier en 

gepaste trots terug op een boeiende, leerzame, onderhoudende, maar vooral ook 

intensieve studieperiode, die niet alleen veel kennis en inzicht, maar ook een nieuwe 

functie en zelfs een verhuizing tot gevolg heeft gehad. Het gelukkige Vinex-gezinnetje 

namelijk, dat op bladzijde zevenenvijftig poseert voor de nieuwe woning in de Pijnackerse 

wijk Keijzershof, is de familie Visscher: Vader Richard, Moeder Willy en zoon Ids. 

Waarom de familie Visscher zo gelukkig is, wordt allemaal duidelijk bij het lezen van deze 

scriptie. Een scriptie die veel tijd, energie en soms ook engelengeduld van betrokkenen 

heeft gevraagd. Het valt namelijk niet mee om als ontwerper en techneut op je veertigste 

nog met een sociaal wetenschappelijke studie te beginnen. Waar je op deze plaats 

normaal je ouders bedankt, moet ik mijn vrouw en mijn zoon bedanken voor hun begrip, 

geloof en soms ook ongeloof in de goede afloop. Daarnaast wil ik op deze plaats ook mijn 

werkgever, de gemeente Pijnacker-Nootdorp bedanken, voor de financiële steun in het 

begin, de input en het getoonde vertrouwen. Het heeft me in ieder geval een nieuwe 

functie als teamleider ruimtelijk beleid opgeleverd, waarin ik het vak van planoloog, 

stedebouwkundige en sociaal geograaf prima kan combineren. Tot slot wil ik Gideon Bolt 

bedanken voor zijn altijd positieve, inspirerende en opbouwende begeleiding. Hoewel ik 

soms maanden niets van me liet horen, toonde hij zich altijd weer bereid om de draad 

opnieuw op te pakken en waar nodig bij te sturen. Tegelijkertijd waardeer ik de ruimte die 

ik van hem kreeg, om het vooral mijn eigen project, mijn eigen onderzoek en mijn eigen 

verhaal te laten zijn. Tenslotte heb ik er uiteindelijk zelf voor gekozen (toch?) om geen 

kwalitatief, maar kwantitatief onderzoek te doen. Ook al moest ik daarvoor terug in de 

schoolbanken. Ik heb het in ieder geval met veel plezier en toewijding mogen doen. Deze 

scriptie heeft voor mij grotere betekenis en meer waarde, dan alleen de afronding van de 

studie. Het plaatjes op bladzijde zevenenvijftig is daarvan misschien wel het beste bewijs 

en ik hoop straks ook de nieuwe wijk Tuindershof en zijn bewoners. ‘Een wijk met een mix 

van vitaliteit en vernieuwing in een setting van landschappelijk wonen, werken en 

recreëren. Waar het dorpse van nu zal zijn getransformeerd naar de moderne 

netwerksamenleving van straks. Door te anticiperen op de ontwikkelingen van nu en in de 

toekomst, met behoud van het goede, zonder vast te houden aan de valse romantiek van 

wat vroeger was’. Mijn excuses voor het wollige taalgebruik, maar het wordt hopelijk 

allemaal duidelijk op de hierna volgende bladzijden. Ik wens een ieder in ieder geval veel 

leesplezier en de nodige inspiratie. 

 

Richard Visscher 

September 2011 
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1 Inleiding 

 

1.1 Geen parkstad of tuinstad, maar ……een landstedelijk woonmilieu! 

 

Pijnacker-Nootdorp is een 

fusiegemeente van twee voormalige 

plattelandsgemeenten in het 

‘ommeland’ (Hornis, 2007, p.8) van 

Den Haag, Rotterdam en Delft. 

Pijnacker-Nootdorp bestaat uit een 

drietal kernen en ruim 4000 hectare 

buitengebied. In 20 jaar tijd zal het 

inwoneraantal als gevolg van de 

groeitaak binnen het Stadsgewest 

Haaglanden meer dan verdubbelen, van 

26.000 inwoners in 1995 naar 60.000 

inwoners in 2015. De groei is nu over 

de helft en zal nog gestalte krijgen op 

drie grote (Vinex & Vinac) 

uitbreidingslocaties: Klapwijk Noord 

(1300 woningen), Pijnacker-Zuid (2300 woningen), en Tuindersgebied-West (450 

woningen). De drie nog te ontwikkelen locaties liggen allemaal aan de rand van de 

bestaande kern van Pijnacker. Na de fusie in 2002, bestond de behoefte aan een nieuwe 

strategische visie op de toekomst. In de nieuwe gemeente zijn de bestaande visies herijkt 

en samengebracht tot één toekomstvisie. Deze visie: de Nota Integrale Toekomstvisie uit 

2005 geeft een beeld van de positie die Pijnacker Nootdorp in de regio wil innemen en de 

rol die zij kan spelen ‘zonder haar identiteit te verliezen’ (Pijnacker-Nootdorp, 2005a, 

p.6). De nota schetst het beeld van een drietal kernen en linten in de nabijheid van groen 

en ruimte, en een ‘nu nog herkenbare dorpse identiteit’ in een regio met hoogwaardige 

voorzieningen, gekoppeld aan een ‘uitstekend woonklimaat met een landelijke identiteit’. 

 

Als stedebouwkundige heb ik de opdracht om met het stedebouwkundig ontwerp voor 

Tuindersgebied West ‘te anticiperen op de ontwikkelingen van nu en in de toekomst, met 

behoud van het goede, zonder vast te houden aan de valse romantiek van wat vroeger 

was’ (Pijnacker-Nootdorp, 2005b, p.5). De ‘gewenste identiteit’ van Tuindersgebied West 

is aldus de Startnotitie ‘niet te vangen in woorden als parkstad of tuinstad, maar in een 

mix van vitaliteit en vernieuwing in een setting van landschappelijk wonen, werken en 

recreëren’ (Pijnacker-Nootdorp, 2005b, p.5). Een bijzondere en uitdagende opgave, 

temeer omdat het concept van de parkstad en het tuinstadmilieu tot op dit moment nog 

altijd hooggewaardeerde en ook door mij als stedebouwkundige veelvuldig toegepaste 

ontwerpprincipes zijn. Pijnacker-Nootdorp zegt ‘het dorpse van nu te willen 

transformeren naar de moderne netwerksamenleving van straks ’(Pijnacker-Nootdorp, 

2005a, p.11). Wat daar precies mee bedoeld wordt, hoe dat moet en vooral ook waarom en 

voor wie, dat wordt er niet bij verteld. 

 

Volgens Feddes (2003, p.14) zijn gemeenten vooral hun nostalgie aan het oppoetsen, maar 

hebben tegelijkertijd ambities om overslagterminals te maken en het grondgebied met 

snelwegen te doorboren: Feddes denkt dat ‘het ene een schaamlap is voor het andere’. Een 

tweeslachtige houding, waarbij de aanleg van met name grote infrastructurele projecten 

voor ingrijpende veranderingen in de inrichting van het landschap zorgen, terwijl de 

Nu nog herkenbare dorpse identiteit:in Pijnacker-Nootdorp: 

Onbeheerde verkoop van streekproducten langs de weg. 
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architectuur en stedenbouw steeds meer aansluiting probeert te zoeken bij ‘historische 

structuren, lokale motieven en traditionele vormen’ (Cammen e.a., 2003, p.394). Het 

gevolg is dat er een toenemend aantal (Vinex) uitbreidingsbouwlocaties in ‘dorpse sferen’ 

en nieuw woningen in ‘oude stijl’ worden gebouwd of in ieder geval als zodanig worden 

gepresenteerd en op de markt gebracht. Ik kan mij dat nog voorstellen op ‘gevoelige’ 

locaties zoals in Pijnacker waar men de nu nog herkenbare dorpse identiteit wil behouden 

of in dorpen als Vleuten en De Meern waar het gemeentebestuur wel mee wilde doen met 

de ontwikkeling van Vinex-locatie Leidsche Rijn, zolang zij zelf maar ‘landelijk’ kon 

uitbreiden en er een stevige buffer (park) tegen Utrecht kwam (Van Assche, 2005). Maar 

dat vervolgens de hele locatie Leidsche Rijn –de grootste Vinex-locatie van Nederland 

met 25.000 woningen- haar toekomstige bewoners ook het gevoel wil geven in een dorp te 

wonen, is toch wel opmerkelijk. ‘Dorps Wonen aan de rand van Utrecht’ kopt een 

verkoopfolder van het projectbureau Vleuterweide in het informatiecentrum.  

 

Leidsche Rijn blijkt niet de enige Vinex-locatie die zich als zogenaamde ‘dorpse 

stadsuitbreiding’ probeert te manifesteren. Dit geldt evenzeer voor Vinex-wijken als het 

Helmondse Brandevoort, met volgens de projectontwikkelaar (Janssen, 2001, p.36) ‘het 

karakter van een historisch Brabantse dorp’ en het Arnhemse Schuytgraaf dat zich volgens 

de Vries (2006b, p.10) nog het best laat omschrijven als ‘een schaakbord van dorpen’, 

waar een ‘lome dorpssfeer heerst’. Van behoud van een nu nog bestaande dorpse of 

landelijke identiteit is op deze locaties helemaal geen sprake. Op de meeste Vinex-locaties 

is eerder het omgekeerde het geval: op met zand opgespoten stukken niemandsland aan de 

rand van de stad wordt juist geprobeerd om met behulp van thematische sfeerbeelden een 

gewenste (nieuw verzonnen) identiteit vorm te geven. Lörzing (2006, p.9) beschouwt de 

Amersfoortse wijk Kattenbroek als het eerste, algemeen bekende voorbeeld van een 

Vinex-wijk waarvan de identiteit met behulp van thematische sfeerbeelden gestalte heeft 

gekregen. Thematisering is volgens Lörzing daarna ‘een algemeen aanvaard verschijnsel 

in de stedebouw geworden en gebeurt nu in vrijwel alle Vinex-wijken’. De vraag is 

waarom dat steeds vaker ‘dorpsgewijs’ lijkt te gebeuren en waarom vaak voor dezelfde 

thema’s zoals water, bos en historie wordt gekozen (Galjaard, 2007, p.7)? Volgens 

Klamer (2003, p.31) willen woonconsumenten vooral ‘de geborgenheid en het dorpse 

aanzicht’ terwijl stadsbestuurders ‘warm lopen voor oud’ in de hoop om de eigen identiteit 

te behouden. Aanbieders op de woningmarkt spelen hier handig op in en proberen met hun 

marketingstrategie en in hun verkoopdocumentatie met behulp van een ‘idyllisch beeld 

van het platteland’ woonconsumenten te ‘prikkelen en te verleiden’ (Heins, 2002, p.131).  

 

Volgens het Ruimtelijk Planbureau (Van Dam, 2005, p.23) is er in Nederland sprake van 

een rurale idylle: ‘een zekere idealisering van het leven op het platteland’, op basis 

waarvan grote groepen woonconsumenten landelijk wil wonen. Uit diverse onderzoeken 

naar de woonvoorkeuren van woonconsumenten in Nederland, blijkt al jaren een 

substantiële vraag naar landelijk wonen. De vraag heeft zowel betrekking op het wonen in 

dorpse omgevingen als het wonen op het platteland in het buitengebied (Vrom, 2002, 

p.217). De studie ‘De landstad’ van het Ruimtelijk Planbureau uit 2005 (Van Dam, p.36) 

bevat een analyse van de vraag naar landelijk wonen op basis van het Woningbehoefte 

Onderzoek (WBO) 2002, die leidt tot de uitkomst dat 22% van alle verhuisgeneigden 

(stedelingen en plattelanders) landelijk willen wonen. Rekening houdend met de 

vrijkomende woningen in het landelijk gebied was er volgens dat zelfde Planbureau (Van 

Dam, 2003, p.38) in 2002 al sprake van een actueel tekort van 60.000 á 130.000 woningen 

om aan de bestaande vraag naar landelijk wonen, te voldoen. Omdat de vraag velen malen 

groter is dan het aanbod, en de mogelijkheden op het echte platteland beperkt zijn, ligt het 
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volgens Thissen (2002, p.15) voor de hand om, ‘ook elders woonmilieus tot stand te 

brengen die aansluiten bij de wens om landelijk te wonen’. Heins (2002, p.157) stelt voor 

om ook aan de rand van de stad, op Vinex-locaties, zogenaamde ‘pseudo plattelandse 

woonmilieus met een dorps karakter’ te construeren. Een oplossing die vanuit de 

traditionele stad-land verhouding, nogal tegenstrijdig klinkt, maar juist om die reden wel 

eens het antwoord zou kunnen zijn op de ambivalente ambities van gemeenten als 

Pijnacker-Nootdorp. Als het aan de rand van een grote stad kan, waarom dan niet in de 

voormalige plattelandsgemeente Pijnacker-Nootdorp, met een nu nog herkenbare dorpse 

identiteit, in een landelijke omgeving, waar de grote stad nooit ver weg is. Niet voor niets 

luidt de kernboodschap van Vinex-locatie Pijnacker-Zuid (Pijnacker-Nootdorp, 2008a, 

p.5): ‘Het thuis van je toekomst. Dicht genoeg bij de grote stadsagglomoraties om gebruik 

te maken van hun economische, sociale en culturele voordelen. En ver genoeg er vandaan 

om te genieten van de charmes van een rustig dorp in een landelijke omgeving’. En ook 

Klapwijk Noord (Smith, 2006, p.22) appelleert aan, ‘huishoudens met kinderen uit de 

regio die zoeken naar een prettige en veilige omgeving om de kinderen groot te brengen 

en het positieve imago van Pijnacker in de regio, als een rustig tuindersdorp met groen in 

het groene hart, een plaats zonder sociale problemen van de stad’. 

 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft het in haar toekomstvisie als volgt verwoord: 

‘Mensen voelen zich verbonden met de kern, met de lokale samenleving, maar maken ook 

deel uit van een regionaal netwerk van relaties, voorzieningen en werk. (Nieuwe) 

bewoners identificeren zich zowel met de kern als met de regio. De gemeente Pijnacker-

Nootdorp wil fors uitbreiden zonder haar identiteit te verliezen, door (Vinex-)wijken te 

bouwen die een aantrekkelijk woonklimaat moeten bieden voor woonconsumenten die 

landelijk willen wonen en tegelijkertijd bijdragen aan de nu nog herkenbare dorpse 

identiteit van de gemeente. ‘Het benadrukken van de eigen, vertrouwde plek, als baken 

van continuïteit’, is volgens Feddes (2003, p.10) even eigentijds als de globalisering 

waarop het reageert, maar is het moeilijker om daarvoor een eigentijdse vormentaal te 

vinden’. Wellicht schuilt die ‘vormentaal’ of ‘gewenste identiteit’ voor wijken als 

Klapwijk Noord, Pijnacker-Zuid en Tuindersgebied-West -inmiddels veelzeggende 

opgedoopt tot respectievelijk: AckersWoude, Keijzershof en Tuindershof- wel in wat het 

Ruimtelijk Planbureau (Van Dam, 2005, p.15) noemt: ‘Landelijk wonen in de 

netwerkstad’. Geen parkstad of tuinstad dus, maar een ‘landstedelijk woonmilieu’, waarin 

de nabijheid van voorzieningen, werk en vervoer wordt gecombineerd met een rustige, 

ruime, groene en dorpse woonomgeving.  

 

 

1.2 Doel van het onderzoek 
 

Vinex-wijken waarin voorzieningen, werk en vervoer worden gecombineerd met een 

rustige, ruime, groene en dorpse woonomgeving zouden een alternatief of zelfs een ideaal 

kunnen vormen voor woonconsumenten die landelijk willen wonen met de stad onder 

handbereik. Toch is er veel kritiek op dergelijke dorpse stadsuitbreidingen. Vinex-wijken 

met een landstedelijk woonmilieu zouden volledig door de markt worden gestuurd: 

‘Stilistisch, modieus en zichtbaar landschappelijk, zoals we dat kennen van glossy’s en 

televisieprogramma’s’, aldus Roncken (2006, p.76) over Brandevoort, Haverleij & 

Waterland; wijken die ‘onvoldoende aansluiten bij -door potentiële bewoners- 

geformuleerde voorkeuren voor dorps wonen’, aldus Thissen, (2003, p. 46) over 

Vleuterweide en ‘onvoldoende vitaal zijn om bewoners duurzaam aan zich te binden’, 

aldus Nio, (2002, p.44) over Brandevoort. 
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Nio (2002, p.43) onderscheidt daarbij twee type dorpse stadsuitbreidingen: het ‘hyperreële 

dorp’ en het ‘conditionerende dorp’. Bij het hyperreële dorp berust de dorpse identiteit 

volgens Nio op een ‘mythisch verleden’. Bij het conditionerende dorp berust de dorpse 

identiteit op ‘participatie en zelfregulering’. De plannen voor respectievelijk 

AckersWoude en Keijzershof zouden elk afzonderlijk als voorbeeld van één van deze 

beide stromingen beschouwd kunnen worden. In het ‘conditionerende dorp’ 

AckersWoude zal het streven naar een ‘dorpswoonmilieu’ aldus het Stedebouwkundig 

Raamplan van Bureau Alle Hosper (2007a, p.7) worden gerealiseerd door ‘het stimuleren 

van individuele verschijningsvormen van bebouwing en een mate van informaliteit, het 

koesteren van uitzonderingen en door ruimte te geven aan individuele bewoners’. De 

‘dorpse sfeer’ die in het ‘hyperreële dorp’ Keijzershof wordt nagestreefd zal volgens het 

Masterplan van Bureau BGSV (2005, p.11) vooral tot uitdrukking komen in de 

vormgeving en inrichting van de buitenruimte en de bebouwingswijze. Hoewel beide 

bureaus aangeven dat het niet de bedoeling is historiserend te bouwen, speelt het verleden, 

naast de dorpse sfeer en het landelijk karakter een prominente rol bij de (architectonische) 

uitwerking van beide plannen. Zo is als voorbeeld in Keijzershof het karakter van het 

historische dorpslint een belangrijk thema voor de beeldvorming aan de Zuidweg (BGSV, 

2006, p.33). In AckersWoude krijgen de woonhuizen een ‘bij de landelijke woningen 

aansluitende architectuur met gevoel voor traditie’ (Bureau Alle Hosper, 2007b, p.71) en 

kenmerkt de openbare ruimte zich straks door de toepassing van ‘tijdloze materialen met 

een klassieke uitstraling’ (2005, p. 65). 

 

De opgave waar ik mij bij de wijk Tuindershof voor gesteld zie is, om met een standaard 

woningbouwprogramma op een betekenisloze plek, met hoge grondkosten en kleine 

kavels een aantrekkelijk woonmilieu te creëren. Een woonmilieu bovendien dat voorziet 

in de behoefte van vooral stedelingen uit de regio Haaglanden, naar landelijk wonen en 

dat tegelijkertijd appelleert aan de waarden die bewoners van Pijnacker-Nootdorp hebben 

bij de nu nog herkenbare dorpse identiteit. ‘Want daarom zijn bewoners er komen wonen’, 

aldus de Nota Integrale Toekomstvisie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp (2005a, 

p.11), ‘en daarom willen ze er ook blijven’. Om de gewenste identiteit van Tuindershof te 

kunnen bepalen is het noodzakelijk om eerst te achterhalen wat de waarden zijn die horen 

bij de nu nog herkenbare dorpse identiteit en welke woning- en omgevingskenmerken 

daarbij horen om de wijk een alternatief of zelfs ideaal te kunnen laten zijn voor 

woonconsumenten die landelijk willen wonen. Ik ben op zoek gegaan naar datgene wat 

bewoners van landstedelijke woonmilieus belangrijk vinden. Bewoners van al bestaande 

Vinex-wijken. Waarom zijn ze hier daadwerkelijk komen wonen? Willen ze echt blijven? 

Zijn het inderdaad stedelingen die landelijk willen wonen en wat maakt hun woonsituatie 

in die nieuwbouwwijk tot een alternatief of zelfs een ideaal voor het echte platteland of 

dorp?  

 

Deze scriptie is het resultaat van een onderzoek onder bewoners van bestaande Vinex-

wijken in en om de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Doel van het onderzoek is inzicht te 

krijgen in de maakbaarheid van landstedelijke woonmilieus, door de 

vestigingsmotieven en woonaspiraties van bewoners van zogenaamde dorpse 

stadsuitbreidingen te achterhalen en te vergelijken met die van bewoners in buurten 

waar een dergelijk woonmilieu, bewust of onbewust niet is nagestreefd en 

gerealiseerd. De resultaten van het onderzoek kunnen aanknopingspunten bieden voor 

private en publieke opdrachtgevers, stedebouwers en architecten in hun zoektocht naar het 

antwoord op de vraag naar landelijk wonen in Nederland. Het onderzoek vormt de basis 
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voor het ruimtelijk programma en de stedebouwkundige en architectonische uitwerking 

van de nieuwe wijk Tuindershof in Pijnacker, die naar verwachting vanaf 2014 

ontwikkeld zal gaan worden. Daarnaast worden de resultaten gebruikt bij de plannen voor 

AckersWoude waar vanaf volgend jaar gebouwd gaat worden en Keijzershof waar de 

eerste woningen inmiddels zijn opgeleverd. Voor beide plannen geldt dat de 

stedebouwkundige uitwerkingen mede als gevolg van de economische crisis 

heroverwogen zullen worden. Daarnaast wil de gemeente Pijnacker-Nootdorp in 2012 een 

nieuwe structuurvisie opstellen waarin een keuze zal worden gemaakt ten aanzien van de 

mogelijke transformatie van een drietal glastuinbouwgebieden waar op de langere termijn 

(na 2025) nog zo’n 5000 woningen aan de rand van de bestaande kernen van Pijnacker en 

Nootdorp gebouwd zouden kunnen worden. Inzicht in de maakbaarheid van landelijke, 

dorpse woonomgevingen in stedelijke en suburbane settings kan ook elders helpen bij de 

realisatie van dorpse stadsuitbreidingen. De huidige economische crisis is een goed 

moment om hier bij stil te staan. Er zijn nog voldoende plannen in voorbereiding of liggen 

tijdelijk op de plank die straks uitsluitend lijken te willen voortborduren op ‘in het 

verleden behaalde resultaten’ met stadsuitbreidingen in ‘dorpse sferen’ en nieuwe 

woningen in ‘oude stijl’. Helemaal als deze plannen heroverwogen of zelfs versoberd 

worden, is de vraag of een goed gekozen naam of een bijzonder motto nog voldoende is 

om de kritische en bedachtzame woonconsument te overtuigen en te verleiden. ‘De echte 

opgave begint nu!’, zegt Winter in het Kookboek voor de woonprofessional: Thuis in 

2020 (2009, p.6). ‘De Nederlandse woningbouw was bijna een eeuw lang primair gericht 

op kwantiteit in plaats van kwaliteit, op produceren in plaats van consumeren, maar 

inmiddels is het tij gekeerd aldus Winter. 

 

 

1.3 Probleemstelling 

 

Of de dorpse stadsuitbreidingen daadwerkelijk beantwoorden aan de vraag naar landelijk- 

dorps wonen, daarover is nog weinig bekend. Hoe maakbaar zijn dorpse 

stadsuitbreidingen? Kan een Vinex-wijk daadwerkelijk een alternatief bieden voor, of 

zelfs een ideaal vormen boven het echte dorp? Het toenemende aantal gerealiseerde 

dorpse stadsuitbreidingen maakt het mogelijk de uitkomsten van onderzoeken naar de 

woonwensen van verhuisgeneigde stedelingen uit het verleden, te toetsen aan de huidige 

feitelijke situatie en op basis daarvan, beargumenteerd zowel programmatische als ook 

ruimtelijke en stedebouwkundige uitgangspunten te formuleren voor nog te ontwikkelen 

woonmilieus. Wie wonen er in deze wijken? Is het inderdaad de stedeling die landelijk wil 

wonen en hier een alternatief of zelfs een ideaal vindt? Wat maakt deze wijken voor hen 

tot een alternatief? Is het de woning, de woonomgeving, de locatie of wellicht de 

‘gemeenschapszin’, de ‘gemoedelijkheid’ of de ‘sfeer’. Wat als men alsnog de keuze 

krijgt tussen het echte platteland en de dorpse stadsuitbreiding? De vraag van stedelingen 

met verhuisplannen richt zich immers primair, voor 70% ( Keers, 2004; Van Dam, 2003, 

Heins, 2001, 2002), op het ‘echte’ dorp op het platteland.  

 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is op zoek naar de gewenste identiteit voor haar nieuwe 

wijken en mogelijk toekomstige transformatiegebieden gebaseerd op een woonklimaat 

met een landelijke identiteit en een nu nog herkenbare dorpse identiteit. De waarden die 

daarbij volgens de gemeente (Pijnacker-Nootdorp, 2005a, p. 11) horen zijn o.a. ‘een 

bloeiend verenigingsleven; betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving; de 

menselijke maat; de kernen en wijken als aangrijppunt; ruimte voor rustig wonen; een 

lage woningdichtheid en je veilig voelen in je eigen woon- en leefomgeving’. De vraag is 
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of dit door bewoners ook zo beleefd en gevoeld wordt? In hoeverre geldt dit ook voor 

(nieuwe) bewoners van recente nieuwbouwwijken en hoe vertaal je die waarden 

vervolgens naar een reeks toe te passen stedebouwkundige principes voor nog te 

ontwikkelen wijken als Tuindershof? 

 

Het onderzoek richt zich op de volgende centrale probleemstelling:  

 

In hoeverre vormen landstedelijke woonmilieus een ideaal of een alternatief voor 

woonconsumenten die landelijk willen wonen en welke kenmerken zijn daarbij voor 

bewoners het meest van belang? 

 

Het onderzoek richt zich op recente nieuwbouwwijken waar met geconstrueerde 

plattelands- en dorpskenmerken getracht is een landstedelijk woonmilieu te creëren. In 

deze zogenaamde dorpse stadsuitbreidingen wordt het landstedelijk woonmilieu gezien als 

een woonmilieu met landelijke kenmerken in, aan de rand van of in de directe nabijheid 

van stedelijke centra, waarin de nabijheid van voorzieningen, werk en vervoer wordt 

gecombineerd met een rustige, ruime, groene en dorpse woonomgeving. Door 

gewaardeerde kenmerken zoals die aan het platteland worden toegedicht te transporteren 

naar een stedelijke omgeving, tracht men bewoners het gevoel te geven in een dorp te 

wonen.  

 

 

1.4 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

 

Bij de planontwikkeling en realisatie van een nieuwe woonwijk zijn verschillende partijen 

betrokken. Projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, stedebouwkundigen, 

architecten, overheden en in toenemende mate ook de consument zelf. Iedere partij heeft 

zijn eigen specifieke rol bij de keuze voor, en de uitwerking van een bepaald thema of een 

specifiek na te streven woonmilieu. Er is echter niet één vaste partij die bepaalt of een 

landstedelijk woonmilieu wordt nagestreefd en welke middelen daarvoor worden ingezet. 

Soms is het de architect of de stedebouwkundige. Een andere keer een bevlogen 

wethouder of een geëngageerde projectontwikkelaar. En soms wordt ook de 

woonconsument vooraf bij de planontwikkeling betrokken. 

 

Van Dam stelt dat het daadwerkelijk creëren van ‘landelijke en dorpse woonomgevingen 

in stedelijke en suburbane settings, vooral een uitdagende stedebouwkundige en 

architectonische ontwerpopgave is’ (2003, p.17). Het gaat er om gewaardeerde kenmerken 

zoals die aan het platteland worden toegedicht te transporteren naar een stedelijke 

omgeving (Van Dam 2002, p.36). Alvorens ruraliteit geproduceerd kan worden en 

landelijk of dorps wonen ook in het stedelijke gebied geconstrueerd of gereconstrueerd 

kan worden, dienen de belangrijkste ontwerpuitgangspunten bekend te zijn. Naast het 

plangebied en het programma gaat het om de bestuurlijke ambities, de maatschappelijke 

behoefte en het beoogde sociaal maatschappelijke effect en het gewenste ruimtelijke 

effect.  

 

Op het moment dat bij aanvang van de planvorming hierover onvoldoende duidelijkheid 

bestaat en het onderzoek ernaar geen onderdeel is van de opdracht, zal ‘de ontwerper’, 

eerst zelf op onderzoek uit moeten. Omdat ik als stedebouwkundige van Tuindershof niet 

kon terugvallen op nog altijd hooggewaardeerde en ook door mij veelvuldig toegepaste 

ontwerpprincipes en de opdrachtgever geen duidelijk beeld had bij het alternatief voor de 
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parkstad en de tuinstad, werd het voor mij noodzakelijk om –alvorens aan het ontwerp te 

beginnen- buiten het voor mij vertrouwde vakgebied van de stedebouw, opzoek te gaan 

naar de ‘gewenste identiteit’ van Tuindershof.  

 

Uitgebreid onderzoek naar de woonwensen en woonvoorkeuren van woonconsumenten 

levert in Nederland al jaren goed onderbouwde cijfers over de vraag en het aanbod naar 

woningen op de Nederlandse woningmarkt. De vraag is echter in hoeverre inkomen, 

leeftijd en huishouden nog steeds de variabelen zijn die ‘negentig procent van de variatie 

verklaren’ (Nio, 2003, p.103). Op basis van analyses van het WBO en WOon (o.a. Van 

Dam, 2003, 2005, Keers, 2004) en door aanvullend kwalitatief onderzoek, niet alleen 

gestoeld op demografische gegevens, (o.a.Reijndorp, 1998; Schoenmaker, 2003) wordt 

steeds meer bekend over de kwalitatieve vraag. Hoewel deze cijfers niet altijd 

generaliseerbaar zijn en soms fluctueren wordt met dergelijk onderzoek een steeds 

duidelijker relatie gelegd tussen woonwensen en woonmilieus. Het vakgebied van de 

sociale geografie heeft de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan een verbeterd inzicht 

in de kwantitatieve (hoe groot) en kwalitatieve (wie, wat) vraag naar landelijk wonen. Bij 

de beantwoording van de vraag hoe aan de wensen van de woonconsumenten tegemoet te 

komen, zijn sociaal geografen, of het wetenschappelijk onderzoek in zijn algemeenheid, 

duidelijk minder betrokken. De ideeën van Heins (2002) met het pseudo platteland, en 

Van Dam (2005) met de landstad, vormen uitzonderingen. Maar ook Heins en Van Dam, 

zijn weinig uitgesproken en laten het vooral aan anderen over om letterlijk vorm en 

inhoud te geven aan de dorpse stadsuitbreidingen. Het gevolg is dat vooral commerciële 

onderzoeksbureaus als Motivaction en TheSmartAgent Compagny met hun 

leefstijlenonderzoek en stedebouwkundigen en (landschaps)architecten met hun 

ontwerpendonderzoek, zich met het vraagstuk van landelijk wonen en dorpse 

stadsuitbreidingen lijken bezig te houden. Lengkeek (2005, p.46) stelt dat de modellen van 

Motivaction en The SmartAgent Compagny voor beleid en beheer voldoende aanleidingen 

biedt, maar stelt de vraag of de kennis ook geschikt is als input voor planning, 

programmering en ontwerp van ruimtelijke ontwikkeling?  

 

Nio (2003, p.97), constateert een kloof tussen het ruimtelijk onderzoek en de 

ontwerppraktijk: ‘de geografie staat voor de opgave om de verschillende betekenissen van 

woonmilieus niet alleen te verklaren op basis van een tijd-, geldbenadering’, maar ook 

‘aanvullende differentiaties’ in die betekenissen aan te brengen, aldus Nio. Ontwerpend 

onderzoek naar locaties, vormen en realisatiemogelijkheden van pseudo plattelandse 

woonmilieus leert dat locatie, ontwerp en realisatie niet los van elkaar kunnen worden 

gezien (o.a. Van Dam, 2005; Galjaard, 2007; Thissen, 2003). Lange tijd richtte het 

onderzoek zich vooral op de tegenstelling tussen het wonen in de stad of op het platteland. 

Daarin werd impliciet het bestaan van specifieke maatschappelijke verhoudingen aan een 

bepaalde bouwvorm verbonden ‘de kleinschalige hechte plattelandsgemeenschap versus 

de grootstedelijke anonieme maatschappij’ (Wissink, 2005, p.6). In de stedelijke context 

kreeg de buitenwijk in dit soort onderzoeken bovendien weinig aandacht, zeker in 

vergelijking met de stedelijke centra (Reijndorp, 1998, p.10). ‘Waar Nederland al 

tientallen jaren een traditie heeft in de aanleg van nieuwbouwwijken in het buitengebied, 

is het onderzoek daarnaar schaars’ (Lupi e.a., 2007, p.70).  

 

Die aandacht kwam er, ook vanuit de sociaal geografische hoek, met de Vinex-opgave en 

met name na de felle kritiek op de eerste Vinex-wijken. Zo lieten de Nederlandse 

Vereniging van Makelaars en het Ministerie van VROM in 1999 de kwaliteit van de tot 

1997 gerealiseerde nieuwbouw onderzoeken, op basis van het consumentenoordeel van de 
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bewoners. De laatste jaren heeft ook het Ruimtelijke Planbureau en het Bureau voor de 

Leefomgeving in diverse onderzoeken aandacht besteed aan de Vinex-wijken. De meeste 

van deze rapportages zijn gewijd aan de woningen, maar zelden aan de bewoners daarvan 

en waar dit gebeurt blijft het veelal bij woontevredenheid (Lupi e.a., 2007, p.70.). In zijn 

algemeenheid is er nog weinig bekend over de relatie tussen de kenmerken van de woning 

en de betekenis die deze kenmerken hebben voor de bewoners (Coolen, 2008, p.140). 

Wanneer het gaat over landstedelijke woonmilieus weten we op basis van onderzoek naar 

plattelandsbeelden bij verhuisgeneigde stedelingen dat een woning met een tuin, aan de 

rand van of buiten de stad in rustige, veilige en groene omgeving belangrijk worden 

gevonden (Heins, 2002, p.115). Tussen verhuisgeneigdheid en daadwerkelijk 

verhuisgedrag zit echter een verschil. Uit onderzoek (VROM, 2007, p.25) blijkt dat het 

aantal verhuizingen op basis van verhuisgeneigdheid met een kwart wordt overschat. 

 

In dit onderzoek ligt de nadruk op de vestigingsmotieven en de woonaspiraties van 

bewoners van Vinex-wijken met een landstedelijk woonmilieu. Het onderzoek richt zich 

daarbij op een ‘lager schaalniveau (dorpse stadsuitbreiding) dan doorgaans in de sociale 

geografie gebruikelijk’ (stedelijk, suburbaan, landelijk) en op het nog ‘weinig betrede pad 

van de nieuwe uitbreidingswijken’ (Reijndorp, 1998, p.10). Dit onderzoek probeert zo een 

verbinding te leggen tussen de sociale geografie en de ontwerpende disciplines en aan de 

variabelen inkomen, leeftijd, huishouden en woningtypen, meer ruimtelijke, sociale en 

programmatische variabelen toe te voegen.  

 

Het empirisch onderzoek vindt plaats bij en in samenwerking met de gemeente Pijnacker-

Nootdorp, waar het inwoneraantal in 20 jaar tijd, als gevolg van de groeitaak binnen het 

Stadsgewest Haaglanden meer dan zal verdubbelen. Aan het begin van de bouwgolf en 

aan de vooravond van de fusie met de gemeente Pijnacker, halverwege de jaren ’90, liet 

de toenmalige gemeente Nootdorp al onderzoeken hoe de nieuwe ontwikkelingen 

rekeningen zouden moeten houden met de aard en het karakter van het bestaande 

Nootdorp (Reijndorp, 1997). Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk ‘dorps’ te blijven met 

‘een niet-massale woonomgeving, veel laagbouw, ruimte, groen, water, geen platte 

daken’. Door in de nieuwbouwwijken ‘eilandjes van woningen te creëren met water 

daaromheen en een bruggetje, met in het midden van het eiland een speelveld waardoor 

mensen via natuurlijke eenheden en ordening tot elkaar worden gebracht’ (Reijndord, 

1997, p.6). Evenals de te transporteren plattelands ‘kenmerken’ die Heins en van Dam 

onderscheiden, en de dorpse ‘waarden’ die de huidige gemeente Pijnacker-Nootdorp 

noemt, zijn de ‘elementen’ die Nootdorp destijds tot Nootdorp maken volgens Reijndorp 

(1997, p. 18) niet uniek: ‘de sociaal-culturele karakteristieken die werden en worden 

gezien als de kenmerken van een dorpse samenleving, sluiten aan bij algemene sociaal-

culturele trends’. Jammer genoeg, aldus Reijndorp destijds, is het ruimtelijke element 

waarmee Nootdorp zich het meest onderscheidde, de oude drafrenbaan in het midden van 

het dorp, inmiddels verdwenen. Opmerkelijk is dat de identiteit van Nootdorp ook toen al 

niet los werd gezien van de regionale context. Volgens Reijndorp onderscheidde Nootdorp 

zich destijds binnen het stedelijke veld als landelijk en rustig dorp. De nabijheid van de 

steden werd ook toen al als een kwaliteit beschouwd. ‘Het is juist de dualistische identiteit 

die het wonen in Nootdorp aantrekkelijk maakt’ (Reijndorp, 1997, p. 18). In die zin is er 

na de fusie, 14 jaar en 10.000 woningen later weinig veranderd. Ook de huidige bewoners 

van de fusiegemeente Pijnacker-Nootdorp identificeren zich, aldus de Nota Integrale 

Toekomstvisie ‘zowel met de kern als met de regio’ (Pijnacker-Nootdorp, 2005, p.10). 

Alleen lijken de omstandigheden complexer dan destijds in Nootdorp. Niet alleen de 

schaal speelt op dit moment een rol in de identiteitsbepaling binnen de gemeente, ook de 



 17 

dualiteit tussen heden en verleden; behoud versus vernieuwing en dorp of platteland zijn 

nu de thema’s die mede hun stempel drukken op de vormgeving, inrichting en gewenste 

identiteit van de nieuwe woonwijken. Destijds werd de oplossing gezocht in het ‘streven 

naar woonmilieudifferentiatie op gemeentelijk niveau, waarbij onderscheid werd gemaakt 

tussen het oude dorpse Nootdorp, het nieuwe suburbane Ypenburgse Nootdorp en het 

nieuwe Nootdorp buiten’ (Reijndorp, 1997, p. 23). Nu lijkt het tegenovergestelde het 

geval, en wordt de oplossing gezocht in een steeds terugkerende ‘mix van vitaliteit en 

vernieuwing in een setting van landschappelijk wonen, werken en recreëren’ (Pijnacker-

Nootdorp, 2005a, p.11).  

 

 

1.5 Leeswijzer  

 

Deze scriptie is het resultaat van een onderzoek naar de vestigingsmotieven en de 

woonaspiraties van bewoners van Vinex-wijken met een landstedelijke woonmilieus. Het 

onderzoek in deze zogenaamde dorpse stadsuitbreidingen maakt deel uit van mijn 

zoektocht als stedebouwkundige naar de gewenste identiteit van de nieuwe wijk 

Tuindershof in Pijnacker. Hoofdstuk 2 vormt de basis voor deze zoektocht en het 

theoretische kader bij het onderzoek, dat begint met een beschrijving van de relatie tussen 

nieuwbouw en identiteit en de constatering dat steden steeds meer dorpsgewijs worden 

uitgebreid. Uit de literatuur blijkt dat er sprake is van een rurale idylle: een zekere 

idealisering van het leven op het platteland, waardoor woonconsumenten landelijk willen 

wonen, maar wel met de stad onder handbereik. In hoofdstuk 2 wordt duidelijk dat de rol 

die landstedelijke woonmilieus daarbij kunnen spelen sterk samenhangt met de 

kenmerken van het nieuw gecreëerde aanbod, waarbij het hoofdstuk eindigt met de 

onderzoeksvragen die daarbij gesteld kunnen worden. Hoofdstuk 3 beschrijft de opzet en 

uitvoering van het onderzoek, waarbij apart aandacht is besteed aan de verantwoording 

van de keuze voor de onderzoekslocaties. In het onderzoek zijn uitsluitend Vinex-wijken 

betrokken, waarvan een aantal met een landstedelijk woonmilieu. De wijken de Bras en 

De Venen in Ypenburg zijn voorbeelden van ‘dorpse stadsuitbreidingen’ met een 

landstedelijk woonmilieu. Daartegenover staat de ‘stadse dorpsuitbreiding’ Tolhek in 

Pijnacker. Een uitgebreide beschrijving van de onderzochte wijken en de wijze waarop 

deze tot stand zijn gekomen, vindt u in hoofdstuk 4, met daarbij ook de eerste uitkomsten 

van de survey die betrekking hebben op de toegepaste marketingstrategie. In hoofdstuk 5 

wordt uitgebreid inzicht gegeven in de resultaten van het onderzoek, met een beschrijving 

van de ‘Vinex-bewoner’ en het antwoord op de vraag waarom de meeste bewoners voor 

een landstedelijk woonmilieu hebben gekozen. Of deze vestigingsmotieven ook worden 

bevestigd blijkt in hoofdstuk 6 uit de waardering voor het gecreëerde aanbod en de mate 

van binding met de buurt. Daarnaast wordt in hoofdstuk 6 de woonsatisfactie van de 

bewoners vergeleken met hun woonaspiraties, als medebepalend voor de mate van 

verhuisgeneigdheid. Hoofdstuk 7 tenslotte geeft het antwoord op de vraag in hoeverre 

landstedelijke woonmilieus een ideaal of een alternatief vormen en doet aanbevelingen in 

de richting van publieke en private opdrachtgevers, stedebouwers en architecten in hun 

zoektocht naar het antwoord op de vraag naar landelijk en dorps wonen. Hoofdstuk 7 geeft 

tevens met een beschrijving van het te realiseren woonmilieu in de nieuwe wijk 

Tuinderhof. 
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2. Opzoek naar een gewenste identiteit 
 

2.1 Verdorping van Vinex 

Vinex markeert aldus Nio (1999, 

p.18) de omslag van ‘kwantiteit naar 

kwaliteit’, met grotere aandacht voor 

de kwaliteit van de openbare ruimte; 

het vergroten van de verscheidenheid 

in ruimtelijke milieus; het opvoeren 

van het contrast tussen stedelijke en 

landelijke gebieden en een grotere 

diversiteit aan woonmilieus. Kwaliteit 

die volgens Assche (2005, p. 45), 

‘veranderlijk en gefragmenteerd’ is 

omdat ruimtelijke kwaliteit een idee 

is dat bij een groep hoort, waarbij 

heel veel factoren een rol spelen en 

‘vormgeving niet de voornaamste’. 

Het Vinex-streven is een aanbod van woningen en woonmilieus met toekomstwaarde: 

locaties waar mensen ook in de toekomst nog graag naar toe verhuizen. Vanuit deze 

marktgerichte woningbouwdoelstelling was er druk om te bouwen in een minder 

stedelijke en meer autovriendelijke setting, om zo tegemoet te komen aan de overwegend 

suburbaan en groen georiënteerde woonvoorkeuren van de kopers van duurdere woningen. 

‘Niet alleen de ontwikkelaars waren geneigd daaraan tegemoet te komen, maar ook de 

betrokken gemeentes werkten daar graag aan mee’ (Dieleman, 1999, p.93). De 

planvorming werd opgevat als co-productie van verschillende partijen, waarbij de 

overheid minder stuurt en meer stimuleert (Nio, 1999, p.18). Een in die tijd uitgebrachte 

publicatie van het Ministerie van VROM (1998), ‘Wervende woonmilieus voor Vinex-

locaties’, weerspiegelt deze rolopvatting van het Rijk. De publicatie was, zo vermeldt de 

inleiding, bedoeld als handreiking naar gemeenten en marktpartijen, ten behoeve van de 

ideevorming met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe woongebieden. 

 

Volgens Reijndorp (1998, p.9) was het idee achter Vinex om een ‘eigentijdse visie op het 

concept van de tuinstad vorm te geven’. In de VROM publicatie (1998, p.30) werden 

eigentijdse interpretaties van onder andere het tuindorpmilieu -waarvoor bestaande wijken 

uit het interbellum model stonden- als meest kansrijk en haalbaar gepresenteerd. De 

‘nieuwe tuinstad’ moest een aantrekkelijk alternatief bieden aan huishoudens met hogere 

inkomens, die op zoek waren naar een grotere koopwoning in een kindvriendelijke 

omgeving en daarvoor de stad inruilde. Een wijk buiten de stad, met tweekappers, 

halfvrijstaande herenwoningen en grondgebonden woningen, ‘de veilige haven voor de 

middenklasse’ (Baart, 2008, p.5). In de Amersfoortse wijk Kattenbroek is deze visie 

volgens Reijndorp (1998, p.9) voor het eerst en op eigenzinnige wijze uitgewerkt: 

‘Kattenbroek neemt stelling tegen de eenvormigheid, saaiheid, betekenisloosheid en het 

ontbreken van identiteit van de vorige generatie woonerfwijken’.  

 

Volgens Tilman (2006, p. 170) wordt met iedere Vinex-opgave een zware claim gelegd op 

de kwaliteiten van het stedebouwkundige en architectonische ontwerp. ‘Het kopiëren van 

aantrekkelijke woonmilieus (uit vroegere tijden) vormt dan een voor de hand liggende 

methode om hoge grondkosten, relatief kleine kavels en eenzijdige woonprogramma’s, 

Kattenbroek Amersfoort: 

Identiteit met behulp van thematische sfeerbeelden 
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louter op kracht van het ontwerp, te vertalen in aantrekkelijke woonmilieus’, aldus 

Tilman. Een voorbeeld is De Woerd bij de Meern, met de ‘kwaliteit en het comfort van 

een nieuwbouwproject, maar ook met de intimiteit, het groen en de diversiteit van een 

dorp’ (Bouwfonds, 2006, p.4). Volgens Reijndorp (1998, p.269) heeft de ‘postmoderne 

mens’ in het drukke, individualistische leven behoefte aan waarden als geborgenheid, 

veiligheid en gemeenschappelijkheid. Die vinden ze in kleine dorpen, in kleine wijken, 

maar ook steeds vaker in dorpse stadsuitbreidingen. Het lijkt er op dat steden steeds meer 

‘dorpsgewijs’ worden uitgebreid (Galjaard, 2007, p, 7). Dorps wonen ontwikkelt zich op 

deze manier van stedelijk of suburbaan wonen in dorpen tot aan diverse vormen van 

dorpse leefstijlen in buitenwijk (Nio, 2002, P.31). De marktsector wordt verondersteld in 

staat te zijn, te voorzien in een dergelijk kwalitatief hoogwaardig aanbod, waardoor dus 

een aantrekkelijke woningvoorraad ontstaat (Dieleman, 1999, p.92).  

 

Het voordeel van het bouwen van woonmilieus met rurale kenmerken in het stedelijk 

gebied is in ieder geval dat het tegemoet komt aan het restrictieve ordeningsbeleid (Heins, 

2002, p.46). De open ruimte wordt immers grotendeels gespaard. De ‘verdorping’ van de 

Vinex-wijk is volgens Van Dorst (2005, p.314) de hernieuwde aandacht voor de 

woonomgeving als belangrijke schaal in de stedenbouw. ‘Vestingstad, dorp en tuinstad’ 

zijn binnen enkele jaren vaste referenties geworden om Vinex-wijken een identiteit te 

geven. (Ibelings, 2004, p.87). De behoefte aan identiteit komt met name tot uitdrukking in 

het idioom, de vormgevingstaal van architectuur en stedenbouw (Rutten, e.a., 1997, p.9). 

Zo probeerde de ontwerpers van Vinex Leidsche Rijn om identiteit en eraan gekoppeld 

historie te bewaren, te versterken en in te zetten om tot betere woonomgevingen te komen 

(Assche, 2005, p.44). Naast ruimtelijke aspecten vormen sociaal-culturele aspecten, 

evenals sociaal-economische en politiek-bestuurlijke aspecten een belangrijke 

kwaliteitsmaatstaf voor de planning (Hidding, 2002, p.147). Leidsche Rijn biedt volgens 

Assche ‘vele mooie plaatsen en veel van die plaatsen worden bewoond door mensen die 

zich verbonden zijn gaan voelen met de plek en met de andere bewoners. Sommige 

sociale verschillen kwamen voort uit het ontwerp, andere niet, aldus Assche: dit alles is 

onvoorspelbaar en moeten we durven over te laten aan het toeval’.  

 

Daarnaast beperkt identiteit zich niet zelden uitsluitend tot het motto van de wijk of de 

naamgeving van buurten en straten. Voor de snelle en gemakkelijke verkoop van een huis, 

wellicht voldoende, maar of dit bewoners van een Vinex-wijk ook daadwerkelijk het 

gevoel geeft in een dorp te wonen, is de vraag? Er wordt bovendien vaak voor dezelfde 

thema’s zoals water, bos en historie gekozen. De vraag is in hoeverre deze thema’s 

aansluiten bij de vraag naar landelijk wonen. Gewaardeerde visuele en functionele 

kenmerken die aan het platteland worden toegedicht, zoals weilanden, koeien, boerderijen, 

akkerbouw, natuur, recreatie (Heins, 2001, p.16) ontbreken in de meeste Vinex-wijken. 

Als kenmerken van het dorpse wonen noemt Van Dam (2003, p.17) ‘geborgenheid, 

gemeenschappelijkheid, overzichtelijkheid, gezelligheid, veiligheid en rust. Het is de 

vraag of deze sociaal-culturele kenmerken in de nieuwe Vinex-wijken aanwezig zijn. 

 

 

2.2 De vraag naar landstedelijk wonen 
 

Ruraal en landelijk zijn beide de Nederlandse vertaling van één en het zelfde Engelse 

woord rural (afgeleid van het Latijnse woord: ruralis). Net als in andere westerse 

verstedelijkte landen is er in Nederland sprake van een rurale idylle: ‘een zekere 

idealisering van het leven op het platteland’. De grote vraag naar landelijk wonen in 
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Nederland bestaat voor een belangrijk deel uit een vraag naar rustige, ruime, groene en 

veilige woonmilieus die in, aan de rand van of in de nabijheid van de stad liggen. Of zoals 

Derksen (2007, p.84) het karakteriseert: ‘een woning met de voordeur aan de Dam en met 

de achtertuin op de Veluwe’.  

 

De wens om landelijk te willen wonen gaat in Nederland terug tot in de Gouden Eeuw. 

Rijke kooplieden, lieten deze wens zelf in vervulling gaan, door in de Beemster, 

Kennemerland of aan de Vecht, buitenplaatsen te bouwen en landgoederen aan te leggen. 

‘Dankzij hun eigen vervoermiddelen (rijtuigen en schuiten) en hun persoonlijke relaties 

konden ze zowel gebruik blijven maken van het relatief hoge voorzieningen niveau van de 

stad, als hun invloed doen gelden op het bestuur’ (Van der Woud, p.315). Later in de 19
e
 

eeuw kon de gegoede forens en de gepensioneerde stedelijke elite, niet ver verwijderd van 

de stad en de belangrijkste (culturele) voorzieningen, terecht in villadorpen als Wassenaar 

en Bilthoven om van de rust van het platteland genieten. Uit die zelfde tijd stammen ook 

de eerste dorpse stadsuitbreidingen. Kleine ruim opgezette particuliere industriekolonies 

met arbeiderswoningen in het groen, veelal naast de fabriek op initiatief van de 

werkgever. Zoals de 78 arbeiderswoningen in het Agnetapark in Delft, van 

lanschapsarchitect Paul Zocher, bedoeld voor de personeelsleden van de Nederlandse 

Gist- en Spiritusfabriek. Een bekend voorbeeld in het buitenland was New Lanark, al in 

1785 gesticht door David Dale en Robert Owen (Cammen, 2003, p. 105). 

 

Nadat het tijdens de industriële revolutie steeds eenvoudiger was geworden om op enige 

afstand van de stad te gaan wonen, kwam begin vorige eeuw in de hele westerse wereld 

langzaam maar zeker de suburbanisatie op gang. Stedelingen die het zich konden 

veroorloven gingen buiten de stad wonen, maar bleven aan de stad verbonden voor werk, 

relaties en boodschappen. In Nederland verhuisden welgestelde Amsterdammers naar het 

Gooi, Bloemendaal en de Utrechtse Heuvelrug. Beter gesitueerde Rotterdammers vestigde 

zich langs de Hofplein spoorlijn tussen Den Haag en Voorburg, in Pijnacker en Berkel & 

Rodenrijs. Voor de middenklasse werden met name in Engeland, nu op veel grotere 

schaal, dorpse stadsuitbreidingen gerealiseerd in de vorm van wijken en complete steden 

naar de ideeën van de Engelsman Ebenezer Howard en zijn ‘Garden Cities’, waar de 

voordelen van het platteland met die van de stad waren gecombineerd. De eerste 

tuinsteden Letchworth (1904) en Welwyn Garden City (1918) werden in Engeland deels 

onder zijn leiding aangelegd. De echte tuinstad-gedachte, met nieuw te bouwen 

middelgrote steden op tientallen kilometers van de stad, is in Nederland nooit van de 

grond gekomen. De sterk historiserende uiterlijke verschijningsvorm van de Engelse 

tuinsteden, die ook de eerdere industriekolonies kenmerkte, kreeg wel navolging en werd 

een belangrijke inspiratiebron voor menige Nederlandse stedelijke uitbreidingswijk. Een 

bekend voorbeeld is Tuindorp Vreewijk in Rotterdam. Een ‘stadswijk’ en geen ‘tuindorp’ 

aldus de toenmalige ontwerper Granpré Moliere die ‘gelegenheid bood om, zonder 

geweldpleging, zich harmonisch in het uitbreidingsgebied te voegen’ (Cammen, 2003, 

p.111). Wijken als Tuindorp Utrecht en Nieuwendam in Amsterdam –Noord vormen tot 

op de dag vandaag gewilde woonmilieus (Van Rossum, 2006, p.48). De zogenaamde jaren 

30-architectuur die menig tuindorp of tuinwijk uit die tijd kenmerkt, wordt op dit moment 

in menige Vinex-locatie volop gekopieerd en vindt daar ‘gretig aftrek’ (Loos, 2001).  

 

Onder invloed van economische bloei en verbeterde transportmiddelen, werd het landelijk 

wonen begin vorige eeuw verder ‘gedemocratiseerd’ (Reijndorp, 1998, p.31), waardoor 

een steeds grotere groep stedeling het zich kon veroorloven om (echt) landelijk te gaan 

wonen. Voor hen vormde de tuindorpen geen alternatief. Een leefstijl die eerst was 
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voorbehouden aan een rijke elite werd nu voor vele mensen bereikbaar. De komst van de 

auto en de toename van het autobezit bracht in de vorige eeuw een grote 

suburbanisatiegolf op gang die met name in het buitenland, zeker na de Tweede Wereld 

oorlog, ongekende vormen aan nam. Deze ongebreidelde spreiding en expansie van de 

stad, kennen we als ‘urban sprawl’ (Bruegemann, 2005) die met name de Amerikaanse 

stedelijke groei van de afgelopen vijftig jaar kenmerkt: ‘With their landmark structure of 

celebrated single-familily detached dwelling, the suburban home with grass all 

around’(Garreau, 1992, p. 4). Urban sprawl is de afgelopen tien jaar in Amerika zelfs 

verantwoordelijk voor het grootste deel van de stedelijke groei (Tilman, 2007, p. 169).  

 

Ook in Nederland is de groei van het autobezit een van de belangrijkste oorzaken van de 

ongeplande suburbanisatie sinds de Tweede Wereld oorlog (Reijndorp, 1998, p.41). Als 

reactie op de onverwachte spreiding van de bevolking verscheen in 1966 De Tweede Nota 

over de ruimtelijke ordening. Belangrijk doel van de Tweede Nota was het afleiden van de 

verstedelijkingsdruk op de kleine kernen naar de nieuw aan te bouwen steden binnen 

zogenoemde stadsgewesten. ‘New towns als compromis tussen metropoolvorming en 

urban sprawl’ (Hartog, 2006 p.12). Het stadsgewest Haaglanden met Zoetermeer als 

belangrijke groeikern is daar een goed voorbeeld van. Het woord ‘groeikern’ wordt 

overigens pas in de Derde Nota over de ruimtelijke ordening (Verstedelijkingsnota, 1976) 

voor het eerst gebruikt. De woonfunctie en de dagelijkse voorzieningen werden 

gedeconcentreerd, waarbij voor het eerst vier verschillende woonmilieus werden 

onderscheiden naar dichtheid schaal, complexiteit en landelijkheid. De bewoners van de 

nieuwe steden bleven voor werk en stedelijke voorzieningen aangewezen op de grote 

kern. Verdere verstedelijking van het platteland was taboe.  

 

Deze restrictieve houding tegenover het platteland uit de Tweede Nota had zijn intreden 

een halve eeuw daarvoor gedaan. Al in 1914 hekelde H.P. Berlage de toenemende 

lintbebouwing die zich langs de invalswegen van steden en dorpen aan het ontwikkelen 

was. Berlage pleitte succesvol voor de invoering van het uitbreidingsplan als instrument 

om de stedelijke groei in goede banen te leiden en bouwinvesteringen zoveel mogelijk in 

bestaand stedelijk gebied te concentreren (Hartog, 2006, p.7). In 1928 werd daarom de 

eerste ‘Wet op de lintbebouwing’ vastgesteld, waarmee de bebouwingsmogelijkheden in 

de gebieden tussen de steden en de dorpen, door de overheid, voor het eerst duidelijk en 

strikt aan banden werd gelegd. Dit gebeurde nadat in 1901 de Woningwet van kracht was 

geworden, waarmee de wetgever in geval van flinke groei voor het eerst in de 

geschiedenis een ruimtelijk plan als grondslag voor de stadsuitleg eiste (Cammen, 2003, 

p.88). 

 

Hoewel steeds meer mensen het zich in de loop van de tijd konden veroorloven om de 

stedelijke congestie te ontvluchten, werd de suburbanisatie in Nederland door een 

restrictieve houding van achtereenvolgende wetten en nota’s van rijkswege sinds de jaren 

vijftig al snel ontmoedigd en volgens Hartogh (2006, p.12) theoretisch zelfs ‘onmogelijk 

gemaakt’. Waar eerst de groeikernen en later de groeisteden uit respectievelijk de Tweede 

(1966) en Derde Nota Ruimtelijke Ordening (1976) voor de overloop moesten dienen 

werd met de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) in 1993 een omvangrijke 

woningbouwopgave van 455.000 woningen uitsluitend nog geconcentreerd in en aan de 

rand van bestaande steden. Gevolg is dat, de kans dat de voorkeur voor landelijk wonen, 

ook vandaag de dag in een daadwerkelijke verhuizing kan worden omgezet, vrij klein is 

geworden. De actuele vraag blijkt het grootst in de verstedelijkte gebieden rond de grote 

steden in de Randstad (Gallent, 2003, p.25).  
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Uit onderzoek onder meer dan 4000 verhuisgeneigde stedelingen, concludeert Heins 

(2002, p.77) dat dorpse stadsuitbreidingen voor 20% van deze stedelingen als een ideaal 

wordt gezien. Deze groep vindt het kennelijk prettig om dorps te wonen maar wil werk en 

voorzieningen en wellicht ook de stedelijke atmosfeer wel binnen handbereik hebben. 

Bijna de helft van de respondenten wil zowel naar een ruraal woonmilieu op het echte 

platteland als het naar een dorpse stadsuitbreiding verhuizen. Volgens Van Dam (2003, p. 

39) betekent dit dat slechts een klein deel van de verhuisgeneigde stedelingen 

daadwerkelijk de stap wil zetten naar het echte platteland en in werkelijkheid kiest voor de 

dorpse stadsuitbreidingen. ‘Men wil weliswaar verhuizen naar een woonmilieu met 

landelijke kenmerken, maar blijkt toch vooral op zoek naar een woning met een tuin in 

een rustige, veilige en groene woonomgeving’. Heins vreest op basis van dezelfde cijfers 

het omgekeerde. De keuze van deze groep zou te maken hebben met substitutiegedrag 

(Goetgeluk,1997; Oskamp, 1997) als gevolg van spanning tussen vraag en aanbod. Heins 

verwacht dat deze groep ‘twijfelaars’ -omdat de woonmilieuwensen sterk overeenkomen 

met de wensen van de groep die uitsluitend op het platteland wil wonen- uiteindelijk toch 

de keus voor het echte platteland zullen maken. In dat geval zou een dorpse 

stadsuitbreiding voor hen slechts een (tijdelijk) alternatief zijn. Gallent (2003, p.25) stelt: 

‘For those who seek rural homes, the coutryside is perceived as the antithesis of the urban: 

a place of safety, quietness, health and beauty. Given negative experiences of urban living 

and the concentrated poverty of many Dutch cities, it perhaps appears natural that so many 

households seek to escape”. 

 

Volgens Van Dam (2005, p.13) willen consumenten weliswaar graag landelijk wonen, 

maar wel met de stad onder handbereik. De wens om landelijk te wonen richt zich niet 

alleen op het platteland. Integendeel, vele verhuisgeneigde stedelingen die op zoek zijn 

naar een woning in een landelijke woonomgeving zoeken deze bij voorkeur in de 

nabijheid van of zelfs in de stad. Een ambivalente levenswijze die volgens Reijndorp 

(1998, p.269) aansluit bij het ambivalente karakter van de hedendaagse 

nieuwbouwwijken, die ‘dorpser zijn dan de stad en stedelijker en suburbaner dan de 

vorige generatie buitenwijken’. In 2002 concludeerde Heins (p.77) uit onderzoek onder 

meer dan 4000 verhuisgeneigde stedelingen, dat ruim 70% van de stedelingen met 

verhuisplannen bereid is te verhuizen naar een pseudo landelijk of dorps woonmilieu in 

het stedelijke gebied. 20% van deze stedelingen wil zelfs uitsluitend verhuizen naar een 

woonmilieu met ‘landelijke kenmerken en een dorpskarakter, aan de rand van de stad’. 

Heins (2002, p.13) noemt als voorbeelden de Vinex-wijken Dierdonk in Helmond, 

Haverleij in Den Bosch en Nieuwland in Amersfoort. Keers (2004, p.59) spreekt van 

landelijk-dorpse woonmilieus en noemt de Vinex-wijk Brandevoort in Helmond een 

voorbeeld van pseudo-dorps wonen. Dijkman (2006, p.53) heeft het in zijn boek 

‘Nieuwbouw en sfeer’ over ‘nieuwgebouwde sociale gemeenschappen’, die het gevolg 

zijn van de voortschrijdende globalisering die volgens Nio gekenmerkt wordt door een 

toenemende mate van ‘fragmentatie, flexibilisering en onzekerheid in de samenleving’ 

(Nio, 2003, p.40). Eén van de gevolgen van de globalisering is dat, het de ‘waarde van de 

plaats heeft versterkt en een verlangen naar gemeenschap heeft gewekt’ (Hulsman, 2002, 

p.19). Volgens Hulsman verlangt juist de ‘digitale en hypermobiele mens’ in deze tijd van 

globalisering naar ‘gebouwen die reageren op de context, een eigen plaats bieden en zo 

een onverwisselbare identiteit creëren’. 
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2.3 Gewenste kenmerken van landstedelijke woonmilieus  
 

Het dorpse is niet hetzelfde als het dorp en een autonoom dorp is niet hetzelfde als een 

woondorp (Thissen, 2002, p.21). Landelijk wonen is volgens Van Dam een specifieke 

vorm van het overkoepelende begrip, ruraal wonen, waarbij het landelijk wonen expliciet 

verwijst naar een locatie op het platteland en zowel betrekking heeft op de directe als ook 

op de wijdere omgeving. Landelijk wonen onderscheidt zich hiermee aldus Van Dam 

(2003, p.15), van het begrip dorps wonen dat, uitsluitend betrekking heeft op de directe 

woonomgeving en ook in stedelijke of suburbane woonmilieus kan plaatsvinden. 

Opvallend is het geloof in de maakbaarheid van landstedelijke woonmilieus. Het is te zien 

bij de plannen voor AckersWoude en Keijzershof, maar het blijkt ook uit het grote aantal 

dorpse stadsuitbreidingen die door heel Nederland zijn, en nog altijd worden ontwikkeld. 

‘For the Dutch, at least, the answer seems to lie in high–quality edge development that 

gives those who aspire to rural living much of what they demand without compromising 

more sensitive countryside areas’ (Gallent ed., 2003, p. 26). Dit geloof in de 

maakbaarheid is mede gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van onder andere Heins 

(2001, 2002) en Van Dam (2002, 2003, 2005), maar ook van anderen (Keers, 2004) die de 

verwachting uitspreken dat ‘ruraliteit’ geproduceerd kan worden en dat landelijk of dorps 

wonen ook in het stedelijke gebied geconstrueerd of gereconstrueerd kan worden. 

Gewaardeerde kenmerken zoals die aan het platteland worden toegedicht kunnen worden 

‘getransporteerd’ naar een stedelijke omgeving (Van Dam, 2002, p.36). Maakbaar lijken 

vooral de gewaardeerde visuele en functionele kenmerken zoals groen, weilanden, koeien, 

boerderijen, akkerbouw, natuur, recreatie (Heins, 2001, p16). Maar volgens Van Dam 

(2003, p.15) heeft het begrip dorps wonen ook vooral een sociaal-culturele connotatie. Het 

gaat hierbij om het wonen in kleine, overzichtelijke woongemeenschappen. De 

kleinschaligheid heeft naast een ruimtelijke vooral een sociale dimensie. Van Dam (2003, 

p.17) noemt dan ook gewaardeerde sociaal-culturele kenmerken als rust, gemoedelijkheid, 

overzichtelijkheid en veiligheid die gecreëerd zouden moeten worden. Maar wat moet een 

projectontwikkelaar met begrippen als geborgenheid en gemeenschappelijkheid? Weten 

stedebouwkundigen en architecten om te gaan met aspecten als overzichtelijkheid, 

gezelligheid en veiligheid? Stellen beleidsmakers eisen aan de gemoedelijkheid en de 

rust? Gezien het toenemende aanbod bestaat er bij aanbieders op de woningmarkt weinig 

twijfel bij de maakbaarheid van landstedelijke woonmilieus, ook niet op Vinex-locaties. 

De vraag is of dit terecht is. Wie de locatie Vleuterweide bezoekt herkent niet direct het 

‘dorpse karakter’. Zichtbaar zijn vooral veel dezelfde woningen, dicht opeen gepakt met 

nauwelijks voorzieningen. In de wijk Brandevoort zijn wat dat betreft meer van de 

gewaardeerde kenmerken die aan het platteland worden toegedicht, zichtbaar 

‘gereconstrueerd’. De historisch ogende bebouwing en het traditionele stratenpatroon 

lijken op die van een oud vestigingstadje, maar de straten zijn er overdag net zo leeg en de 

parkeerplaatsen ’s-avonds net zo vol als in elke andere willekeurige Vinex-wijk. 

 

De Vinex wijken zijn volgens Hartog (2006, p. 12) synoniem aan een ‘onbeantwoord 

verlangen naar landelijk wonen: te dun om stedelijk te zijn, te dicht om landelijkheid te 

ervaren’. Volgens Vinex-vluchteling Ton Matton (2007, p.209) is de Vinex een 

wachtkamer en laten we ons daar opsluiten omdat we aan de ene kant in de stad willen 

wonen en aan de andere kant op het platteland. ‘Dan zeg ik maak een keuze óf op het 

platteland óf in de stad’. ‘Mensen zijn op zoek naar rust en groen en zoeken daarvoor 

suburbia op, maar omdat iedereen dat doet, gaan de karakteristieken verloren die de 

aanleiding vormden tot deze woonkeuze’, aldus Tilman (2005, p. 26). Bovendien moeten 

de nieuwe buitenwijken het volgens Reijndorp (1998, p.10) voornamelijk doen met 
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‘vooroordelen’ bij hun voorgangers, die de contramal vormen van de ‘hooggespannen’ 

verwachtingen bij het ontwerp van de volgende nieuwe woonwijk. De vooroordelen 

betreffen de ‘veronderstelde steriele suburbane woonmilieus met hun seriematige 

verkaveling en dominante verkeersvoorzieningen’ (De Zeeuw en Schoorl, 2007, p.22.). 

De hooggespannen verwachtingen hebben te maken met de veronderstelling dat dorpse 

stadsuitbreidingen een dorpse identiteit hebben die zich uit in een sterke verweving van 

het landschap en een specifieke dorpse verkaveling, architectuur en buitenruimte (Nio, 

2003, p16); hogere inkomens in de regio behouden en aantrekken (Van Rossum, 2003, 

p.28) en dorpsheid stimuleren door het streven naar individuele verschijningsvormen, het 

koesteren van uitzonderingen, informaliteit en het bieden van ruimte voor individuele 

woonwensen van bewoners (Bureau Alle Hosper, 2005).  

 

De kans bestaat dat dorpse stadsuitbreidingen voor een grote groep tijdelijke passanten 

alleen maar een stap zijn in een wooncarrière die uiteindelijk is gericht op een ‘vrijstaande 

woning in het villadorp’ of een ‘woonboerderij op het platteland’. De rol die dorpse 

stadsuitbreidingen kunnen spelen, zo wel richting degene die een dergelijk woonmilieu als 

ideaal beschouwen als naar degene voor wie het een (tijdelijk) alternatief betreft, zal sterk 

samenhangen met de kenmerken van het ‘nieuw gecreëerde aanbod’ (Thissen, 2003, p. 

46). Hoe beter het aanbod aansluit bij de vraag, des groter de kans op een duurzame 

aantrekkelijk woonmilieu voor grote groepen woonconsumenten met de vraag naar 

landelijk wonen. Inzicht in de aard van de vraag naar landstedelijke woonmilieus, ofwel 

het identificeren van de gewenste kenmerken van dorpse stadsuitbreidingen, is van groot 

belang voor het ontwerp en het welslagen van dergelijke woonmilieus.  

 

Met betrekking tot de motieven en de consumentenbehoefte voor vestiging in een bepaald 

woonmilieu kan volgens de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (1993, p. 

16) onderscheid worden gemaakt tussen vertrekmotieven (‘push-‘) en vestigingsmotieven 

(‘pull-factoren’). Deze vestigingsmotieven bieden belangrijke aanknopingspunten bij de 

totstandkoming van nieuw te bouwen landstedelijke woonmilieus. Uit onderzoek naar 

plattelandsbeelden onder verhuisgeneigde stedelingen (o.a. Heins, 2002; Keers, 2004; Van 

Dam, 2003, 2005), weten we dat de beeldvorming van het platteland voor het 

belangrijkste deel bestaat uit morfologische kenmerken zoals groen, weiland, koeien en 

boerderijen, en dat deze uiterlijke kenmerken tevens als gewenste kenmerken van het 

verlangde woonmilieu worden genoemd. Van Dam (2003) vertaalt dit in ruime woningen 

op ruime kavels, in een groene woonomgeving met lage dichtheid. Volgens Heins (2002) 

is de vrijstaande woning en de tweekapper het meest geliefd en een tuin dient bijna altijd 

absoluut aanwezig te zijn. Daarnaast is het van belang dat de woningen een bepaalde 

(vaak) traditionele sfeer hebben. 

 

Uit onderzoek van Heins (2001, 2002) en Van Dam (2003, 2005) blijkt dat door 

woonconsumenten, na morfologische (uiterlijk), vooral sociaal-culturele kenmerken 

(innerlijk) als ‘sociale controle, gemoedelijkheid en rust’ als de kenmerkende aspecten 

van het plattelandsbeeld worden genoemd. Volgens Van Dam (2003, p.37) vindt bijna 

iedereen de sociale kenmerken ‘veiligheid (zowel sociale veiligheid als 

verkeersveiligheid), rust, sfeer en bevolkingssamenstelling belangrijk’. Onder 

woonconsumenten is er sprake van een grote behoefte aan kleinschalige, overzichtelijke 

en veilige woonomgevingen. Thissen (2002, p.22) noemt dit het ‘verlangen naar het 

wonen in een overzichtelijke en toch vitale gemeenschap’. Van der Ploeg (2001, p.162) 

noemt dit het ‘weigevoel’. In een dorpse stadsuitbreiding zou men gunstige voorwaarden 

kunnen scheppen voor een ‘goede sociale infrastructuur’ (Thissen, 2003, p.43). In de 
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dorpse stadsuitbreidingen in Nederland lijkt de oriëntatie van bewoners op de kwaliteiten 

van het woondomein mogelijk zelfs een nieuwe basis voor sociale cohesie en emotionele 

binding aan de woonplek te vormen, een vorm van ‘lokaal bewust zijn of dorpstrots’ 

(Groot, 1989; Mak, 1996). Daarbij kunnen bepaalde verenigingen die traditioneel 

rekruteerden op territoriale basis (zoals verenigingen dorpsbelang, straatverenigingen), 

zich makkelijk omvormen tot verenigingen die bewoners bijeen brengen op basis van 

gezamenlijke interesse in de kwaliteit van de woonomgeving (Thissen & Droogleever 

Fortuijn, 1997).  

 

Op basis van het Woningbehoefte Onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat bij 

verhuizingen naar rurale woonmilieus de woning of de woonomgeving in combinatie met 

de locatie het belangrijkste zijn. Bij de beantwoording van de vraag welke mogelijkheden 

er zijn voor dorpse woonmilieus in een stedelijke context staat volgens Thissen (2003, 

p.38) het laagste schaalniveau voorop. Daarbij gaat het om de ‘woning’, het ‘woonerf’ 

(prive buitenruimte) en het ‘woondomein’ (zintuigelijk waar te nemen deel van het 

bouwblok en de straat). De woning en het woonerf zijn daarbij niet alleen 

activiteitenruimte, maar hebben een belangrijke betekenis als ‘ankerpunt, prive-domein en 

verschaffer van identiteit’. Heins (2002, p.156) onderscheidt het niveau van de woning en 

de woonomgeving bij haar aanbevelingen voor de constructie van rurale woonmilieus. 

‘Het belangrijkste is dat men een woning met een tuin heeft en het woonmilieu rustig, 

veilig en groen is. Wanneer het woonmilieu niet rustig, veilig en groen is, wordt het 

woonmilieu bijna altijd afgewezen’(Heins, 2002, p.115). 

 

In tegenstelling tot vele anderen meent Reijndorp, aldus Tilman (2005, p. 26) dat 

landstedelijk wonen geen verlangen inhoudt naar het wonen in een hechte sociale 

gemeenschap. ’Mensen willen juist hun gang kunnen gaan, om hun huis kunnen lopen. 

Men zoekt niet de sociale homogeniteit, maar verscheidenheid en ondernemingszin’. De 

sociale samenhang bevindt zich in dit meer eigentijds perspectief juist op een hoger én 

lager schaalniveau dan dat van de buurt en de wijk. Het roept de vraag op welke toekomst 

de maakbaarheid van collectiviteit op het niveau van de buurt nog heeft (Nio, 2003, p.41). 

Nieuwe gebieden, of het nu steden, dorpen of buurten zijn, worden doorgaans immers 

omgeven met een ‘aura van fysieke maakbaarheid en sociale experimenten’ (Lupi, 2005, 

p.54). Ondanks alle kanttekeningen die sociologen hebben geplaatst bij de mogelijkheid 

om via ruimtelijke middelen samenlevingsverbanden te versterken, is vormgeven van 

gemeenschapszin een oud ideaal van ontwerpers (Nio, 2005, p.26). Nio: ‘Er is met name 

geexperimenteerd met collectieve voorzieningen, zoals tuinen, hofjes en parkeerdekken.  

 

 

2.4 Dorpse stadsuitbreidingen als resultaat van vraag en aanbod 
 

Het Woningbehoefte onderzoek geeft al jaren een duidelijk beeld van de vraag naar 

landelijk wonen. Het woningtekort in landelijke woonmilieus werd in 2000 geschat op 

bijna 50.000 woningen, waarvan 20.000 in het westen van het land (VROM, 2002, p.217). 

Ook voor dorpse woonmilieus overtrof de vraag het aanbod (Kullberg, p.178). Rekening 

houdend met het door verhuizingen vrijkomende aanbod kwam Keers in 2004 tot een 

tekort van 162.000 woningen in ‘landelijk-dorpse’ woonmilieus. Van Dam (2003, p.38) 

spreekt over een tekort van 130.000 woningen in landelijke en dorpse woonmilieus. Het 

Ruimtelijk Planbureau (Van Dam, 2005, p.36) komt in totaal aan een tekort van 200.000 

woningen verdeeld naar drie woonmilieus: groenstedelijk, dorps en landelijk. De kans dat 

de voorkeur voor een dergelijk woonmilieu in een daadwerkelijke verhuizing kan worden 
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omgezet is vrij klein (Heins, 2002, p. 46). Maar tegenover het tekort aan woningen op het 

echte platteland staat een toenemend aanbod aan woningen in de dorpse 

stadsuitbreidingen. Recent gebouwde Vinex-wijken als Vleuterweide, Stellinghof en 

Brandevoort, maar ook kleinschalige, minder bekende, lokale initiatieven zouden het 

antwoord kunnen zijn op de vraag naar landelijk wonen en het geloof in de maakbaarheid 

van landstedelijke woonmilieus met een dorps karakter. De antwoorden komen van 

projectontwikkelaars, woningcorporaties, stedebouwkundigen en architecten. Het zijn de 

antwoorden op de vragen van vooral stedelingen die ‘woonmilieus waarin de nabijheid 

van voorzieningen, werk en vervoer wordt gecombineerd met een rustige, ruime, groene 

en dorpse woonomgeving als ideaal beschouwen’ (Van Dam, 2005, p.7). Een deel van de 

vraag komt van (lokale) overheden zoals Pijnacker-Nootdorp, met ogenschijnlijk in hun 

kielzog de autochtone (dorps) bewoners. 

 

De diverse partijen die bij de realisatie van Vinex-wijken betrokken zijn, hebben allemaal 

zo hun eigen motieven om een landstedelijk woonmilieu na te streven. Beleidsmakers 

hebben vooral tot doel om ‘ruimtelijke ontwikkelingen te sturen’ (de Vries e.a., 2006, 

p.39), maar ook om nieuwe bewoners aan te trekken, ‘zonder dat dit tot spanningen leidt 

met bestaande bewoners’ (de Meere, 2005, p.241). Projectontwikkelaars en 

woningcorporaties grijpen volgens Heins (2002, p.130) vooral terug op een architectuur 

met een traditioneel karakter om aan te haken op nostalgische verlangens, waarbij voor de 

wijk meestal een ’romantische naam wordt verzonnen’. Volgens Galjaard (2007, p.23) 

hebben stedebouwers en architecten de ‘tabula rasa van de zandopspuiting’ vooral 

ingeruild voor de ‘genius loci’, die hen in staat stelt ‘karakteristieke dorpse 

woongebieden’ te creëren ook al zijn de programma’s overal min of meer gelijk. Architect 

Soeters (Steenhuis, e.a. 2007, p. 27) onder andere verantwoordelijk voor Haverleij in Den 

Bosch en winkelcentrum de Parade in Nootdorp, spreekt liever van wat hij noemt ‘genius 

populi’. Tegenover de ‘galerijflat’ maakt hij naar eigen zeggen ‘geborgenheid, in een 

soort taal die intimiteit communiceert, waarin het individu of de kleinere groep weer 

bestaat en niet in anonimiteit opgaat’. ‘In architecture and urban planning, the nostalgic 

reflex has been apparent through ubiquitous references to past cities. The threat to 

previously clear boundaries incited an anxious effort to produce places that look as though 

they grew spontaneously over time without planning’ (Ellin, 2006, p. 99). 

 

Filmmakers zijn stedebouwers en architecten voorgegaan, aldus Galjaard (2007, p.1). Met 

films als Pleasantville en The Truman Show in het decor van het echt bestaande 

Amerikaanse Seaside. Seaside is een van de eerste uitingen van het ‘New Urbansim’. Een 

van oorsprong Amerikaanse stroming onder stedebouwkundigen en architecten die begin 

jaren ‘80 onder leiding van Peter Katz in het geweer kwamen tegen de in hun ogen ‘costly 

and destructive urban Sprawl’ (Dear, 2000, p. 123). New Urbanism gaat uit van compacte 

buurten, functie menging, voorzieningen op loopafstand, minder afhankelijkheid van de 

auto en de bevordering van sociale interactie. Seaside is een volledig nieuw bedacht en 

gebouwd dorp met 500 woningen naar een ontwerp van de Luxemburgse architect-

theoreticus Rob Krier. ‘Waar de voetganger vóór de auto gaat, waar bewoners geen 

vreemde van elkaar zijn en waar gemeenschapszin nog betekenis heeft’ (Cusveller, 2001, 

p. 48). Op dit moment zijn er in Amerika meer dan 600 new towns, dorpen en buurten als 

Seaside gepland of in aanbouw (Wikipedia, 2010). Het fenomeen New Urbanism beperkt 

zich vandaag de dag niet alleen tot de Verenigde Staten. De dominantie van de Verenigde 

Staten heeft er toe geleid dat het New Urbanism naar Europa is geëxporteerd (Ibelings, 

2004, p. 55). In Engeland bouwde de Engelse kroonprins Charles zijn eigen ‘urban 

village’ Pondburry (Dijkman, 2006, p.54). Doel hier was, iets van de sociale cohesie uit 
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het verleden terug te brengen die in de moderne suburbs verloren is gegaan (De Waard, 

2006, p. 15). In Nederland wordt het Helmondse Brandevoort, eveneens bedacht en 

ontworpen door Rob Krier, samen met het plan Haverlij in Den Bosch, als voorbeelden 

van New Urbansim gezien (o.a. Cammen 2003; Zuidema e.a., 2002; Dijkman, 2006; 

Ibelings, 2004). Een studie van het Ruimtelijk Planbureau (Lörzing e.a., 2006) naar de 

morfologische opbouw van een 13-tal Vinex-wijken toont aan dat Haverlij Brandevoort, 

behalve hun ‘dorpse uitstraling’, toch vooral Vinex-wijken zijn als alle anderen.  

 

De meningen over de meeste dorpse stadsuitbreidingen zijn verdeeld en lijken nauwelijks 

gestoeld op empirisch onderzoek. Nio (2002, p.44) vindt dat Brandevoort het resultaat is 

van een ‘geforceerde zoektocht’ naar een ‘bedachte identiteit’, waar de belangrijkste 

kwaliteiten van dorpsheid zoals informaliteit, uitbreidbaarheid en flexibiliteit, ontbreken. 

Brandevoort is daarmee volgens Nio een voorbeeld aan een zogenaamd hyperreëel dorp, 

evenals het Engelse Poundbury en ook het Amerikaanse Seaside. Tegenover het 

hyperreële dorp staat aldus Nio het conditionerende dorp, zoals Stellinghof-Vijfhuizen en 

Vleuterweide. Hier ligt het primaat niet bij het eindbeeld, maar bij het stedebouwkundig 

plan en bij de regels voor de bebouwing en het beheer (Nio, 2002, p.46). Dit maakt 

volgens Nio (2002, p.44) ‘de zelforganisatie en betrokkenheid mogelijk die typerend zijn 

voor dorpsheid, terwijl niets er tot nu toe op wijst dat de gemeenschap in Brandevoort 

vitaal is en dat de bewoners zich duurzaam aan dit woonmilieu hechten’. Janssen (2001, 

p.38) is het met Nio eens en stelt dat het lijkt alsof het plan voor Brandevoort verstrikt is 

geraakt in ‘de constructie van zijn eigen verleden en aanstuurt op een structuur waarin het 

toeval, de vrolijke afwijking en de moderne tijd angstvallig buiten de deur worden 

gehouden’. Voor Keers (2004) echter is Brandevoort het bewijs dat landelijke en dorpse 

woonmilieus geproduceerd en geconstrueerd kunnen worden en dat ‘pseudo-dorps wonen’ 

ook in meer stedelijke of suburbane woonomgevingen mogelijk is. Bij de plannen voor 

Vleuterweide is vanaf het begin van de planvorming over het concept van dorps wonen 

nagedacht, waarbij dorps wonen is benaderd vanuit een brede interdisciplinaire 

invalshoek. Van tevoren stond vast dat dorps wonen meer is dan een ruimtelijk concept en 

dat ook sociale en mentale aspecten aan de orde waren (Koekebakker, 2002, p.10).  

 

Volgens Janssen (2001, p.38) is er in Brandevoort vooral stedebouwkundig winst geboekt, 

omdat dankzij de differentiatie in woondichtheden- en typologieën, de landschappelijke 

verankering en de zelfstandige opzet een ‘alternatief’ is geformuleerd voor de doorsnee 

Vinex-wijk. Inmiddels heeft de woonconsument de keuze uit een keur aan dergelijke 

alternatieven. Alternatieven voor de doorsnee Vinex-wijk in de vorm van dorpse 

stadsuitbreidingen voor woonconsumenten opzoek naar de ideale woonomgeving. Maar 

ook dorpse stadsuitbreidingen als alternatieven voor een woning in een echt dorp of op het 

echte platteland, voor woonconsumenten die in het buitengebied niet terecht kunnen. 

Dorpse stadsuitbreidingen als ‘ideaal’ en als ‘alternatief’, zowel voor stedelingen die 

landelijk willen wonen als ook voor plattelanders en dorpelingen voor wie het dorp ‘te 

weinig anoniem is en de stad te vol, te druk, te stenig en veel te anoniem’ (Reijndorp, 

1998, p.105). De ‘idealisten’ lijken daarbij vooral de nabijheid van de stad te prefereren en 

genoegen te nemen met minder ruimte, hogere dichtheden, kleinere kavels en 

tweekappers, terwijl de groep voor wie de dorpse stadsuitbreiding second best is, de 

voorkeur lijkt te geven aan meer openruimte, een vrijstaande woning met een tuin en een 

historische verschijningsvorm. Bij diverse persoonlijke bezoeken aan verschillende dorpse 

stadsuitbreidingen liet de historiserende architectuur zich makkelijk herkennen, evenals de 

smalle straatjes, het groen, het water en de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Maar 

of het door de bewoners ook als landelijk of dorps herkend, erkend en beleefd wordt? 
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Voor de beleving maakt het nogal uit of je aan het einde van de straat zo het landelijk 

gebied in kunt lopen of in de volgende (stedelijke) woonwijk terecht komt. De herkenbaar 

gereproduceerde plattelands- en dorpskenmerken verschilden in ieder geval sterk per 

locatie en meestal was er maar op een beperkt aantal thema’s, daadwerkelijk ingezet.  

 

Volgens Feddes (2003, p.10) vertegenwoordigt de retrotrend, naast de rurale idylle een 

‘nieuw optimisme en een nieuw geloof’ in maakbaarheid, waarbij de maakbaarheid nu 

niet alleen de toekomst maar ook ‘de suggestie van het verleden betreft’. De vraag is 

echter of het daadwerkelijk mogelijk is om een Vinex-wijk een alternatief voor het echte 

platteland te laten zijn. Hoe zou Tuindershof er uit moeten zien om bewoners het gevoel te 

geven ook hier nog in een dorp te wonen en hoe maakbaar is zo’n nieuwbouwwijk? 

Volgens Musterd & Ostendorf (1998) bieden de Vinex-normen onvoldoende 

mogelijkheden voor een ‘dorpse orientatie en een eigen authentieke identiteit’. Thissen 

(2002, p.24) spreekt de vrees uit dat de beschikbare ruimte te klein is voor het ontstaan 

van dorpse gemeenschapsinitiatieven: ‘De ruimte in en rond de woning en rust en groen 

op het woonerf, als cruciaal te achten dorpse kwaliteiten, zijn er niet of moeilijk te 

realiseren bij de huidige normen op Vinex locaties’. Maar volgens Herngreen (2002, p.49) 

kunnen we een eind komen als we bereid zijn ‘de morfologische referenties los te laten en 

ons te concentreren op wat mensen die landelijk-dorps willen wonen belangrijk vinden’.  

 

Als deel van het vooronderzoek zijn ook diverse interviews gehouden. Uit de interviews 

met verschillende aanbieders op de woningmarkt, blijkt de dorpse stadsuitbreiding maar 

zelden het resultaat van een vooraf opgestelde ontwikkelstrategie, waarbij door alle 

betrokken partijen, in iedere fase van het planproces en op ieder schaalniveau, 

doelgerichte keuzes worden gemaakt om de woonconsument die landstedelijk wil wonen 

aan zich te binden. Zoals te doen gebruikelijk op een typische aanbieders markt, zijn de 

meeste dorpse stadsuitbreidingen het resultaat van de toevallige invloed en de ambities 

van één of meerdere van de betrokken partijen in het planproces. Opvallende afwezige in 

het proces van totstandkoming van de meeste dorpse stadsuitbreidingen is de toekomstige 

bewoner. Die is maar zelden betrokken. Er wordt vooraf zelfs nauwelijks onderzoek 

gedaan naar de kwalitatieve woonwensen en behoefte van mogelijk toekomstige 

bewoners. De doelgroep wordt nog altijd uitgedrukt in gezinsgrootte en besteedbaar 

inkomen en de bouwopgave in woningaantallen, de hoeveelheid kamers en de 

financieringscategorie. De stedebouwkundige formuleert niet zelden zijn eigen 

ontwerpopdracht en de architect wordt voornamelijk geselecteerd op zijn of haar idioom. 

De marketingstrategie en de projectnaam wordt er veelal pas aan het einde bij verzonnen 

waarna men de woonconsument met glossy folders en een uitgebreid assortiment 

promotiemateriaal alsnog probeert te prikkelen en te verleiden. Wie die consument is of 

wat die consument wil is op dat moment niet meer relevant. Zo niet in dit onderzoek waar 

juist die woonconsument zowel letterlijk als figuurlijk centraal staat. Letterlijk doordat in 

dit onderzoek juist de vestigingsmotieven en woonaspiraties van deze bewoners van 

bestaande dorpse stadsuitbreidingen worden achterhaald en vergeleken met die van 

bewoners in buurten waar een dergelijk woonmilieu, bewust of onbewust niet is 

nagestreefd en gerealiseerd. Figuurlijk omdat op een vragers markt en zeker ook voor mij 

als stedebouwkundige de woonconsument niet de sluitstuk is van het ontwerp- en 

bouwproces, maar de basis voor ieder plan. Het antwoord op de vraag waarom er 

gebouwd wordt, bepaalt voor wie er gebouwd wordt en de doelgroep is vervolgens 

bepalend voor wat er gebouwd wordt en waar. Alleen vanuit deze benadering ontstaat het 

inzicht in de maakbaarheid van landelijke en dorpse woonomgevingen in stedelijke en 

suburbane settings die kan helpen bij de realisatie van nieuwe dorpse stadsuitbreidingen. 
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Inzicht in de maakbaarheid van landstedelijke woonmilieus! Operatie Mannahof Nootdorp 
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3 Opzet en uitvoering van het onderzoek 
 

3.1 Onderzoeksvragen  

 

In dit onderzoek staat de vraag centraal: 

in hoeverre landstedelijke woonmilieus 

een ideaal of een alternatief vormen 

voor woonconsumenten die landelijk 

willen wonen en welke 

woonmilieukenmerken daarbij voor 

bewoners het meest van belang zijn. 

Doel van het onderzoek is inzicht te 

krijgen in de maakbaarheid van 

landstedelijke woonmilieus, waarin 

voorzieningen, werk en vervoer worden 

gecombineerd met een rustige, ruime, 

groene en dorpse woonomgeving. Er 

blijkt in Nederland sprake van een 

rurale idylle, een zekere idealisering 

van het platteland, waarbij woonconsumenten wellis waar graag landelijk wonen, maar 

wel met de stad onder handbereik. Door gewaardeerde kenmerken zoals die aan het 

platteland worden toegedicht te transporteren naar een stedelijke omgeving, zou aan deze 

wens tegemoet gekomen kunnen worden. Maakbaar lijken vooral de gewaardeerde visuele 

en functionele kenmerken zoals groen, weilanden, koeien, boerderijen, akkerbouw, natuur, 

recreatie. Het onderzoek richt zich specifiek op recent gebouwde Vinex-wijken waar met 

geconstrueerde plattelands- en dorpskenmerken is getracht een dergelijke landstedelijk 

woonmilieu te creëren. Op basis van onderzoek onder verhuisgeneigde stedelingen mag 

worden verondersteld dat woonconsumenten die op zoek zijn naar een woning in een 

landelijke woonomgeving hier een alternatief of zelfs een ideeaal vinden voor een woning 

in het dorp op het echte platteland. Aan de hand van een vijftal specifieke 

onderzoeksvragen en met behulp van verschillende onderzoeksmethoden is onderzocht of 

de dorpse stadsuitbreidingen aan de verwachtingen voldoen en in hoeverre het gecreëerde 

aanbod daarmee aansluit bij de specifieke vraag naar landelijk wonen. De 

onderzoeksvragen zijn: 

 

1. Op welke wijze komen Vinex-wijken met een landstedelijk woonmilieu tot stand en 

wat zijn de voornaamste programmatische en functioneel-ruimtelijke kenmerken? 

 

2. Wie wonen er in deze dorpse stadsuitbreidingen en wat zijn hun vestigingsmotieven? In 

hoeverre wijken die af van bewoners van meer traditionele Vinex-wijken en in welke mate 

is de ligging van de locatie bepalend bij de vestigingskeuze? 

 

3. In welke mate worden geconstrueerde plattelands- en dorpskenmerken door de 

bewoners herkend en gewaardeerd? 

 

4. In hoeverre voelen bewoners zich sociaal (contacten) en cultureel (identiteit) verbonden 

met hun wijk en in welke mate speelt het landstedelijke woonmilieu daarbij een rol? 

 

5. Wat zijn de woonwensen en mogelijke verhuismotieven van de bewoners en hoe ziet 

hun ideale woning er uit? 

Ideaal of alternatief? Schuytgraaf Arnhem 
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Bij de vier laatste en belangrijkste onderzoeksvragen staat de bewoner centraal. Voor de 

beantwoording van deze vragen is gebruikt gemaakt van een kwantitatief onderzoek in de 

vorm van een survey onder 750 woonadressen in bestaande Vinex-wijken. Paragraaf 3.3 

geeft een aparte toelichting bij de opzet van de survey en de inhoud van de vragenlijst. De 

feiten over de survey staan vermeld in paragraaf 3.4. De belangrijkste uitkomsten worden 

beschreven in hoofdstuk 5 en 6.  

 

 

3.2 Vooronderzoek 

 

Bij de beantwoording van de eerste vraag draait alles om de dorpse stadsuitbreidingen 

zelf. Deze vraag is zoveel als mogelijk beantwoord op basis van kwalitatief onderzoek in 

de vorm van literatuurstudie en interviews met aanbieders op de woningmarkt, zoals 

beleidsmakers, stedebouwkundigen en projectontwikkelaars. De resultaten van het 

kwalitatieve deel van het onderzoek zijn mede verwerkt in de theoretische onderbouwing 

in hoofdstuk 2. Daarnaast zijn de uitkomsten van de literatuurstudie en de gesprekken 

gebruikt bij de keuze van de onderzoekslocaties, waarvoor ook een groot aantal Vinex-

wijken zijn bezocht. De keuze voor de onderzoekslocaties staat beschreven in paragraaf 

3.2. Wat opviel tijdens de literatuurstudie is dat er weinig (wetenschappelijk) onderzoek 

beschikbaar is. Er is wel beschouwende literatuur en er zijn vooral veel (kritische) 

artikelen in vaktijdschriften te vinden, waar meestal geen empirisch onderzoek aan ten 

grondslag ligt . Bovendien lijkt landstedelijk wonen een heel ‘Hollands’ onderwerp. Er is 

maar weinig internationale literatuur beschikbaar. De meeste internationale literatuur 

komt uit het Verenigd Koninkrijk en heeft dan ook nog vooral betrekking op het echte 

platteland. Daarnaast is veel Amerikaanse literatuur beschikbaar over het New Urbanism.  

 

Ook uit de meeste interviews komt de probleemstelling van dit onderzoek niet direct als de 

centrale vraag naar voren, die iedereen bij de realisatie van een nieuwe woonwijk bezig 

houdt. Veel betrokkenen denken en spreken toch nog vooral in de traditionele stad-land 

verhoudingen. Het zijn met name de ontwerpende disciplines en de beleidsmakers die zich 

tot de vraagstelling aangesproken voelen. Zoals Enno Zuidema, die als stedebouwkundige 

nauw betrokken is geweest bij het ontwerp voor de wijk de Tuinlanden Vleuterweide. Hij 

ziet voor een nieuwe woonwijk in Pijnacker vooral een ontwerpproces voor zich, ‘waarin 

het ontwerp op verschillende schalen tegelijk ontstaat, niet op een wit schetsveld maar op 

een locatie met een bestaande structuur: tuinierswoningen, wegen, sloten, beplanting, 

ecologische waarden enz.’ Directeur Bouwen & Wonen van de gemeente Pijnacker-

Nootdorp, Henk Hulswit denkt heel nadrukkelijk dat de culturele achtergrond sterk 

meespeelt bij de beleving van wat hij de kleinschalige dorpse identiteit noemt. ‘Ik kom 

zelf uit Rijswijk tussen de grote flats en megacentrum De Boogaard en woon nu in 

Rietlanden, Tolhek en dat ademt voor mij al heel wat meer rust en gemoedelijkheid uit’. 

‘Het heeft voor mij te maken met kleine hapklare brokjes, korte straatjes, bescheiden 

buurtjes en een bepaalde geborgenheid’, aldus Hulswit. ‘Omdat het klein is denk ik dat de 

sociale cohesie binnen zo’n klein buurtje hoger is. Ik denk dat het bijdraagt aan een soort 

dorps gevoel’. Ontwikkelende partijen kijken toch met een andere blik naar de opgave. 

‘11.000 woningen was gewoon teveel’, aldus Vincent Malot, destijds namens het 

projectbureau Ypenburg betrokken bij de ontwikkeling van Ypenburg en nu één van de 

ontwikkelaars in AckersWoude. ‘Een indeling in thema’s was nodig om variatie te maken. 

Vervolgens was het dure woningen bij het groen, stapeling en hoge dichtheid in het 

centrum en naar buiten toe uitgroeien. Een logische optelsom die je nu ook weer terug ziet 

komen bij AckersWoude’.  
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3.3 Keuze van de onderzoekslocaties 

 

De resultaten van het onderzoek kunnen aanknopingspunten bieden voor private en 

publieke opdrachtgevers, stedebouwers en architecten in hun zoektocht naar het antwoord 

op de vraag naar landelijk wonen in Nederland. Inzicht in de maakbaarheid van landelijke 

en dorpse woonomgevingen in stedelijke en suburbane settings kan helpen bij de realisatie 

van dorpse stadsuitbreidingen. Dit onderzoek vormt in ieder geval de basis voor het 

ruimtelijke programma en de stedebouwkundige en architectonische uitwerking van de 

nieuwe wijk Tuindershof in Pijnacker, die naar verwachting vanaf 2014 ontwikkeld zal 

gaan worden. De voorkeur van de gemeente Pijnacker-Nootdorp ging uit naar 

onderzoekslocaties binnen de grenzen van het stadsgewest Haaglanden. Haaglanden 

opereert als één regionale woningmarkt wat ondermeer betekent dat er regionale afspraken 

met woningcorporaties worden gemaakt. Pijnacker-Nootdorp verwacht dat hiermee de 

voorspellende waarde van de uitkomsten van het onderzoek het meest bruikbaar zijn voor 

de eigen situatie, met name ten aanzien van de nieuwe wijk Tuindershof. Een groot 

voordeel is bovendien dat er binnen de grenzen van het stadsgewest diverse Vinex-wijken 

worden en zijn gebouwd, waardoor er een ruime keuze aan onderzoekslocaties 

voorhanden is. Grote locaties als Wateringseveld in Den Haag en Oosterheem in 

Zoetermeer. Maar ook kleinere locaties als Leidscheveen in Leidschendam. Voor het 

onderzoek kwam niet iedere Vinex-wijk in aanmerking, maar voornamelijk de wijken of 

delen van wijken waar duidelijk sprake is van een landstedelijk woonmilieu -volgens 

definitie van het RPB- waarin de nabijheid van voorzieningen, werk en vervoer wordt 

gecombineerd met een rustige, ruime, groene en dorpse woonomgeving.  

 

Veel Vinex-locaties voldoen ogenschijnlijk aan deze algemene omschrijving: liggen aan 

de rand van het bebouwde gebied, ogen groen, hebben voldoende water(berging) en bijna 

overal is wel een deel historiserende architectuur te vinden. Ook veel advertenties en 

verkoopdocumentatie zinspelen op een zekere mate van dorpsheid en landelijkheid in de 

Vinex-wijk. Uit de literatuur en uit interviews blijkt dit echter lang niet altijd het resultaat 

van een vooropgezet doel, waarbij van begin van het planproces tot het einde van het 

bouwproces een landstedelijk woonmilieu is nagestreefd en gerealiseerd. Binnen het 

stadsgewest Haaglanden is echter één grote uitzondering: Buitenplaats Ypenburg. Met 

11.000 woningen de grootste Vinex-wijk in Haaglanden, op en nabij het voormalige en 

excentrisch gelegen vliegveld Ypenburg. Met een naam die niet achteraf is bedacht -als 

verkoopargument- maar vooraf door stedebouwkundige Frits Palmboom (1994) is 

geformuleerd als opgave aan alle aanbieders op de woningmarkt en als antwoord richting 

bezorgde dorpsbewoners van Nootdorp. Voor het stedebouwkundig plan betekende het dat 

een ‘huis met een tuin’ maatgevend werd, waarbinnen een zo groot mogelijke diversiteit 

werd nagestreefd -van ‘dorps’ tot ‘stedelijk’- en ‘voldoende aanleiding voor het opbouwen 

van sociale netwerken’, aldus Palmboom (1994, p.18). Een van de voorbeelden is het 

zogenaamde woonveld De Bras (2000 woningen) Doordat de Bras enigszins afzijdig ligt, 

ruimtelijk gescheiden door de Brasserskade, omgeven door opgroeiend bos, volkstuintjes 

en boerderijen, nodigt het gebied aldus het stedebouwkundig plan (Palmboom, 1994, p.34) 

uit om als ‘informeel en landelijk woonmilieu te worden ingericht, geïnspireerd op het 

polderlandschap’. Een ander voorbeeld is De Venen, gelegen aan weerszijden van de 

Veenweg, waar aansluiting is gezocht bij ‘het dorpse karakter van Nootdorp’ (Venema, 

2000, p.57) door in het stedebouwkundig plan langs de flanken van het lint van de 

Veenweg, oud en nieuw behoedzaam met elkaar te verweven. Een landelijk De Bras en 

een dorps De Venen is na de introductie van het motto Buitenplaats en het verschijnen van 

het stedebouwkundig plan vervolgens uitgangspunt geweest voor alle fasen van het plan- 
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en bouwproces. Volgens Abbing (2005, p.148) wordt in De Bras inmiddels in een 

landelijke sfeer gewoond. De woonpaden zijn er ‘mooi, intiem’ geworden, aldus 

Palmboom (Projectbureau Ypenburg, 2006, p.13).  

 

Met een standaard Vinex-woningbouwprogramma; op een van oorsprong verborgen 

snelweglocatie; maar met een buitenplaats als opgave en volgens diverse professionals een 

landelijke en dorpse sfeer als resultaat, vormde Vinex-wijk Ypenburg ‘de’ 

onderzoekslocatie om er de vestigingsmotieven en woonaspiraties van de bewoners te 

achterhalen. Het toeval wil dat De Bras enigszins afzijdig, maar formeel binnen de 

grenzen van de gemeente Den Haag ligt en De Venen zich juist op het grondgebied van de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp bevindt, tegen de dorpskern van Nootdorp aan. Dit maakt 

het extra interessant om te onderzoeken in hoeverre de feitelijke geografische ligging 

enerzijds en formele administratieve grenzen van de woonplaats anderzijds, mogelijk een 

rol spelen in de beoordeling en waardering van het feitelijke woonmilieu.  

 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp toonde zich zeer tevreden met Ypenburg en De Venen 

als onderzoekslocatie en vond de vergelijking met Den Haag als moederstad interessant. 

Daarnaast bood het de mogelijkheid om de uitkomsten van het onderzoek (uitspraken op 

buurtniveau) deels te vergelijken met tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor (uitkomsten op 

wijkniveau) van de gemeente. Dit was een van de redenen voor de gemeente Pijnacker-

Nootdorp om de wijk Tolhek op Vinex-locatie Pijnacker-Zuid voor te dragen als 

toetslocatie. Anders dan bij Ypenburg De Bras en De Venen, streeft het Masterplan 

Tolhek (Kraaijvanger Urbis, 2001) naar een ‘rationele op geometrie gebaseerde 

verkaveling los van de historische ondergrond, waar een stedelijk sfeer ontstaat door 

woningen in grote bouwblokken te oriënteren op de openbare ruimte’. ‘De bouwblokken 

zijn kamers voor eigen binnenwerelden, met eigen karakteristieken’. Ook voor wat het 

beeld betreft stond de ontwerpers geen landstedelijk woonmilieu voor ogen, maar een 

heldere op de polder geïnspireerde ‘modernistische’ architectuur (Kraaijvanger Urbis, 

2000, p.57). Waar De Bras en De Venen, als dorpse stadsuitbreidingen kunnen worden 

beschouwd, geldt voor Tolhek eigenlijk het omgekeerde. Deze ‘stadse dorpsuitbreiding’ 

opent zich wellis waar naar het omringende landschap, maar kenmerkt zich toch vooral 

door een autonoom orthogonaal gridpatroon waarin lange lijnen zijn ingezet om het 

gebied te ordenen en waarin de verkeersstructuur en de ruimtelijke opbouw samenvallen. 

 

Uiteindelijk vormen Ypenburg De 

Bras en De Venen en Tolhek in 

Pijnacker, twee dorpse 

stadsuitbreidingen en één stadse 

dorpsuitbreiding, met een 

vergelijkbaar standaard Vinex 

woningbouwprogramma, maar met 

een verschil in ligging en 

doelstelling en daardoor opzet en 

verschijningsvorm, te samen het 

onderzoeksgebied voor het 

onderzoek. De Bras bestaat uit 4 

deelplannen. Het onderzoek is 

gehouden in deelplan 12, 

Brasserhout. In totaal omvat 

Brasserhout 500 woningen, Deelplan 12 Brasserhout 
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waarvan iets meer dan 30% in het sociale segment en nog geen 8% in de stapeling 

(appartementen). Een kwart van de gerealiseerde woningen bestaat uit twee-aaneen-

gebouwde woningen. 5% is vrijstaand. De overwegende rijenwoningen worden 

afgewisseld door vier-onder-een-kapwoningen die ruggelings aan elkaar zijn geschakeld. 

Het totale plangebied bedraagt iets meer dan 15 hectare, waarvan 50% is uitgegeven. 

Slechts 3% is openbaar groen, 14 % is water. De gemiddelde woningdichtheid bedraagt 

ruim 32 woningen per hectare.  

 

Ten tijde van het onderzoek was de helft 

van De Venen gerealiseerd. In 2001 is 

begonnen met deelplan 17. Samen met 

deelplan 28 is het woningbouwprogramma 

van deelplan 17, zowel qua omvang als qua 

samenstelling vergelijkbaar met 

Brasserhout. In totaal gaat het in deelplan 

17 en 28 samen om net iets meer dan 600 

woningen, waarvan net geen 40% in de 

sociale sector en iets meer dan een derde in 

het dure segment. Twee derde van het 

aantal woningen bestaat uit geschakeld 

rijenwoningen in de 

woningbouwcomplexen van De Hoven. 

18% is vrijstaand of twee-aaneen-gebouwd. 15% van de woningen is gestapeld. Deze 

appartementen zijn niet in het onderzoek betrokken omdat deze –weliswaar binnen de 

administratieve grenzen van het exploitatiegebied- geclusterd op een andere locatie, 

autonoom rond een aantal sportvelden zijn gerealiseerd. Deelplan 17 en 28 omvatten 

samen net geen 15 hectaren. Bijna 50% is uitgeefbaar. Bijna 20% bestaat uit openbaar 

groen, 8% is water. De woningdichtheid bedraagt ruim 40 woningen per hectare.  

 

Het onderzoeksgebied Parkkamers 1, 2 & 3 in Tolhek is met 527 woningen van 

vergelijkbare omvang als Brasserhout en deelplan 17+28 in De Venen. In deze stadse 

dorpsuitbreiding zijn –evenals in Brasserhout en De Venen- schriftelijke enquêtes 

uitgezet, met als voornaamste doel de uitkomsten ervan te vergelijken met de 

vestigingsmotieven en woonaspiraties van de bewoners van De Bras en De Venen, 

buurten waar in tegenstelling tot Tolhek welbewust een landstedelijk woonmilieu is 

nagestreefd. In het onderzochte deel van 

Tolhek behoort minder dan een kwart 

van de woningen tot het sociale 

segment. Nog geen 20% zijn dure 

woningen. 12% van de woningen is 

gestapeld. Vrijstaande woningen komen 

niet voor, wel enkele drie-onder-één-

kapwoningen. Het plangebied is bijna 18 

hectare groot. Nog geen 45% is 

uitgeefbaar. De hoeveelheid groen (6%) 

en water (8%) in de directe 

woonomgeving is beperkt door het 

wijkpark elders in Tolhek. De 

gemiddelde woningdichtheid is net geen 

30 woningen per hectare. 

Deelplan 17  De Venen 

Tolhek Parkkamers 
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3.4 Survey 

 

Omdat het onderzoek er vooral op is gericht om de motieven en aspiraties van 

woonconsumenten te achterhalen, is er voor gekozen de bewoners van Ypenburg en 

Tolhek door middel van een survey te benaderen. Op ruim 750 adressen in beide wijken 

hebben bewoners een schriftelijke enquête met 60 vragen in de bus gekregen (bijlage 1). 

De meeste vragen gaan over de huidige woonsituatie. Daarnaast worden vragen gesteld 

over de woongeschiedenis en de woonwensen en bevat de vragenlijst enkele algemene 

vragen. De hoofdopzet van de vragenlijst volgt in grote lijnen de volgorde van de vijf 

onderzoeksvragen (zie paragraaf 3.1). In de routing van de vragen zijn consequent de 

volgende drie principes toegepast. 

 

-Van klein naar groot. Dus bijvoorbeeld van het (schaal)niveau van de woning naar het 

(schaal)niveau van de stad of de regio. 

-Van feiten naar waardering. Dus van de vraag: wanneer heeft u uw woning gekocht?; via 

de vraag: wat waren de belangrijkste redenen?; uiteindelijk naar de vraag: hoe tevreden 

bent u? 

-Verklarende onderzoeksvragen steeds aan het einde van een reeks van vragen met 

betrekking tot hetzelfde onderwerp of thema. Dus de reeks vragen naar de 

woongeschiedenis die eindigt met de vraag: of de respondent ooit op het platteland of in 

een dorp heeft gewoond, en zo ja waar het langst? 

 

Van de zestig vragen komen negen vragen direct uit het WOon onderzoek 2009. Dit 

maakt het mogelijk om de resultaten van het onderzoek te vergelijken met de vierjaarlijkse 

oversampling van het WOon. Een voorbeeld is de vraag naar de mate van tevredenheid 

met de huidige woning. Daarnaast zijn op verzoek van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, 

drie vragen overgenomen uit de tweejaarlijkse Leefbaarheidsmonitor (Lemon) om ook die 

uitkomsten nu en in de toekomst te kunnen vergelijken. Een voorbeeld is de vraag naar de 

mate van betrokkenheid van de wijkbewoners bij hun wijk. Op de drie onderzoekslocaties 

zijn niet exact delfde vragenlijst gebruikt. Daar waar bijvoorbeeld de naam van de wijk in 

de vraag of het keuzeantwoord terug komt is deze naam aangepast naar gelang de locatie 

waar de vragenlijst is uitgezet. Daarnaast konden bewoners van Ypenburg bij een aantal 

antwoordmogelijkheden bijvoorbeeld wel Nootdorp, maar niet Pijnacker invullen. Voor 

bewoners van Tolhek gold het omgekeerde. De vragenlijst in bijlage 1 geeft exact aan op 

welke onderdelen vragen en antwoordmogelijkheden zijn aangepast aan de 

onderzoekslocatie waar de vragenlijst is uitgezet. 

 

De vragenlijst bevat verschillende type vragen en verschillende type 

antwoordmogelijkheden. Voor het overgrote deel zijn het gesloten vragen, of open vragen 

met variabelen die op rationiveau kunnen worden gemeten. De vragenlijst bevat daarnaast 

enkele halfopen vragen, voor als geen van de antwoorden op de respondent van toepassing 

is, kan deze een eigen antwoord invullen. Bijvoorbeeld bij de vraag naar de vorige 

woonplaats, waar de antwoordkeuzes bestond uit respectievelijk ‘Den Haag, Nootdorp, 

Pijnacker, Delft en elders, namelijk……’ Bij de meeste vragen kan de respondent een 

keuze maken uit een lijst met antwoorden. Soms zijn meerdere antwoorden mogelijk, 

waarbij het aantal meestal gemaximaliseerd is. Zoals bij de vraag naar de belangrijkste 

redenen om in Ypenburg, respectievelijk Tolhek te gaan wonen, waar maximaal twee 

antwoorden ingevuld mochten worden. Bij een enkele vraag is slechts een dichotoom 

antwoord mogelijk. Bijvoorbeeld bij de vraag: bent u de eerste bewoner van uw huidige 

woning. Bij de mogelijke beantwoording van vragen is veelvuldig gebruikt gemaakt van 
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een glijdende schaal. Met name bij die vragen waar gevraagd wordt om iemands mening 

of de mate waarin een bepaalde situatie op de respondent van toepassing is. Een voorbeeld 

is de vraag naar de mate van gehechtheid aan de woonplaats. Dit is een vraag uit het 

WoOn waarbij de respondent kon kiezen uit: ‘helemaal niet gehecht; niet gehecht, 

gehecht, zeer gehecht’. Hier is bewust gekozen voor een even aantal 

antwoordmogelijkheden om te voorkomen dat respondenen anders de eventuele 

middelste, neutrale schaal als ’ik weet niet’ of ‘geen mening’ interpreteert. Bij een aantal 

vragen is een likertschaal gebruikt. Zoals bij de vraag naar de mate van tevredenheid over 

de woonsituatie op basis van een dertiental kenmerken. Tot slot is bij het antwoord op een 

aantal vragen onderscheid gemaakt naar enerzijds het antwoord van de respondent en 

anderzijds die van de partner. Bijvoorbeeld bij de vraag naar het werkadres. 

 

Doel van het onderzoek is inzicht in de maakbaarheid van landstedelijke woonmilieus. 

Om te achterhalen in hoeverre geconstrueerde plattelandskenmerken door bewoners 

herkend en gewaardeerd wordt is onder ander gevraagd hoe de bewoners zijn of haar 

woonomgeving het beste wil typeren: ‘als in een stad; als in een buitenwijk; als in een 

dorp of als op het platteland?’. Vervolgens is gevraagd wat bewoners het meest 

kenmerkend vinden aan hun woonomgeving en de sfeer in de buurt. Ook is gevraagd 

welke kenmerken aan de stad, respectievelijk een dorp of het platteland doen denken. Om 

te achterhalen of de huidige woonsituatie als ideaal of als alternatief wordt beschouwd, is 

bewoners onder andere gevraagd waar zij het liefst zouden willen wonen als ze mochten 

kiezen. Daarnaast is gevraagd naar de belangrijkste kenmerken en sfeer van de meest 

gewenste woonomgeving en de woningvoorkeur. Enkele vragen gaan over de mate van 

verhuisgeneigdheid. Omdat de culturele achtergrond een belangrijke factor is, zijn 

bewoners gevraagd naar hun vorige woonadres en of  zij ooit op het platteland of in een 

dorp hebben gewoond. 

 

 

3.5 Steekproef, respons, representativiteit 

 

Vinex  Ypenburg telt, zodra het over enkele jaren gereed is 11.000 woningen. Vinex 

Pijnacker-Zuid komt uiteindelijk op 3400 woningen. Ten tijde van het onderzoek bedroeg 

de operationele populatie op de drie onderzoekslocaties, volgens opgave van het (CBS, 

2011): 1475 woonadressen in De Bras; 1060 in De Venen en 1080 in Tolhek. Het 

onderzoek is gehouden in een (samenstel van een) drietal deelplannen van gelijke 

omvang, met een vergelijkbaar woningbouwprogramma en op adressen die ten tijde van 

het onderzoek gereed, en al enige jaren bewoond waren. Het gaat om Brasserhout met 500 

woningen; De Venen deelplan 17+28, met 395 woningen en Tolhek (Parkkamers) met 

527 woningen. De steekproefgrootte bedroeg in totaal 750. Op elke onderzoekslocatie zijn 

250 schriftelijke enquêtes uitgezet. Middels een systematische steekproef met een á select 

begin is op één op de twee adressen een schriftelijke enquête in de bus gedaan. Bewoners 

hadden een maand de tijd om te reageren. Uiteindelijk zijn 211 ingevulde vragenlijsten 

retour gekomen. Dat betekent een respons van bijna 30% (Tabel 3.4.1). De respons uit 

Tolhek was het hoogst en uit Brasserhout het laagst. Het verschil kan wellicht worden 

verklaard uit het feit dat de vragenlijst namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp is 

verstuurd terwijl Brasserhout bij Den Haag hoort. De schriftelijke toelichting bij de 

vragenlijst meldt dat de resultaten van het onderzoek de gemeente Pijnacker-Nootdorp kan 

helpen bij de realisatie van toekomstige woningbouwlocaties, spreekt inwoners van Den 

Haag waarschijnlijk minder aan dan inwoners van Pijnacker-Nootdorp zelf. 
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 Absoluut Percentage 

   

Brasserhout 65 26,0 

De Venen 69 27,6 

Tolhek 87 34,8 

   

Totaal 221 29,5 

Tabel 3.4.1 Respons op de schriftelijke enquête per onderzoekslocatie 

 
Belangrijk voor de representativiteit van het onderzoek is de woningverdeling onder de 

respondenten. De onderzoekslocaties De Bras, De Venen en Tolhek zijn zorgvuldig 

geselecteerd op hun ‘standaard Vinex-programma’ en overeenkomsten in de verdeling 

naar financieringscategorie en woningtype. Uit grafiek 3.4.1 blijkt dat het aantal 

respondenten uit de sociale woningbouw in Brasserhout en De Venen deelplan 17+28 iets 

ondervertegenwoordigd is en in Pijnacker, Tolhek, juist iets oververtegenwoordigd.  
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Grafiek 3.4.1 Woningverdeling naar financieringscategorie per wijk 
 
In de verdeling naar woningtypen zijn de verschillen iets groter (Grafiek 3.4.2). In 

Brasserhout en Tolhek zijn bewoners van eengezinsrijenwoningen enigszins onder- en van 

twee-aan-een gebouwde woningen enigszins oververtegenwoordigd. In deelplan 17+28 in 

De Venen zijn de respondenten uit een eengezinsrijenwoningen juist iets 

oververtegenwoordigd. Daarnaast verschillen de drie onderzoekslocaties enigszins wat 

betreft de woningtypologie. Dit komt deels doordat De Venen ten tijde van het onderzoek 

nog niet gereed was. Bovendien komen in Tolhek geen vrijstaande woningen voor en zijn 

in Brasserhout een aantal bijzondere vier-onder-een-kapwoningen gebouwd die ruggelings 

aan elkaar zijn geschakeld, maar door de bewoners als twee-aan-een gebouwde woningen 

worden gezien. De meergezinswoningen uit De Venen deelplan 17 zijn niet in het 

onderzoek betrokken omdat deze alleen administratief tot het exploitatiegebied van De 

Venen behoren maar elders, autonoom rond een aantal sportvelden zijn gerealiseerd. 
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Grafiek 3.4.2 Woningverdeling naar woningtype per wijk 
 

Kijkend naar de kenmerken van de respondenten valt op dat het percentage allochtonen op 

alle drie de onderzoekslocaties een derde tot de helft ondervertegenwoordigd zijn (Grafiek 

3.4.3). Dit beeld wordt enigszins vertekend door de grootte van de allochtone gezinnen. 

Daarnaast moet daarbij worden aangetekend dat de populatiegrootte op alle drie de 

locaties met ongeveer 15% gering is en overeenkomst met het gemiddelde van de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp. In De Haag bedraagt het gemiddelde aantal allochtonen 

ruim 46%, wat het percentage van 17% in Brasserhout wel weer bijzonder maakt. Voor 

het overige zijn gezinnen met kinderen in Brasserhout iets onder- en in De Venen iets 

oververtegenwoordigd. In De Venen gaat dit ten kosten van zowel de 

ééngezinshuishoudens (13% ipv 20%) als de tweepersoonshuishoudens zonder kinderen 

(26% ipv 35%). In Brasserhout zijn alleen de tweepersoonshuishoudens hierdoor iets 

oververtegenwoordigd (34% ipv 23%). Opvallend is de ondervertegenwoordiging van het 

aantal respondenten met een hoog inkomen (meer dan € 4.000,-) in De Venen: 19% van 

de respondenten bij een populatiegrootte van 30%.  
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Grafiek 3.4.3 Aandeel allochtone bewoners onder de populatie en onder de respondenten 
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Ligging van de drie onderzoekslocaties in en om Pijnacker-Nootdorp 
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4 De drie onderzoekslocaties  
  

4.1 Buitenplaats Ypenburg 

 

Ypenburg is met ruim 11.000 

woningen, op de voormalige militaire 

vliegbasis Ypenburg bij Den Haag, één 

van de grotere Vinex-locaties in 

Nederland. De locatie Ypenburg is één 

van de woningbouwlocaties, die zijn 

aangewezen om te kunnen voldoen aan 

de grote woningbehoefte van in totaal 

43.000 woningen in de regio 

Haaglanden. In 1992 zijn daarover de 

eerste afspraken gemaakt tussen het 

Rijk, de provincie en het toenmalige 

gewest ’s-Gravenhage en de negen 

betrokken gemeenten, in het 

‘startconvenant Vinex’. Op dat moment ligt het grondgebied van Ypenburg nog verspreid 

over de gemeenten Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk. In 1993 richten deze drie gemeenten, 

samen met Den Haag het samenwerkingsverband Ypenburg op, met als doel ‘Ypenburg 

als één geheel te ontwikkelen’(Abbing, e.a., 2005, p.129). Grote zorg van burgemeester 

Schartman van de gemeente Nootdorp daarbij was hoe de identiteit van Nootdorp te 

waarborgen. ‘Hoe laat je Nootdorpers warm lopen voor zo’n grote Vinex-locatie, want het 

mag niet zo zijn dat de overlast van het vliegveld Ypenburg, wordt verruild voor de last 

van de grote stad’ (Venema, 2000, p.10). 

 

In 1994 wordt het ‘Vinex-akkoord op hoofdlijnen’ gesloten, waarin onder andere is 

vastgelegd dat de gemeente waarin de bouwlocatie is gelegen binnen afgesproken kaders 

verantwoordelijk is voor de realisatie. Voor Ypenburg is deze verantwoordelijkheid 

neergelegd bij het Bestuurlijk Overleg Ypenburg (BOY). De kaders hadden onder andere 

betrekking op de woningcapaciteit (11.300), de woningdifferentiatie (70% marktsector, 

30% sociale woningbouwsector) en de financiering. Nog in het zelfde jaar wordt aan 

stedebouwkundige Frits Palmboom gevraagd om voor de locatie Ypenburg een ‘integraal, 

wervend en haalbaar stedebouwkundig plan’ op te stellen. 

 

Stedebouwkundig plan ‘Buitenplaats Ypenburg’ 

Palmboom introduceert het motto ‘Buitenplaats Ypenburg’ (Palmboom, 1994). ‘Een 

listige manier om de paradox in de casus-Ypenburg te duiden’ aldus Huisman (Venema, 

e.a., 200 p.17): ‘omdat dat een landgoed veronderstelt aan de periferie van een stad’. 

Palmboom benadert in zijn plan de herinrichting van Ypenburg vooral als 

functieverandering of transformatie van een gebied, dat raakvlakken heeft met een 

veelheid aan functies en identiteiten. Belangrijke thematische uitgangspunten daarbij zijn 

een eigen gedifferentieerde identiteit; inspelen op bestaande karakteristieken -waaronder 

Nootdorp- en een gedifferentieerd woonmilieu voor een zo breed mogelijk samengestelde 

bevolking met de nadruk op laagbouw. De stedebouwkundige visie op het programma is 

daarnaast gebaseerd op sociologische verkenningen, gericht op het vinden van criteria 

voor de inrichting van een eigentijds suburbaan woon- en werkmilieu. 

 

Stedenbouwkundig plan Buitenplaats Ypenburg bron:  

Atelier Ypenburg (1994) 
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Enerzijds is het programma dat ten grondslag ligt aan de ontwerpopgave vrij traditioneel 

(suburbaan, veel laagbouw), anderzijds zijn bevolkingssamenstelling en leefwijzen aldus 

Palmboom (1994, p.18) aan grote veranderingen onderhevig (minder traditionele 

gezinnen, individualisering, vergrijzing, pluriformiteit). De vraag die rees was welke 

consequenties dit moest hebben voor het stedebouwkundig plan. Palmboom vond 

aanknopingspunten bij het werk van sociaal-geograaf Engelsdorp-Gastelaars, en zijn 

ideeën over de ambivalente woonconsument (één oudergezinnen, tweeverdieners met 

kinderen) die weliswaar vaak een huis met een tuin op prijs stellen maar geen eenduidige 

voorkeur voor stad of suburb vertoont. Ook het pleidooi van stadssociologen Andriessen 

en Reindorp om de stedebouwkundige structuur niet te specifiek toe te snijden op één 

specifieke doelgroep, sprak Palmboom aan, om grotere groepen woonconsumenten aan te 

spreken en aan zich te binden. Voor het stedebouwkundig plan betekende dit onder andere 

dat een ‘huis met een tuin’ maatgevend werd, waarbinnen een zo groot mogelijke 

diversiteit werd nagestreefd -van ‘dorps’ tot ‘stedelijk’- en voldoende aanleiding voor het 

opbouwen van sociale netwerken (Palmboom, 1994, p.18). 

 

Het stedebouwkundig plan Buitenplaats Ypenburg is opgebouwd uit een raamwerk en 

velden. ‘Deze opzet biedt zowel houvast als flexibiliteit’ (Van der Velde, e.a. 2004, p.6). 

Het raamwerk wordt gevormd door een alzijdig netwerk van lijnen: lijnen, die het nieuwe 

gebied structureren; lijnen, die het nieuwe gebied verbinden met Nootdorp en lijnen, die 

het raamwerk in alle richtingen buiten het gebied voortzetten en zo de locatie met haar 

omgeving verweven. Het raamwerk is opgebouwd uit een stelsel van lanen en linten, 

waarbij de linten een meer informele ordening kennen, die aansluit bij de intimiteit van 

Nootdorp en het kleinschalige Polderlandschap.  

 
Raamwerk Ypenburg. Bron: Atelier Ypenburg (1994) 
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Tussen de lijnen van het raamwerk bevinden zich de 5 onderscheidde velden, onderdelen 

van het plan met ieder een eigen karakteristiek. De velden ontlenen hun karakter mede aan 

de bestaande ruimtelijke eigenschappen, contrasten en sferen die in het plan zoveel als 

mogelijk worden uitgebuit. De Venen en De Bras zijn voorbeelden van dergelijke velden. 

Doordat de Bras enigszins afzijdig ligt, ruimtelijk gescheiden door de Brasserskade, 

omgeven door opgroeiend bos, volkstuintjes en boerderijen, nodigt het gebied aldus het 

stedebouwkundig plan (Palmboom, 1994, p.34) uit om als ‘informeel en landelijk 

woonmilieu te worden ingericht, geïnspireerd op het polderlandschap’. Voor De Venen, 

gelegen aan weerszijden van de Veenweg, is aansluiting gezocht bij ‘het dorpse karakter 

van Nootdorp’ (Venenma, 2000, p.57). De integratie is in het stedebouwkundig plan tot 

stand gebracht door langs de flanken van het lint van de Veenweg, oud en nieuw 

behoedzaam met elkaar te verweven.  

 
 

Het stedebouwkundig plan Buitenplaats Ypenburg, met het geheel van raamwerk en 

velden, is in 1994 door het Bestuurlijk Overleg Ypenburg vastgesteld als kader voor de 

verdere uitwerking. Daarop volgend is in 1995 het Vinex-uitvoeringsconvenant opgesteld, 

waarin met het Rijk afspraken zijn gemaakt over het programma, het openbaar vervoer, de 

planning en de financiering van Ypenburg. Er is gekozen voor een ‘Integrale Deelplan 

Ontwikkeling’ (IDO), een methode die in de literatuur bekent staat als het 

‘consessiemodel’ (Venema 2000, p.39). 25 deelplannen zullen elk in het geheel door één 

projectontwikkelaar worden ontwikkeld. Dat betekent dat de projectontwikkelaar niet 

alleen zorg draagt voor de bouw van woningen, maar ook winkels, de openbare ruimte, de 

infrastructuur en de voorzieningen. Ieder deelplan heeft gemiddeld 600 woningen. Per 

deelplan zijn vijf of zes projectontwikkelaars of combinaties van ontwikkelaars 

uitgenodigd om een stedebouwkundig- en architectonisch plan in te dienen, samen met 

een financieel bod op de grond. 

 

De velden Ypenburg. Bron: Atelier Ypenburg (1994) 
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Integrale deelplan ontwikkeling stelt hoge eisen aan de kaderstellende stukken die het 

Bestuurlijk Overleg Ypenburg aan de projectontwikkelaars meegeeft. Voor Ypenburg zijn  

een dertigtal verschillende documenten opgesteld, waarin heel nauwkeurig de 

voorwaarden, uitgangspunten en aandachtspunten zijn vastgelegd, waaraan de 

‘planproposities’ en ‘biedingen’ moeten voldoen. Het kader voor deze documenten ligt in 

het stedebouwkundig plan van Palmboom. Het belangrijkste document om in Ypenburg 

uiteindelijk een ‘waaier van woonmilieus aan te kunnen bieden’ zijn de structuurschetsen 

die per woningbouwveld zijn opgesteld (Ypenburg Bestuurlijk Overleg, 1997, p.17). In de 

structuurschetsen zijn de architectonische opgaven benoemd en is aangegeven op welke 

wijze samenhang tot stand moet worden gebracht tussen het stedebouwkundig plan, de 

architectuur en de buitenruimte. Belangrijke aandachtspunten bij de uitwerking die in het 

stedebouwkundig plan worden genoemd zijn: ‘de aansluiting bij de omgeving; de 

aansluiting op Nootdorp; de differentiatie in woonmilieus en het onderscheid c.q. de 

wederzijdse aanvulling van centrum Ypenburg (recreatief, modern) en centrum Nootdorp 

(bestuurlijk, cultureel)’. 

 

 

4.2 De Bras Den Haag 

 

De Bras is een van de vijf 

woningbouwvelden die in het 

stedebouwkundig plan voor Ypenburg 

worden onderscheiden. De Bras is de 

meest zuidelijk gelegen woonbuurt van 

Ypenburg en grenst aan het 

recreatiegebied de Delftse Hout en het 

Balijbos. Oorspronkelijk op het 

grondgebied van de voormalige 

gemeente Pijnacker, maar na de 

gemeentelijke herindeling en de fusie 

van de gemeente Pijnacker en de 

gemeente Nootdorp, in 2002 

toegevoegd aan Den Haag. Het totale 

woningbouwprogramma voor De Bras 

omvat meer dan 2000 woningen verdeelt over een viertal deelplannen. In 2000 is 

begonnen met de bouw. In 2009 zijn de laatste woningen gerealiseerd. Naast woningen 

zijn er basisschoolvoorzieningen, een kinderdagverblijf, een multifunctioneel centrum en 

sportvelden. Het geplande winkelsteunpunt is er uiteindelijk niet gekomen. De Bras vormt 

volgens Paul van der Wijk van het projectbureau Ypenburg (Projectbureau Ypenburg, 

2006, p.3) de overgang van wonen naar recreëren: ‘Wonen en groen gaan geleidelijk in 

elkaar over en de wijk ademt een landelijke sfeer’. Frits Palmboom (Projectbureau 

Ypenburg, 2006, p.13) heeft het over het ‘dorpse karakter’, als een bewuste keuze voor De 

Bras, met onder andere veel eenrichtingsverkeer, smalle straatjes, hagen en hekken 

meteen aan de straat. De woonpaden zijn ‘mooi, intiem’, aldus Palmboom. Volgens 

Abbing (2005, p.148) wordt in De Bras in een landelijke sfeer gewoond. Veel huizen 

liggen tussen lange paden en sloten en hebben een tuin aan het water. Andere woningen 

staan rondom langgerekte vijvers en grenzen soms met hun achtertuin aan een voetpad dat 

rondom de vijver loopt. ‘De sfeer is dorpsachtig’ aldus Abbing, ‘met blauw gekleurde 

verandahuizen met opvallende puntdaken en omheint met tuinhekjes en hagen en niet 

altijd keurig in het gelid’.  

Zonnedauw De Bras  
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Het Noord-Hollandse dorpje Zuidwolde heeft als voorbeeld gediend. Een ‘informeel 

landelijk woonmilieu’, gekoppeld aan een ‘zeer goede bereikbaarheid van het omliggende 

landschap’ vormde in het stedebouwkundig plan voor Ypenburg (Palmboom, 1994, p.34) 

het belangrijkste uitgangspunt voor de dorpse stadsuitbreiding De Bras. Volgens de 

structuurschets voor De Bras (Projectbureau Ypenburg, 1997a, p.8) lag de belangrijkste 

opgave vooral op het gebied van de samenhangende benadering van de informele sfeer 

van de woonbuurten; het opzetten van de verkaveling volgens het fijnmazig patroon van 

waterlopen; de inrichting van de openbare ruimte en de aansluiting van het gebied op het 

direct aangrenzende landschap. Vooral het vinden van adequate oplossingen voor het 

parkeren speelde hierbij een rol. 

 

Structuurschets De Bras 

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van Ypenburg is dat het woonmilieu in De Bras in de 

uiteindelijke situatie als één geheel ervaren wordt en de woonmilieus in de vier 

deelplannen blijk geven van één sfeer. Om De Bras een geheel te laten vormen hebben de 

straten en de waterlopen één en dezelfde hoofdrichting. Om hierbinnen variatie te 

bereiken zijn ze soms licht gebogen of verspringend. Dit zorgt ervoor dat het beeld aan het 

eind (bomen, bosrand) op steeds wisselende wijze en slechts langzaam zichtbaar wordt. In 

de structuurschets zijn voor De Bras drie verschillende manieren van wonen 

onderscheiden: ‘Wonen aan de Lange Paden’; ‘Wonen om de Vijver’ en ‘Wonen aan de 

rand’. Langs de paden vindt het parkeren niet in het straatprofiel plaats; wordt het 

verhardingsoppervlak beperkt en zijn erfscheidingen in de vorm van hekwerken verplicht 

gesteld. Om de vijver liggen woningen met hun achtertuin aan het water. De tuinen zijn 

relatief iets kleiner, wat wordt gecompenseerd door het wonen om een vijver. Aan de rand 

moet De Bras zich presenteren als een ‘landelijke woonwijk’, waarbij de 

verkavelingsrichting haaks op de richting van de Bras staat en appartementen op die 

plaatsen liggen waar ze optimaal van het uitzicht kunnen genieten. Het informele 

woonmilieu in De Bras vraagt, aldus de structuurschets (Projectbureau Ypenburg, 1997a, 

Structuurschets De Bras 

Bron: Projectbureau Ypenburg  
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p.24) om een ‘beheerste architectonische afwisseling’. Om het landelijke karakter te 

versterken dienen ‘natuurlijke materialen te worden toegepast: kleinschalig; mooi 

verwerend, onregelmatig van textuur met een balans tussen geverfde en niet geverfde 

gevelvlakken’. 

 

Brasserhout 

Dit onderzoek spitst zich toe op Brasserhout, ofwel deelplan 12, één van de vier 

deelplannen die samen De Bras vormen. Uiteindelijk zijn in dit deel van De Bras 250 -van 

in totaal 750- schriftelijke enquêtes uitgezet. Ondanks het standaard Vinex-programma en 

de krappe Vinex-normen is geprobeerd om op een typische Vinex-locatie, in de directe 

nabijheid van verschillende stedelijke centra als Den Haag, Delft en Zoetermeer, een 

landstedelijk woonmilieu te creëren met plattelands- en dorps kenmerken, waarin de 

directe nabijheid van voorzieningen, werk, vervoer en een landelijke omgeving wordt 

gecombineerd met een rustige, groene en in dit geval waterrijke woonomgeving. Volgens 

een van de woningbouwverhuurders in hun brochure maken ‘de rustige en groene 

omgeving en de ruimte in de woningen Brasserhout bijzonder geschikt voor gezinnen en 

voor ‘rustzoekers’ die de voorzieningen van de grote stad toch graag onder handbereik 

hebben’.  

 

 

 

Brasserhout is ontwikkeld door VOF Brasserhout. Het stedebouwkundig verkavelingsplan 

is van Bureau Khandekar. De woningen zijn door drie verschillende architectenbureaus 

ontworpen. Het dilemma om met hoge aantallen woningen een ‘landelijke woonwijk’ te 

creëren is in het plan opgelost door woningen te groeperen in eigentijdse ‘landhuizen’ in 

verschillende soorten en maten. Zo verdwijnt het totale programma van 500 woningen 

achter de gevels van 124 ‘landhuizen’ verdeeld over 8 gebouwtypen. De meeste 

Verkavelingsschets Brasserhout. 

 Bron: Projectbureau Ypenburg 
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landhuizen liggen met onderling versprongen rooilijnen tussen waterlopen en woonpaden 

van slecht drie en een halve meter breed. De meest woningen hebben een tuin aan het 

water. Centraal in de buurt ligt een langwerpige vijver in combinatie met een 

speelgelegenheid op verschillende eilandjes. Om auto’s zoveel mogelijk aan het zicht te 

onttrekken zijn verspreid over de wijk, haaks op de woonpaden parkeerveldjes aangelegd 

en wordt zoveel als mogelijk op eigen terrein geparkeerd. Brasserhout wordt doorkruist 

door twee groene wandelzones. De landhuizen zijn samengesteld uit verschillende 

woningtypen (grootte en plattegrond) en woningen in verschillende prijsklassen. De 

woningen zijn samengevoegd door een bijzondere kapvorm. Verspringing van rooilijnen, 

toevoegingen als veranda’s, loggia’s, serres en dakkapellen zorgen voor een gevarieerd 

beeld. De gevels zijn samengesteld uit paarsbruine baksteen en hout, overwegend in 

grijsblauwe en groene tinten geverfd. Brasserhout is wat Nio (2002) een hyperreël dorp 

zou noemen.  

 

Brasserhout wordt in de meeste 

brochures en verkoopfolders 

aangeprezen als het ‘mooiste’ en 

meest ‘landelijke’ stukje Ypenburg. 

Voortdurend terugkerende 

marketingthema’s zijn de ‘landelijke 

ligging’ en ‘rustige groene 

omgeving’. Met betrekking tot de 

directe woonomgeving wordt het 

accent in verkoop- en 

verhuurdocumentatie vooral gelegd 

bij het ‘groen, het water, het rustieke 

karakter en de onderscheidende 

architectuur’. Rustiek wordt ook 

weleens getypeerd als informeel en 

ontspannen. De architectuur wordt 

soms eigenzinnig genoemd. De 

landelijke sfeer van de omgeving 

heeft als basis gediend voor het 

ontwerp van de woningen. In de 

brochures heten vrijstaande 

woningen: ‘villa’s’; gestapelde 

woningen: ‘landhuisappartementen’; 

en rijtjeswoningen worden altijd nog 

geassocieerd met ‘wonen in een 

landhuis’. De diversiteit aan 

woningtypes met elk een eigen unieke indeling wordt vaak aangehaald in de 

projectbeschrijving. Opvallend is het steeds terugkerende sellingpoint van de ‘veranda’. 

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de huidige bewoners zijn of haar huis heeft 

gekocht of besloten deze te huren terwijl de woningen nog niet waren gebouwd. Dus ‘van 

papier’ op basis van informatie uit verkoopbrochures en het internet. Illustratief voor 

Brasserhout is het feit dat op de vraag naar de naam van de buurt bijna 60% van de 

respondenten antwoordt met de projectnaam Brasserhout uit de verkoopdocumentatie van 

de projectontwikkelaar in plaats van de officiële wijknaam De Bras. De officiële naam 

wordt door slechts een derde van de respondenten genoemd. 

 

Verkoopbrochure Brasserhout.  

Bron: VOF Brasserhout 
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4.3 De Venen Nootdorp 

 

Woningbouwveld De Venen ligt op de 

grens van Ypenburg met de dorpskern 

van Nootdorp. Het gebied dankt zijn 

naam aan de Nootdorpse Veenweg en 

het omliggende oude veengebied. De 

Venen groeit geleidelijk uit aan 

weerszijden van de bestaande 

lintbebouwing langs de Veenweg. Het 

totale woningbouwprogramma van De 

Venen omvat ruim 2500 woningen 

verdeelt over 6 deelplannen. In 2001 is 

in deelplan 17 begonnen met de bouw 

van de eerste 500 woningen. In 2009 

was meer dan de helft van de 2500 

woningen gerealiseerd. Op twee 

manieren is geprobeerd aansluiting te zoeken bij de dorpskern van Nootdorp. Met de 

‘gevarieerde architectuur van het individuele woonhuis’ in de deels bestaande linten 

(Abbing, e.a. 2005, p.148) en ‘om de dorpse sfeer te benaderen’ met ‘hoven waar mensen 

dichter op elkaar wonen en een aantal gemeenschappelijke buitenruimtes hebben’ 

(Projectbureau Ypenburg, 2006, p.26). De Venen lijkt in dat opzicht –veel meer dan De 

Bras- op wat Nio (2002) een conditionerend dorp zou noemen, omdat het primaat niet zo 

zeer bij het eindbeeld ligt maar omdat ook sociale en mentale aspecten meespelen. In het 

stedebouwkundig plan voor Ypenburg vormde de ‘Aansluiting van de nieuwe bebouwing 

op de bestaande kavels en het dorpse karakter van Nootdorp’ dan ook het belangrijkste 

uitgangspunt voor De Venen. De Venen onderscheidt zich als dorpse stadsuitbreiding ten 

opzichte van de rest van Ypenburg door de verwevenheid en de relatie met het centrum 

van Nootdorp.  

 

Om de bestaande grondeigenaren –overwegend tuinders van wie velen wel de kas maar 

niet het woonhuis wilden verkopen- te overtuigen, was een verkaveling vereist die zich 

conformeerde aan de bestaande bebouwing (Venema, 2000, p.56). Daarmee lag het 

woonmilieu en de bebouwingstypologie van alle aan de lintbebouwing grenzende gronden 

al gauw vast, met nagenoeg uitsluitend vrijstaande en twee-aaneen-gebouwde woningen: 

De Linten. Omdat het programma ook uit sociale woningen en middeldure koopwoningen 

bestond, moesten de wat grotere gebieden van kassencomplexen in een vrij hoge dichtheid 

worden gebouwd: De Hoven. Geïnspireerd op oude Franse bastides is zo een symmetrisch 

stratenplan ontstaan van intieme straten in besloten hoven.  

 

Structuurschets De Venen  

In De Venen komen twee type woonmilieus voor: De Linten en –met als contramal- De 

Hoven. Tegenover de ‘extraverte sfeer’ van De Linten zijn de woningcomplexen van De 

Hoven veel ‘introverter’ van karakter. Het hart van het hof vormt daarbij een rustig, 

autovrij gebied. In tegenstelling tot De Linten, waar het afzonderlijk huis de nadruk krijgt, 

ligt het accent in De Hoven op de ‘weloverwogen en beheerste compositie van het 

complex in een verstilde sfeer’ (Projectbureau Ypenburg, 1997b, p.16). Het respecteren 

van het karakter van de bestaande linten betekent dat bebouwing die in of direct aan de 

bestaande linten wordt toegevoegd ‘in stijl’ zal moeten geschieden. Meer praktisch 

betekent dit dat de bouwregels hier gericht zijn op het bereiken van een veelkleurig beeld  

Maria van Wilsveenhof De Venen 
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door een variatie in kavelbreedtes, verspringing van rooilijnen en vrije materiaalkeuze. De 

nieuw ontworpen linten hebben een karakteristiek, a-symmetrisch profiel, met brede 

grasbermen en geconcentreerde parkeerveldjes zijdelings van het profiel. De hoven 

vormen in contrast met de linten, duidelijke stedebouwkundige eenheden. Met name de 

materialisatie en kleurregels vormen bij De Hoven een integraal onderdeel van de 

bouwregels. Opvallend is het accentueren van de ‘tuinsfeer’ om de hoven en een meer 

stenig beeld aan de binnenzijde. De uit te werken deelplannen zullen, aldus de 

structuurschets, ‘ondubbelzinnig duidelijk moeten maken hoe de aansluiting van de 

nieuwe bebouwing op de bestaande bebouwing zal worden’. 

 

Hoven en linten 

In het onderzoek zijn twee landstedelijke woonmilieus uit De Venen betrokken, deelplan 

28 en een deel van deelplan 17, waar evenals in Brasserhout in totaal 250 schriftelijke 

enquêtes zijn uitgezet. Volgens de structuurschets voor De Venen (Projectbureau 

Ypenburg, 1997b) ligt de opgave voor de ontwikkelaars in De Linten in het relatief snel 

realiseren van het woonmilieu dat veel vrijheden kent en dat aansluit bij de langzaam 

gegroeide, bestaande lintbebouwing van Nootdorp. Anderzijds bestaat in De Hoven de 

opgave uit het realiseren van woningen die –op basis van het ruimtegebruik van 

rijtjeswoningen in de sociale en middencategorie- ‘beheerste woningbouwcomplexen 

vormen die zowel in verkaveling als architectuur een zekere rust uitstralen’. Het 

betreffende deel van deelplan 17 herbergt een drietal hoven en een beperkte hoeveelheid 

projectmatig gerealiseerde nieuwe lintbebouwing. Deelplan 28 bestaat volledig uit 

lintbebouwing met vrijstaande individuele vrije sector woningen (zelfrealisatie), waarvan 

de helft inmiddels is gerealiseerd.  

 

Structuurschets De Venen 

Bron: Projectbureau Ypenburg  
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Met de Franse bastides als inspiratie kennen de drie hoven welklinkende namen als 

‘Villeréal’, ‘Villeneuve’ en ‘Fillefranche’, terwijl de vrijstaande en twee-aaneen-

gebouwde woningen de verzamelnaam De Linten hebben gekregen. Deelplan 17 is 

ontwikkeld door Rabo Vastgoed, SWY en Amvest. Hans van Olphen en Mulleners & 

Mulleners zijn verantwoordelijk voor de stedebouwkundige verkavelingsplannen. Elk 

buro heeft ook een hof ontwerpen en diverse vrijstaande en twee-aaneen-gebouwde 

woningen in De Linten. In totaal hebben vier verschillende architectenbureaus getekend 

voor de woningen. De ontwerpers wilden dat de hoven zowel de indruk wekken van een 

‘groot gebouw’, als van een ‘klein dorp’, bestaande uit verschillende huizen, met muren, 

poorten, straten en pleintjes (Venema, 2000, p.110). De straten zijn het domein van de 

bewoners aldus Hans van Olphen in een van de verkoopbrochures: ‘Kinderen kunnen er 

veilig spelen en de straat nodigt uit tot sociaal contact’. De drie hoven zijn gelijkvormig 

maar onderling in kleur verschillende en van verschillende omvang. De tussenliggende 

ruimtes zijn gevuld met de lintbebouwing in de richting van de oorspronkelijke 

strokenverkaveling haaks op het lint van de Veenweg. De hoven vormen gesloten blokken 

met een vrij eenduidige buitenkant, verhoogde hoeken met onregelmatige dakranden, en 

een gevelindeling die kleinere eenheden verraad. In de hoven liggen traditionele 

rijtjeswoningen verscholen en hebben de woningen van de buitenrand een meer 

individueel expressie. Overbouwde poorten geven auto’s en voetgangers toegang tot het 

stenige binnengebied. De kavels in het lint vormen een soort lappendeken waarbinnen per 

kavel de ligging van de woning varieert. Ondanks de herhaling van een beperkt aantal 

plattegronden ontstaat, dankzij de afwisseling van vrijstaande en geschakelde woningen, 

en de toepassing van uiteenlopende kapvormen, kleuren en materialen, een gevarieerd 

beeld. ‘Eenheid in verscheidenheid’ is een belangrijk uitgangspunt geweest bij het 

ontwerp (Projectbureau Ypenburg, 1997, p.24). De openbare ruimte en de straten zorgen 

voor de eenheid, terwijl in het verticale vlak juist naar diversiteit is gestreefd.  

 

 

 

Verkavelingsschets deelplan 17+28 De Venen 

 Bron: Projectbureau Ypenburg 



 51 

Volgens de verkoopfolder 

van een van de 

ontwikkelende partijen 

geeft Nootdorp met ‘Les 

bastides’ de ruimte aan 

mensen die graag wonen 

en werken in de randstad, 

maar niet in een 

‘anonieme en 

grootschalige 

woonomgeving willen 

verdwijnen’. Mensen ook 

die ‘de kunst van het 

leven verstaan, de kunst 

van het buitenleven’. 

Volgens een andere 

brochure komen de 

bewoners van deelplan 

17 niet alleen in een 

moderne uitbreiding 

terecht, maar ook midden in een dorp met een ‘bloeiend verenigingsleven en een prettige 

atmosfeer’. ‘De ligging ten opzichte van de historische kern van Nootdorp, de oude 

Dorpsstraat en het nieuwe winkelcentrum De Parade komt in elke brochure en folder 

terug. Ook ‘Wonen in Nootdorp, als een god in Frankrijk’ en ‘Wonen op zijn Frans in 

hartje Holland’ zijn steeds terugkerende verkoopargumenten. Ook de hoven op zich, 

worden gepresenteerd als kleinschalige structuren met de suggestie van een dorp, die 

uitnodigt tot informele contacten op straat en spelende kinderen. ‘kleinschalig en intiem, 

met opvallende woningen, leuke doorgangen en charmante, lommerrijke pleintjes’. De 

woningen worden als ‘markant’ gepresenteerd en als ‘kloeke torenwoningen op de hoek’; 

de architectuur als ‘bijzonder’, met een indeling die zich onderscheidt van de meeste 

Nederlandse woningen. De vrijstaande en twee-aaneen-gebouwde woningen in de linten 

worden steevast als ‘villa’s’ aangeduid. ‘Een staalkaart van het nieuwe bouwen, met 

verschillende dakvormen, verspringende bouwhoogtes en een inventief gebruik van 

materialen en kleuren.  

 

Met slogans als: ‘Dit is vrij wonen, met weldadig veel groen en water, variatie en 

individualiteit, ruimte en keuzemogelijkheden’, hebben ontwikkelende partijen 

geprobeerd consumenten te verleiden en te prikkelen. Hoe belangrijk deze marketing is 

geweest blijkt uit het onderzoek waarin meer dan 60% van de respondenten in De Venen 

aangeeft zijn of haar huis te hebben gekocht of besloten deze te huren voordat de 

woningen gebouwd waren. Twee derde van de respondenten heeft het huis bovendien via 

informatie van het internet of een advertentie in een krant of tijdschrift gevonden. Als 

antwoord op de vraag hoe de buurt heet waarin de respondent woont, antwoord niet voor 

niets bijna de helft met de projectnaam Villefranche, Villeneuve of Villeréal. De officiële 

wijknaam De Venen wordt door slechts 10% van de respondenten genoemd. Bijna 15% 

weet het niet. Andere noemen de straatnaam, of Ypenburg. 

 

 

 

 

Verkoopbrochure Deelplan 17 De Venen 

 Bron: Rabo vastgoed 
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4.4 Tolhek Pijnacker 

 

Tolhek vormt samen met 

Keijzershof en de Centrumlijn de 

Vinex-locatie Pijnacker-Zuid 

waar vanaf 2002 op circa 135 

hectare grondgebied, ruim 3400 

woningen gebouwd worden. De 

planontwikkeling startte ongeveer 

gelijktijdig met die van 

Ypenburg. Het Vinex-

uitvoeringsconvenant waarin 

Pijnacker-Zuid is opgenomen is 

op 29 juni 1995 vastgesteld. Op 

dat moment had de toenmalige 

gemeente Pijnacker drie Vinex-

loacties te ontwikkelen: 

Pijnacker-Zuid, De Bras en 

Delfgauw. Volgens de Nota van uitgangspunten Pijnacker-Zuid (Kuiper Compagnons, 

1997a, p.2) is ‘Zuid’ een uitbreiding van de kern Pijnacker en zal zich daaraan ‘hechten’. 

Tegelijkertijd is het een locatie die de nieuwe kern Pijnacker zal begrenzen naar het open 

landschap. Daar zal een nieuwe entree van Pijnacker worden gemaakt. De Integrale Visie 

Pijnacker-Zuid (Kuiper Compagnon, 1997b, p.3), die de basis vormt voor de verdere 

planontwikkeling spreekt van een ‘locatie tussen stad, landelijk gebied en dorp, waarvan 

de grens is bepaald maar de overgang nog niet’.  

 

In het kader van het Vinex-uitvoeringsconvenant is afgesproken dat de locatie Pijnacker-

Zuid wordt ontwikkeld ten behoeve van de opvang van de groei van de eigen 

woningbehoefte en de overloop uit de regio. De locatie Pijnacker-Zuid maakt onderdeel 

uit van tal van locaties die in het kader van de Vinex worden ontwikkeld in het zogeheten 

tussengebied tussen de stedelijke agglomeraties van Den Haag en Rotterdam. Vanuit 

mobiliteitsoverweging is de locatie Pijnacker-Zuid gunstig gelegen. Het doel is een 

interstadgewestelijk verkeers- en vervoersnet op te bouwen, met Pijnacker-Zuid als 

belangrijke schakel. Pijnacker-Zuid ligt op het snijpunt van hoogwaardige 

openbaarvervoerlijnen. De strategische ligging in het centrum van de zuidvleugel geeft de 

locatie ontwikkelingspotenties die optimaal benut moeten worden aldus het convenant. 

Daarom worden naast 3400 woningen ook 50.000m2 kantoren, een winkelcentrum, 

basisscholen, maatschappelijke- en sportvoorzieningen gerealiseerd. In het Vinex-

uitvoeringsconvenant is vastgelegd dat 30% van de woningen in de sociale sector en 70% 

in de marktsector wordt gebouwd. Van de totale differentiatie is maximaal 15% gestapeld. 

 

Integrale Visie Pijnacker-Zuid 

In Pijnacker-Zuid wordt een differentiatie van woonmilieu’s nagestreefd om te voldoen 

aan de vraag naar verschillende behoeften en typologieën (Kuiper Compagnons, 1997b, 

p.28). Ieder gebiedsdeel krijgt een eigen karakteristiek en uitstraling waarbij de 

differentiatie eveneens tot uitdrukking wordt gebracht in een sociaal gemengde opbouw. 

Het leidende thema voor Pijnacker-Zuid is ‘differentiatie en verweving binnen 

landschappelijke dragers’.  

Lookhof Tolhek Parkkamers 
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De locatie Pijnacker-Zuid vormt 

een verlenging van de lineaire 

structuur van Pijnacker. Alleen de 

Noordzijde van het plangebied 

grenst aan de huidige bebouwing. 

De begrenzing van de overige drie 

zijden wordt bepaald door het 

tracé van de Provinciale weg 

N470. De lineaire structuur van 

Pijnacker is ontstaan door een 

vervoersader als drager voor 

verstedelijking: vroeger was dit de 

lintbebouwing, later de Hofplein 

spoorlijn en nu de Randstadrail. 

Deze gaat centraal door het 

gebied. Dit is aldus de integrale 

visie (Kuiper Compagnons, 

1997b, p.5) een ‘gunstige 

uitgangssituatie voor het 

mobiliteitskader’. Tevens 

betekent dit een opdeling van het 

plangebied met aan de westzijde 

Keijzershof en aan de oostzijde Tolhek. In Keijzershof worden in totaal 2300 woningen en 

een winkelcentrum gebouwd. Hier is in 2008 begonnen met de bouw. Tolhek omvat ruim 

1100 woningen en is in 2009 op één voormalig agrarisch perceel na, geheel gereed 

gekomen. 

 

Binnen de hoofdstructuur van het plan voor Pijnacker-Zuid is Tolhek in de Integrale visie 

verdeeld in zogenaamde parkkamers (5 in totaal), de Rietlanden en de Centrumlijn, ieder 

met hun eigen thema en sfeer, die het beeld gaan bepalen. Dit onderzoek is gehouden in 

de Parkkamers 1, 2 en 3. Hier is in 2001 als 

eerste begonnen met bouw. In het 

Masterplan Tolhek (Kraaijvanger Urbis, 

2001) zijn de vijf parkkamers gegroepeerd 

rondom een toekomstig wijkpark. Anders 

dan bij Ypenburg De Bras en De Venen, 

streeft het masterplan hier naar een 

rationele op geometrie gebaseerde 

verkaveling los van de historische 

ondergrond, waar een stedelijke sfeer 

ontstaat door woningen in grote 

bouwblokken te oriënteren op de openbare 

ruimte De bouwblokken zijn kamers voor 

eigen binnenwerelden, met eigen 

karakteristieken. Ook voor wat het beeld 

betreft stond de ontwerpers geen 

landstedelijk woonmilieu voor ogen, maar 

een heldere op de polder geïnspireerde 

‘modernistische’ architectuur 

(Kraaijvanger, 2000, p.57). Waar De Bras 

Integrale visie Pijnacker-Zuid 

Bron: Projectbureau Pijnacker-Zuid 

Masterplan Tolhek 

 Bron: Projectbureau Pijnacker-Zuid 
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en De Venen, als dorpse stadsuitbreidingen kunnen worden beschouwd, geldt voor Tolhek 

eigenlijk het omgekeerde. Deze ‘stadse dorpsuitbreiding’ opent zich weliswaar naar het 

omringende landschap, maar kenmerkt zich toch vooral door een autonoom orthogonaal 

gridpatroon waarin lange lijnen zijn ingezet om het gebied te ordenen en waarin de 

verkeersstructuur en de ruimtelijke opbouw samenvallen. Het gerealiseerde Tolhek 

onderscheidt zich hiermee ook nadrukkelijk van het nog te realiseren Keijzershof. Aan 

Tolhek wordt door projectontwikkelaar Heijmans, in haar verkoopdocumentatie zelf het 

karakter van een ‘klassieke buitenwijk’ toegedicht, met singels, lanen, plantsoenen en 

woningen ‘die her en der onderbroken worden door appartementen’. Terwijl hetzelfde 

Heijmans, 5 jaar later, in de verkoopbrochure voor het eerste deelplan in Keijzershof, 

spreekt van ‘Dorps wonen in het hart van de randstad’, ‘dorpse sferen in de erven’ en 

woningen die passen in het ‘landelijke karakter dat zo typerend is voor deze omgeving’. 

 

Tolhek Parkkamers 1, 2 & 3 

Het programma voor de parkkamers omvat ruim 750 woningen en een 

voorzieningencluster met twee basisscholen, sportzaal en peuterspeelzaal van circa 

12.000m2. Het onderzoeksgebied Parkkamers 1, 2 & 3 is met 527 woningen van 

vergelijkbare omvang als Brasserhout en deelplan 17+28 in De Venen. Ook in de stadse 

dorpsuitbreiding Tolhek zijn 250 enquêtes uitgezet, met als voornaamste doel de 

uitkomsten ervan te vergelijken met de vestigingsmotieven en woonaspiraties van de 

bewoners van de dorpse stadsuitbreidingen De Bras en De Venen, buurten waar in 

tegenstelling tot Tolhek welbewust een landstedelijk woonmilieu is nagestreefd. 

Programmatisch en normatief is overigens weinig verschil tussen de drie Vinex-wijken.  

 

 

 

Verkavelingsplan Tolhek Parkkamers 

Bron: Kraaijvanger Urbis 
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Verkoopbrochure 

Bron: Heijmans Vastgoed Realisatie B.V. 

Tolhek is ontwikkeld door Heijmans Vastgoed. Kraaijvanger Urbis heeft de 

stedebouwkundige verkavelingsplannen gemaakt en bij de woningontwerpen van 

Parkkamers 1, 2 & 3 zijn drie verschillende architecten betrokken geweest. Het plan is 

opgezet met 70% standaard grondgebonden eengezins-rijtjeswoningen in een gesloten 

bouwblok verkaveling met een verstild middengebied, soms met een afwijkende open 

typologie. Waar het voor de ruimtelijke opzet nodig is zijn woningtypes ingezet die 

afwijken van de standaard, zoals bij de opening naar het omliggende landschap. Hier zijn 

in een strokenverkaveling autovrije woonpaden aangelegd met patiowoningen. Op de 

hoek van de Klapwijkseweg en de Duikersloot is een hoogteaccent gerealiseerd. De 

woningen langs de Klapwijkseweg vormen één lange, hoge gevelwand. De inrichting van 

het openbaar gebied ondersteunt de verkavelingsopzet. Twee lanen vormen de dragers en 

de entree van het gebied. Ze zijn binnen de ‘Vinex-maten’ ruim van opzet en hebben een 

‘statige uitstraling’ meegekregen aldus de stedebouwkundige (Kraaijevanger, 2000,p.29). 

 

In verkoopbrochures spreekt 

projectontwikkelaar Heijmans 

van ‘Sfeervol wonen aan de rand 

van Pijnacker’. ‘Voor de mensen 

die graag ruimte hebben en toch 

dicht bij de stad willen wonen’. 

Een gevarieerde wijk met veel 

verschillende woningen, groen en 

water. De straten en stoepen zijn 

breed en er is in de opzet 

rekening gehouden met parkeren. 

Appartementen worden in 

brochures gewoon aangeboden 

als appartementen. Woningen als 

woningen, soms met de bijval 

‘royaal’ of ‘uniek’. De 

‘Tuinwoningen’ langs de 

Klapwijkseweg vormen een 

uitzondering. Volgens 

Heijmans waakt de Gemeente 

Pijnacker-Noordorp over het behoud van haar groene kern –waar omheen de oude dorpen 

Pijnacker en Nootdorp liggen en de buurtschappen Delfgauw en Oude Leede- maar wordt 

met de aanleg van de N470, RandstadRail en de realisatie van een bijzondere wijk, op een 

uitzonderlijke plek, voorzien in de behoefte aan goede woningen, die uitstekend 

bereikbaar zijn en passen binnen het Zuid-Hollandse landschap. Feddes (2003, p.14) zou 

het ene waarschijnlijk een schaamlap hebben genoemd voor het andere.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat in Tolhek maarliefst bijna drie kwart van de respondenten zijn 

of haar huis heeft gekocht of besloten deze te huren voordat de woningen gebouwd waren. 

Het meest van alle drie de locaties, terwijl de ontwikkelende partijen hier toch niet echt 

hebben geprobeerd de woonconsumenten te verleiden met een overweldigende 

marketingstrategie. Illustratief voor dit feit is, dat in tegenstelling tot Brasserhout en De 

Venen meer dan 90% van de respondenten de officiële wijknaam Tolhek noemt als naam 

van de buurt. Slechts 1% noemt zijn of haar buurt Parkkamers, zoals het project door de 

projectontwikkelaar in de verkoopdocumentatie wordt genoemd.  
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Bouwbord langs de N470 tussen Rotterdam en Pijnacker 
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5 Daarom zijn ze hier komen wonen! 
 

5.1 De bewoners van landstedelijke woonmilieus 

 

Volgens de Nota Integrale 

Toekomstvisie van de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp (2005a, p.11) 

komen woonconsumenten in de 

gemeente wonen omdat Pijnacker-

Nootdorp appelleert aan de waarden die 

bewoners van Pijnacker-Nootdorp 

hebben bij de nu nog herkenbare dorpse 

identiteit. ‘Want daarom zijn er komen 

wonen’, aldus de nota ‘en daarom 

willen ze er ook blijven’. Hoofdstuk vijf 

geeft antwoord op de vraag in hoeverre 

dit geldt voor bewoners van de drie 

onderzochte wijken. Paragraaf 5.1 

begint allereerst met een beschrijving van de bewoners van de drie onderzochte wijken. 

Wie zijn die bewoners en waar komen ze vandaan? Uit het onderzoek blijkt dat het 

percentage twee persoonhuishoudens met kinderen in alle drie de onderzochte wijken 

meer dan de helft bedraagt. In De Venen en Tolhek zelfs meer dan 60%. Een kwart 

(Tolhek en De Venen) tot een derde (Brasserhout) bestaat uit tweepersoonshuishoudens 

zonder kinderen. De gemiddelde huishoudensgrootte bedraagt volgens het CBS (2010) 2,6 

in de Venen; 3,0 in De Bras en 2,8 in Tolhek. Tabel 5.1.1. laat de leeftijdsopbouw in de 

drie wijken zien, zonder al te grote verschillen.  

 
 Brasserhout De Venen Tolhek 

leeftijd    

0-14 32% 23% 32% 

15-24 8% 8% 7% 

25-44 41% 39% 48% 

45-64 16% 20% 11% 

65 jaar en ouder 3% 10% 2% 

Tabel 5.1.1 De leeftijdsopbouw in de drie onderzochte wijken 

 

30 tot 40% van de respondenten heeft schoolgaande kinderen op de basisschool. Het 

aandeel tweeverdieners is meer dan 60% (De Venen) tot bijna 74%. Meer dan 50% van 

alle respondenten heeft een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke studie gevolgd. 

In Brasserhout zelf 64%. Meer dan tweederde van het aantal huishoudens beschikt over 

een netto maand inkomen van meer dan € 3000,-. 85% van alle bewoners in de drie 

wijken heeft volgens het CBS de Nederlandse nationaliteit. Onder de respondenten ligt dit 

percentage 5 tot 10% hoger. Waarschijnlijk omdat de minder groot is geweest.  

 

De eerste voorlopige conclusie is dat ondanks de grote stedebouwkundige en 

architectonische verschillen tussen de drie onderzochte wijken, Brasserhout, De Venen en 

Tolhek demografisch gezien weinig van elkaar verschillen en dat ondanks alle goede 

bedoelingen van met name de ontwerpers ook hier de ‘standaard Vinex-bewoner’ in de 

Nieuwe bewoners van de wijk Keijzershof 
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vorm van het jonge gezin de overhand heeft. De vraag is dan of er wellicht andere dan 

demografische verschillen tussen de bewoners zijn te ontdekken. 

 

 
Figuur 5.1.1 Verdeling van de respondenten naar herkomstadres. De dikte van de pijlen correspondeert met de 

grootte van de verdeling. 

 

Figuur 5.1.1 laat zien dat 45 tot 50% van de respondenten uit het Ypenburgse, hiervoor in 

Den Haag heeft gewoond. In Tolhek is dit slechts een kwart. Daar komen de meeste 

bewoners, bijna 40%, uit Pijnacker zelf. Onder de respondenten uit De Venen komt 

slechts 3% oorspronkelijk uit Nootdorp, terwijl in Brasserhout helemaal niemand uit 

Nootdorp woont. Opvallend is het aantal voormalige bewoners uit Rijswijk op alle drie de 

onderzochte locaties. In De Venen komen de meeste bewoners, na Den Haag, uit Rijswijk 

(26%) en in Brasserhout komen voormalige Rijswijkenaren met 14% na Den Haag en 

Delft op de derde plaats. Ook in Tolhek komt nog altijd 9% van de bewoners uit Rijswijk. 

Dat is meer dan uit bijvoorbeeld het naburige Lansingerland of Zoetermeer. 

Klaarblijkelijk bieden Zoetermeer en Lansingerland voldoende alternatieven op hun eigen 

Vinex-locaties, daar waar Rijswijk nog nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden kent. 

Opvallend is wel het gering aantal bewoners uit Rotterdam, ook in Tolhek en zeker in 

vergelijking met Den Haag. Dit wordt maar deels verklaard door regionale 

huisvestingsafspraken voor de sociale woningbouw binnen het Stadsgewest Haaglanden. 

Uit tabel 5.1.2 blijkt dat in Tolhek significant meer dorpelingen wonen die ooit eerder in 

een dorp hebben gewoond dan in de Venen en Brasserhout. Meer dan 50% van de 

respondenten uit Tolhek heeft ooit eerder in een dorp gewoond. Het aandeel stedelingen 

dat nooit eerder in een dorp heeft gewoond is in de Venen ruim twee derde en in 

Brasserhout zelfs bijna drie kwart. Het is opvallend dat het meest landelijk geachte 

woonmilieu De Bras de meeste stedelingen trekt en het meest stedelijk geachte milieu in 

Tolhek de meeste dorpelingen. 

 
 Dorpeling die ooit eerder in Stedeling die nooit eerder in 

 een dorp heeft gewoond een dorp heeft gewoond 

   

Brasserhout 26,2% 73,8% 

De Venen 31,5% 68,5% 

Tolhek 52,2% 47,8% 

   

P<0,01; V=0,24   

Tabel 5.1.2 Culturele achtergrond van de respondenten verdeelt naar dorpelingen die ooit in eerder in een dorp 

hebben gewoond en stedelingen die nooit eerder in een dorp hebben gewoond 
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Zo klein als de programmatische en demografische verschillen tussen de drie locaties zijn, 

zo groot zijn de verschillen naar herkomstadres en culturele achtergrond. In Brasserhout 

en De Venen wonen voornamelijk stedelingen, overwegend uit Den Haag. In Tolhek 

wonen voornamelijk dorpelingen, vooral uit Pijncaker zelf. De vraag is, hoe dat komt? 

Daarvoor is het belangrijk om te weten wat de vestigingsmotieven van de bewoners zijn.  

 

 

5.2 Vestigingsmotieven van bewoners 

 

Nu we weten wie er in de onderzochte wijken wonen en wat hun herkomst is, is de vraag 

waarom ze er zijn komen wonen. Wat zijn hun vestigingsmotieven en in hoeverre 

verschillen de motieven van bewoners van de drie onderzochte wijken? De meest 

genoemde reden –zo blijkt uit tabel 5.2.1- om in Ypenburg te gaan wonen is voor 

respondenten uit Brasserhout, ‘de landelijke omgeving’, terwijl respondenten in De Venen 

en Tolhek ‘het dorp Nootdorp’, respectievelijk ‘het dorp Pijnacker’ het meest als reden 

noemen. In alle drie de onderzochte wijken komt ‘de ligging nabij grote steden’ op de 

derde plaats. De nabijheid van familie en vrienden is een belangrijk vestigingsmotief voor 

bewoners van Tolhek. Dit wordt wellicht verklaard door het feit dat 40% van de bewoners 

uit Pijnacker komt. Voor bewoners van Brasserhout is met name de afstand tot het werk 

een belangrijk motief. Dit houdt waarschijnlijk verband met het feit dat bijna 40% van de 

respondenten uit Brasserhout in Den Haag werkt.  

 
Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Landelijke omgeving (46%) Het dorp Nootdorp (39%) Het dorp Pijnacker (32%) 

Afstand tot het werk (26%) Goede bereikbaarheid (29%) Familie/ vrienden (28%) 

Nabij grote steden (26%) Nabij grote steden (25%) Nabij grote steden (22%) 

   

Tabel 5.2.1 De drie meeste genoemde redenen (max 2) voor bewoners om in Ypenburg De Bras en De Venen, 

respectievelijk Tolhek te gaan wonen (Voor de volledige tabel: zie bijlage) 

 

Van de respondenten uit Tolhek werkt iets meer dan een kwart in Den Haag. Bijna 20% 

van de respondenten uit Tolhek werkt in Pijnacker. Rotterdam en Zoetermeer scoren 

opvallend laag ondanks de goede (OV)-verbindingen. Van de bewoners van De Venen 

werkt slechts 10% in Nootdorp, terwijl niemand uit Brasserhout in Pijnacker werkt en 

slechts 1% in Nootdorp. De auto blijkt voor respondenten uit alle drie de wijken, met een 

aandeel van meer dan twee derde, verreweg het belangrijkste vervoermiddel naar het 

werk. Dit ondanks een tram (De Venen (70% met de auto)) en RandstadRail (Tolhek 

(65% met de auto)) voor de deur. Niet voor niets is de goede bereikbaarheid een 

belangrijke reden voor bewoners van De Venen om er te gaan wonen. 

 

Een voorlopige conclusie is dat de vestigingsplaatskeuze van de bewoners in alle drie de 

onderzochte wijken wordt ingegeven door vooral ‘landstedelijke motieven’. De motieven 

verschillen echter per wijk, maar zijn in lijn met de verschillen in planologische en 

geografische feitelijkheden van de locatie, en mogelijk ook met de stedebouwkundige en 

architectonische uitwerking. Dit duidt op een bewuste, rationele vestigingsplaatskeuze van 

bewoners. Een eerste teken dat landstedelijke woonmilieus maakbaar zijn. Dit beeld wordt 

versterkt op het lagere schaalniveau van het woondomein door de antwoorden op de vraag 

naar de belangrijkste redenen om de eigen woning te kopen, respectievelijk te huren 

(Tabel 5.2.2). In Brasserhout, waar tijdens de planfase veel aandacht is gevraagd en 
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besteed aan de architectuur en het uiterlijk van de woningen, blijkt de uitstraling van de 

woning de meest genoemde reden te zijn geweest. In De Venen, en Tolhek vormt de 

grootte van de woning het belangrijkste motief. De sfeer van de woonomgeving komt 

zowel in de dorpse stadsuitbreidingen Brasserhout, als in De Venen op de tweede plaats, 

terwijl in de stadse dorpsuitbeiding Tolhek vooral de privé buitenruimte hoog scoort. Voor 

bewoners van Brasserhout komt de buitenruimte in de vorm van het vele privégroen op de 

derde plaats, terwijl de veelal collectieve buitenruimte in De Venen juist veel minder 

gewaardeerd wordt en door slechts 16% van de respondenten wordt genoemd Daar komt 

de uitstraling van de woning -evenals in Tolhek- ondanks of wellicht juist dankzij het 

grote verschil in uiterlijke verschijningsvorm met de woningen in Brasserhout, op de 

derde plaats. 

 
Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Uitstraling woning (55%) Woninggrootte (41%) Woninggrootte (43%) 

Sfeer woonomgeving (48%) Sfeer woonomgeving (41%) Buitenruimte (32%) 

Buitenruimte (38%) Uitstraling woning (29%) Uitstraling woning (32%) 

   
Tabel 5.2.2 De drie meest genoemde redenen(max 2) om het huis te kopen/ huren(Voor de volledige tabel: zie bijlage) 

 

De feitelijke ligging en de woning zijn sterk bepalend bij de keuze voor de vestiging in 

een van de drie onderzochte Vinex-wijken. Opvallend is de rol die de gemeentegrens 

daarbij nog speelt. Het blijkt dat bewoners in Brasserhout daarin significant verschillen 

(P<0,01; V=0,37) van bewoners in De Venen en Tolhek. Het maakt bewoners uit het 

enigszins afzijdig gelegen Brasserhout nauwelijks uit, in welke woonplaats de woning 

staat. Maarliefst drie kwart van de respondenten zouden hun woning toch wel hebben 

gekocht of gehuurd, ook al zou Brasserhout formeel niet op het grondgebied van de 

gemeente Den Haag hebben gelegen. 12% zou er niet zijn gaan wonen als het niet in Den 

Haag was. In De Venen denkt men daar heel anders over en zegt slechts 29% van de 

bewoners dat zij er toch wel zouden zijn gaan wonen als het niet in Nootdorp was 

geweest. In Tolhek geldt dit voor ruim een derde van de bewoners. De meeste bewoners in 

Tolhek (37%) weten het absoluut zeker dat zij er niet zouden zijn gaan wonen als het geen 

Pijnacker was geweest. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat in Brasserhout vooral 

stedelingen in de ‘De Bras’ zijn gaan wonen vanwege de landelijke omgeving en de 

uitstraling van de woning. In De Venen zijn vooral stedelingen in ‘Nootdorp’ gaan wonen 

terwijl in Tolhek vooral dorpeling in ‘Pijnacker’ zijn gebleven. Het algemene beeld blijft 

dat de locatiekeuze van de bewoners met name wordt ingegeven door ‘landstedelijke 

motieven’, waarbij de ligging en de woonplaats mede bepalend zijn.  

 

 

5.3 De mate waarin geconstrueerde plattelands- en dorpskenmerken door de 

bewoners worden herkend en ervaren 

 

Het onderzoek bevestigt in alle drie de onderzochte wijken in grote lijnen het 

demografische beeld van de standaard Vinex-bewoner. De bewoners verschillen echter 

sterk op twee belangrijke punten, namelijk het herkomstadres en het feit of men ooit 

eerder in een dorp heeft gewoond. Beide kenmerken lijken mede een verklaring voor de 

locatiekeuze en de keuze voor de wijk. Die keuze lijkt bovendien weloverwogen en wordt 

voornamelijk ingegeven door landstedelijke motieven. De motieven verschillen per locatie 

en zijn, naast feitelijkheden als afstand en woninggrootte vooral gebaseerd op 

((op)gewekte) gevoelens bij in ieder geval de ‘uitstraling’ van de woning en mogelijk ook 
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‘verwachtingen’ ten aanzien van de ‘sfeer’ in de woonomgeving. De vraag is of die 

gevoelens terecht zijn en of de verwachtingen worden waargemaakt. Dit hangt mede af 

van de mate waarin geconstrueerde plattelands- en dorpskenmerken door de bewoners 

worden herkend en ervaren. Volgens tabel 5.3.1 typeert bijna twee derde van de 

respondenten zijn of haar woonomgeving vooralsnog ‘gewoon’, ‘als in een buitenwijk’. In 

Brasserhout is dit zelfs 83%. De Bras is klaarblijkelijk wel landelijk gelegen, maar lijkt 

zelf nauwelijks op het platteland. ‘Dorpse sferen’ ervaart men nog het meest in De Venen 

(39%) en in Tolhek (31%). Dat bijna een derde van de bewoners van Tolhek de 

woonomgeving typeert ‘als in een dorp’, kan deels worden verklaard uit het feit dat het 

dorp Pijnacker en de landelijke omgeving voor meer dan een derde van de bewoners de 

belangrijkste reden was om hier te gaan wonen. Opvallend is de diversiteit in de typering 

door de bewoners van De Venen. Meer dan 45% typeert de woonomgeving ‘als in een 

Buitenwijk’, bijna 40% -het meeste van de drie onderzochte wijken- ‘als in een dorp’, 

maar ook bijna 15% ‘als in een stad’. Het blijkt in alle gevallen nauwelijks verschil te 

maken of we hier te maken hebben met een stedeling op met een dorpeling.  

 
 Brasserhout De Venen Tolhek 

    

Als in een stad 0% 14,5% 2,3% 

Als in een buitenwijk 83,1% 46,4% 65,1% 

Als in een dorp 10,8% 39,1% 31,4% 

Als op het platteland 6,1% 0% 1,2% 

    

Tabel 5.3.1 Typering van de woonomgeving door de respondenten 

 

Zoals de woonomgeving toch vooral ‘als een buitenwijk’ wordt gezien, wordt ook de 

woning door meer dan 40% van de respondent –neutraal- als eigentijds getypeerd (Tabel 

5.3.2). Geheel in lijn met de verwachting worden de woningen in Tolhek het meest (50%) 

als modern getypeerd en de woningen in Brasserhout het meest als klassiek/ traditioneel 

(35%). Evenzeer worden deze zelfde woningen in Brasserhout door meer dan 20% van de 

respondenten ook nog als modern beschouwd, terwijl omgekeerd de ‘stads’woningen in 

Tolhek soms ook nog als klassiek of traditioneel worden gezien.  

 
 Brasserhout De Venen Tolhek 

    

Klassiek 15,63% 4,35% 2,33% 

Traditioneel 18,75% 21,74% 9,30% 

Eigentijds 43,75% 44,93% 39,53% 

Modern 21,88% 28,99% 48,84% 

    
Tabel 5.3.2 Typering van de woning door de respondenten  

 

De woningtypering en de typering van de woonomgeving door de bewoners is subjectief 

en wordt ogenschijnlijk niet beïnvloed door de verschillen in geconstrueerde plattelands- 

en dorpskenmerken op de drie onderzochte locaties. Het antwoord op de vraag naar wat 

het meest kenmerkend is aan de woning en woonomgeving geeft al een genuanceerder en 

gedifferentieerder beeld tussen de drie locaties, die meer lijkt aan te sluiten bij in ieder 

geval de verschillen in visuele en functionele kenmerken en deels ook bij de verschillen in 

sociaal-culturele kenmerken tussen de drie locaties.  
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Meest kenmerkend aan de woonomgeving (Tabel 5.3.3) vinden bewoners van Brasserhout 

de aanwezigheid van groen en water (56%). Hier is in het ontwerp bewust op ingezet 

waardoor veel privé-tuinen aan het water grenzen. De Venen heeft het meeste groen en 

water, maar dat wordt door de bewoners minder belangrijk gevonden (22%) dan de 

nabijheid van winkelcentrum de Parade en de aanwezigheid van voorzieningen (35%). 

Voorzieningen die in de Bras ontbreken. Bewoners van Tolhek noemen vooral de ruimte 

als het meest kenmerkend (32%). Dit gevoel van ruimte in Tolhek kan worden verklaard 

door de laagste woningdichtheid van de drie onderzochte locaties en de meeste 

vierkantenmeters openbare ruimte. Bewoners van Brasserhout noemen de smalle straatjes 

(25%) eveneens kenmerkend voor hun woonomgeving. Ook dit is een bewust gehanteerd 

ontwerpthema, net als de hoven in De Venen. Het is dan ook opvallend dat slechts 8% van 

de bewoners van De Venen deze hoven als meest kenmerkend noemt. 

 
Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Groen/ water (55%) voorzieningen (35%) Ruimte (32%) 

Smalle straatjes (25%) Groen/ water (22%) Groen/ water (29%) 

Veel verschillende woningen (8%) De hoven (8%) Veel verschillende woningen (20%) 

   

Tabel 5.3.3 Meest kenmerkend aan de woonomgeving volgens de bewoners (Voor de volledige tabel: zie bijlage) 

 

Als het gaat om de sociaal-culturele kenmerken zijn de verschillen minder groot. 

Gevraagd naar wat bewoners het meeste kenmerkend vinden aan de sfeer in de buurt, 

worden rust, gemoedelijkheid en vrijheid in alle drie de onderzochte wijken als het meest 

kenmerkend genoemd (Grafiek 5.3.1). Wel wordt rust significant (P<0,01; V=0,48) vaker 

genoemd door bewoners van Brasserhout. Bewoners van Tolhek vinden –waarschijnlijk 

als Pijnackenaren onder elkaar- de gemoedelijkheid van hun buurt het meest kenmerkend. 

Gewaardeerde kenmerken die aan het platteland worden toegedicht (Heins, 2002, p.115) 

zoals sociale controle en veiligheid, worden opvallend weinig genoemd. Alleen door de 

bewoners van De Venen worden deze kenmerken gemiddeld door meer dan 10% van de 

respondenten aangeduid als het meest kenmerkend voor de sfeer in de buurt.  
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Grafiek 5.3.1 Meest kenmerkend aan de sfeer in de buurt volgens de bewoners 

 

Het antwoord op de vraag wat bewoners het meest kenmerkend vinden aan hun woning, 

laat meer verschillen tussen de onderzochte locaties zien (Grafiek 5.3.2). Voor bewoners 

van Brasserhout is dat de buitenruimte (veranda, terras, tuin) met 30%, gevolgd door de 

ligging (28%) en de architectuur (22%). In De Venen (30%) en Tolhek (36%) wordt de 

grootte van de woning als het meest kenmerkend genoemd, gevolgd door de ligging.  
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De architectuur van de woningen komt voor respondenten uit De Venen op de derde 

plaats, terwijl bewoners van de Tolhek de buitenruimte bij hun woning noemen. Deze 

uitkomsten zijn in lijn met de ‘pull-factoren’ die als belangrijke vestigingsmotieven zijn 

genoemd. Klaarblijkelijk komt de feitelijke situatie omtrent de woningen overeen met de 

verwachting die de bewoners daarover van tevoren hadden.  
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Grafiek 5.3.2 Meest kenmerkend aan de woning volgens de bewoners 
 

 

5.4 Landelijk Brasserhout, stedelijk De Venen en dorps Tolhek 

 

Het onderzoek richt zich op nieuwbouwwijken waar met geconstrueerde plattelands- en 

dorpskenmerken is getracht een landstedelijk woonmilieu te creëren. Door gewaardeerde 

kenmerken zoals die aan een dorp op het platteland worden toegedicht te transporteren 

naar een stedelijke omgeving, tracht men bewoners het gevoel te geven in een dorp op het 

platteland te wonen. De resultaten van het onderzoek laten tot nu toe zien dat 

woonconsumenten -afhankelijk van waar ze vandaan komen en het feit of ze ooit eerder in 

een dorp hebben gewoond- kiezen voor de specifieke ligging van de locatie, de inrichting 

en de sfeer van de woonomgeving en de uitstralingen en grootte van de woning mede. De 

locatie en de woonplaats stellen daarbij extra randvoorwaarden aan de maakbaarheid van 

de dorpse stadsuitbreiding. Maakbaar lijken, zoals mocht worden verwacht, vooral visuele 

en functionele kenmerken. Deze geconstrueerde kenmerken worden, zo blijkt uit het 

onderzoek, in ieder geval het eerst en het meest herkend. Vervolgens is de vraag of deze 

kenmerken, bewoners ook daadwerkelijk het gevoel geven in een dorp op het platteland te 

wonen en of er wellicht toch nog meer sociale kenmerken zijn die daarbij een rol spelen. 

Bewoners zijn daarom gevraagd of er buurtkenmerken zijn die hen aan een dorp of het 

platteland doen denken, of wellicht zelfs aan de stad. In drie afzonderlijke vragen kon men 

steeds maximaal drie van acht mogelijke antwoorden geven. Respondenten konden in hun 

beantwoording kiezen uit evenzoveel sociale als visuele-/ functionele kenmerken. 

Kenmerken die door onder andere Heins (2001, 2002) en Van dam (2003) op basis van 

hun onderzoek, als te transporteren worden genoemd. Respondenten konden bij de drie 

afzonderlijke vragen ook aangeven wanneer zij vonden dat er geen enkel kenmerk van 

hun buurt aan een dorp, het platteland of de stad doet denken. In antwoord op de vraag 

welke buurtkenmerken het meest aan een dorp, doen denken, wordt in alle drie de wijken 

door meer dan een derde van de respondenten, ‘het contact met de buren’ genoemd (Tabel 

5.4.1). In De Venen en in Tolhek wordt dit contact met de buren, het meest genoemd. In 

Tolhek, waar ‘de nabijheid van familie en vrienden’ ook al als een belangrijk 

vestigingsmotief werd genoemd, geldt dit zelfs voor bijna de helft van de bewoners. Ook 

‘de gezelligheid’ wordt in beide wijken in dezelfde mate, door een kwart van de bewoners 

als typisch dorps beschouwd. In Brasserhout wordt in dat geval bijna even zo vaak de 

architectuur van de woningen genoemd. Daarnaast kennen bewoners in Brasserhout 
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vooral een negatieve associatie met een dorp toe aan hun buurt, in de vorm van het gebrek 

aan voorzieningen (43%). Onder de bewoners die hun woonomgeving als in een dorp 

typeren is dit echter niet meer dan 12%. Klaarblijkelijk vinden deze bewoners van 

Brasserhout het meer vanzelfsprekend dat het er in een dorp bij hoort, dat er minder 

voorzieningen zijn. Voor bewoners van Brasserhout zijn het vooral (opnieuw) visuele en 

functionele buurtkenmerken die aan een dorp doen denken, terwijl het voor bewoners van 

De Venen en Tolhek vooral sociale kenmerken zijn die bewoners van beide wijken aan 

een dorp doen denken (zie bijlage voor de volledige tabel). Opvallend weinig –in geen van 

de onderzochte wijken meer dan 6%- wordt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten 

genoemd. Zeker voor De Venen, waar dit toch één van de belangrijke ontwerpopgave 

was. Ook sociale controle, in de literatuur vaak genoemd, scoort als dorpskenmerk niet 

hoog en is opvallend genoeg, met nog geen 20%, gelijkelijk over alle drie de locaties 

verdeeld. Hetzelfde geldt voor, de in het beleid vaak aangehaalde, ‘binding met de buurt’. 

De binding met de buurt doet in alle drie de wijken, minder dan een vijfde van de 

bewoners aan een dorp denken.  
 

Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Gebrek aan voorzieningen(43%) Contact met buren(38%) Contact met buren(46%) 

Contact met buren(32%) Gezelligheid(25%) Verkeersveiligheid (26%) 

Architectuur woningen(28%) Sociale controle(17%) Gezelligheid (24%) 

   

Tabel 5.4.1 Drie meest genoemde buurtkenmerken die aan een dorp doen denken (Voor  volledige tabel: zie bijlage) 

 

Naast de buurtkenmerken die aan een dorp doen denken, zijn bewoners ook gevraagd naar 

de kenmerken van hun buurt die aan het platteland doen denken (Tabel 5.4.2). De drie 

meest genoemde kenmerken in alle drie de wijken, komen overeen met de volgens Heins 

meest gewaardeerde plattelandskenmerken bij verhuisgeneigde stedelingen. Naast de 

visuele en functionele kenmerken als groen in de omgeving en de nabijheid van agrarische 

natuur, is het vooral ook de rust die bewoners doet denken aan het platteland.  

 
Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Groen woonomgeving(57%) Groen woonomgeving(23%) Nabij agrarische natuur(36%) 

Nabij agrarische natuur(32%) Rust(19%) Groen woonomgeving(29%) 

Rust (29%) Nabij agrarische natuur(15%) Rust (28%) 

   

Tabel 5.4.2 Drie meest genoemde buurtkenmerken die aan het platteland doen denken (Volledige tabel: zie bijlage) 

 

Opnieuw zijn bewoners van Brasserhout het meest uitgesproken in hun oordeel, waar ruim 

meer dan helft van de bewoners het groen in de omgeving noemt. Opvallend is dat de 

nabijheid van agrarische natuur niet alleen door bewoners van Brasserhout, maar ook door 

bewoners van De Venen en Tolhek wordt genoemd. Opvallend omdat Tolhek, in 

tegenstelling tot de Bras, door een geluidwal en een provinciale weg van die -ook nog 

eens- ontoegankelijk agrarische natuur wordt gescheiden, terwijl De Venen zelfs helemaal 

niet in de buurt van agrarische natuur is gelegen. Hetzelfde geldt min of meer voor de 

groene woonomgeving. Klaarblijkelijk maakt niet alleen de fysieke nabijheid en de directe 

toegankelijkheid, agrarische natuur tot een belangrijk plattelandskenmerk, maar ook alleen 

al het ‘bestaan’ ervan doet bewoners aan het platteland denken. Associaties met de stad 

zijn er ook (Tabel 5.4.3). Deze zijn soms positief maar meestal negatief en verschillen 

sterk voor de drie onderzochte wijken. In De Venen noemt men vooral positieve 
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kenmerken als de bereikbaarheid en de aanwezige voorzieningen. Ook in Tolhek doet de 

bereikbaarheid de bewoners het meest aan de stad denken. Auto’s op straat doen vooral in 

Brasserhout en Tolhek aan de stad denken. Vooral in Brasserhout is dit opvallend omdat 

er nauwelijks auto’s in de straat staan, maar in speciaal daarvoor ontworpen en aangelegde 

parkeerkoffers en op eigenterrein. De dichtheid van de bebouwing wordt in Brasserhout 

en De Venen door bijna een derde van de bewoners genoemd als een kenmerk van de 

buurt die aan de stad doet denken. Gezien het feit dat feitelijke bebouwingsdichtheid in De 

Venen 10 woningen per hectare meer bedraagt dan in Brasserhout, is het toch wel 

opvallend dat de score op dit punt in beide wijken nagenoeg gelijk is. Zoals mocht worden 

verwacht doet de bebouwingsdichtheid in de wijk Tolhek, met van de drie onderzochte 

wijken, de minste woningen per hectare, voor slechts een vijfde van de bewoners aan de 

stad denken. Het is, naast de auto’s op de straat en de bereikbaarheid, evenals in 

Brasserhout, vooral de instelling van de bewoners, die hier aan de stad doet denken. 

 
Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Auto’s op straat(36%) Bereikbaarheid(67%) Auto’s op straat(37%) 

Instelling bewoners(36%) Aanwezige voorzieningen(33%) Bereikbaarheid(29%) 

Dichte bebouwing (33%) Dichte bebouwing(31%) Instelling bewoners(28%) 

   

Tabel 5.4.3. Drie meest genoemde buurtkenmerken die aan de stad doen denken (Volledige tabel: zie bijlage) 

 

Als alle door de bewoners genoemde kenmerken bij elkaar worden opgeteld blijkt dat 

bewoners van Brasserhout meer plattelandskenmerken dan dorps-, en stadskenmerken 

hebben genoemd. Voor bewoners van De Venen doen de meeste kenmerken aan de stad 

denken, terwijl voor bewoners van Tolhek de meeste kenmerken aan een dorp doen 

denken. Verhoudingsgewijs noemen bewoners van Brasserhout, twee keer zoveel 

plattelandskenmerken als bewoners van De Venen. Bewoners van De Venen noemen dan 

weer twee keer zoveel stadskenmerken als bewoners van Brasserhout. De verschillen met 

Tolhek zijn minder groot. Dit komt omdat het aantal kenmerken dat bewoners van Tolhek 

aan een dorp, respectievelijk het platteland of de stad doet denken, ongeveer gelijk is. 

Bewoners van De Venen zijn het meest uitgesproken. Het aantal genoemde 

stadskenmerken is meer dan anderhalf keer zo hoog als het aantal genoemde 

dorpskenmerken, en meer dan drie keer zo hoog als het aantal genoemde 

plattelandskenmerken.  

 

Op basis van de resultaten van het onderzoek, zoals beschreven in hoofdstuk 5, kan 

worden geconcludeerd dat het vooral landstedelijke motieven zijn die de bewoners hebben 

doen besluiten om zich in de drie onderzochte wijken te vestigen. De locatie en de 

culturele achtergrond van de bewoners stellen daarbij belangrijke randvoorwaarden aan de 

maakbaarheid van de dorpse stadsuitbreiding.  

 

Het lijkt er op dat stedebouw en architectuur een goed gekozen locatie wel duidelijk 

kunnen versterken (Brasserhout), maar niet hoeven te devalueren (Tolhek) en de 

woonconsument wel kunnen overtuigen en weten te verleiden om er te gaan wonen 

(Brasserhout), maar niet zo snel zullen afschrikken (Tolhek). Tegelijkertijd mag niet 

worden verwacht dat stedebouw en architectuur een andersoortige locatie zullen kunnen 

maskeren en de culturele achtergrond van de bewoners volledig kunnen doen vergeten 

(De Venen). 
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Pijnacker-Nootdorp nabij het stedelijke centrum van Rotterdam
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6 Daarom willen ze hier blijven! 
 

6.1 De mate van tevredenheid over de woning en de woonomgeving 

 

De mate waarin in hoofdstuk 5, 

geconstrueerde plattelands en 

dorpskenmerken werden herkend en 

bewoners daadwerkelijk het gevoel 

gaven in een dorp op het platteland te 

wonen, geeft aanleiding om 

Brasserhout als ‘landelijk, De Venen 

als ‘stedelijk’ en Tolhek als ‘dorps’ 

te typeren. Respondenten konden 

ook aangeven wanneer zij vonden 

dat er geen enkel buurtkenmerk aan 

een dorp, het platteland of de stad 

doet denken (Grafiek 6.1.1). Ook 

deze antwoorden geven, omgekeerd 

geredeneerd een zelfde beeld. De 

vraag is of de drie onderzochte wijken daarmee (nog) voldoende appelleren aan –zoals de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt- de waarden die bewoners van Pijnacker-Nootdorp 

hebben bij de nu nog herkenbare dorpse identiteit, waardoor bewoners er volgens de 

gemeente niet alleen zijn komen wonen, maar waardoor ze er ook willen blijven.  
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Grafiek 6.1.1. Respondenten die vinden dat geen vd. buurtkenmerken aan een dorp, platteland of stad doet denken  

 

De mate waarin bewoners tevreden zijn over hun woning en de woonomgeving waarin ze 

wonen geeft een eerste belangrijke indicatie of bewoners er ook willen blijven. Het blijkt 

dat alle drie de wijken positief scoren en dat de bewoners over het algemeen tevreden tot 

zeer tevreden zijn over hun woning en woonomgeving. Wel zijn er verschillen waar te 

nemen in de hoogte van de score en de mate van tevredenheid, tussen de drie onderzochte 

wijken. Gevraagd naar hoe prettig bewoners hun wijk vinden, scoort De Bras een 7,4, 

Tolhek een 7,2 en De Venen een 6,7. Ook wanneer het gaat om de directe woonomgeving, 

scoort De Venen voor een nieuwbouwwijk niet erg hoog. Ook hier scoort Brasserhout het 

hoogst met een 7,3 (s=1,18); gevolgd door Tolhek met een 7,0 (s=1,19) en De Venen met 

een 6,7 (s=1,53). Ter vergelijking, bij de laatste leefbaarheidsmonitor van de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp (2011), gaven alle bewoners van Pijnacker-Nootdorp gemiddeld een 

6,6 aan hun wijk. Bewoners is ook gevraagd hoe tevreden ze zijn met hun huidige woning. 

Voor alle drie de wijken geldt dat meer dan 80% van de bewoners tevreden tot zeer 

tevreden is met de huidige woning. Slechts tussen de 3% en de 5%, zegt ontevreden tot 

zeer ontevreden te zijn. De onderlinge verschillen tussen de drie wijken zijn klein.  

Nieuwbouw langs de Oude Leedeweg in Pijnacker-Nootdorp 
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Gevraagd naar de kenmerken waar de bewoners in hun huidige woonsituatie het meest 

tevreden of ontevreden over zijn, laat niet alleen meer verschillen zien, maar soms ook 

verrassende overeenkomsten (Tabel 6.1.1). Het lag in de lijn van de verwachting dat 

bewoners in Brasserhout vaker tevreden zouden zijn over de architectuur van hun woning. 

Maar ook over de grootte van de woningen blijken in Brasserhout meer bewoners 

tevreden dan in De Venen en Tolhek. In Brasserhout zijn de bewoners het meest tevreden 

over de hoeveelheid groen en water in de buurt, veel vaker dan in De Venen en Tolhek 

(V=0,28, bij p < 0,01). De nabijheid van winkels scoort zoals verwacht significant beter in 

De Venen dan in de andere twee wijken (V=0,54, bij p < 0,01). Uitgesproken ontevreden 

zijn bewoners daar vooral over de verkeersveiligheid en de bevolking van de buurt. Dit 

laatste kan te maken hebben met de gedwongen huisvesting van sociale doelgroepen uit 

onder andere de Haagse Schilderswijk. De bewoners delen die ontevreden mening over 

hun woonsituatie overigens met die van bewoners van Brasserhout. Ook zijn bewoners 

van De Venen, in vergelijking met de beide andere wijken, minder tevreden over de 

grootte van de buitenruimte, de rust in de buurt, de sociale veiligheid en over de 

aantrekkelijkheid om kinderen groot te brengen. In Tolhek is men over de architectuur van 

de woning en het uiterlijk van de buurt -van alle drie de wijken- het minst tevreden. 

Bewoners van Tolhek zijn vooral tevreden over de nabijheid van stedelijke centra en de 

grootte van de woning. Ook zijn de bewoners, significant vaker tevreden over de grootte 

van de buitenruimte dan bewoners van Brasserhout en De Venen (V=0,41, bij p < 0,01).  

 
Brasserhout De Venen Tolhek 

 

Tevreden tot zeer tevreden over: 

Hoeveelheid groen/ water(89%) Nabijheid winkels(88%) Nabij stedelijke centra(82%) 

Grootte woning(85%) Nabij stedelijke centra(84%) Grootte woning(76%) 

Architectuur woning(78%) Grootte woning (81%) Grootte buitenruimte(71%) 

Ontevreden tot zeer ontevreden over: 

Nabijheid winkels(38%) Grootte buitenruimte(38%) Nabijheid winkels(36%) 

Verkeersveiligheid(23%) Bevolking buurt(30%) Groen/ water(20%) 

Bevolking buurt(14%) Rust in buurt(30%) Architectuur woning(17%) 

Tabel 6.1.1 Buurtkenmerken en de mate van tevredenheid (Voor de volledige tabel: zie bijlage)  

 

 

6.2 De mate van sociale- en culturele binding 

 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil fors uitbreiden zonder haar identiteit te verliezen. 

De maakbaarheid van woonwijken die enerzijds een aantrekkelijk woonklimaat moeten 

bieden voor woonconsumenten die landelijk willen wonen en tegelijkertijd bijdragen aan 

de nu nog herkenbare dorpse identiteit van de gemeente, wordt mede bepaald door de 

mate waarin bewoners sociaal en cultureel verbonden zijn met hun wijk. Bovendien is de 

mate van gehechtheid, naast de woonsatisfactie een belangrijke indicatie of bewoners in 

hun woning en woonwijk willen blijven wonen. Bijna driekwart van alle bewoners zegt 

gehecht, tot zeer gehecht te zijn aan de huidige woning (Grafiek 6.2.1). Het meest gehecht 

zijn bewoners van Brasserhout met 79%. Bewoners van Tolhek zijn het minst vaak 

gehecht aan hun woning (72%). Bewoners van Tolhek hechten vooral aan hun woonplaats 

Pijnacker (62%), zoals bewoners van De Venen hechten aan hun woonplaats Nootdorp 

(66%). Dit in tegenstelling tot bewoners van Brasserhout, waarvan meer dan 70% zegt 

niet, tot helemaal niet gehecht te zijn aan hun woonplaats Den Haag (V=0,32, bij p <0,01). 

Ter vergelijking, bij het WOon 2009 gaf 68% van alle inwoners van de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp aan, gehecht te zijn aan zijn of haar woonplaats. 
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Grafiek 6.2.1 Mate van hechting aan de woonplaats en de woning 

 

De waarden die volgens de gemeente (Pijnacker-Nootdorp, 2005a, p. 11) horen bij de 

identiteit van Pijnacker-Nootdorp zijn o.a. ‘een bloeiend verenigingsleven; betrokkenheid 

van burgers bij hun leefomgeving; de menselijke maat; de kernen en wijken als 

aangrijppunt en je veilig voelen in je eigen woon- en leefomgeving’. De vraag is in 

hoeverre dit ook geldt in de nieuwe wijken en wat die waarden bijdragen aan de nu nog 

herkenbare dorpse identiteit van Pijnacker-Nootdorp.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat in Tolhek meer dan de helft van de bewoners lid is van een 

vereniging in Pijnacker. In De Venen is iets meer dan een derde van de bewoners lid van 

een vereniging in Nootdorp. In Brasserhout slechts 15%. Dit kan deels worden verklaard 

door het feit dat bijna 40% van de bewoners van Tolhek daarvoor al in Pijnacker woonde 

terwijl in De Venen en Brasserhout nagenoeg uitsluitend nieuwkomers zijn komen wonen. 

Opvallend is het dan wel dat in De Venen twee keer zoveel mensen lid zijn van een 

Nootdorpse vereniging als in Brasserhout. Wellicht komt dit door dat Brasserhout tegen 

het Delftse Hout aanligt waar op korte afstand enkele Delftse sportverenigingen zitten. 

Voor de bewoners van Brasserhout (58%) is de afstand immers ook verreweg de 

belangrijkste reden om hun kinderen in Ypenburg op de basisschool te doen. Voor 

bewoners van Tolhek (46%) en de Venen (30%) is het school- en onderwijstype de 

belangrijkst reden, waarbij meer dan 85% van de schoolgaande kinderen, overigens 

gewoon in de wijk naar school gaan. De dagelijkse boodschappen worden in alle drie de 

onderzochte wijken, in de meeste gevallen op de meest dichtbij zijnde locatie gedaan. 

Voor bewoners van Tolhek is dat de AH aan de Klapwijkseweg in Pijnacker (66%), voor 

bewoners van De Venen is dat de Parade in Nootdorp (81%) en voor bewoners van 

Brasserhout de Parade (52%) en winkelcentrum Ypenburg in Den Haag (31%). 

 

De bewoners van de drie onderzochte wijken zijn een negental stelling voorgelegd over 

hun sociale verbondenheid, waarbij de respondenten konden aangeven in hoeverre zij het 

hier mee eens waren. Brasserhout en Tolhek laten daarbij veel overeenkomsten zien. De 

verschillen met De Venen zijn soms groot. De meest gehoorde stelling waar bewoners het 

in alle drie de wijken ‘mee eens’ tot ‘helemaal mee eens’ zijn luidt: ‘ik voel mij 

verantwoordelijk voor de leefbaarheid in mijn wijk’. Dit geldt voor meer dan drie kwart 

van de bewoners van Brasserhout, voor twee derde van de bewoners van Tolhek en voor 

iets meer dan de helft van de bewoners van De Venen. De bewoners in alle drie de 

onderzochte wijken zijn het nagenoeg unaniem, het meest ‘oneens’ tot ‘helemaal oneens’ 

met de stelling ‘dat mensen elkaar in de buurt nauwelijks zouden kennen’ (45%-49%) of  

‘dat men bang is in de buurt lastiggevallen te worden’ (74%). Het grootste verschil tussen 
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de drie onderzochte wijken zit in de mate van tevredenheid over de 

bevolkingssamenstelling in de buurt. Iets meer dan de helft van de inwoners van 

Brasserhout en Tolhek is het ‘eens’ tot ‘helemaal eens’ met de stelling: ‘ik ben tevreden 

met de bevolkingssamenstelling in de buurt. Slechts een kwart van de bewoners van de 

Venen is dezelfde mening toegedaan, terwijl bijna 45% het er zelfs uitgesproken ‘mee 

oneens’ tot ‘helemaal mee oneens’ is (V=0,24, bij p < 0,05). Eén stelling heeft in alle drie 

de wijken bijna net zo vaak, even veel voor- als tegenstanders. Het gaat om de stelling: ‘ik 

woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid’. 

 

Een derde (Brasserhout) tot de helft (Tolhek, De Venen) van de bewoners zegt veel 

contact te hebben met de directe buren maar minder, een vijfde tot een kwart van de 

bewoners, met de andere buurtbewoners. De bewoners van de drie onderzochte wijken is 

daarom ook gevraagd of zij weleens activiteiten met een van hun buurtgenoten doen 

(Tabel 6.2.1). Het blijkt dat de bewoners van Tolhek verreweg de meeste activiteiten met 

hun buurtgenoten doen. Wat aantallen betreft ontlopen De Venen en Brasserhout elkaar 

niet zoveel, ook niet wat betreft de soort activiteit. Alleen wordt in De Venen en 

Brasserhout bijvoorbeeld veel minder op elkaars kinderen gepast dan in Tolhek. Ook het 

(uit) lenen van de auto gebeurt minder vaak. Wat opvalt is dat bijna een kwart van de 

bewoners van De Venen zegt nooit enige activiteit met buurtgenoten te hebben. Dit is 

bijna anderhalf keer zo veel als in de beide andere wijken. Ook meehelpen met 

bijvoorbeeld een buurtbarbecue of buurtfeest gebeurd in De Venen veel minder vaak. Het 

zijn vooral de praktische activiteiten die veel voorkomen zoals huisdieren verzorgen, 

planten water geven en de huissleutel in bewaring geven. 

 
Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Huissleutel in bewaring(66%) Gereedschap (uit)lenen(59%) Huissleutel in bewaring(70%) 

Planten water geven(59%) Huissleutel in bewaring(48%) Planten water geven(64%) 

Gereedschap (uit)lenen(49%) Planten water geven(48%) Gereedschap (uit)lenen(59%) 

   

Geen activiteiten(19%) Geen activiteiten(25%) Geen activiteiten(17%) 

Tabel 6.2.1 Activiteiten met of voor buurtgenoten (Voor de volledige tabel: zie bijlage) 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de bewoners in alle drie de wijken (nog) niet heel erg tevreden 

zijn met de betrokkenheid van de wijkbewoners bij hun wijk, wat deels kan worden 

verklaard door de nog korte woonduur in de drie nieuwbouwwijken. Met een 6,2 scoort 

Brasserhout nog het hoogst en krijgt Tolhek een krappe voldoende. Dit komt vooral door 

de stedelingen die de betrokkenheid van de wijkbewoners in allebei de wijken gemiddeld 

0,4 punt hoger scoren dan de dorpelingen. De Venen scoort met een 5,7 een onvoldoende. 

Dit komt wellicht doordat bewoners in De Venen zich minder verantwoordelijk voelen 

voor de leefbaarheid in hun buurt, dan bewoners in de beide andere wijken. Ook zijn 

bewoners in De Venen minder tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt, wat 

wellicht verklaard waarom men vindt dat er sprake is van minder saamhorigheid en 

bewoners soms minder prettig met elkaar omgaan.  

 

De bewoners in alle drie de onderzochte wijken ontlenen hun identiteit nauwelijks aan de 

wijk waarin ze wonen. Slechts 15% van de bewoners in Tolhek voelt zich sterk verbonden 

met de wijk Tolhek. Een sterke verbondenheid met Ypenburg geldt slechts voor 10% van 

de respondenten uit Brasserhout en voor nog geen 3% van de respondenten uit De Venen. 

Slechts 15% procenten van de bewoners van Tolhek zou nergens anders willen wonen dan 

Tolhek. In Ypenburg is dit met bewoners van Brasserhout en De Venen met beide iets 
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meer dan 7% niet anders. Het is vooral de woning die belangrijk wordt gevonden. De 

meest bewoners, meer dan 40% van alle respondenten, vinden hun woning belangrijker 

dan de buurt. Het meest nog in Tolhek (47%) en het minst in De Venen (38%). Opvallend 

genoeg geldt dit nog meer voor dorpelingen dan voor stedelingen. Tegelijkertijd zijn het 

vooral in Tolhek de mensen in de buurt die maken dat meer dan 40% van de bewoners van 

zich er thuis voelen. Dat zijn er twee maal zoveel (V=0,25, bij p < 0,05) als in Brasserhout 

en De Venen.  
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Grafiek 6.2.2 Aandeel respondenten dat zich zelf een Hagenaar, respectievelijk Nootdorper of Pijnackernaar noemt 
 

Uit grafiek 6.2.2. blijkt dat 43% van de bewoners van Tolhek zich zelf een Pijnackernaar 

vindt, onder dorpelingen is dit percentage zelfs 54%. Van de bewoners van Brasserhout 

vindt slechts 17% zich zelf een Hagenaar. Eerder bleek al dat de bewoners daar 

nauwelijks gehecht waren aan hun woonplaats. Opvallend genoeg is 70% van de 

bewoners van Brasserhout het tegelijkertijd niet eens met de stelling dat je beter in 

Nootdorp kunt wonen dan in Den Haag. In De Venen is het omgekeerde het geval. Daar 

vindt ruim drie kwart van de bewoners dat je beter in Nootdorp kunt wonen dan in Den 

Haag, zoals drie kwart van de bewoners van Tolhek vindt dat je beter in Pijnacker kunt 

wonen. Onder dorpelingen zijn beide percentages zelfs nog iets hoger. Een derde van de 

bewoners van De Venen vindt zich zelf een Nootdorper. Onder dorpelingen is dit 

percentage aanzienlijk lager met 20%. Bijna 30% van de bewoners van De Venen vindt 

dat er een dorpse sfeer heerst, onder dorpelingen is dit 15% (Grafiek 6.3.3). In Tolhek 

vindt een derde van de bewoners dat er een dorpse sfeer heerst, dit geldt voor een kwart 

van dorpelingen. In Brasserhout vindt meer dan 40% dat er een dorpse sfeer heerst.  
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Grafiek 6.2.3 Aandeel respondenten dat vindt dat er in de wijk een dorpse sfeer heerst 
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6.3 De ideale woning en woonomgeving 

 

In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre landstedelijke woonmilieus een ideaal 

of een alternatief vormen voor woonconsumenten die landelijk willen wonen. In antwoord 

op de vraag waar men het liefst zou willen wonen als men mocht kiezen, antwoord meer 

dan bijna 40% van alle respondenten in de drie onderzochte wijken: ‘waar ik nu woon’. 

Dat betekent dat 47% van de bewoners van Brasserhout hun huidige woonsituatie als het 

meest haalbare ideaal beschouwen (Grafiek 6.3.1). Voor Tolhek is dit 42% en voor De 

Venen 39%. Dat is meer dan de 30% die op basis van de onderzoeken van onder andere 

Keers (2004); Van Dam (2003) en Heins (2001, 2002) mocht worden verwacht. Voor de 

meerheid van de bewoners vormen de drie wijken echter niet meer dan een alternatief. En 

dan vooral een alternatief voor een echt dorp of het platteland. Dit geldt voor meer dan 

ruim een derde van de bewoners van De Venen, bijna een derde van de bewoners van 

Tolhek en een vijfde van de bewoners van Brasserhout. Een deel van de bewoners zoekt 

het dicht bij huis. 10% van de bewoners van De Venen zou het liefst in de dorpskern 

Nootdorp wonen. Hetzelfde geldt voor 6% van de bewoners van Brasserhout. Van de 

bewoners van Tolhek zou 9% het liefst in de dorpskern van Pijnacker wonen. 25% tot 

30% van de bewoners woont het liefst in een stad en dan vooral in een middelgrootte stad 

buiten de Randstad. Bij bewoners van Brasserhout is ook de oude binnenstad van Delft 

populair (13%). Het centrum van Den Haag is slechts voor 2% van de bewoners van 

Tolhek en 1% van de bewoners van De Venen favoriet. Geen van de respondenten uit 

Brasserhout woont het liefst in Den Haag. 
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Grafiek 6.3.1. Huidige woonsituatie ideaal of alternatief 

 

Met het oog op de gewenste identiteit van een toekomstige wijk als Tuindershof is het 

interessant om te weten wat voor de bewoners de belangrijkste kenmerken zijn van de 

door hun meeste gewenste woonomgeving en welke sfeer het best past bij hun 

persoonlijke voorkeur? Zonder uitzondering zijn veel groen, voorzieningen voor 

dagelijkse boodschappen en een veilige woonomgeving de drie belangrijkste kenmerken 

van de meest gewenste woonomgeving. Bewoners die het liefst in een dorp of op het 

platteland wonen vinden daarnaast vaker een ruime opzet en een schone woonomgeving 

belangrijk. In vergelijking met De Venen en Tolhek, hechten bewoners van Brasserhout 

daarnaast meer belang aan een waterrijke buurt en minder aan speelgelegenheden en 

scholen in de buurt. Bewoners van De Venen hechten significant (V=0,23, bij p < 0,01) 

minder belang aan de nabijheid van agrarische natuur dan bewoners van Brasserhout en 

Tolhek. Bewoners van Tolhek hechten minder belang aan de auto voor de deur, dan 

bewoners van de andere twee wijken. 
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De sfeer van de woonomgeving die het beste past bij de persoonlijke voorkeur van de 

bewoners van alle drie de onderzochte wijken is ‘rust’ (Tabel 6.3.1). Dit geldt voor bijna 

twee derde van alle respondenten. Respondenten konden maximaal drie voorkeuren 

aangeven, waarbij bewoners van De Venen en Tolhek na ‘gezelligheid’ vooral een dorpse 

sfeer noemde in 42%, respectievelijk 50% van de gevallen. Zoals mocht worden verwacht 

op basis van de resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 5, past een dorpse sfeer 

significant (V= 0,21, bij p < 0,01) minder bij de persoonlijke voorkeur van bewoners van 

Brasserhout. Bijna de helft van de bewoners hier vindt vooral een ‘natuurlijke’ sfeer van 

de woonomgeving, de sfeer die bij hun persoonlijke voorkeur past. Bijna een vijfde van 

alle respondenten vindt sociale controle bij hun persoonlijke voorkeur passen. 29% van de 

bewoners van Brasserhout noemt ook nog ruimdekkend, waar bewoners van Tolhek 

(20%) en De Venen (13%) dit minder bij hun persoonlijke voorkeur vinden passen. 

 
Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Rust (65%) Rust (64%) Rust (65%) 

Natuurlijk (46%) Gezellig (55%) Gezellig (52%) 

Gezellig (43%) Dorps (42%) Dorps (50%) 

Ruimdekkend (29%) Natuurlijk (39%) Natuurlijk (37%) 

Tabel 6.3.1 Sfeer van de woonomgeving die het beste bij de persoonlijke voorkeur past 

 

Door bij het ruimtelijk programma en de stedebouwkundige en architectonische 

uitwerking van een wijk als Tuindershof rekening te houden met de kenmerken van de 

meeste gewenste woonomgeving en de sfeer die past bij de persoonlijke voorkeur, kan de 

wijk wellicht door meer woonconsument als ideaal worden beschouwd. Consumenten die 

de voorkeur geven aan de stad of die liever buiten de randstad wonen, zullen in wijken als 

Tuindershof nooit hun ideaal vinden. Maar met name bij die groep waarvoor wijken als 

Brasserhout, De Venen en Tolhek nu nog een alternatief voor een echt dorp of het 

platteland vormen, kan wellicht nog veel worden bereikt met een ideale woonomgeving, 

maar ook met een ideale woning. Die ideale woning is in het algemeen een vrijstaande 

nieuwbouwwoning (Grafiek 6.3.2.) van baksteen, met 4 of 5 kamers en een tuin. 

Bewoners van Brasserhout prefereren daarbij vaker een bestaande woning (45%), dan 

bewoners van De Venen (29%) en Tolhek (13%). Meer dan 90% van alle respondenten 

wenst een tuin of terras/ steiger aan het water. Het minst eenduidig zijn respondenten over 

de uitstraling van de meest gewenste woning. In alle drie de onderzochte wijken kiezen de 

meeste bewoners (28% tot 36%) voor een nieuwe woning in oude stijl. Daarna hebben 

bewoners van Tolhek vooral de voorkeur voor een meer eigentijdse en moderne woning, 

terwijl bewoners van De Venen en Brasserhout meer de voorkeur geven aan een klassieke, 

statige of zelfs monumentale woning.  
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Grafiek 6.3.2 De ideale woning verdeelt naar woningtype  
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6.4 Verhuisgeneigdheid 

 

Hoewel dus meer dan de helft van alle bewoners het liefst elders zou willen wonen zegt 

slechts een klein gedeelte van de respondenten (5 tot 12%) daadwerkelijk binnen twee jaar 

te willen gaan verhuizen (Grafiek 6.4.1). In Tolhek zegt 70% van de bewoners dat zeker 

niet van plan te zijn, In Brasserhout ruim 58% en in De Venen meer dan 52%. 30% van de 

bewoners van Tolhek is verhuisgeneigd of weet het nog niet en 5% zegt zeker of 

misschien (25%) binnen 2 jaar te verhuizen. In Brasserhout is ruim 40% verhuisgeneigd in 

de Venen 45%. De woonomgeving is voor verhuisgeneigde bewoners van Tolhek, met 

meer dan 40%, verruit de belangrijkste reden, gevolgd door de woning met 25%. In De 

Venen is voor de verhuisgeneigde inwoners de woning de belangrijkste verhuisreden met 

24%, gevolgd door de woonomgeving met 21%. In Brasserhout telt niet één echte reden, 

maar worden verschillende verhuismotieven genoemd. De woonomgeving en een betere 

bereikbaarheid zijn daarbij de belangrijkste redenen, beide met bijna 15%. Opvallend is 

dat overlast van bewoners in de buurt voor verhuisgeneigde bewoners uit De Venen (15%) 

bijna twee maal zo vaak een reden is om te verhuizen als in Tolhek en Brasserhout. 
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Grafiek 6.4.1 Mate van verhuisgeneigdheid 

 

Van de verhuisgeneigde bewoners uit Brasserhout en De Venen zegt ongeveer 95% 

misschien tot zeker een woning in een nieuwbouwwijk in overweging te nemen. In Tolhek 

wordt dit door 70% van de verhuisgeneigde respondenten gezegd. Ter vergelijking, voor 

heel Pijnacker-Nootdorp was dit percentage bij het WOon 2009, 84%. De voorkeur onder 

de verhuisgeneigde bewoners van de drie onderzochte wijken gaat echter uit naar een 

woning in het landelijk gebied met verspreide bebouwing (30% - 36%) of op 15 minuten 

lopen van het centrum van een stad (bijna 20% in zowel Brasserhout, als De Venen).  

 

Op basis van de resultaten van het onderzoek, zoals beschreven in hoofdstuk 6, kan 

worden geconcludeerd dat 40% van de bewoners hun huidige woonsituatie als het meest 

haalbare ideaal beschouwen.De woning vormt de belangrijkste pull-factor om er te blijven 

wonen. Respondenten zijn het meest tevreden over de woning en zijn ook meer aan de 

woning gehecht dan aan de wijk of de buurtbewoners. De woonomgeving (Tolhek) en de 

bewoners in de buurt (De Venen) vormen daarentegen juist een belangrijke puhl-factor om 

mogelijk te gaan verhuizen. Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp en specifiek met 

betrekking tot nog te ontwikkelen wijken als Tuindershof en AckersWoude is het goed om 

te zien dat een deel van de verhuisgeneigde respondenten opnieuw de voorkeur geeft aan 

een (Vinex) locatie aan de rand van de stad, maar vooral dat de helft van de 

verhuisgeneigde respondenten uit Tolhek en De Venen en een derde van de bewoners in 

Brasserhout, de voorkeur geeft aan een dorp of een woonplaats tot 20 duizend inwoners.  
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7 Conclusies en aanbevelingen 
 

Landstedelijke woonmilieus: ideaal en alternatief! 

De feitelijke aanleiding voor 

het onderzoek was het idee 

dat de ‘gewenste identiteit’ 

voor de nieuwe woonwijk 

Tuindershof in de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp wellicht 

schuilt in wat het Ruimtelijk 

Planbureau (Van Dam, 

2005, p.15) ‘Landelijk 

wonen in de netwerkstad’ 

noemt. De oorspronkelijke 

opgave waar ik mij, bij het 

begin van het onderzoek, 

voor gesteld zag was, om 

met een standaard 

woningbouwprogramma op 

een betekenisloze plek, met 

hoge grondkosten en kleine kavels een aantrekkelijk woonmilieu te creëren. Een 

woonmilieu bovendien dat voorziet in de ‘behoefte’ van vooral stedelingen uit de regio 

Haaglanden, naar landelijk wonen, dat tegelijkertijd appelleert aan de ‘waarden’ die 

bewoners van Pijnacker-Nootdorp hebben bij de nu nog herkenbare dorpse identiteit. 

‘Want daarom zijn bewoners er komen wonen en daarom willen ze er ook blijven’, aldus 

de Nota Integrale Toekomstvisie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp (2005a, p.11). 

 

Het toenemende aantal gerealiseerde woonmilieus in zogenaamde dorpse 

stadsuitbreidingen, maakte het voor mij mogelijk om de uitkomsten van eerdere 

onderzoeken naar de woonwensen van verhuisgeneigde stedelingen, te toetsen aan de 

huidige, feitelijke situatie en op basis daarvan, beargumenteerd zowel programmatische 

als ook ruimtelijke en stedebouwkundige uitgangspunten te formuleren voor nog te 

ontwikkelen woonmilieus zoals Tuindershof. Terugkijkend naar de oorspronkelijke 

opgave, laten de resultaten van het onderzoek zien dat de manier waarop het 

woningbouwprogramma zijn stedebouwkundige en architectonische vertaling krijgen, 

veel belangrijker is dan het veelal standaard woningbouwprogramma zelf; dat de plek van 

Tuindershof verre van betekenisloos is en dat met kleine kavels best een aantrekkelijk 

woonmilieu gecreëerd kan worden voor woonconsumenten die landelijk willen wonen. 

Wat het onderzoek daarbij ook duidelijk heeft gemaakt is dat de stedelingen die landelijk 

willen wonen andere ‘behoeften’ hebben dan de ‘waarden’ die de (nieuwe) dorpelingen 

hebben bij een dorpse identiteit.  

 

De ‘stadse dorpsuitbreiding’ Tolhek in Pijnacker was oorspronkelijk bedoeld als 

toetslocatie, voor de beide ‘dorpse stadsuitbreidingen’ De Bras en De Venen. Uit het 

onderzoek blijkt echter dat bewoners van Tolhek weldegelijk landstedelijke 

vestigingsmotieven hebben en plattelands- en dorpskenmerken herkennen en waarderen in 

met name de ligging van de wijk en de bewoners in de buurt, waardoor ook Tolhek 

aanknopingspunten biedt in antwoord op de vraag naar landelijk wonen. Nio (2002, P.31) 

heeft gelijk door te stellen dat dorps wonen zich ontwikkelt van diverse vormen van 

dorpse leefstijlen in een buitenwijk als Ypenburg, tot aan stedelijk of suburbaan wonen in 

Luchtfoto plangebied Tuindershof 

Bron: Gemeente Pijnacker-Nootdorp 
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dorpen als Pijnacker. Voor bewoners van Tolhek doen zelfs meer buurtkenmerken aan een 

dorp denken dan in De Venen, waar de meeste buurtkenmerken de bewoners aan de stad 

doen denken. Als alle door de bewoners genoemde buurtkenmerken bij elkaar worden 

opgeteld, wordt het beeld van een als ‘landelijk’ ontworpen Brasserhout bevestigd, maar 

ontstaat het beeld van een veel ‘stedelijker’ De Venen en tegelijkertijd een ‘dorpser’ 

Tolhek dan oorspronkelijk bedoeld en aan het begin van het onderzoek verwacht. 

 

Bij het onderzoek stond de vraag centraal: ‘In hoeverre landstedelijke woonmilieus een 

ideaal of een alternatief vormen voor woonconsumenten die landelijk willen wonen en 

welke kenmerken daarbij voor bewoners het meest van belang zijn?’. Aan de hand van 

een vijftal specifieke onderzoeksvragen en met behulp van verschillende 

onderzoeksmethoden is onderzocht of de dorpse stadsuitbreidingen aan de verwachtingen 

voldoen en in hoeverre het gecreëerde aanbod daarmee aansluit bij de specifieke vraag 

naar landelijk wonen. Wie wonen er in deze wijken? Is het inderdaad de stedeling die 

landelijk wil wonen en hier een alternatief of zelfs een ideaal vindt? Wat maakt deze 

wijken voor hen tot een alternatief? Is het de woning, de woonomgeving, de locatie of 

wellicht de ‘gemeenschapszin’, de ‘gemoedelijkheid’ of de ‘sfeer’. Wat als men alsnog de 

keuze krijgt tussen het echte platteland en de dorpse stadsuitbreiding?  

 

Op basis van de resultaten van het onderzoek is de conclusie dat landstedelijke 

woonmilieus vooral een ideaal kunnen vormen voor stedelingen die landelijk willen 

wonen en een alternatief voor stedelingen en dorpelingen die het liefst in het dorp 

(blijven) wonen. De voornaamste kenmerken die daarbij -in volgorde van 

belangrijkheid- een rol spelen zijn: de ligging van de locatie; de grootte van de 

woning en de bijbehorende buitenruimte, en de sfeer van de woonomgeving. 

 

De ligging van een goed bereikbare locatie in een landelijke omgeving of een dorp, nabij 

grote steden, werk en familie en vrienden, is verreweg het belangrijkste vestigingsmotief. 

Zoals Reijndorp, aangehaald door Tilman (2005, p. 26) stelt, houdt landelijk wonen 

nauwelijks een verlangen naar het wonen in een hechte sociale gemeenschap in, maar 

bevindt de sociale samenhang zich juist op een hoger én lager schaalniveau dan dat van de 

buurt en de wijk. Thissen (2003, p.38) heeft wellis waar gelijk door te stellen dat de 

mogelijkheden voor dorpse woonmilieus in een stedelijke context op het laagste 

schaalniveau liggen van de ‘woning’, het ‘woonerf’ (prive buitenruimte) en het 

‘woondomein’ (zintuigelijk waar te nemen deel van het bouwblok en de straat), maar 

vergeet daarbij het grote belang van de locatie en de ligging in een landelijke omgeving of 

in de nabijheid van een dorp. 

 

Het onderscheid dat Heins (2002, p.156) maakt tussen het niveau van de woning en de 

woonomgeving, bij haar aanbevelingen voor de constructie van rurale woonmilieus, wordt 

bevestigd door onderhavig onderzoek. Heins (2002, p.115) stelt terecht dat het 

belangrijkste is dat men een woning met een tuin heeft en het woonmilieu rustig, veilig en 

groen is. Ook bij onderhavig onderzoek wenst meer dan 90% van alle respondenten een 

tuin of terras/ steiger aan het water en vindt tweederde van de bewoners ‘rust’ de sfeer van 

de woonomgeving die beste bij de persoonlijke voorkeur past. Het onderzoek bevestigt 

daarnaast de kanttekeningen die sociologen volgens Nio (2005, p.26) terecht plaatsen bij 

de mogelijkheid om via ruimtelijke middelen samenlevingsverbanden te versterken. 

Gewaardeerde kenmerken die door Heins (2001, 2002) en Van Dam (2002, 2003, 2005) 

aan het platteland worden toegedicht, zoals sociale controle en veiligheid, worden in 

onderhavig onderzoek opvallend weinig genoemd. Alleen door de bewoners van De 
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Venen worden deze kenmerken gemiddeld door meer dan 10% van de respondenten 

aangeduid als het meest kenmerkend voor de sfeer in de buurt. Zelfs de bewust 

geconstrueerde collectieve buitenruimtes in De Venen zijn slechts voor 16% van de 

respondenten een vestigingsmotief gebleken. 

 

Wat is maakbaar? 

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de maakbaarheid van landstedelijke 

woonmilieus. Dit inzicht in de maakbaarheid van landelijke, dorpse woonomgevingen in 

stedelijke en suburbane settings kan helpen bij de realisatie van dorpse stadsuitbreidingen. 

De huidige economische crisis is een goed moment om hier bij stil te staan. Een goed 

gekozen naam of een bijzonder motto is niet langer voldoende om de kritische en 

bedachtzame woonconsument te overtuigen en te verleiden. Volgens Herngreen (2002, 

p.49) kunnen we een eind komen als we bereid zijn ‘de morfologische referenties los te 

laten en ons te concentreren op wat mensen die landelijk-dorps willen wonen belangrijk 

vinden’. Een van de conclusies is dat in Brasserhout vooral stedelingen in de ‘De Bras’ 

zijn gaan wonen vanwege de landelijke omgeving en de uitstraling van de woning. In De 

Venen zijn vooral stedelingen in een grote woning in ‘Nootdorp’ gaan wonen terwijl in 

Tolhek vooral dorpelingen in een grote woning met tuin, in ‘Pijnacker’ zijn gebleven.  

 

Geconcludeerd wordt dat voor woonconsumenten die landstedelijk willen wonen veel 

groen, voorzieningen voor dagelijkse boodschappen en een veilige woonomgeving 

zonder uitzondering de drie belangrijkste kenmerken van de meest gewenste 

woonomgeving zijn. De sfeer van de woonomgeving die het beste past bij de 

persoonlijke voorkeur van landstedelijke woonconsument is ‘rust’. Stedelingen en 

dorpelingen die het liefst in een dorpse woonomgeving wonen vinden daarnaast een 

ruime opzet en een schone woonomgeving belangrijk, terwijl stedelingen die 

landelijk willen wonen vooral belang hechten aan een waterrijke buurt. Diezelfde 

stedelingen hechten, evenals dorpelingen, ook belang aan de nabijheid van 

agrarische natuur. Voor diezelfde dorpelingen is een auto voor de deur dan weer 

minder belangrijk dan voor stedelingen. De ideale woning voor de landstedelijke 

woonconsument is een vrijstaande nieuwbouwwoning van baksteen, met 4 of 5 

kamers en een tuin. Stedelingen hebben daarbij een voorkeur voor een nieuwe 

woning in oude stijl of zelfs voor een klassieke, statige, monumentale woning, terwijl 

dorpelingen de voorkeur hebben voor een meer eigentijdse en moderne woning.  

 

Van Dam stelt dat het daadwerkelijk creëren van ‘landelijke en dorpse woonomgevingen 

in stedelijke en suburbane settings, vooral een uitdagende stedebouwkundige en 

architectonische ontwerpopgave is’ (2003, p.17). De conclusie op basis van het onderzoek 

is dat stedebouw en architectuur een goed gekozen locatie wel duidelijk kunnen 

versterken, maar niet hoeven te devalueren en de woonconsument wel kunnen overtuigen 

en weten te verleiden om er te gaan wonen, maar niet zo snel zullen afschrikken. 

Tegelijkertijd mag niet worden verwacht dat stedebouw en architectuur een andersoortige 

locatie zullen kunnen maskeren en de culturele achtergrond van de bewoners volledig 

kunnen doen vergeten. 

 

De bewoners van de drie onderzochte wijken zijn over het algemeen tevreden tot zeer 

tevreden over hun woning en woonomgeving. Meer dan 80% van de bewoners is tevreden 

tot zeer tevreden met de huidige woning. Als wijk scoort De Bras het hoogst met een 7,4, 

Tolhek krijgt een 7,2 en De Venen een 6,7. Landstedelijke woonmilieus scoren daarmee 

hoger dan de gemiddelde wijk (6,6) in de gemeente Pijnacker-Nootdorp (Gemeente 
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Pijnacker-Nootdorp, 2011). Ook wanneer het gaat om de directe woonomgeving, geven de 

resultaten van het onderzoek een zelfde beeld. Ook hier scoort Brasserhout het hoogst met 

een 7,3 gevolgd door Tolhek met een 7,0 en De Venen met een 6,7. De gemeente 

Pijnacker-Nootdorp wil echter niet alleen Vinex-wijken bouwen die een aantrekkelijk 

woonklimaat bieden voor woonconsumenten die landelijk willen wonen, maar die 

tegelijkertijd bijdragen aan de nu nog herkenbare dorpse identiteit van de gemeente. In dat 

opzicht is het goed om te weten dat stedelingen en dorpelingen in Tolhek vooral hechten 

aan hun woonplaats Pijnacker (62%), zoals stedelingen in De Venen hechten aan hun 

woonplaats Nootdorp (66%). Dit in tegenstelling tot de stedelingen in Brasserhout, 

waarvan meer dan 70% zegt niet, tot helemaal niet gehecht te zijn aan hun woonplaats 

Den Haag. 43% van de bewoners van Tolhek vindt zich zelf een Pijnackernaar, onder 

dorpelingen is dit percentage zelfs 54%. Van de bewoners van Brasserhout vindt slechts 

17% zich zelf een Hagenaar. Tegelijkertijd is 70% van de bewoners van Brasserhout het 

niet eens met de stelling dat je beter in Nootdorp kunt wonen dan in Den Haag.  

 

De waarden die volgens de gemeente (Pijnacker-Nootdorp, 2005a, p. 11) horen bij de 

identiteit van Pijnacker-Nootdorp zijn o.a. ‘een bloeiend verenigingsleven; betrokkenheid 

van burgers bij hun leefomgeving; de menselijke maat; de kernen en wijken als 

aangrijppunt en je veilig voelen in je eigen woon- en leefomgeving’. Uit het onderzoek 

blijkt dat slechts 15% van de nieuwe bewoners van Brasserhout en een derde van de 

bewoners van De Venen lid is van een vereniging in Nootdorp. Daarnaast voelt een derde 

tot de helft van alle nieuwkomers zich niet verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de 

wijk’. De helft tot twee derde van de bewoners heeft weinig contact met de directe buren 

en nog minder met de andere buurtbewoners. De bewoners van de drie onderzochte 

wijken is daarom ook gevraagd of zij weleens activiteiten met een van hun buurtgenoten 

doen. Het blijkt dat de bewoners van Tolhek verreweg de meeste activiteiten met hun 

buurtgenoten doen. De conclusie is dat nieuwe inwoners, in tegenstelling tot de 

autochtone dorpsbewoners, nauwelijks bijdragen en delen in de waarden die volgens de 

gemeente horen bij de identiteit van Pijnacker-Nootdorp.  

 

De basis voor Tuindershof 

Als het aan Thissen (2003, p.46) ligt zal de rol die Tuindershof kan spelen, zo wel richting 

degene die een landstedelijk woonmilieu als ideaal beschouwen als naar degene voor wie 

het een (tijdelijk) alternatief betreft, sterk samenhangen met de kenmerken van het ‘nieuw 

gecreëerde aanbod’. Hoe beter het aanbod aansluit bij de vraag, des groter de kans op een 

duurzaam aantrekkelijk woonmilieu voor grote groepen woonconsumenten met de vraag 

naar landelijk wonen. 

 

De conclusie is dat de ligging van de locatie van Tuindershof volop mogelijkheden biedt 

voor een landstedelijk woonmilieu. De locatie bevindt zich aan de zuidwest zijde van 

Pijnacker, ingeklemd tussen de bestaande dorpskern en een historisch lint met agrarische 

lintbebouwing, op nog geen kilometer van enerzijds het historische dorpscentrum en 

anderzijds het Provinciaal landschap Midden-Delfland. Daarnaast wordt op dit moment 

gewerkt aan de aanleg van de centraal gelegen Tuindersweg die de locatie vanaf begin 

2012 direct ontsluit op de provinciale weg Delft-Zoetermeer.  

 

De ligging van Tuindershof toont veel overeenkomsten met Tolhek en is van een 

vergelijkbare grootte als Parkkamers 1,2 & 3. In Tolhek komen de meeste bewoners uit 

Pijnacker zelf en meer dan de helft van de bewoners heeft al eerder in een dorp gewoond. 

Bijna een derde van de bewoners typeert de woonomgeving als in een dorp. De bewoners 
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vinden de ruimte het meest kenmerkend aan de woonomgeving, even als de grootte van de 

woning. Bewoners zijn er het meest tevreden over de nabijheid van stedelijke centra, de 

grootte van de woning en de grootte van de buitenruimte. Het minst tevreden zijn de 

bestaande bewoners van Tolhek over de nabijheid van winkels, groen en water en de 

architectuur van de woningen. Evenals in Tolhek, zijn in Tuindershof geen winkels maar 

ook geen andere (maatschappelijke) voorzieningen gepland. In tegenstelling Tolhek 

ontbeert Tuindershof straks een Randstadrailhalte, hoewel die voorziening bij de 

vestigingsmotieven en woonaspiraties van de bewoners van Tolhek nauwelijks een rol 

heeft gespeeld.  

 

Gezien de ligging van de locatie verdient het aanbeveling om inwoners van Pijnacker, 

voor Tuindershof een belangrijke doelgroep te laten zijn, evenals (voormalige) 

dorpsbewoners van buiten de gemeente. Daarnaast zijn er voor de buitenste rand van de 

locatie -tussen de nieuwe Tuindersweg en het historische lint met agrarische 

lintbebouwing- mogelijkheden om, evenals in Brasserhout, een aantrekkelijk woonklimaat 

te creëren voor stedelingen die landelijk willen wonen. Dit keer wellicht niet uit Den Haag 

maar misschien meer uit het Rotterdamse. Dat wat de huidige bewoners van Brasserhout 

kenmerkend vinden en het meest waarderen aan hun woning en woonomgeving, is hier 

deels al aanwezig of nog te realiseren zoals groen en water, smalle straatjes en veel 

verschillende woningen, met een traditionele uitstraling en een goede buitenruimte. Wat 

Tuindershof mist –in tegenstelling tot Brasserhout- is de directe nabijheid van agrarische 

natuur. Tuindershof wordt daarvan gescheiden door een duurzaam glastuinbouwgebied 

aan de andere kant van het historische lint. Het is aan te bevelen deze tekortkoming zoveel 

als mogelijk te compenseren, bijvoorbeeld door het lint –evenals in De Venen- als de 

verbindende schakel met het landelijk gebied te zien en ook als zodanig in te richten en 

vorm te geven. Zelfs in het als het meest stedelijk ervaren De Venen doet de ‘nabijheid’ 

van agrarische natuur bewoners daar immers, na de groene woonomgeving en rust, nog 

altijd het meest aan het platteland denken. Voor het overige bieden de resultaten van het 

onderzoek met betrekking tot De Venen vooral inzicht in de meer als stedelijk ervaren en 

minder gewaardeerde buurtkenmerken als bebouwingsdichtheid, geparkeerde auto’s en de 

instelling van de bewoners, die weinig aanknopingspunten bieden voor het antwoord op 

de vraag naar landelijk wonen.  

 

De conclusie is dat het meeste inzicht in de maakbaarheid van een landelijke en 

dorpse woonomgeving voor Tuindershof wordt gevonden in een combinatie van de 

‘dorpse stadsuitbreiding’ De Bras en de ‘stadse dorpsuitbreiding’ Tolhek. Het 

verdient aanbeveling om een ‘dorpse dorpsuitbreiding’ de basis te laten zijn voor het 

ruimtelijke programma en de stedebouwkundige en architectonische uitwerking van 

de nieuwbouwwijk. ‘Dorps wonen, Stedelijk leven’ is daarbij het antwoord op de 

vraag naar de gewenste identiteit voor Tuindershof, gelegen in het ‘dorp Pijnacker’, 

waar de nabijheid van diverse goed bereikbare stedelijke centra en een landelijke 

omgeving, worden gecombineerd met een rustige, ruime, groene, dorpse en deels 

waterrijke woonomgeving, waar ruimte is voor een verscheidenheid aan woningen 

met de juiste uitstraling en voorzien van een goede buitenruimte.  

 

Richard Visscher 

Pijnacker 

September 2011 
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Bijlagen 

 

Vragenlijst 

 
 

1. Woont u in een koop of een huurwoning? 
 

o 1. Koopwoning      
o 2. Huurwoning     Ga naar vraag 3 
      

2. Hoe hoog schat u de huidige verkoopwaarde van uw woning? 
 

o €………………… 
 
3. In wat voor type woning woont u? 
 

o 1. Appartement 
o 2. Eengezinswoning in een rij of op een hoek 
o 3. Twee-onder-een-kapwoning 
o 4. Vrijstaande woning 
o 5. Anders, namelijk………. 

 
4. Bent u de eerste bewoner van uw huidige woning? 
 

o 1. Ja 
o 2. Nee 

5. Was de woning al gebouwd toen u besloot de woning te kopen/ huren? 
 

o 1. Ja 
o 2. Nee 

 
6. Waar woonde u (en uw eventuele partner) voordat u deze woning betrok?  
 

A. Uzelf:           B. Partner:  
o 1. Den Haag 
o 2. Nootdorp 
o 3. Pijnacker 
o 4. Delft 
o 5. Elders, namelijk………… 

o 1. Den Haag 
o 2. Nootdorp 
o 3. Pijnacker 
o 4. Delft 
o 5. Elders, namelijk……………. 

 
7. Heeft u (en uw eventuele partner) ooit op het platteland of in een dorp gewoond, zo ja 

waar het langst en hoeveel jaar?  
 

A. Uzelf:           B. Partner:  
o 1. Ja: ........jaar, in…………… 
o 2. Nee 
 

o 1. Ja:…… jaar, in…………… 
o 2. Nee

8. Hoe hebt u uw huidige woning gevonden? 
 

o 1. Via internet 
o 2. Advertentie in krant/ tijdschrift 
o 3. Van horen zeggen via familie, vrienden, kennissen 
o 4. Al lopende/ rijdende door de wijk 
o 5. Anders, namelijk………. 
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9. Wat waren voor u de belangrijkste redenen (max 2) om dit huis te kopen/ huren?  
 

o 1. De sfeer/ uitstraling van de woonomgeving  
o 2. De uitstraling van de woning 
o 3. De (grootte van de) buitenruimte (tuin/ veranda/ terras/ steiger/ balkon) 
o 4. De (ruime) opzet van de buurt 
o 5. De grootte van de woning 
o 6. Voorzieningen in de wijk 
o 7. De bevolking van de buurt 
o 8. Anders namelijk,…………. 

 
10. Wat waren voor u de belangrijkste redenen (max 2) om in Ypenburg (YD/YN)/ Tolhek 

(TP) te gaan wonen?  
o 1. Afstand tot het werk 
o 2. Nabijheid van familie/ vrienden 
o 3. Goede Bereikbaarheid 
o 4. Het bijzondere karakter van de wijk Ypenburg (YD/YN)/ Tolhek (TP)  
o 5. De ligging in de directe nabijheid van een aantal grote steden 
o 6. Het dorp Nootdorp  (YD/YN)/ Pijnacker (TP) 
o 7. De landelijke omgeving 
o 8. Anders namelijk,………. 
 

11. Zou u deze woning ook hebben gekocht/gehuurd als deze niet in Nootdorp(YN)/ Den 
Haag (YD)/ Pijnacker (TP) had gestaan? 

o 1. Ja  
o 2. Nee 
o 3. Weet niet 

12. Bent u gehecht aan uw woonplaats Nootdorp(YN)/ Den Haag (YD)/ Pijnacker (TP) 
Helemaal niet gehecht(=1),niet gehecht(=2),gehecht(=3),zeer gehecht(=4)  

 
1  2  3  4    

 
13. Wilt u per kenmerk aangeven of u zeer ontevreden(=1), ontevreden(=2), niet tevreden 

noch ontevreden(=3), tevreden(=4) of zeer tevreden(=5) bent met uw woonsituatie?  
 

o A. Grootte van de woning   1 2 3 4 5 
o B. Architectuur van de woning   1 2 3 4 5 
o C. Grootte van de buitenruimte   1 2 3 4 5 
o D. Hoeveelheid groen/ water in de buurt  1 2 3 4 5 
o E. Bevolking van de buurt   1 2 3 4 5 
o F. Ligging in de wijk tov het buitengebied 1 2 3 4 5 
o G. Nabijheid van winkels   1 2 3 4 5 
o H. Verkeersveiligheid    1 2 3 4 5 
o I. Sociale veiligheid    1 2 3 4 5 
o J. Rust in de buurt    1 2 3 4 5 
o K. Uiterlijk van de buurt    1 2 3 4 5 
o L. Aantrekkelijkheid grootbrengen kinderen  1 2 3 4 5 
o M. Ligging nabij een aantal stedelijke centra 1 2 3 4 5 

 
14. Hoe zou u uw woning, het beste willen typeren? 
 

o 1. Klassiek 
o 2. Traditioneel 
o 3. Eigentijds 
o 4. Modern 
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15. Hoe tevreden bent u met uw huidige woning? Zeer ontevreden(=1), ontevreden(=2),  
niet tevreden noch ontevreden(=3), tevreden(=4) of zeer tevreden(=5)  

 
1  2  3  4  5 

 
16. Hoe gehecht bent u aan uw huidige woning?  

Helemaal niet gehecht (=1), niet gehecht (=2), gehecht (=3), zeer gehecht (=4) 
 

1  2  3  4 
  
17. Als u uw woning zou mogen beschrijven, welk kenmerk komt dan als eerste in u op?  
 

o 1. Grootte van de woning 
o 2. Ligging 
o 3. Architectuur 
o 4. Buitenruimte (tuin/ veranda/ terras/ steiger/ balkon) 
o 5. Anders, namelijk…… 

 
18. Hoe zou u uw woonomgeving het beste willen typeren? 

 
o 1. Als in een stad 
o 2. Als in een buitenwijk 
o 3. Als in een dorp 
o 4. Als op het platteland 

 
19. Wat vindt u het meest kenmerkende aan uw woonomgeving? (één antwoord) 
 

o 1. Smalle straatjes 
o 2. Aanwezigheid van groen/ water 
o 3. Ruimte 
o 4. Aanwezigheid van voorzieningen 
o 5. Veel verschillende woningen 
o 6. Anders, namelijk……. 

 
20. Wat vindt u het meest kenmerkende aan de sfeer in de buurt? (één antwoord) 
 

o 1. Sociale controle 
o 2. Gemoedelijkheid 
o 3. Rust  
o 4. Vrijheid 
o 5. Veiligheid 
o 6. Anders, namelijk………. 

 
21. Zijn er kenmerken van uw buurt die u aan de stad doen denken (max 3)? 
 

o 1. Bereikbaarheid  
o 2. Levendigheid 
o 3. Aanwezige voorzieningen  
o 4. Auto’s op straat 
o 5. Dichte bebouwing 
o 6. Gevoel van veiligheid 
o 7. loopafstanden 
o 8. Instelling van de bewoners 
o 9. Geen 
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22. Zijn er kenmerken van uw buurt die u aan een dorp doen denken (max 3)? 
 

o 1. Architectuur van de woningen 
o 2. Sociale controle 
o 3. Verkeersveiligheid  
o 4. Binding met de buurt 
o 5. Gezelligheid 
o 6. Gebrek aan voorzieningen 
o 7. Mogelijkheden voor ontmoeting in de buurt 
o 8. Het contact met de buren 
o 9. Geen 
 

23. Zijn er kenmerken van uw buurt die u aan het platteland doen denken (max 3)? 
 

o 1. Groen in de woonomgeving 
o 2. Afstanden tot voorzieningen 
o 3. Nabijheid van agrarische natuur 
o 4. Rust  
o 5. Afgelegen ligging 
o 6. Ruimte 
o 7. Slechte bereikbaarheid 
o 8. Gezonde buitenlucht 
o 9. Geen 

 
24. Als u mocht kiezen waar zou u dan het liefst willen wonen? 

 
o 1. Waar ik nu woon 
o 2. Dorpskern van Nootdorp (YD/ YN) Pijnacker (TP) 
o 3. Centrum van Den Haag 
o 4. Oude binnenstad van Delft 
o 5. Dorp in de polder van het Groene hart of het Westland 
o 5. Middelgrootte stad buiten de randstad 
o 6. Dorp of platteland buiten de randstad 
o 7. Elders, namelijk………………….. 

 
25. Wat vindt u van de woonomgeving in uw wijk op een schaal van  

1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed)?  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

26. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? 
Helemaal mee oneens(=1), mee oneens(=2), niet mee oneens, noch mee eens(=3),  
mee eens(=4) helemaal mee eens(=5)  

 
o A. Ik heb veel contact met mijn directe buren   1 2 3 4 5 
o B. Ik heb veel contact met andere buurtbewoners  1 2 3 4 5 
o C. Ik voel mij mede verantwoordelijk voor de  

leefbaarheid in de buurt  1 2 3 4 5 
o D. In deze buurt gaat men op een prettige manier  

met elkaar om 1 2 3 4 5 
o E. Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid 1 2 3 4 5 
o F. Mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks 1 2 3 4 5 
o G. Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in de buurt 1 2 3 4 5 
o H. Ik vind de verkeerssituatie in deze buurt veilig 1 2 3 4 5 
o I. Ik ben bang in deze buurt om lastiggevallen of  
 beroofd te worden 1 2 3 4 5 
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27. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? 
Helemaal mee oneens(=1), mee oneens(=2), niet mee oneens, noch mee eens(=3),  
mee eens(=4) helemaal mee eens(=5)  

 
o A. De mensen in deze buurt maken dat ik me thuis voel   1 2 3 4 5 
o B. Je kunt beter in N(YN/YD)/P(TP)wonen dan in DH  1 2 3 4 5 
o C. Ik vind het prettig wanneer er veel verschillende  

mensen in de wijk wonen  1 2 3 4 5 
D. Y(YN/YD)/T(TP) is veel leuker dan de m. mensen denken 1 2 3 4 5 

o E. Ik voel me sterk verbonden met Y(YD/YN)/ Tolhek (TP) 1 2 3 4 5 
o F. Ik vind mijn wijk een goede mix tussen autochtonen  

en allochtonen 1 2 3 4 5 
o G. Mijn woning vind ik belangrijker dan de buurt 1 2 3 4 5 
o H. Ik v. m. e. Nootdorper(YN)/Hagenaar(YD)/Pijnackernar(TP) 1 2 3 4 5 
o I. Ik vind het normaal dat iedereen zijn steentje bijdraagt  
 aan de leefbaarheid in de wijk 1 2 3 4 5 
o J. Ik zou nergens anders willen wonen dan in Y(YN/YD)/T(TP) 1 2 3 4 5 
o K. In de wijk heerst een dorpse sfeer 1 2 3 4 5 

 
28. Zijn u of één of meer van uw huisgenoten lid van een vereniging in Nootdorp (YN/YD)/ 

Pijnacker (TP)? 
o 1. Sportvereniging 
o 2. Geloofsgemeenschap 
o 3. Muziekvereniging/ koor 
o 4. Anders, namelijk…………………….. 
o 5. Nee 

 
29. Doet u (en/of uw eventuele partner) wel eens een van de onderstaande activiteiten met of 

voor (een van) uw buurtgenoten? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 
 

o 1. Boodschappen  
o 2. (tuin)Gereedschap (uit)lenen 
o 3. Huisdieren verzorgen 
o 4. Helpen bij autopech of computerproblemen 
o 5. Vervoer aanbieden 
o 6. Helpen met klussen 
o 7. Op de kinderen passen 
o 8. Meehelpen met buurtbarbecue/-feest 
o 9. Auto (uit)lenen 
o 10. Planten water gegeven 
o 11. Huissleutel in bewaring geven 
o 12. Geen activiteiten met/voor buurtgenoten  

 
30. Wat vindt u van de betrokkenheid van de wijkbewoners bij uw wijk op een schaal van  

1 (niet betrokken) tot 10 (zeer betrokken)?  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
31. Hoe prettig vindt u uw wijk in het algemeen op een schaal van  

1 (zeer onprettig) tot 10 (zeer prettig)?  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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32. Gaat u binnen twee jaar verhuizen? 
 

o 1. Ja 
o 4. Misschien/ weet nog niet 
o 5. Nee      Ga naar vraag 38 

 
33. Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn om te verhuizen? (één antwoord) 

 
o 1. Gezondheid/ behoefte aan zorg  
o 2. Studie 
o 3. Werk 
o 4. Woning 
o 5. Woonomgeving 
o 6. Overlast van bewoners in de buurt 
o 7. Betere bereikbaarheid (openbaar vervoer, uitvalswegen) 
o 8. Minder parkeerdruk (auto kwijt kunnen in de buurt) 
o 9. Architectonische kwaliteit 
o 10. Dichter bij familie, vrienden of kennissen wonen 
o 11. Anders, namelijk………………………… 
 

34. Zou u een woning in een nieuwbouwwijk in overweging nemen?  
Zeker niet(=1), misschien(=2), zeker wel(=3), ja(=4) nee(=5)  

 
1  2  3  4  5 

 
35. Moet de gewenste woning bij voorkeur liggen:  

 
o 1. In het centrum 
o 2. Op 15 minuten of minder lopen van het centrum van de woonplaats 
o 3. Op meer dan 15 minuten lopen van het centrum, maar niet aan de rand van de 

woonplaats 
o 4. Aan de rand van de woonplaats 
o 5. In landelijk gebied met verspreide bebouwing 
o 6. Geen voorkeur 

 
36. Ligt de door u gewenste woning bij voorkeur in een buurt waar met name gewoond wordt 

of heeft u een voorkeur voor een buurt waar veel voorzieningen aanwezig zijn, zoals 
winkels, scholen en zorgvoorzieningen?  

 
o 1. Buurt waar met name gewoond wordt  
o 2. Buurt met meer voorzieningen 
o 3. Geen voorkeur 
 

37. Waar gaat de voorkeur naar uit wat betreft de grootte van de nieuwe woonplaats?  
o 1. Naar een dorp of woonplaats tot 10 duizend inwoners 
o 2. Naar een dorp of woonplaats tot 20 duizend inwoners 
o 3. Naar een kleine stad van 20 tot 50 duizend inwoners  
o 5. Naar een middelgrote stad van 50 tot 100 duizend inwoners 
o 6. Naar een grote stad van 100 duizend inwoners of meer 
o 7. Geen voorkeur 
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38. Wat zijn de drie belangrijkste kenmerken van de door u meest gewenste woonomgeving? 
 

o 1. Veel groen  
o 2. Voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen 
o 3. Waterrijk  
o 4. In de buurt van scholen  
o 5. Nabijheid de (agrarische) natuur 
o 6. Goed bereikbaar met de auto 
o 7. Een hoogwaardige openbaar vervoer halte 
o 8. Ruim opgezet 
o 9. Uitgaansgelegenheden op loopafstand 
o 10. Voldoende mogelijkheden voor ontmoeting 
o 11. Auto voor de deur 
o 12. Speelgelegenheden 
o 13. Schoon 
o 14. Veilig 

 
39. Als u zou mogen kiezen naar wat voor type woning gaat uw voorkeur dan uit?  
 

o 1. Appartement 
o 2. Woning in een rij 
o 3. Twee-onder-een-kap woning 
o 4. Vrijstaande woning 

 
40. Welke sfeer (max 3) van de woonomgeving past het beste bij uw persoonlijke voorkeur? 
 

o 1. Gezellig   
o 2. Rust 
o 3. Levendig 
o 4. Overzichtelijk    
o 5. Hectisch 
o 6. Natuurlijk 
o 7. Stedelijk 
o 8. Dorps 
o 9. Hechte gemeenschap    
o 10. Multicultureel 
o 11. Sociale controle 
o 12. Individualistische instelling 
o 13. Ruimdenkend 
o 14. Rijk aan tradities 
 

41. Hoeveel kamers heeft de door u meest gewenste woning?  
o 1. Aantal kamers: ………………………… 
 

42. Woont u het liefste in een bestaand of een nieuw huis 
  
o 1. Nieuw 
o 2. Bestaand 

 
43. Waar gaat uw voorkeur naar uit voor wat betreft de buitenruimte bij de woning?  

 
o 1. Balkon 
o 2. Veranda 
o 3. Terras/ steiger 
o 4. Tuin 
o  



 94 

44. Wat voor uitstraling zou de door u meest gewenste woning moeten hebben?  
 

o 1. Monumentaal/ oud (bv: oude woonboerderij) 
o 2. Klassiek/ statig (bv: oude notariswoning) 
o 3. Traditioneel/ authentiek (vb: jaren dertig woning) 
o 4. Nieuw maar in oude stijl  
o 5. Eigentijds (bv: met kap) 
o 6. Modern (bv: met een plat dak) 
o 7. Zichtbaar duurzaam (bv: met grasdak of zonnepanelen)  
o 8. Anders, namelijk……………………………… 

 
45. Van welk materiaal is de door u meest gewenste woning in hoofdzaak gebouwd?  

 
o 1. Baksteen 
o 2. Hout 
o 3. Staal en glas 
 

46. Heeft u schoolgaande kinderen op de basisschool? Zo ja, Hoeveel? 
 

o 1. Ja. Aantal:……………………………………… 
o 2. Nee       Ga naar vraag 49 
 

47. Waar gaan uw kinderen naar de basisschool? (eventueel meerdere antwoorden mogelijk) 
 

o 1. Ypenburg (YN/YD)/ Tolhek (TP) 
o 2. Dorpskern Nootdorp 
o 3. Dorpskern Pijnacker 
o 4. Delfgauw (YN/YD)/ Berkel (TP) 
o 5. Den Haag 
o 6. Delft (YN/YD)/ Rotterdam (TP) 
o 7. Anders, namelijk……………………………….. 
 

48. Wat is de belangrijkste reden dat uw kind daar naar school gaat? (één antwoord) 
 

o 1. Afstand 
o 2. Type school/ onderwijs 
o 3. Kwaliteit van het onderwijs 
o 4. Anders, namelijk……………………………….. 

 
49. Heeft u of uw partner een betaalde baan?  

 
A. Uzelf 

            
B. Partner 

o 1. Ja  
o 2. Nee  

o 1. Ja 
o 2. Nee           (2 x Nee: Ga naar vraag  52)  

 
50. Wat is het werkadres van u en/ of uw partner? 
 

A. Uzelf:           B. Partner: 
o 1. Den Haag 
o 2. Nootdorp 
o 3. Pijnacker 
o 4. Delfgauw 
o 5. Delft 
o 6. Zoetermeer 
o 7. Rotterdam 
o 8. Elders, namelijk………… 

o 1. Den Haag 
o 2. Nootdorp 
o 3. Pijnacker 
o 4. Delfaguw 
o 5. Delft 
o 6. Zoetermeer 
o 7. Rotterdam 
o 8. Elders, namelijk…… 
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51. Hoe gaan u  en/ of uw partner meestal naar het werk? (één antwoord per persoon)
 

A. Uzelf:           B. Partner:  
o 1. Werkt thuis 
o 2. Lopend 
o 3. Fiets/ bromfiets/ scooter 
o 4. Openbaar vervoer 
o 5. Auto/ motor 
o 6. Anders, namelijk………. 

o 1. Werkt thuis 
o 2. Lopend 
o 3. Fiets/ bromfiets/ scooter 
o 4. Openbaar vervoer 
o 5. Auto/ motor 
o 6. Anders, namelijk………. 

 
52. Waar doet u uw dagelijkse boodschappen 
 

o 1. Winkelcentrum Ypenburg (YN/YD)/ Albert Heijn lapwijkseweg (TP) 
o 2. Parade Nootdorp 
o 3. Centrum Pijnacker 
o 4. Centrum Delfgauw 
o 5. Den Haag 
o 6. Elders, namelijk……………………….. 

 
53. Wat voor type huishouden heeft u? 
 

o 1. Alleenstaand       
o 2. Samenwonend/ getrouwd zonder kinderen   
o 3. Samenwonend/ getrouwd met kinderen 
o 4. Eenoudergezin 
o 5. Anders, namelijk……………………………….. 
 

54. Wat is de nationaliteit van u en uw (eventuele) partner 
 

A. Uzelf:           B. Partner:  
o 1. ……………. o 1……………... 
 

55. Wat is de hoogst voltooide opleiding van u en uw (eventuele) partner 
 

A. Uzelf:           B. Partner:  
o 1. Basis-, Middelbaar onderwijs 
o 2. HBO/ WO 

o 1. Basis-, Middelbaar onderwijs 
o 2. HBO/ WO

 
56. Kunt u aangeven in welke klasse het netto maandinkomen van uw huishouden  

(uzelf + uw eventuele partner) valt? 
 

o 1. minder dan € 1000,- 
o 2. € 1000,- tot € 1500,- 
o 3. € 1500,- tot € 2000,- 
o 4. € 2000,- tot € 2500,- 
o 5. € 2500,- tot € 3000,- 
o 6. € 3000,- tot € 3500,- 
o 7. € 3500,- tot € 4000,- 
o 8. Meer dan € 4000,- 
o 9. Weet niet 
 

57. Wat is uw postcode  
 

o 1. Postcode:    
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58. Hoe heet de buurt waarin u woont? 
o 1……………….. 
 

59. Wat is uw geslacht en van uw (eventuele) partner 
 

A. Uzelf:           B. Partner:  
o 1. man 
o 2. vrouw 

o 1. man 
o 2. vrouw 

 
60. Wat is uw leeftijd en de leeftijd van uw (eventuele) partner 
 

A. Uzelf:           B. Partner:  
o 1. ………….. 
o 2. ………… 
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Overzicht gecompleteerde tabellen 

 
Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Landelijke omgeving (46%) Het dorp Nootdorp (39%) Het dorp Pijnacker (32%) 

Afstand tot het werk (26%) Goede bereikbaarheid (29%) Familie/ vrienden (28%) 

Nabij grote steden (26%) Nabij grote steden (25%) Nabij grote steden (22%) 

Anders (22%) Landelijke omgeving (17%) Afstand tot het werk (21%) 

Goed bereikbaarheid (17%) Afstand tot het werk (17%) Landelijke omgeving (21%) 

Nabijheid familie/ vrienden (17%) Nabijheid familie/ vrienden (14%) Anders (21%) 

Het dorp Nootdorp (6%) Anders (12%) Goed bereikbaarheid (7%) 

Karakter van de wijk (5%) Karakter van de wijk (7%) Karakter van de wijk (5%) 

   

Tabel 5.2.1+ De meest genoemde redenen voor bewoners om in Ypenburg De Bras en De Venen, respectievelijk 

Tolhek te gaan wonen  

  
Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Uitstraling woning (55%) Woninggrootte (41%) Woninggrootte (43%) 

Sfeer woonomgeving (48%) Sfeer woonomgeving (41%) Buitenruimte (32%) 

Buitenruimte (38%) Uitstraling woning (29%) Uitstraling woning (32%) 

Woninggrootte (31%) Anders (23%) Anders (25%) 
Opzet buurt (9%) Buitenruimte (16%) Sfeer woonomgeving (17%) 
Bevolking buurt (5%) Voorzieningen in de wijk (13%) Opzet buurt (11%) 
Voorzieningen in de wijk (3%) Opzet buurt (10%) Bevolking buurt (5%) 
Anders (3%) Bevolking buurt (4%) Voorzieningen in wijk (3%) 

   
Tabel 5.2.2+ De meest genoemde redenen om het huis te kopen/ huren 

 
Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Groen/ water (55%) Voorzieningen (35%) Ruimte (32%) 

Smalle straatjes (25%) Groen/ water (22%) Groen/ water (29%) 

Veel verschillende woningen (8%) Anders (De hoven) (8%) Verschillende woningen (20%) 

Ruimte (6%) Ruimte (13%) Anders (16%) 

Anders (6%) Anders (11%) Smalle straatjes (2%) 

Aanwezigheid voorzieningen (0%) Verschillende woningen (8%) Voorzieningen (1%) 

 Smalle straatjes (3%)  

Tabel 5.3.3+ Meest kenmerkend aan de woonomgeving volgens de bewoners  

 
Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Gebrek aan voorzieningen(43%) Contact met buren(38%) Contact met buren(46%) 

Contact met buren(32%) Geen (32%) Verkeersveiligheid (26%) 

Architectuur woningen(28%) Gezelligheid(25%) Gezelligheid (24%) 

Sociale controle(10%) Sociale controle(17%) Sociale controle(21%) 

Binding met de buurt(10%) Verkeersveiligheid (17%) Geen(18%) 

Verkeersveiligheid (19%) Architectuur woningen(16%) Binding met de buurt(16%) 

Gezelligheid(14%) Binding met de buurt(15%) Gebrek aan voorzieningen(15%) 

Geen(12%) Mogelijkheden ontmoeting (6%) Mogelijkheden ontmoeting (5%) 

Mogelijkheden ontmoeting (5%) Gebrek aan voorzieningen(2%) Architectuur woningen(5%) 

Tabel 5.4.1+ De meest genoemde buurtkenmerken die aan een dorp doen denken  
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Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Groen woonomgeving(57%) Geen 60%) Nabij agrarische natuur(36%) 

Nabij agrarische natuur(32%) Groen woonomgeving(23%) Groen woonomgeving(29%) 

Rust(29%) Rust(19%) Geen(35%) 

Geen(19%) Nabij agrarische natuur(15%) Rust (28%) 

Afgelegen ligging(17%) Gezonde buitenlucht(9%) Gezonde buitenlucht(28%) 

Slechte bereikbaarheid (15%) Afstand voorzieningen(6%) Afstand voorzieningen(14%) 

Gezonde buitenlucht(14%) Ruimte(4%) Ruimte(10%) 

Afstand voorzieningen(14%) Afgelegen ligging(2%) Afgelegen ligging(6%) 

Ruimte( 9%) Slechte bereikbaarheid (0%) Slechte bereikbaarheid (4%) 

Tabel 5.4.2+ De meest genoemde buurtkenmerken die aan het platteland doen denken  

 
Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Auto’s op straat(36%) Bereikbaarheid(67%) Auto’s op straat(37%) 

Instelling bewoners(36%) Aanwezige voorzieningen(33%) Bereikbaarheid(29%) 

Dichte bebouwing (33%) Dichte bebouwing(31%) Instelling bewoners(28%) 

Geen(31%) Loopafstanden(28%) Geen(24%) 

Bereikbaarheid(13%) Instelling bewoners(28%) Dichte bebouwing(20%) 

Levendigheid(6%) Auto’s op straat(26%) Aanwezige voorzieningen(10%) 

Gevoel van veiligheid(6%) Levendigheid(23%) Levendigheid(7%) 

Aanwezige voorzieningen(3%) Gevoel van veiligheid(6%) Loopafstanden(7%) 

Loopafstanden(2%) Geen(3%) Gevoel van veiligheid(5%) 

Tabel 5.4.3+. De meest genoemd buurtkenmerken die aan de stad doen denken  
 

 Brasserhout De Venen Tolhek 

Buurtkenmerken ontevreden tevreden ontevreden tevreden ontevreden tevreden 

 tot zeer tot zeer tot zeer tot zeer tot zeer tot zeer 

 ontevreden tevreden ontevreden tevreden ontevreden tevreden 

       

Grootte woning 3% 85% 4% 81% 9% 76% 
Architectuur 

woning 9% 78% 10% 65% 18% 48% 
Grootte 

buitenruimte 9% 77% 38% 39% 9% 70% 
Hoeveelheid 

groen/ water 3% 89% 19% 51% 20% 57% 
Bevolking buurt 14% 45% 30% 25% 11% 53% 
Ligging tov 

buitengebied 5% 83% 6% 72% 13% 62% 
Nabijheid winkels 38% 26% 3% 88% 36% 31% 
Verkeersveiligheid 23% 38% 28% 51% 10% 54% 
Sociale veiligheid 8% 55% 20% 49% 8% 56% 
Rust in de buurt 8% 68% 29% 48% 5% 62% 
Uiterlijk van de 

buurt 9% 62% 12% 70% 16% 57% 
Aantrekkelijkheid 

kinderen groot 

brengen 3% 62% 13% 48% 6% 68% 
Ligging nabij grote 

centra 8% 71% 3% 84% 2% 82% 

       

Tabel 6.1.1+  Mate van tevredenheid over de verschillende buurtkenmerken  
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Brasserhout De Venen Tolhek 

   

Huissleutel in bewaring(66%) Gereedschap (uit)lenen(59%) Huissleutel in bewaring(70%) 

Planten water geven(59%) Huissleutel in bewaring(48%) Planten water geven(64%) 

Gereedschap (uit)lenen(49%) Planten water geven(48%) Gereedschap (uit)lenen(59%) 

Huisdieren verzorgen (37%) Helpen autopech/computer(35%) Op de kinderen passen (43%) 

Op de kinderen passen (26%) Huisdieren verzorgen (33%) Auto (uit)lenen (43%) 

Auto (uit)lenen (26%) Helpen met klussen (29%) Huisdieren verzorgen (33%) 

Vervoer aanbieden (23%) Geen activiteiten(25%) Helpen autopech/computer(34%) 

Helpen met klussen (20%) Auto (uit)lenen (23%) Helpen met klussen (30%) 

Helpen autopech/computer(20%) Vervoer aanbieden (23%) Vervoer aanbieden (27%) 

Helpen buurtbarbecue(20%) Op de kinderen passen (23%) Boodschappen (22%) 

Geen activiteiten(19%) Boodschappen (19%) Helpen buurtbarbecue(13%) 

Boodschappen (14%) Helpen buurtbarbecue(13%) Geen activiteiten(17%) 

   

Tabel 6.2.1+ Meest genoemde activiteiten met of voor buurtgenoten  

 



 102 

 


