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Voorwoord 
 
 
 
 
Amsterdam presenteert zich internationaal als cultureel brandpunt en als kennisstad. In 
veel steden is een tendens zichtbaar waarbij de stedelijke ambities steeds sterker zijn 
gericht op een hoogwaardig economisch en cultureel profiel. In Amsterdam ontluikt de 
discussie over de vraag of de economische en culturele ambities niet ook een bepaalde 
beleidsaandacht vereisen in de sfeer van het wonen in de stad. Kort door de bocht: kan 
Amsterdam de kenniswerkers, die voor de kennisstad zo belangrijk zijn, voldoende 
passende huisvesting bieden?  
 
Deze rapportage verschaft een eerste verkenning van het bovengenoemde vraagstuk. 
Amsterdam is daarbij in internationaal vergelijkend perspectief geplaatst. Er werden zes 
ambitieuze Europese steden geselecteerd die zijn onderzocht op de mate waarin zij hun 
culturele en economische ambities doorvertalen in beleid ten aanzien van de 
woningmarkt, bepaalde groepen op de woningmarkt en de ontwikkeling of transformatie 
van woonmilieus in de stad. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Bestuursdienst van de gemeente 
Amsterdam. We hebben voor adviezen dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en 
inzichten van onze collega’s aan de Universiteit van Amsterdam en aan de universiteiten 
in de onderzochte steden. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Maarten de Boer van 
de Bestuursdienst van de gemeente Amsterdam voor zijn heldere commentaar op 
concepten van deze eindrapportage. 
 
 
Martijn Arnoldus 
Sako Musterd 
 
Amsterdam Study Centre for the Metropolitan Environment AME 
Universiteit van Amsterdam 
Amsterdam, 4 maart 2002 
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1 Inleiding 
 
 
 
 
Amsterdam heeft grote ambities. Op economisch en cultureel gebied is beleid gericht op 
het binnenhalen van hoogwaardige (internationale) bedrijvigheid zoals hoofdkantoren 
van internationale organisaties. Amsterdam profileert zich zowel nationaal als 
internationaal als cultureel centrum en, met als enige Nederlandse stad twee 
universiteiten, als een brandpunt voor kennisverzameling. Zowel in binnenland als in de 
internationale arena is Amsterdam al jaren een ondernemende stad. 
 
Bij dit te waarderen streven naar een economisch en cultureel vitale stad lijkt het echter 
alsof wel eens wordt vergeten dat zo’n vitale stad ook een plaats is waar gewoond wordt. 
Amsterdam is een stad met een zeer diverse stedelijke bevolking. De Amsterdammers 
leven in uiteenlopende soorten huishoudens, zijn van alle leeftijden, van allerlei etnische 
komaf en werkzaam in zeer verschillende beroepen tegen eveneens zeer verschillende 
inkomens. Dit lijstje kan moeiteloos langer gemaakt worden. Waar het om gaat is aan te 
geven dat de persoonlijke kenmerken van de Amsterdamse inwoners sterk verschillen. 
 
De diversiteit van de stedelijke bevolking vertaalt zich ook in een breed spectrum aan 
woonvoorkeuren. Amsterdammers ambiëren allemaal in meer of mindere mate een 
bepaald soort woning en een bepaald soort woonomgeving. De elementen woning en 
fysieke en sociale woonomgeving kunnen worden samengevat in de term ‘woonmilieu’. 
De heterogene bevolking van Amsterdam heeft, kortom, behoefte aan uiteenlopende 
woonmilieus. Woonwensen zijn bovendien dynamisch en niet statisch; de woonwensen 
veranderen in de tijd.  
 
Voor de gemeente Amsterdam, die een belangrijke zeggenschap heeft bij de ontwikkeling 
van woonmilieus in de stad, is het belangrijk om inzicht te hebben in de vraag naar 
woonmilieus. Dat wil overigens niet zeggen dat woonmilieuontwikkeling zonder meer 
volledig aan die vraag zou moeten voldoen. Bovendien is het twijfelachtig of vraag en 
aanbod werkelijk volledig op elkaar zijn aan te sluiten. Waarschijnlijk blijft een zekere 
spanning tussen de vraag naar, en het aanbod van woonmilieus altijd bestaan – 
woonvoorkeuren veranderen nu eenmaal sneller dan de starre gebouwde omgeving.  
 
Toch zal een stad rekening moeten houden met woonvoorkeuren van haar (potentiële) 
bewoners. Groeiende mobiliteit en gestegen welvaart hebben er voor gezorgd dat veel 
huishoudens een grotere keuzevrijheid hebben om zelf een woning en een woonomgeving 
uit te zoeken. Het belang van een herkenbare identiteit van woonmilieus neemt daardoor 
toe. Voor steden als Amsterdam, die actief bezig zijn met de toekomstige ontwikkeling 
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van de stad, is het daarom van belang zich telkens af te vragen voor wie nu eigenlijk 
woningen gebouwd (moeten) worden. 
 
Wie het in de eerste alinea beschreven streven naar de kennisstad in het achterhoofd 
houdt, zou kunnen verwachten dat Amsterdam zich ook qua woonmilieuontwikkeling in 
zekere mate richt op de voor de verwezenlijking van de vitale kennisstad zo belangrijke 
kenniswerkers. Het is immers bekend dat bedrijven en investeerders huisvesting van hun 
werknemers vaak gebruiken als criterium bij locatiekeuze. Bovendien wordt ook wel 
andersom geredeneerd: bedrijven voelen zich aangetrokken tot plaatsen waar het 
gewenste arbeidspotentieel aanwezig is. De kennis- en culturele sector kennen daarnaast 
vaak een behoorlijk aandeel aan jonge, startende ondernemers, artiesten, kunstenaars en 
de kenniswerkers van de toekomst: studenten. Van steden die zich evenals Amsterdam 
richten op hoogwaardige economische en culturele activiteiten kan verwacht worden dat 
aandacht bestaat voor de mensen die deze activiteiten verrichten of in de toekomst zullen 
verrichten. In dit verband mogen de mogelijkheden van wat minder draagkrachtige 
bewoners (bijvoorbeeld de studenten), die voor de toekomst van de (kennis)stad van 
belang zijn, dus geenszins over het hoofd gezien worden. 
 
Een doorsnee stadswandeling leert dat in Amsterdam zowel relatief weinig woonmilieus 
voor het hogere segment zijn gecreëerd als woonmilieus en woonruimte voor startende 
kleine huishoudens met een smalle beurs. Het grootste deel van de woningvoorraad 
bestaat uit goedkopere sociale huurwoningen die bestemd zijn voor degenen die al een 
zekere woongeschiedenis achter de rug hebben. 
 
Er dringt zich hier een discrepantie op. Amsterdam is immers een stad die wordt 
gekenmerkt door veel werkgelegenheid in hoogwaardige zakelijke dienstverlening en 
door veel hoger onderwijs, met een aanzienlijk potentieel aan hooggeschoold personeel 
en studenten met een zeer beperkt inkomen. Het aanbod aan woonmilieus lijkt echter 
maar matig afgestemd te zijn op deze groepen bewoners. 
 
Deze constatering roept de vraag op of aanpassingen gewenst zijn in de manier waarop 
Amsterdam met woonmilieuontwikkeling omgaat. Het is echter lastig om vast te stellen 
hoeveel woningen of woonmilieus dan voor de genoemde groepen gebouwd zouden 
moeten worden. Bovendien is niet duidelijk wat de consequenties zouden zijn voor 
andere groepen op de woningmarkt. Zou de ontwikkeling van een nader te bepalen 
omvang aan nieuwe hoogwaardige woonmilieus de druk op bestaande hoogwaardige 
woonmilieus in de binnenstad, en vervolgens ook op de aangrenzende 19e eeuwse gordel 
kunnen verlichten? Of leidt het vergroten van het aanbod juist tot versnelling van 
‘gentrification’ of soortgelijke processen? Deze vragen kunnen ook omgekeerd worden 
gesteld. Leidt beleid waarin men zich in belangrijke mate nog richt op de laagste 
inkomensgroepen met een zekere woongeschiedenis, niet tot stilstand of achteruitgang 
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ten opzichte van andere steden, waardoor op langere termijn een zwakkere economische 
en culturele positie wordt bewerkstelligd? 
 
Met name deze laatste vraag wijst op het belang van een internationaal vergelijkend 
perspectief. In een vergelijking kan onderzocht worden in hoeverre in andere steden zich 
vergelijkbare situaties voordoen als in Amsterdam. Op wat voor soort woonmilieus wordt 
daar de nadruk gelegd? In hoeverre is er in die steden een koppeling tussen de inzet om 
hoogwaardige economische en culturele activiteiten binnen te halen en de ontwikkeling 
van woonmilieus? Een vergelijking kan inzicht geven in de positie die Amsterdam in 
internationaal opzicht inneemt met betrekking tot de geschetste woonmilieukwestie. Het 
kan bovendien kennis vergroten van bepaalde ‘best practices’ als het gaat om 
woonmilieuontwikkeling. 
 
Het vooronderzoek waarvan dit rapport verslag doet, is er op gericht om een eerste 
verkennende vergelijking te maken tussen Amsterdam en een aantal buitenlandse steden. 
Daarbij zijn steden geselecteerd die zich net als Amsterdam internationaal profileren met 
als doel om hoogwaardige economische en eventueel culturele bedrijvigheid aan te 
trekken. Daarbij wordt in veel gevallen gerefereerd aan het toenemend belang van 
kennissectoren voor het economisch productieprofiel van de stad.  
 
In dit onderzoek zijn naast Amsterdam zes andere Europese steden onderzocht. Het 
betreft Barcelona in Spanje, Genève in Zwitserland, Londen in het Verenigd Koninkrijk, 
Milaan in Italië, München in Duitsland en de Franse hoofdstad Parijs. Qua internationale 
profilering behoeven Londen en Parijs nauwelijks toelichting. Barcelona is sinds de 
campagne om de Olympische Steden van 1992 naar de Catalaanse hoofdstad te brengen 
een stad met grote nationale en internationale ambities. In Genève zijn tal van 
hoofdkantoren van internationale (gouvernementele en niet-gouvernementele) 
organisaties gevestigd. Milaan behoort tot de meest dichtbevolkte stedelijke gebieden van 
Europa en is een internationaal centrum voor zakelijke dienstverlening. München 
beleefde in afgelopen halve eeuw een belangrijke economische groei en de stad 
presenteert zich tegenwoordig vooral als een internationale mediastad. 
 
De internationale profilering van de genoemde steden betekent impliciet dat deze steden 
ook een magneetwerking nastreven op hoogopgeleide werknemers die veelal goede tot 
zeer goede inkomens zullen hebben en op jonge starters op de arbeids- en woningmarkt. 
De vraag die centraal wordt gesteld in dit onderzoek is in hoeverre steden hun (veelal 
economische en culturele) ambities of toekomstvisies vertalen in beleidsaandacht die 
uitgaat naar (her)ontwikkeling van woonmilieus in de stad of naar bepaalde groepen op 
de woningmarkt. Het onderzoek is vanwege de korte looptijd nadrukkelijk voorgesteld als 
een verkennend onderzoek.  
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Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee wordt allereerst dieper ingegaan 
op de problematiek die in deze inleiding is geïntroduceerd. Er wordt vanuit theoretisch 
perspectief een nadere uitleg en onderbouwing gegeven van het idee dat woonmilieus een 
niet te verwaarlozen element vormen bij het streven van steden als Amsterdam naar de 
economische en culturele top. 
 
De hoofdstukken drie tot en met het acht bevatten de feitelijke presentatie van de zes 
onderzochte buitenlandse steden. Voor elk van de steden wordt nagegaan of er 
aanwijzingen zijn dat zich in de betreffende stad ‘mismatches’ voordoen tussen de vraag 
naar en het aanbod van woonmilieus. In algemene zin is bekeken hoe lokale of andere 
betrokken overheden omgaan met de ontwikkeling van woonmilieus, en of er een bewust 
verband bestaat tussen beleid op het gebied van wonen en de ambities op het 
economische en culturele vlak. Dat beleid beperkt zich niet alleen tot de feitelijke bouw 
van woningen of woongebieden, maar omvat bijvoorbeeld ook maatregelen die worden 
genomen om huisvesting van bepaalde groepen te bevorderen.  
 
In het negende hoofdstuk worden conclusies getrokken over de bevindingen in de zes 
onderzochte steden. De vraag naar de koppeling tussen ambities en beleid op het gebied 
van wonen wordt beantwoord en er wordt specifiek ingegaan op de consequenties van de 
onderzoeksresultaten voor de discussies die in Amsterdam worden gevoerd over de 
aangevoerde woonmilieuproblematiek. 
 
De gebruikte data zijn grotendeels ter plaatse verzameld en betreffen voor een belangrijk 
deel geschreven documentatie. Daarnaast is informatie verkregen via medewerkers van 
universiteiten in de zes steden en in bepaalde gevallen via medewerkers van lokale 
overheden. In de meeste gevallen was het mogelijk te beschikken over de meest recente 
statistische gegevens. Het merendeel van deze gegevens is afkomstig van gemeentelijke, 
regionale en nationale bureaus voor de statistiek. Daarnaast zijn cijfers afkomstig van 
gespecialiseerde, en soms eenmalige onderzoeken. 
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2 Stedelijk wonen en woonmilieuontwikkeling 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de in de inleiding geopperde argumentatie dat 
van steden als Amsterdam, die grote ambities nastreven, verwacht mag worden dat zulk 
streven ook op de een of andere manier terugkeert in de houding ten aanzien van 
ontwikkeling van woonmilieus. Om wat meer inzicht te krijgen in de redenatie achter 
deze veronderstelling is het noodzakelijk om een korte, soms wat theoretisch getinte 
beschouwing te geven van het gebruik van de term ‘woonmilieu’. Dit begrip heeft veel te 
maken met een verschuivende benadering van de vraag naar woonruimte. Enkele 
tientallen jaren terug werd de woningvraag vooral in kwantitatieve termen gevangen, 
maar tegenwoordig lijkt een grote belangstelling te bestaan voor kwalitatieve eisen die 
personen of huishoudens aan de woning en de woonomgeving stellen.  
 
Allereerst wordt daarom ingegaan op de aard van deze verschuiving in benadering en 
wordt een koppeling gelegd tussen deze verschuiving naar een kwalitatieve vraag en 
enkele maatschappelijke processen die op Amsterdam en andere steden van grote invloed 
zijn of zijn geweest. Vervolgens wordt de vraag gesteld hoe deze kwalitatieve 
vraagbenadering in verband moet worden gebracht met de toekomstige 
woonmilieuontwikkeling in steden zoals Amsterdam. Daarbij wordt tevens een kort 
overzicht gegeven van de haken en ogen die aan het begrip ‘woonmilieu’ kleven. 
 
 
2.1 Van kwantiteit naar kwaliteit en de heropleving van de stad 
 
Nederland kende, evenals veel andere Europese landen, al voor de Tweede Wereldoorlog, 
maar zeker ook in een lange periode daarna een groot tekort aan woningen. Amsterdam 
heeft daar zeer sterk mee te maken gehad. Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw 
was de woningbouw gericht op een vaak grootschalige ontwikkeling van nieuwe 
woonwijken. De stijl van die wijken kenmerkte zich dikwijls door gestapelde hoogbouw. 
 
Het woningtekort was niet het eenduidige gevolg van een groeiende bevolking. Er vond 
ook gezinsverdunning plaats, waardoor het aantal zelfstandige huishoudens sterk toenam 
en de vraag naar woningen groeide. Het waren vooral jonge mensen die bij hun ouders uit 
huis trokken en zelfstandige woonruimte zochten. Aan de andere kant van de 
leeftijdspiramide bleven ouderen vaker en langer zelfstandig wonen. Voor de steden was 
echter vooral de toename van jonge huishoudens van belang, omdat veel daarvan 
trachtten in de stad een woning te bemachtigen. 
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Tegenover deze selectieve migratie naar de stad toe tekende zich, iets later dan in 
sommige andere landen, in toenemende mate ook een selectieve migratiestroom af van 
huishoudens die de stad verlieten. De stijgende mobiliteit en welvaart zorgden ervoor dat 
de mogelijkheden voor mensen werden verruimd om zelf hun woonplek uit te zoeken. 
Men kon verder van het werk gaan wonen en door stijgende koopkracht konden meer 
woonwensen worden vervuld. De suburbanisatie is een van de duidelijkste exponenten 
van die nieuwe keuzemogelijkheden. Vooral gezinnen met jonge kinderen vertrokken uit 
de steden om een woning in een minder dichtbebouwde en rustigere omgeving te 
betrekken. De suburbanisatie was een duidelijk teken dat met de verruimde 
keuzemogelijkheden de kwaliteit van de woonomgeving een belangrijkere rol begon te 
spelen. 
 
In Nederland reageerde de rijksoverheid in eerste instantie met een beleid dat erop gericht 
was de uitstroom uit de steden geordend te laten verlopen. Onder de noemer van de 
‘gebundelde deconcentratie’ werd ontwikkeling van woongebieden in de randgemeenten 
van de steden gestimuleerd. Later werden bepaalde suburbane kernen, die vaak verder 
van de grote steden aflagen aangewezen als groeikernen om de uitstroom uit de steden op 
te vangen. Pas in de jaren zeventig werd een nationaal beleid ingezet dat er op gericht 
was de uitstroom uit de steden te beperken door de kwaliteit van de woningvoorraad in de 
steden te verbeteren. Dit werd het tijdperk van de ‘stadsvernieuwing’ en later van de 
‘stedelijke vernieuwing’, maar internationaal gezien was het tij voor de steden inmiddels 
al op een andere manier aan het keren. 
 
Leegloop van de steden was verre van een exclusief Nederlands verschijnsel. Talloze 
Westerse steden kregen, zij het niet gelijktijdig, te maken met de bovenbeschreven 
selectieve migratiestromen. Buitenlandse overheden waren echter lang niet altijd even 
actief als de Nederlandse om beleid te richten op het structureren of tegengaan van deze 
leegloop van steden. Toch is een zeer groot aantal voorbeelden te noemen van steden 
waar ook zonder intensief overheidsingrijpen de woonfunctie zich begon te herstellen. 
Vooral in de Angelsaksische wereld kwamen processen op gang van ‘gentrification’, 
waarbij met name de middenklasse in de steden terugkeerde. 
 
Deze ‘gentrification’ processen vormden een teken dat er wel degelijk vraag was naar 
wonen in een stedelijke omgeving. De gevreesde leegloop van de steden bleef nationaal 
en internationaal gezien uit. De wijze waarop de heropleving van het stedelijke wonen 
zich manifesteerde en tot op heden manifesteert, lijkt echter naar tijd en plaats te 
verschillen en is zeker niet altijd onbetwist. Processen als gentrification brachten 
namelijk meestal ook binnenstedelijke migratie op gang. De zittende bewoners van de 
gentrificerende wijken werden door het proces uiteindelijk vaak verdreven. Stijgende 
prijzen zetten verdringingsprocessen in gang waardoor zittende bewoners min of meer 
gedwongen werden te verhuizen. Maar veel van hen wilden ook verhuizen omdat ze zich 
in hun eigen buurt niet meer thuis voelden. 
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Het is vooral door deze spanningen die gentrificationachtige processen veroorzaakten dat 
overheden niet altijd alleen maar enthousiast hebben gereageerd op dergelijke relatief 
‘spontane’ heroplevingen van het stedelijk wonen. Terwijl sommige overheden het proces 
vooral de vrije loop lieten, waren er ook die probeerden de gentrification binnen bepaalde 
grenzen te houden door bijvoorbeeld maatregelen te nemen voor de minder welgestelde 
bewoners. Het compleet tegenovergestelde kwam en komt overigens ook voor; in 
bepaalde gevallen is van overheidswege geprobeerd om de voorwaarden te scheppen voor 
gentrification. 
 
Wat de precieze mechanismen onder gentrification ook mogen zijn, het proces heeft een 
ontegenzeggelijke invloed gehad op de wijze waarop zowel binnen als buiten de overheid 
over stedelijk wonen wordt gedacht. Op veel plaatsen luidde gentrification een min of 
meer spontane heroplevende interesse voor het wonen in de stad in, waarbij de nieuwe 
bewoners er veel aan was gelegen een bepaalde stedelijke atmosfeer te creëren die bij hun 
woonvoorkeur paste. Bovendien identificeerden de gentrifiers zich zeer sterk met de stad 
als een plek waar ook gewoond wordt. 
 
In Nederland, en in het bijzonder in Amsterdam, is gentrification op grote schaal tot 
dusverre niet voorgekomen. De Jordaan zou als voorbeeld genoemd kunnen worden als 
een wijk waar hogere inkomensgroepen het stedelijk wonen hebben herontdekt. Maar 
uiteindelijk is de Nederlandse en Amsterdamse overheid altijd wat huiverig geweest om, 
juist vanwege de dreigende verdringingseffecten, spontane gentrificationachtige 
processen de vrije loop te laten. Desondanks vertaalt de vraag naar stedelijk wonen zich 
ook in Amsterdam in prijsniveaus van grond en woningen. Inmiddels kan zelfs niet meer 
gesproken worden van een eentoppige woningmarkt waarvan de top in suburbaan gebied 
ligt, maar bestaan ten minste tweetoppige woningmarkten waarbij de hoogste prijzen zich 
voordoen in hoogwaardige suburbane gebieden én in de stedelijke centra (Meulenbelt, 
1997). 
 
De interesse in het wonen in een stedelijke omgeving bestaat en is divers. Ondanks de 
nog steeds voortdurende selectieve migratie naar en uit de stad (zie figuur 2.1 voor een 
overzicht van het vestigingsoverschot naar leeftijdscategorie in Amsterdam) is de 
stedelijke bevolking sterk gedifferentieerd. De stad trekt mensen met allerlei 
verschillende inkomens, opleidingsniveaus, beroepen, et cetera. Kennelijk bestaat er 
onder een breed spectrum aan mensen een voorkeur om in de stad te wonen. 
 
Juist die diversiteit aan bewoners en woonvoorkeuren geeft het spanningsveld aan waarin 
stedelijke overheden moeten handelen. Er moeten onvermijdelijk keuzes gemaakt  
worden ten aanzien van de ontwikkeling van woningen en woonomgevingen in de stad, 
waarbij het risico bestaat dat ontwikkelen voor de ene ‘stadsbewoner’ ten koste gaat van 
een andere. Het besef is doorgedrongen dat een vraag naar stedelijk wonen bestaat onder 
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een zeer diverse populatie aan (potentiële) stedelingen. Die mensen hebben niet allemaal 
dezelfde woonwensen, en waar enkele decennia terug het kwantitatieve tekort aan 
woningen nog grotendeels de agenda bepaalde, wordt de woningvraag tegenwoordig 
steeds meer in kwalitatieve termen bezien en bediscussieerd. In dat verband wordt nog al 
eens de term ‘woonmilieus’ gehanteerd. 
 
Figuur 2.1: Vestigingsoverschot naar leeftijdscategorieën in Amsterdam, 2000 
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Bron: O+S, Bureau voor Onderzoek en Statistiek Amsterdam. 
 
 
In de volgende paragraaf wordt dit begrip nader belicht. Het is daarbij voor het verdere 
betoog belangrijk om in het achterhoofd te houden dat er een grote vraag is naar 
woningen in een stedelijke omgeving en dat die vraag afkomstig is van een breed 
spectrum aan huishoudens.   
 
 
2.2 Woonmilieus en stedelijke leefstijlen 
 
De Amsterdammer van vandaag is in veel opzichten de Amsterdammer van enkele 
decennia terug niet meer. Processen zoals demografische veranderingen, immigratie en 
de veranderende economische situatie hebben er toe bijgedragen dat bepaalde kenmerken 
van Amsterdamse huishoudens behoorlijk zijn veranderd. Er zijn bijvoorbeeld veel meer 
eenpersoonshuishoudens te vinden in de stad. Buitenlandse immigratie uit zowel rijke als 
armere landen heeft gezorgd voor een grotere culturele heterogeniteit in de stad en door 
economische voorspoed is de koopkracht van veel huishoudens sterk toegenomen. 
Kortom, er zijn nieuwe Amsterdammers in de stad gekomen die in bepaalde opzichten 
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verschillen van de reeds aanwezige Amsterdammers, maar ook zijn de kenmerken van de 
zittende bevolking aan verandering onderhevig. 
 
Toch delen de meeste Amsterdammers en potentiële Amsterdammers de voorkeur om in 
een stedelijke omgeving te wonen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat ze een sterke 
economische binding met de stad hebben (men werkt of studeert er), of doordat er een 
belangrijke sociale binding in de stad bestaat – de stad heeft immers ook een functie als 
ontmoetingsplaats (zie Van Diepen & Musterd, 2001). Het grote aandeel jonge 
eenpersoonshuishoudens in Amsterdam hangt wat dat betreft niet alleen samen met de 
relatief grote hoeveelheid kleinere woningen in de stad, maar voor een belangrijk deel 
ook met het feit dat de stad het toneel biedt waar het sociale leven van deze mensen zich 
kan ontvouwen. De vaak jonge mensen die eenpersoonshuishoudens vormen zijn immers 
sterk naar buiten toe georiënteerd. Bij huishoudens met kinderen ligt de indeling van tijd 
heel anders, daar wordt in de regel veel meer tijd binnen het huishouden doorgebracht. 
 
Van deze op de stad georiënteerde personen zou men kunnen stellen dat ze er een 
‘stedelijke leefstijl’ op na houden. Op de precieze invulling van het populaire maar uiterst 
lastig te hanteren begrip ‘leefstijl’ zal hier niet al te diep ingegaan worden. De term wordt 
hier tezamen met het aanhangsel ‘stedelijk’ gebruikt om aan te geven dat al deze mensen 
op de een of andere manier op de stad zijn georiënteerd en dat ook tot uiting laten komen 
in hun voorkeur om in een stedelijke omgeving te wonen. Zoals aangegeven wordt deze 
groep gekenmerkt door een grote diversiteit aan persoonlijke kenmerken en 
achtergronden.  
 
Woonwensen verschillen. Het is een heikel punt van discussie in hoeverre bepaalde 
individuele kenmerken van personen of huishoudens direct dan wel indirect van invloed 
zijn op woonvoorkeuren, maar bepaalde aanwijzingen daarover zijn wel te geven. 
Kenmerken van huishoudens kunnen bijvoorbeeld iets zeggen over de behoefte van die 
huishoudens aan bepaalde voorzieningen in de nabije omgeving. Zo is het min of meer 
vanzelfsprekend dat huishoudens met jonge kinderen behoefte hebben aan 
kinderdagverblijven of scholen in de buurt. Daarnaast zullen deze huishoudens blij zijn 
met buitenspeelplaatsen in de omgeving. Uitvoerige besprekingen van dergelijke relaties 
tussen persoonlijke of huishoudenskenmerken en woonvoorkeuren zijn terug te vinden in 
Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars (1991; 1992).  
 
Een andere dimensie aan woonvoorkeuren behelst de meer symbolische waarde van de 
woning en woonomgeving. Er wordt wel betoogd dat woning en woonomgeving 
belangrijker worden als statussymbolen, of als elementen waarmee identiteit kan worden 
geuit en waar identiteit aan kan worden ontleend. De Wijs-Mulkens (1999) benadrukt de 
expressieve zijde van het wonen, waarbij zij overigens veel waarde hecht aan de manier 
waarop bewoners hun woning en woonomgeving zelf gestalte geven. Deze expressieve 
zijde, die verbonden is aan identiteit, is zeker ook belangrijk. De voorkeur om in de stad 
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te wonen is immers lang niet altijd (alleen maar) pure noodzaak – het wonen in de stad 
geldt ook als een bepaald identiteitsbeeld. In dat opzicht is stedelijk wonen een specifieke 
stijl van leven. 
 
De differentiatie van woonwensen wordt regelmatig in verband gebracht met het begrip 
‘woonmilieu’. In de meest gebruikelijke definitie omvat het woonmilieu niet alleen 
kenmerken van de woning zelf, maar tevens van de fysieke en sociale woonomgeving. 
Daarbij kan gedacht worden aan de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen, de 
ruimtelijke opbouw van een wijk en de sociale samenstelling ervan. Het begrip biedt 
derhalve een instrument waarmee getracht wordt woonwensen ten aanzien van woning en 
woonomgeving te combineren. Maar het gebruik van de term is niet zonder problemen. 
 
Het is niet altijd duidelijk op welke wijze een woonmilieu afgegrensd moet worden. In 
een studie van Dignum et al. (1991) wordt Amsterdam in zijn geheel als een woonmilieu 
opgevat. In een iets eerdere studie van Hoffschulte en Musterd (1989) wordt een 
typologie ontwikkeld waarbij in Amsterdam zeven verschillende woonmilieus worden 
onderscheiden. Vrij recent bracht het Ministerie van VROM (1997) een 
woonmilieutypologie uit voor heel Nederland. Daarbij zijn wijken ingedeeld naar de mate 
van centrumligging en de mate waarin de wijken te kenmerken zijn door stedelijk of 
dorps, dan wel landelijk wonen. 
 
De wijze waarop deze typologieën worden vastgesteld wisselt eveneens sterk. Soms 
worden variabelen gehanteerd die betrekking hebben op relatief ‘objectieve’ 
meetgegevens (bijvoorbeeld: woningdichtheid, bouwjaar van woningen, aanwezige 
voorzieningen). In andere gevallen berust de typologie ten dele op beleving van de 
bewoners. Bij de door VROM gehanteerde typologie zijn bewoners bijvoorbeeld 
gevraagd naar perceptie van hun woonomgeving. 
 
Het precieze definiëren en afbakenen van woonmilieus is methodologisch dus geen 
eenduidig proces. Voor dit verkennende onderzoek is het echter niet noodzakelijk om 
nieuwe woonmilieutypologieën te ontwikkelen – en dat is ook geen doelstelling. De 
centrale gedachte achter het concept is echter wel van belang. Woonmilieus omvatten 
meer dan alleen afzonderlijke woningen; ze omvatten een planologisch concept. Wanneer 
gesproken wordt over de ontwikkeling van woonmilieus wil dat zeggen dat er niet slechts 
woningen worden gebouwd of vernieuwd, maar dat er een planologische opzet is die 
rekening houdt met de wensen en behoeften van bepaalde groepen bewoners. Om bij het 
eerder gegeven voorbeeld van de gezinnen met kinderen te blijven, wil dit zeggen dat bij 
de bouw van woningen voor zulke huishoudens eveneens een infrastructuur wordt 
gepland die aansluit bij de behoeften die deze huishoudens hebben. Gedacht kan worden 
aan scholen en speelplaatsen in de buurt. 
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Het woonmilieu wordt aldus niet gezien als een instrument om de fysieke en sociale 
geleding van stedelijke gebieden in kaart te brengen, maar als een begrip waarmee het 
bestuderen van aandacht die overheden besteden aan woonwensen verbreed kan worden 
van de afzonderlijke woning naar woning en woonomgeving. Logischerwijs kan het 
begrip ‘woonmilieu’ dan betrekking hebben op zowel de stad (of beter: de kerngemeente) 
in zijn geheel of op variatie binnen de stad. 
 
Deze nadruk op het handelen van overheden leidt het betoog terug naar de vraag op 
welke wijze steden zoals Amsterdam moeten anticiperen op veranderende woonwensen. 
Bewoners hebben vaak nog enige invloed op de inrichting van hun woning, hoewel zeker 
in Nederland de ruimte uitermate beperkt is voor bewoners om zelf hun woning te (laten) 
bouwen. Zowel de fysieke als de sociale woonomgeving worden voor een belangrijk deel 
beïnvloed of zelfs bepaald door de ruimtelijke planning van de overheid. De gemeente 
Amsterdam heeft grote invloed op planning van zowel de woning zelf als van allerlei 
vormen van infrastructuur rond de woningen. Een stad die het wonen plant voor de 
toekomst zal een idee moeten hebben voor wie zij plant. 
 
 
2.3 Woonmilieus en het streven naar de kennisstad 
 
In de vorige paragrafen is een beeld geschetst van een veranderende maatschappelijke 
context en een veranderende bevolkingssamenstelling van Amsterdam en veel westerse 
steden meer in het algemeen. In deze paragraaf wordt het perspectief gericht op de 
toekomstige ontwikkeling van steden, en in het bijzonder de toekomst van Amsterdam. 
De vraag wordt gesteld op welke wijze toekomstige woonmilieuontwikkeling bezien 
moet worden binnen een context van bredere toekomstvisies op de stad. 
 
De samenstelling van de Amsterdamse bevolking is in veel opzichten al sterk veranderd 
ten opzichte van de stadsbevolking enkele decennia terug, maar ook in de toekomst zou 
die transformatie zich in sterke mate kunnen doorzetten. Amsterdam heeft ingezet op het 
binnenhalen van hoogwaardige bedrijven en wil zich bovendien profileren als kennisstad 
en centrum van culturele activiteit. Die twee ambities lijken overigens goed op elkaar aan 
te sluiten. 
 
Wanneer gekeken wordt naar de profielen van de werknemers die in de kennissectoren 
werken, dan valt op dat het in belangrijke mate gaat om hooggeschoolde werknemers die 
over het algemeen behoorlijk hoge inkomens hebben. De groei van de werkgelegenheid 
in de goedbetaalde sectoren is in Amsterdam overigens al jaren aan de gang (zie figuur 
2.2). Over de afgelopen vijf jaar vond de grootste groei plaats in de  zakelijke 
dienstverlening. Als wordt aangenomen dat Amsterdam er in slaagt en er in de toekomst 
in zal blijven slagen om deze hoogwaardige bedrijven aan te trekken, dan moet worden 
verwacht dat het profiel van de Amsterdamse bevolking zal veranderen, of dat op zijn 
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minst een aanzienlijk deel van de Amsterdammers hoog opgeleid zal zijn en een 
behoorlijk inkomen geniet. 
 
Het is niet te zeggen hoeveel van deze mensen uiteindelijk een woning buiten de stad 
zullen zoeken. Maar gezien de grote vraag naar woningen in de duurdere segmenten die 
zich nu al voordoet, is er geen enkele reden om aan te nemen dat geen van deze mensen 
een stedelijk woonmilieu zou prefereren. Waarschijnlijk zal een aanzienlijk deel in de 
stad willen wonen. Bovendien gaat het niet alleen om huishoudens die met een bedrijf 
meeverhuizen; met zijn twee universiteiten en verschillende instellingen voor hoger 
beroepsonderwijs kan Amsterdam voorzien in een aanzienlijke pool van hoogopgeleide 
starters op de arbeidsmarkt. Deze starters zijn vaak juist de jonge een- of 
tweepersoonshuishoudens die een stedelijke woonomgeving ambiëren.  
 
Figuur 2.2: Groei van de werkgelegenheid naar sectoren in Amsterdam, 1995–2000 
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Bron: O+S, Bureau voor Onderzoek en Statistiek Amsterdam. 
 
 
Het dilemma is duidelijk. Amsterdam heeft slechts een beperkt aanbod van woonmilieus 
die gericht zijn op de groepen die in haar toekomstvisies zo’n belangrijke plaats innemen. 
De woningvoorraad bestaat voor meer dan de helft uit sociale huurwoningen die bedoeld 
zijn voor mensen die al enige carrière op de woningmarkt gemaakt hebben. Door het 
krappe aanbod in het duurdere koopsegment treden verdringingseffecten op. Prijzen 
stijgen torenhoog en huishoudens die niet de stad uit willen en eigenlijk zouden moeten 
doorstromen naar duurdere woningen blijven noodgedwongen zitten in woningen die 
feitelijk niet hun voorkeur hebben. Zowel zittende bewoners als nieuwkomers hebben – 
in kwalitatief opzicht – te maken met een beperkt aanbod waardoor ook het doorlopen 
van een wooncarrière binnen Amsterdam wordt bemoeilijkt. 
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Het zou koffiedik kijken zijn om een schets te maken van hoe Amsterdam er over enkele 
tientallen jaren uit zou zien als zij haar huidige beleid ten aanzien van woonmilieus 
voortzet. Desalniettemin is het relevant om vooruit te kijken. In de eerste plaats dreigt 
woonmilieuontwikkeling altijd enigszins achter de feiten aan te lopen. Aanpassingen aan 
het woningbestand verlopen over het algemeen traag vanwege de inerte aard van de 
gebouwde omgeving. Gebouwen worden in principe voor lange tijd neergezet. In 
Amsterdam is de helft van de 371.092 woningen gebouwd voor 1960. Een kwart van alle 
woningen dateert zelfs van voor 1919.1 Ruimte voor nieuwbouw is in Amsterdam schaars 
en daar waar herontwikkeld wordt, gebeurt dat vaak in de vorm van het opknappen van 
bestaande panden waarbij de bestaande woonmilieus grotendeels intact blijven. 
 
Op de tweede plaats heeft Amsterdam nu al te maken te hebben met een toenemende 
vraag naar hoogwaardige woonmilieus en daaruit voortvloeiende problemen die mogelijk 
alleen maar erger worden als het aanbod achterblijft bij de vraag. Het lijkt er echter op dat 
in Amsterdam ideeën over toekomstige woonmilieuontwikkeling en een meer algemene, 
maar sterk economisch en cultureel getinte toekomstvisie langs elkaar heen bestaan. Er is 
wel een intentie om meer aandacht te richten op woonwensen van verschillende 
huishoudens, maar in absolute aantallen blijft de nieuwbouw in het duurdere segment 
beperkt, en ook studenten en starters op de woningmarkt hebben problemen bij het 
vinden van passende huisvesting. Blijft Amsterdam niet achter bij andere steden door 
zich slechts beperkt te richten op woonmilieus waar een groeiende behoefte aan lijkt te 
zijn? Ondermijnt Amsterdam daardoor niet op den duur haar economische en culturele 
positie? Maar omgekeerd: is het gewenst dat veel meer aandacht naar duurdere 
segmenten van de woningmarkt zou uitgaan? Zou dat niet ten koste gaan van de 
huishoudens die zich aan de onderkant van de woningmarkt bevinden? 
 
Dit zijn belangrijke vragen die uiterst gecompliceerd zijn en bijzonder lastig om te 
onderzoeken. In de vergelijking van de verschillende buitenlandse steden met Amsterdam 
wordt daarom een begin gemaakt met inventarisatie van de ontwikkelingen in die steden. 
Op die manier kan in elk geval een tipje van de sluier worden opgelicht over de positie 
die Amsterdam qua woonmilieus inneemt ten opzichte van deze buitenlandse steden. 
Zouden andere steden, die net als Amsterdam een toekomstvisie presenteren waarbij 
kennissectoren, broedplaatsen en hoogwaardige bedrijvigheid een belangrijke rol spelen, 
op een zelfde wijze omgaan met woonmilieuontwikkeling? Of wordt in die steden op een 
bepaalde manier wel een koppeling gemaakt tussen de algemene toekomstvisie en de 
woonmilieuontwikkeling? Deze vragen komen aan de orde in de volgende hoofdstukken. 
 

                                                 
1 Berekening op basis van gegevens O+S, Bureau voor Onderzoek en Statistiek Amsterdam, 2001. Let op: 
de gegevens hebben betrekking op het aantal woningen en niet op het aantal gebouwen dat dateert van een 
bepaalde periode. 
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Daarbij wordt de aandacht vooral gericht op de kerngemeenten van de betreffende steden 
– hoewel zal blijken dat een regionaal-stedelijke invalshoek in elke stad een rol speelt bij 
discussies over beleidsvorming. In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat er een 
veelzijdige vraag bestaat naar wonen in een stedelijke omgeving. Hoewel op velerlei 
wijze betoogd kan worden dat steden niet ophouden bij de grenzen van de centrale 
gemeente die in de meeste gevallen de naam van de stad draagt (de ‘gemeente’ 
Amsterdam), zijn het juist deze kerngemeenten die vaak de meest stedelijke uitstraling 
hebben, bijvoorbeeld doordat het stadscentrum er gelegen is. Hier komt nog even de 
expressieve zijde van het wonen om de hoek kijken; mensen die in een stedelijke 
omgeving willen wonen doelen daarmee vrijwel altijd op de centrale gemeente van de 
stad. Op het belang al dan niet over de grenzen van de kerngemeente heen te kijken zal in 
het laatste hoofdstuk opnieuw aandacht worden besteed. 
 
 
2.4 Structuur van het onderzoek 
 
Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden welke problematiek in deze 
verkennende studie aan de orde wordt gesteld. Hoe verhoudt de woonmilieuontwikkeling 
in Amsterdam zich tot die ontwikkeling in andere buitenlandse steden, in het bijzonder 
als gelet wordt op de ambities om een stad met een hoog sociaal-economisch profiel te 
zijn? Zoals eerder is aangegeven is hier niet de doelstelling geformuleerd om een 
gedetailleerd antwoord op deze vraag te geven, maar om een indruk te geven van de 
richting waarin het antwoord gezocht moet worden. De structuur van de rapportage is 
voor alle zes onderzochte buitenlandse steden als volgt. 
 
Allereerst wordt ingegaan op de context waarbinnen de ontwikkeling van woonmilieus in 
de steden bezien moet worden. Zoals eerder betoogd hebben alle onderzochte steden 
duidelijke ambities met betrekking tot het binnenhalen van internationale bedrijvigheid. 
Iedere stad wordt daarom ingeleid met een kort overzicht van de wijze waarop de 
betreffende stad zich naar buiten toe profileert. Daarbij wordt tevens aandacht besteed 
aan het sociaal-economisch profiel van de stad. Voorts gaat aandacht uit naar de 
bestuurlijke context van de steden om een indruk te geven van de speelruimte die de 
steden hebben om zelf woonmilieus te ontwikkelen. 
 
Het tweede deel van de behandeling van de steden is gericht op de huidige woonsituaties 
in de steden. Hierbij wordt feitelijk de vraag centraal gesteld in hoeverre zich in de steden 
(mis)matches voordoen tussen de vraag naar en het aanbod van woningen en 
woonmilieus. Aan de hand van zo recent mogelijke data worden de bevolking en de 
woonmilieus van de onderzochte steden ruwweg in kaart gebracht. Nogmaals dient 
opgemerkt te worden dat er geen poging is ondernomen om een nieuwe 
woonmilieutypologie samen te stellen. Wel is voor zover mogelijk aansluiting gezocht bij 
bestaande studies over de respectievelijke steden. 
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De reeds in gang gezette, en de geplande toekomstige ontwikkeling van woonmilieus 
vormen de centrale aandachtspunten van het derde gedeelte van de stedenbeschrijvingen. 
Hierbij komt de hamvraag aan de orde welke prioriteiten lokale overheden hebben met 
betrekking tot woonmilieuontwikkeling en of die prioriteiten aansluiten bij de feitelijke 
situatie in de stad. Er zijn twee wegen bewandeld om enig licht te werpen op deze vraag.  
 
Ten eerste is een inventarisatie gemaakt van huidige en reeds geplande toekomstige 
nieuwbouw- en herstructureringsprojecten. Het is niet de opzet om van die projecten een 
overzicht te geven, maar om aan te stippen wat voor soort woonmilieus daar gecreëerd 
worden en wat voor soort bewoners men daarmee op het oog heeft.  
 
De ontwikkeling van woonmilieus is echter niet de enige manier waarop steden kunnen 
inspelen op woonbehoefte. Naast de inventarisatie van ontwikkeling van woongebieden 
wordt daarom ook een indicatie gegeven van beleid dat specifiek is gericht op bepaalde 
doelgroepen op de woningmarkt (bijvoorbeeld mensen met lage inkomens of bepaalde 
beroepsgroepen). Zulk beleid is er in de regel op gericht om de woonsituatie van deze 
mensen te verbeteren, of om de toegang tot bepaalde woningen, woonmilieus of locaties 
in de stad te vergroten. 
 
Meer inzicht in de ontwikkeling van woonmilieus en het voorkomen van beleid dat 
gericht is op specifieke groepen op de woningmarkt is een eerste stap in de richting van 
beantwoording van de vraag op welke manier een stad als Amsterdam de problematiek 
rond woonmilieuontwikkeling kan aanpakken. In het negende hoofdstuk worden  
conclusies getrokken uit de bevindingen in de buitenlandse steden. 
 
Een enkele methodologische noot is hier nog op zijn plaats. De beschikbaarheid van data 
wisselde nog al per stad. Er is steeds geprobeerd om de meest recente data te verkrijgen, 
wat niet betekent dat alle gegevens betrekking hebben op het jaar 2000 of 2001. De meest 
recente data zijn in bepaalde gevallen toch al enkele jaren oud. Wanneer duidelijke 
indicaties bestaan dat deze data significant afwijken van de huidige situatie of 
ontwikkelingen is dit aangegeven. 
 
Tot slot een opmerking over de meetniveaus waarop de data betrekking hebben. Veelal 
waren gegevens voorhanden die betrekking hebben op buurt- of stadsdeelniveau zodat 
ruimtelijke spreidingspatronen weergegeven kunnen worden. Er is echter ook een 
hoeveelheid data waarvan het laagste meetniveau dat van de gemeente is. Aan de hand 
van die gegevens is het helaas niet mogelijk om binnengemeentelijke spreidingspatronen 
zichtbaar te maken. Ook hier geldt dat zoveel mogelijk geprobeerd is om via andere 
wegen toch indrukken te krijgen van variatie op subgemeentelijk niveau. 
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3 Barcelona 
 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Barcelona is de hoofdstad van de regio Catalonië in het noordoosten van Spanje. In de 
Ciutat de Barcelona, de gemeente Barcelona wonen ruim 1,5 miljoen van de pakweg 6 
miljoen inwoners van Catalonië. De stad heeft in de afgelopen tien tot vijftien jaar een 
behoorlijke metamorfose ondergaan door talloze stedelijke vernieuwingsplannen. 
Bovendien is in Barcelona van alles in het werk gesteld om de stad naar buiten toe te 
promoten. 
 
Die drang om de stad internationaal op de kaart te zetten is terug te voeren op de periode 
van democratische hervormingen rond het einde van de jaren 1970 (McDonogh, 1999). 
Barcelona kreeg toen meer mogelijkheden om zich af te zetten tegen het gecentraliseerde 
bestuur in Madrid, en ging een pro-Europese koers varen. De kandidatuur voor de 
Olympische Spelen van 1992 vormde een hoogte-, maar zeker geen eindpunt in de 
internationale aspiraties van de stad. Een aanvraag om na de Spelen ook als Europese 
culturele hoofdstad te worden erkend haalde het niet – die titel ging naar Sevilla. In 
Barcelona had men inmiddels echter al een ander evenement gevonden om zich 
internationaal te kunnen blijven profileren. In 2004 treedt de stad op als gastheer van het 
Fòrum Universal de les Cultures, het Universele Forum van de Culturen, dat gedeeltelijk 
door de UNESCO wordt gefinancierd.1 
 
Hoewel de drang naar internationalisering van de stad in eerste instantie vooral een 
reactie was op de sterke bestuurlijke centralisering onder de dictatuur, is het streven 
inmiddels een doel op zichzelf geworden (zie McNeill, 1999). Internationale 
evenementen zoals de Olympische Spelen en het Fòrum Universal de les Cultures worden 
echter niet alleen gebruikt om de reputatie van Barcelona in het buitenland te sterken, 
maar worden ook aangegrepen voor grootschalige stedelijke vernieuwing. Stedelijke 
vernieuwing kan in dit verband gelezen worden zoals het begrip de laatste jaren in 
Nederland wordt gehanteerd: het gaat om vernieuwingsprojecten die zowel 
stadsvernieuwing omvatten in de klassieke zin van het woord, als gericht zijn op de 
economische en sociale pijler van de stad. De promotie van Barcelona als ‘sportstad’ is 
bijvoorbeeld gepaard gegaan met de bouw van sportfaciliteiten in wijken met een zwakke 
sociale infrastructuur en met verschillende subsidies om die faciliteiten ook voor minder 
draagkrachtigen toegankelijk te maken (Van den Berg et al., 2000). Stedelijke 

                                                 
1 De organisatie van het Forum houdt reeds lang een website bij met informatie over de voortgang van de 
voorbereidingen van het festival: www.barcelona2004.org  
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vernieuwing is ook in Barcelona meer dan alleen ‘stenen stapelen’, hoewel de fysieke 
pijler wel duidelijk de hoogste prioriteit heeft gekregen. 
 
Zodoende heeft de internationale profilering van Barcelona in de afgelopen tien tot 
twintig jaar duidelijke consequenties gehad voor de in de stad aanwezige woonmilieus. 
Transformatie van de stedelijke woongebieden is nog altijd volop in gang en het lijkt er 
niet op dat die ontwikkelingen de komende jaren zullen vertragen. Om te begrijpen wat 
voor soort transformaties zich voordoen, is het van belang enig zicht te hebben op de 
toekomstvisie die in Barcelona momenteel wordt nagestreefd met betrekking tot de stad. 
 
Een van de belangrijkste slogans die in het strategisch plan van de Ciutat de Barcelona 
wordt gebruikt is “Barcelona – ciutat del coneiximent”, vrij vertaald als “Barcelona – 
kennisstad” (Ajuntament de Barcelona, 1999b). De bestuurders lijken in te zetten op het 
idee dat de economie in toenemende mate afhankelijk is van kennis en 
informatievoorziening, en dat innovatie een belangrijke voorwaarde is voor economische 
groei. Vooral innovatie vereist een hoge mate aan creativiteit en die hoopt Barcelona te 
stimuleren door een cultureel heterogeen klimaat te scheppen. De facto wordt een koers 
gevaren waarbij de kennisstad de slogan is die bedrijvigheid moet aantrekken, en waarbij 
cultuur wordt gezien als de motor achter de kenniseconomie. 
 
De nadruk op cultuur spreekt zeer duidelijk uit het idee achter het Fòrum Universal de les 
Cultures. Toch zijn dergelijke festivals niet alleen een poging om bepaalde bedrijven, 
mensen of activiteiten aan te trekken. Een festival als het Fòrum wordt ook aangegrepen 
om de buitenwereld te laten zien dat Barcelona al een van cultuur overgoten kennisstad 
is. Barcelona is een stad die lang en relatief sterk gericht is geweest op industriële 
activiteiten, maar dat is aanzienlijk veranderd. Van de ruim 820.000 werkenden in de 
Ciutat de Barcelona, heeft bijna tachtig procent een baan in de tertiaire sector (zie tabel 
3.1). In de industrie zijn binnen de gemeente in totaal nog ruim 170.000 mensen actief. 
Hoewel deze sector in de laatste jaren in absolute aantal arbeidsplaatsen is gegroeid, 
neemt het belang ervan in relatief opzicht gestaag af. Opmerkelijk is verder de groei van 
de totale werkgelegenheid. In vier jaar tijd nam het aantal arbeidsplaatsen met 22 procent 
toe. Onder de tertiaire sector valt in de bovengebruikte indeling ook de overheidssector. 
De groei in de toeristische sector heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de groei 
van de tertiaire sector. 
 
Ongeveer tweederde van de arbeidsplaatsen in de Ciutat de Barcelona werd in 1996 
ingevuld door inwoners van de gemeente. Recentere gegevens zijn helaas niet 
voorhanden. Iets meer dan twintig procent van de in de Ciutat de Barcelona woonachtige 
beroepsbevolking werkte in dat jaar buiten de eigen gemeente. De interesse onder in 
Barcelona werkzame personen om ook in die gemeente te wonen is hoog; de concentratie 
van werkgelegenheid in de Ciutat de Barcelona, en in algemenere zin, het metropolitane 
gebied, blijkt een van de belangrijkste verklaringen voor de hoge vraag naar woningen in 
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het stedelijk gebied (Ajuntament de Barcelona, 1999a). Die vraag is in kwalitatief opzicht 
bovendien erg gedifferentieerd. Alvorens op die vraag en de woonmilieuontwikkeling 
verder in te gaan, is het behulpzaam om eerst aandacht te schenken aan de momenteel 
aanwezige woonmilieus in de stad. 
 
Tabel 3.1: Werkgelegenheid naar sectoren in de Ciutat de Barcelona, 1996-2000 
 1996 1997 1998 1999 2000 
sector aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %
primair 556 0,1 335 0,0 311 0,0 1166 0,1 1288 0,1 

secundair 
(industrie) 

124.889 18,5 127.710 18,1 126.232 16,9 126.904 16,3 128.315 15,6 

secundair 
(bouw) 

30.035 4,5 33.907 4,8 37.450 5,0 41.837 5,4 45.591 5,6 

tertiair 502.037 74,5 544.387 77,0 580.781 77,9 610.249 78,2 645.747 78,7 

onbekend 
 

16.634 2,5 277 0,0 688 0,1 39 0,0 32 0,0 

totaal 674.151 100,0 706.616 100,0 745.462 100,0 780.195 100,0 820.913 100,0 

Bron: Ajuntament de Barcelona 
 
 
3.2 Stedelijk wonen in Barcelona 
 
Wie Barcelona vanuit de lucht nadert, ontwaart een uitgestrekt stedelijk gebied waarin 
rode baksteen de boventoon voert. De kerngemeente Barcelona maakt duidelijk het 
centrum uit van een metropolitaan gebied waartoe, afhankelijk van de gehanteerde 
criteria, 26 tot 131 omliggende gemeenten worden gerekend (Font, 1997; Roca Cladera et 
al., 1997). De Ciutat de Barcelona is tot aan haar grenzen volgebouwd. 
 
Barcelona is dan ook een stad van hoogbouw. In 1995 woonde 96,1 procent van de 
inwoners van de Ciutat de Barcelona in appartementen.2 Over de gehele metropolitane 
regio is dit percentage weliswaar lager, maar nog altijd zeer hoog (84,4 procent). In de 
metropolitane regio woonde in 1995 slechts 3,4 procent van de bevolking in vrijstaande 
woningen. Voor de Ciutat de Barcelona is dat percentage zelfs verwaarloosbaar klein. 
 
Deze hoge percentages duiden er op dat mensen met allerlei verschillende achtergronden 
en kenmerken in een zelfde woningtype wonen. Appartementen zijn er dan ook in allerlei 
verschillende vormen en prijsklassen. Een grove indeling van woningen is recentelijk 
gemaakt ten behoeve van een woononderzoek van de Regio Catalonië (Generalitat de 
Catalunya, 2001). In dit onderzoek wordt een vijftal kwaliteitsklassen onderscheiden op 
basis van factoren zoals prijs, aanwezigheid van voorzieningen (lift, buitenruimte, 
                                                 
2 Statistische gegevens in de tekst zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig van de Ajuntament de Barcelona, 
Insitut d’Estadistica de Catalunya. 
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zwembad, e.d.) en de aanwezigheid van een conciërge of beveiliging. De verdeling van 
woningen over deze klassen in Barcelona is gegeven in tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2: Verdeling van woningen naar kwaliteit en regio, 20003 
  Geografisch gebied 
Kwaliteit Totaal 

(%) 
Barcelona (%) Metropolitane 

Regio (%)
Rest van Catalonië 

(%)
Hoog 4,3 3,2 3,8 6,0 

Midden-hoog 8,8 8,4 9,5 8,2 

Midden 72,3 67,1 73,0 75,3 

Midden-laag 12,3 14,8 13,3 9,3 

Laag 
 

2,2 6,5 0,4 1,1 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bron: Generalitat de Catalunya, 2001: bewerking van tabel 1, p. 15. 
 
De sociale huurwoningen worden in dat onderzoek gerekend tot de middenklasse. In 
vergelijking tot het ommeland heeft de Ciutat de Barcelona iets minder woningen van 
hoge kwaliteit, maar een stuk meer van lage kwaliteit. Veruit het grootste aantal 
woningen heeft een gemiddelde kwaliteit.  
 
In veruit de meeste gevallen is de woning eigendom van de bewoner. Zowel de 
particuliere als sociale huursector zijn, in lijn met de algemene situatie in heel Spanje, vrij 
klein (Pareja Eastaway & San Martin, 1999). Bovendien krimpt de sector in relatieve 
termen steeds verder in. In de periode 1990 tot 1995 daalde het percentage huurders in de 
metropolitane regio van 27 procent naar een kleine 23 procent. Dat betekent dat ruim 77 
procent van de bevolking van de metropolitane regio in een koopwoning woont. Slechts 
17,9 procent van de huizenbezitters had in 1995 de woning nog niet geheel afbetaald. 
 
Het hoge percentage eigenaren en het hoge percentage van mensen dat in een volledig 
afbetaalde woning woont, is voor een deel te verklaren uit het huisvestingsbeleid zoals 
dat enkele decennia terug werd gevoerd. Jarenlang is het kopen van woningen 
gestimuleerd door de regeringen in Madrid (Generalitat de Catalunya, 1997; Pareja 
Eastaway & San Martin, 1999). Dat beleid was gericht op de volle breedte van de 
woningmarkt; ook mensen met een smalle beurs zouden in staat moeten zijn om een huis 
te kopen. Met name in de jaren 1960 en de jaren 1970 werden op grote schaal goedkope 
koopwoningen gebouwd. 
 

                                                 
3 Enige voorzichtigheid met het interpreteren van deze tabel is geboden. Het onderzoek is gebaseerd op een 
steekproef van 600 woningen voor heel Catalonië. Hierdoor is het aantal waarnemingen in elk van de 
afzonderlijke regio’s niet groot. De verdeling van het aantal onderzochte woningen naar geografisch gebied 
is als volgt: Barcelona, 155; Metropolitane Regio, 263 en de rest van Catalonië, 182.  
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Dat betekent echter niet dat er in Barcelona geen stadsdelen zijn die door huurwoningen 
worden gedomineerd. Met name in de Ciutat Vella, de oude binnenstad van Barcelona, is 
de huursector nog prominent aanwezig; 54,4 procent van de inwoners van dit stadsdeel 
woonde in 1995 in een huurwoning. De bewoners van deze huurwoningen zijn veelal 
oudere, alleenstaande mensen met relatief beperkte financiële middelen.  
 
Een overzicht van de gemiddelde woningprijzen en huurprijzen van woningen per 
stadsdeel van Barcelona is gegeven in figuur 3.1. Uit de kaartjes blijkt dat in de aan de 
rand van de stad gelegen stadsdelen Sarrià-Sant Gervasi (gemiddelde grondprijs 2615 
€/m2) en Les Corts (gemiddelde grondprijs 2492 €/m2) gemiddeld genomen zowel de 
duurste koopwoningen als de duurste huurwoningen staan. Dit zijn de stadsdelen waar de 
meest luxueuze appartementen van Barcelona worden aangetroffen, en waar een groot 
deel van de nieuwbouw in de jaren 1980 plaatsvond. In de Ciutat Vella (gemiddelde 
grondprijs 1660 €/m2) behoren de koopwoningen gemiddeld tot de goedkoopste van 
Barcelona, terwijl de huurprijzen er over het geheel genomen niet uitgesproken laag zijn.  
 
Figuur 3.1: Gemiddelde woningprijzen in Barcelona, per stadsdeel, 2000  

Woningprijzen
(Euro's per m2)

1995 - 2175
1745 - 1995
1495 - 1745
1366 - 1495

Huurprijzen van woningen
(Euro's per m2 per maand)

7,00 - 7,50
6,00 - 7,00
5,00 - 6,00
4,62 - 5,00

 
Bron: op basis van Ajuntament de Barcelona, 2001.  
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De prijzen zijn in het afgelopen decennium behoorlijk gestegen. In de Ciutat de 
Barcelona werd voor een koopwoning in 1996 gemiddeld nog 1291 €/m2 betaald. In 2000 
was dat met ongeveer 60 procent gestegen tot 2061 €/m2. De grootste prijsstijgingen 
deden zich voor in de Ciutat Vella (ruim 92 procent, zie figuur 3.2). Dat is een uiting van 
de, ten dele inmiddels voltooide vernieuwingsprojecten in dat stadsdeel sinds halverwege 
de jaren 1980. In de volgende paragraaf zal op deze projecten nader worden ingegaan. De 
twee stadsdelen die qua prijs de ranglijst afsluiten, Nou Barris en Sant Andreu, zijn ook 
de districten waar de prijs de laatste jaren het minst is gestegen. Sant Andreu is 
traditioneel een stadsdeel met verschillende arbeiderswijken. Nou Barris was in de jaren 
1950 en 1960 het gebied waar veel goedkope woningen werden gebouwd voor de, 
voornamelijk Castilliaanse migranten die naar de stad kwamen. 
 
Figuur 3.2: Prijsontwikkeling koopwoningen, per stadsdeel, 1996–2000 

Stijging woningprijzen (%)
1996-2000

90,0 - 92,2
80,0 - 90,0
70,0 - 80,0
60,0 - 70,0
51,8 - 60,0

Sant Andreu

Nou Barris

 
Bron: op basis van Ajuntament de Barcelona, 1997; 2001. 
 
 
Deze prijsstijgingen hebben ook een meetbare invloed op de huishoudenssamenstellingen 
in Barcelona. Hoewel het gezin als traditionele huishoudensvorm in Spanje sowieso nog 
domineert, is er in Barcelona de laatste jaren een trend waarneembaar dat kinderen steeds 
langer thuis blijven wonen, met onder meer als gevolg dat het aandeel 
tweepersoonshuishoudens geleidelijk afneemt (Salvadó, 1998). Bovendien worden 
eenpersoonshuishoudens relatief vaker gevormd door alleenstaande vrouwen van hogere 
leeftijd, dan door jonge alleenstaanden. 
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De angst bestaat bij beleidsmakers dat op den duur veel jongeren de stad zullen verlaten 
(EARHA, 1996; Módenes Cabrerizo, 1997; Ajuntament de Barcelona, 1999a). De 
noodzaak om zo’n uittocht te verhinderen wordt onder meer beargumenteerd met het idee 
dat de jongeren cruciaal zijn voor een bloeiende economie in de toekomst (Ajuntament de 
Barcelona, 1999a). Dat roept de vraag op hoe in Barcelona wordt gedacht over 
toekomstige woonmilieuontwikkeling. 
 
 
3.3 Woonmilieuontwikkeling in Barcelona 
 
De bedoeling van deze paragraaf is om een indruk te geven van de prioriteiten in het 
beleid van de Ciutat de Barcelona ten aanzien van woonmilieuontwikkeling in de stad, en 
om te inventariseren welke motieven aan dat beleid ten grondslag liggen. Tevens wordt 
getracht een koppeling te leggen tussen de wijze waarop de stad streeft naar 
internationale profilering en de manier waarop over woonmilieuontwikkeling wordt 
gedacht. Er wordt niet beoogd om een gedetailleerde analyse te geven van beleid of van 
nieuwbouw- en vernieuwingsprojecten.  
 
Bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke planning en huisvesting zijn bij de 
democratisering van Spanje in hoog tempo gedecentraliseerd. De Ciutat de Barcelona 
heeft hierdoor een vrij fors instrumentarium om zelf de ontwikkeling van woonmilieus te 
sturen. De Regio Catalonië en de nationale staat zijn de twee andere belangrijke actoren 
die over bevoegdheden beschikken in de bovengenoemde sferen. Hierbij moet vooral 
gedacht worden aan algemene kaders (zoals streekplannen) waarbinnen de gemeente haar 
eigen beleid kan bepalen.  
 
Het is daarbij belangrijk om te vermelden dat de gemeente voor uitvoering van haar 
beleid, met name waar het gaat om nieuwbouwprojecten, in toenemende mate afhankelijk 
is van private partijen. Dat die actoren soms een grote invloed hebben op de uiteindelijk 
gerealiseerde woonmilieus kan geïllustreerd worden met het Olympisch Dorp. Het was 
aanvankelijk de bedoeling van de lokale overheid om ten minste de helft van de 
woningen als sociale huurwoningen te realiseren.4 Private ontwikkelaars voelden daar 
weinig voor, en uiteindelijk is in het Olympisch Dorp een woonmilieu ontstaan dat wordt 
gedomineerd door luxe appartementen. 
 
Tot 1986 bleven ingrepen in woonmilieus beperkt tot vernieuwingen op kleine schaal. Na 
de toekenning van de Olympische Spelen in dat jaar, veranderde de houding ten opzichte 
van stedelijke vernieuwing echter ingrijpend; er werden grootschalige vernieuwingen in 
gang gezet (Pareja Eastaway & Tapada Bertelli, 2001). In de stadsgedeelten Diagonal, 
Montjuic, Poble Nou en Vall d’Hebró werden Olympische terreinen gepland. De 
woningmarkt bleef niet onberoerd door de toenemende ondernemingslust: vijf jaar na 
                                                 
4 www.bcn.es  
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toekenning van de Spelen waren de huizenprijzen in Barcelona met 250% toegenomen 
(Barriero et al., 1993).  
 
De wijk Raval, onderdeel van de Ciutat Vella, was een van de eerste stadsdelen waar 
ingrijpende stadsvernieuwing gepland werd. Een korte evaluatie van de inmiddels 
uitgevoerde projecten leert dat vooral woonmilieus zijn gecreëerd die zijn gericht op de 
stedeling in de toekomstige cultureel diverse kennisstad Barcelona. In Raval was het 
aandeel alleenstaande ouderen relatief hoog, maar de nieuwe woningen en 
woonomgeving voldeden vaak volstrekt niet aan de wensen van deze mensen.5 Afgezien 
van de prijzen die hoger lager dan de over het algemeen voor lange tijd vastgestelde 
huurprijzen van de oude woningen, waren de woningen veel te groot. Daarnaast kond een 
deel van de zittende bewoners zich niet vinden in het feit dat de nieuwe 
appartementencomplexen waren afgeschermd (gesloten portieken, woonkamers 
georiënteerd op de binnentuin en dus zonder uitzicht op straat) van de openbare ruimte 
(McDonogh, 1999). Voor de oude bewoners liepen de private en publieke ruimte juist 
vaak in elkaar over; winkeltjes ‘claimden’ met allerlei uitzet de straat. 
 
De woonmilieus die in het nieuwe Raval werden gecreëerd waren veel meer gericht op 
mensen met een individualistische leefstijl. Dat is te begrijpen wanneer de achtergrond 
van de vernieuwingsprojecten duidelijk wordt gemaakt. Raval ligt in het oude centrum 
van Barcelona en dat wordt in de stadsvisies gezien als het culturele centrum van de stad. 
Er werd daarom ingezet op het creëren van een woonomgeving die allerlei doelgroepen 
van de culturele economie zou aantrekken: studenten, kunstenaars, artiesten, en jonge 
gentrifiers. Tegelijkertijd werd afgesproken dat de zittende bewoners nieuwe woonruimte 
zouden krijgen aangeboden binnen de eigen buurt, maar protesten van die groep tegen de 
vernieuwing bleven niet uit.  
 
Hoewel gentrification, zoals aangegeven in hoofstuk 2, vaak geassocieerd wordt met 
spontane upgrading van wijken, lijkt Barcelona in Raval voorwaarden te hebben willen 
scheppen om het proces in gang te zetten. Het gaat daarbij om een 
voorwaardescheppende vorm van gestuurde gentrificatie. De vraag is of er, afgezien van 
een bevolkingssamenstelling die veel weg zou hebben van gentrifiers, nog veel voor de 
gentrifiers zou zijn om te ‘vernieuwen’. Barcelona lijkt niet happig om het proces al te 
veel de vrije loop te laten. Dat is te illustreren met een ander stadsgedeelte waar 
momenteel ingrijpend wordt vernieuwd: Poblenou. 
 
Poblenou ligt in het stadsdeel San Martí en wordt gekenmerkt door oude, tegenwoordig 
ongebruikte industrieterreinen. Deze gebieden zijn in verval geraakt door de uit de stad 
vertrekkende industrie en zijn nu het aandachtscentrum van stedelijke vernieuwing in het 

                                                 
5 Dat betekent niet dat de overheid deze mensen uit de wijk wilde werken. De zittende bevolking had in 
principe recht op herhuisvesting in de buurt, en sommige bewoners waren juist erg blij met de vernieuwing 
van Raval (zie de casestudie op http://geographyfieldwork.com/elraval - stand februari 2002).  
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kader van het Fòrum Universal de les Cultures. In de wijk verrijzen op verschillende 
plaatsen culturele voorzieningen (onder meer een cultureel centrum, theaters, een 
vredescentrum en het ‘Digital Convention Centre’) en worden verschillende 
bedrijventerreinen ontwikkeld. Daarnaast worden appartementencomplexen gebouwd 
waarvan het gros in het duurdere segment. Genoemd moet worden het project Diagonal 
Mar, waar rond 1500 appartementen worden gebouwd die bedoeld zijn voor huishoudens 
met hoge inkomens (Ajuntament de Barcelona, 1994; 1999a).   
 
In Poblenou is op een beperkt aantal plaatsen al een ‘spontane’ gentrification op kleine 
schaal ontstaan. Bepaalde leegstaande fabrieksgebouwen zijn in bezit genomen door, 
onder meer, kunstenaars die er hun ateliers of bedrijfjes hebben ingericht. Toch is de 
Ciutat de Barcelona niet erg enthousiast gebleken over deze ontwikkelingen. Dat kan 
grotendeels worden verklaard uit de al bestaande plannen voor transformatie van het 
gebied. Veel van de gentrifiers van het eerste uur mogen dan ook niet blijven. De paar 
kunstenaars en artiesten die wel toestemming hebben gekregen om te blijven zullen hoe 
dan ook dure en luxe woonappartementen gebouwd zien worden (Gdaniec, 2000). 
Zogeheten ‘grassroots’  vernieuwing van de wijk is al bij voorbaat beperkt. 
 
De feitelijke vernieuwing of nieuwbouw van woningen of woonmilieus is niet de enige 
manier waarop Barcelona kan proberen zoekenden op de woningmarkt aan een passende 
woning of woonmilieu te helpen. De overheid kan ook concreet beleid uitstippelen dat 
specifiek op bepaalde groepen mensen is gericht. Dit groepsgerichte beleid is en was in 
Barcelona voornamelijk gericht op de onderkant van de woningmarkt (Generalitat de 
Catalunya, 1997; Esteban, 1998). Mensen met lage inkomens kunnen aanspraak maken 
op subsidieregelingen, en Barcelona wil zich vooral inzetten om te zorgen voor 
voldoende betaalbare woonruimte. Waar het een specifiek op bepaalde groepen gericht 
beleid betreft, gaat het vrijwel zonder uitzondering om de minst draagkrachtigen op de 
woningmarkt.  
 
Een groep die daar ook toe wordt gerekend zijn de jongeren (zie paragraaf 3.2). Zo is in 
buurt van de Diagonal-Prim, in het verlengde van Diagonal Mar aan de kust, de 
nieuwbouw van 1000 tot 1500 woningen gecombineerd met speciale subsidies op de 
prijzen om jonge mensen aan te trekken (Ajuntament de Barcelona, 1999b). Wellicht 
worden in de toekomst ook bepaalde universiteitsfaciliteiten in die buurt ondergebracht. 
Overigens is met opzet die buurt uitgekozen voor de goedkopere woningen voor 
jongeren; Diagonal-Prim is een sterk vergrijsde buurt.  
 
Barcelona is een evenementenstad geworden. De evenementen die worden georganiseerd 
zijn niet alleen bedoeld om Barcelona in het buitenland te promoten met als doel 
economisch gewin, maar worden ook aangegrepen als aanleiding voor stedelijke 
vernieuwingsprogramma’s. Overigens zullen de verschillende actiegroepen in plaats van 
‘aanleiding’ liever de term ‘excuus’ gebruiken, want de vernieuwingsprojecten zijn niet 
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onbetwist.  Het veelgehoorde argument van deze groepen is dat niet wordt vernieuwd 
voor de buurt maar voor de stad als geheel. 
 
Het is zeker waar dat de vernieuwingsprojecten geïnspireerd worden door een algemeen 
beeld dat bestaat over de stad in zijn geheel. Op de vraag in hoeverre dat indruist tegen 
zogeheten lokale belangen zal hier niet verder worden ingegaan. Wat echter 
geconcludeerd kan worden uit de bovengenoemde voorbeelden is dat de ontwikkelde 
woonmilieus niet altijd aansluiten bij de woonwensen van de mensen die in de 
aangepakte gebieden wonen. Dat is de spanning die kan ontstaan wanneer bestaande 
woonmilieus worden getransformeerd tot hele andere woonmilieus. 
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4 Genève 
 
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Genève is een stad die qua inwonertal niet erg groot is, maar wel tot aan haar grenzen is 
volgebouwd. De hoofdstad van het gelijknamige kanton is gelegen aan de zuidelijke punt 
van het Meer van Genève in het uiterste zuidwesten van Zwitserland. Uitbreiding van de 
stad wordt in het noorden bemoeilijkt door deze natuurlijke grens en in alle andere 
richtingen door de staatsgrens tussen Zwitserland en Frankrijk. Daarnaast ligt de stad in 
een institutioneel versnipperd landschap; het kleine kanton kent 45 gemeenten op een 
oppervlakte van 282 km2. Het kanton had in 2000 bijna 415.000 inwoners, waarvan er 
178.000 in de gemeente Genève (de Ville de Genève) woonden.1 
 
Ondanks het relatief lage inwonertal staat Genève bekend als een internationale stad. 
Talloze internationale gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties hebben hun 
hoofdkantoor in Genève en dat aantal stijgt nog steeds. Het begin van deze 
internationalisering wordt over het algemeen teruggevoerd op de stichting van het Rode 
Kruis door Henri Dunant in 1864. Het Rode Kruis was de eerste internationale 
organisatie met het hoofdkwartier in Genève. Na de Eerste Wereldoorlog werd het 
hoofdkwartier van de Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties, in Genève 
gevestigd. De Verenigde Naties kozen uiteindelijk Genève als de belangrijkste 
standplaats na New York. 
 
In 2000 hadden 188 aan de Verenigde Naties gelieerde missies hun kantoor in Genève, 19 
intergouvernementele organisaties, 174 niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en 
150 multinationals (République et canton de Genève, 2001b). Voor het kanton gold in 
1998 dat 84 procent van de werkgelegenheid in de tertiaire sector viel, en ongeveer 15 
procent in de secundaire. Ongeveer een procent van de werkgelegenheid werd gevormd 
door banen in de agrarische sector (tabel 4.1). Werkgelegenheid is in Genève weliswaar 
sterk op de dienstensector gericht, maar daarbinnen behoorlijk gedifferentieerd. Het gaat 
voor een belangrijk deel om hoogwaardige diensten waarvoor hoge kwalificaties worden 
gevraagd en hoge salarissen worden betaald.   
 
Het internationale karakter van Genève blijkt niet alleen uit de internationale organisaties 
die er gevestigd zijn, maar ook uit het grote aantal buitenlanders dat in Genève 
woonachtig is of er werkt. Zo’n 43 procent van de inwoners van de Ville de Genève had 

                                                 
1 Aantallen en percentages in de tekst zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig van  l’Office cantonal de la 
statistique Genève. 
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eind 2000 niet de Zwitserse nationaliteit. In het overige deel van het kanton Genève is dit 
percentage 33 procent. In het kanton werkten op dat moment een kleine 100.000 
buitenlanders. Van die buitenlandse werknemers woonde 31 procent in Frankrijk, waaruit 
blijkt dat Genève werk biedt aan bijna dertigduizend niet in Zwitserland woonachtige 
werknemers.2 
 
Tabel 4.1: Structuur van de werkgelegenheid in het kanton Genève, 1998 
Sector Aantal bedrijven Werkgelegenheid 
Primair* 531 3.157  

Secundair 3.017 36.409  

Tertiair 18.707 204.075  

 waarvan:   % 

 Handel  35.706 17 

 Diensten voor ondernemingen  30.169 15 

 Volksgezondheid  27.956 14 

 ‘Extraterritoriale activiteiten’  22.293 11 

 Financiën en verzekeringswezen  20.635 10 

 Educatie  15.681 8 

 Transport en communicatie  15.490 8 

 Hotels en restaurants  13.681 7 

 Openbaar bestuur  9.061 4 

 Overig  13.403 7 

*Meetjaar is 1995. 
Bron: OCSTAT; Canton de Genève, 2000. 
 
 
Met zo’n omvangrijke buitenlandse bevolking mag verwacht worden dat in de promotie 
van Genève als stad een zekere aandacht uitgaat naar wonen in Genève. Een steevast 
terugkerend, doch verre van uniek, element in de city marketing van Genève is de 
kwaliteit van het leven in de stad en het kanton. Daarbij wordt bij uitstek gerefereerd aan 
de natuurlijke ligging van de stad aan het Meer van Genève en aan de voet van de Alpen. 
Genève profiteert daarbij ook van het gunstige beeld dat van de Zwitserse 
landschappelijke schoonheid in het buitenland bestaat.3  Toch wordt juist opmerkelijk 
veel belang gehecht aan allerlei voorzieningen die veelal als typisch stedelijk worden 
aangemerkt: culturele instellingen als musea en theaters, goede opleidingsfaciliteiten, een 
uitgebreide gezondheidszorg en een uitgebreid aanbod aan winkels.4 De grote afwezige in 

                                                 
2 Berekeningen op basis van gegevens Office cantonal de la statistique de Genève. 
3 Het is in dit opzicht veelzeggend dat de internetpagina die gericht is op potentiële investeerders in Genève 
een link aanbeveelt naar een bedrijf dat vooral voor mensen met topinkomens bemiddelt bij immigratie en 
huisvesting in Zwitserland. De letterlijke tekst van die aanbeveling is: “Geneva company opens up 
Switzerland to the rich and the famous” (www.geneva.ch en www.switzerland.isyours.com - stand: februari 
2002). 
4 Zie bijvoorbeeld http://geneva.ch/SmartGeneva7.htm  (stand: februari 2002). 
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deze nadruk op de kwaliteit van het leven in Genève is de woning. De inzet om 
internationale bedrijvigheid aan te trekken is echter duidelijk. De door Amsterdam soms 
aangewende leus ‘de kleinste wereldstad’, wordt ook door Genève gebezigd (Dentan, 
1993). 
 
 
4.2 Stedelijk wonen in Genève 
 
Genève was tot diep in de negentiende eeuw een vrijwel geheel ommuurde stad. 
Fortificaties werden pas halverwege die eeuw afgebroken om de stad meer 
uitbreidingsmogelijkheden te geven. Maar Genève is nog altijd ingesloten door allerlei 
(institutionele) grenzen. De Ville de Genève kent door eeuwenlange beperkingen om de 
stad uit te breiden een lange traditie van verdichting; de momenteel overheersende bouw 
in het straatbeeld van Genève zijn appartementencomplexen van gemiddeld meer dan vier 
verdiepingen hoog. Van de kleine 180.000 inwoners van de gemeente woont het 
overgrote deel in een appartement. 
 
Wie in Genève een eengezinswoning prefereert zal al snel in een van de omliggende 
gemeenten op zoek moeten gaan. Er bestaat een opmerkelijke scheiding tussen 
woonmilieus in de Ville de Genève en de overige gemeenten van het kanton. Terwijl de 
Ville de Genève wordt gedomineerd door collectieve woongebouwen (dat wil zeggen, 
appartementen met een gemeenschappelijke entree en soms een gemeenschappelijke tuin) 
wordt een groot deel van de overige gemeenten gekenmerkt door ‘groene’ woonmilieus 
met eengezinswoningen (voor een deel vrijstaand) en een gering aantal voorzieningen.  
 
In figuur 4.1 wordt  een indruk gegeven van deze scheiding tussen woonmilieus. In de 
figuur is weergegeven hoeveel procent van de gebouwen die geheel of gedeeltelijk in 
gebruik zijn voor bewoning bestaat uit eengezinswoningen. Opgemerkt dient te worden 
dat hieruit geen conclusies getrokken mogen worden over het percentage huishoudens dat 
in een eengezinswoning woont. In de Ville de Genève is het percentage 
eengezinswoningen veruit het kleinste (10,6 procent). De aangrenzende gemeente 
Carouge volgt met 15,6 procent. In de andere gemeenten waar minder dan de helft van de 
woningen uit eengezinswoningen bestaat ligt dit percentage al een stuk hoger. 
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Figuur 4.2: Aantal eengezinswoningen als percentage van het totaal aantal 
gebouwen dat geheel of gedeeltelijk in gebruik is voor bewoning, in de gemeenten 
van het kanton Genève, peildatum 1-1-2000 

Aandeel eengezinswoningen
%

80 - 100  (12)
70 - 80  (12)
50 - 70  (15)
0 - 50   (6)

Ville de Geneve
Carouge

Meer van Geneve

 
Bron: eigen bewerking op basis gegevens Office cantonal de statistique de Genève, definitie 
eengezinswoningen: Etat de Genève, 1998b. 
 
 
Deze duidelijke scheiding tussen woonmilieus met hoge woningdichtheid in de Ville de 
Genève en open woonmilieus met lage woondichtheid in omliggende gemeenten betekent 
niet dat duurdere woningen met name buiten de Ville de Genève te vinden zijn. Juist 
doordat een discrepantie bestaat tussen aanwezige voorzieningen, met als zwaartepunt de 
kerngemeente Genève, mag verwacht worden dat de Ville de Genève aantrekkelijke 
woonmilieus biedt voor huishoudens die sterk op typisch stedelijke voorzieningen gericht 
zijn.  
 
Om een globaal beeld te geven van de concentratie van allerlei voorzieningen in de Ville 
de Genève is in figuur 4.2 de locatiequotiënt gegeven van gebouwen die geheel of 
gedeeltelijk een niet-woonfunctie hebben.5 Enige voorzichtigheid met het interpreteren 

                                                 
5 De locatiequotiënt is berekend als het percentage gebouwen met een niet-woonfunctie in een bepaalde 
gemeente gedeeld door het percentage gebouwen met een niet-woonfunctie in het gehele kanton. Een 
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van de kaart is geboden, omdat de gebouwen zeer uiteenlopende functies kunnen hebben. 
In de Ville de Genève, waar het percentage gebouwen met niet-woonfunctie twee maal zo 
hoog is als gemiddeld in het kanton, staan bijvoorbeeld veel overheidsgebouwen. Toch 
geeft de figuur een beeld van de spreiding van de niet-woonfuncties over het kanton. De 
Ville de Genève en de gemeente Carouge vormen duidelijk de zwaartepunten voor niet-
woonfuncties in het kanton. Zowel bedrijvigheid als overige voorzieningen zijn in die 
twee gemeenten oververtegenwoordigd in vergelijking tot de andere gemeenten. 
 
Figuur 4.2: Relatieve oververtegenwoordiging van gebouwen met (gedeeltelijk) een 
niet-woonfunctie in de gemeenten van het kanton Genève, peildatum 1-1-2000 

Locatiequotient gebouwen
met een niet-woonfunctie
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1.00 - 1.50   (3)
0.75 - 1.00   (7)
0.50 - 0.75   (14)
0.26 - 0.50   (19)

Meer van Geneve

Ville de Geneve (2,00)

Carouge (2,10)

 
Bron: eigen berekening op basis van gegevens Office cantonal de la statistique de Genève. 
 
 
Veruit de meeste inwoners van het kanton Genève huren hun woning. Iets meer dan een 
tiende van de huishoudens van het kanton woonde tegen het eind van de eeuw in een 
koopwoning. Een van de redenen voor het lage percentage eigenaren zijn de hoge 
bouwprijzen voor huizen (zie voor een uitgebreidere beschouwing Bender et al., 1997). 

                                                                                                                                                  
locatiequotiënt met een waarde hoger dan 1 duidt op een relatieve oververtegenwoordiging van gebouwen 
met een niet-woonfunctie, terwijl een locatiequotiënt met een waarde kleiner dan 1 wijst op een relatieve 
ondervertegenwoordiging van gebouwen met een niet-woonfunctie. 
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Begin 2000 moest voor een koopwoning tussen de 1540 €/m2 en  3176 €/m2 worden 
neergeteld (République et canton de Genève, 2001b). In tabel 4.2 worden de 
maandelijkse huurprijzen gepresenteerd van huurwoningen in de Ville de Genève en de 
overige gemeenten van het kanton, waarbij een verdere uitsplitsing is gemaakt naar het 
aantal kamers in de woning. Er waren helaas geen data voorhanden om een 
gedetailleerder beeld te geven van verschillen in prijzen binnen de Ville de Genève. 
 
Tabel 4.2: Gemiddelde maandelijkse huurprijs van woningen naar het aantal 
kamers, mei 2000* 
 Aantal kamers in de woning**
 1 2 3 4 5 6 

Ville de Genève 415 471 669 963 1154 1569 

Overige gemeenten 364 430 612 822 1000 1257 

Kanton Genève 408 457 649 898 1072 1414 

*Prijzen zijn afgerond op gehele Euro’s. 
**De woonkamer en keuken worden als twee aparte kamers gerekend. Een 4-kamerwoning heeft dus twee 
slaapkamers. 
Bron: Office cantonal de la statistique de Genève. 
 
 
Afgaande op het aantal kamers in de woning liggen de huurprijzen in de gemeente 
Genève tussen de 9 en 17 procent hoger dan in de rest van het kanton. Die prijzen stijgen 
bovendien door een zich aanspannende woningmarkt. Een indicatie daarvan geven de 
leegstandcijfers. In 1999 stond gemiddeld 1,33 procent van de woningen leeg. Op 1 juni 
2001 was dat percentage gedaald tot 0,83. Tekorten dreigen vooral bij woningen met vier 
of meer kamers (GIM, 2001). Tot 2020 zouden 32.000 nieuwe woningen nodig zijn 
(DAEL, 2001; OCSTAT, 2001). Aangezien in de Ville de Genève weinig grond 
beschikbaar is voor nieuwbouw, ligt het voor de hand dat een groot deel van deze 
woningen in de overige gemeenten van het kanton zullen verrijzen. Er is nog een reden 
om een dergelijke aanpak te verwachten; ruimtelijke planning, en daarmee ook de 
ontwikkeling van woonmilieus valt grotendeels onder de bevoegd- en 
verantwoordelijkheid van het kanton. 
 
 
4.3 Woonmilieuontwikkeling in Genève 
 
Voor een bespreking van beleid ten aanzien van woonmilieus is het noodzakelijk om een 
korte inleiding te geven op de verhoudingen tussen het kanton Genève en de Ville de 
Genève. Meer dan in de meeste andere kantons in Zwitserland liggen de belangrijkste 
bevoegdheden in de sfeer van ruimtelijke ordening en planning in Genève op kantonaal 
niveau (zie Etat de Genève, 1995). De afzonderlijke gemeenten beschikken slechts over 
beperkte middelen om op uitgebreide schaal ingrepen voor te bereiden of uit te voeren in 
de ruimtelijke orde.  
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Met betrekking tot de ontwikkeling van woonmilieus betekent dit dat voornamelijk op het 
niveau van het kanton wordt beslist waar precies wordt gebouwd. Voor de Ville de 
Genève vormt ruimtegebrek daarnaast een belangrijke beperking voor ontwikkeling van 
nieuwe woonmilieus; er kunnen hooguit reeds bebouwde gebieden worden 
geherstructureerd. Kortom, Genève moet het doen met de bestaande woonmilieus. 
 
Ontwikkeling van zowel nieuwe eengezinswoningen als appartementencomplexen is 
vooral in handen van private partijen. De overheid geeft grond uit en bepaalt via 
ruimtelijke plannen waar gebouwd mag worden en voor welke functie. Dat betekent niet 
dat er bij de overheid geen visies of ideeën bestaan over de vereiste woonmilieus. In het 
navolgende wordt aan de hand van een overzicht van verschillende maatregelen ingegaan 
op de houding van het kanton en de Ville de Genève met betrekking tot woonmilieus.  
 
Een algemene lijn die door het kanton is uitgezet, is om een ander evenwicht tussen 
wonen en werken na te streven.6 Momenteel vormen de Ville de Genève en het 
aangrenzende Carouge het zwaartepunt van werkgelegenheid. Er is al eerder opgemerkt 
dat veel van de open en groene woonmilieus in de omliggende gemeenten een beperkter 
aantal voorzieningen bieden. Gevoed door toenemende zorg om bereikbaarheid van de 
Ville de Genève vanwege toenemende mobiliteit en het ruimtegebrek voor nieuwbouw, 
worden ruimtelijke plannen steeds meer gericht op verdichting in bepaalde gebieden met 
overwegend eengezinswoningen, ofwel de open woonmilieus. Een van de argumenten 
daarbij is dat verdichting als voordeel heeft dat meer draagvlak ontstaat voor allerhande 
voorzieningen (scholen, bibliotheken, winkels, e.d) (République et Canton de Genève, 
2001a). 
 
Verdichting van de open woonmilieus stuit echter op de nodige weerstand, met name van 
de zittende bewoners van de gebieden in kwestie. Daaruit kan geconcludeerd worden dat 
verdichting mogelijk weliswaar een draagvlak voor bepaalde voorzieningen creëert, maar 
daarentegen niet direct aansluit bij de woonwensen van de huidige bewoners. Verzet van 
bewoners is overigens evenzeer gericht tegen verdichting door de bouw van grootschalige 
appartementencomplexen als door bouw van nieuwe eengezinswoningen (République et 
Canton de Genève, 2001a).  
 
Een ander argument om te verdichten in open woonmilieus is de rigide scheiding in de 
ruimtelijke ordening van Genève tussen stedelijk en niet-stedelijk gebied. In 1952 werd 
een wet in het leven geroepen die regelde dat bepaalde gemeenten tot de zogeheten ‘zone 
agricole’ zouden worden gerekend. Dit moesten open gebieden worden waarin alleen 
gebouwd mocht worden voor agrarische doeleinden. Hoewel aanvankelijk economische 
motieven een belangrijke rol speelden om landbouwgrond te beschermen (Etat de 
                                                 
6 Op federaal niveau wordt daarentegen nog altijd nadruk gelegd op een compacte stad benadering. Zie 
voor een eenvoudig toegankelijke bespreking: Bontje, 2001. 
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Genève, 1994), is deze zone inmiddels ook in retorische zin meer met de stad 
geïntegreerd. Tegenwoordig is een belangrijk argument om de zone in stand te houden 
dat het een recreatie- of ontspanningsgebied is voor de stedelingen, en aldus bevorderlijk 
voor de kwaliteit van het wonen in Genève (Etat de Genève, 1994; ook République et 
canton de Genève, 2001b). 
 
Deze scherpe scheiding tussen urbaan en landelijk gebied is momenteel onderwerp van 
discussie, maar de tweedeling is nog niet opgegeven (DAEL, 2001). Dat betekent dat 
locaties voor nieuwbouw haast als vanzelfsprekend worden gezocht in reeds bebouwde 
gebieden waar verdichting mogelijk is. De grootste transformaties in woonmilieus zijn 
voor wat betreft  Genève daarom te verwachten in de gemeenten die de Ville de Genève 
omringen, en niet in de kerngemeente zelf. 
 
Een en ander neemt niet weg dat de Ville de Genève nog steeds veruit de meest stedelijke 
woonmilieus te bieden heeft. Maar wordt er binnen de Ville de Genève dan speciaal 
aandacht besteed aan bepaalde groepen op de woningmarkt? Naast het ruimtegebrek 
lijken de stijgende woning- en huurprijzen vooral de zorg van de lokale overheid te 
vormen. Genève heeft eerder te maken met een tekort aan goedkope woningen, dan met 
een overschot in het lagere segment. Dat blijkt eveneens uit een aantal opmerkelijke 
beleidsregelingen met betrekking tot woonmilieus en de bevolkingssamenstelling in de 
Ville de Genève. 
 
Begin jaren 1980 werd door het kanton een wet aangenomen die gedeeltelijk 
voortbouwde op een bestaande, maar slecht functionerende regeling uit de jaren 1960. 
Deze wet, de ‘loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons 
d’habitation’, is ingesteld als reactie op een oplevende interesse in wonen en werken in de 
kerngemeente Genève (Etat de Genève, 1992). Als gevolg daarvan dreigden, beetje bij 
beetje, goedkopere, oude panden tegen de vlakte te gaan om plaats te maken voor nieuwe 
hoogwaardige appartementen of kantoren. De genoemde wet bepaalt dat het slechts onder 
strikte voorwaarden is toegestaan om bestaande gebouwen met woonfunctie af te breken 
of te verbouwen. De bedoeling is dat zowel de prijs als de vorm van de woningen na 
aanpassing hetzelfde blijven en bewoners beschermd blijven voor verdringingseffecten of 
– niet onbelangrijk – dusdanige aanpassingen aan de woning dat die niet meer aansluit bij 
de woonwensen. In de praktijk is dit een van de meest belangrijke instrumenten om 
bestaande woonmilieus in stand te houden en de zittende bevolking voor de buurt te 
behouden (Etat de Genève, 1994).  
 
De maatregel is vooral gericht op huishoudens met een wat krappere beurs. Het zijn met 
name jonge starters op de woningmarkt die problemen hebben om met de heersende hoge 
prijzen passende woonruimte te vinden. De sociale huursector in de Ville de Genève telt 
ongeveer 5500 woningen. Dat is rond de vijf procent van het totale woningbestand in de 
gemeente. Des te opmerkelijker is het dat het kanton op de jaarlijkse onroerend goed 
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expositie in Cannes (MIPIM) afgelopen jaar de sociale huur als onderwerp had genomen 
om zich te profileren.7 Tussen ambitieuze woonprojecten probeerde Genève op te vallen 
door haar sociale huursector aan te prijzen. Het idee daarachter was in de eerste plaats om 
investeerders en ontwikkelaars aan te trekken. Daarnaast werd echter gesteld dat de 
sociale huursector als uiting van de hoge kwaliteit van het leven in Genève gezien moest 
worden. Zelfs de lage inkomensgroepen kunnen in Genève een woning van aanzienlijke 
kwaliteit krijgen, luidde de redenatie. In dit geval wordt alsnog de woningbouw of het 
woningbestand geïntegreerd in het discours rond de kwaliteit van het leven in Genève.  
 
De sociale huurwoningen zijn in beheer van de Gérance Immobilière Municipale (GIM). 
Het interessante voor dit betoog is dat de GIM niet alleen woningen in beheer heeft, maar 
ook beschikt over een beperkt aantal panden met een niet-woonfunctie. Het gaat in totaal 
om ruim 1400 ruimten. Gedacht moet worden aan etablissementruimten (cafés en 
restaurants), kantoorruimten en atelierruimten. Deze ruimten worden tegen een 
gesubsidieerde prijs verhuurd aan startende ondernemers en kunstenaars (Ville de 
Genève, 2000). Daardoor beschikt de Ville de Genève niet alleen over een – zij het 
beperkte – mogelijkheid om starters in de culturele sector aan betaalbare werkruimte te 
helpen, maar ook over een instrument om enige invloed uit te oefenen op de spreiding 
van voorzieningen in de stad.8  
 
De nadruk in beleid ten aanzien van woonmilieus lijkt in de Ville de Genève 
voornamelijk te worden gelegd op behoud van bestaande woonmilieus. Transities zijn het 
meest waarschijnlijk in omliggende gemeenten met groene, open woonmilieus. De 
belangrijkste drijfveer achter die ingrepen in woonmilieus komt niet voort uit 
woonwensen van huishoudens, maar uit ruimtegebrek. Het is tekenend dat OCSTAT, het 
kantonale bureau voor de statistiek, recent een studie uitvoerde naar benodigde soorten 
woningen en zich daarbij vrijwel uitsluitend baseerde op de kwantitatieve 
woningbehoefte (OCSTAT, 2001). 
 
Genève is een volgebouwde stad die eeuwenlang een duidelijke fysieke grens had: 
stadsmuren. Na afbraak van die muren is een groter stedelijk veld ontstaan en het valt 
vandaag de dag niet te ontkennen dat de stad zich qua woonfunctie uitspreidt tot over de 
staatsgrenzen heen. Voor wat andere functies betreft blijft de situatie wat meer zwart-wit; 
de Ville de Genève vormt samen met de aangrenzende gemeente Carouge het duidelijke 
centrum van het stedelijk gebied. Dit zijn ook de gemeenten waar de meest verdichte 
woonmilieus worden aangetroffen.  
 
De vraag is hoe lang die compacte stad gedachte nog overeind blijft. De grootste 
dynamiek in woonmilieus zal zich voordoen buiten de stedelijke kerngemeente. Steeds 

                                                 
7 Een aankondiging van de presentatie van het kanton op de expositie is nog te vinden op 
www.geneve.ch/mipim/introduction.html (stand: februari 2002). 
8 Er is helaas geen kaartmateriaal voorhanden om de precieze locaties van deze panden weer te geven. 
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meer stemmen spreken tegenwoordig van een ‘métropole lémanique’, een met de 
Randstad vergelijkbaar stedelijk gebied dat langs het Meer van Genève loopt van 
Montreux tot aan Genève (Leresche & Joye, 1995; Bontje, 2001), maar er zijn geen 
aanwijzingen dat woonmilieuontwikkeling al op dat niveau wordt aangepakt. Genève 
blijft in dat opzicht vooralsnog een kleine metropool op kantonaal niveau. 
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5 Londen 
 
 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Londen is een van de steden die in de wetenschappelijke literatuur is aangemerkt als 
wereldstad. In het toonaangevende werk van Saskia Sassen (1991) wordt de hoofdstad 
van het Verenigd Koninkrijk (figuur 5.1) naast New York en Tokio opgevoerd als een 
financieel knooppunt in een verregaand mondialiserende samenleving. Dat mogen ze in 
Londen graag horen. 
 
Toch begon Londen zich in vergelijking met andere grote steden pas vrij laat op 
georganiseerde wijze internationaal te profileren (Thornley, 1999). Een logische 
verklaring daarvoor is te vinden in het feit dat Londen in de afgelopen twee decennia 
bestuurlijk sterk verbrokkeld was. Sinds 2000 bestaat er weer een metropolitaan bestuur, 
de Greater London Authority (GLA). Deze formele bestuurslaag dekt het gebied van 
‘Greater London’, dat bestaat uit 32 boroughs of stadsdelen (zie figuur 5.1). Het 
metropolitane gebied had begin 2001 een oppervlakte van 1578 km2 en rond de 7,37 
miljoen inwoners.1 
 
Figuur 5.1: Geografische indeling van Londen 

Inner London

Outer London
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Hoewel het nog te vroeg is om duidelijke conclusies te kunnen trekken omtrent het 
functioneren van de GLA, is uit beleidsdocumenten in elk geval duidelijk dat Londen 
terug is op de kaart. Op metropolitaan niveau wordt ingezet op behoud en versterking van 
de status van Londen als wereldstad. Daarbij wordt bovendien aangevoerd dat het 
economisch succes van Londen cruciaal is voor de economie van het Verenigd 
Koninkrijk. Ten einde het behoud en de versterking van de economische toppositie te 
realiseren, zet de GLA in op een uiteenlopend aantal economische sectoren. Uiteraard 
vallen daar de financiële sector en de zakelijke dienstverlening onder. Het centrale begrip 
in het economisch plan van de GLA is echter ‘diversiteit’, en dat komt tot uitdrukking in 
het feit dat Londen ook inzet op sectoren zoals communicatie, IT, media en, in het 
algemeen, de culturele en kennissectoren (London Development Agency, 2001). 
 
Het belang van de financiële sector in Greater London blijkt uit tabel 5.1. Daarin wordt 
aangegeven hoe de verdeling van werkgelegenheid was bij de laatste volkstelling, in 
1991, en met hoeveel procent iedere onderscheiden sector in de periode sinds 1981 is toe- 
dan wel afgenomen. Hoewel in de gemeten periode de totale werkgelegenheid afnam, 
groeide de financiële sector met dertig procent, terwijl de overige diensten slechts een 
lichte groei of zelfs een daling in werkgelegenheid lieten zien. In 1992 werd een nieuwe 
indeling van economische productiesectoren opgesteld waardoor gegevens van na die 
periode slecht vergelijkbaar zijn met de gegevens in de tabel. Inmiddels valt ruim dertig 
procent van de werkgelegenheid in de sector bankwezen en financiën.2 Het zijn juist die 
andere diensten die in de economische toekomstvisies uitdrukkelijk naar voren worden 
gebracht als uitdragers van de diversiteit van de Londense economie. 
 
Het centrale begrip ‘diversiteit’ wordt niet alleen betrokken op de economische 
productiestructuur van Londen, maar refereert ook aan de diversiteit van de Londense 
bevolking. De diversiteit wordt beschouwd als een mogelijke stimulans voor 
economische innovatie en als belangrijke voorwaarde voor groei van de culturele 
economie. De diversiteit van de bevolking wordt vooral gezocht in etnische, linguïstische 
en culturele diversiteit (London Development Agency, 2001). 
 
Een logische vraag die volgt uit het belang dat in de economische plannen aan diversiteit 
van de Londense bevolking wordt gehecht, is of er koppeling wordt gelegd tussen 
diversiteit van de bevolking en differentiatie van woonwensen. Gaat de nadruk op een 
gewenste diverse bevolkingssamenstelling gepaard met specifiek beleid op het gebied 
van wonen? Met andere woorden, in hoeverre bestaat er verband tussen de economische 
toekomstvisies en de ontwikkeling van woonmilieus? Om deze vraag te kunnen 

                                                                                                                                                  
1 Aantallen en percentages in de tekst zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig van National Statistics, 
Londen. 
2 Bron: National Statistics, Annual Business Inquiry. 
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onderzoeken is het noodzakelijk om enig inzicht te hebben in de huidige aanwezige 
woonmilieus en situatie op de woningmarkt in Londen. 
 
Tabel 5.1: Structuur van de werkgelegenheid in Greater London naar sector, census 
1991, en relatieve groei van de werkgelegenheid per sector, 1981–1991  
 1991

werkgelegenheid (%)
1981 – 1991

groei werkgelegenheid (%) 
Primaire sector 1,3 -27,8 

Secundaire sector 14,6 -43,5 

  Constructie 3,6 -26,7 

  Overig secundaire sector 11.0 -47,5 

Tertiaire sector 84,1 3,0 

  Distributie, hotels, e.d. 19,8 -5,9 

  Transport 9,5 -16,5 

  Bankwezen en financiën 22,5 29,6 

  Andere diensten 32,2 1,4 

Totale werkgelegenheid 100,0 -8,6 

Bron: Beaumont et al., 2000: bewerking tabel 5.1, p. 54 
 
 
5.2 Stedelijk wonen in Londen 
 
Hoewel met talloze variabelen kan worden betoogd dat de ruim zeven miljoen inwoners 
van Londen een zeer diverse stedelijke bevolking vormen, heeft ook Londen te maken 
met een proportionele oververtegenwoordiging van bepaalde typen huishoudens. In het 
bijzonder moet gedacht worden aan jonge, kleine huishoudens. De redenen daarvoor 
moeten, evenals in veel andere steden, gezocht worden in het aanbod van voorzieningen 
in de centrale stadsgedeelten en in de samenstelling van het woningbestand (LRC, 2000). 
In tabel 5.2 is een verdeling weergegeven van in Londen woonachtige huishoudens 
waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar huishoudenstype. 
 
In de tabel worden verdelingen van woonachtige huishoudens naar huishoudenstype 
vergeleken tussen de binnenste ring van stadsdelen (Inner London) en de buitenste ring 
(Outer London).3 De tabel laat zien dat in Inner London relatief meer 
eenpersoonshuishoudens voorkomen dan in Outer London (39 tegen 30 procent), terwijl 
in de buitenste stadsdelen relatief juist beduidend meer getrouwde stellen wonen dan in 
de centrale stadsdelen (45 tegen 27 procent). Merk op dat uit de tabel geen conclusies 
kunnen worden getrokken over het aantal inwonende kinderen; tot een getrouwd stel, 
bijvoorbeeld, worden zowel echtparen met, als echtparen zonder kinderen gerekend. 
 

                                                 
3 De stadsdelen die tot Inner respectievelijk Outer London worden gerekend zijn weergegeven in figuur 5.1. 
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Tabel 5.2: Verdeling van in Londen woonachtige huishoudens naar 
huishoudenstype, peildatum 31-12-1998 
 Type huishouden (percentages)
 Aantal  

huishoudens 
(x 1000) 

Gemiddelde 
huishoudens

grootte 

Getrouwd 
stel 

samen-
wonend stel 

alleen-
staande 

ouder 

eenpersoons
huishouden 

andere 
meer-

persoons 
huishoudens 

Inner 
London 

1.239 2,18 27 10 10 39 14 

Outer 
London 
 

1.822 2,40 45 9 6 30 10 

Totaal 3.061 2,32 38 9 8 34 12 
Bron: LRC, 2000: tabel 2.14, p. 28. 
 
 
De migratiecijfers uit en naar Londen laten zien dat de stad relatief de grootste 
aantrekkingskracht heeft op jonge mensen. Eind 2000 was 47 procent van de bevolking 
van Londen tussen de 16 en 44 jaar oud. Ter vergelijking: in Engeland was dit percentage 
op dat moment krap 41 procent. In tabel 5.3 is het aantal migranten naar en uit Londen 
gesplitst naar leeftijdscategorie en naar bestemming of herkomst. De gegevens hebben 
opnieuw betrekking op metingen in 1997 en in 1998. 
 
Tabel 5.3: Migratie naar en uit Londen, naar leeftijdscategorie en herkomst of 
bestemming, 1997–1998 (duizendtallen) 
 binnen het VK  internationaal 
 naar van saldo naar van saldo
0 – 15 15,6 37,4 -21,8  8,1 4,0 4,0 

16 – 24  66,6 45,4 21,2  53,8 23,1 30,7 

25 – 44 71,7 95,1 -23,4  47,0 40,4 6,6 

45 – 64 10,9 27,8 -17,0  4,0 4,7 -0,7 

65 en ouder 
 

4,9 15,6 -10,7  0,2 0,6 -0,3 

Alle leeftijden 169,5 221,3 -51,8  113,1 72,7 40,3 

Bron: LRC, 2000: tabel 2.9, p. 23. 
 
 
Over de gemeten periode levert over de gehele migratie uit en naar Londen alleen de 
categorie van 16- tot 24-jarigen een positief saldo op. Daarnaast wordt duidelijk dat het 
gros van de nieuwkomers in Londen vanuit het buitenland in de Britse hoofdstad 
arriveert. Een groot aantal hiervan is afkomstig uit westerse landen en beschikt in de regel 
over een behoorlijk opleidingsniveau en inkomen. Het is in het algemeen lastig om data 
te verkrijgen over de plaatsen waar deze migranten wonen, maar voor Londen is enkele 
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jaren terug een poging ondernomen om spreiding van westerse migranten in kaart te 
brengen (White, 1998). 
 
De analyse van White gaf aan dat migranten uit westerse landen vaak in een beperkt 
aantal clusters bij elkaar wonen, overwegend in de westelijke stadsdelen van Inner 
London (van de West End langs Hyde Park en Knightsbridge naar Earls Court en 
Kensington). Hoewel deze migranten ten dele huisvesting vinden in de duurste delen van 
de stad, is het zeker niet zo dat zij allemaal in de duurdere wijken terechtkomen. 
Studenten en au pairs vormen een aanzienlijk percentage van de westerse migranten. 
Toch zijn ook deze groepen migranten nauwelijks te vinden in de goedkoopste 
stadsdelen. Verklaringen daarvoor kunnen worden gevonden in zowel reputatie van de 
wijk, de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen alsook het woningaanbod (White, 
1998). 
 
In tabel 5.4 is de samenstelling van het woningbestand in Greater London en in Engeland 
weergegeven. In het woningbestand zijn relatief duidelijk meer appartementen te vinden 
dan in Engeland als geheel. Met 32 procent is de rijtjeswoning echter de meest 
voorkomende woningsoort in Greater London. In Engeland ligt het percentage 
rijtjeswoningen iets lager, maar daar zijn vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen 
relatief veel sterker vertegenwoordigd. 
 
Tabel 5.4: Samenstelling van het woningbestand in Greater London en Engeland, 
1999 
 Greater London

(%)
Engeland 

(%)
Vrijstaande woning 6 21 

Twee-onder-één-kap 18 31 

Rijtjeswoning 32 29 

Appartement/maisonnette 29 13 

Omgebouwd appartement* 
 

15 5 

Totaal 100 100 

*Tot appartement omgebouwde ruimten die oorspronkelijk een andere functie hadden. 
Bron: LRC, 2000: bewerking van tabel 
 
 
Binnen Greater London zijn de verschillende woningsoorten niet evenredig verspreid. In 
de stadsdelen van Inner London heeft bijna driekwart de vorm van appartement, terwijl in 
Outer London de rijtjeswoningen dominant aanwezig zijn. Een ander verschil is te vinden 
in het aandeel sociale huurwoningen. Terwijl in Inner London het percentage sociale 
huurwoningen de veertig procent overstijgt, ligt dat aandeel in Outer London op minder 
dan twintig procent (LRC, 2000). Globaal genomen staan de meeste sociale 
huurwoningen in de oostelijke stadsdelen.  
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Naast verschillen tussen Inner en Outer London bestaat er ook een duidelijke scheiding 
tussen het oosten en westen van Greater London. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de 
gemiddelde prijzen van koopwoningen (zie figuur 5.2). Eind september 2001 betaalde 
men voor een woning gemiddeld het meest in het westelijke stadsdeel Kensington and 
Chelsea (₤ 646.087, ongeveer € 1.041.360). De andere dure stadsdelen liggen eveneens in 
de westelijke helft van het metropolitane gebied, terwijl gemiddeld de laagste prijzen 
betaald worden in het oosten van Londen. De inzet in figuur 5.2 geeft aan dat de 
woningprijzen sinds 1995 in de stadsdelen van Inner London sneller stijgen dan in Outer 
London. 
 
Figuur 5.2: Gemiddelde woningprijzen in de stadsdelen van Greater London (₤), 
september 2001. Inzet: stijging van de woningprijzen (%), 1995–2001 
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75 - 100
geen gegevens

 
Bron: Op basis van HM Land Registry, 1995; 2001. 
 
 
Meer dan de helft van de Londense huishoudens woont in een koopwoning. Dat 
percentage is in de afgelopen twintig jaar overigens niet dramatisch gestegen. In 1981 
woonde 50 procent van de huishoudens in een koopwoning. Tegen de eeuwwisseling was 
dat iets meer dan 56 procent. In dezelfde periode steeg het aantal huishoudens dat een 
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woning huurt in de particuliere sector van 13 procent naar 17 procent (LRC, 2000). Die 
stijging is ten dele het gevolg van een toenemende bemoeienis van grote bedrijven met de 
huisvesting van hun buitenlandse werknemers (DTZ, 2001). 
 
Tegenover deze percentages laat het aandeel woningen dat als sociale huurwoning in 
bezit is van de stadsdelen een behoorlijke teruggang zien. In 1981 was 32 procent van het 
woningbestand in handen van lokale overheden; in 1998 was dit aandeel teruggelopen tot 
20 procent (LHU, 2000; LRC, 2000). In absolute zin is dat een afname van meer dan 
10.000 woningen. Deze afname kan deels worden verklaard uit de in de jaren 1980 
doorgevoerde Right to Buy regeling die huurders in staat stelt tegen gunstige 
voorwaarden de door hun gehuurde woning te kopen (LRC, 2000). Daarnaast zijn veel 
woningen overgedragen aan zogeheten Registered Social Landlords (RSL), die als non-
profit organisaties enigszins vergelijkbaar zijn met woningcorporaties. 
 
De teruggang in aantallen sociale huurwoningen wil niet zeggen dat aan deze 
gesubsidieerde woningen geen behoefte is. De rooskleurige voorstellingen in de 
internationale profilering van Londen nemen niet weg dat de stad sociaal-economisch 
sterk gespleten is. Wanneer de inkomenscijfers wordt gecorrigeerd voor de – relatief 
hogere – kosten van huisvesting dan valt 27 procent van de inwoners van Greater London 
in het onderste inkomensquintiel (LRC, 2000). Londen is niet alleen een stad met 
aantrekkingskracht op huishoudens met topinkomens; een aantal van de zwaarste 
achterstandswijken van het Verenigd Koninkrijk bevindt zich in de stad. Om een indruk 
te geven van achterstandsgebieden zijn in figuur 5.3 de wijken zwartgekleurd die tot de 
twintig procent zwaarste achterstandswijken in het Verenigd Koninkrijk behoren. 
 
Londen biedt een aantal wijken met een grote aantrekkingskracht op huishoudens met 
hoge inkomens, terwijl niet zelden in de nabijheid daarvan de buurten met grote 
achterstanden liggen. De houding ten aanzien van de ontwikkeling van woonmilieus 
wordt op het metropolitane niveau zowel bepaald door deze dure woongebieden als door 
de aanwezige zwaar gedepriveerde woonwijken. 
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Figuur 5.3: Achterstandswijken in Londen die tot de 20% zwaarste 
achterstandswijken in het Verenigd Koninkrijk behoren, 2000 

 
Bron: National Statistics, London. 
 
 
5.3 Woonmilieuontwikkeling in Londen 
 
Gezien de grote omvang van Greater London wordt de aandacht hier beperkt tot de 
plannen en het beleid van het metropolitane bestuur. De heroprichting van het 
metropolitane bestuursniveau heeft als belangrijk doel om op tal van vlakken tot een 
betere coördinatie te komen tussen de verschillende Londense stadsdelen. De 
bevoegdheden van de stadsdelen zijn vrijwel onaangetast gebleven bij instelling van de 
GLA. De meeste taken en bevoegdheden op het metropolitane niveau zijn 
gedecentraliseerd van hogere bestuurslagen. De GLA heeft derhalve als taak om een 
algemeen kader te scheppen voor, onder meer, beleid ten aanzien van woonmilieus.  
 
De GLA lijkt van zin om een actieve rol te vervullen bij huisvestingskwesties en de 
ontwikkeling van nieuwe woongebieden in de stad. Het belangrijkste instrument dat de 
GLA tot haar beschikking heeft is het zogenoemde Spatial Development Plan (SDS) dat 
gezien moet worden als een integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Londen. 
Het plan dient als basis voor formulering van specifiek beleid.  
 
Een nadere beschouwing van de verschillende aan het SDS gerelateerde 
beleidsdocumenten geeft een aardig inzicht in de ideeën die op het niveau van Greater 
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London bestaan over toekomstige ontwikkeling van woonmilieus (GLA, 2000abc; 
2001ab; London Development Agency, 2001). Er is sprake van een aantal ogenschijnlijk 
gerelateerde visies of beleidsacties. Allereerst wordt verondersteld dat segregatie van 
verschillende inkomensklassen onwenselijk is. Aldus is als uitgangspunt geformuleerd 
om bij nieuwbouw een mix van verschillende woningtypen te bouwen (GLA, 2001b). Er 
wordt naar gestreefd dat de helft van alle nieuwbouw betaalbaar moet zijn voor 
huishoudens met lage tot middeninkomens. 
 
Er wordt overigens niet alleen gestreefd naar ruimtelijke menging van woningen in 
verschillende prijsklassen, maar ook naar menging van woningen voor verschillende 
huishoudenstypen. In dit verband wordt in Londen een discussie gevoerd over 
verdichting in bestaande woongebieden door, bijvoorbeeld, bouw van appartementen 
voor eenpersoonshuishoudens (GLA, 2000a; 2001b). Daarnaast is in onderzoek aandacht 
besteed aan de verschillen in woonvoorkeuren tussen de in Londen woonachtige etnische 
groepen (GLA, 2000c). 
 
De nadruk op gemixte wijken is voor een deel te verklaren uit de aanpak van 
achterstandswijken. Het ideaal dat wordt geschetst is dat van een gemengde wijk die 
tegelijkertijd een lokale gemeenschap vormt. Londen streeft naar de complete stad op een 
laag schaalniveau. Dat idee vindt een verdere argumentatie in het streven naar een grotere 
mix van verschillende functies (UDP, 2000). Wonen en werken moeten meer bij elkaar in 
de buurt plaatsvinden. Dit standpunt vloeit in belangrijke mate tevens voort uit 
mobiliteitsproblematiek; de infrastructuur is onvoldoende toegerust om verdere groei van 
woon-werkverkeer te kunnen opvangen (GLA, 2000a).  
 
Het grootste aaneengesloten gebied voor grootschalige nieuwbouw in Londen is Thames 
Gateway, een zone die vanaf het centrum van de stad de loop van de Thames naar het 
oosten volgt. Dit is het gebied waar veel voormalige industrieterreinen op een nieuwe 
functie liggen te wachten. De Thames Gateway bevat ongeveer eenvijfde van het 
potentiële nieuwbouwcapaciteit voor woningen in Greater London (GLA, 2001b). Die 
nieuwbouw zal in elk geval ten dele vorm krijgen volgens het concept van de ‘urban 
village’, nieuwe kernen op infrastructurele knooppunten in de stad. Dit concept is 
volledig gebaseerd op het idee van functiemenging en het bouwen in hogere dichtheden.4 
 
Eventuele andere transformaties van woonmilieus kunnen op basis van de ruimtelijke 
plannen verwacht worden in de talloze bestaande kernen (‘town centres’) van Greater 
London. De GLA heeft als een van de speerpunten van beleid aangewezen dat evenals in 
de te bouwen ‘urban villages’, een grotere menging van functies moet ontstaan in de 
‘town centres’ van het metropolitane gebied. Hierbij wordt onder meer gedacht aan 
verdichting door uitbreiding van het wonen boven winkels. De belangrijkste argumentatie 
                                                 
4 Een voorbeeld van een wijk volgens dit concept is Greenwich Millennium Village. De ‘urban village’ is 
ook te bezoeken in de virtuele werkelijkheid: www.greenwich-village.co.uk (stand: februari 2002). 
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achter verdichting is ook hier het tekort aan woningen in Greater London, en niet zo zeer 
de kwalitatieve woningvraag. 
 
Naast ingrepen in achterstandswijken en de ontwikkeling van geheel nieuwe 
woongebieden bestaat een interessante beleidsaandacht voor de topmilieus in Londen. 
Hoewel de belangstelling voor transformatie in deze woonmilieus vanwege het succes 
van de woongebieden gering is (GLA, 2001ab), doen zich er wel bepaalde problemen 
voor als gevolg van de hoge woningprijzen. Recentelijk is in Londen een beleid gestart 
dat middeninkomensgroepen gesubsidieerd aan een koopwoning moet helpen in duurdere 
delen van Londen. 
 
Dit  beleid lijkt gericht op het vergroten van de sociale mix op een laag schaalniveau. Het 
‘starters home initiative’ (SHI) is nationaal beleid dat regionaal of lokaal wordt 
vormgegeven. Het idee achter het beleid is om het kopen van een woning aantrekkelijk en 
mogelijk te maken voor huishoudens die te weinig financiële middelen hebben om een 
woning tegen de marktprijs te kopen, maar die een te hoog inkomen hebben om 
aanspraak te mogen maken op voorzieningen in de sociale huur (DTLR, 2000; 2001a). 
Onder het SHI kunnen deze huishoudens een gunstige, rentevrije lening afsluiten om het 
huis te betalen, dan wel het beoogde huis gedeeltelijk kopen. In het laatste geval wordt 
een (bescheiden) huur betaald over het deel van de woning dat niet is gekocht.5   
 
Het criterium om al dan niet in aanmerking te komen voor de SHI voorzieningen is echter 
niet in de eerste plaats de hoogte van het inkomen; de SHI is gericht op een beperkt aantal 
beroepsgroepen, de zogeheten ‘key workers’.6 Precies dit criterium doet vermoeden dat 
de argumentatie achter het SHI niet is om de sociale mix in bepaalde stadsgedeelten te 
vergroten. Het feit dat de overheid wonen in bepaalde delen van Londen betaalbaar wil 
maken voor mensen met een bepaald beroep, heeft in de eerste plaats te maken met de 
diensten die deze mensen verzorgen. De overweging om de regeling in te stellen is 
primair de meer of minder gegronde angst dat deze diensten niet meer adequaat kunnen 
worden geleverd. Er bestaat of dreigt in de voor het SHI geselecteerde gebieden een 
tekort aan werknemers voor het leveren van bepaalde diensten. De reden daarvoor wordt 
gezocht in het feit dat het voor de bedoelde werknemers onbetaalbaar is geworden om in 
bepaalde stadsgedeelten te wonen. Daardoor worden ze gedwongen om elders een 
woning te zoeken en te kiezen tussen lange reistijden tussen woning en werk of een baan 
in de buurt van de woonplaats (GLA, 2001a). 
 
Het SHI is niet beperkt tot Londen, maar het initiatief om bepaalde beroepsgroepen te 
helpen bij het verkrijgen van een woning in bepaalde gebieden vormt wel een centraal 
                                                 
5 Het SHI beschikt over een internetpagina: http://www.housing.dtlr.gov.uk/information/index16.htm 
(stand: februari 2002). 
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beleidspunt op het niveau van Greater London. De GLA staat voor om ook in de 
toekomst concreet beleid uit te stippelen ten aanzien van middeninkomensgroepen, 
waarbij vooralsnog alleen bepaalde beroepsgroepen in aanmerking komen voor 
subsidiëring (GLA, 2001a). Vijftien procent van de nieuwbouw van woningen zou 
beschikbaar moeten komen voor de middeninkomensgroepen. Onder het SHI worden 
momenteel ruim vierduizend woningen beschikbaar gesteld (DTLR, 2001b). 

 
Londen is een stad waar luxe woonmilieus te vinden zijn in nabijheid van de meest 
achtergestelde buurten in het Verenigd Koninkrijk. Het is duidelijk dat beleid ten aanzien 
van woonmilieus sterk gericht is op het wegwerken van achterstanden en het oplossen 
van het woningtekort. Daarnaast maken de hoge prijzen in de duurste wijken de 
woningen nog slechts bereikbaar maken voor topinkomens. Londen (zowel de GLA als 
de nationale regering) heeft dat probleem erkend als een bedreiging voor de economische 
positie van de Britse hoofdstad.  
 
Aan het begin van dit hoofdstuk werd de vraag gesteld of in Londen een koppeling wordt 
gemaakt tussen de economische waarde die aan diversiteit van de bevolking wordt 
gehecht en beleid ten aanzien van woonmilieus. De kwalitatieve dimensie aan de 
woningvraag delft het onderspit tegen de kwantitatieve vraag. Londen kampt met hoge 
prijzen en woningtekorten en dat heeft de hoogste prioriteit. Toch geeft de aandacht voor 
bepaalde beroepsgroepen uit de middeninkomensklasse aan dat – ad hoc – een verbinding 
wordt gelegd tussen de toekomstige economische positie van de stad en het beleid op het 
gebied van wonen. Het huidige zorgpunt van Londen is de vrees dat bepaalde diensten 
juist in de duurdere en over het algemeen in het buitenland bekende stadsgedeelten (vgl. 
de beschreven concentratie van Westerse migranten) niet meer voldoende geleverd 
kunnen worden, omdat degenen die deze diensten verzorgen er geen woning kunnen 
betalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
6 Onder ‘key workers’ wordt verstaan: onderwijzers, verpleegkundigen en ander medisch personeel met 
middeninkomens, en politieagenten. Daarnaast is een beperkt aantal woningen beschikbaar voor een 
categorie ‘overig’, waar zeer uiteenlopende beroepen toe worden gerekend.  
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6 Milaan 
 
 
 
 
6.1 Inleiding  
 
Het Noord-Italiaanse Milaan vormt een van de belangrijkste stedelijke centra van Italië 
en Zuid-Europa. Milaan is de hoofdstad van de regio Lombardije, vormt het centrum van 
de provincie Milaan en is als gemeente onderverdeeld in negen stadsdelen.1 De gemeente 
Milaan had eind 2000 ongeveer 1,3 miljoen inwoners, de provincie Milaan 3,7 miljoen.2 
Op nationaal niveau wordt daarnaast een metropolitaan bestuursniveau erkend, maar dit 
moet door de regio vorm worden gegeven. Het metropolitane gebied van Milaan is echter 
nog niet als bestuurslaag geïnstitutionaliseerd en verschijnt feitelijk alleen in statistieken. 
 
De stad maakte na de Tweede Wereldoorlog als gevolg van industrialisering een snelle 
groei door. Werkgelegenheid in de secundaire sector steeg explosief en de migratie naar 
Milaan overtrof tot midden jaren 1970 ruimschoots het aantal mensen dat de stad verliet. 
Milaan heeft echter vanaf de jaren 1980 de consequenties gevoeld van een ingrijpende 
deïndustrialisatie die in de hele provincie inzette (Provincia di Milano, 2001a). In 2000 
werd echter nog altijd 34 procent van de werkgelegenheid in de provincie Milaan 
aangemerkt als banen in de secundaire sector (tabel 6.1). In de gemeente Milaan ligt dit 
percentage lager; hoewel geen gegevens voorhanden zijn voor 2000 lag het aandeel van 
de dienstensector in de totale werkgelegenheid in 1991 al boven de zeventig procent. 
 
Tabel 6.1: Structuur van de werkgelegenheid in de provincie Milaan, 2000  
 Absolute werkgelegenheid 

(x 1000)
%

Primaire sector 8 0,5 

Secundaire sector 548 34,1 

Tertiaire sector 1.050 65,4 

waaronder:   

- financiën & zakelijke 
diensten 
 

270 16,8 

Totaal 1.606 100,0 

Bron: ISTAT. 

                                                 
1 Sinds 1999. Tot die tijd waren er twintig stadsdelen. Aangezien veel in dit hoofdstuk gepresenteerde 
statistische data betrekking hebben op de periode voor de herindeling tot negen stadsdelen, wordt in 
kaartmateriaal (figuur 6.1) de oude indeling weergegeven. 
2 Tenzij anders vermeld zijn alle in de tekst genoemde statistische gegevens afkomstig van ISTAT, het 
Italiaanse bureau voor de statistiek. 
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Een duidelijk strategisch beleid gericht op economische profilering van de stad naar 
buiten toe bestaat in Milaan nauwelijks. De formulering van dergelijk beleid is overigens 
wel onderwerp van discussie in beleidskringen (Comune di Milano, 2001). Uit de 
schaarse beleidsdocumenten zijn wel bepaalde prioriteiten aan te wijzen die Milaan heeft 
gesteld ten aanzien van de economische ontwikkeling van de stad. Behoud van bestaande 
succesvolle diensten en diversificatie van de dienstensector staan centraal in discussies 
over de toekomstige ontwikkeling van Milaan. 
 
Milaan wil zich nationaal en internationaal presenteren als een centrum voor 
dienstverlening. De financiële sector en zakelijke dienstverlening worden, als grootste 
component binnen de dienstensector, aangemerkt als blijvend cruciale sectoren voor 
Milaan (Provincia di Milano, 2001b). De financiële sector en zakelijke diensten leveren 
in de provincie Milaan ruim een kwart van de werkgelegenheid in de dienstensector, en 
bijna 17 procent van de totale werkgelegenheid. Deze diensten zijn sterk geconcentreerd 
in het centrum van Milaan (Comune di Milano, 2001). 
 
Naast behoud van deze succesvolle diensten zoekt Milaan een diversificatie binnen de 
tertiaire sector in de kennisintensieve technologie- en IT-sector (Comune di Milano, 
2001). De aanwezigheid van zeven in Milaan gevestigde universiteiten wordt bij dat 
streven naar diversificatie als een aanmerkelijke ondersteuning voor groei in technologie 
en IT beschouwd.3 Diversificatie van de dienstensector is tot slot in algemene zin gericht 
op de culturele economie in Milaan. Hierbij moet gedacht worden aan de modesector, 
media, maar ook aan toerisme. Hoewel de term culturele economie wordt gebezigd, is er 
geen specifiek beleid op gericht (zie Camera di Commercio, 1999).  
 
 
6.2 Stedelijk wonen in Milaan 
 
Het inwonertal van de gemeente Milaan daalde tussen 1993 en 1999 met 27.000, terwijl 
de provincie bijna 36.000 inwoners erbij kreeg. Ondanks die discrepantie blijkt uit tabel 
6.2 dat het aantal huishoudens sinds 1991 relatief iets sneller groeide in de gemeente 
Milaan (12,6 procent) dan in de rest van de provincie (12,4 procent).  
Huishoudensverdunning verklaart in hoge mate deze groei, waarbij opgemerkt moet 
worden dat de mate van huishoudensverdunning in de gemeente Milaan in de gemeten 
periode groter was dan in de overige gemeenten van de provincie. Een huishouden in 
Milaan telde in 1999 gemiddeld twee personen.  

                                                 
3 Definities van universiteiten wijken iets af van de Nederlandse definiëring. Hier worden tot de 
universiteiten gerekend: Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano, Libera Università 
Vita-Salute "San Raffaele" di Milano, Politecnico di Milano,  Università Bocconi, Università Cattolica 
Sacro Cuore, Università degli Studi di Milano, Università di Milano II. 
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Tabel 6.2: Huishoudensgrootte en groei van het aantal huishoudens, 1991-1999  
 1991 1999 verandering 

1991-1999 
verandering 
1991-1999 
(%) 

gemiddelde 
grootte 
1991 

gemiddelde 
grootte 
1999 

Provincie 1.426.021 1.602.247 176.226 12,4 2,6 2,4 

Gemeente 591.131 665.582 74.451 12,6 2,3 2,0 

Provincie 
zonder 
Milaan 

834.890 936.665 101.775 12,2 2,8 2,6 

Bron: Provincia di Milano, 2001a: tabel 18. 
 
 
Het aantal eenpersoonshuishoudens in de stad lag in hetzelfde jaar op 27 procent. Het 
betreft hier voor het merendeel (65 procent) personen van 65 jaar of ouder.  Jongeren, die 
in sommige andere steden uit dit onderzoek een belangrijk aandeel van de 
eenpersoonshuishoudens uitmaken, blijven in Milaan gemiddeld lang in het ouderlijk huis 
wonen (zie PIM, 1998). Een aanzienlijk deel gaat uit huis om direct te gaan samenwonen; 
relatief weinig jongeren vormen een eenpersoonshuishouden. Deze trend betekent niet 
automatisch dat er onder jongeren geen animo bestaat om eerder zelfstandig te gaan 
wonen; de woningmarkt biedt jonge starters echter slechts geringe kansen om een 
passende en betaalbare woning te vinden. 
 
Allereerst is een opmerking over de samenstelling van het woningbestand op zijn plaats. 
Het aantal kleinere woningen (zoals studio’s) is in Milaan beperkt. In tabel 6.3 is het 
aantal bewoonde woningen weergegeven naar het aantal kamers in de woning. De 
gegevens zijn ontleend aan de volkstelling van 1991 en hebben betrekking op de 
provincie Milaan en Italië als geheel. Helaas ontbreken gegevens over de gemeente 
Milaan. Meer dan de helft van de woningen in de provincie heeft drie of vier kamers. In 
Italië als geheel ligt het gemiddelde tussen de vier en vijf kamers.  
 
Tabel 6.3: Aantal bewoonde woningen naar aantal kamers in de provincie Milaan, 
1991 
 absoluut % % Italië
1 30.159 2,0 1,1 

2 209.626 14,1 7,4 

3 394.217 26,6 19,4 

4 516.738 34,9 33,5 

5 221.333 14,9 23,3 

6 of meer 109.080 7,4 15,3 

Totaal 1.481.153 100,0 100,0 

Bron: ISTAT, Census 1991. 
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Het kleine aandeel van een- en tweekamerwoningen is ten dele een reflectie van de 
bouwgeschiedenis van het woningbestand. Zoals eerder gemeld maakte Milaan haar 
grootste groei door in de periode na 1945. In de eerste drie decennia na de Tweede 
Wereldoorlog werd op grote schaal nieuwbouw gepleegd (tabel 6.4). In eerste instantie 
vond nieuwbouw vooral plaats binnen de grenzen van de gemeente Milaan, maar dat 
bleek al snel onvoldoende om het groeiend aantal inwoners aan een woning te helpen. 
Zowel binnen de gemeente Milaan als in het metropolitaan gebied van Milaan was in 
1991 meer dan helft van het woningbestand gebouwd tussen 1946 en 1971. Deze 
woningen waren vooral bestemd voor gezinnen; het bouwbeleid was minder sterk gericht 
op kleine huishoudens. 
 
Tabel 6.4: Verdeling van woningen (%) in de metropolitane regio en de gemeente 
Milaan naar bouwperiode, 1991 
 voor 

1919 
1919-45 1946-60 1961-71 1972-81 na 1981 Totaal

metropolitaan 
gebied 

9,3 12,5 24,5 31,6 12,5 9,7 100,0 

gemeente 
Milaan 

12,2 20,4 31,6 27,3 4,7 3,7 100,0 

Bron: ISTAT, Census data. 
 
 
Meer dan de helft van de huishoudens in Milaan woont tegenwoordig in een koopwoning 
(tabel 6.5). Zowel in het metropolitaan gebied als in de gemeente Milaan is tussen 1981 
en 1991 een opmerkelijke verschuiving opgetreden in de verhouding tussen koop- en 
huurwoningen. Terwijl in 1981 in het metropolitaan gebied 44 procent van de woningen 
door de eigenaar bewoond werd, was dit percentage in 1991 gestegen tot 60 procent. 
Hoewel het aandeel koopwoningen in de gemeente Milaan zowel in 1981 als in 1991 
duidelijk onder het percentage voor het gehele metropolitaan gebied lag, is ook hier de 
stijging aanzienlijk. Tussen de twee meetjaren steeg het aandeel koopwoningen van 35 
naar 51 procent.  
 
Deze verschuiving is vooral ten koste gegaan van de particuliere huursector. Het aandeel 
sociale huurwoningen laat slechts een zeer lichte daling zien. Een verklaring voor de 
krimpende particuliere huursector wordt gezocht in het feit dat na 1980 veel particuliere 
huurwoningen zijn gekocht door de huurders. De verschuiving van huur naar koop maakt 
het voor jonge starters op de woningmarkt moeilijker om een woning te vinden. 
Hetzelfde geldt, zeker gezien de kleine sociale huursector, in algemenere zin voor 
huishoudens met een laag inkomen. 
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Tabel 6.5: Verdeling van woningen (%) in de metropolitane regio en de gemeente 
Milaan, naar eigendomsvorm, 1981, 1991 
 1981 1991
metropolitaan gebied   

- koopwoning 44,0 60,1 

- sociale huur 9,6 9,3 

- particuliere huur  39,3 21,8 

- leegstand 7,1 8,8 

gemeente Milaan   

- koopwoning 35,5 51,1 

- sociale huur 13,8 13,5 

- particuliere huur en overig 43,2 24,4 

- leegstand 7,5 11,0 

Bron: ISTAT, Census data. 
 
 
Het lage aandeel sociale huurwoningen wil overigens niet zeggen dat er geen nieuwe 
woningen in die sector zijn gebouwd. Gedurende de jaren 1980 werd rond veertig procent 
van de nieuwbouw in Milaan geheel of gedeeltelijk door de overheid gefinancierd 
(Padovani, 1995). Door verkoop of sloop van sociale huurwoningen nam het percentage 
sociale huurwoningen echter niet toe. Bovendien was het percentage nieuwbouw dat 
volledig onder de sociale huurregeling valt en aldus in de statistieken als sociale 
huurwoning wordt geteld slechts vijftien procent. 
 
De grootste spanningen op de woningmarkt doen zich voor in de centrale stadsdelen van 
Milaan. Het zal nauwelijks verbazing wekken dat vooral hogere inkomensgroepen in het 
centrum van Milaan woonachtig zijn (zie ook paragraaf 6.3). Een indruk van ruimtelijke 
spreiding van bepaalde sociaal-economische groepen wordt gegeven in figuur 6.1. De 
kaart is gebaseerd op de uitkomsten van een enkele jaren terug verschenen onderzoek van 
Petsimeris (1998). Dit onderzoek was onder meer gericht op segregatie van sociaal-
economische groepen in de gemeente Milaan. In de figuur is voor een drietal van deze 
groepen de locatiequotiënt weergegeven. Een quotiënt hoger dan 1,0 betekent dat de 
betreffende sociaal-economische groep in het stadsdeel relatief oververtegenwoordigd is; 
het percentage dat die groep uitmaakt van de totale bevolking van het stadsdeel is hoger 
dan het percentage voor de gemeente als geheel (zie ook voetnoot 5 in hoofdstuk 4). Een 
locatiequotiënt die lager is dan 1,0 moet worden geïnterpreteerd als een relatieve 
ondervertegenwoordiging van de betreffende groep. 
 
De onderscheiden sociaal-economische groepen zijn gebaseerd op een classificatie van 
beroepen en functies. In de kaartjes A), B) en C) zijn respectievelijk de groep 
ondernemers, professionals (beter betaalde white collar banen) en de blue collar 
werknemers (secundaire sector) weergegeven. De patronen die in de kaartjes zichtbaar 
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zijn geven aan dat de eerste twee groepen relatief oververtegenwoordigd zijn in de 
centrale stadsdelen van Milaan, terwijl de blue collar werknemers juist zijn 
oververtegenwoordiging in de perifere delen van de stad. Deze ruimtelijke verschillen 
houden nauw verband met verschillen in woningprijzen. 
 
Figuur 6.1: Woonlocaties van verschillende sociaal-economische groepen in Milaan, 
1991 

Locatiequotient
1991

groter dan 1,5
1,1 - 1,5
0,9 - 1,1
0,5 - 0,9
kleiner dan 0,5

A) B)

C)

 
Bron: Petsimeris, 1998: op basis van figuur 5, p. 457. 
 
 
6.3 Woonmilieuontwikkeling in Milaan 
 
De woningprijzen in Milaan zijn veruit het hoogst in de centrale stadsdelen. Hoewel heel 
Milaan tijdens de eerste helft van de jaren 1990 een daling van woningprijzen 
doormaakte (variërend van –10,7 procent in het noorden tot –17,5 procent in het westen), 
stijgen de prijzen de laatste jaren weer (Andreotti, 2000). De gemiddelde prijs van een 
nieuwbouwwoning lag in het historisch centrum van Milaan tussen 3.870 en 6.192 €/m2 
tijdens het eerste semester van 2001 (BORSA, 2001).4 Voor oudere woningen moest 
minimaal 2.735 €/m2 worden neergeteld. In de wijken direct grenzend aan het historisch 
                                                 
4 Het betreft schattingen van woningprijzen. 
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centrum lag de prijs van een nieuwbouwwoning 8 tot 26 procent lager. De goedkoopste 
woningen van Milaan waren tijdens de meetperiode te vinden in de perifere stadsdelen in 
het noorden en westen van Milaan en een enkel stadsdeel in het zuiden en oosten. De 
gemiddelde prijzen voor nieuwbouwwoningen waren in deze gebieden tot zestig procent 
lager dan in het historisch centrum.  
 
Het verschil in prijzen is deels het gevolg van marktwerking. De woonfunctie is de 
afgelopen decennia steeds verder uit het centrum van Milaan verdreven door 
commerciële bedrijvigheid. De omvang van het woningbestand is daardoor afgenomen en 
bovendien zijn door woningvergroting en herstructurering eveneens woningen verloren 
gegaan. Door de hoge prijzen en het lage aandeel sociale huurwoningen zijn de woningen 
in het centrum vrijwel uitsluitend toegankelijk voor de hogere inkomensgroepen en voor 
bedrijven die huisvesting voor hun (buitenlandse) werknemers zoeken. Vergelijkbaar met 
Amsterdam treft men in Milaan in het centrum een concentratie aan van westerse 
migranten (Andreotti, 2000; Provincia di Milano, 2000). 
 
Jonge een- en tweepersoonshuishoudens worden door hoge woningprijzen inmiddels 
verdrongen uit de centrale stadsdelen. Het gevolg is enerzijds dat jonge mensen het 
ouderlijk huis later verlaten, terwijl anderzijds veel jonge huishoudens hun toevlucht 
zoeken tot andere gemeenten van de metropolitane regio (PIM, 1998). Toch is er niet 
werkelijk sprake van beleid dat gericht is op behoud van deze groepen huishoudens voor 
de stad. Het idee dat deze groepen van groot belang zijn voor de toekomstige 
ontwikkeling van Milaan spreekt slechts in geringe mate uit de beleidsdocumentatie. 
Sterker nog, de waarde van jonge huishoudens in de stad wordt lijnrecht tegenover de 
aanwezigheid van economische activiteiten gezet. Vrij vertaald staat in de meest recente 
visie op ruimtelijk beleid: “...de terugkeer van gezinnen, en in het bijzonder jonge 
gezinnen, is van cruciaal belang voor het streven om een excessief proces van 
‘tertiairisering’ te voorkomen, en om sociale menging te handhaven” (Comune di Milano, 
2001: 83).5 ‘Tertiairisering’ wil hier zeggen dat de dienstensector een steeds groter beslag 
legt op de aanwezige grond in de centrale stad, ten koste van de woonfunctie. 
Bedrijvigheid en (jonge) gezinnen concurreren dus om dezelfde grond. 
 
Dit citaat wijst op twee belangrijke ideeën van beleidsmakers over benodigde 
beleidsacties in Milaan. Enerzijds is er een sterke intentie om te woonfunctie in de 
centrale stad te versterken en tot een grotere ruimtelijke spreiding van niet-woonfuncties 
te komen. Anderzijds vormt ook in Milaan het streven naar ruimtelijke menging van 
sociale groepen een onmiskenbaar uitgangspunt. 
Het streven naar een versterkte woonfunctie houdt verband met de teruglopende 
inwonertallen in Milaan. Sinds halverwege de jaren 1970 vertrekken jaarlijks meer 
mensen uit de stad Milaan, dan dat zich er vestigen. De laatste jaren stabiliseert het 
                                                 
5 “…il ritorno di famiglie, in particolare di famiglie giovanni, è una finalità da perseguire per evitare un 
processo eccessivo di terziarizzazione e per mantenere una mescolanza di gruppi sociali diversi.” 
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migratiesaldo, en vanaf 1996 was het zelfs enige jaren positief (figuur 6.2). De 
natuurlijke bevolkingsgroei is onvoldoende om het verlies door migratie te compenseren. 
Zoals uit de figuur blijkt houdt de provincie Milaan als geheel gelijke tred met de 
gemeente Milaan. De stad wijkt derhalve niet sterk af van de omliggende gemeenten. 
 
Figuur 6.2: Migratiesaldo provincie en gemeente Milaan, 1993-1999 
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Bron: eigen berekening op basis van gegevens ISTAT, Provincia di Milano, 2001a. 
 
 
Dat desondanks in de gemeente Milaan uitdrukkelijk wordt gestreefd naar een andere 
verdeling van woon- en niet-woonfuncties tussen de omliggende gemeenten en, vooral, 
de centrale stadsdelen van Milaan kan opmerkelijk worden genoemd. De aandacht voor 
het metropolitane gebied mag echter niet los worden bestudeerd van de voortgaande 
discussie over metropolitaan bestuur. Zoals eerder werd aangegeven, is op nationaal 
niveau een aantal steden aangewezen die in aanmerking komen voor institutionalisering 
van een grootstedelijke bestuurslaag (zie Gario, 1995). Milaan is een van die steden, maar 
de metropolitane bestuurslaag moet worden ingesteld en afgebakend door de regio 
Lombardije. Het feit dat de gemeente Milaan in haar ruimtelijke plannen zoveel nadruk 
legt op de regionale dimensie van de stedelijke ontwikkeling, maakt onderdeel uit van het 
politieke proces tot vorming van een metropolitaan niveau. 
 
Op een lager, en binnengemeentelijk schaalniveau vormt het klassieke streven naar een 
gemengde bevolkingssamenstelling de belangrijkste argumentatie onder 
beleidsvoornemens. Nieuw aan dat streven is mogelijk het accent dat wordt gelegd op 
jonge huishoudens. De discussies over vormgeving van beleid zijn gericht op 
herstructurering van woongebieden waarbij speciale aandacht zou moeten worden 
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besteed aan woonwensen van de beoogde huishoudens (Comune di Milano, 2001:84–85). 
Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre grotere spreiding van sociale huurwoningen een 
bijdrage kan leveren aan het vergroten van de sociale menging. Toekomstige 
woonmilieus in Milaan zoals die uit beleidsvoornemens naar voren komen, zijn 
gemengde woongebieden.  
 
Van vigerend beleid werden tijdens het onderzoek weinig imponerende regelingen 
aangetroffen. Een reden daarvoor kan gezocht worden in het frequent veranderende 
politieke landschap in Italië en in de complexe en veelvuldig veranderende regelgeving 
rond ruimtelijke planning (Padovani, 2000; zie ook Iliari, 1999). Tot begin jaren 1980 
droeg een samenwerking van de gemeente Milaan en omliggende gemeenten zorg voor 
strategische ruimtelijke planning, maar nadat dit coördinerende verband was opgeheven, 
ging de gemeente Milaan weer een belangrijkere rol spelen in de ruimtelijke planning op 
haar grondgebied. Marktpartijen kregen óf veroverden een belangrijkere positie bij de 
formulering en uitvoering van ruimtelijke projecten (Padovani, 1995), en nieuwbouw van 
woningen was, vooral in centrale stadsdelen, sterk op de hogere inkomensgroepen 
gericht. De recente beleidsvoornemens ruimen weer een prominente plaats in voor 
minder draagkrachtige groepen op de woningmarkt. Toch wordt in de marge direct 
aangegeven dat, ondanks alle voornemens, samenwerking met profit- en non-
profitpartijen een noodzakelijke voorwaarde is om beleidvoornemens daadwerkelijk te 
kunnen verwezenlijken (Comune di Milano, 2001). 
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7 München 
 
 
 
 
7.1 Inleiding 
 
München is, na Berlijn en Hamburg, de derde grootste stad van Duitsland. In de 
gemeente München wonen ongeveer 1,3 miljoen mensen. München is de hoofdstad van 
de deelstaat Beieren die het zuidoosten van Duitsland beslaat. De stad is 
vertegenwoordigd in verschillende Europese netwerken van steden en probeert zich de 
laatste jaren internationaal te promoten binnen een diversiteit aan economische sectoren. 
Daarbij vindt de stad een goede partner in de deelstaat Beieren, die zowel op politiek als 
economisch gebied een groot voorstander is van het ‘Europa van de Regio’s’ en derhalve 
ook actief probeert mee te spelen in het internationale veld.1 Ondanks dat München tot 
dusverre niet uitgesproken actief is geweest op het gebied van city marketing, bestaan er 
wel duidelijke ideeën over de toekomst van de stad. Ook München heeft zich in het 
internationale veld begeven. 
 
De kansen die de lokale overheid ziet voor de verdere ontwikkeling van München, 
worden in eerste instantie vooral gezocht in het economisch (productie)profiel van de 
stad. De mediasector wordt gezien als een van de belangrijkste vlakken waarop München 
internationaal een concurrentievoordeel kan behalen (Landeshauptstadt München, 
2001a). Daarnaast wordt de aandacht gericht op de communicatiesector, onderzoek en 
ontwikkeling (R&D), kennisproducten in algemenere zin, de bio- en milieutechnologie en 
de high-techindustrie (Landeshauptstadt München, 1999a). In tabel 7.1 wordt een 
overzicht gegeven van de structuur van de werkgelegenheid in München in 2000. Uit de 
tabel valt op te maken dat de dienstverlening veruit de grootste sector is. De secundaire 
sector zorgt voor een kwart van de werkgelegenheid.  
 
Voorts wordt opgemerkt dat ook ‘cultuur’ kansen biedt voor verdere ontwikkeling van 
München. Daarbij moet in eerste lijn gedacht worden aan het cultureel erfgoed in de stad, 
en de potenties daarvan om toeristen aan te trekken. München gaat er prat op de meest 
noordelijk gelegen stad met een Zuid-Europees karakter te zijn. Maar cultuur wordt 
tevens in verband gebracht met de zogeheten kenniseconomie en, in het bijzonder, met de 
mediasector.2 De precieze wijze waarop cultuur een rol kan spelen bij die sectoren is in 
beleidsdocumenten (nog) niet terug te vinden. 
 
                                                 
1 zie www.muenchen.de en www.bayern.de  
2 Ook hier vinden de stad München en de deelstaat Beieren elkaar; Beieren wordt namelijk gepromoot als 
een regio die de ideale standplaatsen biedt voor bedrijven in de mediasector 
(www.bayern.de/Medien_und_IuK  – stand: februari 2002).  
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Tabel 7.1: Structuur van de werkgelegenheid in de gemeente München, 2000 
Sector Werkgelegenheid % 
Primair 2.083 0,3  

Secundair 174.479 25,8  

Tertiair 499.272 73,8 % 

 waarvan:  100,0 

 Vastgoed en dienstverlening voor bedrijven 129.264 25,9 

 Handel 90.708 18,2 

 Zorg en onderwijs 83.720 16,8 

 Bank- en verzekeringswezen 61.303 12,3 

 Toerisme* 55.459 11,1 

 Overige publieke en private 
dienstverlening** 

46.887 9,4 

 Openbaar bestuur 31.661 6,3 

 Overig/onbekend 
 

270 0,0 

Totaal 676.137 100,0  

* waartoe ook transport wordt gerekend. 
** waaronder sport en cultuur. 
Bron: Landeshauptstadt München, 2001b; Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. 
 
 
De sectoren waarop München inzet, hebben met elkaar gemeen dat ze sterk gericht zijn 
op hoogopgeleiden. Die koppeling wordt door de lokale overheid overigens ook bewust 
gelegd; het feit dat in München veel hoogopgeleiden wonen wordt nadrukkelijk 
aangevoerd als een voordeel in de concurrentie om hoogwaardige bedrijvigheid 
(Landeshauptstadt München, 1995; 1999b). Dit streven naar een hoogwaardig 
economisch profiel gaat nu al gepaard met voornemens en daadwerkelijke inspanningen 
om de opleidingsniveaus van mensen met een lage educatie te verhogen 
(Landeshauptstadt München, 1999a). Overigens is het aandeel hoogopgeleiden onder de 
beroepsbevolking van München nu ook weer niet ontzagwekkend; begin 2000 had 11,5 
procent van de beroepsbevolking universitair niveau en 5,6 procent hogeschool. 
 
Voor dit onderzoek naar woonmilieus is het daarnaast van belang dat de lokale overheid 
in de in 1995 verschenen stadsvisie onderstreept dat de kwaliteit van de leefomgeving een 
beslissende factor is met betrekking tot het aantrekken van hoogopgeleide 
arbeidskrachten (Landeshauptstadt München, 1995: 9). In hoeverre dit idee wordt 
omgezet in concrete actie ten aanzien van woonmilieus zal in paragraaf 7.3 aan de orde 
worden gesteld. Beantwoording van die vraag vereist namelijk ook inzicht in het huidige 
aanbod van woonmilieus. 
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7.2 Stedelijk wonen in München 
 
München heeft de naam een Residenzstadt, een woonstad te zijn. Die betiteling heeft de 
stad te danken aan de hoge adellijken en vorsten die vanaf de dertiende eeuw in de stad 
woonden. Het kan de bezoeker van de Beierse hoofdstad echter niet ontgaan dat 
München een ruim opgezette stad is, waar hoogbouw in veel stadsdelen is beperkt tot 
enkele etages. Het historische centrum is veruit het meest verdichte gedeelte van de stad; 
rond die kern spreiden woongebieden zich in een min of meer concentrische ring 
kilometers in de omtrek uit. 
 
München is een monocentrische stad die in bepaalde opzichten doet denken aan de 
stadsmodellen uit de eerste helft van de vorige eeuw. Het centrum van de stad is het 
onbetwiste zakelijke en commerciële zwaartepunt, terwijl meer naar buiten toe vooral 
gewoond wordt. Het is wellicht ironisch te noemen dat juist de historische kern, waaraan 
München zijn benaming ‘Residenzstadt’ dankt, inmiddels zijn woonfunctie grotendeels is 
verloren. In de historische De Altstadt bood in 2001 ruim 80.000 arbeidsplaatsen, terwijl 
er nog geen 20.000 mensen woonden. Dat is het gevolg van een decennia lang gevoerd 
beleid om functies in de stad scherp van elkaar te scheiden; wonen en werken moesten op 
verschillende plaatsen worden gesitueerd. 
 
Dat beleid heeft gevolgen gehad voor de in de stad aanwezige woonmilieus. Het 
historische centrum vervult slechts een zeer beperkte woonfunctie en woonmilieus waarin 
wonen en werken in elkanders nabijheid plaatsvinden zijn schaars. Een andere 
consequentie is dat stad en ommeland in München sterk met elkaar vervlochten zijn. Van 
de woongebieden wordt vaak gezegd dat ze een ‘landelijke’ uitstraling hebben 
(Landeshauptstadt München, 1996). 
 
Dit wil niet zeggen dat de woongebieden van München allemaal hetzelfde zijn. Er zijn 
wel degelijk grote verschillen waar te nemen. Allereerst bestaat er een duidelijke 
scheiding tussen het deel van München ten noorden van het oude centrum, en het 
gedeelte dat ten zuiden daarvan ligt. Grofweg kan gesteld worden dat de hoogwaardige 
bedrijvigheid en de duurdere woongebieden in het zuiden te vinden zijn, terwijl 
goedkopere woningen, veel van de ooit gebouwde complexen met sociale huurwoningen,  
en meer traditionele industrieën het noordelijke deel van de stad karakteriseren. Deze 
verdeling is in elk geval ten dele verklaarbaar uit de ligging van München. Naar het 
zuiden toe liggen enkele meren en torenen de Alpen de hemel in. In dit opzicht 
weerspiegelt de opbouw van de stad het altijd sterk op het decor van het Alpenvoorland 
gerichte image van München (Landeshauptstadt München, 1996).  
 
Globaal kan gesteld worden dat naar het centrum toe het aandeel een- en 
tweepersoonshuishoudens toeneemt. Iets ten noorden van de Altstadt ligt het stadsdeel 
Maxvorstadt waar veel universiteitsgebouwen staan en waar een groot aantal studenten 
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woont. Aangrenzend liggen het traditioneel als goede buurten bekendstaande Schwabing 
en Nymphenburg. In de meer van het centrum afgelegen stadsdelen neemt het aandeel 
grotere huishoudens toe (zie figuur 7.1). Een locatiequotiënt groter dan 1,00 betekent dat 
het percentage grotere huishoudens (drie personen of meer) in dat stadsdeel hoger is dan 
in gemiddeld over geheel München. Een quotiënt kleiner dan 1,00 duidt er op dat in dat 
stadsdeel het percentage een- en tweepersoonshuishoudens groter is dan gemiddeld over 
heel München. In de noordelijke stadsdelen bestaat daarnaast een 
oververtegenwoordiging van huishoudens met lage tot middeninkomens, terwijl in de 
zuidelijke stadsdelen vooral huishoudens met hogere (midden)inkomens woonachtig zijn. 
 
Figuur 7.1: Oververtegenwoordiging van grotere huishoudens in de stadsdelen van 
München, 1 januari 2001* 

Locatiequotient grotere huishoudens
2001

1.25 en hoger
1.00 - 1.25
0.75 - 1.00
0.00 - 0.75

 
Bron: eigen berekeningen op basis gegevens Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
* De locatiequotiënt is het percentage huishoudens van drie personen en meer in een bepaald stadsdeel 
gedeeld door het percentage huishoudens van drie personen en meer voor heel München. 
 
 
De prijzen van woningen in München behoren gemiddeld tot de hoogste van Duitsland. 
Sinds 1998 heeft München te maken met een zich aanspannende woningmarkt. Die 
omslag is te verklaren door een positief migratiesaldo en stijgende reële inkomens vanaf 
1998 (Landeshauptstadt München, 2001c). In tabel 7.2 wordt voor verschillende typen 
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woningen in München op een schaal van 1 tot 5 aangegeven hoe gespannen de markt is 
voor dat type woning.3 Een 1 betekent dat er sprake is van behoorlijke ontspanning; een 5 
dat de markt juist erg gespannen is. Uit de tabel valt af te lezen dat de grootste spanning 
zich voordoet in de lagere prijssegmenten, en vooral in de particuliere huursector. De 
verwachting is dat over de hele breedte van de woningmarkt de spanning in de komende 
vijf jaar nog iets verder zal toenemen (Landeshauptstadt München, 2001c).  
 
Tabel 7.2: De situatie op de woningmarkt in München, 2000 
Marktsegment München Ommeland
 Nieuwbouw 

(prijssegment) 
Bestaand 

(prijssegment) 
 

 laag midden hoog laag midden hoog  
Huurwoningen        

 sociale huur 3,8 3,3 2,5 3,8 3,6 3,1 2,9 

 particulier 4,0 3,5 3,1 4,0 3,5 3,1 3,0 

Koopwoningen 3,5 2,9 2,6 3,0 2,6 2,5 2,6 

Bron: op basis van GEWOS, 2000: tabel 1, p. 4. 
 
 
De redenen voor het feit dat de grootste spanning zich voordoet in de lagere 
prijssegmenten kan slechts ten dele worden gezocht in het aanbod van woningen. Stijging 
van huur- en woningprijzen leidt er in zekere mate toe dat inkomenszwakke huishoudens 
moeilijker terechtkunnen op de woningmarkt. Bovendien zijn juist de nieuwkomers op de 
woningmarkt veelal huishoudens met een krappe beurs. München kent al jaren een 
selectieve migratie in en uit de stad. Huishoudens die zich nieuw aandienen in München 
betreffen enerzijds vooral jonge, relatief goed opgeleide alleenstaanden en anderzijds 
veelal minder hoogopgeleide buitenlanders met lage inkomens (zie Landeshauptstadt 
München, 1999c). De huishoudens die de stad verlaten bestaan voor het merendeel uit 
gezinnen en mensen van een wat hogere leeftijd die een langere wooncarrière in 
München achter de rug hebben. Deze mensen gaan vooral in de omliggende gemeenten 
van München wonen. Uit figuur 7.2 is op te maken dat München in de afgelopen tien jaar 
een negatief migratiesaldo had met het ommeland, terwijl het saldo migratie van 
München met overige herkomst of bestemmingen overwegend positief is.4 Ondanks dat 
het inwonertal van München sinds 1970 praktisch constant is gebleven op 1,3 miljoen 
inwoners, is het aantal huishoudens sinds die tijd met een kwart toegenomen (van 
591.000 in 1970 naar 741.000 in 2000). Het percentage eenpersoonshuishoudens steeg in 
diezelfde periode van 42 procent naar 54 procent. 
 

                                                 
3 Het betreft scores die berekend zijn uit inschattingen van experts op het gebied van wonen en vastgoed. 
4 De piek in migratie tussen München en overige herkomst/bestemmingen rond 1991 is veroorzaakt door 
immigratie vanuit het buitenland (met name vanuit voormalig Joegoslavië). 
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Figuur 7.2: Migratie naar en uit München, 1990–2000  
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Bron: op basis van: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. 
 
 
München heeft een grote huursector. In 1987 lag de eigendomsquote op slechts 17 
procent en dat aandeel is sinds die tijd slechts met twee procentpunten toegenomen.5 In 
het ommeland van München is de eigendomsquote overigens veel hoger: 51 procent 
tegen het einde van de jaren 1990. Er is dus sprake van een scheve verdeling in het eigen 
woningbezit tussen de kernstad en de omliggende gemeenten. De meeste huishoudens in 
de kernstad wonen in een huurwoning. In tabel 7.3 is voor eind 2000 een schatting 
gegeven van de verdeling van huishoudens over verschillende soorten woningen. 
Daarnaast zijn de huishoudens uitgesplitst naar een aantal inkomensklassen die nadere 
toelichting behoeven. 
 
De grenzen van de in de tabel gegeven inkomensklassen zijn de maximale inkomens die 
een huishouden mag hebben om in aanmerking te komen voor sociale huurwoningen of 
andere vormen van subsidiëring door de overheid (zie voor een inhoudelijke behandeling 
van die regelingen paragraaf 7.3). Dit maximale bruto jaarinkomen is niet voor elk 
huishouden hetzelfde. Afhankelijk van de grootte van het huishouden, maar bijvoorbeeld 
ook uitzonderlijke omstandigheden als invaliditeit van leden van het huishouden, kan het 
maximale inkomen in die klasse variëren. De in de tabel gegeven maximale inkomens 
moeten daarom als een indicatie worden gezien. 
 

                                                 
5 De eigendomsquote is het aandeel woningen dat wordt bewoond door de eigenaar ervan. Het gaat dus om 
eigenaar bewoners en hieronder vallen niet de woningen die wel particulier bezit zijn, maar bijvoorbeeld 
aan derden worden verhuurd. 
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Tabel 7.3: Verdeling van huishoudens in München naar inkomensklasse en naar 
woningsoort, 2000* 

 Minder dan 
max.  

€ 43.000 

Minder dan 
max.

€ 55.700

Minder dan 
max.

€ 68.500

Meer dan 
€ 68.500 

Totaal aantal 
huishoudens

Sociale huur en 
reserve** 

45.000 20.000 15.000 15.000 95.000 

Overige huur 90.000 55.000 60.000 245.000 450.000 

Koopwoning 15.000 15.000 20.000 85.000 135.000 

Onderhuur en 
overig 
 

30.000 10.000 10.000 10.000 60.000 

Totaal aantal 
huishoudens 

180.000 100.000 105.000 355.000 740.000 

* Schattingen. Huishoudensaantallen zijn afgerond. 
** Het aantal huishoudens dat in een sociale huurwoning woont, was in 2000 ongeveer 65.000. De reserve 
betreft woningen die formeel geen sociale huurwoningen, maar wel bezit van corporaties zijn. 
Bron: Landeshauptstadt München, 2000; 2001c. 
 
 
Aangezien het schattingen betreft is het niet mogelijk om precieze percentages te 
berekenen. Desalniettemin is duidelijk dat het merendeel van de huishoudens met hoge 
inkomens (meer dan € 68.500) in particuliere huurwoningen woont, terwijl ook meer dan 
de helft van de woningeigenaren in die hoge inkomensklasse valt. In alle 
inkomensklassen vormt de particuliere huur de belangrijkste vorm van wonen. 
 
Ondanks dat tussen de kernstad München en het ommeland duidelijke verschillen zijn 
aan te geven als het gaat om woningen en woonmilieus, is de institutionele grens tussen 
München en omliggende gemeenten op de meeste plaatsen niet zichtbaar in de 
woonmilieus. De overgang is veel geleidelijker, en aan de randen van de kernstad zijn al 
precies de groene en open woonmilieus te vinden waar het ommeland zo om geroemd 
wordt. Een belangrijk deel van de migratie tussen kernstad en het ommeland (zowel naar 
als uit de stad) vindt dan ook plaats in deze overgangszone (Landeshauptstadt München, 
1999c). Toch bestaat de grens tussen kernstad en ommeland heel duidelijk als het gaat om 
ontwikkeling van nieuwe woongebieden. 
 
 
7.3 Woonmilieuontwikkeling in München 
 
München is de laatste jaren begonnen te breken met het verleden. Verdere uitspreiding 
van de stad lijkt een halt te worden toegeroepen en nieuwe plannen tot scheiding van 
functies zijn naar de prullenbak verwezen. München heeft het concept van de compacte 
stad formeel opgenomen in de stadsvisie over de toekomstige stedelijke ontwikkeling 
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(Landeshauptstadt München, 1995). Dat deze nieuwe benadering van de stad 
consequenties heeft voor de aanwezige woonmilieus moge duidelijk zijn. De vraag is 
alleen in hoeverre rekening wordt gehouden met de woonvoorkeuren van de mensen die 
in de stad wonen. 
 
München gaat het anders doen. In de toekomst zal in de perifere stadsgedeelten relatief 
meer gewicht gegeven worden aan niet-woonfuncties, terwijl in de centrale stadsdelen 
meer aandacht uitgaat naar uitbouw en versterking van de woonfunctie. Overigens blijft 
de historische stadskern in het opgestelde scenario het dominante centrum waar 
werkgelegenheid gesitueerd is. 
 
Het beperken van verdere uitspreiding van het stedelijk veld in combinatie met een 
behoefte aan meer woningen in de komende jaren dwingt München tot verdichting van de 
reeds bestaande stadsgedeelten. In 1996 werd voor dat doel al een studie verricht naar 
potentiële plaatsen voor hoogbouw in München. Deze studie heeft zowel betrekking op 
hoogbouw voor woningen als voor andere functies. Het onderzoek is uitgevoerd onder 
leiding van een hoogleraar in de stedenbouwkunde en een architect, wat het misschien 
iets begrijpelijker maakt dat de studie vooral gericht is op de uiterlijke verschijning van 
hoogbouw en allerlei landschapsarchitectonische aspecten (zie Czisch, 2001; Sattler, 
2001). Er worden locaties voor hoogbouw aangewezen zonder dat daarbij de vraag wordt 
gesteld wie er eventueel zouden komen te wonen. 
 
Dat betekent niet dat München geen aandacht heeft voor woonvoorkeuren van zittende en 
toekomstige inwoners van de stad. Een belangrijk uitgangspunt van beleid is om niet 
alleen te streven naar vermenging van functies maar ook van bevolking. In München 
woedt een discussie over toenemende segregatie van bevolkingsgroepen in de stad.6 In 
een van de toekomstscenario’s die zijn opgesteld in het kader van de eerder aangehaalde 
stadsvisie, wordt voorzien dat in het centrum van de stad vooral de economische 
bovenlaag komt te wonen (Landeshauptstadt München, 1995). Dit is in de beoordeling 
van de scenario’s meegenomen als een negatief punt dat tegen het betreffende scenario 
pleitte. 
 
Hoewel geen uitgesproken beleid bestaat om in centrale stadsgedeelten luxe woonmilieus 
te ontwikkelen, is beleid zeker niet beperkt tot de onderkant van de woningmarkt. Grote 
nadruk wordt in München gelegd op het binden van jonge gezinnen met 
middeninkomens. Het is de lokale overheid er veel aan gelegen om juist deze groep voor 
de stad te behouden. De aandacht voor deze huishoudens is voor een deel ingegeven door 
het feit dat de jonge gezinnen de belangrijkste groep vertrekkers uit de stad vormen 
(Landeshauptstadt München, 2001d).  

                                                 
6 Die discussie wordt in belangrijke mate gevoed door ongerustheid in heel Duitsland over toenemende 
polarisering binnen de samenleving en de uitingen en gevolgen daarvan voor stedelijke structuren (zie 
Wiegandt, 2000). 
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Pogingen om de uittocht van deze groep stedelingen te keren kunnen grofweg worden 
verdeeld in twee soorten maatregelen. In de eerste plaats wordt via subsidiering getracht 
woonruimte toegankelijk te maken voor de jonge gezinnen. Meestal betreft het 
huishoudens waarvan de inkomens te hoog zijn om aanspraak te mogen maken op een 
sociale huurwoning. In 1996 heeft de lokale overheid daarom het zogeheten München 
Modell of Model München ingesteld. Vanaf het begin is de bedoeling van het model 
geweest om voor huishoudens met middeninkomens het kopen van een woning in de 
kernstad aantrekkelijker te maken. Ongeacht de locatie in de stad is de grondstukprijs 
voor deze huishoudens 300 €/m2 (600 DM/m2). In de grotere nieuwbouwgebieden bestaat 
voor huishoudens met relatief hoge middeninkomens een mogelijkheid om voor 450 €/m2 
(900 DM/m2) grond te kopen. Afhankelijk van de grootte van het huishouden beloopt het 
maximale bruto jaarinkomen om nog voor het Model München in aanmerking te komen € 
55.700 voor de lage, en € 68.500 voor de hoge grondstukprijs (vgl. de inkomensklassen 
in tabel 7.3). Tot dusverre zijn ruim duizend woningen verkocht in het kader van het 
München Model. 
 
Deze financiële injecties om middeninkomensgroepen in de stad te houden gaat gepaard 
met kwalitatieve maatregelen om de stad voor deze huishoudens aantrekkelijk te houden. 
Grofweg sinds halverwege de jaren 1990 neemt het aandeel in afgegeven 
bouwvergunningen voor vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen toe ten koste van 
de vergunningen van bouw van gebouwen met drie of meer wooneenheden.7 Dat wil niet 
zeggen dat de nieuwbouw grotendeels uit vrijstaande of halfvrijstaande woningen bestaat; 
in 2000 viel 19 procent van het aantal nieuw gebouwde woningen in een van deze twee 
categorieën.  
 
München verkeert voor de ontwikkeling van nieuwe woonmilieus momenteel in een 
relatief gunstige positie. In de afgelopen jaren zijn verschillende, redelijk grote stukken 
grond binnen de gemeentegrenzen vrijgekomen voor nieuwbouw.8 Grote projecten zijn 
onder meer de Theresienhöhe (1.500 woningen), Messestadt Riem (woningen voor 
16.000 bewoners), Ackermannbogen (2.200 woningen) en Laim-Pasing (7.500 
woningen). De uitvoering van sommige van deze projecten is uitgespreid over meer dan 
tien jaar. Wat hier belangrijk is, is dat met zulke grote projecten hele nieuwe stadsdelen 
gaan ontstaan. De inzet is om zowel een gemengd functie- als bewonersprofiel te creëren 
(Landeshauptstadt München, 2001d). Dat betekent dat de projecten niet alleen gericht 
zijn op nieuwbouw van woningen, maar dat ook wordt getracht werkgelegenheid in de 
wijken of stadsdelen te stimuleren. Wat het soort woningen betreft, wordt gestreefd naar 
een evenwichtige verdeling van woningen uit alle prijssegmenten. 
 

                                                 
7 Daaronder vallen ook rijtjeshuizen. 
8 Het gaat bijvoorbeeld om terreinen die door de spoorwegen van de hand zijn gedaan en oude 
kazerneterreinen. 
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De monocentrische stad München roept verdere uitspreiding van het stedelijk veld een 
halt toe. Voor de centrale gemeente München geldt dat de grenzen van de ‘stad’ al veel 
langer bereikt waren. Door het algemene beeld van een stad die haar grenzen heeft 
bereikt, is het nu eenvoudiger voor de kerngemeente om nieuwe ontwikkelingen binnen 
haar grenzen te realiseren. München rekent af met een periode waarin functiescheiding 
het belangrijkste uitgangspunt vormde bij stedelijke ontwikkeling. Naast een mix van 
functies wordt ook een menging van bevolking nagestreefd. Het is duidelijk dat naast de 
woonwensen van huishoudens ook algemenere ideeën over de toekomstige ontwikkeling 
van de stad een rol spelen bij de (her)ontwikkeling van woonmilieus.   
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8 Parijs 
 
 
 
 
8.1 Inleiding 
 
Tijdens de vorming van de Franse staat groeide Parijs uit tot de grootste en belangrijkste 
stad van Frankrijk. De stad heeft de naam een broedplaats van en voor cultuur te zijn en 
geldt reeds lang als belangrijke trekpleister voor het Franse toerisme. Behalve als het 
culturele centrum fungeert Parijs ook als het economisch en politiek zwaartepunt van 
Frankrijk. De metropool is goed voor bijna dertig procent van het Franse bruto nationaal 
product. 
 
Figuur 8.1: Geografische indeling van Parijs 
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Ondanks de sterke centralisering in het Franse staatssysteem is het institutionele 
landschap van Parijs sterk verbrokkeld. De communes, of gemeenten vormen het laagste 
bestuursniveau. Daarboven bestaan departementen, die onderdeel uitmaken van regio’s. 
Het metropolitane gebied van Parijs, zoals dat in de statistieken en officiële documenten 
is afgebakend, dekt grotendeels de regio Ile-de-France en telt acht departementen. Het 
departement Parijs en de gelijknamige gemeente, gewoonlijk aangeduid als Ville de 
Paris, vormen de kern van de metropool. De kerngemeente is onderverdeeld in twintig 
arrondissementen. In de meest gangbare indeling wordt voorts een onderscheid gemaakt 
tussen de binnenste ring van voorsteden, de Petite Couronne, en de buitenste krans 
voorsteden, de Grande Couronne (zie figuur 8.1). Parijs telde begin 2000 ongeveer 
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2.126.000 inwoners en bood werk aan 1.610.000 mensen.1 De regio Ile-de-France had op 
dat moment bijna elf miljoen inwoners en vijf miljoen arbeidsplaatsen. 

 
Veruit het grootste deel van de werkgelegenheid in het metropolitane gebied viel eind 
1999 in de dienstensector (tabel 8.1). Hoewel het aantal betaalde banen in de periode van 
1989 tot en met 1999 met meer dan 200.000 is afgenomen, is de dienstensector in 
datzelfde decennium zowel in absolute als relatieve zin sterk gegroeid. Binnen de 
dienstensector bieden openbaar bestuur en overheidsdiensten in de gemeente Parijs werk 
aan ruim 400.000 mensen. Daarnaast herbergt de kerngemeente een groot aandeel van de 
werkgelegenheid in de financiële sector en de zakelijke dienstverlening (zestig procent 
van de werkgelegenheid in die sectoren in Ile-de-France). 
 
Tabel 8.1: Structuur van de werkgelegenheid in Ile-de-France, 1989 en 1999 
 1989 1999 
 Absolute 

werkgelegenheid
% Absolute 

werkgelegenheid 
%

Primaire sector 20.271 0,4 7.395 0,2 

Secundaire sector 1.307.456 25,8 859.318 17,8 

Tertiaire sector 
 

3.739.933 73,8 3.963.381 82,0 

Totale werkgelegenheid 5.067.660 100,0 4.830.094 100,0 

Bron: INSEE, Parijs. 
 
 
Parijs profileert zich op internationaal niveau evenals Londen als een wereldstad. De 
aanvankelijke indeling van Sassen, waarbij Parijs niet als wereldstad wordt aangemerkt 
(Sassen, 1991; zie hoofdstuk 5), heeft in de Franse hoofdstad een discussie doen 
ontvlammen over de status van de stad. Nog recent werd in de beleidsvisie van de 
burgemeester van Parijs aangegeven dat de kwaliteit van het leven, de diversiteit van de 
stedelijke bevolking en cultuur eigenlijk belangrijker zijn voor de aantrekkingskracht van 
een stad dan de financiële indicatoren die de status als wereldstad zouden bepalen (Mairie 
de Paris, 2001a). Ook hier worden de kwaliteit van het leven in de stad en de diversiteit 
van de stedelijke bevolking opgevoerd als belangrijke en aantrekkelijke eigenschappen 
van de metropool. Toch is Parijs eveneens een stad waar ruimtelijke uitsortering van de 
bevolking plaatsvindt, en waar dit proces een sterke invloed uitoefent op de 
beleidsagenda’s.  
 
 
 
 
                                                 
1 Tenzij anders vermeld zijn alle in de tekst genoemde aantallen en percentages afkomstig van INSEE, het 
Franse bureau voor de statistiek. 
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8.2 Stedelijk wonen in Parijs 
 
Het metropolitane gebied van Parijs heeft al lange tijd terug de interesse van zowel 
ruimtelijke wetenschappers als beleidsmakers gewekt. In tegenstelling tot een stad als 
Londen zijn de zwaarste achterstandswijken in Parijs te vinden in de suburbs en niet in de 
centrale stadsdelen. Banlieue, dat gewoon het Franse woord voor voorstad is, heeft 
daardoor een negatieve lading gekregen (zie Body-Gendrot, 2000). Het is voor het 
vervolg van het betoog van belang om enige aandacht te schenken aan deze bijzondere 
tegenstelling. 
 
De verklaring voor de scheiding tussen de kerngemeente en de voorsteden is deels te 
vinden in de aanwezige woningvoorraad. Het gros van de grootschalige complexen met 
sociale huurwoningen die in de jaren 1960 en 1970 werden gebouwd, staat in de Petite 
Couronne. Deze woningen waren in eerste instantie niet specifiek bedoeld voor de laagste 
inkomensklassen, maar om het woningtekort terug te dringen. Tegenwoordig zijn het 
over het algemeen juist wel de huishoudens met de geringste inkomens die in deze grote 
complexen huisvesting hebben gevonden. Woningen in de stedelijke kerngemeente zijn 
veelal te duur. Het bewonersprofiel van de sociale huurcomplexen laat bovendien een 
vergrijzing zien; veel van de huishoudens hebben niet alleen lage inkomens, maar zijn 
tevens aan het einde van hun carrière op de arbeidsmarkt en hebben daardoor weinig 
uitzicht op stijging van inkomen in de toekomst (IAURIF, 1998; 1999).  
 
In Parijs is evenals in veel andere steden sprake van een selectieve migratie naar en uit de 
stad. In tabel 8.2 is voor de jaren 1990 en 1999 de leeftijdsopbouw weergegeven van de 
bevolking van Parijs. Met 36 procent vormen de personen van twintig tot veertig jaar de 
grootste leeftijdsklasse in de kerngemeente. Over de gemeten periode nam het aandeel 
bewoners in deze leeftijdsklasse relatief licht toe, maar in absolute zin daalde het aantal. 
Een duidelijke absolute stijging deed zich daarentegen voor in het aantal inwoners tussen 
veertig en zestig jaar. Uit tabel 8.3 blijkt dat van alle personen die tussen 1990 en 1999 
naar Parijs verhuisden bijna de helft tussen vijfentwintig en veertig jaar oud was.2 
 
Er doen zich verschillen voor in de spreiding van de leeftijdsgroepen. Personen van 
twintig jaar of jonger zijn relatief oververtegenwoordigd in de noordoostelijke 
arrondissementen, terwijl de personen tussen de twintig en veertig jaar relatief vaker in 
het oostelijke deel van het centrum wonen. In het westen en zuidwesten zijn de 
leeftijdsklassen vanaf veertig jaar oververtegenwoordigd. 
 
 
 
 
                                                 
2 Door afwijkende indelingen van leeftijdscategorieën is een directe vergelijking met gegevens uit tabel 8.2 
helaas niet mogelijk. 
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Tabel 8.2: Bevolking van Parijs, naar leeftijdscategorie, 1990, 1999 
 1990 1999 
 aantal % aantal %
0 – 19  401.580 18,7 388.374 18,3 

20 – 39  772.246 35,9 765.078 36,0 

40 – 59  531.496 24,7 555.308 26,1 

60 – 74  263.833 12,2 248.547 11,7 

75 jaar en ouder 
 

183.174 8,5 168.544 7,9 

Totaal 2.152.329 100,0 2.125.851 100,0 

Bron: INSEE. 
 
 
De gemiddelde huishoudensgrootte in Parijs liep terug van 1,92 in 1990 tot 1,87 bij de 
eeuwwisseling. Slechts in het 19e arrondissement bleef de gemiddelde grootte boven de 
twee personen. Alleenstaanden vormden op dat moment 27 procent van de Parijse 
bevolking, maar bewoonden ruim 52 procent van het aantal woningen in Parijs. Dit hoge 
percentage is gedeeltelijk verklaarbaar uit de samenstelling van het woningbestand: het 
aandeel kleine woningen is aanzienlijk. Eind 1999 bestond 58 procent van de woningen 
in de Ville de Paris uit een- en tweekamerwoningen. In 1990 was dat aandeel 60 procent. 
De gemiddelde oppervlakte van een eenkamerwoning in de particuliere huursector was 
26 m2 in Parijs (130.199 woningen) en 28 m2 in de Petite Couronne (96.803 woningen). 
Tweekamerwoningen waren gemiddeld respectievelijk 40 m2 (102.878 woningen) en 44 
m2 (140.784 woningen) groot. 
 
Tabel 8.3: Vestigers in Parijs in de periode 1990-1999 naar leeftijdscategorie 
 aantal %
0 – 14  78.180 12,4 

15 – 24  113.256 17,9 

25 – 39 311.992 49,4 

40 – 59 98.906 15,6 

60 – 74 19.980 3,2 

75 jaar en ouder 
 

9.166 1,5 

Totaal 631.480 100,0 

Bron: INSEE. 
 
 
De verschillen in prijzen van studio’s zijn afgebeeld in figuur 8.2. Het kaartbeeld toont 
een scheiding tussen het oostelijk en westelijk gedeelte van Parijs. Prijzen van studio’s 
zijn vooral hoog in het zuiden van het centrum en in het westen, terwijl naar de oostelijke 
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arrondissementen toe de huurprijs steeds verder afneemt.3 In het 7e arrondissement 
worden de hoogste prijzen gevraagd voor een studio (18,45 €/m2). Ter vergelijking: de 
gemiddelde huurprijs van een woning – ongeacht het aantal kamers –  in Parijs was op 
het moment van meten 15,06 €/m2.4 
 
Figuur 8.2: Huurprijzen van studio’s in Parijs, 1 januari 2001 
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Bron: OLAP, 2001. 
 
 
In de afbeelding is opzettelijk gekozen voor weergave van de huurprijzen. Het merendeel 
van de Parijse huishoudens huurt een woning (zie tabel 8.4). De meeste huurwoningen 
worden aangeboden in de particuliere sector, hoewel tussen de twee peildata het aandeel 
sociale huurwoningen een stijging laat zien. Ongeveer dertig procent van de woningen in 
de kerngemeente Parijs wordt bewoond door de eigenaar van de woning. Eigenaars zijn 
relatief oververtegenwoordigd in het 6e, 7e, 16e (alle drie in het zuidwesten van de stad) 
en 9e arrondissement (in het noordelijke deel van het centrum). De tabel toont verder dat 
er vrijwel geen eengezinswoningen staan in de stad; 95 procent van de woningen bevindt 
zich in appartementencomplexen. 
 
De verschillende typen woningen zijn niet evenredig verdeeld over Parijs. Een indruk van 
verschillende woonmilieus wordt gegeven door een uit 1998 daterende typologie van de 
arrondissementen van Parijs en de gemeenten van de Petite Couronne (Rhein, 1998). De 

                                                 
3 Voor de vier centrale arrondissementen (I t/m IV) geldt dat de gemiddelde huurprijs voor die 
arrondissementen samen is berekend. Voor de vier arrondissementen afzonderlijk zijn geen gegevens 
voorhanden. 
4 Bron: OLAP, 2001. 
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typologie is gebaseerd op kenmerken van de woonachtige huishoudens en gecontroleerd 
op correlatie met kenmerken van het woningbestand. In figuur 8.3 zijn om redenen van 
leesbaarheid slechts de relatief hoogwaardige woonmilieus weergegeven. De ‘beaux 
quartiers’ zijn de stadsgedeelten die traditioneel als exclusieve hoogwaardige 
woonmilieus bekend staan. De gentrificerende stadsdelen worden gekenmerkt door een 
duidelijke opwaartse transformatie (vaak door vestiging van jonge huishoudens met een 
behoorlijk inkomen). 
 
Tabel 8.4: Woningbestand naar eigendomsvorm en naar type woning, Parijs, 1990, 
1999 
 1990 1999 
 aantal % aantal %
totaal 1.095.108 100,0 1.110.912 100,0 

waarvan:     

koopwoning 310.247 28,3 329.113 29,6 

huurwoning 689.875 63,0 700.934 63,1 

-particulier 514.228 46,9 463.966 41,8 

-sociale huurwoning 
(HLM) 

134.455 12,3 185.328 16,7 

-kamer/pension 41.192 3,8 51.640 4,6 

niet gespecificeerd 94.986 8,7 80.865 7,3 

 
Per type: 

    

eengezinswoning 10.045 0,9 10.922 1,0 

collectief 1.029.207 94,0 1.054.682 94,9 

anders (pension, kamer) 55.856 5,1 45,308 4,1 

Bron: INSEE, mensuel no. 193, octobre 2000. 
 
 
Uit de figuur komt naar voren dat tussen 1980 en 1990 vooral in het westelijke deel van 
de Petite Couronne een duidelijke upgrading van woonmilieus heeft plaatsgevonden. Het 
gaat daarbij vooral om de gemeenten die in de buurt liggen van de hoogwaardige 
woonmilieus in de kernstad. In de jaren 1980 werd onder andere het commerciële district 
La Défense ontwikkeld wat heeft geleid tot een toenemende druk op de woningmarkt in 
omliggende districten (Rhein, 1998). Opwaardering van woonmilieus moet derhalve ten 
dele worden gezien als gevolg van verdringingseffecten. In het noorden van de Petite 
Couronne valt de afwezigheid van hoogwaardige woonmilieus op.  
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Figuur 8.3: Woonmilieus in Parijs, in 1982 en 1990 
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Bron: Rhein, 1998: figuur 2, p.442. 
 
 
De in deze paragraaf gegeven indruk van woonmilieus in Parijs toont grofweg een 
tweedeling tussen Parijs en de binnenste ring van voorsteden en een tweedeling binnen de 
kerngemeente Parijs. De rijkere en duurdere woongebieden zijn vooral in het zuidwesten 
van de stad en in de aangrenzende gemeenten van de Petite Couronne gesitueerd. In die 
binnenste ring van voorsteden liggen echter tevens de zwaarste achterstandswijken van 
het metropolitane gebied. De tegenstelling tussen de stad Parijs en de 
achterstandsgebieden in de banlieues komt sterk naar voren in ideeën over 
woonmilieuontwikkeling in Parijs. 
 
 
8.3 Woonmilieuontwikkeling in Parijs 
 
Huisvestingsbeleid is in Frankrijk voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de 
nationale overheid. Bij de decentraliseringgolf in de jaren 1980 bleef huisvesting bewust 
een rijksbevoegdheid om nationale solidariteit te kunnen waarborgen (Berny-Riche et al., 
1999). Door huisvestingsbeleid op nationaal niveau te blijven organiseren zou worden 
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gegarandeerd dat mensen die steun van de staat nodig hadden overal in Frankrijk op 
dezelfde regelingen aanspraak zouden kunnen maken.  
 
Ondanks de sterke centralisering van de Franse staat heeft de institutionele versnippering 
van het metropolitane gebied van Parijs wel degelijk invloed op de 
woonmilieuontwikkeling. De stad Parijs werd lange tijd bestuurd door een rechtse 
meerderheid, totdat na de lokale verkiezingen in maart 2001 de socialisten het roer 
overnamen. Het ruimtelijk beleid in Parijs was jarenlang gericht op een geleidelijke 
stedelijke vernieuwing die grotendeels met hulp van marktpartijen tot stand moest komen 
(White, 1998). Opwaardering van woonblokken of zelfs wijken werd daarom veelal de 
vrije hand gelaten, hetgeen niet zelden resulteerde in lagere bouwdichtheden en hogere 
grond- en woningprijzen. Een gevolg van dit laissez-faire beleid was het optreden van 
verdringingseffecten (Body-Gendrot, 2000). Mensen die in de centrale stadsdelen geen 
woning meer konden betalen, vertrokken naar de voorsteden.  Daar lag de situatie ietwat 
gecompliceerder. In bepaalde voorsteden heeft politiek links traditioneel een grote steun, 
waardoor protesten tegen stedelijke vernieuwing door sloop en volledige herontwikkeling 
er over het algemeen niet alleen feller waren, maar ook meer gehoor vonden.  
 
Onder links leiderschap lijkt Parijs een nieuwe koers te willen gaan volgen. In de 
nieuwste beleidsvisies wordt nadrukkelijk afstand genomen van radicale vernieuwing en 
renovatie waarbij bewoners min of meer gedwongen zouden moeten vertrekken (Mairie 
de Paris, 2000; 2001a). Deze ideeën gaan gepaard met een aanzwellend streven om 
woonmilieuontwikkeling in de stad Parijs en de omliggende voorsteden op elkaar af te 
stemmen. De prioriteit bij regionale afstemming op het gebied van wonen gaat uit naar 
een herverdeling van woningen tussen stad en voorsteden. Daarbij wordt de aandacht met 
name gericht op de sociale huurwoningen. Het zal niet verbazen dat het streven naar een 
grotere sociale mix ook hier een belangrijk onderliggend argument is. Hoewel de 
kwantitatieve vraag een belangrijke beleidsdeterminant blijft (er worden in Parijs 
gemiddeld 6.000 nieuwe woningen per jaar opgeleverd), moet nieuwbouw een bijdrage 
leveren aan behoud van de diversiteit in kernstad en voorsteden, aan versterking van 
sociale menging en aan verbetering van de kwaliteit van het dagelijks leven (Mairie de 
Paris, 2001a).  
 
Binnen Parijs wordt eveneens prioriteit gegeven aan achterstandsgebieden. Er bestaan 
verschillende gebiedsgerichte beleidsprogramma’s om sociale achterstanden weg te 
werken, waarbij al even verschillende bestuurslagen betrokken zijn. Er wordt overigens 
naar gestreefd om beleid van verschillende bestuurslagen op elkaar af te stemmen en een 
integrale aanpak van achterstandsgebieden mogelijk te maken (Mairie de Paris, 2000). De 
nadruk in het beleid ligt op het verbeteren van de kwaliteit van de woningvoorraad. 
Hierbij gaat het niet zo zeer om het transformeren van bestaande relatief goedkope 
woningen tot grotere of luxere woningen voor hoge inkomensgroepen, maar om het 
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opknappen van de woningen tot een minimumstandaard. Opnieuw wordt uitdrukkelijk 
gesteld dat de aanwezige sociale mix behouden, zo niet vergroot moet worden. 
 
De belangrijkste aandachtsgroepen in het huisvestingsbeleid zijn huishoudens met lage 
inkomens. In lijn met het streven naar een grotere sociale mix, wordt aandacht besteed 
aan de discrepantie in sociale huurwoningen tussen de centrale delen van Parijs en, met 
name, de voorsteden van de Petite Couronne. Terwijl in de Ville de Paris het aandeel 
sociale huurwoningen de twintig procent niet overstijgt, staan in de voorsteden de grote 
wooncomplexen die in de periode 1960-1980 werden gebouwd. In de tien centrale 
arrondissementen bevindt zich 23,3 procent van het totale woningbestand van Parijs, 
terwijl er slechts 6,3 procent van de sociale huurwoningen van Parijs staat. Het streven is 
om niet alleen tussen de gemeenten, maar ook tussen de Parijse arrondissementen tot een 
gelijkmatiger spreiding van sociale huurwoningen te komen (Mairie de Paris, 2000; 
2001ab). Een overzicht van de financiering van nieuwe sociale huurwoningen in Parijs 
sinds 1988 leert echter dat het grootste deel van de toegevoegde woningen in de buitenste 
oostelijke arrondissementen is neergezet (figuur 8.4). 
 
Figuur 8.4: Totaal aantal nieuwgebouwde sociale huurwoningen in Parijs, 1988-
2000 
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Bron: Préfecture de Paris, 2001. 
 
 
Enige extra aandacht verdienen enkele regelingen die zijn ingesteld om studenten en 
starters op de arbeidsmarkt een betere toegang tot de woningmarkt te geven. Er bestaat 
een algemene erkenningen dat deze groepen bepaalde woonvoorkeuren en gemiddeld een 
kleine beurs hebben, maar er is slechts een beperkt aanbod aan passende woningen 
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(Berny-Riche & Berthier, 1999). Specifiek op deze groepen gericht beleid wordt in 
beperkte mate gevoerd. De Regio Ile-de-France heeft een programma lopen om 
nieuwbouw van studentenwoningen te subsidiëren (IAURIF, 2001). De verstrekte 
subsidie bedraagt 20 procent van de kostprijs van het bouwprogramma, met een 
maximum van € 6.097 (FF 40.000) per gecreëerde woonruimte. 
 
Specifieke beleidsmaatregelen worden tevens genomen in gebieden waar de woningmarkt 
gespannen is. Hoewel het hier gaat om nationaal beleid, hebben de regio’s enige vrijheid 
bij de invulling en uitvoering ervan. Voor de hele regio Ile-de-France geldt dat subsidies 
worden verleend voor huisvesting van huishoudens die niet meer in aanmerking komen 
voor reguliere sociale huur, maar door de hoge prijzen nauwelijks toegang hebben tot de 
woningmarkt. De subsidie wordt gegeven bij bouw, aanschaf of transformatie van 
gebouwen met een niet-woonfunctie (METL, 2001). 
 
Evenals in de, in vorige hoofdstukken beschreven steden overheersen in Parijs discussies 
over sociale achterstanden en (dreigende) segregatie in de beleidsvorming ten aanzien 
van het wonen in de stad. De stad laat zowel qua woonmilieus als qua 
bevolkingssamenstelling een tweedeling zien tussen het oosten en westen, en 
onderscheidt zich bovendien van een groot aantal van de omliggende gemeenten van de 
Petite Couronne. De beleidsprioriteiten liggen bij het wegwerken of verminderen van 
deze tegenstellingen, waarbij een voorkeur wordt uitgesproken voor sociaal gemixte 
woonmilieus. 
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9 Conclusies: wonen in de ambitieuze stad 
 
 
 
 
9.1 Vraagstelling en context 
 
Amsterdam presenteert zich internationaal als cultureel brandpunt en als kennisstad. Een 
dergelijke tendens waarbij stedelijke ambities steeds sterker gericht zijn op een 
hoogwaardig economisch en cultureel profiel is eveneens zichtbaar in veel andere 
Europese steden. In Amsterdam ontluikt de discussie over de vraag of deze economische 
en culturele ambities bepaalde beleidsaandacht vereisen in de sfeer van het wonen in de 
stad. Kan Amsterdam de kennis- en cultuurwerkers, die voor de culturele en kennisstad 
zo belangrijk zijn, voldoende passende huisvesting bieden?  
 
Deze vraag is actueel. Een behoorlijk aandeel van de Amsterdamse werkgelegenheid is te 
vinden in de hoogwaardige diensten. Amsterdam heeft daardoor een groot aantal cultuur- 
en kenniswerkers binnen de gemeentegrenzen. De woningvoorraad in Amsterdam kent 
echter een bijzondere samenstelling. Sociale huurwoningen vormen meer dan de helft van 
het woningbestand. De particuliere huur- en de koopsector zijn relatief klein 
(respectievelijk dertig en vijftien procent van de woningvoorraad).1 Tegenover een 
potentieel grote vraag naar hoogwaardige woonmilieus staat daardoor een relatief klein 
aanbod van de gevraagde woonmilieus. Het is twijfelachtig of Amsterdam voldoende 
ruimte biedt om aan de grote vraag naar hoogwaardige woonmilieus tegemoet te komen. 
 
Amsterdam heeft te maken met een toenemende vraag naar hoogwaardige woonmilieus. 
De indruk bestaat echter dat in Amsterdam de ideeën over toekomstige 
woonmilieuontwikkeling en de economisch en cultureel getinte toekomstvisies langs 
elkaar heen bestaan. Er is wel een intentie om meer aandacht te besteden aan de 
woonwensen van verschillende typen huishoudens, maar nieuwbouw in de duurdere 
segmenten blijft beperkt, en ook studenten en starters op de woningmarkt ondervinden 
problemen bij hun zoektocht naar passende huisvesting. Ondermijnt Amsterdam niet op 
den duur haar economische en culturele positie door zich slechts beperkt te richten op 
woonmilieus waar een groeiende behoefte aan blijkt te zijn?  
 
In lijn met het bovengenoemde vraagstuk is Amsterdam in dit verkennende onderzoek in 
een internationaal vergelijkend perspectief geplaatst. De vraagstelling werd geformuleerd 
in hoeverre steden hun (economische en culturele) ambities of toekomstvisies vertalen in 
beleidsaandacht die uitgaat naar de (her)ontwikkeling van woonmilieus in de stad of 
                                                 
1 Genoemde data voor Amsterdam zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig van O+S, Bureau voor Onderzoek 
en Statistiek Amsterdam. Voor bronvermelding van data met betrekking tot de buitenlandse steden wordt 
verwezen naar het respectievelijke stedenhoofdstuk. 
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naar bepaalde groepen op de woningmarkt. Zes buitenlandse Europese steden met 
internationaal grote ambities werden in het onderzoek betrokken: Barcelona, Genève, 
Londen, Milaan, München en Parijs. 
 
In paragraaf 9.2 wordt in algemene zin ingegaan op beantwoording van de zojuist 
aangegeven onderzoeksvraag. Vervolgens zal in paragraaf 9.3 aandacht worden besteed 
aan specifiek beleid ten aanzien van bepaalde groepen op de woningmarkt. In paragraaf 
9.4, ten slotte, wordt een terugkoppeling gemaakt naar de Amsterdamse situatie. Daarbij 
wordt aangegeven wat Amsterdam bijzonder maakt te midden van de onderzochte steden 
en hoe derhalve de bevindingen uit de andere steden voor Amsterdam van belang kunnen 
zijn. Het is echter noodzakelijk allereerst een drietal algemene opmerkingen te maken die 
bij beantwoording van de onderzoeksvraag in gedachten moeten worden gehouden. Deze 
opmerkingen hebben betrekking op, wat hier voor het gemak wordt aangeduid als, het 
culturele, het politieke en het institutionele landschap waarin de onderzochte steden zijn 
gesitueerd. 
 
Steden hebben bepaalde cultureel of historisch bepaalde karakteristieken die het culturele 
landschap van de stad typeren. Bepaalde leefstijlen komen in de ene stad traditioneel 
meer voor dan in de andere. In de Zuid-Europese steden is het gezin als huishoudenstype 
bijvoorbeeld veel sterker vertegenwoordigd dan in de overige onderzochte steden. In 
Amsterdam lag het percentage eenpersoonshuishoudens in 2000 al op 47 procent, en in 
München zelfs boven de vijftig procent. Culturele verschillen zijn eveneens te vinden in 
de historisch gegroeide woonmilieus. Het percentage huishoudens dat in Barcelona in 
appartementencomplexen woont is ongekend hoog: 96 procent. In Parijs bestaat 95 
procent van het woningbestand uit appartementen. Daarentegen komen in Londen en 
München eengezinswoningen relatief veel voor. In Genève bestaat een scherpe scheiding 
tussen stad en ommeland, waarbij de kerngemeente is volgebouwd met appartementen, 
terwijl uitgestrekte zones met laagbouw in de omliggende gemeenten te vinden zijn.  
 
De verschillen tussen stad en suburb vormen ook onderdeel van het culturele landschap. 
Amsterdam kon, tot twee decennia terug, worden gerekend tot de steden met een 
oververtegenwoordiging van huishoudens met lagere inkomens, terwijl de hogere 
inkomensgroepen vooral in de luxere woonmilieus buiten de stad woonden. De 
tegenwoordige situatie is minder zwart-wit; huishoudens met hoge inkomens hebben in 
toenemende mate voorkeur om in de stad te (blijven) wonen. In Parijs, en tot op bepaalde 
hoogte Milaan, wordt het stedelijk centrum al gedomineerd door hoge inkomensgroepen, 
terwijl de minder draagkrachtigen vooral in de voorsteden wonen. In München overheerst 
de structuur van armere en enkele zeer rijke wijken binnen de grenzen van de kernstad en 
hoogwaardige woonmilieus in de uitgestrekte suburbs. Londen heeft een structuur 
waarbij in zowel centrale als perifere stadsdelen de duurste woonwijken in onmiddellijke 
nabijheid van de meest zware achterstandsgebieden van Engeland te vinden zijn. 
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De sociale geleding binnen steden en tussen stad en suburbs is complex, verschilt per 
plaats en is aan verandering onderhevig. In alle onderzochte steden bestaat echter een 
toenemende druk op de woningmarkt in de centrale stadsgedeelten, waarbij vaak 
verdringingseffecten optreden. Toenemende druk blijkt uit stijgende woningprijzen, 
waardoor het uiteindelijk toch overwegend de lage en middeninkomensgroepen zijn die 
uit centrale stadsdelen worden verdrongen. Dit prijstechnische aspect blijkt in de steden 
een grote invloed te hebben op het gemaakte beleid. Uitbreiding van het woningaanbod is 
vaak moeilijk haalbaar doordat de bebouwingsdichtheid er al hoog is en vrije ruimte 
schaars. Steden lopen hierdoor niet alleen tegen een veranderende kwalitatieve 
woningvraag aan, maar ook weer tegen een kwantitatieve.  
 
Een tweede opmerking betreft het politieke landschap waarin de stad zich bevindt. De 
houding van de lokale overheid ten aanzien van de woningmarkt wordt sterk gekleurd 
door de politieke machtsverhoudingen in de stad. Parijs kreeg recent een links bestuur, 
maar werd daarvoor decennia lang bestuurd door een rechtse meerderheid. De invloed 
van, met name, het beleid onder burgemeester Chirac is in de Parijse binnenstad duidelijk 
zichtbaar; in de jaren 1980 werd een marktgestuurde ontwikkeling van veelal 
hoogwaardige en ronduit luxe woonmilieus door de overheid gestimuleerd. De sociale 
huur kwam er daarentegen bekaaid vanaf; in de centrale arrondissementen, waar ruim 23 
procent van het Parijse woningbestand staat, bevindt zich 6 procent van het totale bestand 
aan sociale huurwoningen. Het is te vroeg om concrete beleidsacties van het huidige 
linkse stadsbestuur te kunnen analyseren, maar een omslag in het denken over stedelijke 
ontwikkeling in Parijs dringt zich op. Hoewel de Franse socialisten zich niet uitdrukkelijk 
tegen hoogwaardige woonmilieus uitspreken, benadrukken zij dat zulke woongebieden 
niet mogen ontstaan ten koste van minder draagkrachtige Parijse huishoudens. 
 
In Milaan en Genève is huisvesting ook altijd sterk aan de markt overgelaten. De 
percentages sociale huur zijn er respectievelijk 14 en 5 procent. De politieke 
verhoudingen in de steden hebben een onmiskenbare invloed op beleid dat ten aanzien 
van de woningmarkt wordt gevoerd. Het belang van de politieke machtsverdeling blijft 
echter niet beperkt tot het binnenstedelijke niveau. Stedelijke overheden hebben bij 
beleidsvorming vrijwel altijd te maken met andere gemeenten en bestuurslagen. 
 
In dit verband is het institutionele landschap waarin de stad is ingebed cruciaal. De 
onderzochte steden hebben niet allemaal dezelfde vrijheid of bevoegdheden om zelf 
beleid op het gebied van wonen uit te stippelen. In Genève hoort ruimtelijke planning in 
de eerste plaats tot het takenpakket van het kanton. Barcelona heeft veel zeggenschap 
over gebruik van de grond, maar weinig over sociale woningbouw, terwijl München op 
beide terreinen over uitgebreide bevoegdheden beschikt. Parijs en Londen hebben 
ondanks verschillende decentraliseringgolven nog altijd te maken met een sterk 
gecentraliseerde overheidsstructuur. Terwijl Parijs zowel gedekt wordt door een 
gemeente als door een gelijknamig departement, was Londen sinds 1986 institutioneel 
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verbrokkeld door het opheffen van het metropolitane niveau. In 2000 werd het 
metropolitaan bestuur in Londen hersteld, maar de stadsdelen (‘boroughs’) hebben 
vrijwel al hun bevoegdheden behouden. 
 
Zowel de culturele en historisch gegroeide stedelijke structuur als de politieke en 
institutionele context van de steden zijn van invloed op de mate waarin steden hun 
economische en culturele ambities doorvertalen in beleid ten aanzien van het wonen in de 
stad. Desalniettemin bestaan duidelijke overeenkomstige ontwikkelingen en trends in het 
beleid van de onderzochte steden, die een beantwoording van de eerdergenoemde 
vraagstelling rechtvaardigen. 
 
 
9.2 Ambities en woonmilieus 
 
Het beeld dat vrijwel alle steden uit dit onderzoek naar buiten toe ventileren in hun 
economische toekomstvisies is dat van een stad waar diversiteit hoogtij viert. Inzetten op 
kennis en cultuur en het toekomstig succes van de stad in de internationale arena wordt 
verbonden aan een sterk gedifferentieerde bevolking. Verder dan deze algemene 
uitspraak over de bewoners van de stad in relatie tot de economische ambities komen de 
onderzochte steden echter niet. Van structureel strategisch beleid op het gebied van 
woonmilieuontwikkeling en huisvesting dat is afgestemd op de economische 
toekomstvisies is in geen van de steden daadwerkelijk sprake. 
 
In de sfeer van de city marketing, die per stad verschilt qua intensiteit, is de ‘kwaliteit van 
het leven’ in de stad een veelvuldig gehoorde term. Regelmatig gaat het gebruik ervan 
vergezeld van overzichten waarin aantallen hotels, café’s, musea en andere culturele 
instellingen, en het oppervlakte aan parken, bossen en golfterrein worden opgesomd. De 
leefomgeving, die in de economische geografie nog altijd als ‘zachte’ locatiefactor wordt 
aangemerkt, is bezig aan een opmars.  
 
In het concrete beleid op het gebied van wonen is meestal nauwelijks iets terug te vinden 
van deze city marketing taal. De kwaliteit van het leven in de stad is in elk geval geen 
exclusief recht voor degenen die met de city marketing worden aangesproken; de 
kwaliteit van het leven moet goed zijn voor iedereen. Als het aankomt op beleid op het 
gebied van wonen dan is nauwelijks sprake van een relatie met het geambieerde profiel 
van internationale kennis en cultuur- of wereldstad.  
 
Het beleid van de steden blijft in hoge mate geënt op het faciliteren van de onderkant van 
de woningmarkt. Regelingen omtrent sociale huur bepalen grotendeels de beleidsagenda 
in alle zes de onderzochte steden en toch zeker ook in Amsterdam. Het inkomensniveau 
lijkt daarmee nog altijd de belangrijkste determinant te zijn voor de bemoeienis van de 
overheid met de woningmarkt. Dat wil niet zeggen dat er automatisch een anti-
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rijkenhouding bestaat. Integendeel, hogere inkomensgroepen zijn overal van harte 
welkom, maar het bouwen voor deze groepen wordt aan de markt overgelaten. 
 
Deze nauwe inkomensgerelateerde focus is begrijpelijk, maar lijkt een benadering in de 
weg te staan die uitgaat van gedifferentieerde woonvoorkeuren. De kennis over de 
personen of huishoudens die de groeisectoren trekken waar de stad sterk op inzet, is 
uitermate beperkt. Dat is jammer, want het laat vooralsnog niet toe om iets te zeggen over 
het belang van woonvoorkeuren van deze mensen voor de toekomstige positie van de 
betreffende steden en Amsterdam. 
 
De andere kant van de medaille is dat gebrek aan deze kennis ook iets zegt over de 
(internationale) profilering van steden. De steden zetten dan wel in op de kennissector en 
op cultuur, maar in feite hebben de lokale overheden alleen een profiel van bedrijven in 
hun hoofd. Gezien het toenemende belang dat internationaal door steden aan zachte 
factoren als de kwaliteit van het leven in de stad wordt gehecht, mag verwacht worden 
dat het profiel van de kennis- en cultuurwerkers de interesse van de steden wekt. De 
kennisstad heeft echter te maken met een ‘kennisgat’. 
 
De ontwikkeling van nieuwe woonmilieus en van huisvestingsbeleid is in de zes steden 
sterk gestoeld op twee tendensen: het streven naar ruimtelijke menging van functies en 
menging van bevolking. Geen van de steden ontwikkelt grootschalig woonmilieus die 
specifiek gericht zijn op bepaalde groepen op de woningmarkt. Barcelona is een 
uitzondering; daar vormt stedelijke vernieuwing een integraal onderdeel van 
internationale profilering. Vernieuwing in het historisch centrum, de bouw van het 
Olympisch Dorp en de bouwprojecten rond de Diagonal Mar zijn grotendeels gericht op 
de hogere segmenten van de woningmarkt, hetgeen al meer dan eens heeft geleid tot 
spanningen tussen lokale overheid en de minder draagkrachtige bewoners van de 
vernieuwingsgebieden. 
 
Terwijl de meeste onderzochte stedelijke overheden de beleidsaandacht vooral richten op 
de onderkant van de woningmarkt, krijgen marktpartijen over het algemeen relatief veel 
ruimte om op eigen initiatief te bouwen. Voor vergelijking van de steden met Amsterdam 
is dit punt interessant. In Amsterdam, met een sterk sturende overheid, zijn de 
mogelijkheden voor particulier initiatief immers uiterst beperkt (zie paragraaf 9.4). Toch 
is beleid in de onderzochte steden niet vanzelfsprekend uitsluitend gericht op de laagste 
inkomensgroepen; de overheid reageert ook op groepen die op de woningmarkt in de knel 
komen. 
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9.3 Woongedrag en knelpuntenbeleid 
 
De nadruk op sociale menging en gemengde woonmilieus impliceert geenszins dat er 
geen beleidsaandacht is voor specifieke groepen op de woningmarkt. Dat beleid heeft 
echter een volgend karakter. Pas als zich bij bepaalde groepen problemen voordoen op de 
woningmarkt wordt beleid ontwikkeld; woonbeleid is in hoge mate een knelpuntenbeleid. 
Elke van de zes steden heeft te maken met bepaalde groepen die op de woningmarkt in de 
knel raken door hoge woningprijzen of een gebrek aan huisvesting die voldoende 
tegemoetkomt aan de woonwensen. In de onderzochte steden is zichtbaar dat krapte op de 
woningmarkt niet per definitie leidt tot een uittocht uit de stad. Daaruit kan worden 
afgeleid dat het stedelijk wonen zich op een grote populariteit mag verheugen. 
 
Welk woongedrag vertonen groepen die moeilijk terechtkunnen op de woningmarkt in de 
steden? Een algemene trend is dat men, ondanks een vraag naar steeds grotere woningen, 
toch kleiner gaat wonen. In Parijs bestaat 34 procent van het woningbestand uit studio’s 
(eenkamerwoningen). De gemiddelde oppervlakte van die woningen is slechts 26 m2, 
terwijl in bepaalde arrondissementen de gemiddelde huurprijs bijna 20 €/m2 bedraagt. In 
Parijs vormen de een- en tweekamerwoningen bijna 60 procent van de woningvoorraad 
vormen. Dat percentage ligt in Amsterdam een stuk lager: 34 procent. Dit verschil is 
vermoedelijk deels historisch te verklaren. In Amsterdam is, evenals in een stad als 
Milaan, traditioneel primair voor gezinnen gebouwd. Bovendien was, ter bescherming 
van de gastarbeiders in de periode na 1960 een verbod op het delen van woningen van 
kracht vanwege de beruchte ‘huisjesmelkers’ en ‘uitponders’. Door dat verbod moest 
voorkomen worden dat op louche wijze laagwaardige kleine (eenkamer)woningen 
ontstonden. De Parijse studio’s behoren voor een groot deel echter tot een volkomen 
ander segment; ze zijn vaak luxe ingericht en bedoeld voor de (een)persoonshuishoudens 
met een redelijk tot hoog inkomen. 
 
Een deel van de huishoudens met beperkte toegang tot de woningmarkt kiest voor 
onzelfstandige huisvesting. Hierbij moet gedacht worden aan het delen van woningen 
(‘room-sharing’). Dat deze vorm van wonen niet altijd als minst beroerde optie wordt 
gezien, kan worden geïllustreerd aan de hand van een recent in The Economist 
verschenen artikel.2 Daarin wordt het delen van woningen in Londen juist voorgesteld als 
aansluitend op de leefstijl van de huisgenoten, en niet direct als negatief gevolg van 
krapte op de woningmarkt. Met andere woorden, een deel van de – meest – jonge 
alleenstaanden geeft er de voorkeur aan om een woning te delen. 
 
Een andere trend doet zich vooral voor in de Zuid-Europese steden. Daar blijven jonge 
starters langer bij hun ouders inwonen, terwijl ze onder andere omstandigheden 
vermoedelijk een eenpersoonshuishouden hadden gevormd. Veel van deze jonge mensen 
vormen pas een zelfstandig huishouden als ze gaan samenwonen. Het gevolg is dat het 
                                                 
2 The Economist, 22 december 2001, The Bridget Jones economy, pp. 36–38. 
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aandeel jongeren in de eenpersoonshuishoudens sterk daalt. In Barcelona en Milaan 
wordt het overgrote deel van de eenpersoonshuishoudens gevormd door alleenstaande 
ouderen. Ook in Nederlandse steden zijn er tekenen dat jongeren langer thuis blijven 
wonen, maar die trend lijkt veel zwakker dan in de Zuid-Europese steden.  
 
Naast deze vormen van woongedrag, waarbij huishoudens ondanks een te duur of te krap 
aanbod in de stad blijven wonen, kiest een deel van de in de knel geraakte groepen ervoor 
om een woning te betrekken in minder gewilde stadsdelen of de stad zelfs te verlaten. 
Hierbij gaat het relatief vaak om jonge gezinnen met kinderen die de uitwijk kiezen naar 
de rand van de stedelijke gemeente of hun toevlucht zoeken in de voorsteden. De redenen 
om te vertrekken zijn meestal een combinatie van hoge woningprijzen en een te klein 
aanbod van woonmilieus die voldoen aan de woonwensen van deze groep huishoudens. 
 
Het knelpuntenbeleid dat in de steden gevoerd wordt, is een reactie op de 
bovengenoemde veranderingen in woongedrag. In Amsterdam hebben verschillende 
groepen op de woningmarkt de aandacht getrokken met betrekking tot uitwerking van het 
concept van de kennisstad. In algemene zin gaat het om (1) het faciliteren van broed- en 
vrijplaatsen (kunstenaars, startend ondernemers), in de sfeer van groepen op de 
woningmarkt om (2) studenten en starters op de arbeids- en woningmarkt en (3) 
middeninkomensgroepen. Deze categorieën zijn eveneens herkenbaar in het beleid dat in 
de onderzochte steden wordt gevoerd. 
 
(1) broed- en vrijplaatsen 
Genève biedt startende kunstenaars en ondernemers ateliers en bedrijfsruimten tegen 
gesubsidieerde huurprijzen. De panden waarin die ruimten zich bevinden zijn eigendom 
van de Gérance Immobilière Municipale (GIM) die ook de sociale huurwoningen beheert. 
In totaal zijn, verspreid over de hele gemeente, een kleine 1500 ruimten beschikbaar. Het 
idee achter dit beleid is om te zorgen dat deze groepen in de stad vertegenwoordigd 
blijven, maar de verhuurde ruimten zijn uitsluitend bestemd als bedrijfsruimten en 
hebben in principe geen woonfunctie. 
 
De centrale stadswijk Raval in Barcelona geeft een voorbeeld van beleid waarbij een 
combinatie is gezocht van wonen en werken voor startend ondernemers in, onder andere, 
de cultuursector. Raval behoorde tot de meest achtergestelde wijken van Barcelona, maar 
werd, door haar ligging in het historisch centrum, in het vernieuwingsbeleid aangewezen 
als het culturele centrum van Barcelona. Er werd ingezet op het creëren van een 
woonomgeving die allerlei doelgroepen van de culturele economie zou aantrekken 
(kunstenaars, artiesten en andere gentrifiers). In feite probeerde de gemeente op beperkte 
schaal voorwaarden te scheppen voor een gecontroleerde gentrification van het stadsdeel. 
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(2) studenten en starters op de arbeids- en woningmarkt 
Studenten en jonge, meestal hoogopgeleide, starters op de arbeidsmarkt hebben vaak een 
krappe beurs, maar vormen de toekomstige generatie kenniswerkers van de stad. Dat 
besef lijkt in vrijwel alle steden door te dringen, hoewel beleid altijd pas wordt 
ontwikkeld als huisvestingsproblemen zich al voordoen.  
 
Milaan heeft de intentie uitgesproken om meer huisvestingsmogelijkheden te verbeteren 
voor jonge huishoudens. De stad heeft vooral een tekort aan kleinere woningen; meer dan 
de helft van het woningbestand bestaat uit drie- en vierkamerwoningen. Parijs kent 
subsidieregelingen voor de bouw van studentenhuisvesting. De overheid betaalt twintig 
procent van de kostprijs van het bouwprogramma, met een maximum van € 6097 per 
gecreëerde woonruimte. Barcelona bouwt nabij het luxe woonmilieu van Diagonal Mar 
tussen de 1000 en 1500 woningen die bestemd zijn voor jonge startende huishoudens. Dit 
project vindt plaats in publiek-private samenwerking en dreigt al voor de daadwerkelijke 
bouw veel duurder uit te komen dan de bedoeling was. Het is daarom sterk de vraag of de 
woningen wel betaalbaar zullen zijn voor de doelgroep.  
 
(3) middeninkomensgroepen 
München en Londen geven de duidelijkste voorbeelden van huisvestingsbeleid dat 
speciaal is gericht op huishoudens met middeninkomens, die buiten de reguliere sociale 
huurregelingen vallen. München heeft een speciaal model (‘München Modell’) 
geïntroduceerd dat het aanbod aan woningen voor middeninkomensgroepen aanzienlijk 
moet vergroten. De gemeente München stelt voor huisvesting van deze huishoudens 
grond ter beschikking tegen een vaste grondstukprijs (in principe 300 €/m2 en in grotere 
nieuwbouwgebieden ook tegen een prijs van 450 €/m2). Gesubsidieerde stukken grond 
worden uitgegeven aan corporaties, aannemers of ontwikkelaars die zich verplichten 
daarop speciaal voor huishoudens met middeninkomens koop- of huurwoningen te 
bouwen. Het maximale inkomen van huishoudens om voor deze woningen, die onder de 
marktwaarde worden verkocht of verhuurd, in aanmerking te komen is afhankelijk van de 
huishoudensgrootte. 
 
In Londen ligt de situatie anders. In plaats van beleid te richten op de gehele 
middeninkomensgroep, wordt in de Engelse hoofdstad een onderverdeling gemaakt in 
verschillende beroepsgroepen met middeninkomens. Enkele van die beroepsgroepen 
(politie, onderwijzend personeel en verzorgend medisch personeel met middeninkomens) 
komen in aanmerking voor subsidies bij aankoop van een woning in bepaalde delen van 
de stad. Die subjectsubsidie heeft de vorm van een rentevrije lening of gedeeltelijke koop. 
In het laatste geval wordt de woning voor een bepaald percentage bezit van de koper, die 
over het deel dat hij niet gekocht heeft een bescheiden huur betaalt. 
 
De redenering onder het beleid wijkt af van die in München. In Londen bestaat de angst 
dat bepaalde duurdere stadsdelen onbetaalbaar worden voor middeninkomensgroepen, 
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waardoor deze huishoudens naar elders vertrekken en ook elders gaan werken. Met 
andere woorden, het risico bestaat dat bepaalde diensten in de duurdere stadsgedeelten 
onvoldoende geleverd zullen worden omdat er geen personeel is te vinden. Dit verklaart 
waarom slechts bepaalde beroepsgroepen, de zogeheten ‘key workers’, in aanmerking 
komen voor overheidssteun. De aandacht voor de middeninkomensgroepen is verbonden 
aan het streven van Londen om haar toppositie te behouden. 
 
Ondanks dat in economische en culturele ambities de kennis- en cultuurwerkers 
nauwelijks meegenomen worden in de visievorming, zijn alle steden actief met beleid dat 
gericht is op groepen die de verwezenlijking van die ambities dragen. De rol van de 
overheid beperkt zich daarbij tot ondersteuning van mensen met verslechterde kansen op 
de woningmarkt. Het bouwen van duurdere woningen wordt overgelaten aan particulier 
initiatief. Hier ligt het grote vraagstuk voor Amsterdam. 
 
 
9.4 Wonen en de kennisstad Amsterdam 
 
Het mag eigenlijk niet verbazen dat juist in Amsterdam de discussie wordt opgestart over 
de relatie tussen geambieerde economische en culturele ontwikkeling en het woonbeleid. 
Amsterdam heeft een uitermate sterke positie met betrekking tot ontwikkeling van 
woonmilieus op haar grondgebied en beschikt over ruime mogelijkheden om 
huisvestingsbeleid te voeren. Die sterke positie van Amsterdam ten opzichte van veel 
andere steden is historisch gegroeid. De grond in Amsterdam is eigendom van de 
gemeente, en 55 procent van de Amsterdamse woningvoorraad is in handen van de 
woningcorporaties. Amsterdam heeft aldus de ruimte om sterk sturend richting te geven 
aan de stedelijke ontwikkeling en de woningmarkt. Dat heeft de gemeente tot op de dag 
van vandaag ook altijd gedaan. 
 
De keerzijde van deze positie is dat particulier initiatief in Amsterdam slechts beperkt 
mogelijk is. De relatief kleine particuliere woningvoorraad staat bovendien onder druk 
door de hoge vraag naar kwalitatief hoogwaardige woonmilieus. De gevolgen daarvan 
zijn inmiddels bekend: prijzen worden opgedreven, er vinden verdringingseffecten plaats 
en illegale onderhuur in de sociale voorraad neemt toe. Zulke processen zijn te 
voorkomen als het aanbod aan woonmilieus aansluit bij de vraag naar woonmilieus. 
 
In de beschreven steden wordt woonmilieuontwikkeling in hogere mate aan de markt 
overgelaten. Nogmaals dient te worden opgemerkt dat daarbij in elke stad de lokale 
overheid nadrukkelijk een taak voor zich ziet weggelegd met betrekking tot huisvesting 
van de minst draagkrachtige en in de knel geraakte huishoudens. Dit is geen onverhuld 
pleidooi om de markt meer speelruimte te geven in Amsterdam. In steden als Barcelona 
en Milaan verrijzen weliswaar meer hoogwaardige woonmilieus, maar bij 
woonmilieuontwikkeling voor de lagere inkomensgroepen is de lokale overheid evenzeer 
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afhankelijk van private partijen. De gemeente Amsterdam moet echter beseffen dat zij, 
door haar sterke positie, gewild dan wel ongewild een enorme invloed uitoefent op 
woonmilieuontwikkeling in alle prijssegmenten. Daardoor is de gemeente ook de 
belangrijkste voorwaardescheppende partij voor ontwikkeling van woonmilieus die zijn 
toegespitst op de kennis- en cultuurwerkers. 
 
Juist vanwege deze invloed is de vraag urgent in hoeverre Amsterdam de groepen die 
voor haar economische en culturele ambities zo belangrijk zijn voldoende passende 
huisvesting kan bieden. Al was het alleen maar vanwege het feit dat de minst 
draagkrachtige huishoudens het eerst slachtoffer dreigen te worden van de onbalans op de 
woningmarkt.  
 
Dit pilotonderzoek geeft geen uitsluitsel over de woonmilieus die gevraagd worden door 
kennis- en cultuurwerkers. De vraag die moet worden gesteld om de discussie verder te 
brengen, is daarom wie de kenniswerkers op wie Amsterdam inzet eigenlijk zijn, en hoe 
de woonmilieus en woonmilieu-biotopen waarin zij wonen gekenmerkt kunnen worden. 
Beantwoording van die vraag is een voorwaarde voor verdere discussie over de noodzaak 
tot beleidsafstemming op deze groep. Het gaat feitelijk om de ‘geografie van de 
kenniswerker’. 
 
Het vraagstuk in hoeverre Amsterdam de kenniswerkers die de spil vormen van de 
kennisstad voldoende passende huisvesting kan bieden, moet bovendien op een regionaal 
schaalniveau worden bezien. Alle onderzochte steden hebben de neiging zich in een 
regionaal-stedelijk kader te plaatsen en betrekken bij hun ambities vaak ook de omgeving 
van de stedelijke kerngemeente. Er bestaat internationaal een wijdverbreide erkenning dat 
regionale afstemming op de woningmarkt gewenst is. De stad houdt niet op bij de 
gemeentegrenzen en zal noodzakelijkerwijs een regionale component moeten krijgen. De 
vraag is in welke vorm regionale afstemming het meest vruchtbaar is en hoe tot 
daadwerkelijke regionale coördinatie kan worden gekomen. 
 
De regionale afstemming houdt nauw verband met de verdere ontwikkeling van de 
sociale structuur van stad en suburb. Hogere inkomensgroepen hebben sinds een kleine 
twee decennia terug het stedelijk wonen in Amsterdam herontdekt. Stedelijke leefstijlen 
geven de stad haar gezicht als plek om te wonen. De gemeente Amsterdam drukt door 
haar keuze voor stedelijkheid een stempel op de identiteit van de stad Amsterdam en 
onderscheidt zich te zelfde tijd van de omliggende gemeenten. Regionale afstemming van 
woningmarkt en woonmilieus moet deze plaatsunieke identiteit waarborgen, omdat alleen 
op die manier een divers regionaal-stedelijk veld kan ontstaan dat plaats biedt aan 
uiteenlopende stedelijke en niet-stedelijke woonmilieus. 
 
Amsterdam voert een discussie die in buitenlandse steden (nog) niet is gestart. De 
gemeente Amsterdam loopt beleidsmatig derhalve internationaal voorop in het feit dat de 
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vraag gesteld wordt òf stedelijke ambities bepaalde beleidsacties vergen met betrekking 
tot huisvesting en woonmilieuontwikkeling. Een vertaling van ambitie in concreet 
woonbeleid gaat een stap verder dan het ad hoc karakter van knelpuntenbeleid. Het 
impliceert integratie van huisvestingsvraagstukken in visievorming op de toekomstige 
ontwikkeling van de stad en de stedelijke regio.  
 
Biedt Amsterdam voldoende ruimte om tegemoet te komen aan de woonwensen van de 
cultuur- en kenniswerkers? Voorzichtigheid bij beantwoording van die vraag is geboden 
omdat een werkelijk gekwantificeerd antwoord meer gegevens zou vereisen dan in dit 
verkennende onderzoek kunnen worden aangereikt. Desalniettemin is, vanuit 
internationaal vergelijkend perspectief, wel degelijk het een en ander te antwoorden op 
die vraag. 
 
Figuur 9.1: Concentratie van migranten uit industriële landen in Amsterdam, 2001 

 
Bron: GIS-Centrum, Universiteit van Amsterdam 
 
 
In de onderzochte steden wordt de ontwikkeling van hoogwaardige woonmilieus veelal 
sterk aan de markt overgelaten. Amsterdam, met zijn sterk sturende overheid, biedt 
weinig ruimte voor dergelijk particulier initiatief. De gevolgen daarvan worden zichtbaar. 
Een relatief grote groep op de woningmarkt concurreert binnen het beperkte private 
segment van het Amsterdamse woningbestand. De hoogste inkomensgroepen kopen zich 
in. De Binnenstad en Amsterdam-Zuid behoren tegenwoordig tot de stadsdelen met de 
grootste vertegenwoordiging van hogere inkomensgroepen. Dat is onder andere te 
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verklaren uit de grote populariteit van deze stadsdelen onder de hoogopgeleide westerse 
migranten – die inmiddels tien procent van de Amsterdamse bevolking uitmaken (zie 
figuur 9.1). Deze groep concurreert met andere hoge inkomensgroepen om de schaarse 
koopwoningen. De druk die op dit kleine segment ontstaat leidt tot prijsopdrijving en 
verdringing van huishoudens met lage of middeninkomens. Deze huishoudens worden 
daardoor gedwongen naar meer perifere stadsdelen uit te wijken. 
 
De Amsterdamse overheid staat nog betrekkelijk ambivalent tegenover deze processen. 
Voor een culturele en kennisstad als Amsterdam is het echter zorgwekkend dat starters, 
maar ook huishoudens met een redelijk inkomen en een wat langere wooncarrière in de 
stad (en zelfs in de regio) zo moeilijk aan een passende woning komen. Het is de vraag of 
de grote culturele aantrekkingskracht die Amsterdam heeft door haar talloze 
voorzieningen en diverse stedelijke bevolking uiteindelijk een voldoende voorwaarde is 
om haar positie als culturele en kennisstad te versterken. De culturele en kenniswerkers 
moeten immers ook ergens wonen, en doen dat in grote getale bij voorkeur in de stad. 
Amsterdam doet zeker niet onder voor de andere onderzochte steden uit dit onderzoek, 
maar moet zich bewust zijn van haar verhoudingsgewijs sterk sturende rol op de 
stedelijke woningmarkt. Juist door die rol moet Amsterdam, meer dan de andere 
onderzochte steden, durven kiezen voor transformatie van woonmilieus om de balans op 
de woningmarkt te herstellen.  
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