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5.1. hypothesen oVer stedeLijke Vernieuwing en nimby’s

In de sociologische literatuur overheerst een duidelijk pessimisme over het effect 
van stedelijke vernieuwing1 op de houding van sterke bewonersgroepen naar 
zwakker staande groepen. Zoals in hoofdstuk vier aan de orde kwam is het meest 
verwachte resultaat dat stedelijke vernieuwing net als relocatieprojecten een 
negatieve houding van autochtone middeninkomens naar (allochtone) lagere 
inkomensgroepen aanwakkert. Dat middengroepen bij relocatie de ontvangende 
groep zijn en bij stedelijke vernieuwing juist niet, maakt volgens de meeste 
beschouwers weinig verschil. Zo zien Uitermark, Duyvendak en Kleinhans 
(2007:133) in navolging van Smith (2001) stedelijke vernieuwing als een vorm van 
‘state-led gentrification’ waarbij de ‘winnaars’ (de middenklasse) zich afwijzend 
opstellen ten aanzien van de ‘verliezers’ (de achterstandsbewoners). Voorzover de 
vernieuwing leidt tot de toename van een blanke middenklasse, is de verwachting 
van de auteurs dat deze autochtone welgestelden vanuit smetvrees en het belang 
van sociale reproductie zich afkeren van (allochtone) achterstandsbewoners. 
Blanke eigenaar-bewoners zouden een toenemende ruimtelijke integratie 
met gekleurde sociale huurders sterk afwijzen (vgl. Beekmans et al, 2001: 53). 
Stedelijke vernieuwing resulteert in deze visie dus tot antagonisme en een 
openlijke Nimby-houding onder de autochtone middenklasse die een grotere 
sociale afstand wil bewaren ten opzichte van allochtone huurders. Deze visie is 
min of meer het equivalent van de conflicttheorie.

een andere gangbare hypothese voorziet daarentegen dat de blanke 
middenklasse zich niet openlijk keert tegen (etnische) sociale huurders, 

1   In de Nederlandse beleidsterminologie omvat stedelijke vernieuwing naast een fysieke 
vernieuwing van woonmilieus ook projecten voor sociale en economische veranderingen 
(Ministerie van Vrom, 1997). Herstructurering is in dit opzicht een al iets meer verfijnde term, 
omdat het sec verwijst naar de fysieke ingrepen in de woningvoorraad en de woonomgeving 
van deze wijken. Anderzijds kennen meerdere sectoren (zoals de landbouw en de economie) 
het begrip herstructurering. De meest correcte (maar in de spreektaal wat ongebruikelijke) term 
voor wat met de woningvoorraad gebeurt in achterstandswijken is woningdifferentiatie.
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maar zich terugtrekt in de  eigen wereld. ruimtelijke integratie van klassen 
zal in deze optiek leiden tot een ongemakkelijke maar relatief vreedzame co-
existentie. Deze aanname baseert zich op Gans (1961: 177): ‘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’. ergo: door sociale mix vermindert de ruimtelijke afstand tussen 
klassen en etnische groepen, maar de sociale afstand blijft in tact. Wat resteert 
is een soort niemandsland, waarbij de leden van de verschillende klassen 
en etnische groepen zich terugtrekken in hun eigen schulp en gereserveerd 
tegen over elkaar staan. Hoe karig misschien ook, het is in ieder geval geen 
openlijke (raciale) klassenstrijd. Deze zienswijze heeft haar evenbeeld in de 
constricttheorie.

een minder courante theorie is dat stedelijke vernieuwing niet zozeer 
een scheidslijn aanwakkert tussen klassen, dus grofweg tussen (blanke) 
koop en (etnische) huur, maar dat het probleem is gelegen in de moeizame 
ruimtelijke integratie van verschillende bewonersgroepen in de huursector. er 
is volgens deze visie in deze sector ook na de vernieuwing een (deels etnische) 
competitie gaande tussen gevestigden en buitenstaanders. Gevestigde huurders 
omschrijven zichzelf als de norm en de regel. Zij vatten de vernieuwing op 
als (een belofte van) herstel van de oorspronkelijke ‘normale’ buurt. Stedelijke 
vernieuwing moet volgens gevestigde huurders onder andere leiden tot een 
afnemende aanwezigheid van buitenstaanders die problemen en overlast 
veroorzaken. Middengroepen zouden hun plaatsen moeten innemen. Blijven 
buitenstaanders toch in de buurt aanwezig na de vernieuwing dan leidt dat 
tot teleurstellingen. Door de vernieuwing worden gevestigde huurders dus 
als het ware gevoeliger voor afwijkingen in de sociale compositie en gaan 
sterker een Nimby-houding aannemen naar mensen met een andere leefstijl 
(vgl. Arthurson, 2006; Aalbers, 2010). een van de te verwachten scheidslijnen 
bij stedelijke vernieuwing tussen ‘betere’ en ‘slechtere’ huurders, is die tussen 
etnische groepen. In deze visie overheerst dus eveneens de aanname dat 
stedelijke vernieuwing het beste past in de conflicttheorie. Maar het etnische 
conflict speelt zich eerder af binnen de (lagere) klasse, dan tussen klassen. 

De drie bovenstaande theorieën verschillen over de precieze richting en de 
belangrijkste actoren, maar delen de regel dat er onder ‘machtigen’ de behoefte 
is om in situaties van ruimtelijke nabijheid sociale afstand in te bouwen 
tegenover ‘onmachtigen’ (vgl. Park, 1924). tegelijkertijd stellen ze impliciet 
dat als de sociale scheidlijnen minder scherp getrokken zijn, de betrokkenheid 
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tussen ruimtelijke nabije groepen niet negatief hoeft te zijn, maar zelfs positief 
kan uitpakken. Hoe geringer de diversiteit en hoe meer sociale overlap, hoe 
groter de kans op een positieve betrokkenheid bij de andere groep. 

In de literatuur is er dus enige hoop dat een gematigde menging (van klassen 
en etnische groepen) de houding naar etnische andere bewonersgroepen 
positief kan bevorderen, maar de breedst gedeelde verwachting is dat stedelijke 
vernieuwing leidt tot meer etnisch revanchisme of tot meer terugtrekgedrag. 
In dit hoofdstuk gaan we na of dat beeld klopt. Leidt ruimtelijke nabijheid door 
stedelijke vernieuwing tot spanning tussen groepen, tot terugtrekgedrag of tot 
gewenning? 

In een sterk versimpeld schema kunnen de vier theorieën (zie hoofdstuk drie) 
over de impact van ruimtelijke nabijheid op de houding van bewonersgroepen 
naar etnische ‘anderen’, als volgt worden samengevat.

Figuur 5.1. Houding naar andere en eigen groep door ruimtelijke nabijheid

ingroup betrokkenheid + ingroup betrokkenheid -
outgroup betrokkenheid + contact1 assimilatie
outgroup betrokkenheid - conflict constrict

  1 Zoals aangegeven in hoofdstuk drie dekt de term contacttheorie niet goed de lading. 
De positieve identificatie die wordt verwacht, kan al ontstaan door exposure, door 
herkenning van en gewenning aan andere groepen in de woonomgeving, zonder dat 
daar veel contact bij komt kijken.

We gaan in dit hoofdstuk na welke theorie het best past bij stedelijke 
vernieuwing waar inkomensdiversiteit een belangrijk kenmerk van is. Mochten 
we conform de verwachting van veel auteurs bij stedelijke vernieuwing een 
aanscherping van conflicten tussen sociale klassen en etnische groepen 
constateren, dan zullen we vervolgens nagaan wie de afkerige ‘revanchistische’ 
Nimby’s zijn. Welke groepen tonen in de gemengde wijk weinig betrokkenheid bij 
andere groepen? Met andere woorden: wie zijn de afwijzende Nimby’s (not in my 
backyard) bij stedelijke vernieuwing?

Met deze vragen op ons netvlies wenden we ons tot de hier gepresenteerde 
case van Hoogvliet. De omvang van de stedelijke vernieuwing in deze 
satellietstad van rotterdam is fors. tegelijkertijd is het gehanteerde recept 
voor stedelijke vernieuwing een gematigde inkomensmenging, waarbij 
zittende bewoners de kans hebben op doorstroming naar koop of huur. Dat 
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lijkt op voorhand gunstig voor het oordeel over de bevolkingssamenstelling 
en de houding naar etnische anderen: de sociale (klassen)afstand is immers 
gering en door de lange woonduur van veel bewoners is mogelijk iets van 
gewenning ontstaan aan de lokale verschillen in leefstijlen. In dit hoofdstuk 
gaan we na of in Hoogvliet de stedelijke vernieuwing conform deze gedachte 
tot meer gewenning tussen bevolkingsgroepen heeft geleid, of dat ook bij 
deze formule vijandige of teruggetrokken houdingen domineren. De data die 
voor beantwoording van deze vragen zijn gebruikt, zijn gebaseerd op case-
onderzoeken2 verricht in respectievelijk 1998 en 2006 en gepubliceerd in 2000 
en 2007. ter controle zijn ook vergelijkingen gemaakt met andere studies naar 
stedelijke vernieuwing in Hoogvliet. De data zijn ‘herlezen’ op de vraagstelling 
in dit hoofdstuk.

5.2. wijkbeschrijVing hoogVLiet

Werknemers van de rotterdamse Petroleumhavens vonden kort na de tweede 
Wereldoorlog onderdak in de nieuwe ruim opgezette satellietstad Hoogvliet. 
Door de oliecrisis en een verdere suburbanisatie stagneerde echter de groei 
van Hoogvliet. Op de uitstroom van zesduizend inwoners in de jaren zeventig 
en tachtig volgde leegstand, een groot verloop en een snelle verandering 
van de bevolking in sommige delen door de entree van Antillianen. Hun 
afwijkende levensstijl, in een aantal gevallen overgaand in deviant gedrag, 
leidde tot wrevel bij de zittende bevolking. Uit bezorgdheid dat de verloedering 
overslaat pleitten de bewoners in de wijk Nieuw engeland begin jaren negentig 
voor sloop van de ‘slechte’ delen. er volgt een bescheiden compromis, maar 
vervolgens nemen de deelgemeente en de corporatie het initiatief voor een 
grootschalig programma voor de stedelijke vernieuwing van bijna geheel 
Hoogvliet. De grote transformatie die start eind jaren negentig wordt 
gekoppeld aan een herhuisvestingsbelofte voor de zittende bevolking: iedereen 
moet er op vooruitgaan door de vernieuwing. Inmiddels is de langlopende 
herstructurering over de helft. Veel indicatoren wijzen een gunstige kant 
uit. De crisisachtige sfeer is verdwenen. toch is nog niet alles pais en vree in 
Hoogvliet.

2   Voor de methodische verantwoording voor het gebruik van casestudies, zie de inleidende 
paragraaf bij het empirische deel. 
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5.2.1.Van veelbelovende tot kwetsbare satelliet 

Het kleine dijkdorp Hoogvliet werd samen met het nabijgelegen Pernis 
in 1932 geannexeerd door de gemeente rotterdam. De reden was de 
aanleg van de Petroleumhaven en later de Botlek. De ontwikkeling van 
deze havens ver van de stad creëerde de behoefte aan dichtbijgelegen 
woonkernen voor werknemers in de petrochemie. Al voor de oorlog begon 
de bouw. Na de oorlog transformeerde Hoogvliet in hoog tempo tot de eerste 
Nederlandse satellietstad. Niet alleen de druk vanuit de industrie, maar 
ook de woningnood en de grote wederopbouwopgave in rotterdam (op 15 
kilometer van Hoogvliet) stimuleerden het snelle bouwproces. De moderne 
architectuurprincipes van CIAM (Congrès International d’Architecture 
Moderne) vol van vooruitgangsoptimisme werden gehuldigd. Dat wil zeggen: 
een ruime opzet, functiescheiding, veel extensief groen en veel stempelbouw 
(herhaling van bouwpatronen). De architecten wilden geen benauwdheid en 
anonimiteit zoals in de oude wijken van de grote steden. In rotterdam waren 
dit soort wijken buiten het centrum net de dans ontsprongen na het Duitse 
bombardement in mei 1940. tot in de jaren zestig leefden de mensen hier 
opeengehoopt in overvolle buurten.3 Hoogvliet moest het tegenbeeld hiervan 
worden. Hier golden de gouden regels van rust, ruimte en regelmaat. Het 
nieuwe bouwen dat zich hier voltrok was gericht op de wijkgedachte. er moest 
een dorpse vertrouwdheid zijn in de grote stad, met alle sociale en commerciële 
voorzieningen dichtbij. Dat ideaal sprak ook uit het ontwerp van acht wijken 
die als bloemblaadjes om een centrumgebied lagen. Uiteindelijk, zo werd 
gedacht, zou Hoogvliet moeten doorgroeien tot een stad van 60.000 bewoners.

In de beginjaren boden de havens volop werkgelegenheid en trokken velen 
naar de maisonnettewoningen in het groen. De grote vraag naar industriële 
arbeid leidde tot een stabiele groei van de bevolking van Hoogvliet. Door 
de automatisering in de haven, de afnemende behoefte aan laaggeschoolde 
arbeid, de groeiende (auto) mobiliteit en veranderde woonwensen duurde de 
stabiliteit echter niet lang. een explosie bij Shell in 1968 wees op de gevaren 
van het wonen dichtbij industrie. De ligging naast de industrie wordt sindsdien 
eerder geassocieerd met gevaar en lucht- en lichtvervuiling dan met werk. 

3    Het leven in de oude stadswijken was zwaar na de oorlog. een rotterdamse predikant voor 
buitenkerkelijken die zich in 1953 bekommerde om de (veelal) ongelovige arbeidersbevolking 
van het Oude Westen, schetste in een (evangelisatie)boek een ontluisterend beeld van de 
armoedige levensomstandigheden en het moeizame overleven in deze drukke ‘baaierd van 
krotten en uitpuilende etagewoningen’ (Van Krimpen, 1953). 
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tegenwoordig werken nog zo’n 100 Hoogvlieters bij Shell, de overlast door de 
industrie is in de loop van de tijd wel teruggedrongen. De oliecrisis in de jaren 
zeventig bracht de petrochemische industrie nog verder in het defensief. Voor 
Hoogvliet betekende dat het toekomstperspectief drastisch veranderde. Geen 
verdere uitbreiding, maar stagnatie (de teller bleef staan op 37.000 inwoners), 
werkloosheid, verloop en veel leegstand. Nu bleek de status van satelliet niet 
alleen maar voordeel te bieden. 

Moederstad rotterdam had lang de naam de plaats te zijn waar het geld met 
hard werken werd verdiend, dat elders (lees: Amsterdam) werd uitgegeven. De 
stad kende een lange sociaal-democratische traditie met een sterk committent 
voor sociale huisvesting voor de vele arbeiders. De laatste decennia heeft de 
stad echter sterk aan economische impact ingeboet. Wie rotterdam typeert 
komt nu uit bij verschillende termen zoals havenstad, stad zonder hart, stad 
van de lage cultuur (voetbal, massa-evenementen), stad van jongeren, stad van 
minderheden en stad van grote problemen (Fortuin & Van der Graaf, 2006). 
Van oudsher wordt aangenomen dat sociaal-economische onzekerheid en het 
wegvallen van banen de gevoelens van etnocentrisme versterken. rotterdam 
lijkt helemaal te passen in dit model, gezien de grote onvrede over de integratie 
van immigranten in de stad (Cos, 2004). Volgens Van der Waal en Burgers 
(2009: 38) is het verband tussen een lage opleiding en etnocentrisme echter 
veel doorslaggevender dan de competitie tussen allochtone en autochtone 
arbeiders om schaarse middelen (vergelijk hoofdstuk 3). Wat rotterdam 
volgens hen mist ten opzichte van Amsterdam en Utrecht is de buffer van 
een gematigde hogeropgeleide culturele middenklasse. Mogelijk vanuit dit 
inzicht hebben de sociaal-democraten - die in rotterdam tegenwoordig veel 
minder zeker zijn van hun dominante positie - het idee van een grote sociale 
woningvoorraad losgelaten. Ze willen nu graag middengroepen aantrekken 
voor probleemgebieden. Bestuurders van de grote concurrent Leefbaar 
rotterdam  - in 2002 opgericht en sterk gericht op een minder vrijblijvende 
aanpak van multiculturele problemen – willen hetzelfde. Zij presenteren 
stedelijke vernieuwing in hoofdzaak als middel om een al te sterke verkleuring 
van de stad tegen te gaan en gekleurde gebieden door inkomensdeconcentratie 
beter te beheersen en de bewoners ervan te civiliseren. Stedelijke vernieuwing 
is in de ogen van Leefbaar rotterdam een onderdeel van een breder pakket 
van stevige maatregelen zoals zero tolerance, huis-aan-huisbezoeken en 
spreidingsbeleid. Het dient als een vorm van crisismanagement voor de stad 
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(Uitermark, Duyvendak & Kleinhans, 2007: 128; vgl. Van Liempt & Veldboer, 
2009: 86).  

Hoogvliet symboliseerde in de jaren zeventig als een van de eerste 
rotterdamse gebieden de overgang van havenstad naar stad van problemen. 
Als klap op de vuurpijl verloor het de slag om de middenklasse van Spijkenisse 
en Hellevoetsluis. De grote aantallen portieketage flatgebouwen lagen 
minder goed in de markt dan de veelal grondgebonden gezinswoningen in 
de nabijgelegen groeikernen. Dit leidde tot het vertrek van 6.000 bewoners in 
de jaren zeventig en tachtig en een sterk gevoel van het teloorgaan van een 
‘gemeenschap’ (reinders, 2005: 2). 

5.2.2. flatproblematiek

Op dat moment bestond het woningbestand van Hoogvliet voor ongeveer 
driekwart uit sociale woningbouw, in de noordelijke deel lag dit percentage 
nog 10 procent hoger. Koopwoningen vormden met 12 procent een klein deel 
van de woningmarkt. Hoogvliet-Noord kende veel gestapelde portiekwoningen 
van ongeveer 50 m2 met een matige bouw- en woontechnische kwaliteit. 
Vanaf de jaren tachtig ontwikkelde het noorden van de deelgemeente zich 
tot ‘perifere restwijk van rotterdam ver van de moederstad’ waar de sociale 
werelden van oudgedienden en (etnische) nieuwkomers met elkaar botsten. 
Dit deel van Hoogvliet kreeg de weinig benijdenswaardige titel van afvoerputje 
van de woningmarkt (VrOM, 2004). Noord stond er op tal van indicatoren 
(inkomensontwikkeling, werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid) veel 
slechter voor dan Zuid en bleef ook achter bij de rotterdamse norm. De wijken 
bleken alleen nog aantrekkelijk voor volhardende bewoners van het eerste 
uur en mensen met weinig keus, onder wie relatief veel arme Surinaamse en 
Antilliaanse migranten. In veel van de wijken zijn Nederlanders eind jaren 
tachtig en begin jaren negentig nog wel de grootste groep, maar vormden ze 
geen meerderheid meer (Kleinhans, 2005: 320). Hun sociale wereld kromp 
verder ineen en zij stoorden zich aan de nieuwkomers. Zij namen met name 
aanstoot aan de Antillianen ‘met hun andere eten, hun cultuur van buiten 
rondhangen, hun luidruchtigheid (..) dealers die openlijk hun klanten van 
drugs voorzagen’ (geciteerd in NrC, 26-07-2006). 

Hoogvliet-Noord raakte getekend door verhuurproblemen, een snel verloop 
en een cumulatie van sociale kwesties zoals criminaliteit, armoede, isolement, 
woonschulden, werkloosheid en xenofobie (reinders 2005: 2). Met name 
jongeren zouden zich verliezen in een subculturele werkloosheidscultuur die 
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zich uitte in vandalisme en wetteloos gedrag (Heeger & Van der Zon, 1988). 
Hoogvliet werd een zwakke stee, een probleemgeval en vaste klant bij het 
landelijk beleid voor achterstandswijken. Van probleemcumulatiegebieden 
tot sociale vernieuwing, en grotestedenbeleid en prioriteitswijken: Hoogvliet 
is van de partij. Onderwijsachterstanden, overlast en drugs zetten in de 
beleidsrapportages de toon. tot op de dag van vandaag zijn er tal van sociale 
projecten voor empowerment (onder andere bokslessen voor jongeren), 
talentontwikkeling en arbeidsopleiding, soms algemeen van opzet, soms 
specifiek gericht op Antillianen. Daarnaast zijn er veel initiatieven voor het 
verbeteren van de leefbaarheid (zoals Heel de Buurt, Opzoomeren en Mensen 
Maken de Stad).  

Symbool voor alle problemen stond begin jaren negentig het complex 
de Waaier: vierhonderd portiekwoningen verdeeld over twaalf flats waar 
kwetsbare huishouden (mensen met schulden, alleenstaande moeders met 
kinderen) onderdak vonden, en waar ook drugsgebruik welig tierde, vaak in 
opengebroken kelderboxen. Het maakte deel uit van de wijk Nieuw engeland 
in het noordwesten van Hoogvliet. Om de Waaier heen woonden de bewoners 
van het eerste uur In de overige complexen en in de laagbouw van deze wijk 
- gezamenlijk ongeveer 1200 woningen waarvan 75 procent sociale huur. 
Deze oude garde maakte zich grote zorgen over het verval en de leegstand 
in en om de Waaier en vreesde dat de ‘flatproblematiek’ oversloeg op hun 
woonomgeving. een instandhoudingsingreep om de Waaier weer wat op 
te knappen, kon weinig aan de problemen afdoen. Zelfs het ‘rijkere zuiden’ 
voelde zich aangekeken op de mindere delen van Hoogvliet-Noord. een tv-
documentaire in 1994 brandde het beeld van Hoogvliet als ‘eindpunt’ op het 
netvlies en werd zo de katalysator van de roep om vernieuwing. Aangevoerd 
door de pas gevormde bewonerspartij IBP – inmiddels vier termijnen de 
grootste partij in de deelraad - bond men de strijd aan met de verloedering. 

5.2.3. omslag in het denken over sloop en nieuwbouw

De eerste ronde van sloop-nieuwbouw in Nieuw engeland vond plaats onder 
druk van zittende bewoners (Kleinhans, Veldboer & Duyvendak, 2000). 
renovatie van hun eigen krappe woningen vonden zij niet voldoende. Behoud 
van de woonkwaliteit en de leefbaarheid van de buurt vroegen volgens hen om 
sloop en nieuwbouw. Anders dan de deelgemeente Hoogvliet die een eind in 
de wens van bewoners wilde meegaan, was de gemeente rotterdam destijds 
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Hoogvliet en de vernieuwingsgebieden

nog erg terughoudend om te schrappen in de sociale huisvesting. Uiteindelijk 
stemde ook de centrale stad in, mits de ingreep kleinschalig zou zijn. Bij 
deze eerste kleine ingreep werden binnen de sociale sector 400 goedkope 
hoogbouwwoningen omgezet in iets duurdere laagbouwwoningen, waardoor 
veel oorspronkelijke bewoners konden doorstromen. In het kader van een 
kortlopend structuurplan (Deelgemeente Hoogvliet & dS+V rotterdam, 1994) 
volgden nog enkele soortgelijke kleinschalige ingrepen in de wijken Digna 
Johanna Noord en Westpunt. Kort daarna ging na de lokale overheid ook de 
centrale stad inhoudelijk overstag. Nieuwe ingrepen werden nodig geacht, 
ze werden aangeduid als het begin van een langdurig traject om de wijken 
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aantrekkelijker te maken en te houden als woongebied voor in eerste instantie 
de huidige bewoners en op de langere termijn voor met name huishoudens met 
kinderen en ouderen. Grote concentraties van sociale huurwoningen golden 
vanaf dat moment niet meer als een zegen, maar als een probleem. Zowel de 
bewoners (beklijven van achterstand) als de omgeving (overlast) konden nadeel 
ondervinden van geconcentreerd wonen, zo werd gesteld (Deelgemeente 
Hoogvliet & dS+V rotterdam, 1994). Bij slijtage, veroudering en impopulariteit 
moesten slechte blokken worden gesloopt in plaats van gerenoveerd. Het 
pompen van geld in ‘kansloze woningen’, werd door de voorzitter van 
de deelgemeente omschreven als ‘water naar de zee dragen’ (geciteerd in 
Kleinhans, 2005: 107). Niet langer was stadsvernieuwing (verbeteringen in 
de betaalbare sociale huurvoorraad) gevraagd. De bestuurders van Hoogvliet 
maakten zich voortaan sterk voor stedelijke vernieuwing (omzettingen naar 
duurdere woningtypen).

In 1994 werd aangekondigd dat bijna de helft van de ongeveer 1500 
maisonnettewoningen in Hoogvliet-Noord op de nominatie stond voor sloop. 
De deelgemeente en de twee corporaties gingen in het tweede deel van de 
jaren negentig nog verder en pleitten voor een grote herstructurering van de 
woningvoorraad. Zij smeden in 1998 het plan ‘Hoogvliet aan zet’. Het omvatte 
de sloop van bijna 5.000 goedkope huur woningen (ongeveer de helft van 
de goedkope voorraad en iets minder dan een derde van alle woningen in 
Hoogvliet). Daarvoor in de plaats moest beter in de markt liggende middeldure 
nieuwbouw worden gebouwd: tot 220.000 euro voor een koopwoning, en tot 
900 euro voor een huurwoning. Daarnaast formuleerde men het voornemen 
om tussen de 1500 en 2000 woningen te verkopen aan de zittende huurders 
(Deelgemeente Hoogvliet, 1999). 

Door de omzettingen moet het aandeel koop in Hoogvliet-Noord stijgen 
van 15 tot 40 procent. In Zuid zal ook flink worden vernieuwd, waardoor de 
verhouding koop-huur in geheel Hoogvliet op 60-40 moet uitkomen. In het 
plan werd gepleit voor een sterke variatie naar prijsklassen, woningtypen en 
woonarrangementen, zowel binnen de nieuwbouw als de oudbouw (bijvoorbeeld 
door de verkoop van huurwoningen aan zittende bewoners). De einddatum voor 
de hele operatie werd gesteld op 2015. tot dusver verloopt deze vernieuwing 
opvallend soepel en zonder veel protest. Hoogvliet investeert veel tijd in het 
creëren van draagvlak onder bewoners. De corporaties en de deelgemeente willen 
de bewoners centraal stellen en bieden ze  ruime mogelijkheden voor collectieve 
en individuele inspraak (Van der Zwaard & De Wilde, 2008). Bovendien is 
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er veel begeleiding van sloopgegadigden (huis-aan-huis-gesprekken, sociale 
activering, sloopfeesten) en veel aandacht voor beheer (schoon, heel en veilig) 
tijdens de sloopfase. De deelgemeente - aangevoerd door de bewonerspartij IBP 
- en de corporaties willen voor bewoners (de ‘morele eigenaren van de buurt’) 
een betrouwbare partner zijn. 

De deelgemeente en de corporaties die actief zijn in Hoogvliet hanteerden bij 
aanvang van de operatie in 1999 een waaier van doelstellingen (Deelgemeente 
Hoogvliet, 1999). De vernieuwing moet gunstig uitpakken voor de leefbaarheid 
en de sociale cohesie van de buurten, en voor het imago en de lokale economie 
van Hoogvliet. Zeer belangrijk vond men dat in de toekomst niet weer bewoners 
‘weglekken’ naar omliggende woongebieden. Het vasthouden van de zittende 
bewoners moest voorop staan. Zij moeten van de vernieuwing profiteren. 
Dat profijt geldt niet alleen voor de zelfredzame bewoners, maar ook voor de 
minder kansrijken. ‘Iedereen beter’ zo formuleerden de deelgemeente en de 
corporaties deze doelstelling. Zo zouden voor ouderen de sociale verbanden in 
tact moeten blijven (‘herstructurering met behoud van sociale samenhang’) en 
het woongenot moeten verbeteren. Voor jongere bewoners werd gehoopt op 
nieuwe werkgelegenheid en betere scholingsmogelijkheden. Van de versterkte 
mix van klassen werd verondersteld dat dit extra perspectief biedt op steun 
van de ‘informatierijke’ middenklasse aan arme bewoners. Ook het mogelijke 
gunstige effect van de vernieuwing op veiligheid, leefbaarheid en stabiliteit in 
de buurt zou kunnen doorwerken op de sociale mobiliteit van groepen. een 
minder sterk buurtstigma en minder stress bij het samenleven, kunnen er aan 
bijdragen dat de buurt niet langer een belemmering is voor sociale stijging. 

5.2.4. het nieuwe ideaal: geborgenheid met een vleugje stad

Bewoners van Hoogvliet en spijtoptanten uit Spijkenisse die eerder zijn 
vertrokken, maar mogelijk willen terugkeren, vormen de belangrijkste 
doelgroep van de nieuwe woningen. Dit is mede het gevolg van de 
herhuisvestingsbelofte: wie dat wil kan doorstromen of terugkeren na de sloop. 
Niet iedereen maakt gebruik van die mogelijkheid. Mensen zien er soms van 
af omdat ze opzien tegen twee keer verhuizen (tussenwoning en eindwoning), 
de hogere huur of omdat ze de nieuwe woning of nieuwe buurt niet zien zitten 
(Van de Zwaard & De Wilde, 2008). In de praktijk nemen met name jonge 
bewoners die op de woningmarkt weinig keuzevrijheid hebben, na sloop de 
wijk naar rotterdam. 
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De gemeente en de corporaties willen niet uitsluitend zittende bewoners of 
spijtoptanten bedienen met de stedelijke vernieuwing, maar ook voor nieuwe 
groepen aantrekkelijk zijn. De bestuurders gingen in het begin van de operatie 
daarom op zoek naar concepten die in het bijzonder middengroepen zouden 
kunnen aanspreken. eerst werd aan adviseurs gevraagd het ‘Hoogvliet-gevoel’ 
te benoemen. Uit het rapport ‘Hoogvliet, bloem zonder wortels’ (Van den 
Brink, 2003) sprak het beeld dat in Hoogvliet een sterke kloof is gegroeid 
tussen het heterogene, marginale noorden en het homogene, welvarende 
zuiden. een andere kloof zou lopen tussen de pastorale kern (onderdeel van 
een oud-cultuurlandschap) en het twintigste-eeuwse industriële en functionele 
landschap. Deze weinig optimistische historische bevindingen over een 
‘gefragmenteerde plek’ kregen van de beleidsmakers geen warm onthaal. In 
branding sessies die hierop volgden werd geprobeerd om Hoogvliet als een 
positief en toekomstgericht merk te munten. De deelnemers kwamen uit op 
‘een gemeenschap gericht op emancipatie’ met waarden zoals zelfrespect, 
pionierszin en vastbeslotenheid. Helemaal Hoogvliet werd de leuze om dit uit 

Digna Johannaweg 
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te venten. Stedenbouwkundig werd afscheid genomen van de (stempels van) 
hoogbouw en strokenbouw van het verleden. Als vervanging pleitten de meeste 
aanwezigen voor eengezinswoningen in geborgen wijken. De meeste nieuwe 
woonmilieus zouden in het teken moeten komen te staan van een suburbane 
burgerlijke gemeenschap met rust, ruimte en regelmaat. Open stedelijke milieus 
dienden volgens de deelnemers aan de sessies eerder uitzondering dan regel 
te zijn (reinders, 2005: 10). Hoewel de voorgestelde woonarrangementen niet 
letterlijk zijn overgenomen door de deelgemeente en de woningcorporaties, is 
wel steeds de belofte blijven staan dat ook het noordelijke deel meer suburbaan, 
geborgen en welvarend zou worden. 

Stedenbouwkundig komt de nadruk sterk te liggen op het aantrekkelijker 
maken van het aanwezige groen. Dit moet dienen als afscherming van het 
omringende landschap van snelwegen, industriecomplexen en haventerreinen. 
een eigengereide invulling van het stedenbouwkundige masterplan komt tussen 
2001 en 2007 voor rekening van het architectenproject Wimby! (Welcome in my 
backyard). Wimby wil minder vergaand afrekenen met het (CIAM)verleden 
en tegelijkertijd nog sterker aansluiten op wat bewoners willen en kunnen. 
Deze ‘acupunctuur voor een versleten stadsdeel’ heeft geleid tot plannen 
voor clusters rond onderwijs, openbaar vervoer, groen en cultuur en tot tal 
van kleinere projecten zoals mooi vormgegeven flexibele schoolgebouwen. 
er werden door Wimby ook ideeën uitgewerkt voor co-housing, een project 
waarbij mensen met een verschillende achtergrond (variërend in etniciteit, 
leeftijd, nationaliteit en klasse) maar met een hoge graad van tolerantie in 
een complex wonen waar ze naast hun eigen huis ook beschikken over enkele 
gemeenschappelijke ruimtes om met elkaar te verkeren. Dit plan om te mengen 
op een zeer laag schaalniveau (vergelijkbaar met de weinig succesvolle jaren 
vijftig ideeën over portiekmix, zie hoofdstuk 4) struikelde uiteindelijk omdat 
de betreffende flats werden gereserveerd voor de opvang en resocialisering van 
rotterdamse straatprostituees (Van der Graaf, 2009: 186).

5.2.5. over de helft

Het transformatieproces is sinds 2006 bezig aan de tweede helft van de 
vernieuwing (Deelgemeente Hoogvliet, 2006). De veranderingen zijn deelplan 
voor deelplan in gang gezet en telkens transformeerde de satellietstad een 
beetje verder in de richting van groen Vinex-wonen met af en toe een 
grootstedelijk accent. terwijl andere locaties voor vernieuwing soms moeilijk 
op gang kwamen, toonde Hoogvliet slagkracht. er werd ook veel verhaald over 
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de veranderingen (‘Hoogvliet verandert van getto in succes’ kopte bijvoorbeeld 
het NrC in juli 2006 onder verwijzing naar de sloop van de Waaier) zodat 
bewoners weer trots konden zijn en de bezoekende buitenwereld ervoer dat 
Hoogvliet niet langer een besmet gebied was. 

Hoogvliet-Noord is door de vernieuwing meer in de pas gaan lopen met het 
zuidelijk deel. Preciezer gesteld: er is een convergerende trend gaande: Noord 
stijgt en Zuid daalt. ten opzichte van het stedelijk gemiddelde van rotterdam 
heeft het noordelijke deel van Hoogvliet een lichte voorsprong genomen op 
indicatoren zoals het inkomensniveau, het aandeel van middengroepen en het 
aantal koopwoningen (epskamp, 2007). Hoogvliet-Noord figureert niet langer 
op de verkeerde lijstjes. er zijn goede resultaten op de leefbaarheidsmonitor: 
de meeste buurten worden schoner en veiliger, de criminaliteit daalt en er is 
nog relatief weinig drugsoverlast. Juist de herstructureringswijken zoals Nieuw 
engeland laten een sterke daling zien op verloedering, bedreiging en overlast. 
De vernieuwde buurten krijgen binnen Hoogvliet op het punt van fysieke 
leefbaarheid soms de beste rapportcijfers. Op sociale cohesie, tevredenheid 

Oedevlietsepark
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met de buurt en cito-scores scoort Hoogvliet-Noord gelijk aan het stedelijk 
gemiddelde, al blijft de buurttevredenheid in met name Oudeland achter 
bij deze ontwikkeling. De scores voor sociale cohesie in vernieuwde wijken 
blijken vaak eerst te dalen om een aantal jaren na de vernieuwing langzaam 
op te krabbelen. Verwacht wordt dat tien jaar na de oplevering de sociale 
cohesie weer op het oude niveau is (Geraerts, 2010). Deze wijken waar nog 
steeds relatief veel Surinamers en Antillianen wonen, ogen nu ook dorps, maar 
bordjes met leefregels wijzen erop dat het samenleven soms nog moeizaam 
gaat. Wat ook nog achterblijft is het opleidingsniveau; vooral ouderen hebben 
een relatief lage scholingsniveau. 

Gezien het sterke accent op doorstroom zijn de veranderingen niet 
alleen toe te schrijven aan een sterke wijziging van de populatie. Zo zijn de 
getalsmatige verhoudingen tussen groepen nauwelijks verschoven. er is wel 
een radicale verandering ingezet van de woningvoorraad, maar niet van de 
bevolking. terwijl in de stad het aandeel niet-westerse migranten verder 
steeg, bleef dit in Hoogvliet-Noord tijdens de vernieuwing bijvoorbeeld vrij 
constant. Preciezer gezegd is de getalsmatige verhouding tussen allochtonen 
en autochtonen in de periode 1993 tot 2003 nauwelijks veranderd (Kleinhans, 
2005: 320-322). er wonen nog steeds ongeveer 20 procent Surinamers en 
Antillianen in Hoogvliet-Noord. Zelfs de opwaartse klassenverschuiving is 
sinds de start van de vernieuwing relatief matig te noemen. een grote uittocht 
van bijstandsgerechtigden of werkzoekenden is niet geconstateerd (epskamp, 
2007: 40). De lagere inkomens zijn tussen 1999 en 2005 met 4 procent gedaald 
tot 40 procent. De hogere inkomens kenden een gering verloop (-1 procent) 
en staan op 13 procent. De middengroepen stegen in dezelfde tijd met 5 
procent tot 47 procent van de bevolking van Hoogvliet-Noord (Veldboer, 
Kleinhans & Duyvendak, te verschijnen). Kortom: het noorden van Hoogvliet 
is iets welvarender geworden, maar etnisch heterogeen gebleven. tot grote 
trendbreuken heeft de vernieuwing vooralsnog niet geleid.

In de tweede fase van de vernieuwing zijn de belangrijkste toevoegingen 
een stadsplein met meer horeca, ‘want voor een biertje moet je nu nog naar 
de chinees’, zo schetste een bewoner de niet al te spannende uitgaanswereld 
(Deelgemeente Hoogvliet, 2004). een nog belangrijker aanwinst die op 
stapel staat is een campus voor drie scholen in het middelbaar onderwijs. De 
bewoners kijken er reikhalzend naar uit. Hoogvliet acht zich nu ook ‘rijp’ voor 
nieuwe woningtypen, voor projecten om een wat duurdere middenklasse te 
bedienen. Op extra gelden van het rijk hoeft Hoogvliet niet meer te rekenen. 
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Andere (rotterdamse) wijken staan er slechter voor, dus Hoogvliet is geen 
Vogelaarwijk geworden. De crisisachtige sfeer is verdwenen, maar de sociale 
problemen niet. De grootste klacht onder bewoners lijkt ondertussen vooral 
de lange tijd die men moet leven naast een bouwput. Gesloten panden, 
tijdelijke verhuur, verlaten tuinen, inbraken, uitstel en vertraging, maken de 
herstructureringsperiode lang en zwaar (Van der Zwaard & De Wilde, 2008). 

5.3. empirische toets: woningdifferentiAtie en 
betrokkenheid

In de afgelopen twaalf jaar zijn meerdere onderzoeken verricht naar de 
vernieuwing van Hoogvliet. In deze paragraaf zullen ze worden besproken voor 
zover ze ingaan op het effect van woningdifferentiatie op de (interetnische) 
betrokkenheid. Dat vraagstuk staat hier centraal, maar is in de oorspronkelijke 
studies niet noodzakelijkerwijs het hoofdonderwerp. In een schema worden 
de studies kort gepresenteerd, waarna ze worden besproken in relatie tot de 
onderzoeksvraag van dit proefschrift.  

titel: Integratie door Differentiatie?
Jaar van publicatie: 2000
Auteurs: Kleinhans, Veldboer & Duyvendak
Opzet / Vraagstelling: Leidt gemengd wonen in Nieuw Engeland tot gemengd 
leven?
resultaat: Geen integratie van netwerken gevonden in 1998
Onderzoeksmethoden: Survey (N= 216) en interviews met stakeholders (N= 6)
Paragraaf: 5.3.1. 

titel: In beweging brengen en richting geven. Herstructurering en sociale 
stijging in Hoogvliet
Jaar van publicatie: 2007
Auteurs: Veldboer, Duyvendak, Kleinhans en Boonstra
Opzet / Vraagstelling: Leidt herstructurering tot sociale stijging voor gebleven 
en doorgestroomde bewoners?
resultaat: Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor directe stijging, wel enkele 
gunstige precondities (reputatie buurt, begeleiding door professionals) 
Onderzoeksmethoden: Survey (N= 1684), interviews (N= 70)
Paragraaf: 5.3.3.
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titel: Sociale implicaties van herstructurering en herhuisvesting
Jaar van publicatie: 2005
Auteur: Kleinhans
Opzet / Vraagstelling: Verkenning van sociale effecten in Digna Johanna en 
Westpunt
resultaat: Bewoners zijn positief over woningverbetering en aanzien buurt, 
geen negatieve impact op oude sociale verbanden
Onderzoeksmethoden: Survey (N= 448)
Paragraaf: 5.3.2.

titel: Gentrification as a Governmental Strategy. Social Control and Social 
Cohesion in Hoogvliet, rotterdam
Jaar van publicatie: 2007
Auteurs: Uitermark, Kleinhans & Duyvendak
Opzet/ Vraagstelling: Verkenning van de motieven voor overheidsgestuurde 
gentrification 
resultaat: Herstructurering is gericht op de pacificactie van overlastgebieden, 
maar heeft als onvoorzien effect dat bij toenemend klassenverschil er meer 
spanningen ontstaan tussen (etnische) leefstijlen 
Onderzoeksmethoden: Interviews met 18 stakeholders
Paragraaf: 5.3.2.

titel: Thuis in de nieuwe wijk? Woonbeleving en wijkbetrokkenheid van 
herstructurering-uitverhuizers 
Jaar van publicatie: 2008
Auteurs: Van der Zwaard & De Wilde
Opzet/ Vraagstelling: Hoe voelen vertrekkers uit andere wijken zich thuis in 
de vernieuwde wijk Meeuwenplaat? 
resultaat: Sterke voorkeur bij oudere oorspronkelijke stedelingen voor 
‘hergroeperen’ bij elkaar en dicht bij de oude plek
Onderzoeksmethoden: Interviews (N = 16)
Paragraaf: 5.3.4.

5.3.1. herstructurering avant la lettre: aanhoudende ergernis in 1998 

In 1998 onderzochten Kleinhans, Veldboer & Duyvendak (2000) in opdracht 
van het Ministerie van VrOM het effect van stedelijke vernieuwing op 
de relaties tussen buurtgenoten. Het onderzoek vond plaats in Groningen 
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(Selwerderwijk-Noord), Den Haag (omgeving Gasseltestraat in Den Haag 
Zuid West) en Hoogvliet (Nieuw engeland). Binnen dit palet nam Nieuw 
engeland een bijzondere positie in vanwege de voortrekkersrol op het gebied 
van stedelijke vernieuwing.  

De stedelijke vernieuwing in Nieuw engeland betrof een vorm van 
herstructurering avant la lettre. De ingreep in 1990 ging destijds nog tegen 
de tijdsgeest in, bestond uit een relatief kleine omzetting van woningtypen en 
vond plaats op instigatie van de bewoners die vreesden dat de verloedering en 
overlast in de Waaier zich zouden verspreiden (zie paragraaf geschiedenis). 
Het liefst zagen de bewonersgroepen (waarvan een getooid met de stoere 
naam Kenniet bestaat niet) een snelle sloop van de Waaier, maar de gemeente 
besloot als compromis de Waaier te renoveren en de omliggende straten met 
goedkope portiekwoningen te vervangen door laagbouw met een middeldure 
sociale huur.

Na de sloop van 400 woningen in 1990, verrezen er in 1991 en 1992 220 
nieuwe woningen in een gebied dat voorheen bekend stond als de Oliebuurt. De 
woningen werden toegewezen aan financieel stabiele gezinnen. De helft van de 
bewoners van de nieuwe huurwoningen bestond bovendien uit doorstromers uit 
Nieuw engeland. een snelle rekensom leert dat ongeveer 300 huishoudens van 
de oude buurt destijds niet deze stap hebben gezet. Het kan betekenen dat zij 
geen ambitie of mogelijkheid hadden om door te stromen, het kan ook zijn dat 
zij minder goed pasten in het profiel van een stabiel gezin met een vast inkomen. 
Onder degenen die wel doorstroomden zaten veel actieve bewoners die hadden 
gepleit voor de vernieuwing. Zij leefden in de veronderstelling dat de Waaier 
binnen korte tijd alsnog gesloopt zou worden, maar de deelgemeente en de 
corporatie wilden zich in de jaren daarna hier niet op vastleggen. Als reactie 
zocht een aantal voortrekkers van de bewonersgroepen elders zijn heil. 

Gedurende 1998 is onderzocht hoe bewoners en stakeholders de sociale 
effecten van deze vroege stedelijke vernieuwing ervaarden. Allereerst werd 
een schriftelijke vragenlijst verspreid in heel Nieuw engeland (nieuwbouw 
huur, resterende oudbouw huur en klein stukje bestaande koop). De ingevulde 
exemplaren werden opgehaald door overal aan te bellen. Op een totaal van 826 
woningen zijn 216 compleet ingevulde vragenlijsten retour ontvangen. Dit is 
een percentage van 25 procent. Door een vergelijking met de gegevens van het 
Centrum voor Onderzoek en Statistiek is de responsgroep gecontroleerd op 
representativiteit. Bovendien is nagegaan of per huizenblok of straat het aantal 
reacties evenredig was met het aandeel in de woningvoorraad. In beide gevallen 
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correspondeerde de responsgroep met deze gegevens. Slechts de respons van 
de bewoners van de Waaier was sterk ondervertegenwoordigd mede door 
leegstand. Daarbij speelde ook mee dat volgens de enquêteurs (die deur aan 
deur gingen) slechts weinig bewoners de Nederlandse taal beheersten (zie 
Kleinhans, Veldboer & Duyvendak, 2000, bijlage 3). Die bevinding keert ook 
terug in de ondervertegenwoordiging van etnische groepen in het survey. Op 1 
januari 1997 was 47 procent van de bewoners van Nieuw engeland niet-westers 
allochtoon (waarbij drie groepen er uit springen Surinamers, Antillianen en 
overige groepen), terwijl in de enquête dit percentage blijft steken op twintig. 
Autochtonen zijn met 77 procent oververtegenwoordigd in de responsgroep. 
In dit hoofdstuk screenen we dit onderzoek op de houding van bewoners naar 
etnische anderen. raakt men door de ruimtelijke nabijheid meer bewust van 
elkaar? en tot welke reacties leidt dit dan? 

Uit de respons bleek ondermeer dat de veelal allochtone bewoners van de 
huurwoningen in de Waaier zeer weinig gehecht zijn aan hun eigen buurt, 
terwijl de merendeels autochtone bewoners van het (oude al langer bestaande) 
koopdeel zeer honkvast waren, geen verhuisplannen hadden en veel buren van 
gezicht herkenden. Zij ervaarden hun deel van de buurt als rustig en stabiel. 
De (hoofdzakelijk autochtone) bewoners van de nieuwbouw huurwoningen 
hadden een veel sterkere verhuisgeneigdheid. Zij waren wel tevreden met 
hun woning, maar kruisten zelden aan dat ze in een prettige buurt woonden. 
Deze groep stoorde zich bijvoorbeeld relatief vaak aan andermans gedrag. 
Onder de gehele responsgroep was de ergernis over ‘anderen’ (gedefinieerd 
als bewoners met een niet gelijke etniciteit) overigens tamelijk hoog met 46 
procent. De scores van allochtone bewoners weken op dit punt niet af van die 
van de responsgroep als geheel. Allochtone bewoners noemden de buurt wel 
vaker gezellig dan de responsgroep als geheel. Ook benadrukten zij minder de 
verschillen in leefstijlen met buurtbewoners met een andere etniciteit en de 
problemen in de buurt.

Van alle respondenten woonden 216 personen (52 procent) voor de 
ingreep ook in het gebied. Aan deze langdurig wonenden (zittenblijvers en 
doorstromers) is op een achttal punten gevraagd of de kwaliteit van de buurt 
beter of slechter was geworden in vergelijking met de periode voor 1990. De 
resultaten zijn in tabel 5.1. weergegeven. 
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Tabel 5.1. Oordeel over kwaliteit van de buurt als gevolg van de ingrepen

Item Beter Hetzelfde Slechter Per saldo
Leefbaarheid 47% 40% 13% +34%
ruimte &Groen 19% 60% 21% -2%
Voorzieningen 17% 60% 23% -6%
Sfeer 17% 62% 21% -4%
Sociale samenhang 4% 71% 25% -21%
Bevolkingsopbouw 16% 39% 25% -9%
Betrokkenheid 4% 76% 20% -16%
Imago van de buurt 35% 42% 23% +12%

Duidelijk is dat de reputatie en de leefbaarheid van de buurt een positieve 
stimulans kregen door de vernieuwing. De buurtsamenstelling, de sociale 
cohesie en de betrokkenheid bij de buurt stonden vijf jaar na de ingreep echter 
nadrukkelijk in de min. Mede op basis van deze bevindingen luidde destijds 
de conclusie dat de eerste ronde van stedelijke vernieuwing in Nieuw engeland 
niet heeft geleid tot een betere samenhang in de buurt; er was nauwelijks sprake 
van integratie van netwerken. 

Dit beeld van desidentificatie werd bevestigd en nader ingekleurd door de 
interviews die later werden afgenomen. Het oordeel van de bewoners over 
de operatie bleek sterk gerelateerd aan de vraag of door de vernieuwing het 
aantal ongewenste huishoudens was afgenomen. In de interviews stelden de 
vertegenwoordigers van de huiseigenaren en van de huurdersvereniging dat 
de vernieuwing te weinig tot een ‘sociale restauratie’ had geleid. Zij wensten 
meer sloop van goedkope huurwoningen, conform hun eerdere plan. De 
onduidelijkheid wanneer ‘rotte kies’ de Waaier zou worden gesloopt, voedde 
de angst dat ‘goede buren’ en oorspronkelijke bewoners wegtrekken en dat 
teveel ‘anderen’ of teveel ‘onaangepaste’ buren zouden toetreden. Volgens de 
wijkagent voelden deze bewoners zich ‘verraden dat de sociale problemen niet 
verdwenen waren’. (Kleinhans, Veldboer & Duyvendak: 2000: 91).

Voor de hypothese dat stedelijke vernieuwing leidt tot meer etnische 
gewenning, vonden we weinig aanwijzingen. er overheerste eerder een 
negatieve spanning op ontmoetingsplaatsen zoals het winkelcentrum en op de 
grens van de nieuwbouw en de Waaier. In de gesprekken op straat ging het 
tussen ‘zij van de nieuwbouw’ versus ‘zij van de Waaier’, aldus de coördinator 
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van het wijkbeheer, die tevens aangaf dat bewoners van de Waaier ‘geheel in 
beslag worden genomen door hun eigen problemen’. De wijkagent zag tussen 
de verschillende etnische groepen ‘zeer weinig samenhang’.

Uit het onderzoek uit 1998 is de volgende conclusie te trekken voor dit 
proefschrift. De bevindingen in Nieuw engeland bevestigen de conflicthypothese 
tussen gevestigden en buitenstaanders: blanke bewoners van sociale 
huurwoningen die in de jaren zeventig en tachtig de bevolkingssamenstelling 
sterk hadden zien veranderen, keerden zich begin jaren negentig openlijk tegen 
de verdere toename van (gekleurde) probleemhuishoudens in iets goedkopere 
sociale huurwoningen. De gevestigde en georganiseerde huurders initieerden 
voorstellen om de woningen van overlastgevende huurders te deconcentreren 
en vonden deels gehoor. In het oordeel van langdurig gevestigde autochtone 
bewoners ging de uiteindelijke vernieuwing echter niet ver genoeg. De 
bevolkingssamenstelling was te weinig hersteld in oude staat om hun 
verontrusting weg te nemen. Bewoners met een lange woonduur in het gebied 
kregen door de ingreep dan ook niet meer betrokkenheid bij andere groepen. 
Over het effect van inkomensmenging op interetnische verhoudingen kon nog 
weinig worden geconcludeerd op grond van deze eerste rapportage. De aanwas 
van de middenklasse als gevolg van de ingreep in Nieuw engeland was begin 
jaren negentig immers maar mondjesmaat. 

5.3.2. ‘wij-zij-denken’ tussen 1998 en 2007 

In de periode 1999-2007 ging het onderzoek naar de stedelijke vernieuwing in 
Hoogvliet door. Voor zover deze studies ingaan op de houding van (allochtone 
of autochtone) bewoners naar etnische anderen, worden ze hier besproken. 
Allereerst staan we stil bij een volgende case study van Nieuw engeland. Deze 
wijk werd in 2005 nogmaals verkend door Uitermark, Duyvendak en Kleinhans. 
Zij interviewden daarvoor achttien stakeholders die deels overlap vertoonden 
met de vorige interviewronde in 1998. In de tussentijd was de Waaier 
uiteindelijk toch gesloopt. In hun verslag (2007) constateerden de auteurs dat 
bijna alle gesprekspartners van bewonersorganisaties en lokale instellingen - 
inclusief de respondenten van de deelgemeente en de corporaties – van mening 
waren dat de toenmalige vernieuwing het probleem van de (veelal etnische) 
overlastgevende huurders in Nieuw engeland niet had opgelost (p. 134 en 
135). teveel overlastgevende huishoudens waren volgens de stakeholders – 
ook na de sloop van de Waaier – ‘teruggeplaatst’ in hetzelfde gebied. Iedereen 
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– de vertegenwoordiger van de huiseigenaren voorop – meende dat er meer 
koop had moeten worden teruggebouwd. De zegslieden van de corporaties 
en de ambtelijke vertegenwoordiger van de deelgemeente stelden dat ze van 
deze ‘fout’ hadden geleerd en toonden zich enthousiast over nieuwe projecten 
waar wel meer inkomensmenging was doorgevoerd. Ze hadden de overtuiging 
dat door de menging van huur en koop ‘vitale en cohesieve buurten’ aan het 
ontstaan waren. De andere gesprekspartners herkenden dit optimistische beeld 
echter niet. Zij wezen vooral op de uitwaaiering van probleemhuishoudens 
over grotere delen van Hoogvliet. Hoe het ook zij volgens de meeste 
wijkvertegenwoordigers voelden in de vernieuwde buurten noch de gevestigde 
autochtonen noch de nieuwe Nederlanders zich erg thuis door de moeizame 
interetnische verhoudingen.

Het beeld dat de vertegenwoordigers van de deelgemeente en de 
woningcorporaties schetsten sluit aan bij de contacthypothese. De andere 
gesprekspartners spraken deze voorstelling van zaken echter tegen en 
benadrukten dat huishoudens zich terugtrokken in hun eigen schulp 
(constricthypothese) of dat huishoudens zich bleven keren tegen etnische 
anderen (conflicttheorie). Uitermark, Duyvendak en Kleinhans besloten hun 
studie met de hypothese dat gezien het feit dat bij matige inkomensverschillen er 
al spanningen ontstonden, er bij een toenemend klassenverschil waarschijnlijk 
nog meer spanningen voorkomen tussen (etnische) leefstijlen. 

In zijn proefschrift ging Kleinhans (2005) dieper in op de ontwikkelingen 
in de volgende buurten die na Nieuw engeland onder handen werden 
genomen: Digna Johanna en Westpunt in Hoogvliet Noordwest. Hij 
onderzocht de opvattingen over de woning, de buurt en de wooncarrière via 
een survey onder 448 huishoudens in 2003 (een responspercentage van 34 
procent van de onderzoeksgroep, idem 111-115). De vernieuwing, zo kwam 
uit zijn analyse naar voren, staat sterk in het teken van de doorstroom van 
zittende bewoners (idem, 124, 334). Onder andere als gevolg hiervan trad er 
in de vernieuwingsperiode (1993-2003) nauwelijks een verandering op in de 
getalsmatige verhouding tussen allochtonen en autochtonen. Opvallend is 
bijvoorbeeld dat de afname van Antillianen, bijna geheel wordt gecompenseerd 
door een toename van Surinamers (idem, 320-322).

Kleinhans onderzocht ook de ondervonden spanningen tussen bewoners 
(patronen van wij-zij-denken) en ontdekte dat nieuwkomers (bewoners 
afkomstig van buiten Hoogvliet) iets minder sterk een spanning met andere 
groepen ervaarden in vergelijking met blijvers in hun woning en doorstromers 
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binnen Hoogvliet. Ook hadden ze iets minder bezwaar dat etnische groepen 
naast elkaar leven. Bovendien waren ze iets minder van mening dat afstand 
tot etnische anderen moet worden gehouden. Vergeleken met blijvers en 
doorstromers waren ze tot slot het minst eens met de stelling dat bewoners zich 
niet met elkaar moeten bemoeien en dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in 
de omgang met mensen die je niet kent (Kleinhans, 2005: 176-177). Kortom: 
nieuwkomers die zich in Hoogvliet vestigden bleken wat minder gevoelig voor 
tegenstelling en vermijding dan langdurig wonenden die verbitterd waren over 
de ‘overname’ van hun wijk. Vergeleken met een andere rotterdamse wijk die 
Kleinhans onderzocht was het onderscheid tussen nieuwkomers en blijvers in 
Hoogvliet Noordwest overigens vrij klein, maar het patroon was identiek.

Tabel 5.2. Wij-zij denken en gepaste afstand in Hoogvliet Noordwest

Hoogvliet 
Noordwest Blijvers

Doorstromers 
binnen de 
buurt

Doorstromers  
uit omliggende 
buurt Nieuwkomers Totaal

Wij-Zij 3,48 3,61 3,56 3,59 3,54
Gepaste 
Afstand 2,67 2,65 2,57 2,72 2,66

Nb. Hoe hoger de score, hoe minder er sprake is van een tegenstelling, hoe minder 
er sprake is van een wij-zij-gevoel, van gepaste afstand houden. De onderliggende 
vragen betroffen voor het wij-zij-gevoel (N= 444, p= 0,51, niet significant) de ervaren 
spanning tussen bewoners met een lange woonduur en nieuwkomers in de buurt 
en de opvattingen over etnische mix. Voor het al dan niet willen innemen van een 
gepaste afstand (N= 442, p = 0,74, niet significant) werden twee stellingen voorgelegd. 
Allereerst de stelling dat bewoners zich niet met elkaar moeten bemoeien en ten tweede 
de stelling dat voorzichtigheid nodig is in de omgang met onbekende personen. 
(bron: Kleinhans, 2005: 176).

Wie zijn deze nieuwkomers? Volgens de gegevens van Kleinhans zijn ze eerder 
aan te treffen onder de kopers (vier van de vijf de nieuwkomers heeft een 
koopwoning). Ze verdienen ook bovengemiddeld: meer dan driekwart kan 
worden gerekend tot de middenklasse. Onder blijvers en doorstromers is dit 
tussen de 44 en 57 procent. Nieuwkomers zijn bovendien vaak autochtone 
Nederlanders, dit geldt overigens ook voor blijvers. Nieuwkomers zijn tot slot 
minder actief in traditionele buurtorganisaties, maar ze zijn niet minder actief 
in lokale collectieve acties (Kleinhans, 2005: 335). 
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relevant voor de vraagstelling in dit hoofdstuk is de bevinding in 
Kleinhans’ proefschrift dat de (kleine groep van) nieuwe middenklassers die 
door de stedelijke vernieuwing in Hoogvliet is neergestreken zich minder dan 
de gezeten gevestigde groep van blijvers en doorstromers afzet tegen etnische 
anderen. Dit weerspreekt de verhardingsthese  - het idee dat bij een toenemende 
inkomensdifferentiatie de spanning groter wordt tussen een blanke hogere 
klasse en een gekleurde lagere klasse - zoals onder andere geformuleerd door 
Smith (2001) en voor Hoogvliet door Uitermark, Duyvendak en Kleinhans 
(2007).

5.3.3. Autochtone twijfels, Antilliaanse tevredenheid. de mening van 
langdurig wonenden in hoogvliet, 2007

Halverwege het vernieuwingsproces is door Veldboer, Duyvendak, Kleinhans 
& Boonstra (2007) onderzocht in hoeverre de herstructurering perspectief 
biedt op individuele sociale stijging voor bewoners die in 1999 al in Hoogvliet 
woonden, de zogeheten zittende bewoners. Daarbij is gekeken naar directe 
en indirecte parameters voor stijging. Directe parameters zijn veranderingen 
in de woonsituatie, het opleidingsniveau, de arbeidspositie en beroeps- en 
taalvaardigheden. Indirecte parameters zijn de ervaren verbeteringen in de 
woonomgeving, de woonsituatie en de reputatie van de woonplek. Bovendien 
is gekeken of middengroepen lagere inkomensgroepen voorzien van tips en 
informatie. In dit proefschrift staan we met name stil bij de indirecte parameters 
voor sociale stijging. De ondervonden veranderingen in de woonomgeving 
kunnen immers gerelateerd zijn aan de bevolkingssamenstelling en de 
houdingen naar etnische anderen. De mening van zittende bewoners over hun 
woonomgeving zoals verzameld in een survey en via interviews zijn voor dit 
proefschrift nader geanalyseerd op dit onderwerp. 

Voor dit onderzoek is in de winter van 2006 op 2007 een grootschalige 
enquête gehouden onder bewoners die op 1 januari 1999 in Hoogvliet een sociale 
huurbewoning bewoonden en daarna op hetzelfde adres zijn blijven wonen of 
zijn doorgestroomd naar een andere woning in Hoogvliet. Uit de koppeling 
van huurbestanden, de gemeentelijke basisadministratie en overlijdengegevens 
(peildatum 6 december 2006) kwam een onderzoekspopulatie van 6.874 
huishoudens naar voren, die allen schriftelijk een vragenlijst hebben ontvangen. 
Door deze specifieke selectie van de onderzoekspopulatie blijven langdurige 
bezitters van koopwoningen en bewoners die na 1999 uit Hoogvliet zijn 
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vertrokken of die er juist naar toe zijn verhuisd, buiten beeld. Van de 
aangeschreven onderzoeksgroep (bijna zevenduizend huishoudens) hebben 
1684 respondenten de lijst ingevuld en per antwoordenveloppe geretourneerd. 
De respons is dus 25 procent. Net als in de onderzoeksgroep zaten ook in de 
responsgroep relatief veel ouderen.4 ten opzichte van de onderzoeksgroep zijn 
verder de blijvers iets oververtegenwoordigd, en zijn de doorstromers naar huur 
of koop iets ondervertegenwoordigd. Van de doorstromers bleken overigens de 
meeste respondenten te zijn doorverhuisd binnen de eigen wijk (p. 18). 

Langdurig-wonenden over het effect van herstructurering op hun woonomgeving

In het rapport zijn verschillende subgroepen geanalyseerd binnen de 
responsgroep van langdurig-wonenden, zoals blijvers, doorstromers en 
kopers van huurwoningen, Antillianen, herintreders en midden- en lage 
inkomens. Bijna alle subgroepen bevestigden overigens een verbetering 
van de reputatie van Hoogvliet: het is veiliger en bezoekers durven weer 
langs te komen. Meer dan de helft van de bewoners –en dat differentieert 
nauwelijks naar de verschillende categorieën – dacht dat buitenstaanders 
een positief oordeel vellen over de ontwikkeling van Hoogvliet anno 2007. 
ruim driekwart van de doorgestroomde bewoners rapporteerde bovendien 
vooruitgang in hun woningsituatie. Het verruilen van de vaak kleine en 
vochtige appartementwoningen voor een ruime laagbouwwoning met tuin of 
voor een comfortabel appartement, zagen de betrokkenen als een grote stap 
vooruit. toch ervaarden maar weinig Hoogvlieters die vanaf het begin van 

4   Bij de respondenten was meer dan de helft 65 of ouder tegenover dertig procent 65-plussers in 
de onderzoekspopulatie.

Tabel 5.3. Kenmerken van de respons

Categorie
Onderzoekspopulatie 

N = 6.874
Respons 
N= 1.684

n              % n              %
Blijvers in de huursector 4.367       63 1.169        69,4
Huurkopers 183          2,7 89             5,3
Doorstromers binnen 
Hoogvliet 2.324       33,8 383           22,7

Onbekend 0              0,0 43             2,6
totaal 6.874       100 1.684        100
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de vernieuwing er bij waren, verbeteringen in hun eigen buurt. Bijna elke te 
onderscheiden categorie bewoners meldde een achteruitgang.

Tabel 5.4. Bewonerscategorieën en hun oordeel over veranderingen in de buurt (in 
procenten)

Beter Gelijk Slechter Per saldo
Doorstromers 23 56 21 -2
Blijvers 13 46 41 -28
Huurkopers 23 40 37 -15

een ‘verzachtende’ verklaring voor de negatieve scores kan gezocht worden 
in een zekere gewenning aan de nieuwe situatie, die men al snel niet meer 
met het verleden vergelijkt. Kort na de vernieuwing is er tevredenheid over 
het hogere plan dat is bereikt, maar die tevredenheid blijft niet toenemen 
en kan zelfs omslaan (Kleinhans, 2005). Het kan ook een gevolg zijn van de 
transitiefase waarin een wijk verkeert met leegstaande flats en nieuwbouw 
die nog voornamelijk in de steigers staat. Maar het hangt mogelijk ook 
samen met ergernis onder de gevestigde groep van langdurig-wonenden 
over de aanhoudende aanwezigheid van gebleven of ‘meeverhuisde’ 
probleemhuishoudens die afbreuk doen aan de buurt. Deze laatste aanname 
lijkt waarschijnlijk gezien de grote onvrede onder doorstromers naar 
bestaande huurwoningen. Doorstromers naar nieuwbouw of koop zijn 
daarentegen relatief positief over de verbeteringen in hun buurt (p. 18). 
Blijvers en doorstromers naar huur zijn dus het meest negatief over het effect 
van stedelijke vernieuwing op hun woonbuurt. Dat is deels misschien te 
verklaren door de geringe wooncarrière die is gemaakt, maar het is ook in lijn 
met de stelling van Arthurson (2006) dat de vernieuwing de distinctiedrang 
versterkt van ‘betere’ huurders ten opzichte van ‘slechte’ huurders.

Als we inzoomen op inkomensverschillen zien we nauwelijks onderscheid 
in (on)vrede over de buurtontwikkeling, de reputatie van de buurt en de eigen 
woonsituatie. Al zijn de bewoners met lage inkomens overwegend minder 
optimistisch gestemd dan de middengroepen. 
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Tabel 5.5. Oordeel van inkomensgroepen over veranderingen in de buurt, de reputatie en 
de woonsituatie (in procenten)

Indicator

Bewoners met 
laag inkomen 
(n=482)

Bewoners met 
middeninkomen 
(n=684)

Oordeel over veranderingen in de 
buurt***

- Beter 20.2 12.6
- Hetzelfde 37.4 50.8
- Slechter 42.4 36.6

Externe reputatie van Hoogvliet*
- Beter 44.2 51.1
- Hetzelfde 14.4 16.2
- Slechter 8.7 5.3
- Weet niet 32.8 27.4

Oordeel over woonsituatie bij 
doorstromers1* 

- Beter dan de vorige woning 66.7 80.8
- Niet beter, niet slechter 25.4 15.1
- Slechter dan de vorige woning 7.9 4.1

Significantie: * p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 (tweezijdig). 
Inkomens ingedeeld als volgt: minder dan 1500 netto per maand is lagere inkomens, 
alle inkomens daarboven gelden als middenklasse. Alleen diegenen die binnen 
Hoogvliet zijn verhuisd (1999-2006) of hun sociale huurwoning hebben gekocht, 
hebben deze vraag beantwoord. 

Antillianen vormden een kleine groep die wel een positieve verandering in de 
woonbuurt noemde. Bij hen zag 12 procent een vooruitgang in de buurt (p. 
37). Zij waren bovendien sterker van mening dan de overige respondenten dat 
buitenstaanders positiever oordelen over Hoogvliet. Zij vonden ook significant 
vaker dat een negatief imago voor Hoogvliet onterecht is: 36 procent tegen 
16 in de restgroep. Opvallend was dat Antillianen relatief vaak doorstromers 
waren van wie de vorige woning was gesloopt.

In het onderzoek werd geconcludeerd dat Antillianen ook een van de 
weinige groepen waren die een direct positieve verband legden tussen stedelijke 
vernieuwing en de eigen maatschappelijke positie. De meeste respondenten 
legden geen koppeling tussen stedelijke vernieuwing en hun maatschappelijke 
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positie. Deels heeft dat te maken met de leeftijd van de respondenten van dit 
onderzoek. Nogal wat ouderen voor wie sociale stijging, werk en opleiding 
nauwelijks nog een kwestie zijn, namen immers deel aan de enquête. Maar 
ook bij respondenten die deel uitmaakten van de arbeidsbevolking werd de 
link weinig gelegd. Specifiek gevraagd naar een ervaren overdracht van sociaal 
kapitaal antwoorden weinig mensen bevestigend. er bleek sowieso zeer weinig 
contact te zijn tussen sociale klassen, ondanks dat een groot deel van de 
middenklasse vaak zelf uit Hoogvliet afkomstig was. respondenten die voor 
zichzelf meer verbetermogelijkheden zagen na de vernieuwing waren vooral 
jong en van allochtone herkomst (p.100). De positieve antwoorden zijn sterk 
gerelateerd aan het verkrijgen van een nieuwe woning en de ervaren verbetering 
van de reputatie van Hoogvliet. Ook mensen die tijdens de vernieuwing 
begeleid werden door professionals van de woningcorporatie maakten een 
positieve koppeling tussen de eigen situatie en de vernieuwing. 

Interviews

Uit de interviews sprak eveneens een beeld van Antilliaanse tevredenheid en 
autochtone twijfels. Voor en na de enquête zijn met 70 personen individuele 
of groepsgesprekken gevoerd. Naast interviews met verschillende groepen 
bewoners, is ook met professionals gesproken. De bewoners zijn grotendeels 
geworven op basis van de ingevulde vragenlijsten. Aan het eind van de survey 
kon men kenbaar maken of men bereid was om deel te nemen aan een diepte-
interview. Bij een positief antwoord werd verzocht om enkele contactgegevens 
(e-mail, telefoon) in te vullen.5 De interviewgroep is zoveel mogelijk 
gedifferentieerd naar sociaal-economische status, etniciteit, sekse en leeftijd. 

Antillianen zijn als gezegd merendeels tevreden over de vernieuwing. Zij 
stellen dat voor hun belangrijke condities (huisvesting, reputatie buurt, toegang 
tot instanties) zijn verbeterd. Dat is niet geheel verwonderlijk. Voorheen 
woonden sommige Antilliaanse families deels samen in een woning (leidend 
tot overbewoning) en in clusters in Hoogvliet die vaak als problematisch te 
boek stonden. Antillianen beschrijven relatief vaak statusstijging, door een 
betere woning of een betere buurt. 

‘Vroeger schaamde ik me om collega’s te vertellen dat ik in 
Hoogvliet woon. Mensen reageerden: oeh.. kom jij uit Hoogvliet. 

5   Dit is gebeurd conform de privacywetgeving alsmede de Nederlandse Gedragscode van 
Wetenschapsbeoefening van de VSNU. 
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Dat is nu wel over. Ik schaam me nu minder om te vertellen dat ik 
hier woon.’ 

(Antilliaanse vrouw, 37, doorstromer naar bestaande huur) 

tegelijkertijd voelen Antillianen dat er nog steeds op hen werd neergekeken:

‘Ik heb geen contact met ze. Ik vind dat de mensen uit de 
eengezinswoningen kapsones hebben en neerkijken op mensen 
die in de oude flats wonen.’ 

(Antilliaanse vrouw, 37 jaar, doorstromer naar bestaande huur) 

Als bewoners worden onderscheiden naar hun etniciteit en wooncarrière 
dan valt bij de interviews op dat doorstromende autochtone huurders die de 
buurt vinden  achteruitgaan dit sterk toeschrijven aan ‘de nieuwe mensen’: 
doorstromers of sloopnomaden van Antilliaanse of Surinaamse herkomst die 
elders weg moesten en (tijdelijk) onderdak vinden in de opgeknapte buurten. 
Veel van de autochtone doorstromers zijn zelf ook stadsvernieuwingsurgent, 
maar die zijn er kennelijk in soorten en maten. Het terugkerend onderscheid 
dat door hen binnen de groep van huurders wordt gemaakt is tussen henzelf 
als de oorspronkelijke autochtone bewoners aan de ene kant en anderzijds de 
etnische groepen die sinds de teloorgang van Hoogvliet zijn ingestroomd. 

De autochtone huurders klagen over geluidsoverlast, rondhangen en de 
andere levensstijl van ‘buitenlanders’. Zij zijn teleurgesteld over de ‘mindere 
buren’ die overlast geven en die na de vernieuwing er nog steeds zijn, of zelfs 
bij hun in de buurt zijn komen wonen. De herstructurering heeft de ‘slechte’ 
huurders in hun ogen alleen maar verspreid. De vroegere situatie – een 
concentratie in slechte blokken –was misschien zo slecht nog niet, oordelen ze 
achteraf. Door uitplaatsing wonen de oorspronkelijke bewoners en allochtonen 
door de vernieuwing soms meer opeengepakt en dichter bij elkaar. De slechte 
huurders zijn in de beeldvorming van deze gezeten autochtone huurders in 
Hoogvliet bijna zonder uitzondering Antillianen. 

Voor dit hoofdstuk is van belang vast te stellen dat uit het rapport 
van Veldboer, Duyvendak, Kleinhans en Boonstra spreekt dat onder de 
oorspronkelijke autochtone huurders een sterk etnisch revanchisme leeft - 
zeker als ‘andere’ bewoners doorstromen naar dezelfde wijken als zij. Stedelijke 
vernieuwing lijkt door deze groep geïnterpreteerd als een belofte aan hen dat de 
vroegere sociale compositie (deels) hersteld zal worden. Het niet uitkomen van 
deze nostalgische ‘droom’ heeft geleid tot teleurstellingen. Wat uit het rapport 
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op dit punt naar voren komt is in essentie een aanhoudende spanning tussen 
(arme) autochtone huurders met een gevestigde status en (arme) immigranten 
met een positie als buitenstaander. Voor de autochtone huurders gelden niet de 
middenklasse, maar de allochtone huurders als ‘die nieuwe mensen’. 

‘Ik twijfel of we deze woning zullen kopen, dat heeft met de 
woonpopulatie te maken. Ze hadden me beloofd dat ze de 
buurt meer zouden mengen, maar ik zie toch vooral dat er meer 
allochtonen de wijk in trekken. Daar is op zich niks mis mee. 
Maar het gaat wel steeds over wat zij willen. Vijf keer per jaar een 
stealband is wat veel.’ 

(autochtone vrouw, 42 jaar, blijver, potentiële koper eigen huurhuis, 
Nieuw engeland)

‘Nieuw engeland had de naam de slechtste buurt te zijn, nu zijn 
al die mensen naar Meeuwenplaat gekomen. Binnen een jaar zag 
je de wijk veranderen. Vroeger was het getto in Nieuw engeland, 
nu kwamen al die mensen hierheen. Plotseling woont er hier een 
drugsdealer in de flat. 11- jarige kinderen komen langs voor drugs.’

(autochtone man, blijver, huurder, Meeuwenplaat)

‘toen de stedelijke vernieuwing begon, kwamen er meer Antillianen 
in deze buurt wonen, ouderen wilden daarom weg. Ze waren bang. 
Deze mensen leven anders, praten harder, dat schrikt af.’ 

(autochtone man, blijver, huurder, Meeuwenplaat) 

‘Zalmplaat had de naam de beste buurt te zijn van Hoogvliet, 
het was een witte wijk. Aan de andere kant van de metrolijn was 
het zwart. Nu is het meer kleurrijk. De buurt is achteruitgegaan, 
meer vandalisme en zo. Sommige bewoners zijn uit voorzorg 
vertrokken’ [..]
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‘Je merkt wel dat de nieuwe mensen heel anders denken over hun 
tuin onderhouden. Zelf heb ik er met mijn buren geen last van. 
Maar je merkt het aan de omgeving, het onderhoud en de vitrage 
voor de ramen. Het gaat toch weer naar de negatieve kant toe.’ 

(autochtone man, 59 jaar, blijver, huurder, Zalmplaat) 

‘De regels op de muur van Mensen Maken De Stad zijn een lachertje. 
Ze hangen op de muur van het huis van een drugsdealer... moet je 
daar dan in geloven?’ 

(autochtone vrouw, 52 jaar, huurkoop, Nieuw engeland)

Maar weinig autochtone huurders verwoorden een positieve identificatie, een 
enkeling daargelaten: 

‘Sommigen hebben een probleem met veel buitenlanders. Ook 
staan ze niet echt open voor andere dingen. ‘We doen het al jaren 
zo’ zeggen ze dan. Ik denk: maar het kan ook anders, laten we dat 
eens proberen. Deze mensen wonen hier ook al langer. De buurt 
heeft zich nu een beetje geopend, dat kun je zien op de school en 
op de straat. Het is meer kleurrijk geworden.’ 

(autochtone vrouw, huurder, Zalmplaat)

Afkeer van de middenklasse? 

In het onderzoek uit 2007 is onder de autochtone huurders en ook onder 
allochtone huurder geen afkeer te bespeuren richting de (gebleven en nieuwe) 
middenklasse. Velen stellen in de interviews dat zonder de middenklasse 
Hoogvliet een achterbuurt zou zijn geweest, slecht voor kinderen om in op te 
groeien. Over hun persoonlijke houding naar individuen uit de middenklasse 
melden de langdurig-wonenden echter weinig in de interviews. De verklaring 
lijkt voor de hand te liggen. Hogeropgeleiden en goed verdienenden zijn 
nauwelijks tastbaar aanwezig in de buurt, ze oriënteren zich niet op de directe 
leefomgeving, zijn weinig actief in straatprojecten zoals Mensen Maken de 
Stad (vgl. Uitermark & Duyvendak, 2007: 63). Ze veroorzaken geen problemen 
en zijn tamelijk onzichtbaar. 

Aan de hand van tabel 5.6. over de inkomensdistributie in Hoogvliet, 
kan worden geïllustreerd dat hoewel er veel vernieuwd wordt, er geen 
radicale verschuiving van inkomensklassen plaatsvindt. De toename van de 
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middenklasse in heel Hoogvliet is in de periode tussen 1999 en 2005 ongeveer 
vijf procent, dat geldt ook voor de verschillende delen. Het patroon in eerdere 
onderzoeken waaruit naar voren kwam dat in Hoogvliet de feitelijk omzetting 
koop/huur tamelijk bescheiden is, herhaalt zich. Stedelijke vernieuwing in 
Hoogvliet kan dan ook nauwelijks worden opgevat als een door de overheid 
aangestuurd gentrificationproces waarbij een ‘rijke’ middenklasse gebieden 
‘verovert’ op lagere klassen. Belangrijk is ook om op te merken dat de gematigde 
toename van de middenklasse in eerste instantie Hoogvlietse wooncarrière-
makers betreft, die neerstrijken in de nieuwe duurdere segmenten. Het aandeel 
van middenklasse-nieuwkomers is bescheiden. 

Tabel 5.6. Inkomensverdeling1 in Hoogvliet en Rotterdam (in percentages)

Jaar
Hoogvliet Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid Rotterdam

laag midden hoog laag midden hoog laag midden hoog laag midden hoog
1999 42 40 18 44 42 14 41 39 20 45 40 15
2001 43 41 16 44 43 13 43 40 17 44 40 16
2003 41 43 16 41 46 13 40 43 17 42 42 16
2004 40 45 15 41 47 12 40 43 17 42 42 16
2005 40 44 16 40 47 13 39 44 17 41 43 16

1 Bron: CBS. In deze berekening wordt gebruik gemaakt van een verdeling van het 
nationaal inkomen in quintiles. De laagste veertig procent vormen op landelijke schaal de 
lagere inkomensgroepen, de hoogste 20 procent de hogere inkomensgroepen. Daartussen 
zitten de middengroepen. Van deze absolute landelijke schaal kan teruggekend worden 
naar een relatieve inkomensverdeling op lokale schaal. 

5.3.4. het op afstand houden van de etnisch gemengde buitenwereld

Het meeste recente onderzoek in Hoogvliet is van Van de Zwaard en De 
Wilde en ook dit raakt aan vragen over de houding naar etnische anderen. 
In 2008 voerden Van de Zwaard en De Wilde diverse gesprekken met oude 
oorspronkelijke stedelingen in Hoogvliet die zijn doorgestroomd binnen de 
deelgemeente. Zij spraken met bewoners van Meeuwenplaat (een deel van 
Hoogvliet-Zuid met veel huur). Het beeld dat zij schetsen is dat al ver voor de 
vernieuwing de sociale wereld van deze groep sterk kromp door het vertrek 
van soortgelijke huishoudens naar elders en de entree van nieuwe groepen. 
De resterende oorspronkelijke autochtone huurders waren echter vaak 
verknocht aan hun oude buurt. De lange zware herstructureringsperiode die 
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vervolgens werd ingezet in Hoogvliet roept bij de deze bewoners weinig warme 
herinneringen op. er is veel ‘transitiestress’ geweest. Onder hen heerste in 
de eerste jaren van de vernieuwing een grote bezorgdheid over verloedering, 
dichtgetimmerde woningen, tijdelijk verhuur etc. Bovendien waren zij erg 
onzeker over de planning van de vernieuwing (uitstel, vertraging). Ook 
vreesde men een nog verder uiteenvallen van de sociale wereld door de 
aangezegde sloop. Het enige pluspunt dat wordt aangedragen is dat ouderen 
een relatief grote stem in het kapittel hadden bij de planvorming. Na het 
uitverhuizen zoeken oudere stedelingen volgens Van de Zwaard en De Wilde 
vaak een woning dichtbij de oude plek om te hergroeperen. Men zoekt zijn 
heil in seniorenflats met lift, intercom en camera. Daar heeft men de oude 
vertrouwde wereld weer deels terug, men is weer onder elkaar. De afstand tot 
de straat is tegelijkertijd groter geworden, volgens de auteurs. Zij schetsen 
een beeld van oudere Hoogvlieters die na de vernieuwing een ‘veilige burcht’ 
bewonen waar de etnisch gemengde buitenwereld op afstand wordt gehouden 
(Van de Zwaard & De Wilde, 2008).  

5.4. discussie: etnisch reVAnchisme, mAAr niet door de 
middenkLAsse 

In dit hoofdstuk is met eigen en ander onderzoek de situatie in Hoogvliet 
langdurig gevolgd, waardoor we in staat zijn om de geformuleerde hypothesen 
te toetsen. Omdat er recent veel vergelijkingsmateriaal is vrijgekomen 
over andere cases met een breed spectrum van inkomensmenging (Van 
Bergeijk e.a., 2008) zullen we deze hier kort ook bespreken. Van Bergeijck 
c.s. hebben niet apart gekeken naar in Hoogvliet gebruikte categorieën 
zoals doorstromers, blijvers en nieuwkomers. Wel constateren zij net als 
de meeste onderzoeken in Hoogvliet dat autochtonen en ouderen sterker 
ontevreden zijn dan andere groepen over de bevolkingssamenstelling en de 
sociale cohesie in vernieuwde gebieden (idem, 165). Die onvrede wordt door 
de auteurs ‘klassiek’ geïnterpreteerd als weerzin tegen de instroom van een 
nieuwe middenklasse, die zich op haar beurt hard zou opstellen tegenover 
de ‘oude’ buurt en de arme gekleurde bewoners (idem, 171). Het is een echo 
van de veronderstelling van Uitermark, Kleinhans & Duyvendak (2007:133) 
dat bij toenemend klassenverschillen er meer spanningen ontstaan tussen 
(etnische) leefstijlen.
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De casus Hoogvliet, maar ook de gegevens van Van Bergeijk c.s. 
illustreren echter de plausibiliteit van de alternatieve verklaring voor etnische 
desidentificatie, namelijk de toenemende gevoeligheid van (blanke) gevestigde 
huurders voor het afwijkend gedrag van andere huurders die als etnische 
buitenstaanders worden gezien. De (lichte) toename van de middenklasse roept 
bij deze gevestigde huurders in Hoogvliet geen weerstand op. Op haar beurt is 
de middenklasse niet uitgesproken negatief over de bevolkingssamenstelling. 
Integendeel, de nieuwkomers onder hen lijken nog de meest positieve 
houding in te nemen tegenover etnische anderen. Misschien ook niet zo 
verwonderlijk, zij hebben bewust en vrijwillig gekozen voor een woning in 
een economisch en etnisch gemengde wijk: de sociale mix ‘overkomt’ hen niet, 
maar is door hen voorzien. er zijn dus weinig voortekenen dat de gematigde 
toename van de middenklasse in Hoogvliet een opmaat is voor meer etnisch 
revanchisme vanuit de middenklasse. Wat zich wel aftekent is een verdieping 
van de negatieve houding van blanke gevestigden in de huursector tegenover 
immigranten in de huursector. De blijvende aanwezigheid na de vernieuwing 
van ‘slechte’ huurders heeft de bestaande onvrede onder ‘betere’ huurders over 
de bevolkingssamenstelling versterkt. Zij hadden gehoopt dat deze groepen 
merendeels zouden vertrekken, waardoor de bevolkingssamenstelling zou 
‘terugkleuren’. Die ontwikkeling bleef echter uit, het percentage allochtonen 
bleef gelijk na de vernieuwing. De gezeten autochtone bewoners zijn bovendien 
teleurgesteld dat door de doorstroom van etnische groepen binnen Hoogvliet 
er nu meer kans is dat gevestigden en buitenstaanders elkaar kunnen ‘treffen’ 
als buren in huurcomplexen. Zeker bij oudere autochtone Hoogvlieters blijkt 
het op afstand houden van de etnisch gemengde buitenwereld een belangrijke 
overweging bij de woonkeuze. Het is voor de case Hoogvliet al met al veel 
aannemelijker dat de negatieve beoordelingen over de impact van stedelijke 
vernieuwing op de bevolkingssamenstelling verklaard worden door de 
teleurstelling van gevestigde huurders over het uitblijven van een sociale 
restauratie, dan dat we hierin de voortekenen kunnen herkennen van een 
opkomende klassenstrijd. De gevestigde autochtone huurders zijn ontevreden 
omdat ze als zittende bewoners het idee hebben dat etnische menging hen 
wordt ‘aangedaan’. tegen hun zin is de etnische populatie van Hoogvliet 
(voorheen sterk geconcentreerd wonend in het gebied met De Waaier) door 
stedelijke vernieuwing uitgewaaierd over grote delen van Hoogvliet. 

De bevindingen in Hoogvliet zijn in lijn met de conflicttheorie, maar 
kennen dus een andere mokkende dominante groep dan verwacht. De 
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grootste Nimby’s bij de stedelijke vernieuwing in Hoogvliet zijn niet de 
(blanke) middengroepen, maar de gezeten autochtone huurders. Dat patroon 
keert telkens terug in de verschillende geraadpleegde studies. Van der Graaf 
(2009) die recent de interviews van het onderzoek van Veldboer, Duyvendak, 
Kleinhans en Boonstra heeft geanalyseerd op sociaal-emotionele bindingen 
van bewoners aan hun buurt, constateert ook dat de sterkste negatieve 
houding naar anderen die is van zittende bewoners naar immigranten met een 
andere levensstijl. In een adem door formuleert hij dit als een spanning tussen 
inkomensgroepen (idem: 193). Die stap maken veel onderzoekers echter te 
snel. De analyse in dit hoofdstuk maakt duidelijk dat de negatieve houding van 
gezeten inwoners naar immigranten primair een spanning is binnen de lagere 
klasse. 

Vanwege de teleurstelling over de bevolkingssamenstelling blijft in Hoogvliet 
de tevredenheid over de sociale aspecten van de vernieuwing sterk achter bij de 
opleving van de fysieke leefbaarheid in de vernieuwde wijken. Opmerkelijk is 
dat Antillianen die vaak het mikpunt vormen van de kritiek van de dominante 
groep van gevestigde huurders, zelf stedelijke vernieuwing niet als conflictueus 
ervaren, maar beschouwen als een strohalm voor assimilatie. Zij interpreteren 
het etnisch gemengder wonen als een stap voorwaarts in de samenleving en 
als een mogelijkheid (voor hun kinderen) om sociale contacten aan te gaan die 
hen voorbij de eigen groep kunnen brengen. 

een bekend nadeel van casestudies is dat ze vaak moeilijk te generaliseren 
zijn. toch lijken deze inzichten over Hoogvliet niet op zichzelf te staan. 
Arthurson (2006:6) trof in Australië bij blanke stadsvernieuwingsurgenten een 
vergelijkbare teleurstelling aan over het geringe restauratie-effect van stedelijke 
vernieuwing op de bevolkingssamenstelling. De gebleven autochtone huurders 
zijn ‘keen to differentiate themselves from those responsible for the stigma’ 
(Arthurson, 2006:6, vgl. Van der Graaf, 2009: 193 & Aalbers, 2010). Metaal, 
Van Huis en Duyvendak (2009: 66) signaleren terloops dat in de Westelijke 
tuinsteden oudere huurders de toegenomen ruimtelijke nabijheid van etnisch 
andere bewoners uit omliggende gebieden hekelen: deze oudere bewoners 
hadden het omgekeerde van menging verwacht en raakten teleurgesteld. ‘er is 
te weinig in de buurt veranderd’, stellen ze. Aalbers (2005:21) rept op basis van 
een studie in de Amsterdamse Bijlmer in soortgelijke bewoordingen over de 
‘sterkere sensitiviteit van zittende bewoners voor deviantie’ na de vernieuwing. 
Opmerkelijk is dat de spanning in de Bijlmer niet zozeer interetnisch getint is, 
maar gaat tussen ‘betere’ zwarte huurders en ‘slechte’ zwarte huurders (zie het 
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volgende hoofdstuk). revanchisme heeft dus niet altijd een raciale dimensie. Wat 
gaande is lijkt te passen in een algemeen patroon dat zich ook bij andere vormen 
van maatschappelijk vernieuwing voordoet: de belofte van maakbaarheid, leidt 
al snel tot teleurstellingen als niet aan de verwachtingen wordt voldaan en tot 
een lagere acceptatie van het voortbestaan van de ‘oude’ situatie.6

Dat neemt niet weg dat in de gemengde wijk etniciteit vaak een belangrijke 
rol speelt. De gevestigde autochtone huurders in Hoogvliet leefden naar eigen 
zeggen in de veronderstelling dat ze te maken zouden krijgen met een radicale 
ingreep: een toenemende ruimtelijke nabijheid van hogere statusgroepen (c.q. 
een blanke middenklasse) en een vergroting van de ruimtelijke afstand tot 
kansarme allochtonen. Maar de bevolkingsdifferentiatie die optrad door de 
stedelijke vernieuwing was veel gradueler dan voorzien en resulteerde in juist 
meer ruimtelijke integratie met immigranten. Dat heeft geleid tot een sterkere 
negatieve houding ten opzichte van deze etnische anderen. De toenemende 
opeengepaktheid in de sociale huursector heeft dus zijn weerslag in het denken 
over anderen. De ‘gespannen’ opeenhoping van groepen arme huurders is dus 
niet alleen aan te treffen in nog niet vernieuwde gebieden, het probleem geldt 
ook voor de vernieuwingsgebieden zelf. 

Het is overigens geen nieuw inzicht dat bij autochtone inwoners met een laag 
inkomen de buurttevredenheid sterk gerelateerd is aan het aandeel minderheden 
en dat zij het veel vervelender vinden dan bijvoorbeeld hogeropgeleiden als er 
nieuwe mensen in de buurt komen wonen (Wrr, 2005; Dekker & Bolt, 2007). 
Het is alleen nog weinig toegepast op studies naar stedelijke vernieuwing. 
Het gaat te ver om deze etnische desidentificatie volledig te wijten aan de 
teleurstelling onder ‘betere’ huurders over de stedelijke vernieuwing. We weten 
immers dat persoonlijke kenmerken een grote invloed hebben op een al dan 
niet etnisch revanchistische houding. Het verband tussen het opleidingsniveau 
is waarschijnlijk groter dan het verband tussen de bevolkingssamenstelling van 
de woonplaats en etnocentrisme (Gijsberts, Van der Meer & Dagevos, 2008; 
Van der Waal & Burgers, 2009: 39). Het minder sterke wij-zij denken onder 
nieuwkomers met een middeninkomen in Hoogvliet is daar een kleine, maar 
treffende illustratie van (vgl. Lancee en Dronkers, 2009; tolsma, Van der Meer 
& Gesthuizen, 2009: 297-302).7 Maar dat er wel degelijk een verband is tussen 

6   Denk bijvoorbeeld aan de politieke belofte dat patiënten in verpleeghuizen eigen kamers 
zullen krijgen.
7   Hoger opgeleiden zijn in het algemeen meer tolerant naar etnisch andere buren. Dat zou 
echter kunnen gaan om tolerantie naar etnisch andere buren in een economisch homogene rijke 
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ruimtelijke nabijheid en desidentificatie heeft dit hoofdstuk duidelijk gemaakt. 
Voor autochtone huurders zijn allochtone huurders na de vernieuwing 
teleurstellend dichtbij gekomen. Bij hen is door de stedelijke vernieuwing de 
Nimby-houding aangescherpt.

omgeving zoals delen van Amstelveen, waar weinig aanstoot wordt genomen aan Aziatische 
expats. Ook in economisch heterogene omgevingen is er echter geen negatieve relatie met 
tolerantie voor andere buren gevonden. Met andere woorden in een economisch gemengde wijk 
is er niet noodzakelijkerwijs meer Nimby-gedrag naar etnische andere groepen (tolsma, Van 
der Meer & Gesthuizen, 2009: 297-302).  




