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ruImtelIjke nabIjheId, 
sOcIale afstand  

en sOcIale mIx 

4

Sinds de jaren zeventig berust in Nederland de informele solidariteit van 
sterkeren met zwakkeren op een andere basis. een belangrijk verschil is dat de  
verticale betrokkenheid tussen klassen is gemoderniseerd. tijdens de verzuiling 
traden sterke groepsleden op als zaakwaarnemers van zwakkere broeders, maar 
de ontzuiling sloeg een gat in deze traditionele vorm van betrokkenheid. Dit gat 
is gevuld door hoger opgeleiden die vanuit een mix van verlicht eigen belang 
en postmateriële waarden het beste voor hebben met minder geprivilegieerden. 
In termen van dit proefschrift geformuleerd: verticale solidariteit gedijt bij 
een grote sociaal-economische afstand (zie hoofdstuk twee). In hoofdstuk 
drie kwam aan de orde dat een kleine ruimtelijke afstand tussen groepen tot 
verschillende reacties kan leiden. Onderzoeken laten een breed palet zien: van 
conflict, terugtrekgedrag, nuancering van de wederzijdse beeldvorming tot 
convergentie. Deze inzichten zijn vooral opgedaan in (Amerikaanse) situaties 
van een ruimtelijke menging van etnische groepen. Vaak bleek een kleine 
sociaal-culturele afstand een belangrijke voorwaarde voor positieve resultaten 
(lees: meer betrokkenheid bij andere groepen). Groepen die in hun perceptie 
cultureel ver van elkaar afstaan, gaan door ruimtelijke nabijheid veel minder 
snel positief over elkaar denken. 

Met deze kennis in het achterhoofd wenden we ons naar de literatuur over 
gemengde inkomenswijken. residentiële sociale mix staat primair in het teken 
van een menging van economische groepen, specifieker het bij elkaar wonen 
van middengroepen en lagere inkomensgroepen. Gezien het voorafgaande 
zouden we een neutrale tot licht positieve houding verwachten in het 
onderzoek naar sociale mix. Het lijkt logisch te veronderstellen dat sociale mix 
een methode is om de potentiële spanning in arme etnische diverse wijken 
(tussen groepen met als sterk verschillende ervaren posities in de etnische 
hiërarchie) te verzachten met een andere vorm van diversiteit: de in potentie 
positieve verhouding tussen meer- en mindervermogenden. In dit hoofdstuk 
verkennen we  de literatuur op de aanname dat een inkomensmix tot positieve 
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betrokkenheid leidt. We zijn benieuwd naar de veronderstellingen en 
bevindingen over sociale afstand en ruimtelijke afstand onder wetenschappers 
die de theorie en empirie van gemengde wijken onderzoeken. Maar eerst staan 
we stil bij de geschiedenis en de ontwikkelde strategieën voor sociale mix.

4.1. een korte geschiedenis VAn bALAnced communities 

Het eerste gerealiseerde woningbouwproject volgens de principes van een 
sociale inkomensmix is het engelse modeltuindorp Bournville. De industrieel 
George Cadbury realiseerde in 1879 in de buurt van Birmingham een afgemeten 
menging van huurders en kopers, werknemers van zijn eigen fabriek en van 
elders en werknemers uit hogere en lagere echelons (Sarkissian & Heine, 1978). 
De prilste ideeën over gemengde wijken en balanced communities gaan in 
engeland zelfs terug tot 1846, toen de eerste ontwerpen werden geschetst. Na 
de realisatie van Bournville werden in andere snelgroeiende industriesteden in 
engeland en daarbuiten eveneens gemengde tuindorpen ontwikkeld. 

In de naoorlogse planning van nieuwe wijken dook het concept wederom 
op, maar nu op een veel grotere schaal. er werden in engeland council estates 
gebouwd die door hun gemengde samenstelling moesten appelleren aan het 
‘natuurlijke’, vreedzame sociale weefsel van het dorp (Cole & Goodchild, 
2001: 353). Ook in andere landen, zoals Frankrijk (zie Chamberon & Lemaire, 
1970) en Nederland, klonken in die periode enthousiaste pleidooien om 
uitbreidingswijken te bouwen volgens het principe van balanced communities 
die men zich als een organisch geheel voorstelde (ter Heide, 1999). De wijk 
moest een eenheid zijn die voortkomt uit een ‘kaleidoscopische veelheid’ (De 
Lange, 1995). Door de grote woningnood na de tweede Wereldoorlog komen 
de ideeën over de wijk als afspiegeling van de stedelijke samenleving echter lang 
niet altijd tot uitvoering. De ervaringen in engeland met sterk gediversifieerde 
wooncomplexen als opmaat voor een nieuwe klassenharmonie waren ook niet 
bijster positief. De verwachte sociale interactie over klassengrenzen heen bleef 
grotendeels uit (Kuper, 1953, geciteerd in Cole & Goodchild, 2001: 353). 

Bij de stadsvernieuwing in de jaren zestig en zeventig hanteren 
Nederlandse stadsbestuurders aanvankelijk de balansgedachte. In de te 
saneren achterstandsgebieden in de binnensteden voorziet men de herbouw 
van een groot aantal middenklassenwoningen om de wijken een meer 
doorsneekarakter te geven (zie o.a. Jobse, 1974; reijndorp, 1996). Diverse 
actiecomités menen echter dat de zittende bewoners de doelgroep moeten 



75rUIMteLIJKe NABIJHeID, SOCIALe AFStAND eN SOCIALe MIx

zijn bij de stadsvernieuwing. Zij winnen het pleit en het ‘bouwen voor de 
buurt’ doet zijn intrede. Vanaf het begin van de jaren negentig wint sociale 
mix in veel Westerse landen opnieuw aan populariteit. In het bijzonder in 
Canada, Australië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland 
ontstaat een brede waaier van plannen, projecten en studies naar sociale mix 
(Fonseca Freitosa & Wismann, 2006). Gemengd bouwen moet leiden tot 
een inkomensmix op de schaal van de wijk. Het Britse jarenvijftig-concept 
van mengen op complexniveau is niet verdwenen, maar vindt wel minder 
weerklank. 

4.2. strAtegieën Voor sociALe mix

Hoe sociale mix wordt gerealiseerd en met welke ‘balansverhoudingen’ 
kan sterk verschillen per land en zelfs per stad of ingreep. Feitelijk is de 
afspiegelingsgedachte die ten grondslag lag aan het tuindorp - het idee van 
een volledige economische heterogeniteit - nu nog maar weinig aan te treffen. 
Middeninkomens komen bijvoorbeeld afwisselend als meerderheid of als 
minderheid naar voren in projecten voor sociale mix. Dit hangt samen met 
de gekozen strategieën. Naar analogie met Donzelot (2003: 55) onderscheiden 
we place-based en people-based strategieën. Plaatsgerichte strategieën richten 
zich op het creëren van gemengde wijken via bouwprogramma’s. Dat kunnen 
nieuwe projecten zijn, maar het kan ook gaan om het gemengder maken van 
achterstandswijken door ingrepen in de woningvoorraad. Deze ingrepen in 
achterstandswijken zijn te omschrijven als deconcentratie in situ. Mensgerichte 
strategieën streven deconcentratie na door het stimuleren van uit-migratie uit 
concentratiegebieden. Woningzoekenden worden concentratiedoorbrekende 
opties voorgelegd (of opgelegd). 

Place-based strategieën voor sociale mix

 » In gebieden met veel sociale woningbouw het aantal duurdere koop- en 
huurwoningen uitbreiden door inbreiding, sloop/nieuwbouw, upgrading of 
omzetting van huur naar koop (herstructurering, stedelijke vernieuwing)

 » In nieuwbouwprojecten een minderheidsaandeel sociale woningbouw 
opnemen naast een groot aantal koopwoningen (gemengd bouwen)

 » In gebieden met weinig sociale woningbouw dit aandeel uitbreiden 
(spiegelbeeldig bouwen)
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People-based strategieën voor sociale mix

 » een geringer aantal arme bewoners toelaten in gebieden met veel sociale 
woningbouw (limitering)

 » Meer sociale huurwoningen reserveren/aan lage inkomens toewijzen in 
gebieden met veel koopwoningen (relocatie).

Nederland (Kleinhans, 2004) en het Verenigd Koninkrijk (Cole & Goodchild, 
2001: 356) zijn de twee duidelijkste voorbeelden van een plaatsgerichte 
benadering, van deconcentratie met name door stedelijke vernieuwing. 
Operaties voor stedelijke vernieuwing voltrekken zich in Nederland deels in de 
vooroorlogse arbeiderswijken, maar voornamelijk in vergrijsde en verschraalde 
vroeg-naoorlogse wijken. De meeste naoorlogse hoogbouwwijken waarvan 
sommige ooit zijn ontworpen als balanced communities zijn in de jaren negentig 
sterk achteruitgegaan op tal van wijkindicatoren, uiteenlopend van veiligheid 
tot sociale problemen (SCP, 1998: 112). De dominantie in deze wijken van 
sociale huurwoningen wordt bij stedelijke vernieuwing teruggebracht door 
een scala van herstructeringsmaatregelen zoals sloop van huurwoningen, 
nieuwbouw van duurdere huur- en koopwoningen, samenvoeging, fysieke 
upgrading en de verkoop van de ‘betere’ huurwoningen. Dit soort ingrepen 
zijn al ruim tien jaar staand beleid in de slechtste wijken van de grotere steden. 
Maar ook in middelgrote plaatsen worden goedkope flats vervangen door 
duurdere laagbouw. 

De strategie van gemengd bouwen bij nieuwbouwprojecten is in Nederland 
eveneens zeer gangbaar. Op veel uitbreidingslocaties geldt een verdeelsleutel van 
70 procent koop en 30 procent sociale huur. De derde plaatsgerichte benadering 
– het spiegelbeeldig bouwen - komt spaarzamer voor. Alleen de (rijke) 
randgemeenten van Den Haag hebben vrijwillig de inspanningsverplichting op 
zich genomen om meer sociale huurwoningen te bouwen voor arme bewoners 
uit de centrumstad. tot dusver zijn randgemeenten van andere centrumsteden 
nog niet hiertoe overgegaan (Kleinhans & Van der Laan Bouma-Doff, 2008). 
Nederland kent slechts enkele voorbeelden van people-based strategieën voor 
sociale mix. In rotterdam wordt geëxperimenteerd met maatregelen gericht op 
het spreiden van arme mensen. De gemeente kreeg in 2003 van het toenmalige 
kabinet toestemming individuen die minder dan 120 procent verdienen van 
het minimuminkomen te weren uit wijken met armoedeconcentraties. 
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In het Verenigd Koninkrijk domineert net als hier een wijkgerichte stedelijke 
vernieuwingsstrategie voor sociale mix. toch zijn de beleidsmaatregelen lang 
niet altijd goed vergelijkbaar door de verschillen in de woningmarktsituatie. 
De kleine engelse sociale sector huisvest uitsluitend arme inkomens, de 
woongebieden kennen daardoor een zwaar stigma. De grote Nederlandse 
sociale huursector (in 2008 besloeg de sociale woningbouw 32 procent van 
de totale Nederlandse woningvoorraad; CFV, 2009) heeft een veel gemengdere 
samenstelling van huurders. Wijken met veel huur staan hier niet altijd 
gelijk aan sociale problemen (Van der Graaf, 2005: 154-160). In Nederland 
ligt bovendien een sterke nadruk op het binden van de sociale stijgers uit de 
buurt door hun nieuwe mogelijkheden voor een wooncarrière in de wijk te 
bieden (MVrom, 1997; idem, 2000). In engeland, Wales en Schotland staan 
diezelfde groepen weliswaar net zo  hoog op de verlanglijstjes (tunstall, 
2003), maar zijn veel huishoudens financieel niet in staat tot deze stap. Het 
streven om middenklassegezinnen vast te houden of aan te trekken zodat er 
gemengde scholen ontstaan wordt bovendien bemoeilijkt omdat met name 
gezinnen huiverig zijn voor het pedagogische klimaat in de sociale omgeving. 
Alleenstaanden of jonge stellen blijken de eerste instappers te zijn. Bij  
gezinsvorming verlaten ze echter weer de buurt (Fenton, 2006). 

Internationaal zijn de Verenigde Staten het duidelijkste voorbeeld van 
een people-based benadering, sterk gebaseerd op relocatie. Programma’s voor 
sociale mix zijn gericht op het vergroten van vertrekkansen voor een deel 
van de arme bewoners van concentratiegebieden naar middenklassewijken 
door de distributie van ‘housing vouchers’, een subsidie waarmee mensen een 
duurdere huur in een andere wijk kunnen betalen. In Amerika zijn volgens 
dit principe verschillende programma’s ontwikkeld zoals Section 8, Gautreaux 
assisted housing (genoemd naar een activiste in Chicago die pleitte voor 
sociale huisvesting in non-poverty-areas), HopeVI en Moving to Opportunity 
(Smith, 2002). Alleen het Hope- programma (housing opportunities for 
people everywhere) combineert een plaats- en persoonsgerichte strategie. er 
is in Verenigde Staten echter een grote terughoudendheid om een stedelijke 
vernieuwingsaanpak los te laten op arme gebieden waar veel zwarte huishoudens 
wonen, de zogeheten projects. Sloopplannen in de jaren zestig die zonder veel 
overleg werden ingezet, riepen destijds primair het beeld op van negro removal 
en liggen tot op de dag van vandaag gevoelig (Van Kempen & Priemus, 1998: 
4-8). Stedelijke vernieuwing wordt mede daarom maar mondjesmaat toegepast. 
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Bovendien zijn er door het geringe totaal aantal sociale huurwoningen, relatief 
weinig alternatieven voorhanden voor herhuisvesting van huurders.

Aan de andere kant van de aardbol zet Australië in op alle vormen van 
sociale mix. er zijn gemengde nieuwbouwprojecten, in buitenwijken worden 
bestaande koopwoningen aangekocht en omgezet in huurwoningen, en er zijn 
programma’s voor herstructering en stedelijke vernieuwing. De arme bewoners 
die vertrekken uit deze gebieden krijgen vervolgens een woning aangeboden in 
meer bemiddelde suburbs (Arthurson, 2005).

4.3. sociALe motieVen Voor inkomensmenging 

De hooggestemde doelen die meer dan anderhalve eeuw geleden ten grondslag 
lagen aan de tuindorpen, vinden tot op de dag van vandaag weerklank in 
het denken over sociale mix (Sarkissian, 1976). Veel van de aanvankelijk 
gehanteerde sociale motieven voor sociale mix spelen nog steeds een rol in 
het debat. Ze worden telkens nieuw leven ingeblazen door nieuwe advocaten 
voor sociale mix, zoals ‘New Urbanists, smarth-growth advocates, creative 
class adherents & sustainability theorists’ die omwille van sociale gelijkheid en 
sociale harmonie (vgl. J. Jacobs, 1961: 237) pleiten voor place diversity (talen, 
2006, 233).   

een eerste constante is het idee dat arme groepen door sociale mix kunnen 
accultureren en vooruitkomen. Met als belangrijkste aanname dat sociaal 
zwakkeren door de ruimtelijke menging met hogere statusgroepen zich op 
allerlei manieren beter kunnen verbinden met de samenleving (Lewis, 1969; 
Wilson, 1987; Joseph et al, 2007). Het versterken van ambities en goed gedrag 
onder de lagere klassen door hen te omgeven met succesvolle rolmodellen 
(‘the exposure to alternative ways of life’) is een klassiek argument. De eerste 
planners van tuinsteden hadden daar eind 19e eeuw al zo hun ideeën over: ‘(..) 
the poor could improve through frequent visual contact with the higher order. 
The lower classes might at least be roused from their lethargy and indolence 
by the example of nearby models of middle-class respectability’ (geciteerd 
door Sarkissian e.a.,1990: 2).  Ze zouden bijvoorbeeld aangezet kunnen 
worden ‘to keep their housing up to a standard worthy of the whole’ (idem). 
tegenwoordig wordt in duidelijk minder neerbuigende termen gesproken 
over achterstandsculturen. De kerngedachte dat gedepriveerde groepen zich 
kunnen optrekken aan beter gesitueerde buren en dat negatieve socialisatie 
door arme peergroepen kan worden tegengaan, staat echter nog overeind. 
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De middenklasse wordt overigens niet alleen neergezet als de standaard voor 
convergentie. Ze gelden ook als een sociale hulpbron, als ‘sterke’ buurtgenoten 
die ‘zwakkere’ buren bij de hand nemen door hen aan te spreken op gedrag, de 
juiste weg te wijzen en een goed woordje voor hen te doen (Byrne, 2003, 422). 
Hierbij wordt veelvuldig gewezen op het belang van overbruggend (bridging) 
sociaal kapitaal (Wilson, 1987; Putnam, 2000). 

Het stimuleren van maatschappelijke kansen door inkomensmenging 
berust daarnaast op het idee dat in deze wijken er betere voorzieningen zijn 
zoals goede scholen, professionele instellingen voor zorg en welzijn, woningen 
met studeerkamers, openbaar vervoer met goede aansluitingen etc. Al 
deze (gemengde) voorzieningen kunnen de aansluiting op de arbeidsmarkt 
vergemakkelijken. In gemengde wijken met goede voorzieningen zouden 
professionals bovendien beter kunnen bemiddelen en verwijzen. In engels 
jargon: sociale mix biedt kans op linking en brokering (Small, 2006). een 
ander element van vooruitkomen is de veronderstelling dat arme bewoners 
van wijken met een sociale mix minder snel getroffen zullen worden door 
negatieve stigma’s van de buitenwereld. De wijken waarin ze wonen zijn 
veiliger, normaler en zullen niet negatief bestempeld worden door de media, 
financiers of werkgevers (Wood, 2003). 

een tweede klassiek sociaal motief is gelegen in het bevorderen van het 
samenleven van verschillende groepen. In de jaren vijftig was het beeld 
van een harmonische en stabiele wijk gemodelleerd naar het ideaal van 
een ‘organische’ dorpsgemeenschap, later werd gezocht naar een stedelijke 
‘caleidoscopische’ hybriditeit in de stadswijk. tussen bewoners moest een 
‘spirit of fellowship’ ontstaan (Mann, 1958: 92). tolerantie voor verschil en 
het weerspiegelen van de ‘verrijkende’ diversiteit van de stedelijke wereld, 
is door Gans in 1961 bijvoorbeeld opgetekend als het centrale kenmerk van 
sociale mix. Ook bij de huidige stedelijke vernieuwing en andere hedendaagse 
vormen van sociale mix is de harmoniegedachte een terugkerende 
doelstelling. Veelvuldig wordt gesproken over het doorbreken van het patroon 
dat statusgroepen leven in parallelle werelden. Klassen zouden elkaar weer 
ontmoeten, waarbij de middenklasse met haar cultuur van matiging en 
zelfcontrole normstellend is en de potentiële drager van de sociale organisatie 
van de wijk. Door inkomensmenging zou de spanning tussen arme groepen, 
onderling verdeeld door etniciteit, bovendien dalen (zie onder andere Van 
Boxtel, 1999; Arthurson, 2002). 
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Verschillende accenten en andere motieven

In de Verenigde Staten en Australië ligt het accent in hoofdzaak op de 
boodschap dat inkomensmenging helpt bij het bestrijden van sociale 
ongelijkheid. De Amerikaanse sociale mix gedachte ontstond onder druk 
van de burgerrechtenbeweging die in de jaren zestig streed tegen segregatie. 
Onderzoeken die in de jaren tachtig wezen op sterke concentratie-effecten 
(o.a. Wilson, 1987) betekenden de doorbraak naar beleid (Grant, 2001). Ook in 
Australië heeft het concept vanuit emancipatieoverwegingen ingang gevonden. 
‘The underlying rationale is that propinquity enables the poor to become good 
citizens through the instrument of middleclass role modelling and leadership’ 
(Arthurson, 2008:1). 

In het Verenigd Koninkrijk en Nederland is er in nota’s eveneens veel 
aandacht voor het vooruitkomen van achterstandsbewoners, maar wordt de 
toon gezet door een controle- en managementlogica gericht op ‘minder sociale 
spanningen en overlast, minder risico’s voor de exploitatie van woningen, 
voorzieningen en bedrijven’ (VrOM, 1997: 71). Maatregelen voor sociale 
mix moeten idealiter leiden tot gereduceerde onderhoudskosten, verdunning 
van de overlast en een betere beheersbaarheid (o.a. Cole & Goodchild, 2001; 
354; Uitermark, Duyvendak & Kleinhans, 2007: 127; Ouwehand & Van der 
Laan Bouma Doff, 2007). Gelet op de criteria voor de selectie van wijken voor 
stedelijke vernieuwing en voor de zogeheten rotterdam-wet is er in Nederland 
veel oog voor dergelijke beheersmotieven. Veiligheid, stabiliteit en leefbaarheid 
zijn zeer belangrijke prestatie-indicatoren. Gemeenten en corporaties die 
van de Nederlandse rijksoverheid extra middelen wilden voor stedelijke 
vernieuwing, benadrukten eind jaren negentig in hun subsidieaanvragen ook 
met name dit soort ruimtelijke wijkverbeteringsdoelen, op gepaste afstand 
gevolgd door sociaal-culturele en sociaal-culturele doelen (Kleinhans, 
Veldboer, Duyvendak, 2000:22).

De emancipatie- en harmoniegedachte fungeren in de Nederlandse en engelse 
praktijk vaak als nevendoelstelling, maar zijn in de nota’s prominent aanwezig. In 
de startfase van het beleid voor stedelijke vernieuwing refereerden Nederlandse 
kabinetten bijvoorbeeld herhaaldelijk aan het gevaar van een tweedeling langs 
sociaal-economische en sociaal-culturele (etnische) lijnen (o.a. Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 1995:6). De toenmalige engelse Labourregering betitelde 
haar wijkaanpak van slechte buurten als ‘Bringing Britain together’ en verbond 
er de doelstelling aan dat ‘within ten to twenty years, no-one should be seriously 
disadvantaged by where they live’ (SeU, 2001: 5). 
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Of met de aanpak van de minst leefbare wijken daadwerkelijk ook veel 
arme bewoners worden bereikt is overigens de vraag. Volgens berekeningen 
bereikt stedelijke vernieuwing in Nederland slechts een klein deel van de 
armste tien procent van de bevolking. Maar 15 van de veertig geselecteerde 
aandachtswijken kennen zowel grote leefbaarheidsknelpunten  en achter-
standsproblemen (Van Gent, 2009: 68). Deze serieuze kanttekening is niet de 
enige kritiek op sociale mix. 

4.4. kritische kAnttekeningen bij sociALe mix

Uit het academische commentaar en onderzoek naar projecten voor 
woningdifferentiatie en inkomensmenging spreekt scepsis over acht thema’s: 

1. twijfels over het effect op de sociale mobiliteit van arme bewoners
2. twijfels over het effect op de acculturalisatie van arme bewoners 
3. Het risico van verdringing en discriminatie
4. Het risico van verplaatsing van sociale problemen naar andere 

achterstandswijken
5. Het risico van verstoring van bestaande netwerken
6. twijfels of er netwerkvorming zal ontstaan tussen sociale klassen
7. Het risico dat inkomensmenging leidt tot een negatieve betrokkenheid 

tussen alle groepen 
8. Het risico dat inkomensmenging leidt tot een negatieve houding van  

middengroepen naar minderbedeelde groepen 

In het kader van dit proefschrift zijn we vooral benieuwd naar de 
wetenschappelijke studies over de betrokkenheid tussen groepen, maar we 
beschouwen ook de andere kritiekpunten. We zoomen in deze paragraaf dus in 
op studies die de teleurstellende schaduwzijden van sociale mix benadrukken 
en die de nadruk leggen op negatieve resultaten van inkomensmenging. Let 
wel: in paragraaf 4.5. zullen we onderzoeken aan de zonzijde van sociale mix 
in kaart brengen. 

‘Arme bewoners winnen weinig, maar verliezen veel’

Voor arme bewoners zou de winst-en verliesbalans van sociale mix tegenvallen. 
Bij studies naar stedelijke vernieuwing in europa zien we in een enkel geval 
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dat arme bewoners hun sociale positie verbeteren, in de vorm van betere 
schoolprestaties (Kauppinen, 2004). Maar andere onderzoeken spreken 
dat tegen of komen niet tot een consistent patroon (vgl. Galster, 2005: 40). 
In de Verenigde Staten is er onder onderzoekers consensus dat de zeer arme 
bewoners die aan de voucher-programma’s hebben deelgenomen niet sociaal 
mobieler zijn geworden (Sampson, 2008: 194). er zijn wel enkele gunstige 
evaluaties, die echter moeilijk zijn te veralgemeniseren. Zo’n evaluatie betreft 
het Gautraux-programma. Onderzoekers vonden veel aanwijzingen dat 
arme Afro-Amerikaanse bewoners die door relocatie-projecten naar betere 
wijken zijn getrokken er beter voor staan dan degenen die zijn gebleven of 
die naar een ander binnenstedelijk concentratiegebied zijn verhuisd. De 
werkgelegenheid is groter (Hanratty et al, 1998; rosenbaum & De Luca, 2000) 
en de schoolprestaties zijn beter (rosenbaum, 1995). een commentaar hierop 
is dat het onderzoek zich baseert op een relatief kleine respondentengroep, 
bovendien zijn dergelijke succesbevindingen nog niet gevonden bij latere 
grotere programma’s zoals Moving To Opportunity (turner & Briggs, 2008: 
6). een mogelijke verklaring is dat bij dit programma de arme veelal zwarte 
bewoners die een voucher hebben gekregen vaak dezelfde woningkeus maakten 
dan de controlegroep. De sterkste beweging is naar economisch iets meer 
gemengde zwarte wijken die ingebed zijn in arme gebieden. er zit een sterk 
element van ‘moving to inequality’ in, zoals Sampson (2008) het omschrijft.  

een geheel ander risico van sociale mix dat critici signaleren is de 
verminderde toegang tot de woningmarkt voor lage inkomens als gevolg van 
stedelijke vernieuwing en door limiteringsmaatregelen. Zeker spreidingsbeleid 
heeft vaak het effect dat mensen worden beknot in hun woningkeus en is 
daarom omstreden. Limitering van de toegang wordt sterk geassocieerd 
met heimelijke of openlijke sturing op sociaal-culturele kenmerken zoals 
etniciteit. In de jaren zeventig en tachtig voerden gemeenten en corporaties 
in Nederland bijvoorbeeld een impliciet etnisch spreidingsbeleid. te grote 
concentraties van minderheden in de buurt, de straat of in de portiek werden 
gezien als ongunstig voor de inburgering van migranten en voor de stabiliteit 
van buurten. Subjectieve criteria zoals wooncultuur, leefstijl en ‘afspraken 
met de buurt’ speelden ook een rol bij de gelimiteerde woningtoewijzing 
aan allochtonen (tazelaar, 1995, 23-27). De corporaties handelden te goeder 
trouw, maar de facto was dit selectieve plaatsingsbeleid discriminerend omdat 
het ingaat tegen het idee van individuele keuzevrijheid op de woningmarkt en 
omdat het tevens leidde tot ongelijke toegang tot die woningmarkt. Aan deze 
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discriminatie is een einde gekomen met de invoering in de jaren negentig van 
een distributiemodel waarbij de woningzoekenden reageren op vrijkomende 
woningen en kans maken op toewijzing op basis van kleurenblinde kenmerken 
zoals inschrijfduur, inkomen en gezinsgrootte (Veldboer & Duyvendak, 2004, 
40-41).  

Stedelijke vernieuwing door sloop van sociale huurwoningen betekent 
opnieuw een limitering van de woningkeus voor lage inkomens. Verdringing, 
verspreiding, verdunning, ze liggen bij dit type sociale mix steeds op de 
loer voor lage inkomensgroepen. Dat is herhaaldelijk gedocumenteerd in 
Angelsaksische landen. Bij stedelijke vernieuwing in de Verenigde Staten is 
bijvoorbeeld opgetekend dat juist de ‘undesirable residents’ gedwongen moesten 
verhuizen naar andere concentratiegebieden (Smith, 2002: 22; Clampet-
Lundquist, 2004). Ook de ‘betere’ arme bewoners die wel mogen blijven in 
de gerenoveerde buurt lopen risico’s. ‘Diversity often flags the possibility of 
gentrification, increasing housing costs, and the concomitant displacement of 
low-income renters’ (Nyden, Maly & Lukehart, 1997: 493). eenzelfde risico op 
verdringing door pricing out lopen diegenen die met dank aan de vouchers in 
betere buurten belanden. Niet alle nieuwe huurders lukt het om lang te blijven 
in hun nieuwe omgeving. Door huurstijgingen of onwillige huisbazen moeten 
ze weer vertrekken (Comey et al, 2008).

Vanwege de risico’s op verdringing bij projecten voor sociale mix 
waarschuwen veel Angelsaksische onderzoekers voor het ‘openbreken’ van 
bestaande netwerken en gemeenschappen en vrezen ze een verlies van sociale 
banden (rubinowitz & rosenbaum, 2000; Arthurson, 2002: 248; Clampet-
Lundquist, 2004). Het verdwijnen van publieke scholen en het uiteenvallen van 
kerkgemeenschappen in Amerikaanse getto’s (Betancur, 2002: 792) lijken deze 
angst te bevestigen. De critici verzetten zich tegen het beeld dat er ‘te veel’ arme 
groepen bij elkaar wonen en dat dus een deel eruit moet, of dat nieuwe arme 
bewoners de toegang tot deze gebieden moet worden geweigerd. Het middel 
van sociale mix is in deze zienswijze erger dan de kwaal. 

Zelfs in Nederland waar bij stedelijke vernieuwing veel bewoners 
terugkeerrecht hebben en als ‘urgenten’ voorrang krijgen boven andere 
woningzoekenden komt een zekere mate van verdringing voor. Op basis van 
verschillende Nederlandse case studies (vgl. Van de Zwaard en De Wilde, 2008; 
Bolt & Van Kempen, 2010: 162) blijkt dat ongeveer de helft van de bewoners 
graag door wil stromen binnen de buurt. Uiteindelijk lukt het van die groep 
tussen de helft en driekwart om dit doel te realiseren. Belangrijke redenen voor 
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niet-doorstromen zijn opzien tegen twee keer verhuizen, de hoge huurprijs, 
zorgen over de vernieuwde wijk en het ontbreken van geschikte woningen. 

De bewoners voor wie de verbeterde wijk onbereikbaar is, komen 
hoofdzakelijk terecht in wijken die zich kenmerken door veel sociale 
huurwoningen, een groot aandeel etnische minderheden, een lage sociaal-
economische status, en door de ruimtelijke nabijheid tot de oude buurt. De 
nieuwe buurt is vaak iets populairder dan de vorige maar niet noodzakelijkerwijs. 
Sommige van de verdrongen bewoners verbeteren zich en komen in een iets 
betere wijk terecht, sommige niet (Posthumus, Bolt & Van Kempen, 2010: 15). 
Net als bij de Amerikaanse voucherprogramma’s leidt ‘uitmigratie’ als gevolg 
van stedelijke vernieuwing dus meestal maar zeer beperkt tot het wonen in 
minder geconcentreerde wijken. Veel onderzoekers wijzen erop dat de kans 
groot is dat  door stedelijke vernieuwing problemen zich hebben verplaatst 
naar deze uitwijklocaties, naar de potentiële nieuwe ‘minwijken’. Dit waterbed-
effect (Ouwehand, 2000, 93-100) blijft vaak buiten het blikveld van het beleid. 
Beleidsmakers zouden zich teveel blind staren op de afnemende concentratie 

Verzet tegen stedelijke vernieuwing. Wigbolt Ripperdastraat Geuzenveld
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in de vernieuwde wijk. ‘At a simple level, the successful introduction of owner 
occupation is likely to achieve significant changes to socio-economic indicators 
as deprivation is thinned out’ (Atkinson & Kintrea, 2000: 95).

‘Geen toenadering, maar een diepe kloof’

een blik op recent onderzoek naar tal van mengingsprojecten (zowel plaats- als 
persoonsgericht) volstaat om vast te stellen dat er weinig interactie is tussen de 
verschillende statusgroepen (Brophy & Smith, 1997; Jupp, 1999, Dixon, 2000; 
Atkinson & Kintrea, 2000; Kleinhans, Veldboer & Duyvendak, 2000; Schwarz 
& tajbaksh, 2001; Smith, 2002; Butler & robson, 2003; Van Beckhoven & Van 
Kempen, 2003; Varady & Walker, 2003;  Freedman, 2006, Van eijk, 2010). 
ruimtelijke nabijheid leidt niet tot meer contacten tussen sociale klassen. De 
contacten die er bestaan in de gemengde buurt, zijn vooral binnen de eigen 
(inkomens)groep (Beekmans et al, 2001; Karsten & Van Kempen, 2001: 18, Van 
eijk, 2010:324). Voor hogere statusgroepen zijn buurtinteracties bovendien 
maar een beperkt onderdeel van hun gehele contactenpalet (Atkinson & 
Kintrea, 2000). Hun netwerk strekt zich uit over een veel groter gebied. Hoewel 
niet footloose, is hun buurtgerichtheid relatief gering (Van Beckhoven & Van 
Kempen, 2004; Van Bergeijk e.a., 2008). Gemiddeld denken middengroepen 
in gemengde wijken bovendien dat ze minder lang op hetzelfde adres blijven 
wonen dan lagere inkomensgroepen (Bolt & Dekker, 2007).

Donzelot (2003: 14) merkt op grond hiervan op dat gemengde wijken 
een pijnlijke illustratie vormen van de ‘logica van scheiding’: de stelregel dat 
maatschappelijke lagen alleen onder elkaar verkeren. er zijn volgens hem 
steeds minder sociale omgangscodes tussen groepen. Het forceren van een 
residentiële mix maakt volgens hem dat mensen zich schrap gaan zetten om hun 
eigen identiteit te beschermen. Juist bij toenemende nabijheid zullen mensen 
zich altijd willen onderscheiden, stelt ook Arthurson (2005). Zij geeft het 
voorbeeld van een project voor spiegelbeeldig bouwen in Adelaide in Australië 
waar veel moeite was gedaan om het verschil tussen huur- en koopwoningen 
voor buitenstaanders niet direct zichtbaar te laten zijn. Ondanks al deze 
inspanningen bleven de bewoners van de wijk de huizenblokken sterk indelen 
naar huur en koop. 

Ook de deelnemers van relocatieprojecten zijn zich soms pijnlijk bewust 
van hun positie (ruediger, 1998; Clampet-Lundquist, 2004). Hoe kleiner 
het eigen aantal, hoe meer men meent dat de omgeving hen als anders ziet 
en hoe meer vooroordelen worden ervaren (Kennedy & Silverman, 1985; 
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turner et al, 1999). ‘They are easily defined as different, as others, as persons 
to avoid, potential criminals’ (ruming e.a., 2004: 246). Arme bewoners in rijke 
suburbane woonomgevingen in Australië zijn bijvoorbeeld zeer sceptisch over 
de bereidheid van de middenklasse om naast hen te willen wonen (Barrett et al, 
2003). Voor de Verenigde Staten zou ook opgaan dat ‘extreme’ klassenverschillen 
een gevoel van relatieve deprivatie kunnen oproepen (Galster, 2005: 40, 49). 
Bij de europese stedelijke vernieuwing is relatieve deprivatie nog nauwelijks 
onderzocht. Het wordt een enkele keer als een reëel risico aangemerkt. 
Bijvoorbeeld voor arme bewoners van niet-gerenoveerde delen van een onder 
handen genomen wijk. terwijl een klein (maar onbereikbaar) stukje verderop 
alles er nieuw en veel beter uit ziet, kunnen zij in hun onaangeroerde directe 
omgeving nog veel sociale desorganisatie ervaren (Kleinhans e.a., 2007). 

Bewoners van gemengde inkomenswijken hebben tot slot maar zelden het 
gevoel dat ze veel belangen en voorkeuren delen (Jupp, 1999: 11). In Nederland 
signaleerde Blokland bijvoorbeeld een relatief geringe bereidheid onder 
middengroepen om voor alle bewoners in de gemengde wijk op te komen. 
De sterke schouders richtten zich in de wijk vooral op hun eigen belangen 
(Blokland, 2001: 46-50; vgl. Gans, 1961: 179). Door de logica van scheiding zijn 
er juist veel tegengestelde opvattingen over het wonen in een wijk en weinig 
gedeelde normen over het samenleven. Verschil van inzicht over het maken 
van geluid en het gebruiken van de publieke ruimte kunnen zelfs aanleiding 
zijn voor conflicten. De eerste waarneming daarvan stamt al uit de jaren 
vijftig. Onderzoekers naar de engelse gemengde community estates stuitten op 
conflicten in portieken met verschillende inkomensgroepen (Kuper, 1953). Ook 
als menging op een grovere schaal plaatsvindt, is er volgens veel onderzoekers 
kans op spanningen. ‘exposure of lifestyles causes tensions’, noteren Beekman et 
al (2001). Soortgelijke sombere bevindingen keren terug bij veel andere auteurs 
(ruming et al, 2004; Arthurson, 2002: 247; Jupp, 1999: 61; Cole & Goodchild, 
2001: 352; Van Bergeijk e.a., 2008: 238). 

Ook in romans vindt deze sombere analyse weerklank. twee gerenommeerde 
boeken bespreken sociale mix op onheilspellende wijze. Verassend genoeg 
wisselen Nederland en engeland daarbij stuivertje en gaat het Nederlandse 
boek over klassenconflicten en het engelse boek over etnische spanningen. 
Donkere wolken trekken zich samen boven de gemengde wijk in het boek 
Wolfstonen van Herman Franke uit 2003. Midden in een oude volkswijk - met 
veel multicultureel ongemak tussen ‘eenvoudige’ allochtonen en autochtonen 
- wordt een chique middenklasseflat gebouwd om de buurt op te krikken. In 



87rUIMteLIJKe NABIJHeID, SOCIALe AFStAND eN SOCIALe MIx

het nieuwe gebouw wonen op het oog vlotte academici en creatievelingen, 
maar achter die façade schuilen vooral wereldvreemde of getraumatiseerde 
karakters. Met veel welwillendheid richten ze zich op de buurt om een probleem 
over geluidsoverlast op te lossen, maar in plaats van toenadering stapelen de 
misverstanden, het onbegrip en de verwijten zich op. Dit culmineert in een 
gezamenlijk volksgericht van de arme autochtonen en allochtonen tegen de 
bewoners van het gebouw. 

De boodschap is duidelijk: sociale mix kan flink uit de hand lopen. Uit 
Zadie Smith’s roman Witte Tanden spreekt in het algemeen een wat warmer 
beeld over de gemengde wijk. Sommige hoofdrolspelers ervaren dat echter als 
schone schijn. rondkijkend in haar gemêleerde en ruimdenkende Londense 
buurt Willesden waar Aziaten en engelsen samenwonen, ervaart Alsana, een 
Bengaalse huisvrouw een onderhuidse Hobbesiaanse sfeer: ‘Niemand was 
hoe dan ook ruimdenkender dan wie dan ook, waar dan ook. Alleen waren er 
hier in Willesden gewoon niet genoeg van een club om een andere club aan te 
vallen, zodat die halsoverkop hun kelder in moeten duiken terwijl hun ruiten 
worden ingeslagen’ (Smith, 2000). 

De middenklasse en sociale mix: ‘sociale reproductie en revanchisme leiden tot 
een Nimby houding’

er is bijna geen onderzoeker te vinden die stelt dat sociale mix leidt tot 
een warme gemeenschap met veel contacten over en weer of die met droge 
ogen durft te stellen dat de middenklasse het cement is van de gemengde 
wijk. In de praktijk zouden deze groepen hoofdzakelijk  gereserveerdheid 
en enclavegedrag vertonen (Van Bergeijk e.a., 2008: 45 en 71). Het meest 
geschetste beeld is somber en benadrukt dat deze gereserveerdheid is terug te 
voeren op een bijna onvermijdelijke segregatietendens in het bijzonder onder 
de betergestudeerden. 

Deze vermijdingstendens is sterk zichtbaar bij projecten voor relocatie. 
In bemiddelde buurten keren de zittende blanke woningbezitters (de 
hoogste statusgroep) zich bij deze projecten vaak het sterkst tegen de komst 
van arme (etnische) groepen in de wijk (vgl. Charles, 2000). In Frankrijk 
keren welvarende blanke randgemeenten zich bijvoorbeeld sterk tegen de 
verplichting om sociale huurwoningen bij te bouwen uit vrees voor de komst 
van bewoners uit banlieues. Dit komt de betreffende gemeenten te staan op 
een hoge boete, maar deze extra toeslag nemen ze graag voor lief (Veldboer, 
Kleinhans & Duyvendak, 2002: 52). In de Verenigde Staten blijven om dezelfde 
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reden projecten voor relocatie relatief klein. er is een duidelijke angst in 
blanke suburbs voor een toename van sociale problemen en een aantasting van 
de kwaliteit van leven (Galster & Zobel, 1998: 607).

Vanwaar deze defensieve, weinig betrokken houding van de middenklasse 
in hun ‘eigen’ buurten, terwijl op het hoger schaalniveau van de staat de 
betrokkenheid relatief ruimhartig is? Bijna altijd is het argument: sociale 
reproductie. Vanwege de benauwdheid over de eigen positie (Gans (1961: 
178; ten Hooven e.a., 2008) en uit angst voor sociale declassering (Chauvel, 
2005) houden middengroepen in hun eigen woonomgeving de boot af voor 
lagere groepen. De solidariteit die er op een abstracter maatschappelijk 
niveau is, loopt leeg naarmate de ruimtelijke afstand afneemt. etnische of 
klassendiversiteit wordt al snel geïnterpreteerd als ‘a signal of neighbourhood 
decline and imminent declines in housing values’ (Nyden e.a., 1997) en 
zou leiden tot ongemakkelijke verhoudingen (Putnam, 2007). Latten en 
Verschuren (2006) veronderstellen dat voor middengroepen dicht bij huis de 
herkenningswens doorslaggevend is. ‘Hogere statusgroepen kopen zich in, in 
een wereld van gelijksoortigen. Zodra een wijk of buurt waarmee men zich 
wenst te identificeren sociaal, economisch of cultureel te veel gaat afwijken 
van het zelfbeeld, groeit de kans dat men gaat verhuizen’ (idem: 37). Die 
neiging tot zelfsegregatie zou door economische ontwikkelingen steeds verder 
worden aangewakkerd. Uit onzekerheid over hun toekomst in een steeds 
verder internationaliserende economie gaan middengroepen volgens Butler 
(2003:4) ver in het ‘veiligstellen van hun eigen landschap’. Ze vinden het 
belangrijk ‘to recreate a structure for themselves and their children in the face 
of globalization’ (zie ook paragraaf 2.5.). 

Volgens Butler en andere auteurs leggen hooggestemde principes over het 
samenleven van inkomensgroepen, het in de praktijk altijd af tegen het ‘smalle’ 
eigen belang. ‘When it’s your own son you don’t want to sacrifice him on behalf of 
social integration’ (geciteerd in Van Zanten, 2003: 116). Middenklassenouders 
willen geen setting waarbij het eigen kind te veel in aanraking komt met 
kinderen die niet ambitieus zijn, die niet willeren leren, of die voortdurend 
ruzie zoeken (Ball, 2003). Het veiligstellen van de voorsprong van de eigen 
kinderen op het gebied van onderwijsprestaties staat voorop (Weenink, 2005). 
Met woorden zullen middengroepen het misschien niet snel zeggen, maar de 
houding is duidelijk gericht op vermijding. ‘(…) in private conversations out 
of earshot of public scrutiny, skepticism about the practicality of diversity – 
particularly diverse residential neighborhoods – is apparent’ (Nyden, Maly & 
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Lukehart, 1997: 492). Sociale mix door relocatie zou dus steeds stuiten op een 
(impliciete) angststrategie onder middengroepen. In ‘dreigende’ situaties van 
menging regeert volgens Atkinson (2003a: 184) en Platvoet & Van Poelgeest 
(2005) het heimelijke verlangen van ‘bange respectabelen’ naar veiligheid en 
homogeniteit. 

er is ook de nodige twijfel of middenklassers positiever zullen gaan 
denken over lage inkomensgroepen als menging hen niet ‘overkomt’ (zoals 
bij relocatie), maar als ze vrijwillig voor de gemengde inkomenswijk kiezen, 
zoals bij stedelijke vernieuwing. In de engelse klassenmaatschappij lijkt 
dit nauwelijks verschil te maken. Onderzoek naar het effect van stedelijke 
vernieuwing op vooroordelen constateerde unverfroren: ‘The stereotyping of 
social housing was not overcome by the geographical prohibity of different 
tenues’ (Dixon, 2000: 233). eenzelfde type bevinding tekenden andere 
Britse onderzoekers al eerder op. Heraud (1968) zag geen verandering in 
klassendenken, er ontstond geen grotere tolerantie van de hogere klasse voor 
de lagere klasse door gemengd wonen. De scherpe klassentegenstellingen in 
engeland en de relatief sterke aanwezigheid van probleemhuishoudens in 
huurwoningen kan het uitblijven van positieve associaties tot op zekere hoogte 
verklaren. Bovendien zijn in engeland relatief vaak projecten voor fijnmazige 
menging (‘portiekmix’) geanalyseerd. Juist op dit zeer lage schaalniveau is 
inderdaad onvrede vastgesteld onder middengroepen die klagen over te grote 
verschillen in leefstijl. In Nederland waar de inkomensverschillen minder 
groot zijn en inkomensmenging vaak grofmaziger wordt opgezet, zou de 
uitkomst anders kunnen zijn. toch is volgens reijndorp (2008: 148 -150) de 
engelse beschouwing ook van toepassing op Nederlandse achterstandswijken 
waar middenklasse-woningen worden toegevoegd: gemengde inkomenswijken 
bestendigen volgens hem de scheidslijnen tussen kansrijken en kansarmen, ze 
zetten de verschillen nog eens extra in de schijnwerpers.

Naast sociale reproductie wordt vaak nog een tweede verklaring 
genoemd voor de afwerende houding van de middenklasse, namelijk 
revanchisme. Sommige delen van de middenklasse zouden zich - gevoed door 
sensatiegerichte mediaprogramma’s over geweld in de stad - openlijk keren 
tegen ‘laakbare’, ‘ongedisciplineerde’ arme groepen in sociale huurwoningen. 
Delen van de gevestigde witte middenklasse zouden bewust een agressieve 
strategie van (overheidsgestuurde) gentrification volgen om (‘verloren’) delen 
van de stad terug te veroveren op ongewenste groepen (Smith, 2002; Slater, 
2006). Het doel is geen balanced community, maar ‘to retake control over the 
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space of the other. The revenge on those (minorities, working class, homeless 
and immigrants) who have taken the city from the white upper middle class’ 
(Smith, 1996: 211). Amerikaanse projecten gericht op het uitbreiden van de 
middenklasse ziet Smith als een coalitie van grote projectontwikkelaars (op 
zoek naar een beter investeringsklimaat in gebieden), politici van het type 
orde en gezag en de witte bange middenklasse. De economische onzekerheid 
van deze middengroep wordt gesublimeerd in angst en dit vertaalt zich in het 
afzetten tegen alles wat anders is. Voor deze coalitie geldt nimby welhaast als 
een geuzennaam.

Niet alle gentrifiers staan volgens de kritische beschouwers even afwijzend 
tegenover achterstandsbewoners of vluchten op voorhand in zelfsegregatie, 
maar ongewild werken ook de meer loyale en tolerante middengroepen mee 
aan het ‘wegwerken’ van lagere klassen doordat ze met hun woningaanschaf 
de prijs opdrijven in tot dan betaalbare gebieden (Hackworth & rekers, 2005). 
Deze place struggle tussen sociaal ongelijke groepen wordt zelfs aangemerkt als 
een hernieuwde klassenstrijd (zie Butler, 2008). Die strijd wordt volgens Smith 
deels openlijk uitgevochten, maar blijft ook verborgen. Zo signaleren hij en 
anderen een heimelijke revanchistische agenda achter overheidsprogramma’s 
voor sociale mix. Met een vroom gezicht en met preken over integratie, worden 
in deze voorstellen voor sociale mix arme groepen feitelijk gedemoniseerd 
en de wijk uitgewerkt, zo stelt Lees (2008: 2465) het debat op scherp. 
Overheidsgestuurde gentrification en sociale mix zijn volgens haar niet te 
beschouwen als een win-win situatie voor alle partijen. Het draait puur om 
winnaars en verliezers. 

Zeker in de neoliberale Angelsaksische landen, waar marktkrachten relatief 
vrij spel hebben, is sociale mix kwetsbaar. telkens loert het gevaar dat sterkere 
partijen de zwakkere uit de wijk houden (bij relocatie) of wegconcurreren 
(bij overheidsgestuurde gentrification). In europa waar marktpartijen minder 
ongebreidelde macht hebben, zijn er eveneens veel commentatoren die 
sociale mix gelijkstellen met maatregelen tegen arme huishoudens. Stedelijke 
vernieuwing staat in deze zienswijze te boek als een soort crisismanagement van 
arme problematische gebieden. Concentraties van problematische bewoners 
worden door de herstructurering verdund en deze gebieden worden vervolgens 
beter beheersbaar. Dat is in eerste instantie ‘winst’ voor de instanties en hun 
professionals die het gebied willen ‘terugveroveren’. Zij gebruiken de komst van 
‘betere’ bewoners om arme bewoners te civiliseren en hun anti-sociaal gedrag 
in te dammen (Uitermark, Duyvendak & Kleinhans, 2007: 127). Het is volgens 
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de auteurs zaak deze heimelijke agenda bij stedelijke vernieuwing openlijk te 
benoemen, omdat ze in de praktijk veel dominanter zou zijn dan de sociale 
doelstellingen. 

Andere onderzoekers benadrukken dat de sociale doelstellingen bij 
sociale mix überhaupt naïef zijn omdat ze de maatschappelijke krachten die 
de resultaten sturen bij sociale mix ontkennen. De prijsmechanismes op de 
markt, de distinctie onder de bange middenklasse, het gevoel van relatieve 
deprivatie onder sociale huurders; al deze krachten laten zich nauwelijks in 
goede banen leiden. ‘Mythes’ over een klassenmix of over een etnische mix 
kunnen volgens Bolt & Van Kempen (2008) dan ook maar beter naar het rijk 
der fabelen worden verwezen omdat elke diversiteit tot teleurstellingen en 
problemen leidt.

4.5. pLuspunten VAn sociALe mix

Wie een boek als Wolfstonen of de populair-wetenschappelijke brochure De 
mantra van de mix (Bolt & Van Kempen, 2008) heeft gelezen, zal geneigd 
zijn te denken dat sociale mix meer kapot maakt dan opbouwt en dat het 
een ongeschikt instrument is om de sterke tendens tot (zelf)segregatie tegen 
te gaan. toch is dat niet het hele verhaal. Niet elke analyse over sociale mix 
is even zorgelijk, er zijn ook positieve bevindingen te noteren die het zwaar 
sombere beeld uit de vorige paragraaf bijstellen tot een gemengd beeld. Die 
tegengeluiden stoelen op twee argumenten. Sociale mix zou allereerst de 
beloftes wel inlossen, maar op een andere manier dan gedacht. Het tweede 
pluspunt is de constatering dat een deel van de middenklasse zich onttrekt aan 
het beeld van vijandigheid of teruggetrokkenheid. er zijn met andere woorden 
wel mogelijkheden om segregatie te counteren. 

‘Sociale mix geeft arme inwoners ruimte’ 

De lage contactgraad in de gemengde wijk betekent niet dat alle mensen 
ontevreden zijn. Integendeel. In de Verenigde Staten zijn mensen die 
vouchers hebben gekregen om te kunnen verhuizen in de regel zeer tevreden 
met de kwaliteit van de woning, de reputatie en uitstraling van de buurt, 
de voorzieningen en vooral de ervaren veiligheid (Varady & Walker, 2003; 
Feins & Shroder, 2005). In Groot-Brittannië is er onder alle bewoners in 
vernieuwde achterstandsgebieden een relatief grote tevredenheid over buurt 
en een lage verhuiswens (Cole & Shayer, 1998; Allen et al, 2005). Onder de 
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bewoners is er bovendien een duidelijk besef van een afnemende kans op 
postcodediscriminatie (Atkinson & Kintrea, 1998: 33-40; idem, 2001). De 
tevredenheid is het grootst aan de kant van de lage inkomensgroepen. In 
economisch diverse gebieden ontlenen mensen met lage inkomens meer 
vertrouwen in de samenleving aan menging, terwijl het algemeen vertrouwen 
van hogere inkomens op hetzelfde niveau blijft (tolsma, Van der Meer, 
Gesthuizen, 2009: 299-300). Vergeleken met bewoners van niet gerenoveerde 
gebieden zijn lage inkomensgroepen trotser op hun woonomgeving en heeft 
men minder het gevoel van uitsluiting (Pawson et al, 2000). In de gerenoveerde 
Amsterdamse Bijlmer geven bewoners van vernieuwde delen ook hogere cijfers 
voor veiligheid en leefbaarheid dan de bewoners in de oudbouw. Naarmate er 
meer koopwoningen zijn ervaren bewoners sterker een verbeterde status van de 
buurt (Helleman & Wassenberg, 2004; vgl. Hiscock, 2001). Omgekeerd geldt: 
hoe lager de status van het gebied, hoe meer mensen denken te winnen bij een 
gemengdere bevolkingssamenstelling van hun buurt (Van der Veer, 2009: 79). 

Bij arme bewoners van Amerikaanse buurten waarop kleine schaal 
middenklasse-woningen zijn toegevoegd overheerst de tevredenheid over de 
regeneratie van hun buurt. Vooral op het punt van veiligheid hebben ze het gevoel 
er op vooruit te zijn gegaan. Ze kunnen weer normaal over straat gaan en over 
andere zaken nadenken dan overleven (turbov & Piper, 2005; rosenbaum & De 
Luca, 2000). Ze zijn ook tevreden dat er voor de jeugd minder mogelijkheden 
zijn voor ‘verkeerde’ peer pressure (Page & Boughton, 1997: 376). Deelnemers 
aan relocatie-projecten zoals Moving to Opportunity die relatief ver weg komen 
te wonen van hun oude buurt ervaren soms een nog veel sterkere vooruitgang. 
Hun perceptie van de buurtveiligheid is met dertig procent toegenomen (Orr 
et al, 2003). Veiligheid is voor velen de primaire motivatie om te verhuizen. 
een minder gestreste omgeving waar men niet voortdurend in angst hoeft te 
leven, met meer discipline (bijvoorbeeld op scholen) blijkt de weg vrij te maken 
voor een duidelijke verbetering van de lichamelijke en psychische gezondheid, 
voornamelijk bij de jeugd (Katz et al, 2001). Onder families die deelnemen aan 
deze programma’s is er minder obesitas, zijn er minder tienerzwangerschappen 
en is in het algemeen minder problematisch gedrag. Die winst komt vooral voor 
rekening van meisjes. Bij jongens is er veel minder verschil met de oude situatie. 
Dat kan samenhangen met een aanhoudende racial profiling door (veiligheids)
instanties. Het kan ook zijn dat het gettogedrag van de jongens al zo diep is 
ingesleten dat ze die houding die zij als statusrijk beschouwen niet willen 
opgeven (vgl. Paulle, 2002). 
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De jongens vallen dus uit de toon en de sociale mobiliteit valt tegen, maar 
het minder riskante gedrag onder de andere bewoners en de verbeterde 
gezondheid nuanceren het beeld. Ondanks het geringe contact met hogere 
statusgroepen behalen mensen dus toch voordelen uit het wonen in (iets) 
betere wijken, waarbij de belangrijkste verklaring waarschijnlijk is dat men nu 
woont in een gebied waar de normen van de middenklasse sterker meetellen 
(rosenbaum, 1991). Het risico van relatieve deprivatie nemen de arme 
bewoners ogenschijnlijk graag voor lief. De aanmeldingen bij programma’s 
zoals Gautraux zijn bijvoorbeeld telkens groter dan het aantal plaatsen 
(Goering et al, 2003). 

Onderzoek naar stedelijke vernieuwing in Nederland wijst in een zelfde 
richting van gemengde resultaten. Weinig bewoners zijn sinds de vernieuwing 
van achterstandswijken direct opgestuwd op de maatschappelijke ladder. 
Ook een overdracht van sociaal kapitaal of rolmodeleffecten laten zich maar 
moeilijk signaleren. Maar stedelijke vernieuwing biedt aan de kansarmste 
groepen wel een nieuw woonplaatsperspectief doordat de reputatie van de 
buurt verbeterd en in mindere mate omdat de buurt leefbaarder en veiliger 
wordt. Het feit dat niet langer in de beeldvorming sprake is van een ‘loserwijk’ 
versterkt het zelfvertrouwen onder de laagste statusgroepen. Hun woonplaats 
wordt door hen minder als een belemmering ervaren. Bovendien worden zij 
tijdens het proces van stedelijke vernieuwing vaak begeleid door professionele 
bemiddelaars die hen helpen op het gebied van arbeid en scholing. Al met al 
kunnen de zwakte groepen bewoners van stedelijke vernieuwing profiteren via 
enkele gecorreleerde effecten (Veldboer et al, 2007: 2-3). De emancipatiewinst 
van sociale mix is misschien niet groot, maar ook niet alleen maar optisch.  

‘Verstoring en verdringing vallen mee: sociale mix gooit het sociale leven van 
arme bewoners minder overhoop dan gedacht’

Veel onderzoekers formuleren als schaduwzijde van sociale mix het verlies van 
het bestaande netwerken en identiteiten. engbersen (2002: 140) heeft opgemerkt 
dat we deze netwerken niet moeten romantiseren. De netwerken helpen om te 
overleven, maar houden mensen ook op hun plaats door een fatalistische of 
afwijkende cultuur. Het buurtnetwerk van kansarme huishoudens is relatief 
belangrijk bij gebrek aan een netwerk daarbuiten, maar tegelijkertijd moeten 
we beseffen dat kansarmen in absolute zin niet meer buurtgericht zijn dan 
kansrijken (Van eijk, 2010: 314). Zelf denken de bewoners van de meest 
eenzijdige wijken evenmin erg romantisch over de buurtnetwerken om hen 
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heen (Van der Veer, 2009). Daarmee lijken ze te onderschrijven dat niet de 
arbeiderscultuur of de immigrantencultuur, maar de middenklasse-cultuur 
de norm is voor succes. Dit relativeert het beeld dat arme (immigranten)
bewoners van arme buurten erg hangen aan hun buurtnetwerk. Deelnemers 
aan programma’s voor sociale mix melden bovendien nauwelijks een verlies 
van (al dan niet ondersteunende) netwerken. Dat geldt voor Amerikaanse 
MtO-programma’s (Feins & Shroder, 2005) en eveneens voor de stedelijke 
vernieuwing in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. telkens valt de 
gevreesde uprooting van netwerken mee (Kleinhans et al, 2007: 1085-1086; Van 
der Graaf, 2009: 293). Verhuizende bewoners ervaren althans geen aantasting 
van hun sociale leven. Aanvankelijk ervaart men wel een emotioneel verlies, 
maar vooral van de plaats zoals men die kende, niet van netwerken. Na verloop 
van tijd ontstaat gewenning en een nieuwe verbondenheid met de nieuwe 
woonplek. 

Voor het zover is overheerst echter vaak onvrede, onzekerheid en stress 
omdat bewoners gedwongen moeten verhuizen. De (juridische en financiële) 
huurbescherming biedt vervolgens echter wel veel alternatieven. In Nederland 
- ooit wel eens aangemerkt als het mekka van de volkshuisvesting vanwege 
de  volwaardige plaats van sociale huisvesting in de woningbouw (Stissi, 2007) 
– is de huursector nog steeds redelijk goed beschermd en niet rechteloos. 
Arme huurders die hun huis moeten verlaten vanwege stedelijke vernieuwing 
hebben de keuze om met voorrang elders in de stad een soortgelijke woning te 
betrekken of terug te keren naar dezelfde buurt in een iets duurdere woning. 
een aanzienlijk percentage slaagt erin zich elders te verbeteren of om terug 
te keren. Nederlandse huurders die in de grote steden zijn geherhuisvest als 
gevolg van sloop van hun woning komen zelfs overwegend  terecht in de oude 
buurt of in de omliggende buurt (Kleinhans, 2005; Slob, Bolt & Van Kempen, 
2008). Niet iedereen lukt het, maar velen wel. Met behulp van huursubsidie 
(huurtoeslag) is bijvoorbeeld een (deel van de) stijging in de huur opgevangen. 
Het netto-effect van stedelijke vernieuwing is dus dat de verdringing meevalt. 
Door de ingrepen veranderen de sociaal-economische en sociaal-culturele 
bevolkingssamenstelling van een gebied maar mondjesmaat (Kleinhans, 2005; 
Wittebrood & Van Dijk, 2007). Het is dan ook lang zoeken naar voorbeelden 
in Nederland die passen in het door Lees (2008) geventileerde beeld van een 
kwaadwillende opzet bij beleidsmakers om onder het mom van sociale mix 
arme bewoners te vervangen door een kapitaalkrachtige groep bewoners die 
op een bepaalde plek aast. Arme bewoners zijn met andere woorden geen 
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vanzelfsprekende ‘zondebokken’ die geslachtofferd worden in de naam van 
marktontwikkelingen en die rücksichtslos over de schutting worden geworpen. 
Voorlopig hebben de betrokken partijen in Nederland daar ook helemaal geen 
belang bij. Gemeenten zijn niet direct afhankelijk van lokale belastingen en 
verdienen dus niet aan een ‘betere’ bevolkingssamenstelling. Corporaties 
hebben geen winstdoelstellingen en moeten hun opbrengsten herinvesteren. 

In landen waar de woningmarkt eenzijdig wordt gedomineerd door 
marktverhoudingen, zoals de Verenigde Staten is het risico van verdringing 
van arme groepen en overname van de wijk door bemiddelde groepen bij 
stedelijke vernieuwing prominent aanwezig. De stelling van Smith c.s. dat 
gemengde inkomenswijken door overheidsgestuurde gentrification uiteindelijk 
onvermijdelijk zullen veranderen in eenzijdige inkomenswijken, is echter niet 
onomstreden. Zelfs voor de Verenigde Staten is het volgens Nyden, Maly & 
Lukehart (1997: 493) als een misvatting te beschouwen dat er geen stabiele en 
levensvatbare gemengde wijken naar kleur of klasse bestaan (vgl. ellen, 1998). 

Kenmerkend voor Nederland is dat beleidsmakers in Nederland menging 
vrij nauwkeurig kunnen doseren en controleren. Ook bij een grote marktdruk 
is er grip op het proces (vgl. Goetze, 1979) en kan de sociale woningvoorraad 
op peil worden gehouden om de toegankelijkheid van de wijk voor lage 
inkomens te waarborgen. Bestuurders van het populaire stadsdeel Oud West 
in Amsterdam huldigden in hun gentrification-nota bijvoorbeeld nadrukkelijk 
het standpunt dat ze een verdere afname van de sociale woningbouw zullen 
tegengaan vanuit het streven om de huidige gemengde samenstelling van de 
woningvoorraad en de bevolking in stand te houden (Stadsdeel Oud-West, 
2009). een gedoseerde sociale mix is in Nederland (vooralsnog) een relatief 
haalbare beleidsopgave.  

Maar leidt al deze koestering van de sociale voorraad en sociale huurders 
niet tot nieuwe problemen zoals tot waterbedeffecten op plekken waar niet 
wordt ingegrepen of tot een moeizame opeengepaktheid van oude en nieuwe 
bewoners in de sociale delen van een ‘vers’ gemengde wijk? Veel gemeenten 
berichten hierover, maar onderzoek kan dit nog niet bevestigen (Leidelmeijer, 
Schulenberg & Bogaerts, 2009: 120). Kleinhans & Van der Laan Bouma Doff 
(2008) vinden voor de regio Den Haag geen aanwijzingen voor onvrede in de 
overgebleven sociale huurgebieden. Dit hangt ermee samen dat in deze regio 
gedwongen (en ongedwongen) verhuizers vaak relatief uitgebreide relocatie-
mogelijkheden hebben in de sociale huursector van de stad en de wijdere regio. 
Bij navraag ziet ook bijna geen van de gedwongen verhuizers zich uiteindelijk 
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als verdrongen (idem: 584). Den Haag is echter wel relatief uniek in de zin dat 
stad en regio samenwerken om een meer gelijk aandeel te krijgen in sociale 
huurwoningen.

‘Afwijzing niet standaard en niet exclusief een kenmerk van de middenklasse’ 

De academische kritiek ziet, zoals eerder gememoreerd, de hoge 
inkomensgroepen als de belangrijkste verzetshaard tegen menging. De lage 
inkomensgroepen hebben iets te winnen bij een statusrijke omgeving, voor 
de gearriveerde groepen betekent menging echter een relatief lage buurtstatus 
en een potentiële ondermijning van hun eigen sociale positie. De aannames 
dat de middenklasse zich richt op reproductie en revanchisme – en daarom 
zelfsegregatie verkiest boven sociale mix - zijn meestal ontleend aan studies over 
relocatie en gentrification. Maar gelden ze ook voor stedelijke vernieuwing? 
Sommige van deze studies lijken uit te wijzen dat een toenemende ruimtelijke 
integratie ook bij stedelijke vernieuwing onvermijdelijk stuit op afwijzing 
door eigenaar-bewoners (Beekman et al, 2001: 53). Andere overzichtsstudies 
zien echter geen bewijs dat een mix van middengroepen en lagere inkomens 
spanningen tussen klassen oproepen (Galster, 2005: 57). Het is een van de 
onopgeloste kernvragen bij stedelijke vernieuwing: leidt een economische 
differentiatie van een arme (multi-etnische) wijk tot een verzachting of een 
verharding van de verhoudingen tussen groepen? 

We mogen er in ieder geval niet a priori van uitgaan dat de middenklasse 
in vernieuwde achterstandswijken met afwijzing zal reageren op sociale 
menging. De middenklasse is niet per definitie revanchistisch. Opmerkelijk 
is bijvoorbeeld dat het samenwonen van verschillende inkomensgroepen na 
verloop van tijd op het minste bezwaar stuit onder die middenklassebewoners 
die relatief veel arme buren in hun directe nabijheid weten (om precies te 
zijn middengroepen met arme buren tot binnen drie straten van hun eigen 
huis, zie Beekman, Lyons & Scott, 2001). Nederlands onderzoek komt met 
een iets andere, maar vergelijkbare bevinding: in gebieden met veel sociaal-
economische diversiteit ervaart men een minder grote sociale afstand tussen 
etnische groepen (Lancee & Dronkers, 2009). 

De claim dat revanchisme in hoofdzaak een middenklasse-verschijnsel is 
past ook om andere redenen niet naadloos op de Nederlandse situatie. Van 
verschillende kanten is betoogd dat de wrok tegen de aanwezigheid van arme 
etnische groepen in de woonwijk, het sterkst speelt bij lageropgeleiden die 
geruggensteund door  populistische politici hun wijken willen terugveroveren 
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op allochtone groepen (Uitermark & Duyvendak, 2008). Voor die roep is het 
stedelijk bestuur soms gevoelig (getuige o.a. de motivatie bij de rotterdam-
wet). De wens tot sociale herovering (vgl. engbersen, 2009: 199) is dus niet op 
voorhand te herleiden naar de petit bourgeoisie. 

Sowieso moeten we ons afvragen of revanchisme de standaardreactie is van 
groepen in gemengde wijken. De hypotheses over sociale mix als opmaat voor 
conflicten grijpen als direct of indirect bewijs opvallend vaak terug naar studies 
over het samenwonen van klassen op portiekniveau (o.a. Kuper, 1953). Dat 
is opmerkelijk omdat tegenwoordig nog maar nauwelijks op dat schaalniveau 
wordt gemengd. er wordt hoofdzakelijk gemengd op blokniveau. De  bewoners 
met een ‘andere’ leefstijl wonen hoofdzakelijk pas om de hoek, ze blijven dus 
op enige ruimtelijke afstand en dat schept mogelijkheden voor een combinatie 
van privacy en lichte afstandelijke betrokkenheid (Metaal & teijmant, 2008; 
vgl. Van eijk, 2010: 317). Gans (1961: 177) voorzag ook deze mogelijkheid 
van vreedzame co-existentie: ‘A mixing of age and class groups is likely to 
produce at best a polite but cool social climate, lacking the consensus and 
intensity of relations that is necessary for mutual enrichment’. In hoofdstuk vijf 
van dit proefschrift zal onderzocht worden welke theorie uit hoofdstuk drie 
over ruimtelijke nabijheid het best past bij stedelijke vernieuwing en hoe de 
verschillende groepen hierin zijn te plaatsen.

Middengroepen en sporen van verticale solidariteit in de gemengde wijk

Persoonlijke kenmerken blijken sterk van invloed te zijn op de (verticale) 
solidariteit van kansrijken met kansarmen (zie hoofdstuk 2). traditionele 
verwantschap of moderne betrokkenheid door een hoog opleidingsniveau, 
springen er daarbij uit. ruimtelijke menging kan afbreuk doen aan deze 
positieve gevoelens van solidariteit, maar niet noodzakelijkerwijs. Sommige 
middengroepen staan welwillender tegenover gemengde woonwijken dan 
anderen. Verticale solidariteit in de gemengde wijk kan ofwel gedijen bij een 
gradueel onderscheid ofwel bij grote statusverschillen. Betrokkenheid verloopt 
via een binnenroute of via een buitenroute (Veldboer e.a., 2008). 

Binnenroute: het belang van graduele verschillen

Juist middengroepen die in sociaal-cultureel en/ of sociaal-economisch 
opzicht maar gradueel verschillen van achterstandsbewoners zouden geen 
bezwaar maken tegen menging. een geringe sociale afstand en een zekere mate 
van gelijkenis zal immers de betrokkenheid voeden (Flap, 1999). Similariteit 
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kan daarom ook in de gemengde wijk een goede voedingsbodem zijn voor 
solidariteit, sociale omgang en hulprelaties, zo poneren onder andere Gans 
(1961), Duyvendak (2003) en reijndorp (2007). Veldonderzoeken wijzen er 
in elk geval op dat een kleine sociale afstand het gunstigst is voor contact 
(Beekman et al, 2001). ‘The greater the (income) distance between residents in 
the different housing tenues then the less likely they are to interact’ constateert 
ook Arthurson (2008: 12). Graduele verschillen bieden dus kans op contact. 
Die omgang opent vervolgens perspectief op hulprelaties en selectieve 
rolmodeleffecten (Brophy & Smith, 1997: 27; Galster, 2005, 53). 

Het sterkste (Amerikaanse) pleidooi voor kleine verschillen vinden 
we bij Moore (2009). Zij bespreekt zwarte gentrification en stelt dat een 
terugkeer van de zwarte middenklasse naar zwarte achterstandsgebieden 
niet alleen gericht is op het eigen belang (reproductie), maar ook een agenda 
van sociale rechtvaardigheid kent. Zwarte middengroepen zouden zich 
keren tegen verdringing van arme zwarte groepen (Moore, 2009: 135-136). 
Deze verticale betrokkenheid heeft volgens Moore historische en sociale 
wortels. Zwarte gentrification is eerst en vooral het product van uitsluiting; 
in hypergesegregeerde steden zoals Philadelphia geldt een sterke raciale 
scheiding op de woningmarkt. Vanuit dit (historische) besef van blokkades en 
discriminatie wil de zwarte middenklasse zelf niet andere zwarten uitsluiten 
of verdringen. er leeft volgens Moore onder de zwarte middenklassebewoners 
(met name  sociaal-culturele professionals) die in Philadelphia naar arme wijken 
trekken een sterk community-idee en een groot verantwoordelijkheidsbesef 
voor racial uplifting en giving back (Moore, 2009: 137). Door de geringe 
herkenning van de buitenwereld van deze etnische gentrificatie (de buurt blijft 
in de beeldvorming arm en gekleurd) blijft prijsopdrijving uit en ontstaat er ook 
geen witte toestroom:  ‘Black gentrification is not driven by the same factors 
and does not produce the same outcomes as the processes of gentrification 
observed among White gentrifiers’ (Moore, 2009: 119).

een vergelijkbare positieve beschrijving van zwarte gentrificatie is in 
Nederland toegepast op de Bijlmer. De zwarte Surinaamse middenklasse is 
na de stedelijke vernieuwing volgens Aalbers niet gericht op het verdringen, 
maar op het steunen van arme zwarte buurtgenoten: ‘Solidarity seems to follow 
ethnic lines’ (Aalbers, 2010:16). De aanname dat verticale betrokkenheid gedijt 
bij horizontale etnische overeenkomst is ook populair in het Nederlandse 
beleid. Het vasthouden van de zittende middenklasse, van het ‘DNA’ van de 
wijk, wordt door adviesraden gepropageerd (o.a. Vrom-raad, 2006) en staat in 
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veel gemeenten voorop (vgl. Veldboer & Duyvendak, 2009: 34). Politici van 
middenpartijen zoals PvdA en CDA pleiten voor het bieden van wooncarrières 
aan de etnische middenklasse. ‘Zij kunnen dienen als rolmodel waaraan de 
lagere inkomens zich kunnen optrekken’, stelt bijvoorbeeld CDA-kamerlid 
Sterk (trouw, 24-11-2009). Sterk gebruikt vrijwel hetzelfde idioom als PvdA-
coryfee Ahmed Marcouch die voor ‘zijn’ Amsterdam Nieuw West pleit voor het 
vasthouden van moslims met voldoende sociaal kapitaal (elsevier, 24-01-2009). 

tegelijkertijd is een kleine sociale afstand of veel sociale gelijkenis niet 
alleen maar ‘makkelijk’. Wijken met een relatief homogene culturele bevolking 
waarvan een deel welvarend is, kunnen nog steeds bijdragen aan buurteffecten 
zoals een gering interetnisch contact en minder convergentie naar de 
dominante samenleving (vgl. Gijsberts et al, 2010: 186; Galster, 2005: 55). 
Kleine economische verschillen binnen dezelfde culturele groep kunnen ook 
erg ongemakkelijk zijn. Bij een relocatie-programma in Adelaide, Australië, 
kreeg de gemengde wijk de hoogste waardering (80 procent) van lage inkomens, 
daarna volgden met 65 procent de hoge inkomens, terwijl de modale inkomens 
met 40 procent de rij sloten (Biggins & Hassan, 1998: 39). Ook Danserau (2003) 
en rose (2004: 284) laten zien dat de sociaal nabije middenklasse niet altijd 
blij is met geografische nabijheid van arme bewoners. een Nimby-houding 
is volgens rose sterk een eigenschap van de lagere middenklasse. Bij hen 
concentreert zich de terugvalangst, terwijl hogere statusgroepen zich minder 
bedreigd voelen door menging. De etnische middenklasse in Nederland die 
vaak een bescheiden en nog onzekere sociale stijging doormaakt, zou ook 
sterk te kampen hebben met deze terugvalangst. Juist omdat veel turken en 
Marokkanen aangeschreven staan als slecht geïntegreerd is het voor de stijgers 
onder hen van belang om zich te omringen met groepen met een duidelijk 
hogere status. Om hun eigen statusstijging uit te drukken willen ze – conform 
de klassieke assimilatietheorie - niet wonen in een sterk gekleurde wijk die 
door de buitenwereld als arm wordt aangemerkt, maar in een winnende wijk 
met een duidelijk aandeel blanke bewoners (Uyterlinde et al, 2007; Veldboer 
& Duyvendak, 2009: 36). Bekend is ook dat stijgers binnen een etnische groep 
soms afzien van contact of een goed woordje voor een groepsgenoot uit angst 
voor reputatieschade. Als de geholpene de kans verprutst, voelt de helper zich 
er op aangekeken (S. Smith, 2005).
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Buitenroute: het belang van grote statusverschillen

Dat grote sociaal-economische en sociaal-culturele verschillen geen handicap 
hoeven te zijn voor de sociale en politieke betrokkenheid  bij buitenstaanders 
is al eerder geconstateerd (zie hoofdstuk 2). Deze betrokkenheid van 
(hogeropgeleide) zelfverzekerde en goedgeïnformeerde postmaterialisten 
krimpt wel, maar verdwijnt mogelijk niet geheel in situaties van ruimtelijke 
nabijheid. De motieven hiervoor zouden terug te voeren zijn op een combinatie 
van zelfontplooiing en idealisme. In Canada wordt gentrification bijvoorbeeld 
sterk verbonden met een thema als de ‘emancipatory city’ (Caulfield, 1989; 
Ley, 1996; Lees, 2000; rose, 2004). een deel van de middenklasse zou willen 
ontsnappen aan een routineus leven in randgemeenten. Onder hen leeft de wens 
om te werken aan de eigen zelfontplooiing en om dichtbij werk, voorzieningen, 
culturele fora, interessante architectuur en andere levensstijlen te wonen (vgl. 
Zukin, 1989; Florida, 2002). Gentrification is dan geen vorm van economische 
verovering of een label voor stedelijke regeneratie (Camaron & Coaffee, 2005: 
39), maar het is de ruimtelijke expressie van een culturele voorkeur voor 
gemengde open leefmilieus; een bewuste keus voor balanced communities waar 
niet alleen maar plaats is voor de sterkste groep (o.a. Glass, 1964). 

De positieve waardering voor een woonomgeving met etnische 
en economische diversiteit stoelt bij  hogeropgeleide postmateriële 
middengroepen op drie pijlers: allereerst het idee dat kinderen moeten 
opgroeien in de ‘nieuwe werkelijkheid’, in de ‘echte wereld’ van stedelijke 
verscheidenheid (Hollingworth & Williams, 2010: 51). ten tweede dat 
(middenklasse) groepen hun eigen levensstijl kunnen spiegelen aan anderen 
en zo waardevolle leerervaringen krijgen. Contact met de ander leert mensen 
naar zichzelf te kijken  en te bewegen tussen ‘sociale werelden’ (Allen, 1984: 
31-32). ten derde dat diversiteit niet alleen maar leerzaam is, maar ook iets om 
van te genieten. Het kennismaken met andere culturen staat vaak in het teken 
van ‘beleven’ en consumptie: het kopen in toko’s, eten in etnische restaurants 
etc. (rose, 2004: 295-3000; Van eijk & Blokland, 2006, Bodaar & rath, 2006). 
De kennismaking met de ander is overigens zeker niet het enige wat sociale en 
creatieve postmaterialisten in een gemengde buurt zoeken. De aanwezigheid 
van veel bewoners met creatieve beroepen, smaakvolle voorzieningen, 
de nabijheid van werk en de aantrekkelijkheid van de woning blijken voor 
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menigeen zwaarder te wegen bij de woningkeuze dan de economische en 
etnische diversiteit (Florida, 2003).1  

De zwakke stee van de buitenroute is dus dat de voorliefde voor balanced 
communities niet altijd even doorslaggevend of duurzaam is. Sommige auteurs 
analyseren dat achter de kennismaking met de ander zelfs een zeker snobisme 
schuilgaat. een zelffelicitatie als ‘residentieel correct’, zou ten grond slag liggen 
aan de keus van ‘bourgeois-bohemiens’ voor de gemengde wijk (Pincon & 
Pincon Chabrot, 2002: 4; Boterman, 2005: 18). In de spannende stadswijk kan 
men een (heimelijke) kosmopolitische distinctie ervaren ten opzichte van de 
eendimensionale petit bourgeoisie die woont in ‘saaie’ etnisch homogene buurten. 
Gemengd wonen zou dus hoofdzakelijk dienen als onderscheidingscriterium 
binnen de categorie van kansrijken (Van eijk, 2010: 319).

Dat hogeropgeleide middengroepen met een voorkeur voor heterogene 
woonomgeving hun eigen belangen niet uit het oog verliezen, sluit niet uit dat 
ze ook idealistisch kunnen zijn. Middengroepen kunnen bijvoorbeeld het eigen 
belang (de wens tot reproductie) en mengingsprincipes met elkaar proberen 
te verzoenen. Bekend zijn de voorbeelden van middenklassenouders die hun 
kinderen bewust naar een gemengde, vaak slecht aangeschreven buurtschool 
sturen, en in het weekend ‘ter compensatie’ meenemen naar ‘hogere’ culturele 
en sociale verbanden (Van Zanten, 2003; Hollingworth & Williams, 21010: 56). 
een meer structurele synthese zijn de geopperde plannen om op scholen met 
een sterk middenklasse-karakter tot een derde van de plaatsen te reserveren 
voor kinderen uit arme huishoudens. Die kinderen profiteren dan van de 
onderdompeling in de dominante cultuur, terwijl de dominante groep geen 
‘negatieve gevolgen’ ervaart van menging. Ouders uit de middenklasse die 
gemengde verbanden voor hun kinderen overwegen zouden sterk gerustgesteld 
kunnen worden door een zekere controle over de mate van menging en de 
dominantie van de middenklasse-norm: ‘We moeten niet vergeten dat de 
meeste ouders heel begrijpelijk in eerste instantie voor het belang van het 
eigen kind kiezen en pas daarna voor het bredere algemene belang. Als 
puntje bij paaltje komt, is tot dusver de spontane mengingsbereidheid in het 

1   Dat kunstenaars niet a priori willen pionieren in achterstandsgebieden kwam naar voren toen 
studenten en docenten van de Amsterdamse rietveldacademie in 2009 niet wilden verhuizen 
naar een locatie in Bos & Lommer, maar een verlenging van het verblijf aan de Zuidas afdwongen. 
Het stadsdeel Bos en Lommer dat de academie wilde aantrekken als culturele motor van het 
gebied en hoopte op een economisch trickle down effect van de culturele middenklasse (vgl. 
rousseau, 2009; Van der Waal & Burgers, 2009) was een illusie armer over de ruimdenkendheid 
van de (aanstaande) culturele elite. 
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onderwijs laag. Maar we moeten ook niet vergeten dat de checks and balances 
in het systeem van gecontroleerde keuze ervoor zorgen dat de twee belangen 
kunnen samenvallen. Op een 70-30 school gaat een middenklassenkind niet of 
nauwelijks slechter presteren, terwijl een kind met een minder geprivilegieerde 
achtergrond wordt geholpen’ (Paulle, 2007: 140). 

een deel van de hogeropgeleide middenklasse ziet dus wel degelijk 
mogelijkheden om te ontsnappen aan de logica van ruimtelijke scheiding. Ze 
spreken zich uit voor  inkomensmenging en blijven dat principe relatief trouw 
bij de school- en woonkeus. Zonder dat dit tot spijt leidt. Bewoners van de 
Amsterdamse wijken Oud-West en Westerpark zijn bijvoorbeeld heel content 
over hun gemengde buurt. Zelfs net zo content als de inwoners van de soort-
zoekt-soort-wijken Centrum en Zuideramstel (Van der Veer, 2006; idem, 
2009). In deze gebieden wonen in hoofdzaak postmateriële middenklassers 
met sociaal-culturele of creatieve beroepen. De werknemers in deze sectoren 
geven ‘de droom’ van een mozaïeksamenleving schijnbaar niet zomaar op 
(Van Zanten, 2003: 115-117). Werknemers in de private sector, managers en 
technici, maken daarentegen veel minder bezwaar tegen een opdeling van de 
woonomgeving en het onderwijsstelsel omdat zij menging sterk associëren 
met het risico van devaluatie (Butler, 2003: 186). Van hen is dus veel minder 
solidariteit met bewoners van arme of etnische wijken te verwachten. 

In hoofdstuk zes zullen de binnen- en de buitenroute voor verticale 
solidariteit verder worden verkend. Centraal staat de vraag welke 
middengroepen in stedelijke vernieuwingsgebieden zijn te kenschetsen als 
Wimby’s. Zijn het de door het beleid geïdealiseerde nabije middengroepen 
zoals etnische stijgers, of de sociaal-culturele en creatieve beroepsgroepen met 
hun interesse voor ‘andere’ levensstijlen? Verloopt solidariteit in de gemengde 
wijk via een binnenroute of een buitenroute (Veldboer, 2008)? In schema zijn 
de beide routes op basis van de literatuur als volgt in te delen. 

4.6. tot sLot

Het idee dat een inkomensdiverse wijk dienst kan doen als emancipatiemotor 
of als bron voor harmonie en betrokkenheid ligt sterk onder vuur. tegenover 
het optimistische beleidsbeeld schetst een deel van de academici een zeer 
somber perspectief van verdringing, relatieve deprivatie, verwaarloosbare 
opbrengsten voor de sociale stijging van arme groepen, revanchisme en 
tectoniek: de gemengde wijk als slagveld van de klassenstrijd. Deze negatieve 



103rUIMteLIJKe NABIJHeID, SOCIALe AFStAND eN SOCIALe MIx

zienswijze overheerst momenteel het academische debat. Krantenkoppen zoals 
‘sociaal gemengde buurten kunnen onrust opleveren’ (trouw, 17-04-2008), of 
nog sterker ‘Gemengde wijken zijn passé’ (De Pers,03-07-2008) en uitspraken 
zoals ‘de gemengde buurt leidt tot de afbraak van sociale cohesie’(Bolt & Van 
Kempen, 2008: 42) passen in dat beeld. 

In dit hoofdstuk kwam naar voren dat de resultaten eerder zijn te omschrijven 
als gemengd, dan als eenzijdig negatief. Bij sociale mix gaat het bijna altijd om 
een complexe optelsom van minnen en plussen (vgl. Sampson, 2008: 194; Lees 
& Ley, 2008: 2382). Inkomensmenging levert inderdaad weinig op aan ‘harde’ 
sociale mobiliteit, maar leidt mogelijk wel tot gunstige voorwaarden voor 
sociale stijging op termijn omdat riskant gedrag afneemt. Bij relocatieprojecten 
toont de middenklasse een afwijzend gezicht (men verzet zich als zittende 
bewoner tegen opgelegde menging). Bij stedelijke vernieuwing zijn dit type 

Figuur 4.1. Verwachte ontwikkeling in stedelijke vernieuwingsgebieden naar type 
middenklasse.

Aspecten

Klassiek  
(economisch 
kapitaal)

Binnenroute 
(community 
kapitaal)  

Buitenroute 
(cultureel 
kapitaal)

Oorspronkelijk arme wijk x x x
Motief Middenklasse

reproductie x x x
Sociale rechtvaardigheid 
(verticale betrokkenheid) O x x

Buurttransformatie
Middenklasse meer cultureel  
dan economisch kapitaal O O x
Verdringing arme groepen      x O O/x
Kans op vertrek middenklasse O O O/x

Omgang tussen klassen
Contact O x O
terugtrekgedrag x O O/x
Antagonisme x O O

reputatie buurt xx O x
Sociale mix duurzaam O x x

(vrij naar  een model van Van Criekingen en Decroly, 2003: 2454; zie ook Moore, 
2009: 135).
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afwijzing en afsluiting echter minder vanzelfsprekend: de middenklasse kiest 
immers bewust voor een gemengde woonomgeving. Zo gezien zijn de critici 
die sociale mix nu afschrijven aan de vroege kant. Voor vergaande conclusies 
is het evaluerend onderzoek nog lang niet robuust genoeg (vgl. Atkinson, 
2005: 3). Daarvan kunnen we zelf ook getuigen. Lange tijd hebben wijzelf 
gesteld dat er geen overtuigende legitimatie was voor stedelijke vernieuwing 
omdat concentratie-effecten nog niet waren aangetoond en omdat er weinig 
uitwisseling is tussen klassengroepen (zie o.a. Veldboer & Duyvendak, 2000: 
150). Inmiddels zijn enkele concentratie-effecten wel aangetoond en zijn er 
veel redenen aangedragen om breder te kijken dan alleen naar contacten om 
een winst- en verliesbalans op te stellen. 

Als we alle kritiekpunten en pluspunten doorlopen komen we tot de 
volgende voorlopige tussenbalans over sociale mix:

1. Het effect op de sociale mobiliteit van arme bewoners. Er zijn internationaal 
tegenstrijdige bevindingen, maar de resultaten lijken eerder neutraal dan 
positief. 

2. Het effect op de acculturalisatie van arme bewoners. Dit effect is in meerdere 
landen bevestigd: het leven in een veiliger en hoger aangeschreven wijk met 
meer middenklasse-bewoners zorgt (ondanks weinig contact) voor culturele 
convergentie.

3. Het risico van verdringing en discriminatie. Limiteringsmaatregelen kunnen 
een discriminerende werking hebben. Stedelijke vernieuwing kan leiden tot 
verdringing. Naarmate de rechtspositie van bewoners sterker is en naarmate 
er meer compensatieregelingen zijn, neemt dit risico af. 

4. Het risico van verplaatsing van sociale problemen naar andere 
achterstandswijken. Dit effect is aannemelijk gezien de verhuispatronen van 
diegenen die uit de concentratiegebieden vertrekken, maar het is in Nederland 
wetenschappelijk vooralsnog niet hard aangetoond.

5. Het risico van verstoring van bestaande netwerken. Deze these is in de 
Verenigde Staten (relocatie), Nederland en Engeland (stedelijke vernieuwing) 
getest en verworpen. Mensen verliezen door projecten voor sociale mix niet 
hun oude netwerk (het voortbestaan van deze netwerken is overigens niet 
alleen maar positief). 

6. Impact op netwerkvorming tussen sociale klassen. Sociale mix leidt in alle 
landen niet tot meer contact tussen klassen. Inkomensgroepen leven ook in de 
gemengde wijk in parallelle werelden.
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7. Het risico dat inkomensmenging leidt tot een negatieve betrokkenheid 
tussen alle groepen. In sterk gesegregeerde landen leidt economische diversiteit 
(net als etnische diversiteit) tot terugtrekgedrag. In landen met minder 
segregatie is dit minder vanzelfsprekend, al is er bij stedelijke vernieuwing wel 
vaak onvrede over de bevolkingssamenstelling.   

8. Het risico dat inkomensmenging leidt tot een negatieve houding van  
middengroepen naar minderbedeelde groepen. Dit effect is bij relocatie vaak 
aangetroffen. Bij stedelijke vernieuwing is het nog een open vraag. Sommige 
middengroepen lijken een positieve verwelkomende houding aan te nemen 
ten opzichte van de bewoners van de gemengde wijk, andere niet.

Op basis van deze voorlopige balans is in elk geval een belangrijke bevinding 
dat arme inkomensgroepen in landen met een duidelijke overheidsinbreng 
zoals Nederland niet alleen maar ‘slachtoffer’ zijn van sociale mix. De 
verstoring van bestaande verhoudingen, het onbetaalbaar worden van het 
wonen, de verdringing en de veryupping, het valt bij stedelijke vernieuwing 
mee. Arme inwoners krijgen wel te maken met vergaande interventies, maar 
ze zijn daarvan ook ontvanger. Ze maken allereerst kans op een betere woning. 
en ze maken kans op een veiliger, meer statusrijke woonomgeving, die in 
sommige gevallen ook minder gestresst is. Dat is niet in de laatste plaats gunstig 
voor henzelf. een overdreven optimisme is niet terecht, maar een zwartgallig 
pessimisme over sociale mix is net zo min gegrond. 

De veronderstellingen over de wederzijdse betrokkenheid (item 7) en 
over de verticale betrokkenheid van de middenklasse (item 8) vragen om 
een verdere verdieping. Duidelijk is dat de middengroepen in elk geval niet 
het cement zijn van de door stedelijke vernieuwing gemengde buurt. Ze 
ontpoppen zich niet of nauwelijks als buurtnetwerkers, als spreekbuis van 
de hele wijk, of als referent voor arme buurtbewoners. De middenklasse 
geldt eerder als de usual suspect voor een Nimby-houding. Maar ook andere 
bewonersgroepen kunnen daarvoor in aanmerking komen. Bovendien staan 
sommige delen van de middenklasse ogenschijnlijk welwillend en nieuwsgierig 
tegenover achterstandsbewoners. Het is echter nog moeilijk daar een vinger op 
te leggen. tijd dus voor empirisch onderzoek. In het volgende deel van dit 
proefschrift vragen we ons af welke groepen bij stedelijke vernieuwing het 
sterkst een Nimby-houding aannemen (hoofdstuk 5). en we gaan na welk type 
middenklasse in stedelijke vernieuwingsgebieden de meeste betrokkenheid 
aan de dag legt voor arme buurtbewoners (hoofdstuk 6).  




