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VOORWOORD 

Sinds enige tijd is, onder leiding van ondergetekende, aan de Technische Universiteit 
Eindhoven en, synchroon daarmee, ook aan de Technische Universiteit Hamburg
Harburg een onderzoekprogramma gaande metals ti tel "Woonmilieu als plannings
categorie" . Dit programma behe\st een aantal nauw op e\kaar afgestemde 
onderzoeksprojecten en promotiestudies waarmee zowel het begrip woonmilieu 
en zijn interpretaties in de verschillende wetenschapsdisciplines in Nederland en 
Duitsland onderzocht worden alsook de ervaringen met het gebruik van dit begrip 
in de praktische toepassing van stadsvernieuwing, stedelijk beheer en stadsontwikke
ling; dit uiteindelijk met het oog op de ontwikkeling van een computer-gesteunde 
interactieve planningsmethode die de praktische toepassing van dit begrip als 
'planningscategorie' moet ondersteunen. Doe! is, in nauwe samenwerking tussen 
onderzoekers en praktijkmensen, 'het woonmilieu' tot een hanteerbaar begrippensys
teem en een geformaliseerde methode van toepassing uit te werken die ingrepen 
in bestaande kleinmazige stedelijke structuren doorzichtiger, voorspelbaarder en 
efficienter maken. 

Het voor u liggende boek is in het kader van dit onderzoekprogramma ontstaan 
en maakt dee! uit van het promotieonderzoek van de auteur aan de TUE. Het boek 
behelst een zeer nauwkeurig overzicht van het gebruik van het begrip woonmilieu 
in de nederlandse wetenschappelijke literatuur (hetgeen trouwens te zijner tijd 
aangevuld zal worden met een soortgelijke studie over de duitse wetenschappelijke 
discussie over dit onderwerp). Maar toch is dit meer dan een simpele literatuurstudie. 
Het is in de beste zin een secundair-analytisch onderzoek naar de ontwikkeling 
van een begrip, die gevoed wordt vanuitdiverse stromingen in de sociale geografie, 
de sociologie en de planologie. 

Woonmilieu is een begrip dat gedurende de afgelopen jaren quasi carriere heeft 
gemaakt. Jaap Ketelaar laat zien hoe dit begrip in de loop der tijd door de uitwerking 
van de diverse auteurs over de volle breedte een steeds complexere gestalte heeft 
gekregen en steeds meer facetten van de realiteit heeft opgenomen - een realiteit 
zoals ieder van ons die dagelijks meemaakt en die toch zo moeilijk naar 
wetenschappelijke, laat staan praktisch hanteerbare, bestanddelen terug gebracht 
kan worden. Want het woonmilieu heeft linken naar wezenlijke onderwerpen van 
zo ongeveer alle disciplines die zich met de relatie tussen maatschappij en ruimte 
bezig houden, een terrein waarop tal van sociale wetenschappers, economen, 
planologen, stedebouwkundigen en architecten onderzoek verrichten - helaas 
disciplinair gescheiden en zodoende steeds maar met een facet van iets bezig dat 
in de realiteit van het woonmilieu bij elkaar komt. Bij het woonmilieu gaat het 
tenslotte onontkoombaar om een integraal begrip: functionele, morfologische en 
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esthetische aspecten zijn even belangrijk als de Jigging binnen het stedelijk gebied, 
de huishoudensstructuur, de inkomensverhoudingen als levensstijl en culturele en 
etnische invloeden, waarbij tenslotte zeker ook nog de plaatselijke historische 
achtergrond een rol speelt. Maar ook dan nog, als de onderzoeker met al deze facetten 
keurig rekening had gehouden maar de situatie als statisch kader voor het !even 
had benaderd, zou hij/zij geen vat kunnen krijgen op het daadwerkelijke gebeuren: 
het woonmilieu ontvouwt zijn karakter pas als het ook in zijn procesmatig gebruik 
wordt bekeken. Zodoende ontpopt zich dit kleurrijk maar argeloos ogend begrip 
als een valkuil voor wetenschappers die niet veel onderdoet voor bekende complexe 
dynamische dingen als 'de stad'. 

Nu zou men de carriere, als object van wetenschappelijke aandacht, van het 
woonmilieu niet moeten toeschrijven aan een soort lemming-achtige houding van 
onderzoekers die er niet omheen kunnen zich juist op de meest onverdraaglijke 
dingen te storten. Het woonmilieu heeft in de afgelopen jaren niet alleen op 
wetenschappelijk gebied de aandacht getrokken, het is ook uitgegroeid tot een 
belangrijk begrip in de planningspraktijk. Rijk, provincie en gemeenten hanteren 
het begrip uitbundig in hun nota's en beleidsbeslissingen. Mogen wij aannemen 
dat zij er meer van weten dan de wetenschappers? Of )open zij als speurhonden 
achter iets aan dat zij node missen? Het onderzoek naar de componenten van een 
woonmilieu en de vormen die woonmilieus kunnen aannemen, lijkt in elk geval 
alles behalve een academische exercitie. 

Het gaat erom nader inzicht te verschaffen in een in eerste instantie al te complexe 
werkelijkheid die een structurerende ordening behoeft om toegankelijk te worden 
t.b.v. plannings- en beheersingrepen. Geen mindere opgave dan een van de 
voorafgegane grote collectieve definieringsoperaties in de planning: zoals b. v. ooit 
eens begrippen als woning of huishouden nader gedefinieerd werden met de 
kwaliteitskenmerken, die nu terug te vinden zijn in de ambtelijke statistieken, en 
daardoor geabstraheerd werden van een in werkeli jkheid vele malen gedifferentieerde
re realiteit; z.o zijn op dit moment tal van onderzoekers, stedebouwkundigen en 
beheerders ermee bezig de veelvoudige realiteit van de wijken nader te typeren 
om ze terug te kunnen brengen naar een aantal basistypen en hoofdkenmerken. 
Basistypen en hoofdkenmerken die dan op hun beurt ook weer afbreuk zullen doen 
aan de realiteit maar die toch meer nuances omvatten dan de tot nu toe gebruikelijke 
typeringen kennen. Dit zal het dan weer mogelijk maken om uitspraken over de 
kwaliteit van een buurt of een wijk te doen die dichter bij de ervaringswereld van 
de desbetreffende bewoners liggen dan ons generaliserend kwaliteitsbegrip nu nog 
toelaat. In deze zin gaat het hier bij het onderzoek naar woonmilieus om een 
wetenschappelijke operatie die op een lijn moet worden gezien met andere, 
soortgelijke differentiatie-ondememingen die tegenwoordig op vele maatschappelijke 
gebieden gaande zijn. 
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Het is de verdienste van Jaap Ketelaar dit brede proces van definiering en typering, 
waaraan zo vele wetenschappers van uiteenlopende disciplines dee! nemen, in kaart 
te hebben gebracht. Hij heeft de moeite genomen al die verschillende publikaties 
naar hun specifieke benadering en wetenschapstraditie te ordenen en de 
hoofdkenmerken waarop zij zich onderscheiden uit te werken. Zodoende heeft hij 
zichtbaar gemaakt hoe zo'n proces van begripsontwikkeling verloopt: namelijk 
over het algemeen zeer indirect, maar in grote lijnen loch in reactie op elkaar en 
daardoor daadwerkelijk als een collectief wetenschappelijk proces van vergaren 
van kennis en inzicht. Het structurerende en analyserende overzicht van Jaap Ketelaar 
maakt op haar beurt ook weer dee! uit van dit proces en treed met deze studies 
in interactie, hetgeen tot een stroomversnelling met betrekking tot duidelijkheid 
over het begrip woonmilieu zal bijdragen. 

prof. dr. H. Fassbinder 
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1. INLEIDING 

Vanaf het midden van de jaren tachtig kan op stedelijk niveau een sterke aandacht 
voor 'woonmilieudifferentiatie' gesignaleerd word en. Daarvan getuigen niet alleen 
verschillende gemeentelijke beleidsnota's1

, maar ook gemeentelijke rapporten of 
in opdracht van gemeenten uitgevoerd onderzoek2. 
De ontwikkeling van woonmilieubeleid markeert een omslag in de stedelijke politiek. 
Deze omslag wordt zichtbaar in het ingrijpend veranderde gemeentelijk beleid met 
betrekking tot stedelijk beheer, stedelijke vemieuwing en uitbreiding van de stedelijke 
ruimte. In de gemeentelijke beleidsvoering lijkt het woonmilieu een belangrijke 
planningscategorie en de woonmilieudifferentiatie een belangrijk instrument te worden. 

De aanleidingen voor genoemde kentering dienen niet alleen gezocht te worden 
in de veranderende condities waaronder gemeentelijke beleidsvoering tot stand kan 
komen, maar ook in uiteenlopende ontwikkelingen op met name sociaal-economisch 
en sociaal-cultureel terrein. 
Een belangrijke factor is in dit verband het feit dat de rijksoverheid in de loop van 
de jaren tachtig forse bezuinigingen doorvoert. De gevolgen worden voor gemeenten 
zichtbaar in onder meer een inkrimpend stadsvernieuwingsfonds en een in omvang 
afnemend zwaar-gesubsidieerd woningbouwcontingent. En daarmee in een toenemende 
afhankelijkheid van zgn. marktpartijen bij de ontwikkeling en uitvoering van woning
bouwplannen. 
Gemeentelijke beleidsvoering wordt aldus geconfronteerd met een afnemend sturend 
vermogen ten aanzien van investeringen. Bij de investeringsbereidheid van beleggers 
en projectontwikkelaars spelen woonmilieuaspecten een belangrijke rol. Het woonmi
lieu wordt een conditionerende factor. 

De gedeeltelijke onvrede met de resultaten van het in de jaren zeventig en begin 
tachtig gevoerde stadsvernieuwingsbeleid is een andere belangrijke reden. 
De stadsvernieuwing is beperkt gebleven tot een ingreep in huisvestingstechnische 
zin en heeft geen verbetering gebracht in de sociaal-economische positie en de 
leefomstandigheden van bewoners. De woonomgeving is verbeterd, maarde stede
bouwkundige samenhang en aspecten die betrekking hebben op de kwaliteit van 
het woonmilieu zijn verwaarloosd. 
De stedelijke overheid reageert op deze balans van de stadsvernieuwing met een 
verstrekkende bijstelling van het beleid. In het stadsvernieuwingsbeleid dient voortaan 
sprake te zijn van een gei"ntegreerde aandacht voor stedelijke samenhang, de kwaliteit 
van woonmilieus, het aantrekken en vasthouden van hogere inkomensgroepen en 
de marktsector. Het 'bouwen voor de buurt' heeft plaatsgemaakt voor het 'bouwen 
voor de stad'. 
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Voorts kan gewezen word en op factoren die schuilgaan achter de term en 'stedelijke 
vernieuwing' en 'revitalisering'. Gemeenten willen bewust inspelen en anticiperen 
op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. De aanwezigheid van kwalitatief 
'hoogwaardige' woonmilieus blijkt bijvoorbeeld een van de belangrijkstedifferenti
erende vestigingsmotieven voor nieuwe bedrijven te zijn. 

Een belangrijke rol lijkt ook weggelegd voor uiteenlopende ontwikkelingen van 
emancipatorische, sociaal-culturele en demografische aard. Deze drukken zich uit 
in een toenemende diversiteit in huishoudenstypen3 en 'leefstijlen'. 
De toegenomen heterogeniteit in bevolkingsgroepen en leefstijlen vraagt om 
keuzemogelijkheden ten aanzien van woonmilieus. En daarmee om een differentiatie 
in woonmilieus. Gemeentebesturen beseffen dat een grote verscheidenheid in 
aantrekkelijke woonmilieus een niet te verwaarlozen kenmerk is van een stad, die 
kan concurreren. 

Samengevat kan gesteld worden dat de omslag, die sedert het midden van de jaren 
tachtig in het stedelijk beleid plaatsvindt, niet alleen is ingegeven door de daadwer
kelijke besnoeiing van de uitgaven van de rijksoverheid, maar ook door een noodzake
lijk geachte herijking van het beleid . Economische versterking van de stad, revitalise
ring en stedelijke vernieuwing zijn de nieuwe items. Het woonmilieu lijkt daarmee 
een belangrijke planningscategorie en de woonmilieudifferentiatie een belangrijk 
instrument in de gemeentelijke beleidsvoering te worden . Verschillende thema's, 
die verband houden met het woonmilieu en de differentiatie van woonmilieus staan 
inmiddels centraal op diverse congressen en symposia.4 

ProbleemsteUing en doel 

W oonmilieudifferentiatie speelt een rol in het kader van nieuwe beleidsdoelstellingen. 
Zo vigeert in de gemeente Rotterdam momenteel het concept van de 'complete', 
'attractieve' en 'ongedeelde' stad . Inzet van het Rotterdamse beleid is dat elke wijk 
aantrekkelijk wordt en blijft voor verschillende bevolkingsgroepen. Dit impliceert 
een aanpakdie zich kenmerktdoor zowel 'maatwerk' als 'universaliteit'. Maatwerk 
betekent dat rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden, problemen 
en potenties van een wijk, terwijl universaliteit inhoudt dat veranderingen in de 
samenstelling en in de leefpatronen van de bevolking kunnen worden opgevangen. 
De gemeente ziet een dergelijke balans tussen 'maatwerk' en 'universaliteit' als 
een belangrijke opgave van de stadsvernieuwing in de jaren negentig. 

In het algemeen zou gesteld kunnen worden dat stedelijke beleidsvoering ten aanzien 
van woonmilieudifferentiatie ten minste inzicht veronderstelt in de vraag welke 
groepen bewoners in welke woonmilieus het beste gedijen. Het formuleren van 
condities voor te creeren woningen en woonmilieus, of voor ingrepen in bestaande 
milieus, kan niet om de vraag heen welke woningen waar moeten komen, waarom 
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en voor wie, alsmede voor welke mensen welke wijken nu reeds een geambieerd 
woonmilieu vormen. Deze vragen, ofbeter gezegd de verschillen in de wijze waarop 
deze vragen in de literatuur benaderd warden, staan centraal in voorliggende studie. 

Voorliggende studie is een produkt uit een onderzoekprogramma dat zowel aan 
de Technische Universiteit Eindhoven als aan de Technische Universiteit Hamburg
Harburg gaande is. Het complete programma omvat een aantal nauw op elkaar 
aansluitende onderzoeksprojecten en studies. Belangrijke onderdelen zijn, naast 
de theoretische duiding van het begrip 'woonmilieu' in zowel de Nederlandse als 
Duitse wetenschappelijke literatuur, de ervaringen met beleidsvoering t.a.v. het 
woonmilieu en woonmilieudifferentiatie en de ontwikkeling van een computerge
steunde interactieve planningsmethode. 

In onderhavige studie wordt de literatuur verkend en nader geanalyseerd op 
theoretische inzichten omtrent de betekenis van het woonmilieu voor uiteenlopende 
bevolkingsgroepen. Hoe wordt deze betekenis in verschillende theorieen gedacht 
en welke onderscheiden aspecten van het woonmilieu zijn in dit verband relevant? 
Welke zaken zijn aan de orde wanneer er sprake is van verschillen in leefpatronen 
en in de samenstelling van de bevolking en welke rol is in deze context voor het 
woonmilieu weggelegd? Deze vragen zijn leidraad bij de literatuurstudie. Het doe! 
is bij te dragen aan de totstandkoming van een theoretisch kader waarmee uiteindelijk 
het planningsinstrument 'woonmilieudifferentiatie' op zijn merites beoordeeld kan 
warden. 

Opzet 

Een nadere afbakening van het domein waarop deze Iiteratuurstudie zich richt is 
noodzakelijk. Aspecten die daarbij aan de orde zijn betreffen o.a. het schaalniveau 
en de uiteenlopende motieven en achtergronden van verschillende overheden bij 
beleidsvoering op het gebied van woonmilieudifferentiatie. 
In hoofdstuk 2 wordt de reikwijdte van onderhavige literatuurstudie uiteengezet. 

De studies "Woonmilieu en woongedrag" (1982) van Stoppelenburg en "De kwaliteit 
van het stedelijk leefmilieu: Bewoners en hun voorkeuren" (1983) van Driessen 
en Beereboom vormen een goede inleiding in het thema 'woonmilieus'. 
Beide studies komen in hoofdstuk 3 aan bod. Bij Stoppelenburg staat de vraag centraal 
welke sociaal- en fysiekruimtelijke elementen van woonmilieus voor welke mensen 
op welke wijze relevant zijn. Het gebruik dat uiteenlopende bewonerscategorieen 
van de stedelijke ruimte maken is voor hem uitgangspunt. Driessen en Beereboom 
richten zich in hun onderzoek op de verschillen in relevantie van uiteenlopende 
aspecten van de woning en woonomgeving voor verschillende bevolkingsgroepen. 
Zij trachten de vraag te beantwoorden in welke mate uiteenlopende woonmilieus 
tegemoetkomen aan de voorkeuren van verschillende mensen. 
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Een aantal auteurs huldigt de opvatting dat verschillen in leefwijze met zich mee
brengen dat verschillende eisen aan het woonmilieu warden gesteld. Het ene woonmi
lieu biedt voor bepaalde Jeefwijzen betere mogelijkheden dan andere. Bepalende 
criteria in deze benadering zijn de verschillen in beschikbare tijd- en geldbudgetten 
die aan onderscheiden sociaal-demografische posities verbonden zijn. 
Deze zgn. tijd-geld benadering wordt in hoofdstuk 4 behandeld. Het met name 
door Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars ontwikkelde theoretisch kader neemt 
in dit hoofdstuk een belangrijke plaats in. 
Er is echter ook kritiek op de tijd-geld benadering. Het sleutelbegrip 'leefstijl' blijkt 
bij verschillende auteurs een verschillende inhoud te hebben. 
In hoofdstuk 5 krijgt met name de aan de Franse socioloog Bourdieu ontleende 
theorievorming op het terrein van 'leefstijlen' aandacht. Deze leefstijltheorie vormt 
tevens de context voor een nadere beschouwing van de tijd-geld benadering. 
In de hoofdstukken 4 en 5 wordt de aandacht specifiek gericht op uiteenlopende 
bewonerskenmerken die in verschillende theorieen geacht warden bepalend te zijn 
voor de verschillen in betekenis van het woonmilieu. Tevens wordt in deze 
hoofdstukken nagegaan welke betekenissen de aan het woonmilieu te onderscheiden 
componenten kunnen hebben. 

Woonmilieus zijn te karakteriseren naar o.a. fysieke, sociale en functionele kenmer
ken. In de bestaande steden zullen verschillende woonmilieutypen onderscheiden 
konnen warden. In het bestek van deze literatuurstudie is onderscheid in woonmi
lieutypen vooral relevant voor zover het gebaseerd is op of samenhangt met verschil
len in betekenis voor onderscheiden bewonerscategorieen. Enkele studies waarin 
getracht is een woonmilieutypologie te ontwikkelen, gerelateerd aan een huishou
denstypologie, komen in hoofdstuk 6 aan de orde. 

De balans van de theorievorming rand de betekenis van het woonmilieu voor 
uiteenlopende huishoudens wordt tenslotte in hoofdstuk 7 opgemaakt. 

Noten 

1. Zie bijvoorbeeldde Rotterdamse Nola's "Woonmilieudifferentiatie" (1988)en "Bouwen en beheren; 
Meerjarenplan Stadsvemieuwing Rotterdam" (1991), de Amsterdamse Nola "Kiezen voor kwaliteit; 
Plan voor de woningbouw in de jaren negentig" (1991) en het "Structuurplan Amsterdam 1991 " 
(1992), de Nota "Woonmilieus in het RBU Gebied" (1994) van het Regionaal Beraad Utrecht, de 
Nola "Naar een leefbaar sladsgewest; Visie op het wonen in en rondom Utrecht" (1993) van de 
gemeente Utrecht, de Groningse Nola "De slad vemieuwt; Een nola over de bouw, de verbouw 
en bet gebruik van woningen in dejaren negentig" (1989) en de Nola "Sladsvemieuwing voor en 
na 1992" (z.j.) van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gezamenlijk. 

2. Zie bijvoorbeeld de rapporten "Woonmilieu en woonkeuze; Een Leidraad voor nieuwe lokaties" 
(De Leeuw-Hartog 1988) en "Siad naar keuze; Ge<lachten over de toekomst van de sladsvemieuwing" 
(Anderiesen en Reijndorp 1990). 
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3. Deze diversiteit heeft zowel een kwalitatief (alleenstaande ouders, woongroepen, alleenstaanden 
enz.) als een kwantitatief aspect. Wat dit laatste betreft kan bijvoorbeeld op basis van CBS-gegevens 
worden geconcludeerd dat het aandeel eenpersoonshuishoudens in Nederland tussen 1960 en 1992 
gestegen is van 12% naar 30% (CBS 1992: 28). 
Wordt het aantal eenpersoonshuishoudens in 1960 op 100 gesteld, dan blijkt dit indexcijfer in 1992 
gestegen te .zijn naar 476. Voor de meerpersoonshuishoudens bedraagt dit indexcijfer 156 in 1992. 
In onderstaande grafiek is een en ander goed zichtbaar. 
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De stijging van h.et aantal eenpersoonshuishoudens kan in belangrijke mate op het conto van de 
'jongeren' geschreven worden: 

EENPERSOONSHUISHOUDENS 
jonger dan 35 jaar 
35-64 jaar 
65 jaar of ouder 

(Bron: CBS 1992: 33) 

ultimo 1981 
100 
JOO 
100 

ultimo 1985 
156 
142 
116 

ultimo 1989 
180 
169 
125 

4. Enkele vragen die bijvoorbeeld centraal stonden tijdens het symposium "Bouwen in de Stad: Kansen 
en Knelpunten· luidden: "Bestaat er een echt draagvlak voor het wonen in de stad?" , "Zijn er zowel 
kwantitatief als kwalitatief voldoende marktconfonne locaties?" en "Kan woningbouw in de marktsector 
een rol spelen bij sociale vemieuwing?" Ditop 3 juni 1993 gehouden symposium werd georganiseerd 
door Eurowoningen in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Het op 17 december 1993 gehouden congres "Woonwensen in beeld" besteedde aandacht aan zaken 
als "Hoe belangrijk is de woonomgeving?" en "Is wonen in de stad de trend of geniet landelijke 
rust de voorkeur?" Dit congres werd door het Nederlands Studie Centrum georganiseerd. 
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2. DOMEINAFBAKENING 

2.1. Inleiding 

De constatering dat vanaf het midden van de jaren tachtig op stedelijk niveau een 
sterke aandacht voor de differentiatie van woonmilieus kan worden waargenomen, 
betekent niet dat de categorie 'woonmilieu' tot dan toe beleidsmatig geen enkele 
rol zou hebben gespeeld. Belangstelling voor het onderwerp 'woonmilieu' was 
er namelijk in het verleden ook al. Sinds de Tweede nota over de ruimtelijke ordening 
in Nederland (1966) blijkt de differentiatie in woonmilieus vooral bij het rijk een 
belangrijke rol te spelen. 1 

De aandacht voor 'woonmilieudifferentiatie' bij het rijk dient niet alleen om redenen 
van schaalniveau onderscheiden te worden van de functie die het begrip in de 
gemeentelijke beleidsvoering heeft. Ook de doeleinden die door het rijk en gemeenten 
worden nagestreefd !open uiteen. Dat is een belangrijke reden om in dit hoofdstuk 
nader in te gaan op de betekenis die het begrip 'woonmilieudifferentiatie' in de 
beleidsvoering van het rijk heeft. Daarmee wordt tevens voor een groot deel de 
begrenzing van onderhavige literatuurstudie nader bepaald: deze zal een functie 
dienen te vervullen in de context van gemeentelijke beleidsvoering. 

2.2. Woonmilieudifferentiatie bij het rijk 

ln de Tweede Nota over de ruimtelijke ordening is het beginsel van 'gebundelde 
deconcentratie' neergelegd. De ruimtelijke ontwikkelingen bleken eind jaren zestig 
echter bepaald niet aan de geformuleerde doelstellingen te beantwoorden. De belang
rijkste maatregelen die destijds werden gezien om het te voeren ruimtelijk beleid 
beter gestalte te kunnen geven, lagen op het terrein van woonmilieudifferentiatie.2 

In de jaren zeventig en tachtig wordt het verstedelijkingsbeleid ondersteund met 
een specifieke inrichting van het financieel en regelgevend instrumentarium.3 

Hoewel bij het rijk de belangstelling voor het thema 'woonmilieu' door de jaren 
heen nooit verdwenen is4

, blijkt in het kader van de Vierde nota over de ruimtelijke 
ordening extra (VINEX) sprake van een opmerkelijke opleving. Bij de Rijksplanolo
gische dienst is in dit verband onlangs het studieproject 'Stedelijke Milieudifferentiatie' 
afgesloten. 5 

Deze sterk toegenomen aandacht voor woonmilieudifferentiatie bij het rijk lijkt 
geplaatst te moeten worden in het kader van fundamentele beleidswijzigingen op 
met name het terrein van regelgeving en financiering/subsidiering. Het veranderde 
rijksbeleid heeft niet alleen verstrekkende consequenties voor de steden maar ook 
voor de functie die de aandacht voor woonmilieudifferentiatie in eigen gelederen 
heeft. 
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De gevolgen voor de steden zijn tweeerlei. In de eerste plaats confronteert het op 
grond van de VINEX aangescherpte restrictiefbeleid in het landelijk gebied, waar 
doelbewust 'schaarste' wordt gecreeerd, de steden nu daadwerkelijk met de taak 
het hun beschikbare instrumentarium in te zetten om wervende woonmilieus te 
ontwikkelen, die kunnen concurreren met de kleine kernen. Dit wordt als een van 
de belangrijkste voorwaarden gezien voor een succesvolle uitvoering van het reeds 
!anger door provincies en rijk gevoerde beleid m.b.t. het terugdringen van de 
suburbanisatie. 

Een andere consequentie van het rijksbeleid hangt hiermee samen. De door het 
rijk noodzakelijk geachte reductie van uitgaven voor de volkshuisvesting veronderstelt 
dat de steden gunstige condities voor een hoge produktie in de marktsector weten 
te creeren. Deze condities hebben in niet onbelangrijke mate betrekking op de samen
stellende aspecten van het woonmilieu. Nu het rijk ernst maakt met het terugschroeven 
van haar financiele bemoeienis met volkshuisvesting en stadsvernieuwing, raken 
gemeenten in hoge mate aangewezen op financiering door de markt. Het sleutelen 
aan bestaande en nieuw te ontwikkelen milieus wordt in dit licht bezien een belang
ri jke gemeentelijke taak. 

De aandacht voor woonmilieudifferentiatie bij het rijk strekte er in de zeventiger 
en tachtiger jaren toe bouwstenen aan te dragen voor de instrumentatie van het 
beleid (regelgeving en financiering/subsidiering). In de negentiger jaren krijgt deze 
aandacht de functie van 'communicatieve sturing' en vindt zijn neerslag in een 
scala aan zgn. 'voorbeeldmilieus'. 

2.3. Schaalniveau 

In de afgelopen jaren is een aantal publikaties verschenen waarin sprake is van 
zgn. woonmilieus op meso- of macroniveau. Veelal worden in dergelijke studies 
pogingen ondernomen woonmilieutypologieen te ontwikkelen. 
Kenmerkend voor deze reeks rapporten is het centraal stellen van de bestuurlijk
geografische eenheid 'gemeente' dan wel 'aggregatie van (kleinere) gemeenten'. 
Er wordt vooral gebruik gemaakt van CBS-gegevens (op gemeentelijk niveau) en 
gegevens uit het landelijk woningbehoefte-onderzoek (WBO; op het niveau van 
grotere gebiedseenheden). 
Aan de hand van een flinke hoeveelheid gepercenteerde huishoudens- en woning
kenmerken, die bovendien naar gebiedsniveau zijn geaggregeerd, worden in deze 
studies met behulp van componenten- en clusteranalyses verschillende 'woonmilieuty
pen' onderscheiden. 
Bijvoorbeeld voor de Randstad: grootstedelijke gebieden, verstedelijkte gebieden, 
zwak verstedelijkte gebieden, groeigebieden en luxe suburbane gebieden. 6 

Zelfs voor geheel Nederland zijn dergelijke exercities uitgevoerd. Aile Nederlandse 
gemeenten zijn in dit kader ingedeeld bij een van de volgende onderscheiden 
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'woonmilieutypen': 
* stagnerend platteland; 
* bloeiend platteland; 
* steden (deze zijn nog in 3 subclusters onderverdeeld, resp. zeer stedelijk, minder 

stedelijk en nog minder stedelijk); 
* oude welgestelde woonmilieus; 
* jonge stedelijke woonmilieus (deze zijn in 2 subclusters onderverdeeld, resp. 

groeikernachtigen en oudere nieuwe steden); 
* jonge welgestelde woonmilieus; 
* oudere woonmilieus met aanzienlijke welstand. 7 

Het valt niet te ontkennen dat er verschillen zullen zijn tussen bijvoorbeeld een 
'stagnerende plattelandsgemeente' en een zgn. 'jong stedelijk woonmilieu'. Aan 
kennis over de betekenis van het woonmilieu voor verschillende bevolkingsgroepen 
dragen dergelijke rapportages evenwel weinig of niets bij. Daarvoor is het schaalni
veau te groot en de werkwijze te weinig differentierend. Zo is bijvoorbeeld niet 
de verscheidenheid in inkomens in een gemeente een onderscheidend criterium, 
maar het gemiddelde inkomen . 

Veelal wordt dergelijk onderzoek in opdracht van de Rijksplanologische Dienst 
ofhet Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting verricht. Aan onderbouwing 
van de behoefte aan kennis en inzicht op het gebied van woonmilieus ontbreekt 
het in genoemde publikaties doorgaans niet: "Ten behoeve van de toekomstige woning
en woonmilieuproduktie en het beheer ervan, bestaat bij de RPD de behoefte aan 
inzicht in de thans voorkomende woonmilieus. Hierbij is de gedachte dat het rijk 
in de toekomst niet alleen moet trachten te plannen hoeveel woningen van een bepaald 
type op een bepaalde lokatie nodig zijn, maar tevens binnen welke woonmilieu-setting 
die woningen zouden moeten liggen, gegeven de (toekomstige) vraag van 
uiteenlopende typen huishoudens." (Dignum c.s. 1991: 1) 

Het is niet duidelijk wat het rijk met de in genoemde publikaties geconstrneerde 
indelingen van gemeenten in 'woonmilieutypen' aan moet, gelet op haar taken op 
het terrein van rnimtelijke ordening, regelgeving, financiering/subsidiering en 
'communicatieve sturing' . Bovendien is het bepalen van woningtype en 'woonmilieu
setting' primair onderdeel van gemeentelijke beleidsvoering. 
Maar ook de steden lijken niet veel wijzer te worden van een aan hen gezamenlijk 
toegedichte karakterisering als : "weinig koopwoningen, een hoge dichtheid, veel 
aan de bebouwde kom gebonden amenities en disamenities, veel gescheiden vrouwen, 
veel misdrijven ." (Dignum c.s. 1991: 40) De vraag welke woningtypen en/of 
'woonmilieusettingen' in bijvoorbeeld binnenstedelijke of grote uitbreidingslocaties 
gecreeerd dienen te worden, laat zich vanuitdergelijke kenmerken niet gemakkelijk 
beantwoorden. 
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Voorts zou men zich kunnen afvragen of, en zo ja in hoeverre, de gemiddelde 
'scores' van de door de onderzoekers naar gemeente- resp. gebiedsniveau geaggre
geerde kenmerken een rol spelen in bijvoorbeeld het zoek- en keuzeproces van 
woningzoekenden of bij de investeringsbereidheid van ontwikkelaars/beleggers8

• 

De betekenis en relevantie van deze kenmerken is in genoemde studies doorgaans 
niet geproblematiseerd en van 'maatwerk' is in het geheel geen sprake. Deze 
publikaties zijn om deze redenen niet interessant voor onderhavige literatuurstudie. 

2.4. Componenten van woonmilieus 

In de literatuur kunnen omschrijvingen van het woonmilieu worden aangetroffen, 
waarbij de totale ruimte waarin menselijke activiteiten plaatsvinden, tot het woonmi
lieu worden gerekend. Zo definieren bijvoorbeeld Jansen-Verbeke en Ekkers het 
woonmilieu als "de ruimtelijke omgeving waarin zich het dagelijks leven van wonen, 
werken en recreeren afspeelt" (Jansen-Verbeke c.s. 1979: 7). Veel stedelingen 
bewegen zich evenwel in een veel groter deel van de stad en de regio dan de eigen 
buurt. Wonen in de ene en werken in een andere stad komt ook vaak voor. Voor 
een dergelijke reikwijdte zou, in navolging van Griinfeld, beter de term 'habitat' 
dan 'woonmilieu' gereserveerd kunnen worden. 

Het begrip woonmilieu, zoals dat in deze studie zal worden gehanteerd, heeft 
betrekking op een samengestelde karakteristiek van uiteenlopende aspecten, die 
in verschillende componenten onder te brengen zijn. De Leeuw-Hartog onderscheidt 
bijvoorbeeld de volgende componenten (De Leeuw-Hartog 1988: 5): 

* Sociale kenmerken 
Met de 'sociale component' wordt niet alleen gedoeld op de huishoudenssamenstelling 
(leeftijd en sociaal-demografische positie) maar ook op de mate van heterogeniteit 
en stabiliteit, het 'sociale klimaat' en uiteraard de sociaal-economische opbouw. 

* Functionele kenmerken 
De 'functionele component' verwijst naar de aanwezigheid van c.q. afstand tot 
verschillende voorzieningen (dagelijkse boodschappen, onderwijs, uitgaan, enz.). 

* Fysieke kenmerken 
De 'fysieke component' heeft betrekking op kenmerken van de woningen en op 
stedebouwkundige aspecten. Bij woningkenmerken kan gedacht worden aan type, 
grootte/kamertal, prijs, eigendomsverhouding, leeftijd e.d. en de staat van onderhoud. 
Stedebouwkundige kenmerken betreffen o.a. stapeling, verkaveling en dichtheid 
van bebouwing. Ook de soort en kwaliteit van de openbare ruimte en de wijze 
van ontsluiting vormen fysieke kenmerken. Aspecten die uitdrukking geven aan 
zaken als overzichtelijkheid, herkenbaarheid en mono- I multifunctionaliteit worden 
eveneens tot de fysieke component gerekend. 
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* 'Leejklimaat '-kenmerken 
Deze duiden op aspecten als verpaupering, criminaliteit, woongedrag, overlast 
van bedrijven, verkeershinder, privacy/sociale controle, e.d. Ook klimatologische 
kenmerken kunnen ertoe gerekend worden. Daarnaast zijn binnen deze dimensie 
'mentale' kenmerken (imago/identiteit/symbolische betekenis) ondergebracht. 

Verschillen tussen woonmilieus drukken zich uit in verschillende karakteristieken 
van genoemde componenten. De verschiHen in betekenis die onderscheiden woonmi
lieus voor uiteenlopende bevolkingsgroepen hebben zijn te herleiden tot verschillen 
in enerzijds kenmerkende karakteristieken van woonmilieus en anderzijds in leefpa
tronen en huishoudenssituaties. 
Onderhavige literatuurstudie richt zich op bestaande theoretische inzichten met 
betrekking tot deze relaties. 

Tot slot zij opgemerkt dat voorliggende rapportage zich beperkt tot Nederlandse 
literatuur, dat wit zeggen tot auteurs die op enigerlei wijze bijdragen tot inzicht 
in de betekenis van woonmilieus voor bevolkingsgroepen in Nederlandse steden. 
Dit wil uiteraard niet zeggen dat in het buitenland geen belangwekkende dingen 
zouden gebeuren. Daarvan getuigen verschillende studies die in dit rapport aan 
de orde komen. De reden is veeleer gelegen in de vrees dat buitenlandse studies 
doorgaans niet zonder meer 'te vertalen' zijn naar de Nederlandse situatie. Zo zal 
bijvoorbeeld de Amerikaanse problematiek van 'gentrification' niet goed te begrijpen 
zijn zonder kennis van de daar heersende maatschappelijke verhoudingen, omstan
digheden en beleidsvoering. De vraag naar de mate van toepasbaarheid van 
buitenlandse literatuur op de Nederlandse situatie kan zonder gedegen onderzoek 
niet beantwoord worden. In het kader van deze literatuurstudie zou dat te ver voeren. 

No ten 

1. Zie bijvoorbeeld het rapport "Onderroek naar woonmilieus" (Rijksplanologische Dienst 1974). 
Aanleiding voor dit onderwek vonnde de uitspraak in de Tweede Nola "dat het voor een verantwoorde 
vormgeving van de stedelijke gebiedeo noodzakelijk is w oauw mogelijk aansluiting le zoeken bij 
de wensen die de mens heeft ten aanzien van zijn woonomgeving" (op citaat in RPD 1974: 3). 

2. Zeer illustratief is in dit verband het in 1972 verschenen rapport "Advies over woonplaatskeuze 
en woonmilieu; Aanbevelingen voor de realisering van de gebundelde deconcentratie" van de Raad 
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening. 
De RARO stelt in dit advies dater tenminste aan 2 basisvoorwaarden zal moeten zijn voldaan, will en 
de bouwstromen daadwerkelijk op de groeikernen en de grote stedelijke concentratiegebieden gericht 
kunnen worden: 
1. er moet voldoende inzicht bestaan in de zeer heterogene woonwensen van de bevolking; 
2. er moet inzicht bestaan in de wijze waarop in de grote steden een zodanige differentiatie in 

woonmilieus kan worden aangebracht, dat de verscheidenheid daarvan aansluit op de woonwensen. 
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3. Ter uitvoering van het verstedelijkingsbeleid wordt in de Structuurschets stedelijke gebieden (1983) 
een aantal instrumenten in de voorwaardenscheppende financiele sfeer genoemd, zoals de mogelijke 
toekenning van lokatiesubsidie, de verdeling van het contingent gesubsidieerde woningen, de 
boofdinfrastructuursubsidie, een versterkte toedeling van meer algemene subsidies, de verdeling 
van hel stadsvemieuwingsfonds, enz. 
Daamaast wordt in de Structuurschets gewezen op de ontwikkeling en verbetering van bet regelgevend 
instrumentarium, zoals de (ontwerp-)Wet op de Stads- en dorpsvemieuwing en de (in voorbereiding 
zijnde) Huisvestingswet. 

4. In 1976 verscheen bijvoorbeeld een bundel met "Verkenningen inzake leefbare stedelijkheid" 
(CDV/MVRO 1976) ter voorbereiding van het Structuurschema Volkshuisvesting. In deze bundel 
wordt naar voren gebracht dat bet ruimtelijke ordeningsbeleid, gekenmerkt door het streven om 
suburbanisatie te voorkomen en af te remmen, condities stelt aan het te voeren volkshuisvestingsbeleid. 
Aandacht voor het woonmilieu was daarbij prominent aanwezig. 
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Uit bet onderzoekprogramma volkshuisvesting, dat in 1980 door het toenmalige Ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werd uitgebracht, valt te halen dat "de bouwlokatie en 
de kwaliteit van bet woonmilieu • destijds als een van de hoofdlijnen van onderzoek werd gezien 
(1980 dee! I: 6). In dat kader werd gewezen op een onderzoek naar de waardering van het stedelijk 
leefmilieu (1980 deel I: 23; zie hiertoe par. 3.3. van voorliggendestudie). Dit onderzoek werd in 
opdracht van de CDV en RPD uitgevoerd. 

In hetzelfde onderzoekprogramma valt te lezen dat het onderzoek dat binnen bet thema 'volkshuisvesting 
en algemeen maatschappelijke processen' "wordt uitgevoerd ( .. . ) erop gericht (is) inzicht te verkrijgen 
in een aantal maatschappelijke ontwikkelingen van demografische, sociale en ook economische aard, 
en de mogelijkheden daarvan voor de waardering van bestaande woonmilieus en de eisen die gesteld 
worden, c.q. zullen worden aan nog te realiseren woningen en woonmilieus. " (1980 dee] JI: 78) 
Als voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen worden in het rapport genoemd: 
* Het kleiner word en van de huishoudens o.a. door vermindering van het aantal kinderen, hetgeen 

wijst op veranderende opvattingen o.a. met betrekking tot het gezin. 
* De toeneming van het aandeel alleenwonenden binnen het totaal van woningbehoevenden. 
* De groter wordende pluriformiteit in woon- en leefstijlen. 
* Wijzigingen in het ruimtelijk mobiliteitsgedrag van de bevolking en de daaruit voortvloeiende 

ruimtelijke segregatie van bevolkingsgroepen. 
* Wijzigingen in de wensen van bevolkingsgroepen en prioriteiten die men stelt. 
* Veranderingen in de tijdsbesteding, als gevolg van wijzigingen in de deelneming aan het arbeids

proces van onderscheiden bevolkingscategorieen, en veranderende opvattingen t.a .v. arbeid 
en vrije tijd. 

De onderbouwing van de wenselijkheid om onderzoek te verrichten laat niets le wensen over, hoewel 
onduidelijkblijft op welke wijze de verworven inzichten zich (eventueel) in rijksbeleidsvoering laten 
implementeren: het rapport .laat het bij de opmerking dat "een beter zicht op en inzicht in dergelijke 
ontwikkelingen alsmede op de mogelijke consequenties daarvan voor het wonen ( ... ) uiterst gewenst 
(is).• (Ibid.) 

Een expliciete relatie tussen onderzoeksvragen en beleidsvoering van de rijksoverheid blijkt we! 
gelegd te worden in bijvoorbeeld de vraagstelling van het RPD-studierapport "Ruimtegebruik en 
kwaliteit van het woonmilieu": "Zijn er wensen van bewoners ten aanzien van het woonmilieu die 
betrekking hebben op die aspecten van het ruimtegebruik waarover de rijk.soverheid in haar ruimtelijke 
ordeningsbeleid uitspraken doet en zo ja, welke inhoud hebben deze wensen en wat betekenen ze 
voor de richtlijnen voor het ruimtegebruik?" (RPD 1983: 2-2) 



5. Met name naar aanleiding van het gewijzigde beleid, zoals neergelegd in de "Vierde nota over de 
ruimtelijke ordening; Op weg naar 2015" (1988) resp. de VINEX (1990) en de nota "Volkshuisvesting 
in dejaren negentig; Van bouwen naar wonen" (1989) is door het Ministerie van VROM een flinke 
hoeveelheid onderzoek op het terrein van woonmilieus geentameerd. 
Het 'woonmilieu' vormt een van de drie hoofdonderwerpen van het thema 'verstedelijking' binnen 
het Meerjarenplan Onderzoek Volkshuisvesting. Doe) is het aandragen van informatie omtrent de 
condities waaronder de rijksdoelstelliogen t.a.v. de gewenste verstedelijking, het terugschroeven 
van de overheidsuitgaven en het versterken van de marktwerking gerealiseerd kunnen warden. Zie 
daartoe bijvoorbeeld de Onderzoeksprogramma's Volkshuisvesting uit dejaren 1989 tot 1993 of 
de Meerjarenplannen Onderzoek Volkshuisvesting (1989 resp. 1991) van het Ministerie VROM, 
maar ook Paulus c.s. 1992 ("kan een milieu rnet een relatiefhoge dichtheid (stedelijk gebied) concurre
ren met de vraag naar bijvoorbeeld eengezinswoningen die door het suburbane milieu geboden warden" 
(biz. 4) of op biz. 6: "Bij de Rijksplanologische Dienst bestaat de behoefte om verder inzicht te 
krijgen in de differentiatie van woonmilieus. "). 

Niet alleen naar aanleiding van het compacte stad-beleid en de vraag welke 'woonmilieusettingen' 
kunnen bijdragen aan een succesvolle uitvoering van de VJNEX-locaties, ook in het kader van het 
terugdringen van de(auto)mobiliteitonderzoekt men de instrumentelemogelijkheden van een gericht 
'woonmilieudifferentiatiebeleid' (zie bijvoorbeeld Valk en Toth 1991). 

Het RPD-project Stedelijke Milieudifferentiatiericht zich op de uitwerkingvan het begrip ' ruimtelijke 
lcwaliteit' uit de VINEX. Jn dat kader is een groat aantal deelstudies verschenen. Zie bijvoorbeeld 
"Het Statenkwartier; een voorbeeld van stedelijke woning- en stedebouw" (Brandes 1992), "Woonwijken 
als voorbeeld; een internationaal perspectief" (Janssen/bureau Metropolis 1992), "Stedelijke 
milieudifferentiatie: een aantrekkelijk stadskwartier (het tuinstadmilieu)" (bureau Wissing z.j.), "Bouwen 
aan het stadsgewest; aanbevelingen voor de VINEX-locaties" (De Hoog z.j .), "VINEX en de ruimtelijke 
kwaliteit; atlas met kansrijke stedelijke milieus" (bureau Urhahn 1993), "Stedelijke milieudifferentiatie: 
Sport en recreatie als leidraad voor nieuwe woonmilieus" (bureau Oranjewoud 1992), "Stedelijke 
milieudifferentiatie: Stedelijke laagbouw met herenhuizen en boven-en benedenwoningen" (bureau 
Urbis 1992) en "Naar duurzaamheid: Een essay over stedelijke planning met toekomstwaarde" (De 
Knegt 1992). 

Met het project Stedelijke Milieudifferentiatie tracht de RPD de zgn. marktpartijen en lagere overheden 
voorbeelden aan te reiken met het doe] de kwaliteitsdiscussie te stimuleren: 'communicatieve sturing' . 
Hoe de RPD haar eigen rol ziet, nu de sturingsinstrumenten 'regelgeving' en 'financiering/subsidiering' 
aan belang hebben ingeboet, staat o.a. beschreven in "Voorbeeldmilieu's stedelijke laagbouw voor 
toepassing binnen de VlNEX-locaties; Verslag van een werkconferentie over hoogwaardige milieus 
in hogere dichtheden in een drietal voorbeeldstudies" (projectgroep SMD/RPD 1993) en "Stedelijke 
milieudifferentiatie en de periferie; Achtergrondverhaal" (RPD z.j.) . Zie ook "Stedelijke 
milieudifferentiatie" (Berends en Heerema, RijksplanologischeDienst; in: Profieljrg. I nr. I (zomer 
1990), biz. 13-22). 

6. Hofschulte en Musterd 1988: 31 e. v. Kruythoff komt met behulp van hetzelfde statistisch materiaal 
tot een iets andere indeling: grootstedelijke gebieden, verstedelijkte gebieden, zwak verstedelijkte 
gebieden en groeigebieden. De verstedelijkte gebieden zijn door haar vervolgens uitgesplitst in 2 
subtypen, die zich onderscheiden in de mate van verstedelijkt karakter (Kruythoff 1989: 44 e.v.). 
Dergelijke analyses zijn ook op het niveau van een provincie (Noord-Holland) verricht: groot-stedelijke 
gemeenten, stedelijke gemeenten, vermogende -relatief recent gegroeide- gemeenten, vermogende -
relatief stedelijke- gemeenten, vermogende -relatieflandelijke- gemeenten, recent gegroeide -relatief 
landelijke- gemeenten, recent gegroeide -relatief stedelijke- gemeenten, recent gegroeide -relatief 
vermogende- gemeenten en landelijke gemeenten (PPD van Noord-Holland 1985: 27 e .v.). 
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7. Dignum, Musterd en Ostendorf 1991: 23 e. v. Bij Van Erke! en Neefjes kan de opvatting worden 
aangetroffen dat deze woonmilieutypologie op gemeenteniveau geschikt is voor de landelijke 
differentiatie van woonmilieus (Van Erke! en Neefjes 1991: 200). Deze auteurs achten het evenwel 
van belang dat uiteindelijk gestreefd wordt naar een definiering van kleinere eenheden als woonmilieu. 
"Dit is wel noodzakelijk voor een woonmilieutypologie die goed aansluit bij de keuze van 
woningvragers. • (Ibid.) 
De door Dignum c.s. (Instituut voor Sociale Geografie van de Univeri;iteit van Amsterdam) opgestelde 
woonmilieutypologie was vervolgens uitgangspunt voor een, in opdracht van de RPD, door het 
Bouwcentrum op te stellen huishoudentypologie(Van der Mare! c.s. i 991 ). De onderzoekers hebben, 
met gebruikmaking van het Woningbehoefte-onderzoek (WBO), gezocht naar een beperkt aantal 
huishoudentypen die verschillen in woonmilieuvoorkeuren zouden kunnen verklaren. Zij hebben 
11 typen onderscheiden: 
I. en 2. I persoon, zonder we.rk, jonger resp. ouder dan 45 jaar; 
3. en 4. I persoon, met werk, universitaire/hbo resp. lagere opleiding; 
5. en 6. meerpersoons, zonder werk, minder resp. meer dan /10.000,- per persoon; 
7., 8. en 9. meerpersoons, met I baan, totmodaal resp. tot 2x modaal resp. meerdan 2x modaal; 
10. en 11. meerpersoons, met 2 banen, tot 2x resp. meer dan 2x modaal. 
Koppeling tussen deze typologie en de door Dignum c.s. ontwikkelde woonmilieutypologie doet 
de onderzoekers concluderen dat "het statistisch verband tussen de variabelen huishoudentype en 
woonmilieutype zwak is. Verondersteld wordt dat de woonmilieus ofwel gemeentetypen le weinig 
inteme homogeniteit vertonen." (Van der Mare] c.s . 1991 : 60) 

8. "Al le potentiele nieuwbouwlocaties binnen een gemeente krijgen dus dezelfde woonmilieuwaarden" 
schrijven Drostc.s. tertoelichtingop het LINK-model, als onderdeel van het WODGIS-model (Drost 
c.s. 1992: 123). Dat beleggers en makelaars bier bijvoorbeeld anders over denken bhjkt uit een 
onderzoek van Buys en Keers. Zij polsten projectontwikkelaars, beleggeri; en makelaars over de 
mogelijkheden van duurdere woningen (eengezinswoningen resp. appartementen) op uiteenlopende 
grote (potentiele) bouwlocaties in en nabij AU1Sterdam. De beoordeling in rapportcijfers van deze 
locaties varieerde van een '2' tot een '9' . (Buys en Keers 1991: 51, 52) 
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3. WOONMILIEU; KWALITEIT EN GEDRAG 

3.1. Inleiding 

De verschillen in betekenis van het woonmilieu voor uiteenlopende bevolkingsgroepen 
zou mogelijk kunnen worden begrepen vanuit enerzijds verschillen in sociaal-structure
le en culturele kenmerken en achtergronden van bewoners en anderzijds vanuit 
de verschillen in mogelijkheden, die uiteenlopende woonmilieus te bieden hebben, 
om allerlei vormen van gedrag te ontplooien. 
Deze benadering staat Stoppelenburg voor in zijn dissertatie "Woonmilieu en 
woongedrag; een evaluatieonderzoek onder bewoners van een aantal naoorlogse 
woonwijken in Amsterdam" (Stoppelenburg 1982). Hij tracht de betekenis die het 
woonmilieu voor verschillende bevolkingsgroepen heeft af te leiden uit verschillen 
in gebruik, die deze groepen van de stedelijke ruimte maken . 
Deze aanpak lijkt veelbelovend met het oog op de vraag welke aspecten van bewoners 
en woonmilieus relevant worden geacht voor de verschillende betekenissen die 
woonmilieus voor uiteenlopende mensen kunnen hebben. Vandaar dat dit hoofdstuk 
zal begi nnen met het door Stoppelenburg ontwikkelde theoretisch kader (par. 3 . 2.). 

De 'identiteit' van een woonmilieu kan worden begrepen als een samengestelde 
karakteristiek van uiteenlopende aspecten. Het ene aspect zal belangrijker zijn dan 
het andere en dat zal voor verschillende bewoners anders liggen. In het woonmilieu 
als 'package deal' (Van Erke! c.s. 1988a: 13) worden sommige aspecten positief 
en andere negatief gewaardeerd. De vraag op welke wijze verschillende stadsbewoners 
kwaliteitseisen ten aanzien van aspecten van hun leefmilieu tegen elkaar afwegen 
staat centraal in het rapport "De kwaliteit van het stedelijk leefmilieu: Bewoners 
en hun voorkeuren" (Driessen en Beereboom 1983) . Dit rapport levert derhalve 
een belangrijke bijdrage aan het verkrijgen van inzicht in de relevantie van uiteenlo
pende aspecten van het woonmilieu voor verschillende mensen. In par. 3.3. zal 
worden stilgestaan bij het door Driessen en Beereboom ontwikkelde theoretisch 
kader. 

3.2. Woonmilieu en woongedrag: Stoppelenburg 

Inleiding 

Stoppelenburg stelt zich tot taak een nieuw theoretisch kader te ontwikkelen omtrent 
de betekenis van onderscheiden sociaal- en fysiekruimtelijke elementen van woonmi
lieus voor verschillende bewonerscategorieen . Op basis van de bestaande literatuur 
kon hij naar zijn zeggen onvoldoende antwoord geven op de vraag welke fysieke 
omgevingskenmerken voor wie op welke wijze relevant zijn. 

23 



Hij baseert deze conclusie op het feit dat de kritiek, die in de jaren '60 werd geuit 
op het uniforme, monofunctionele en grootschalige karakter van de nieuwe stads
wijken, niet weerspiegeld werd in de resultaten van gangbaar onderzoek naar woonte
vredenheid en woonwensen van bewoners van deze woonwijken. Volgens hem 
produceren deze onderzoekingen het beeld van redelijk tevreden bewoners en dat 
brengt hem tot de overtuiging dat aan dit type onderzoek nogal wat gebreken van 
theoretische en methodische aard kleven. 

Habitat 

Een belangrijk punt in de kritiek van Stoppelenburg op gangbare woonwensen
en woonsatisfactieonderzoekingen betreft het feit dat onderzoekers veelal vooraf 
de omgrenzing van het belevings- of operatiegebied van bewoners bepalen en er 
daarbij impliciet van uitgaan dat het aldus afgebakende gebied voor alle bewoners 
dezelfde betekenis heeft. 1 Stoppelenburg brengt naar voren dat de relatie tussen 
sociaal- en fysiekruimtelijke factoren en het gedrag van mensen zich het best laat 
waarnemen via registratie van het ruimtegebruik. Een criterium voor de bepaling 
van de reikwijdte van woongedrag is zijns inziens te vinden in Griinfelds begrip 
'habitat': "de totale ruimte die door een individu, een groep of een collectiviteit 
regelmatig en met een bepaalde frequentie gebruikt wordt voor zijn/haar activiteiten 
en communicaties." (Op cit. in Stoppelenburg 1982: 5) 

Tot de habitat wordt, naast het wonen, de ruimte die het werken, het winkelen, 
het recreeren etc. -door Stoppelenburg 'activiteitenplaatsen' genoemd- omspant 
gerekend alsmede de af te leggen routes tussen de woning en activiteitenplaatsen 
of tussen activiteitenplaatsen onderling. Stoppelenburg onderscheidt aan 
'activiteitenplaatsen' een drietal aspecten: 
* inhoud (soort activiteiten en de aard van de ruimten die voor het verrichten van 

deze activiteiten worden gebruikt); 
* ruimte (locatie van activiteitenplaatsen); 
* tijd (de duur, het tijdstip, de volgorde en de frequentie per tijdseenheid m.b.t. 

het bezoeken van bepaalde activiteitenplaatsen). 

Hij maakt ten aanzien van de inhoud van de activiteiten een onderscheid tussen 
'meer vrijwillige' (zoals bezoek aan cafes, restaurants en bioscopen) en 'meer gedwon
gen' activiteiten. Deze laatste houden direct verband met het verwerven van inkomen 
(werken) en het voeren van een huishouding (zoals kinderen naar school brengen/afha
len, dagelijkse ink open doen enz.). Stoppelenburg wijst erop dater naast de vrijheid 
van 'activiteitenkeuze' ook verschillende vrijheidsgraden in 'plaatskeuze' zijn. Zo 
is familiebezoek plaatsgebonden, maar cafebezoek (mits er een voldoende en redelijk 
bereikbaar gevarieerd aanbod is) niet. Activiteitenpatronen van bewoners kunnen 
verschillen naar activiteitensoorten, naar aantal bezochte adressen en naar de wijze 
waarop de activiteiten ruimtelijk zijn verdeeld.2 
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Bewoner, waardenorientatie en ruimtelijke structuur 

Voor Stoppelenburg is 'het gebruik van de stedelijke ruimte' vertrekpunt voor zijn 
beoordeling van naoorlogse woonwijken. Dit 'gebruik van de stedelijke ruimte' 
wordt door hem gezien als resultante van "enerzijds de differentiele gebruiks- en 
belevingseisen die bewoners vanuit hun sociaal-structurele en culturele achtergrond 
aan de hen omringende stedelijke ruimte stellen en anderzijds de specifieke moge
lijkheden die een concrete ruimtelijke structuur aan de ontplooiing van allerlei vormen 
van gedrag te bieden heeft." (Stoppelenburg 1982: 11) 

Helaas wordt deze opvatting niet nader door de auteur geproblematiseerd. Voor 
hem is het kennelijk vanzelfsprekend dat enerzijds factoren als gezinssituatie en 
sociaal-economische positie een rol spelen en anderzijds de gebouwde omgeving 
het gedrag van mensen 'beinvloedt'. Stoppelenburg hoopt in ieder geval "het losse 
einde te vinden, waardoor het gedragskluwen waarin bewoners- en omgevingsfactoren 
met elkaar zijn verstrengeld, kan worden ontward." (Stoppelenburg 1982: 12) 
Mogelijke verklaringen van verschillen tussen bewoners in het omgaan met de 
stedelijke ruimte warden door Stoppelenburg bijgevolg gezocht binnen 3 zgn. 
variabelencomplexen met resp. inforrnatie over de bewoneren de ruimtelijke structuur 
van het gebied waarin de bewoner zich beweegt, en daarnaast variabelen die verschil-
len in gedrag tot uitdrukking moeten brengen. · 

I Variabelen die informatie bevatten omtrent de bewoner. 
Volgens Stoppelenburg zijn er aanwijzingen dat het vermogen van variabelen als 
geslacht, leeftijd, gezinsfase en positie in de sociaal-economische structuur3 om 
verschillen in de wijze waarop mensen met hun woning en woonomgeving omgaan 
te verklaren, vermindert. Vormen van gedrag, die traditioneel aan bepaalde posities 
waren gebonden, komen dwars door dergelijke onderscheidingen heen voor. Hij 
kenschetst deze ontwikkeling als "een proces waarin de positionele gebondenheid 
van het menselijk handelen langzamerhand wordt ingeruild voor een situatie waarin 
meer ruimte is voor het volgen van aan de persoon gebonden voorkeuren. "4 

Op zoek naar de drijvende kracht achter het proces van afwegen en selecteren van 
gedragsalternatieven komt Stoppelenburg terecht bij het begrip 'levensstijl'. Hij 
huldigt de opvatting dat het streven van mensen naar (optimale) bevrediging van 
hun behoeften in een veelheid van gedragsvormen resulteert vanwege verschillen 
in culturele orientatie en daarmee in levensstijl. 
Het be grip levensstijl wordt door hem gedefinieerd als "het enigszins duurzame 
patroon van gedragswijzen, dat specifiek is voor mensen met (l) bepaalde demografi
sche en sociaal-structurele kenmerken, en (2) bepaalde culturele kenmerken. "~ 
Demografische en sociaal-structurele kenmerken leggen volgens hem vooral beper
kingen op aan het gedrag: zij geven als het ware de grenzen aan van de gedragsalter
natieven die open staan voor realisering. 
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Binnen deze speelruimte zijn het vervolgens de waarden6 waarop men georienteerd 
is, die aan het gedrag richting geven en die zorgen voor nadere differentiatie van 
gedragsvormen tussen bewoners met dezel fde demografische en sociaal-structurele 
kenmerken. 
De 'waardenorientatie' heeft voor hem derhalve de functie van "intervenierende 
variabele tussen onafuankelijke variabelen als geslacht, gezinsfase en werksituatie, 
en het patroon van activiteiten en verplaatsingen in tijd en ruimte (habitat) als de 
afuankelijke variabele." (Stoppelenburg 1982: 16) Variabelen als 'de beschikbaarheid 
van een auto' alsmede 'de beschikbare hoeveelheid vrije tijd7

' spelen bij 
Stoppelenburg eveneens een rol omdat hij er een rechtstreekse, grensstellende 
beinvloeding van het tijd-ruimtebudget van bewoners aan toekent. 

2 Variabelen die verschillen in gedrag tot uitdrukking moeten brengen. 
Stoppelenburg veronderstelt op grond van het voorafgaande dat waardenorientaties -
binnen zekere grenzen- bepalend zijn voor de aard van het ruimtegebruik en daarmee 
voor de verscheidenheid in gedragsvormen. Hij is van mening dat de orientatie 
op waarden niet uit de lucht komt vallen of een strikt persoonlijke aangelegenheid 
zou zijn. Volgens hem is de waardenorientatie in sterke mate gebonden aan de 
positie die men in de sociaal-economische structuur inneemt. Stoppelenburg tracht 
de waarden van mensen dan ook te ontlenen aan een drietal variabelen: 
* aard van het werk (met mensen/gegevens/dingen); 
* reglementering van het werk (wijze waarop/volgorde waarin/snelheid waarrnee); 
* mate van controle op het werk door baas of chef (van 'controle altijd' tot 'geen 

controle'). 

De achterliggende gedachte is dat mensen die voornamelijk met dingen werken 
en in hun werk geringe mogelijkheden hebben tot' self-direction', een relatief grote 
prioriteit toekennen aan conformistische waarden als netheid en gehoorzaamheid. 
Degenen die voornamelijk met mensen en gegevens werken en in hun werk initiatief 
kunnen ontplooien, zouden meer betekenis hechten aan 'self-directed' waarden 
als verstandelijkheid, verantwoordelijkheid en zelfbeheersing. Verschil in positie 
in de sociaal-economische structuur kan volgens Stoppelenburg met zich meebrengen 
dat aan dezelfde waarden verschillende prioriteiten worden toegekend. 

Hij brengt nog onderscheid aan tussen 'instrumentele waarden' (waarden die op 
wijzen van gedragingen betrekking hebben) en 'eindwaarden' (waarden die naar 
eindtoestanden van bestaan verwijzen). 
In zijn onderzoek heeft hij met behulp van factoranalyse drie verschillende waarden
orientaties kunnen blootleggen: 
* hedonisme versus ingetogenheid (heeft betrekking op eindwaarden); 
* rationeel-egolstisch versus emotioneel-altrui"stisch (heeft betrekking op instrumentele 

waarden); 
* conforrnistisch versus 'self-directed' (heeft betrekking op instrumentele waarden). 
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3 Variabelen die informatie verschaffen over de ruimtelijke structuur van het gebied 
waarin de bewoner zich beweegt 

Stoppelenburg veronderstelt dat de aanwezige ruimtelijke structuur zelf geen veroor
zaker is van het gedrag dat zich daarbinnen afspeelt. De ruimtelijke structuur zou 
meer of minder gunstige condities bieden voor de realisering van geprefereerde 
vormen van gedrag. Hij maakt in dit verband onderscheid tussen drie componenten 
van de stedelijke ruimte8

: 

* kenmerken van de voorzieningenstructuur (bijvoorbeeld de aanwezigheid en 
locatie van winkelvoorzieningen -van belang voor winkelactiviteiten- en van 
cafes, restaurants, bioscopen e.d. -van belang voor het uitgaansgedrag-); 

* kenmerken van de woonbevolking (de sociale structuur); 
* de fysionomie van de stedelijke ruimte, ofwel de 'amenities' van een gebied 

(zoals aspecten van leefbaarheid, overlast, veiligheid, sfeer opgeroepen door 
inrichting en vormgeving van de gebouwde omgeving of door de aanwezigheid 
van een bepaald publiek, klimaat, enz.). 

Bevindingen 

Stoppelenburg komt op basis van zijn onderzoek in een aantal naoorlogse woonwijken 
in Amsterdam, die onderling contrasteren op de aspecten 'levendig-stenig' en 'rustig
groen', tot de algemene conclusie dat met demografische en sociaal-structurele 
variabelen veel meer van het ruimtelijk gedrag van de respondenten kan worden 
verklaard dan met de door hem onderscheiden waardenorientaties . 9 De mate waarin 
waardenorientaties van invloed zijn op het ruimtelijk gedrag hangt, zo luidt de 
conclusie van Stoppelenburg, mede af van achtergrondkenmerken als leeftijd en 
sociaal-economische positie. De invloed van waardenorientaties zou vooral duidelijk 
tot uiting komen in de sfeer van 'vrijwillige activiteiten' . 10 

Het is jammer dat de functie die Stoppelenburg aan het begrip 'waardenorientatie' 
toekent, namelijk als 'een intervenierende variabele tussen onafhankelijke variabelen 
als geslacht, gezinsfase en werksituatie, en het patroon van activiteiten en verplaat
singen in tijd en ruimte (habitat) als de afhankelijke variabele', geen geclusterde 
verwerking heeft gevonden in het door hem uitgevoerd empirisch onderzoek. 
Stoppelenburg heeft bijvoorbeeld steeds afzonderlijke demografische en sociaal
structurele kenmerken van respondenten onderzocht op hun samenhang met 
afzonderlijke vormen van ruimtelijk gedrag. 11 

Een conclusie die hij met betrekking tot de door hem onderzochte gebieden trekt 
is dat de door hem bestudeerde fysiekmorfologische omgevingsfactoren slechts 
in zeer bescheiden mate het ruimtelijk gedrag van de bewoners be!nvloeden. Slechts 
bij activiteiten in de recreatieve sfeer, zoals het bezoeken van een cafe of restaurant, 
is volgens hem enigermate de invloed te bespeuren van het aantal voorzieningen 
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dat daarvoor in de directe nabijheid beschikbaar is. Hij voegt hieraan toe dat het 
omgekeerde vermoedelijk evenzeer geldt, namelijk dat levendig-stenige milieus 
ook vaker als woonomgeving worden geprefereerd door mensen die regelmatig 
dergelijke activiteiten wensen te ontplooien. Hij neemt derhalve aan dat een woonmi
lieu niet voor iedereen dezelfde attractiewaarde bezit. 

Voorts stelt hij dat veel gezinnen met jonge kinderen een voorkeur zullen hebben 
voor woonmilieus met een quasi-landelijk karakter. Stoppelenburg vindt echter 
dat deze huishoudens door een zorgvuldige inrichting van het micromilieu in principe 
ook in een meer stedelijke variant terecht moeten kunnen, zonder dat er onmiddellijk 
problemen met het verkeer ontstaan. "Het is immers heel goed denkbaar, dat men 
los van de ruimtelijke behoeften die voortvloeien uit het hebben van kleine kinderen, 
het werken en gehuwd zijn, het minder mobiel zijn, loch op grond van bijvoorbeeld 
een meer hedonistische of meer puritanistische Ievensinstelling een duidelijke voorkeur 
heeft voor het ene of andere milieutype." (Stoppelenburg 1982: 197) 
Deze door hem aan het slot van zijn boek uitgesproken vermoedens maken duidelijk 
dat hij in zijn opzet om "via het vergelijken van habitats van bewoners onder wisselen
de fysiekruimtelijke condities het losse einde te vinden, waardoor het gedragskluwen 
waarin bewoners- en omgevingsfactoren met elkaar zijn verstrengeld, kan worden 
ontward" (Stoppelenburg 1982: 12) niet is geslaagd. 

De problemen rood het interpreteren van waargenomen gedrag zal in de paragrafen 
4.3. en 4.4. uitgebreider aan de orde worden gesteld . Het gaat daarbij om de vraag 
ofhet niet, dan wel in mindere mate, v66rkomen van bepaalde vormen van gedrag 
toegeschreven dient te worden aan het betreffende woonmilieu, aan de betrokken 
bevolkingsgroepen, of aan een combinatie van beide. 

3.3. De kwaliteit van het stedelijk leefmilieu: Driessen en Beereboom 

Inleiding 

Driessen en Beereboom trachten de vraag te beantwoorden in welke mate uiteenlopen
de woonmilieus binnen een stadsgewest tegemoetkomen aan de voorkeuren van 
verschillende bevolkingscategorieen. Tevens zijn zij gei"nteresseerd in de wijze 
waarop het totstandkomen van en de veranderingen in deze voorkeuren kan worden 
verklaard en hoe de afweging van voor~ en nadelen van onderscheiden woonmilieus 
plaatsvindt (Driessen en Beereboom 1983: 12, 13). 
Met dit onderzoek naar de kwaliteit van het stedelijk leefmilieu worden door hen 
drie doelen nagestreefd: 
* aangeven op welke wijze stadsbewoners kwaliteitseisen t.a.v . aspecten van hun 

leefmilieu tegen elkaar afwegen; 
* inzicht verschaffen in mogelijke ontwikkelingen van deze kwaliteitseisen; 
* nagaan hoe stadsbewoners op eventuele tekorten in hun leefmilieu reageren. 
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De rapportage van Driessen en Beereboom vormt de afsluiting van een deelproject 
waarin de eerste twee doelen aan de orde zijn gesteld. In het tweede deelproject 
is onderzocht hoe stadsbewoners op langere termijn op tekorten in hun leefmilieu 
reageren. Tazelaar doet hiervan verslag in het rapport "De kwaliteit van het stedelijk 
leefmilieu: Reacties van bewoners op tekorten" (Tazelaar 1985). Dit rapport zal 
aan het eind van deze paragraaf ter sprake komen. 

Het onderzoek van Driessen enBeereboom is uitgevoerd in de gemeenten Utrecht, 
Nieuwegein en Maarssenbroek. De uit.komst van een door de RPD uitgevoerd onder
zoek naar woonmilieus, namelijk dat een aanzienlijk deel van de bewoners van 
de grote steden een negatief oordeel over de woning en de buurt heeft, vormde 
de directe aanleiding. De concrete stedelijke leefsituatie wu niet altijd in overeenstem
ming zijn met de wensen en verwachtingen van de bewoners. Bovendien zou een 
integrale visie op de beleving van het stedelijk leefklimaat ontbreken. 
De onderzoekers beschouwen hun, in opdracht van de RPD en het DGVH van 
het ministerie VROM uitgevoerde onderzoek als 'belevingsonderzoek'. 12 

De vraag hoe het komt dat een individu een voorkeur voor bepaalde aspecten heeft 
en de aspecten onderling op een bepaalde wijze afweegt, staat bij Driessen en 
Beereboom centraal. Zij kiezen daarmee een duidelijk andere ingang dan Stoppelen
burg. Voor Stoppelenburg vormdenjuist niet woonwensen en woonsatisfacties het 
uitgangspunt, maar het gebruik van de stedelijke ruimte. Driessen en Beereboom 
veronderstellen dat, indien bekend is welke omstandigheden tot welke voorkeuren 
ten aanzien van het stedelijk leefmilieu leiden en tevens onder welke condities 
voorkeuren op een bepaalde manier onderling worden afgewogen, het binnen zekere 
grenzen mogelijk moet zijn voorwaardelijke voorspellingen te doen omtrent de 
ontwikkeling van die voorkeuren. De auteurs hebben in dit kader gezocht naar 
algemene theorieen die het ontstaan en veranderen van voorkeuren verklaren . Zij 
zij n terecht gekomen bij de 'hierarchische behoeftentheorie', zoals ontwikkeld door 
Maslow, en een theorie over 'voorkeur voor afwisseling'. 

De hierarchische behoeftentheorie 

Maslow onderscheidt volgens de auteurs vijf categorieen van behoeften in hierarchi
sche volgorde, te weten: fysiologische behoeften, behoeften aan veiligheid, sociale 
behoeften, behoefte aan achting en respect en behoefte aan zelfverwezenlijking. 13 

Driessen en Beereboom nemen niet de door Maslow gepostuleerde specifieke hierar
chie over, maar we! het algemene idee dater een, gedeeltelijk gemeenschappelijke, 
rangorde van behoeften zou bestaan. Omdat volgens hen met de theorie over de 
behoeftenhierarchie voorspellingen over het ontstaan en veranderen van voorkeuren 
mogelijk zijn, achten zij de theorie ook van toepassing op voorkeuren voor aspecten 
van het stedelijk leefmilieu. 14 
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De hierarchische behoeftentheorie komt er bij de auteurs op neer dat alle bewoners 
er in de eerste plaats naar streven de 'noodzakelijke voorwaarden voor een acceptabele 
manier van wonen' te realiseren. Er zijn dan twee mogelijkheden: 
l Zolang de noodzakelijke voorwaarden niet in het woonmilieu aanwezig zijn, 

liggen andere aspecten buiten het gezichtsveld en wordt afwezigheid daarvan 
nauwelijks als een tekort ervaren; 

2 Zijn de noodzakelijke voorwaarden eenmaal aanwezig, dan gaat de aandacht 
van de bewoner uit naar andere kwaliteitsaspecten. 

Bewoners zouden, naar de mening van de onderzoekers, op deze wijze een bepaald 
niveau in de volgorde van voorkeursontwikkeling bereiken: onder dit niveau gelegen 
aspecten van woonmilieus zijn voor het merendeel aanwezig; boven dit niveau gelegen 
aspecten zijn alle afwezig. (Driessen en Beereboom 1983: 156) Zij stellen voorts 
dat de hierarchie niet voor alle categorieen stadsbewoners hetzelfde zal zijn. De 
consensus over de belangrijkheid van aspecten zal volgens hen afnemen naarmate 
de individuen hoger geordende behoeften bereiken. 

De theorie over voorkeur voor afwisseling 

De theorie over 'voorkeur voor afwisseling' komt erop neer dat stadsbewoners 
een voorkeur zullen hebben voor afwisseling-biedende aspecten (zoals stadsleven, 
uitgaansleven, sociale heterogeniteit, verkeersdrukte, afwisselende bebouwing, enz.). 
Volgens de auteurs wordt evenwel niet elke hoeveelheid afwisseling zonder meer 
gewaardeerd: voorbij een (per individu verschillend) optimumpunt zal het activatie
niveau te hoog warden metals gevolg dat de afwisseling als storend wordt ervaren. 15 

Driessen en Beereboom trachten nu te specificeren waar dit optimumpunt voor 
verschillende individuen ligt. Hieromtrent hebben zij 2 hypothesen geformuleerd. 
Zij veronderstellen dat mensen meer complexiteit kunnen verwerken naarmate ze 
meer ervaring hebben met het reduceren van complexiteit. Dit betekent dat ze in 
vergelijking met anderen gemakkelijker een hoger complexiteitsniveau aankunnen .16 

In de tweede plaats veronderstellen de auteurs dat in het geval het aanwezige 
activatieniveau reeds hoog is, een geringe extra verhoging als onprettig zal warden 
ervaren. 17 Een en ander brengt hen tot de algemene hypothese dat mensen met 
zeer afwisselend werk graag in een rustige omgeving willen wonen. 
De auteurs leggen een relatie tussen de hierarchische behoeftentheorie enerzijds 
en de voorkeur voor afwisseling anderzijds door te veronderstellen dat het vervullen 
van behoeften de voorwaarde schept voor het waarderen van afwisseling.18 

Sociale differentiatie en ruimtelijke spreiding 

Driessen en Beereboom hebben onderzocht in hoeverre verschillende groepen bewo
ners zich onderscheiden in hun voorkeuren voor aspecten van het stedelijk leefmilieu. 
Daartoe werden de bewoners door hen op verschillende manieren in categorieen 
ingedeeld: 
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* Naar fase in de levenscyclus 
Aanleiding voor een indeling naar 'fase in de levenscyclus' zien de auteurs in de 
beleidsdoelstellingen van het rijk ten aanzien van onder andere een- en tweeper
soonshuishoudens. Onder 'levenscyclus' verstaan zij "een opeenvolgende reeks 
perioden in iemands leven die door gebeurtenissen worden afgegrensd ." 19 

Als bezwaar tegen de in onderzoek vaak gebruikte ' gezinscyclus' voeren zij aan 
dat een aantal groepen in de bevolking niet in een stadium van gezinscyclus is onder 
te brengen.20 Een belangrijke veronderstelling van de auteurs in dit verband is 
dat "stadsbewoners met kinderen een grotere voorkeur hebben voor aspecten die 
behoeften vervullen, voorzover deze aspecten ook de kinderen ten goede komen 
(bijvoorbeeld een grotere woning, een veilige buurt) en een geringere voorkeur 
voor afwisseling biedende aspecten, voorzover het plezier dat aan dergelijke aspecten 
ontleend kan worden van minder belang is voor kinderen (bijvoorbeeld een levendige 
buurt)." (Driessen en Beere boom 1983: 69) 

* Naar sociaal-economische positie 
De beleidsdoelstellingen van het rijk ten aanzien van o.a. lagere inkomensgroepen 
vraagt volgens de onderzoekers om een indeling naar 'sociaal-economische positie' . 
De index voor sociaal-economische positie is bij hen gebaseerd op de kenmerken 
beroepsniveau, opleidingsniveau en inkomen. 
De onderzoekers veronderstellen dat hogere sociaal-economische groepen minder 
nadruk leggen op aspecten die belangrijke behoeften vervullen. Deze aspecten zullen 
bij hen immers al aanwezig zijn. De voorkeurvoor aspecten die afwisseling bieden 
zal volgens Driessen en Beereboom bij mensen met een hogere status juist toenemen. 

* Naar type woonbuurt 
De problematiek verbonden met de binnensteden en de bevolkingsoverloop naar 
randgemeenten vraagt naar hun mening om een indeling naar 'type woonbuurt'. 
Driessen en Beereboom hanteren daartoe een, naar hun zeggen, in de literatuur 
gebruikelijke indeling in vier typen woonomgevingen2 1

: 

* binnenstadswijken (alle wijken binnen de (voormalige) singels van Utrecht); 
* 19" eeuwse volkswijken (wijken die v66r 1910 gebouwd zijn voor de lagere 

inkomens; vrij dicht bij de binnenstad gelegen); 
* naoorlogse nieuwbouwwijken (aan de rand van de stad gelegen wijken, veelal 

hoogbouw); 
* groeikernwijken (alle wijken in de groeikernen Nieuwegein en Maarssenbroek) . 

Zij zien als nadeel van deze indeling dat niet alle reeel voorkomende wijken eenduidig 
kunnen worden ingedeeld. Bovendien verschillen de woonmilieus niet alleen op 
woning- en woonomgevingsaspecten, maar ook op kenmerken van de bevolkingssa
menstelling. Dat maakt het volgens de onderzoekers moeilijk te bepalen waaraan 
eventuele verschillen in voorkeuren te wijten zijn.22 
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* Naar leefstijl 
De indeling naar 'leefstijl' is opgevoerd als gevolg van onvrede bij de opdrachtgevers 
over het feit dat de verklaringen in belevingsonderzoek gewoonlijk uitsluitend worden 
gezocht binnen achtergrondkenmerken als 'sociaal-economische positie', 'fase in 
de levenscyclus' of 'woonlocatie'. 'Leefstijlen' worden door de auteurs opgevat 
als "kenmerkende gedragspatronen van bepaalde categorieen stadsbewoners." 
(Driessen en Beereboom 1983: 66) 
De onderzoekers zijn vooral geinteresseerd in de vraag ofleefstijlen een extra bijdrage 
kunnen leveren bij de verklaring van voorkeuren .23 Om leefstijlgroepen te kunnen 
vaststellen dient volgens Driessen en Beereboom eerst een criterium voor de selectie 
van relevant geachte gedragingen bepaald te worden. Zij kiezen voor criteria die 
worden ontleend aan de sfeer van 'activiteiten met een verplicht karakter' (betaalde 
arbeid en huishoudelijke activiteiten) en de sfeer van 'activiteiten in de vrije tijd'. 
Zowel ten aanzien van 'activiteiten met een verplicht karakter' als op het gebied 
van vrije tijd worden door hen verschillende gedragsdimensies onderscheiden: 

Activiteiten met een verplicht karakter 
* lichamelijke inspanning (het verrichten van zwaar lichamelijk werk); 
* geestelijke inspanning (het verrichten van geestelijk inspannende bezigheden); 
* beslissingen nemen (het nemen van veel zelfstandige beslissingen); 
* ervaren van afwisseling (de mate van afwisseling van de dagelijkse bezigheden). 

Activiteiten in de vrije tijd 
* informele sociale contacten (frequentie van contact met familie en vrienden in 

en buiten de woonbuurt); 
* vitaal expansieve activiteiten (zoals sportbeoefening); 
* culturele participatie (bezoek aan tentoonstellingen, schouwburg e.d.); 
* praktisch nuttige bezigheden (zoals tuinieren, huis opknappen e.d.); 
* bezoek aan natuur- en groengebieden (het gaat om de frequentie van dit bezoek, 

waartoe ook bezoek aan boot, caravan e.d. gerekend wordt); 
* uitgaan (frequentie van het 's avonds uitgaan in Utrecht); 
* grootte van het repertoire van min of meer geregeld ondernomen activiteiten. 

Leefstijlgroepen tekenen zich volgens Driessen en Beereboom in principe af door 
gelijke scores op de onderscheiden variabelen. Uitgevoerde clusteranalyses leverden 
evenwel onbevredigende resultaten op. Daarna hebben de onderzoekers een 
factoranalyse uitgevoerd, welke enkele dimensies opleverde die aan de verschillende 
gedragsvariabelen ten grondslag liggen: "culturele activiteiten en uitgaan, 
werkzaamheden van een wat ingewikkeld karakter, praktisch-nuttige activiteiten 
en vitaal-expansieve activiteiten." (Driessen en Beereboom 1983: 97) 
De clusteranalyses en de factoranalyse leveren gezamenlijk verschillende, elkaar 
volgens de auteurs niet-overlappende, leefstijlgroepen op24

: 
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Actieven 
behoorlijk gevarieerd vrijetijds- en werkgedrag; wat sterkere orientatie op sociale 
contacten en culturele participatie; 
Minder actieven 
weinig gevarieerd en weinig intensief vrijetijdsgedrag; 
Inactieven 
weinig of geen vrijetijdsactiviteiten; werkgedrag gekenmerkt door geringe fysieke 
of psychische inspanning; 
Jongeren 
zeer gevarieerd vrijetijdsgedrag met accent op sociale contacten, uitgaan en culturele 
parti ci pa tie; 
Werkers 
redelijk gevarieerd vrijetijdsgedrag, met wat meer nadruk op sociale contacten 
en sport; betrekkelijk intensief werkgedrag; 
Georienteerd op praktisch-nuttige bezigheden 
'do-it-yourself'-activiteiten populair in deze groep; behoorlijk gevarieerd vrijetijdsge
drag; werkgedrag zowel fysiek als psychisch niet erg intensief; 
Georienteerd op vitaal-expansief gedrag 
sport is belangrijkste onderdeel vrijetijdsgedrag; daarnaast orientatie op sociale 
contacten en uitgaan; grote variatie in vrijetijdsgedrag; werkgedrag fysiek en psychisch 
niet erg intensief. 

Bevindingen 

De onderzoekers komen tot de conclusie dat het onderscheid van stadsbewoners 
naar leefstijl slechts zeer ten dele resulteert in het onderscheiden van specifieke 
voorkeurspatronen. "De uitkomsten geven geen duidelijke verbetering te zien vergele
ken met onderscheidingen op grond van levenscyclus, sociaal-economische positie 
en woonlocatie." (Driessen en Beereboom 1983: 101) 
Op basis van de resultaten van hun onderzoek zijn de kwaliteitseisen t.a.v. het 
stedelijk leefmilieu door Driessen en Beereboom in drie blokken verdeeld: 

Basis-voorzieningen 
* een tocht- en vochtvrije woning; 
* een veilige buurt 's avonds; 
* een redelijk onderhouden woning; 
* een grote woning; 
* een woning zonder geluidsoverlast van buren; 
* een rustige straat; 
* speelgelegenheid voor kinderen in de buurt. 

De auteurs achten de aanwezigheid van deze aspecten een noodzakelijke voorwaarde 
voor de appreciatie van de voorzieningen in de blokken 2 en 3. 
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Afwezigheid van een aspect betekent steeds een intensief tekort en leidt tot 
ontevredenheid met het hele leefmilieu. Uitgezonderd de aspecten 'speelgelegenheid' 
(geen basis-voorziening voor bewoners van de binnenstad en mensen in de latere 
levensfasen) en 'een rustige straat' (geen basis-voorziening voor mensen in de Iatere 
levensfasen) zijn alle bewoners het volgens de onderzoekers over het belang van 
deze aspecten eens. 

2 Kwaliteits-voorzieningen 
* een goed contact met de buren; 
* natuur- en groengebieden dichtbij; 
* een betaalbare woning; 
* een nette buurt; 
* belangrijkste winkels op loopafstand; 
* een buurt met wat mensen op straat; 
* een tuin bij het huis; 
* een buurt met mooie huizen. 

De afwezigheid van een van deze aspecten vormt, aldus Driessen en Beereboom, 
alleen een intensief tekort in het geval de aspecten uit blok 1 en het merendeel 
uit blok 2 aanwezig zijn. In dat geval leidt het tot een geringere tevredenheid met 
het Ieefmilieu. Het verschil tussen bewoners in voorkeursontwikkeling ten aanzien 
van deze aspecten is groter. Sommige aspecten horen bij bepaalde bewoners in 
blok 3 thuis. De nabijheid van 'natuur- en groengebieden' is evenwel een basis
voorziening voor jonge gezinnen zonder kinderen en oudere paren met de kinderen 
het huis uit. Een 'betaalbare woning' is, aldus de onderzoekers, basis-voorziening 
voor mensen met een lage sociaal-economische positie. 

3 Extra-voorzieningen 
* 30 minuten of minder van het werk wonen; 
* een park op 5 minuten )open; 
* parkeergelegenheid voor de deur; 
* geen flats in deze buurt; 
* een straat met alleen Nederlanders; 
* een buurt met wat bedrijvigheid; 
* 10 minuten of minder van het centrum wonen; 
* een straat met mensen van dezelfde stand; 
* vrienden of familie in deze buurt. 

De auteurs stellen dat de afwezigheid van een aspect slechts een intensief tekort 
vormt in het geval alle aspecten uit blok 1, het merendeel van de aspecten uit blok 
2 en een aantal aspecten uit blok 3 aanwezig zijn. V oor geen enkele bevolkingscatego
rie behoort een aspect uit dit blok volgens hen tot de basis-voorzieningen. 
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Reacties van bewoners op tekorten 

Hoe stadsbewoners op langere termijn reageren op (eventuele) tekorten in hun 
leefmilieu is onderzocht door Tazelaar ( 1985). Hij tracht in zijn rapport tevens 
een verklaring te geven voor het feit dat bewoners verschillend op discrepanties 
tussen feitelijk en gewenst milieu reageren. Tazelaar onderscheidt twee mogelijke 
verwerkingswijzen ten aanzien van discrepanties tussen voorkeuren en aspecten 
van de feitelijke woon- en leefsituatie: 

Wijziging van het leefmilieu 
* verhuizen; 
* opknappen/verbouwen; 
* actievoeren; 

Wijziging van de voorkeuren 
Dit komt neer op een aanpassing aan de feitelijke situatie. 

Aan de laatste wijze van discrepantieverwerking kan een verandering in persoonlijke 
omstandigheden ten grondslag liggen, zoals wijziging van burgerlijke staat, maar 
er kan ook gewoon sprake zijn van 'berusting'. Tazelaar komt op basis van zijn 
onderzoek tot de conclusie dat het vooral de tekorten aan basis- en kwaliteitsvoorzie
ningen zijn, en met name woningaspecten, die de stadsbewoners doen verhuizen. 
Opknappen/verbouwen en actievoeren kunnen volgens Tazelaar veel minder warden 
gezien als reacties op tekorten aan basisvoorzieningen. Het zijn meestal reacties 
op enkele zeer specifieke tekorten in het leefmilieu. 

Beleidsaanbevelingen 

Zowel Driessen en Beereboom als Tazelaar raden de beleidsmakers af geld uit 
te geven aan verbeteringen van het leefmilieu (d. w.z. de kwaliteits- en extra
voorzieningen) zolang de basis-voorzieningen te wensen overlaten. Tekorten aan 
basis-voorzieningen kunnen volgens hen niet gecompenseerd warden door een ruime 
aanwezigheid van kwaliteits- of extra-voorzieningen. Omdat de verschillen tussen 
groepen bewoners ten aanzien van de basis-voorzieningen volgens Driessen en 
Beereboom zo gering zijn, behoeft het beleid geen differentiatie naar categorieen 
bewoners . "Het verdient aanbeveling beleidsmaatregelen niet te richten op 
woonlocaties en/of categorieen bewoners, maar op de tekorten van de basisvoorzienin
gen zelf." (Driessen en Beereboom 1983: 161) Tazelaar brengt op <lit punt een 
nuancering aan door er op te wijzen dat de voorkeuren van alleenstaanden minder 
stabiel zijn . Het beleid zou er in zijn ogen rekening mee moeten houden <lat van 
maatregelen, die gericht zijn op het vervullen van wensen en voorkeuren van 
alleenstaanden, minder welzijnseffecten te verwachten zijn dan van maatregelen 
die gericht zijn op meerpersoonshuishoudens (Tazelaar 1985: 253). 
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3.4. Kanttekeningen bij Stoppelenburg en Driessen/Beereboom 

Interessant is de opvatting van Stoppelenburg dat demografische en sociaal-structurele 
kenmerken van mensen de grenzen in ruimte en tijd aangeven van mogelijke 
gedragsalternatieven, maar dat het binnen deze ruimte de waardenorientaties zijn, 
die voor een nadere gedragsdifferentiatie zorgen. Met andere woorden, bij mensen 
met dezelfde demografische en sociaal-structurele kenmerken zou sprake zijn van 
een gelijke potentiele, maar ook begrensde, 'speelruimte'. Deze kenmerken zijn 
echter niet eenduidig te relateren aan vormen van gedrag. Richtinggevend voor 
de verschillende gedragsvormen zijn voor Stoppelenburg de verschillende waardenori
entaties, die hij in sterke mate verbonden acht met de verschillende posities in de 
sociaal-economische structuur. De ruimtelijke structuur van het gebied, waarin 
de bewoner zich beweegt, biedt in zijn ogen meer of minder gunstige condities 
voor de realisering van geprefereerde vormen van gedrag. Hoe beide verklarings'do
meinen' onderling aan elkaar gerelateerd zijn is door Stoppelenburg helaas niet 
geproblematiseerd: aan het eind van zijn boek veronderstelt hij dat een woonmilieu 
niet voor iedereen dezelfde attractiewaarde bezit. 

Het feit dat hij de verschillen in waardenorientatie van mensen als -binnen bepaalde 
grenzen- bepalend voor de verscheidenheid in gedragsvormen ziet, doet juist 
vermoeden dat hij daarmee niet alleen gedragsverschillen opspoort, maar juist ook 
verschillen in geambieerd woonmilieu. Door de wijze waarop hij de waardenorientatie 
heeft geoperationaliseerd -deze is slechts gebaseerd op posities in de sociaal
economische structuur (aard van het werk en de mate van autonomie in het werk)
sluit hij niet alleen het niet-werkende dee! van de bevolking uit, maar waarschijnlijk 
ook andere belangrijke dimensies, zoals het sociale milieu, die evenzeer van invloed 
kunnen zijn op de waardenorientatie. 
Belangrijker lijkt evenwel dat de door hem blootgelegde waardenorientaties, zoals 
rationeel-egolstisch enz., niet zijn ontwikkeld met het oog op de toepasbaarheid 
in de sfeer van ruimtelijk gedrag. De door hem onderscheiden waardenorientaties 
hebben derhalve geen eenduidige relatie met verschillen in ruimtelijk gedrag. 

De benadering die Driessen en Beereboom op dit punt volgen lijkt adequater: om 
leefstijlgroepen te kunnen identificeren zoeken zij de criteria voor de selectie van 
relevant geachte gedragingen in de sferen 'betaalde arbeid', 'huishoudelijke activitei
ten' en 'activiteiten in de vrije tijd'. Binnen deze sferen zijn door Driessen en 
Beereboom verschillende dimensies onderscheiden. 

Maakte voor Stoppelenburg de op grond van demografische en sociaal-structurele 
kenmerken begrensde handelingsruimte dee! uit van het begrip 'leefstijl', dat is 
(uitdrukkelijk) niet het geval bij Driessen en Beereboom. Hun leefstijlgroepen 
'ontstaan' door gelijke scores op de door hen onderscheiden dimensies, waarbij 
geen overlappingen mogelijk zijn. 
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De noodzaak daarvan is bevreemdend, omdat voor het toekennen van verschillende 
gewichten aan onderscheiden aspecten van. het leefmilieu niet alle dimensies (even) 
relevant zijn. Iemand die van veelvuldig uitgaan houdt (dimensie van de 
vrijetijdsbesteding) is waarschijnlijk gebaat bij een geringe afstand tot uitgaansvoor
zieningen (een aspect van het stedelijk leefmilieu). Daarmee doet minder ter zake 
welke rol deze persoon in het arbeidsleven vervult. Omdat niet bekend is of deze 
persoon bijvoorbeeld kinderen heeft, zullen voorts de relaties tussen de 'leefstijlgroep' , 
waarbij hij is ingedeeld, met andere aspecten van het leefmilieu, zoals 'speelgelegen
heid kinderen', diffuus zijn. 

Driessen en Beereboom zijn niet tot de conclusie gekomen dat verschillende aspecten 
van het woonmilieu voor verschillende bewoners een verschillende betekenis hebben 
en dat daarmee de 'deal' uit het woonmilieu-als-'package deal' voor verschillende 
mensen verschillende vormen aanneemt. Dat wekt enige verbazing. Aan de 
vraagstelling van hun onderzoek, namelijk hoe het komt dat een individu een voorkeur 
voor bepaalde aspecten van het woonmilieu heeft en hoe aspecten onderling warden 
afgewogen, ligt het niet. 

Een verklaring kan vermoedelijk gevonden warden in de methodische gang van 
zaken bij hun onderzoek, zoals reeds bij de constructie van 'leefstijlgroepen' duidelijk 
werd. Het grootste bezwaar lijkt te kunnen warden aangevoerd tegen het feit dat 
zij de respondenten kaartjes, met daarop een omschrijving van een aspect van het 
stedelijk Jeefmilieu, in slechts een mogelijke hierarchie van belangrijkheid lieten 
Jeggen. Wellicht is deze methode eigen aan het hierarchische karakter van Maslow's 
behoeftentheorie, want de onderzoekers verklaren het algemene idee van een rangorde 
van behoeften over te nemen. Met deze methode warden de respondenten echter 
genoodzaakt een afweging te maken tussen uiteenlopende aspecten die in verschillende 
dimensies van het woonmilieu thuishoren. Het samengestelde karakter van het 
woonmilieu, namelijk met een fysieke component (zoals een lekkend dak), een 
functionele component (zoals de afstand tot winkels), een sociale component (zoals 
'mensen van dezelfde stand') en leefbaarheidskenmerken (zoals 'een veilige buurt 
's avonds' ) wordt hiermee geweld aangedaan. 

Zander op deze plaats een methodische discussie aan te gaan, lijkt de vraag legitiem 
hoe bewoners onderscheiden aspecten, die in verschillende sferen thuishoren en 
daar een eigen relevantie kennen, tegen elkaar kunnen afwegen. Bovenal dringt 
de vraag zich op waarom een dergelijke afweging noodzakelijk zou zijn . De stelling 
kan verdedigd warden dat het beleid juist gebaat is met een onderscheid naar de 
verschillende sferen van het alledaagse leven. Het beschikbare instrumentarium 
van de overheid, gericht op het opheffen van 'tekorten', is immers niet alleen over 
verschillende bestuurslagen, maar ook over verschillende departementen verdeeld. 
Na bestudering van het rapport van Driessen en Beereboom kan in ieder geval 
de conclusie warden getrokken dat interessante vraagstellingen en benaderingswijzen 
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niet vanzelfsprekend tot 'betrouwbare' onderzoeksuitkomsten leiden. Een kritisch 
oog voor de gehanteerde methoden is derhalve noodzakelijk. 

In het volgende hoofdstuk zal worden nagegaan hoe verschillen in het gebruik van 
de stedelijke ruimte tussen uiteenlopende bewonerscategorieen vanuit de tijd
ruimtetheorie benaderd worden. Met name vanuit de sociaal-geografische wetenschap 
is veel onderzoek verricht naar de verschillen in leefwijzen tussen diverse bewonersca
tegorieen en daarmee naar de verschillen in betekenis van het woonmilieu voor 
deze groepen . 
De behandeling van de tijd-ruimtetheorie zal vooral geschieden aan de hand van 
de studies van Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars. Zij lijken zich in Nederland 
het meest uitvoerig met dit terrein bezig te houden. De door Vijgen en Van 
Engelsdorp Gastelaars ontwikkelde tijd-geld-ruimte benadering heeft met 
Stoppelenburg gemeen dat verschillen in de betekenis van het woonmilieu voor 
uiteenlopende mensen enerzijds gezocht worden binnen het complex van demografi
sche, sociaal-structurele en culturele kenmerken van bewoners en anderzijds binnen 
het complex van kenmerken van de ruimtelijke structuur. 
Een overeenkomst valt ook te bespeuren in de interesse voor de vraag in hoeverre 
met name de fysieke kenmerken van de ruimtelijke structuur waarin bewoners zich 
bevinden, het sociale gedrag be"invloeden. 
Daar lijkt de overeenkomst ook mee op te houden: de benadering van de wijze 
waarop het beschikbare tijd-geldbudget wordt besteed, alsmede de 'rol' van het 
woonmilieu daarbij, is bij Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars anders. 

Noten 

1. Stoppelenburg 1982: 3. Hij wijst erop dat ten behoeve van deze afbakening verschillende criteria 
worden gehanteerd, zoals fysiekmorfologische, administratieve of planologische. Zijn bezwaren 
rich ten zich tegen het veronachtzamen van locatie-verschil !en tussen woningen en de daarmee gepaard 
gaande invloed op het gedrag van bewoners, alsmede tegen de veronderstelling dat de bewoner het 
gebied waar hij woont als een duidelijk aaneengesloten ruimtelijke eenheid zou ervaren. "Omdat 
achteraf pas bekend kan zijn welk deel van de sociale en fysieke omgeving in een bepaald geval 
tot het belevings- of operatiegebied van de bewoner moet worden gerekend, draagt elke apriori 
gekozen oplossing noodzakelijkeiwijs een speculatief karakter. • (Ibid: 4) 
Vergelijk in dit kader de in hoofdstuk 2 kort aangestipte zgn. woonmilieutypologieen die administratieve 
gemeentegrenzen als criterium hanteren. 

2. Stoppelenburg 1982: 67 e.v. Hij onderscheidt in dit verband recreatieve, winkel- en sociale activiteiten. 
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Het aspect 'routes' wordt door hem grotendeels buiten beschouwing gelaten. Het accent in zijn onder
zoek heeft gelegen op de analyse van de ruimtelijke aspecten van activiteitenpatronen. De 'route'compo
nent uit zijn habitatbegrip blijftdaarmee buiten beschouwing, evenals het tijdsaspect van activiteiten . 
Hoewel hij een analyse van tijdbudgetgegevens wenselijk achtte, stuitte e.e.a. naar zijn zeggen op 
veiwerkingstechnische problemen: het meenemen van de 'routecomponent' zou het aantal mogelijke 
combinaties met de activiteitenplaatsaspecten (inhoud, ruimte en tijcl) te groot maken om patronen 
te herkennen. Wei schrijft Stoppelenburg in een noot dat de routekeuze in vergaande mate bepaald 
wordt door de Jocatie van de activiteitenplaatsen en de wens de rei stijd le minimaliseren. Een 



uitzondering hierop vonnen zijns inziens de routes "die door de gebruikerals het ware totactiviteiten
plaatsen warden verheven (etalages kijken in de stad, ommetje in de buurt)." (Ibid.: 84) 

3. De sociaal-economische status van bewoners wordt door Stoppelenburg in zijn onderwek geoperationali
seerd als "de som van de schaalscores op de variabelen beroeps-, opleidings- en inkomensniveau" 
van een bewoner c.q. de boofdkostwinner. (Stoppelenburg 1982: 44) 

4. Stoppelenburg 1982: 13. Het is Stoppelenburg te doen om de posities die een bewoner in het netwerk 
van sociale relaties inneemt, zoals zijn plaats in bet huishouden, zijn relaties met kennis.sen en vrienden 
of zijn positie in de sociaal-economische structuur. 

5. Stoppelenburg 1982: 16. Om misverstanden te voorkomen zij er op gewezen dat een begrip als 
'levensstijl ' bij verschillende auteurs een verschillende betekenis of inboud kan bebben. 
Zo merken Anderiesen en Reijndorp bijvoorbeeld op dat het begrip 'levenswijze' en het verwante 
begrip ' leefstijl' door sociologen met groter gernak word! gebruikt dan gedefinieerd (Anderiesen 
en Reijndorp 1989b: 8). 

6. 'Waarden' functioneren vol gens hem als "centrale en betrekkelijk duurzame criteria of standaarden", 
die het individu in staat stellen "een keuze te doen uit verschillende, voor hem openstaande 
gedragsaltematieven. • (Stoppelenburg 1982: 45) 

7. Het beg rip 'vrije tijd' gebruikt hij in de betekenis van de hoeveelheid tijd die na het dagelijkse werk 
gewoonlijk (op een door-de-weekse werkdag) overblijft. Met 'dagelijks werk' doelt hij op beroepsarbeid, 
buishoudelijke werkzaamheden, scboolbezoek en allerlei min of meer verplicbte werkzaamheden 
zoals slapen, eten en lichamelijke verzorging (Stoppelenburg 1982: 45; 64). Het begrip 'vrije tijd' 
kan overigens bij verschillende auteurs een verschillende inhoud hebben. 

8. Opmerkelijk is dat Stoppelenburg bier voorbij gaat aan de fysieke karakteristiek van de stedelijke 
ruimte. 

9. Stoppelenburg heeft verschillende relaties onderzocht: 
* de relatie van de door hem geselecteerde demografische en sociaal-structurele variabelen met 

een aantal habitatvariabelen; 
* de relatie van de waardenorientaties met de habitatvariabelen; 
* idem als bij de eerste relatie maar met uitsluiting van het mogelijke effect van de waardenorientaties 

op deze relatie; 
* idem als bij de tweede relatie maar met uitsluitingvan het mogelijke effect van de demografiscbe 

en sociaal-culturele variabelen op deze relatie; 
* de relatie van combinaties van demografische of sociaal-culturele variabelen en waardenorientaties 

met de babitatvariabelen. 
Zijn conclusie moet begrepen warden tegen de achtergrond van bet feit dat hij vooral bezig is samenhan
gen op te sporen tussen afzonderlijke kenmerken van bewoners en afzonderlijke kenmerken van 
woonmilieus. Overigens is hij we! van mening dat "informatie over waardenorientaties of levenshoudin
gen de onderzoeker een beter inzicht verschaft in de vraag, waarom bewoners verschillen in het 
gebruik dat zij van de stedelijke ruimte maken. • (Stoppelenburg 1982: 127) 

10. Stoppelenburg 1982: 114. Hij venneldt bijvoorbeelddevolgendeuitkornstvan zijnonderzoek: "Voor 
wat het al of niet bezoeken van cafes, restaurants, bioscopen e.d. betreft, blijkt de waardenorientatie 
bedonisme vs ingetogenheid we) van betekenis te zijn voor respondenten met een relatief laag inkomen, 
niet voor degenen die een hoog netto-inkomen genieten." (Ibid.: 109) 
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11. Tevens heeft Stoppelenburg afzonderlijke demografische en sociaal-structurele kenmerken van 
respondenten onderzocht op hun samenhang met waardenorientaties. Ook zijn door hem de verschillende 
waardenorientaties onderzocht op hun samenhang met de onderscheiden vormen van ruimtelijk gedrag, 
telkenmale onder constanthouding van een achtergrondkenmerk. Voorts zijn combinaties van een 
waardenorientatie met een achtergrondvariabele op hun samenhang met vonnen van ruimtelijk gedrag 
onderzocht, etc. Een voorbeeld van dit laatste is het procentuele verschil tussen hedonistisch jong 
en ingetogen oud I.a . v. de hoeveelheid recreatieve activiteiten. 

12. Driessen en Beereboom 1983: 7. In dit typeonderzoek ligt volgens Driessen en Beereboom de nadruk 
op aspecten van de woning en woonomgeving die tot een zo groat mogelijk welzijn van de bewoners 
leiden. 
De auteurs onderscheiden verschillende onderzoeksstrategieen, die vol gens hen meestal in combinatie 
warden aangewend: 
* woonwensen onderzoek (waarin de meningen en verlangens van de bewoners warden geinventari

seerd); 
* satisfactie onderzoek (waarin de tevredenheid van de bewoners met aspecten van de woning 

en de woonomgeving wordt gemeten); 
* migratiemotieven onderzoek (waarin de redenen waarom bewoners verhuizen warden geinventari

seerd;) 
* woonactiviteiten onderzoek (waarin de gedragingen van bewoners in verschillende woonomgevingen 

warden bestudeerd) . Het onderzoek van Stoppelenburg (1982) word! door hen tot deze categorie 
gerekend. De auteurs omschrijven het woonactiviteiten onderzoek als volgt: "Wanneer blijkt 
dat in bepaalde woonomgevingen door de bewoners gewaardeerde gedragingen achterwege 
blijven, dan concludeert men dat deze woonomgevingen niet optimaal tegemoetkomen aan de 
verlangens van de bewoners. • (Ibid.) Zie in dit verband de paragrafen 4.3. en 4.4 . 

13. Driessen en Beereboom 1983: 18. Het hierarchische karakter dient letterlijk opgevat te warden: 
is een lagere behoefte vervuld, dan duikt de volgende op en is de vorige niet meer relevant. 

14. Driessen en Beereboom onderbouwen deze opvatting met het volgende voorbeeld: "Zo zal bijvoorbeeld 
iemand die een veel te kleine, zeer slecht onderhouden woning heeft (een niet bevredigde laaggeordende 
behoefte), weinig behoefte hebben aan groenvoorzieningen (een hoger geordende behoefte). Heeft 
hij eenmaal een redelijke woning dan zal zijn behoefteaan groenvoorzieningen in de buurt toenemen. • 
(Driessen en Beereboom 1983: 19) 

15. Driessen en Beereboom 1983: 22. Zij verwijzen naar het feit <lat een beetje verkeersdrukte door 
veel mensen als prettig wordt ervaren, maar grate verkeersdrukte <laarentegen als storend . 

16. Driessen en Beereboom 1983: 22. De onderzoekers geven het voorbeeld van iemand die nog nooit 
in de stad geweest is en voor wie de ervaring met het drukke stadscentrum verontrustend en beang
stigend is , in tegenstelling tot ieman<l <lie <laarmee veel ervaring heeft. 

17. Driessen en Beereboom 1983: 23. Hierbij geven zij het voorbeeld van iemand die na een drukke 
werkdag weinig plezier zal beleven aan een drukke markt. De volgende dag zal de betreffende persoon, 
als hij weer tot rust gekomen is, <le markt best apprecieren. 

18. Zij veronderstellen derhalve dat de mate waarin iemand een voorkeur voor afwisseling heeft afhankelijk 
is van de mate waarin hij zijn behoeften vervul<l heeft. Het door hen gegeven voorbeeld van iemand 
die zich bedreigd voelt in het stadscentrum (de behoefte aan veiligheid is dus niet vervul<l) en vervolgens 
weinig prijs zal stellen op (een bezoek aan) een afwisseling biedend stadscentrum, dient deze veron<ler
stelling aannemelijk te maken (Driessen en Beereboom 1983: 23). 
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19. Driessen en Beereboom 1983: 66. 'Aanvaarding van een beroep', ' huwelijk', e.d. zijn voorbeelden 
die Driessen en Beereboom van dergelijke gebeurtenissen geven. 

20. Driessen en Beereboom blijken overigens gewoon de gezinscyclus te hanteren, zij het met de modificatie 
dat samenwonenden gelijkgesteld zijn aan gehuwden en ook niet-verweduwde oudere alleenstaanden 
(vanaf 58 jaar) 'meedoen'. Aan de fasen worden door hen bovendien leeftijdsgrenzen gesteld teneinde, 
volgens hen a-typische gevallen (wals alleenslaanden tussen 27 en 58 jaar of gehuwden/samenwonenden 
zonder kinderen en ouder dan 30 jaar) uit te sluiten. Zie in dit verband hoofdstuk 5 van onderhavige 
studie waar Ganzeboom een aantal bezwaren tegen dergelijke indelingen naar voren brengt. Driessen 
en Beereboom komen tot een indeling in zeven groepen (Driessen en Beereboom 1983: 67) : 
1 jongere alleenstaanden; 18-27 jaar; zonder kinderen; 
2 jongere gehuwden/samenwonenden; 21-30 jaar; zonder kinderen; 
3 jongere gehuwden/samenwonenden; 24-37 jaar; met kinderen (jongste kind 0-3 jaar); 
4 gehuwden/samenwonenden; 30-57 jaar; met kinderen (alien thuis;jongstekind 4 jaar of ouder); 
5 gehuwden/samenwonenden; 43-60 jaar; met kinderen (jongste kind 4 jaar of ouder en niet alle 

kinderen meer thuis -inkrimpend huishouden-); 
6 gehuwden/samenwonenden; 46-67 jaar; alle kinderen het huis uit; 
7 alleenstaanden ; 58-70 jaar; zonder kinderen of alle kinderen het huis uit. 

21. Opmerkelijk is dat de vooroorlogse buurten niet in het overzicht onder te brengen zijn. 

22. Driessen en Beereboom trachten dit te ondervangen door hun woonrnilieutypologie te vervangen 
door een indeling die aangeeft in welke mate elke wijk op enkele onderscheiden kenmerken scoort 
(resp. 'rustige nette woonwijk', 'typische flatwijk', 'typische (19' eeuwse) arbeiderswijk' en 'bin
nenstadswijk') . Daamaast wordt door hen bekeken in hoeverre een dergelijke typering van de wijken 
samengaat met verschillen in voorkeuren wanneer de sociaal-econornische positie en de fase in de 
levenscyclus constant worden gehouden (Driessen en Beereboom 1983 : 82). 

23. In eerste instantie zijn Driessen en Beereboom uit op het effect van te onderscheiden leefstijlen op 
verschillen in gemiddelde voorkeuren, los van de achtergrondkenmerken (sociaal-economische positie, 
etc.), teneinde na te gaan of er sprake is van een verbetering in verklaring in vergelijking tot de 
onderscheidingen op grond van levenscyclus, sociaal-economische positie en woonlocatie. In tweede 
instantie zijn zij nagegaan in welke mate leefstijlen de variantie in voorkeuren verklaren nadat de 
effecten van levensfase, sociaal-econornische positie en woonlocatie zijn verdisconteerd (Driessen 
en Beereboom 1983: 102) . 

24. Driessen en Beereboom 1983: 99 . Met deze groepen kunnen de onderzoekers naar bun zeggen 42 % 
van de respondenten indelen. 
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4. TUD- EN GELDBUDGETTEN 

4.1. Inleiding 

"De mate waarin bewoners gebaat zijn bij een bepaald type woonmilieu dient voor 
al/es te warden afgemeten aan de mogelijkheden die dit milieu hen biedt voor een 
bij hun behoeften passende inrichting van hun /even van alledag. n 

(Van Engelsdorp Gastelaars 1984: 40) 

In de sociale geografie wordt onderzoek gedaan naar de temporeel-ruimtelijke 
ordening van woonhuishoudens, werkgelegenheid (zoals bedrijven) en voorzieningen. 
Met name gebeurt dit vanuit het perspectief dat met noodzakelijke dagelijkse 
verplaatsingen een hoeveelheid tijd, inspanning en geld gemoeid is. Verschillen 
tussen bewonerscategorieen worden uitgedrukt in verschillen in de besteding van 
tijd- en geldbudgetten. Aan uiteenlopende bestedingen van tijd- en geldbudgetten 
worden consequenties verbonden t.a. v. de mate waarin de betreffende groepen 
in verschillende woonmilieus gedijen. Dit maakt de tijd-geldbenadering tot een 
belangrijke theoretische stroming. 

In het tijd-geldonderzoek blijkt vooral voor de functionele component van woonmilieus 
een belangrijke rol te zijn weggelegd. Sociale en fysieke kenmerken van de 
woonomgeving worden in deze benadering dan ook voornamelijk belicht vanuit 
hun 'functionele' betekenis voor bewoners. De vraag of en zo ja in hoeverre dat 
een tekortkoming inhoudt, zal aan het eind van dit hoofdstuk worden behandeld. 

Het alledaagse leven als een choreografie van tijd en ruimte 

Bij Mommaas (1988) kan een boeiende verhandeling worden aangetroffen over 
de rol van de factor 'tijd' in het alledaagse !even. Het alledaagse pad van mensen, 
zo betoogt hij, bestaat uit een voortdurende reeks van tijd-ruimtelijk gesitueerde 
deelnames aan wisselende praktijken. Hierbij valt te denken aan het huishouden, 
het verkeer, het produktieproces, het winkelende publiek, de lokale sportclub, enz. 
De betekenis van de factor 'tijd' in dit alledaagse pad wordt door hem treffend 
ge'illustreerd met het volgende voorbeeld: "Zo moet een huisvrouw in de temporele 
ordening van de praktijken van haar dag niet alleen rekening houden met de temporele 
orde van het produktiesysteem (gegeven de noodzaak het huishouden afte stemmen 
op de arbeidstijden van de werkende !eden van het huishouden) maar ook met de 
temporele orde van het onderwijssysteem (zoals bemiddeld via de dee\name van 
de kinderen aan dat huishouden), de temporele orde van de kinderopvang, de 
temporele orde van de lokale middenstand etcetera." (Mommaas 1988: 55) 
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Mommaas wijst op het bestaan van een hierarchie van temporele ordes in iemands 
alledaagse leven. Naar zijn mening wordt in onze samenleving de tijdsindeling 
van mensen vooral gedomineerd door de wijze waarop zij in hun levensonderhoud 
voorzien, c.q. door hun 'verzorgingspositie' of'verzorgingsarrangement'. Hij ziet 
het alledaagse pad tegelijkertijd als onderdeel van een 'levenspad' of biografie. 
In sociaal opzicht wordt de temporele orde van een biografie met name gekenmerkt 
door de ordening naar aan verzorgingsarrangementen gerelateerde levensfasen. 
Een verandering van verzorgingspositie kan ingrijpende gevolgen hebben voor de 
organisatie van het alledaagse pad. 

Mommaas is van mening dat de praktijken en posities die op het alledaagse pad 
worden aangedaan in meer of mindere mate geinstitutionaliseerd zijn. Deze instituti
onele context is volgens hem van invloed op het verloop van de individuele alledaagse 
paden. In dit verband denkt hij bijvoorbeeld aan praktijken op het gebied van de 
ruimtelijke ordening, zoals de ruimtelijke spreiding van voorzieningen en van de 
werkgelegenheid of de loop van het openbaar vervoer en het verkeersnet. 
Hij wijst erop dat niet alle maatschappelijke instituties even relevant zijn voor de 
vormgeving van een ieders alledaagse pad. "De onmiddellijke relevantie van onderde
len van de institutionele context zal dus verschillen al naar gelang iemands ver
zorgingspositie, biografie, alledaagse pad, waarbij veranderingen in een van deze 
momenten op zijn beurt veranderingen teweeg kan brengen in de andere momenten 
en daarmee ook in de relevantie van onderdelen van de institutionele context." 
(Mommaas 1988: 59) De institutionele context is vol gens Mommaas te beschouwen 
als een 'mogelijkhedenstructuur' voor de vormgeving van het alledaagse pad. 

In Nederland is inmiddels een aardige hoeveelheid literatuur beschikbaar waarin 
verschillen in 'verzorgingspositie', en daarmee in beschikbaar tijdbudget, worden 
onderzocht op hun consequenties voor met name de functionele component van 
woonmilieus. Aspecten van de andere componenten worden in deze benadering 
meestal ook door een 'functionele' bril beschouwd. 
Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars lijken op dit terrein het meest omvangrijke 
werk te hebben geleverd. In Paragraaf 4.2. zal dan ook met name hun tijd-ruimte
onderzoek aan de orde worden gesteld. 

In het onderzoek van Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars, maar ook van andere 
onderzoekers, neemt de vraag welke groepen in welke woonmilieus het best gedijen 
een belangrijke plaats in. Hun gedachtengang wordt niet alleen gekenmerkt door 
het feit dat zij verschillen in ruimtegebruik toeschrijven aan verschillen in 'verzor
gingspositie', maar ook door het feit dat zij, evenals Stoppelenburg, aan het woon
milieu een 'belemmerende' of 'stimulerende' invloed op de door bewoners beoogde 
levenswijze toeschrijven. Dit is aanleiding om in paragraaf 4.3. aandacht te besteden 
aan onderliggende noties bij het tijd-ruimte-onderzoek. 
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4.2. Tijd-ruimte onderzoek bij Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars 

Inleiding 

Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars hebben vanuit het tijd-ruimte perspectief 
uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillen in leefwijzen, en daarmee corresponde
rende verschillen ineisen aan de woonsituatie, van verschillende bevolkingscatego
rieen (Vijgen c.s. 1986, 1991, 1992) . De auteurs beginnen hun beschouwingen 
steevast met de opmerking dat het Nederlandse bestand aan woonhuishoudens de 
laatste decennia in snel tempo diverser van samenstelling is geworden. Het 'traditicr 
nele gezinshuishouden' (buitenshuis werkende man, huisvrouw en een of meer 
kinderen) is volgens hen daarmee zijn eens zo dominante positie aan het verliezen. 

Zij veronderstellen dat mensen die in verschillende maatschappelijke situaties 
verkeren, bijvoorbeeld wat betreft de opbouw van het huishouden, de betrokkenheid 
bij het arbeidsproces, het inkomensniveau, enz., verschillende levenswijzen hebben. 
Op grond van deze verschillen in levenswijze worden verschillende eisen aan de 
woonsituatie gesteld. Bijgevolg verschillen deze mensen tevens in de mate waarin 
zij in onderscheiden woonmilieus gedijen. Bij de term 'woonsituatie' wordt door 
Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars gedacht aan zaken als het prijspeil, de uitrusting 
en lokatie van de woning en woonbuurt. 

In hun onderzoek besteden zij aandacht aan een drietal kenmerken van woonmilieus: 
* de dichtheid aan voorzieningen; 
* de lokatie t.o. v. het stadscentrum; 
* de kwaliteit (in de zin van hoedanigheid) van het woningbestand. 
Deze aspecten spelen een belangrijke rol in hun onderzoek naar negen bevolkingscate
gorieen in drie verschillende woonmilieus in het stadsgewest Amsterdam: een centraal
stedelijke woonwijk, een stadsrandwijk en een groeikern. 1 De onderzoekers hebben 
hun empirisch materiaal verzameld met behulp van de zgn. 'dagboekmethode', 
aangevuld met vraaggesprekken. De dagboekmethode behelst tijdsbestedingsonderzoek 
waarin de respondenten zelf hun bezigheden, met eventuele bijzonderheden, bijhouden 
in dagboekjes. 

Hun belangrijkste stelling luidt dat de verschillen in inrichting van deze milieus 
zich weerspiegelen in verschillen in bestaansmogelijkheden voor verschillende 
huishoudenstypen. Deze stelling vindt zijn neerslag in onderdelen van de 
probleemstelling van de auteurs . 
Bijvoorbeeld: "In hoeverre worden de onderscheiden typen huishoudens in hun 
levenswijzen belemmerd dan we! gestimuleerd door de hoedanigheid van hun 
woonsituatie nabij een stadscentrum, aan de stadsrand dan we! in een groeikern; 
en hoe verhouden deze milieu-effecten zich tot de woonwensen en verhuisvoornemens 
van de onderscheiden bewonerskategorieen?" (Vijgen c.s. 1991: 6) 
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Tijd en geld 

Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars zijn, evenals Stoppelenburg, van mening 
dat ter verklaring van gedragsverschillen tussen mensen indicatoren als sociale 
klasse, inkomen, opleidingsniveau en gezinsfase tegenwoordig een dee! van hun 
zeggingskracht verloren hebben. Stoppelenburg kwam vervolgens terecht bij 
verschillen in 'levensstijl' en 'waardenorientatie' van mensen. 
Volgens Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars moeten verschillen tussen huishoudens 
echter toegeschreven warden aan verschillen in de besteding van het 'tijd-geld'budget 
(Vijgen c.s. 1986: 17). Deze besteding van het tijd-geldbudget hangt in hun ogen 
samen met de 'sociaal-demografische positie' van een huishouden. 

Als onderscheidende criteria voor de 'sociaal-demografische positie' zien zij: 
* het aantal volwassenen in een huishouden (1 of 2); 
* de aan- of afwezigheid van kinderen; 
* de leeftijd (een indicatie van jong of oud). 
Met de factor 'tijd' doelen zij op de beschikbare hoeveelheid, naar eigen keuze 
in te delen, uren. Deze zou hoofdzakelijk bepaald warden door de (eventuele) 
participatie op de arbeidsmarkt. Hun aandacht gaat vooral uit naar de tijdsbeste
dingscategorieen 'huishoudelijk werk', 'verplaatsingen' en 'vrije tijd'. De factor 
'geld' staat voor het per lid van een huishouden beschikbare inkomen. De invloed 
van de factoren 'tijd', 'geld' en 'sociaal-demografische positie' op de dagelijkse 
leefwijze en behoeften is door Vijgen c.s. vormgegeven in een aantal hypothesen. 

Tijdbudget 

Zij geven enkele voorbeelden van hypothetische gedragsverschillen die toegeschreven 
kunnen warden aan de relatie 'sociaal-demografische positie' en 'tijd': 
* Alleenwonenden ontberen de mogelijkheden tot taakverdeling binnen het eigen 

huishouden. Dat kan aanleiding geven tot gebruik van tijdbesparende strategieen. 
* Voor (vooraljongere) alleenstaanden zaJ de behoefte aan sociaal contact resulteren 

in een uithuizig vrijetijdspatroon. Hiervoor zijn ontmoetingsplaatsen nodig (cafes, 
disco's) alsmede de aanwezigheid van andere sociaal vertier zoekende 'soortgeno
ten'. 

* De aanwezigheid van kinderen brengt een grate hoeveelheid huishoudelijke arbeid 
met zich mee, waardoor een geringere hoeveelheid vrije tijd voor de ouder(s) 
overblijft. De 'kinderverzorging' impliceert tevens een versnippering van de 
vrije tijd en daarmee een verkleinde actieradius. Buurt en buren spelen in dit 
verband een relatief grate rol. 

* De aanwezigheid van kinderen veronderstelt dat veel van de vrije tijd met de 
kinderen wordt doorgebracht ('gezinsgerichte leefstijl'): in en rond de eigen 
woning en in de 'openlucht'. Woning en woonomgeving dienen dit uiteraard 
wel mogelijk te maken . 
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De belangrijkste hypothese van Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars heeft evenwel 
betrekking op de invloed van het aandeel betaald werk, binnen het totale tijdbudget 
van een huishouden, op de invulling van de rest van de tijdsbesteding. Hun hypothese 
luidt dat "huishoudens met een hoog aandeel beroepsarbeid zullen trachten hun 
resterende tijd zoveel mogelijk te 'beschermen', vrij te houden . Zij kunnen daartoe 
veranderingen aanbrengen in zowel hun huishoudelijke activiteit, in hun verplaatsings
gedrag als in hun vrije tijds~esteding." (Vijgen c.s. 1986: 18) 

Strategieen ter vergroting van de hoeveelheid vrije tijd 

De auteurs achten een aantal strategieen denkbaar teneinde de hoeveelheid vrije 
tijd te vergroten (Vijgen c.s. 1986: 18 e.v.): 

T.a.v. de huishoudelijke arbeid2 

* Het 'monetariseren' van taken, d. w.z. "het tegen betaling uitbesteden van werk
zaamheden aan personen of instellingen buiten de eigen huishouding. Monetarise
ring komt neer op het inwisselen van geld tegen vrij te besteden tijd, en vormt 
daarmee in feite de tegenpool van betaalde arbeid." (Vijgen c.s. 1991: 94) Binnen 
de woning is dit mogelijk door het inhuren van 'hulp in de huishouding', kinderop
pas, de aanschaf van tijdbesparende apparatuur (afwasmachines, magnetronovens 
enz.). Buiten de woning kan gebruik gemaakt worden van creches, glazenwassers, 
wasserettes, restaurants ('monetarisering van de voedselvoorziening'; Vijgen 
c.s. 1991: 99), garages enz. De auteurs wijzen op de daartoe noodzakelijke 
bereikbaarheid van deze voorzieningen. 

* Het afschaffen van taken en daarmee het veiwijderen van de bron van huishoude
lij ke arbeid (zoals het uit- of afstellen van het moment van kinderen krijgen en 
het verkiezen van een compacte, gemakkelijk te onderhouden woning). 3 

* Het combineren of sneller uitvoeren van taken, hetgeen met enige normverlaging 
ten aanzien van schone ramen, gestreken kleding en dergelijke gepaard kan gaan. 

* Het delen van taken met andere individuen of huishoudens . 
Zo vergt samenwonen niet tweemaal zoveel tijdsinvestering in huishoudelijke 
arbeid in vergelijking tot een persoon. Ook met andere huishoudens kunnen 
dergelijke onbetaalde vormen van taakverdeling bestaan, zoals bijvoorbeeld 
informele 'kookgroepen' (met name bij alleenstaanden en alleenstaande ouders; 
dit vereist overigens een woonomgeving met een zekere concentratie van 
'soortgenoten'; Vijgen c. s. 1991 : 97, 100). 

* Het uitsparen van tijd op werkdagen is mogelijk door taken te herordenen of 
in de tijd te verplaatsen (in het weekend boodschappen doen of schoonmaken) . 
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T. a. v. verplaatsingen 

* Het monetariseren van vervoer (d.w.z. het gebruik maken van snellere, maar 
tevens duurdere, vervoermiddelen als auto, taxi en vliegtuig). 

* Het afschaffen van verplaatsingen. Dit kan bijvoorbeeld door te midden van 
dicht opeengepakte voorzieningen van allerlei soort te wonen. Of door bepaalde 
bezigheden af te schaffen. 

* Het combineren van trips ('kettingverplaatsingen' of 'multi-purpose trips': niet 
voor elke afzonderlijke bezigheid van huis gaan; Vijgen c.s. 1991: 199). 

* Het delen van verplaatsingen met anderen die in het bezit zijn van snellere 
middelen van transport. 

* Het in de tijd herordenen van verplaatsingen. "Bij uitstel van taken gebeurt 
automatisch ook de bijbehorende verplaatsing later. "4 Verplaatsingen (met hun 
activiteit) kunnen ook worden uitgesteld tot een moment waarop een meer tijdbe
sparend vervoermiddel beschikbaar is. 

T.a.v. de aard van de vrijetijdsbesteding 

* Het afschaffen van bepaalde (en wel de minst geambieerde) vrijetijdsactivitei ten. 
In zo'n geval zal de vrije tijd een actiever en intenser karakter hebben. 

* Het 'nuttige' met het 'aangename' verenigen (zoals uit eten gaan). 

Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars wijzen erop dat 'tijdbesparen door monetari
seren' afhankelijk is van de beschikbare financiele middelen. Blokland stelt hetzelfde: 
"Tijd is geld en dat krijgt voor degenen die ten koste van een stukje inkomen vrije 
tijd "kopen" een duidelijke betekenis. Het zijn vooral de hogere inkomens- en 
opleidingsgroepen die hiervan gebruik (willen) maken ( ... ). " (Blokland 1981: 27) 
Ook het omgekeerde is volgens Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars voorstelbaar, 
waarbij huishoudens met weinig inkomsten taken kunnen 'demonetariseren' (zoals 
doe-het-zelven of zelf kleding maken; Vijgen c.s. 1986: 20). 

Enkele van de door Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars naar voren gebrachte 
strategieen om de hoeveelheid vrije tijd te vergroten zijn ook aan te treffen in een 
studie van Bouwmeester en Zuidema (Tijdruimtepatronen van huishoudens en 
woonlokatiekeuzegedrag; Bouwmeester c. s. 1985). Hun context is evenwel breder 
en heeft betrekking op het gehele tijd-ruimtepatroon. 
Bouwmeester c.s. noemen, naast strategieen die betrekking hebben op 'verplaatsingen' 
en de 'aard van de vrijetijdsbesteding', het 'aanpassen van het locatiegedrag' als 
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strategie die de keuzemogelijkheden in het tijdruimtepatroon kan doen vergroten. 
Bij Vijgen c.s. is deze strategie veiwoord onder 'het afschaffen van verplaatsingen'. 
Volgens Bouwmeester c.s. komen in principe alle activiteiten voor relocatie in 
aanmerking: 
* de locaties van vrijwillige activiteiten buitenshuis; 
* de locaties van noodzakelijke activiteiten buitenshuis; 
* de woonlocatie zelf. 
Het kiezen voor een aanpassing van de woonlocatie betekent een verhuizing. 

Geld budget 

De hoogte van het vrij besteedbare inkomen~ van een huishouden hangt volgens 
Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars niet alleen af van de absolute hoogte van 
het huishoudeninkomen, maar ook van de wijze van budgettering. Zij onderscheiden 
daarin twee uitersten: 

* Een keuze voor hoge vaste lasten (zoals woonlasten) 
Teiwille van een comfortabele woning wordt een relatief laag vrij besteedbaar 
inkomen voor lief genomen. In termen van tijd/geld kenmerkt dit gedrag zich door 
een grote tijdsinvestering in het huishouden alsmede een noodzakelijke voorkeur 
voor goedkope of gratis vormen van vrijetijdsbesteding . Dit budgetteringspatroon 
lijkt volgens de auteurs vooral toepasbaar op gezinshuishoudens. 

* Een keuze voor een zo hoog mogelijk vrij besteedbaar inkomen 
Dit impliceert !age vaste lasten, zoals een goedkope woning en geen (noodzaak 
van een) auto. Voorts lijkt, aldus de auteurs, het wonen in een rijk voorzien milieu 
noodzakelijk. Zij achten dit patroon vooral bij sommige opkomende bevolkingsgroepen 
gangbaar. 

Ten aanzien van de besteding van het 'vrij besteedbare inkomen', wordt door Vijgen 
en Van Engelsdorp Gastelaars onderscheid gemaakt tussen 'individuele' en, door 
hen zo genoemde, 'huishoud-collectieve' aanschaffen. Het eerste type uitgaven 
is afhankelijk van de huishoudengrootte (zoals uitgaven aan openbaar vervoer, re
staurant- en bioscoopbezoek). Het tweede type is daarvan niet of slechts in geringe 
mate afhankelijk (zoals woonruimte, een wasmachine, auto enz.). 
De auteurs zijn van mening dat een en ander duidelijk gevolgen heeft voor zowel 
het activiteitenpatroon als het ruimtegebruik. Zij stellen dat huishoud-collectieve 
uitgaven doorgaans duurzame goederen lijken te betreffen, waarvan het vruchtgebruik 
zonder tussenkomst van buitenstaanders wordt genoten. Voor grote huishoudens 
is dit relatief voordelig. Individuele uitgaven daarentegen betreffen in het algemeen 
eenmalige consumptiegoederen en impliceren naar verhouding vaak het gebruik 
van dienstverlenende instellingen buiten de eigen woning. Voor kleine huishoudens 
zijn deze uitgaven relatief voordelig. 
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Sociaal-demografische positie 

Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars achten de aan- dan wel afwezigheid van een 
volwassen huisgenoot van grote invloed op de besteding van de vrije tijd. Wanneer 
een mogelijke bron van menselijk contact niet binnenshuis voorhanden is, moet 
het elders worden gezocht. Zij veronderstellen dan ook dat hetgeen de woonomgeving 
op sociaal gebied te bieden heeft voor partnerloze huishoudens verhoudingsgewijs 
van groot belang is. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan de aanwezigheid 
van publieke -stedelijke- ontmoetingsplaatsen maar ook aan de samenstelling van 
de plaatselijke bevolking. Met dit laatste doelen zij op 'lotgenoten' (alleenstaanden 
resp. alleenstaande ouders). 6 In het geval van relatief ongebonden alleenstaanden 
kunnen dergelijke trefpunten volgens hen ook in de omgeving van het werk- of 
studie-adres gesitueerd zijn. Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars stellen dat het 
hebben van kinderen duidelijk beperkingen oplegt aan de bewegingsvrijheid van 
de ouders. Huishoudens met kinderen (waarbij het al dan niet alleenstaande ouders 
betreft) hebben volgens de auteurs een relatiefbeperkte orientatie op de buitenwereld. 

Tot dusver hebben Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars de leefwijze van huishoudens 
in verband gebracht met factoren die te maken hebben met de mate van 
arbeidsmarktparticipatie, de aan- of afwezigheid van een partner en de aan- of 
afwezigheid van kinderen. Al deze condities beperken volgens hen het aantal 
mogelijke gedragsaltematieven en daarmee tevens het aantal passende woonmilieuty
pen. Daamaast, zo stellen zij, is een richtsnoer voor gedrag en ruimtelijke preferenties 
te vinden in de persoonlijke smaak, waarden en normen. 

Leefstijl 

De auteurs zijn van mening dat de hoeveelheid speelruimte, die voor de eigen 
voorkeuren van de onderscheiden bevolkingscategorieen beschikbaar is, afhangt 
van hun bestaanscondities. Zij veronderstellen dat de 'persoonlijke' voorkeuren 
van mensen doorgaans nauw samen zullen hangen met hun positie in de gezins
en carrierecyclus. Het kan in dit verband zowel gaan om de momentane positie 
van het huishouden als om een geambieerde positie. Onder verwijzing naar W. 
Bell maken de schrijvers een onderscheid tussen 'careerists', 'familialists' en 
'consumers' (Vijgen c.s. 1991: 207). 

De 'careerists' zijn niet alleen in hun werk maar ook in hun vrije tijd sterk gericht 
op activiteiten en contacten die voortkomen uit hun huidige of toekomstige loopbaan. 
Van de door hen onderzochte negen bevolkingscategorieen rekenen Vijgen en Van 
Engelsdorp Gastelaars alle beroepsmatig actieve personen, met uitzondering van 
de werkende senioren, maar met inbegrip van de alleenstaande starters en dfe huis
en bijstandsmoeders, die serieus een werkkring beogen, tot de leefstijlgroep 
'careerists'. 
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De 'familialists' zijn sterk gericht op het gezinsleven met alle daaraan gerelateerde 
vormen van gedrag. Tot deze leefstijlgroep rekenen de auteurs alle huishoudens 
met kinderen alsmede dat deel van de tweeverdienende stellen, dat die stap overweegt. 

De 'consumers' laten in hun vrije tijd uitsluitend persoonlijke recreatieve voorkeuren 
tell en. 7 

In de praktijk zullen volgens de auteurs allerlei mengvormen van deze drie typen 
worden aangetroffen. T .a.v. het belang van de dimensie 'leefstijl' wordt door Vijgen 
en Van Engelsdorp Gastelaars de volgende conclusie getrokken: "In de meeste 
gevallen voeren dergelijke leefstijlverschillen dus slechts tot een versterking van 
de reeds bestaande, functionele dan wet sociale, behoefte aan een stedelijke dan 
wel suburbane woonomgeving dan wet van de ambivalentie daarin. "8 Met andere 
woorden, de onderzoekers zijn van mening dat de dimensie 'leefstijl' in feite niets 
toevoegt. 9 

Interpretatie van gedrag 

Alvorens de bevindingen en conclusies uit het empirisch onderzoek van Vijgen 
en Van Engelsdorp Gastelaars weer te geven, is het van belang te wijzen op hun 
opvatting dat het tijd-ruimtelijke leefpatroon van elk van de door hen op basis van 
de criteria 'tijdbudget', 'geldbudget' en 'sociaal-demografische positie' gedefinieerde 
huishoudenstypen (in principe) eenduidig is. 
Dit houdt in dat in het geval het door de auteurs veronderstelde gedrag van een 
hu.ishouden, behorend tot een onderscheiden huishoudenstype, niet wordt aangetroffen, 
het betreffende woonmilieu daarvoor verantwoordelijk wordt geacht: "Wanneer 
bekend is dat een bepaalde bevolkingsgroep voorkeur heeft voor bepaalde vormen 
van gedrag (gepensioneerde mannen vissen veel) maar in woonmilieus waar de 
benodigde voorziening weinig voorhanden is, opvallen door de afwezigheid van 
die activiteit (in Limburg wordt weinig gevist) kan slechts een conclusie worden 
getrokken (zij vissen niet omdat zij dat in hun omgeving niet kunnen, en nfet omdat 
ze het niet zouden willen) . " (Vijgen c.s. 1986: 21) 

Een en ander heeft er bij Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars toe geleid dat in 
het rapport "Een gevarieerd bestaan" (Vijgen c.s. 1991) de aantallen respondenten 
uit de drie onderscheiden woonmilieus door middel van weging zijn gecorrigeerd. 
Op deze wijze tellen respondenten uit naar verhouding ondervertegenwoordigde 
woonomgevingen wat zwaarder mee, die uit oververtegenwoordigde gebieden wat 
minder. Volgens de auteurs weegt zodoende de invloed van elke bewonersgroep 
uiteindelijk even zwaar. 10 Een en ander houdt tevens in dat de auteurs in de 
rapporten van 1986 en 1991 uitsluitend gelnteresseerd zijn in gedragsverschillen 
tussen de negen huishoudenscategorieen en niet in verschillen binnen elke categorie 
afzonderlijk. 
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Verschillen in leefwijze binnen de onderscheiden huishoudensgroepen zijn we! aan 
de orde in het rapport "Centrum, stadsrand, groeikern" (Vijgen c.s. 1992). 
In deze rapportage worden dergelijke verschillen vanuit het perspectief van een 
stimulerende dan we! belemmerende invloed van het woonmilieu op het gedrag 
van huishoudens belicht. 11 Maar ook hier zijn de auteurs vooral geinteresseerd 
in het groepsgemiddelde. 12 

De interpretatie van (waargenomen) vormen van gedrag is onderdeel van een 
problematiek die in de volgende paragrafen uitgebreid aan de orde zal worden gesteld. 
Het gaat om de vraag of en zo ja in hoeverre geconstateerde verschillen in gedrag 
tussen personen toegeschreven dienen te worden aan verschillen in kenmerken van 
deze mensen of aan verschillen in kenmerken van woonmilieus. 

Wie hoort waar 

Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars geven een beschouwing over het tijd-ruimtelijk 
leefpatroon van de door hen onderscheiden groepen op basis van de verschillen 
in verzorgingspositie en de beschikbare hoeveelheden tijd en geld. 
De verschillende bewonerscategorieen worden als volgt geprofileerd: 

De nieuwe huishoudenstypen 

Een hoge arbeidsmarktparticipatie en de afwezigheid van een partner geven beide 
aanleiding tot een stedelijk behoeftepatroon. Alleenstaanden en in mindere mate 
kinderloze tweeverdieners zoeken hun vermaak en gezelschap veelal buiten de deur 
en besteden relatief veel tijd in openbare gelegenheden met een kosmopolitisch 
karakter. 

De afwijkingen in leefwijze van de nieuwe huishoudenstypen ten opzichte van het 
traditionele patroon brengen een andersoortige behoefte aan voorzieningen met 
zich mee. De onderzoekers concluderen dat huishoudens met een zwaarder dan 
gebruikelijke arbeidsmarktparticipatie (zoals werkende alleenstaanden, alleenstaande 
ouders en tweeverdieners met of zonder kinderen) een groot belang hebben bij 
verplaatsingen die zo weinig mogelijk van hun schaarse tijd opeisen. Dit vereist 
dat alle in de loop van het alledaagse bestaan te bezoeken adressen in de nabijheid 
van hun thuisbasis zijn gelegen, alsmede een onderlinge nabijheid kennen. 

Indien de nieuwe huishoudentypen, in het bijzonder werkende alleenstaanden, in 
buitenwijken en suburbs wonen, dan is dit, aldus de onderzoekers, funest voor 
hun leefwijze. 13 Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars concluderen voorts dat 
vooral onder de drukstbezette bewonersgroepen uit Amsterdam-Oud Zuid standplaats
overwegingen (het voorzieningenaanbod van de buurt zelf en de temporeel-ruimtelijke 
locatie ten opzichte van de binnenstad) zwaarder wegen dan de verblijfskwaliteiten 
van het woningbestand ter plaatse. 
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Tweeverdieners 

Tweeverdieners hebben, gezien de mogelijkheden tot taakverdeling, een wat minder 
uitgesproken stedelijk behoeftenpatroon dan werkende alleenstaanden en alleenstaande 
ouders. Zij kunnen zich daardoor een woonlocatie op enige afstand van de bestaande 
concentraties aan werkgelegenheid en voorzieningen permitteren. Volgens de auteurs 
groeit de potentiele afstand tot de stad naarmate de tijd-ruimtelijke taakverdeling 
tussen de beide partners asymmetrischer is. 

In het proefschrift van Droogleever Fortuijn ( 1993) is deze opvatting in een meer 
uitgebreide vorm terug te vinden. Met het o.a. ook aan Bell ontleende onderscheid 
tussen 'familism' en 'careerism' en het onderscheid tussen asymmetrische en 
symmetrische huishoudens 14

, komt de auteur in haar onderzoek tot het bestaan 
van drie sociaal-ruimtelijke typen wat betreft de tweeverdieners met kinderen: 

* Het stedelijke carrieregerichte type tweeverdienersgezin 
Voor deze huishoudens is een stedelijke locatie de ideale woonplek. Volgens 
Droogleever Fortuijn betalen zij een hoge prijs voor de door hen geambieerde 
(schaarse) combinatie van gunstige site- en situation-kenmerken. 

* Het suburbane asymmetrische type tweeverdienersgezin 
De auteur acht voor deze huishoudens een woonplek, die site- en situation-kwaliteiten 
combineert, ten enen male onbereikbaar. Het !age opleidings- en beroepsniveau, 
het gebrek aan carriereperspectieven en de geringe uurverdiensten (vooral van de 
vrouw) zijn hieraan debet. Deze huishoudens benadrukken volgens haar de verblijfs
kwaliteiten van het suburbane wonen en zij beschouwen suburbane gebieden als 
ideale woongebieden. 

* Het ambivalente symmetrische type tweeverdienersgezin 
Deze huishoudens lijken, aldus de auteur, het beste te passen in een rustige woonwijk 
aan de buitenkant van een niet te grote stad, waarbij zij aan een kleine stad in het 
Noorden, Oosten of Zuiden des lands denkt. 

Ambivalente groepen 

Indien de kenmerken 'hoge arbeidsmarktparticipatie' en/of 'afwezigheid van een 
partner' en 'aanwezigheid van kinderen' gecombineerd in een huishoudenstype 
voorkomen is er volgens Vijgen c.s. sprake van conflicterende behoeften en ambiva
lentgedrag. De instrumentele orientatie op de stad vanwege de arbeidsmarktpartici
patie en/of een sociale orientatie als gevolg van het partnerloos zijn conflicteert 
met de behoefte aan woonruimte in een suburbane omgeving door toedoen van 
de kinderen. 
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Gezinnen en senioren 

Alie huishoudens, met uitzondering van de jonge niet-gezinshuishoudens, stellen 
volgens Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars hoge eisen aan de grootte en de outil
lage (tuin, hobbyruimten) van de woning, gelet op de omvang van de binnenshuis 
doorgebrachte tijd. Dit duidt, aldus Vijgen c.s., voor de gezinshuishoudens en de 
senioren, gelet op de heersende woningmarktverhoudingen, in de richting van suburba
ne woonbehoeften. 
De ruimtelijke behoeften van volledige gezinnen zijn volgens de auteurs, wat de 
vrijetijdsbesteding betreft, eenduidig. De aanwezigheid van horeca en andere publieke 
uitgaansmogelijkheden in of nabij de woonomgeving zien zij niet bepaald als eerste 
vereiste. De onderzoekers achten evenwel in alle gevallen een behoefte aan gratis 
of goedkope vrijetijdsvoorzieningen, die (mede) voor kinderen geschikt zijn, 
aanwezig. Derhalve een verkeersveilige omgeving (dit impficeert de afwezigheid 
van werkgelegenheid en veel voorzieningen), speelgelegenheid buitenshuis, natuurlijke 
open lucht en andere kinderen om mee te spelen. 15 

Urbaan-suburbaan 

Een poging van Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars de negen onderzochte groepen 
ruimtelijk in te delen, leidt tot de volgende positionering: 

* Alleenstaande starters en alleenstaande werkers zijn eenduidig stedelijk. 

* Traditionele gezinnen en de (nog) werkende seniorenechtparen zijn eenduidig 
suburbaan. 

* De uitgetreden seniorenechtparen lijken volgens hen zelfs tot "buitengewestelijke 
verten ( ... ) te kunnen vlieden." (Vijgen c.s. 1991: 208) 

* De werkende alleenstaande ouders (relatief stedelijk), de tweeverdieners met 
en zonder kinderen en de bijstandsmoeders (relatief suburbaan) nemen een ambiva
lente tussenpositie in. Volgens de auteurs lijken de uiteindelijke voorkeuren van 
deze huishoudentypen vooral bepaald door hun -individuele- verwachtingen voor 
de toekomst. Voor de tweeverdienende stellen telt in dit verband het al dan niet 
koesteren van plannen tot gezinsvorming. Voor de beide onderscheiden typen 
tweeverdieners gaat het om de nog acceptabele mate van huishoudelijke asymme
trie. En voor de bijstandsmoeders speelt de visie op lotsverbetering door middel 
van economische zelfstandigheid dan wel traditionele partnerkeuze een rol. "In 
alle gevallen lijkt te gelden dat hoe groter het belang van de beroepsmatige 
activiteiten van de vrouw, des te stedelijker de orientatie van het huishouden 
in kwestie." (Vijgen c.s. 1991: 208) 
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4.3. 'Choises', 'Constraints' of 'Choises within constraints'? 

"Wanneer namelijk het relatieve aandeel van de gezinnen met jonge kinderen in 
de bevolking terugloopt -overeenkomstig de huidige demografische inzichten- zou 
ook de druk tot suburbanisatie kunnen verminderen. Dit betekent overigens niet 
perse, dat daarmee de groepen die stedelijk georii!nteerd zijn belangrijk verstetkl 
zullen worden. De groep typische 'stadsmensen' wordt immers voor een niet 
onaanzienlijk dee/ gevormd door een categorie die men als een maatschappelijke 
achterhoede zou kunnen aanduiden. Er moet rekening mee worden gehouden, dat 
het wensenpatroon van deze categorie belangrijke wijzigingen zal kunnen ondergaan 
in het kader van het maatschappelijk emancipatieproces. n 

(RPO 1974: 113) 

Inleiding 

Bij Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars blijkt de vraag naar de invloed van 
verschillen in woonmilieus op het leefpatroon van alledag een belangrijke plaats 
in te nemen. Deze vraag speelde ook reeds bij Stoppelenburg een grote rol. Het 
stellen van een dergelijke vraag impliceert dat men ter verklaring van sociaal gedrag 
van bewoners een verband veronderstelt met specifieke ruimtelijke (fysieke en 
functionele) kenmerken van het woonmilieu. Anders gesteld, onderzoekers, die 
dergelijke fysisch-deterministische opvattingen huldigen, zijn er op uit een causaal 
verband aan te tonen tussen fysiek-ruimtelijke kenmerken en gedragskenmerken: 
het niet aantreffen van door de onderzoekers verwacht gedrag bij bepaalde !eden 
van een groep, dient (eenduidig) aan materieel-ruimtelijke omstandigheden 
toegeschreven te worden. Dat Vijgen c.s. en Stoppelenburg met hun opvattingen 
niet alleen staan moge blijken uit verschillende andere studies . . 

Fysisch-deterministische opvattingen 

Het stelligst lijkt Huigen in zijn proefschrift "Binnen of buiten bereik?" (Huigen 
1986) Huigen is op zoek naar de inperkende factoren voor het gedrag in tijd en 
ruimte van bewoners van perifere landelijke gebieden, zoals Zuidwest-Friesland. 
Op basis van de tijdsbesteding aan verschillende 'activiteiten' (arbeid, onderwijs, 
kinderen verzorgen en huishoudelijk werk) heeft hij de door hem onderzochte 
respondenten in een aantal 'maatschappelijke groeperingen' ingedeeld. 

Huigen is vooral ge"interesseerd in de mate waarin een bepaald tijdbestedingspatroon 
een inperking vormt voor de deelname aan (keuze)activiteiten buitenshuis. Daartoe 
maakt hij onderscheid tussen keuzeactiviteiten (zoals uitgaan), noodzakelijke 
activiteiten (zoals slapen en persoonlijke verzorging) en taakactiviteiten (arbeid, 
onderwijs, huishoudelijk werk, boodschappen, en kinderen). Na bestudering van 
de dagelijkse tijdsbesteding en het dagelijkse ruimtelijke- en verplaatsingsgedrag 
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komt hij tot de conclusie dat vooral de werking van fysieke eigenschappen, 
voortkomend uit het feit dat mensen biologische wezens zijn, de mogelijkheden 
om andere activiteiten te verrichten aanzienlijk inperken. De niet-werkende mannen 
blijken volgens hem, evenals de gepensioneerden, de meeste mogelijkheden te hebben 
om aan keuzeactiviteiten buitenshuis deel te nemen. Hoewel de bewoners, aldus 
Huigen, het wonen in Zuidwest-Friesland over het algemeen positief blijken te 
waarderen, meent hij toch te moeten concluderen "dater in de perifere landelijke 
gebieden wel degelijk sprake is van een bereikprobleem ." (Huigen 1986: 244) 

Een ander voorbeeld is het rapport "Van hot naar her" (Droogleever Fortuijn c.s. 
1987) waarin verslag wordt gedaan van onderzoek naar het alledaagse !even van 
enkele 'nieuwe huishoudens', alsmede naarde betekenis van de sociaal-ruimtelijke 
omgeving (in de zin van mogelijkheden en beperkingen) voor de beoogde levenswijze. 
De volwassen leden van deze huishoudens combineren inkomensverwerving en 
huishoudelijke taken. 

Het onderzoek van Droogleever Fortuijn c.s. richt zich op drie huishoudenstypen 
(tweeverdieners metjonge kinderen, alleenstaande ouders en gescheiden alleenwo
nenden; alien in de leeftijdsklasse 25-44 jaar) in 2 contrasterende milieus (Haarlem 
enerzijds en Enkhuizen/Stede Broec -de polder Grootslag- anderzijds). 
De onderzoekers hebben bewust huishoudens geselecteerd die recentelijk een verande
ring in verzorgingspositie hebben meegemaakt, zeals het verlies van een partner 
of de geboorte van een kind. Zij veronderstellen dat dergelijke respondenten zich 
tamelijk bewust zijn van de veranderingen die een dergelijke verschuiving in 
verzorgingspositie teweeg heeft gebracht. Aldus hopen de onderzoekers de eventuele 
problemen die men is gaan ondervinden om het gewenste activiteitenpatroon te 
realiseren, op het spoor te komen. 

Op basis van de criteria 'lokale' of 'bovenlokale' orientatie en het 'al dan niet combi
neren van taken' komen de auteurs tot een viertal te oriderscheiden typen. De mensen 
met de dagelijkse zorg voor kinderen blijken op grond van hun beschikbare tijd
geldbudgetten in drie groepen te verdelen: veel geld/weinig tijd, weinig geld/veel 
tijd en weinig geld/weinig tijd. De schrijvers zijn van mening dat de mogelijkheden 
van een na te streven tweeverdienerschap in Haarlem in het algemeen groter zijn 
dan in Enkhuizen/Stede Broec (vanwege relatief veel en hoogwaardige en part-time 
te verrichten nabijgelegen werkgelegenheid)16

• Vrouwen in Enkhuizen/Stede Broec, 
wier mannen een full-time baan hebben, of waarvan de mannen als zelfstandige 
op de eigen zaak zijn, en die zelf thuis de administratie verzorgen of 's avonds, 
's nachts of in het weekend werken, hebben volgens de auteurs slechts twee 
mogelijkheden: "Of ten koste van veel tijd, geld en moeite ver van huis werken, 
kinderen uitbesteden, op bezoek gaan en samen met anderen iets ondernemen of 
thuis zonder baan en zonder hulp van anderen een !even in isolement doorbrengen." 17 
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Betekenisgeven en ervaren 

Dat er waarschijnlijk eerder sprake is van het feit dat hetzelfde woonmilieu voor 
verschillende mensen een verschillende betekenis kan hebben, kan opgemaakt worden 
uit het rapport "Het tijd-ruimtegebruik in drie Usselmeerpolders, dee! I" (1984) 
van Hoekstra. Bij Hoekstra staat ook de vraag naar de invloed van het woonmilieu 
centraal. Hij heeft onderzocht of de materieel-ruimtelijke verschillen tussen de 
Wieringermeer, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland van invloed zijn op 
het tijd-ruimtegebruik van individuen en groepen die in deze polders wonen. Op 
basis van zijn onderzoek komt hij tot de conclusie dat lokatiegebonden variabelen 
geen duidelijke invloed hebben op de activiteiten van de bewoners van de 
verschillende poldergebieden. 18 

Ten Bense! voegt in zijn verslaglegging van hetzelfde onderzoek (Het tijd-ruimtege
bruik in drie Usselmeerpolders, dee! II; Ten Bense! 1984) de dimensie van 'ervaren' 
en 'gewenning' toe. Deze doet denken aan een van de door Tazelaar onderscheiden 
reacties van bewoners op ervaren tekorten in het leefmilieu. Ten Bensels probleem
stelling is t. o. v. Hoekstra uitgebreid met het 'ervaren' van de ruimtelijke bestaans
voorwaarden door de bewoners in kwestie. 
Ten Bense! is in deze onderneming, naar zijn zeggen, nauwelijks geslaagd. Volgens 
hem laat de houding van individuen en groepen ten opzichte van plaatselijke 
'constraints' zich, ook in sociale zin, niet eenvoudig als een onafhankelijke factor 
( c.q. variabele) isoleren, zodat deze vervolgens kan worden aangewezen als 
richtinggevend voor het waargenomen tijd-ruimtegedrag. Hij concludeert dat in 
ieder geval bij het zoeken naar een verband tussen het ervaren van de ruimtelijke 
situatie waarin iemand zich bevindt en het waargenomen gedrag een plaats moet 
worden ingeruimd voor, wat hij noemt, de factor 'gewenning'. Ten Bense! doelt 
hiermee op het aanpassingsmechanisme waarover mensen beschikken. 

Het bestaan van verschillende opvattingen aangaande het al dan niet aan het woonmi
lieu kunnen toeschrijven van inperkende en stimulerende invloeden, kan verstrekkende 
gevolgen hebben voor de advisering van beleidsmakers, met taken op het terrein 
van woonmilieudifferentiatie. 19 Tegen deze achtergrond is het noodzakelijk aandacht 
te besteden aan de verschillende theoretische stromingen die in de tijd-ruimtetheorie 
bestaan. 

Verschillende stromingen 

Van het bestaan van verschillende stromingen in de tijd-ruimtetheorie wordt door 
meerdere auteurs melding gemaakt.20 Het tijdbestedingsonderzoek heeft een lange 
traditie, die tot ver in de vorige eeuw teruggaat. 
Eerst in de jaren zestig worden de tijdbestedingsstudies vanuit de geografische hoek 
uitgebreid met aandacht voor het met de tijdsbesteding gepaard gaande gebruik 
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van ruimte (zie bijvoorbeeld Blaas en Vidakovic 1982: 408; Hoekstra 1984: IO; 
Vidakovic 1988: 55; Blaas 1989: 35). 
Blaas en Vidakovic wijzen erop dat het tijd-ruimte-onderzoek niet gebaseerd is 
op een consistente theorie. De criteria voor de te onderscheiden stromingen zijn 
volgens hen dan ook niet te ontlenen aan verschillen in theoretisch-paradigmatische 
posi ties .131aas c. s. zij n van meni ng dat een scheidslij n kan worden getrokken tussen 
onderzoekers die gei"nteresseerd zijn in de positieve detenninanten van gedrag (door 
hen de 'behavioristische' stroming genoemd) en onderzoekers die de negatieve 
gedragsdeterminanten vooropstellen. 

Hiigerstrand 

De laatste stroming, 'tijdgeografie' genoemd, is ontstaan rond Hiigerstrand in Zweden 
(Lund). De vraag naar belemmerende invloeden van het woonmilieu op het gedrag 
van mensen, welke in het Nederlandse tijd-ruimte-onderzoek w'n belangrijke plaats 
inneemt, lijkt in sterke mate gevoed door bepaalde opvattingen van Hiigerstrand. 
Hierbij moet aangetekend worden dat in het Nederlandse onderzoek Jang niet altijd 
expliciet naar Hiigerstrand verwezen wordt. Desondanks werkt een uiteenzetting 
van zij n opvattingen verhelderend omdat zichtbaar wordt gemaakt dat een 'nonnering' 
zijn intrede doet. Met het stellen van normen komt de betekenis van het woonmilieu 
voor mensen in een ander Iicht te staan. 
V oor een beschouwing van Hiigerstrands visie zal met name gebruik worden gemaakt 
van publikaties van Vidakovic (1988) en Blaas ( 1989). 

In de benadering van Hiigerstrand wordt een centrale plaats ingenomen door de 
stelling dat het dag- (en levens)pad van mensen, vanwege de werking van allerlei 
beperkingen, altijd binnen bepaalde tijd-ruimtegrenzen ('prisma's' genoemd) moet 
blijven. In de woorden van Vidakovic: "Deze grenzen bepalen de mogelijk.heden 
voor het verwezenlijken van verschillende individuele activiteitenprogramma's." 
(Vidakovic 1988: 69) Kortom, door beperkte tijd-ruimtelijke mogelijk.heden blijven 
bepaalde (potentiele) vormen van gedrag buiten het bereik van mensen. Het is 
Hiigerstrand te doen om dergelijke vormen van non-behaviour. 

Blaas geeft ter toelichting het voorbeeld van toenemende onderverzorging in extra
urbane gebieden: Hiigerstrand zou wijziging in dergelijke tijd-ruimtelijke situaties 
willen aanbrengen door bijvoorbeeld aangepaste vervoersstelsels, andere 
functiespreidingen of andere openstellingstijden (Blaas 1989: 30). Vidakovic wijst 
in dit verband op de maatschappelijke geengageerdheid van Hiigerstrand ter verklaring 
van diens interesse in 'constraints' en de uitwerkingen ervan op het gedrag : "Het 
aanbod van 'onderdelen van leefbaarheid' moet voldoende, en binnen tijd-ruimte
bereik van mensen zijn, zodat ieder lid van de samenleving verzekerd is van een 
gelijkelijk aandeel in 'lucht, wonen, werk, diensten, informatie, sociale contacten, 
recreatie, vervoer'." (Vidakovic 1988: 69) 
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Hagerstrand onderscheidt drie soorten constraints: 

* Capability constraints 
Deze beperkingen zijn een gevolg van de biologische constructie van de mens (waarbij 
gedacht kan worden aan slaap, voeding, plaatsgebondenheid) . 

* Coupling constraints 
Het is vaak noodzakelijk dat mensen in 'gezelschap' van anderen verkeren. Ook 
zijn mensen afhankelijk van machines en van materialen om te kunnen produceren 
en consumeren. "Dit betekent dat de 'paths' door de tijd-ruimtekubus van een aantal 
individuen althans gedeeltelijk dienen samen te vallen tot zgn. 'bundles' ( ... ). " 
(Hoekstra 1984: 12) 

* Authority constraints 
Hiermee wordt gedoeld op onderdelen van het tijd-ruimtestelsel die niet voor een 
ieder op elk moment vrij toegankelijk zijn, bijvoorbeeld als gevolg van eigen
domsrechten. Hoekstra geeft als voorbeeld het huis van een ander. 

In de opvatting van de Lund-school is manifest gedrag van mensen onder invloed 
van deze beperkingen tot stand gekomen, zodat het geen zin heeft wensen van mensen 
te verzamelen of hun gedrag met behulp van bijvoorbeeld de dagboekmethode te 
meten. Hagerstrand zet zich dan ook af tegen de 'behavioristische' opvatting dat 
manifest gedrag op vri je keuze en preferenties zou berusten en dat dit gemanifesteerde 
gedrag vervolgens tot norm zou kunnen worden verheven (Blaas 1989: 35). 
De 'tijdgeografie' of 'non-behavioristische' stroming stelt daarentegen beperkingen, 
opties en normen centraal. Dat is cruciaal voor deze benadering. Met deze beperkin
gen, opties en vooral normen zijn onderzoekers in staat verschillende tijd-ruimtesitua
ties te benoemen waarin een gedrag mogelijk en onmogelijk is. Deze normen hebben 
betrekking op de levensomstandigheden van het individu. Blaas vermeldt in dit 
verband dat de 'toegang tot' voor Hagerstrand een leefbaarheidsnorm vormt (Blaas 
1989: 29). Het invoerbestand in het model van Hagerstrand wordt derhalve 
gekenmerkt door normatief vastgestelde behoeften en constraints. 

Deze eenzijdige aandacht voor constraints is van verschillende kanten bekritiseerd 
(zie Blaas 1989: 15; 32 e .v.). Hoekstra wijst erop dat in de benadering van de 
Zweedse school een belangrijkdeel van het menselijk handelen buiten beschouwing 
blij ft. Hij doe It op de situatie dat, indien een bepaalde activiteit binnen een bepaalde 
afstand en binnen een bepaald tijdbestek te veiwerkelijken valt, daarmee nog geenszins 
gezegd is dat die activiteit ook daadwerkelijk plaatsvindt. Hoekstra acht het dan 
ook van belang te onderkennen dater binnen de aangeboden mogelijkheden en/of 
opgelegde beperkingen sprake is van een veelal nog aanzienlijke speelruimte voor 
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het individu om min of meer vrije beslissingen te nemen. Deze opvatting treft hij 
wel aan bij de Amerikaanse richting (Chapin), waar het keuze-element het centrale 
thema in het tijd-ruimte-onderzoek is. Chapin gaat uit van het feitelijk geregistreerde 
handelen, aldus Hoekstra, en houdt daarbij niet alleen rekening met de 
omstandigheden die het individu in zijn handelen beperken ('preconditioning factors') 
maar ook met factoren die tot handelen aanzetten ('predisposing factors') . 

Ook Chapin blijft bij Hoekstra niet verschoond van kritiek. Hij stelt dat Chapin 
weliswaar een aantal attitudes invoert als verklarende predisposing factors, maar 
de motivationele variabelen, die specifieke activiteiten zouden kunnen verklaren, 
worden door Chapin buiten beschouwing gelaten. Ook de wijze waarop de constraints 
door het individu worden ervaren, wordt volgens Hoekstra door Chapin niet verder 
uitgewerkt. 
Hoekstra ziet in de Engelse rich ting (Cullen) de individuele beslissingen juist centraal 
staan, hetgeen volgens hem niet wegneemt dat ook daar aandacht wordt besteed 
aan de constraints. Cullen onderzoektevenwel nietde constraints als zodanig, aldus 
Hoekstra, maar de manier waarop de constraints door het individu worden ervaren 
bij het nemen van beslissingen die leiden tot het ondernemen van activiteiten. 

Teneinde zichtbaar te maken welke rol normatieve opvattingen en interpretaties 
in de ' constraint'-benadering spelen, zullen hier exemplarische onderzoeken van 
Van Engelsdorp Gastelaars c.s. (1983) en Blaas en Vidakovic (1982) worden behan
deld . Met de kanttekening dat deze studies uiteraard context- en tijdgebonden zijn. 
Bovendien wordt in deze studies wel gebruik maken van de door Hagerstrand 
af gewezen dagboekjesmethode. 

De constraint-benadering 

Vanuit het Sociaal-Geografisch lnstituut van de U niversiteit van Amsterdam is eind 
jaren zeventig door Van Engelsdorp Gastelaars e .a. onderzoek gedaan naar de wijze 
waarop verschillen in te onderscheiden woonmilieus binnen het Amsterdamse 
stadsgewest inwerken op het leefpatroon van bewoners.21 Van Engelsdorp Gastelaars 
c.s . gaan ervan uit dat de woonsituatie zekere grenzen stelt aan het aantal 
gedragsalternatieven dat voor de bewoner openstaat. Ten aanzien van de woonsituatie 
maken zij onderscheid tussen de woning-als-verblijf en de woning-als-standplaats. 
De onderzoekers zijn vooral in het laatste gei'nteresseerd. Volgens hen verkeren 
sommige gewestbewoners in een ruim bemiddelde woonsituatie, bijvoorbeeld omdat 
zij de beschikking hebben over een comfortabele woning en een goed door openbaar 
vervoer ontsloten woonplek. Anderen zouden daarentegen sterk in hun mogelijkheden 
worden beknot.22 Het activiteitenpatroon van laatstgenoemden zal zich, aldus de 
auteurs, kenmerken door een 'schraal' en 'ontkleurd' karakter . 
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Op grond van welke overwegingen komen de auteurs tot een dergelijke normatieve 
kwalificatie? 
Twee zaken lijken daarbij in essentie een rol te spelen: enerzijds hun invulling 
en gebruik van het begrip 'leefstijl' en anderzijds het hanteren van een 'norm' inzake 
de mate waarin mensen aan zgn. stedelijke activiteiten buitenshuis (behoren) deel 
(te) nemen alsmede in de frequentie waarmee zij dat (behoren te) doen. 

Leefstijl 

Iedereen hangt krachtens zijn maatschappelijke situatie23
, aldus Van Engelsdorp 

Gastelaars c.s., een bepaalde 'leefstijl' aan. Een 'leefstijl' wordt door hen opgevat 
als een 'bepaalde collectie van waarden en leefregels'24 Een 'leefstijl' fungeert 
als richtsnoer voor de wijze waarop de betrokkene het !even van alledag inricht. 
Daarmee wordt de 'kleur' van het dagelijks leefpatroon bepaald: verschillen in 
de maatschappelijke situatie van mensen leiden tot verschillen in leefstijl en daarmee 
tot verschillen in de kleur van het Ieefpatroon van alledag. 

De leefstijl van mensen komt, aldus de auteurs, tot uiting in de invulling van hun 
tijdsbesteding. "Ongeacht de plaats waar zij wonen, en ongeacht het inkomen waar
over zij beschikkeil, blijken er tussen mensen van uiteenlopende leeftijden en 
opleidingsniveaus vrij aanzienlijke verschillen te bestaan in de manier waarop zij 
hun tijd buitenshuis doorbrengen. "25 

Cruciaal in deze opvatting is dat de onderzoekers slechts de dimensies 'leeftijd' 
en 'opleiding' tot het domein van de 'leefstijl' rekenen. Dit Ieidt ertoe dat een 
bepaalde combinatie van opleiding en leeftijd gerelateerd wordt aan (slechts) een 
specifieke leefstijl. De aan de onderzochte mensen toe te schrijven 'leefstijlen' 
worden vervolgens eenvoudig bepaald door in de analyse van het empirisch materiaal 
de verschillen in woonsituatie en inkomen 'uit te schakelen': "Aangezien in deze 
gegevens de invloed van de woonsituatie en van het inkomen is uitgeschakeld, mogen 
we aannemen dat deze activiteiten-patronen een weerspiegeling vormen van de 
voorkeuren, behoeften en interessen, kortom de leefstijl van de betrokkenen . "26 

Deze, aldus bepaalde, leefstijl fungeert voor de onderzoekers vervolgens als norm 
voor alle personen met dezelfde leeftijds- en opleidingskenmerken. Indien nu het 
op grond van deze norm veronderstelde gedrag niet wordt aangetroffen, wordt 
dit eenduidig aan het betreffende woonmilieu geweten. 
Ditgaat als volgt. Door in tabellen zgn. 'geschoonde' cijfers te presenteren, d. w.z. 
cijfers waarbij de invloed van de maatschappelijke situatie van de respondenten 
is 'uitgeschakeld', moeten verschillen tussen de gebieden "worden toegeschreven 
aan eigenschappen van de gebieden zelf en niet aan de maatschappelijke situatie 
van de bewoners. "27 
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Deelname aan stedelijke activiteiten 

De maatschappelijke positie van iemand is, aldus Van Engelsdorp Gastelaars c.s., 
in belangrijke mate bepalend voor het assortiment aan middelen waarover de be
trokkene kan beschikken. Deze middelen (kennis, vaardigheden, bevoegdheden, 
geld, een auto, de woonsituatie enz.) stellen volgens de onderzoekers bepaalde 
grenzen aan het aantal gedragsaltematieven dat de persoon in kwestie bij het inrichten 
van het alledaagse !even heeft. Als 'richtsnoer' voor de inrichting van het dagelijkse 
!even fungeert de door de onderzoekers (op grond van leeftijd en opleiding) bepaalde 
'leefstijl'. Anders valt niet te begrijpen waarom de auteurs stellen dat sommige 
mensen "bij gebrek aan middelen nauwelijks in staat zijn hun leefstijl in hun dagelijks 
leefpatroon tot uitdrukking te brengen. "28 Deze mensen zouden sterk beknot zijn 
"in hun mogelijkheden om het !even van alledag naar eigen voorkeur in te rich ten." 
(Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 1982: 397) Uithetonderzoekvan Van Engelsdorp 
Gastelaars c.s. blijkt dat de participatie aan en de frequentie van de meeste uitgaan
sactiviteiten bij de bewoners van het Centrum van Amsterdam het hoogst is en 
bij de bewoners van Amsterdam Noord het laagst. Noord-bewoners moeten altijd 
een reis ondernemen om uitgaansactiviteiten te ontplooien, aangezien in het gebied 
zelf niet veel te vinden is. Zij blijken relatief de minste vrije tijd buitenshuis door 
te brengen. 

Volgens de auteurs leidt dit tot een verschraling in het activiteitenpatroon "doordat 
de betrokkenen bezigheden die veel middelen vergen laten wegvallen, met name 
als het om niet noodzakelijke activiteiten gaat. De opengevallen tijd wordt vervolgens 
gevuld met substituutbezigheden, die weinig of geen middelen vergen. "29 Aangezien 
in de percentages, aldus Van Engelsdorp Gastelaars c.s., de invloed van de 
maatschappelijke situatie is uitgeschakeld, kan dit nauwelijks te maken hebben met 
een eventuele voorkeur van de bewoners van Noord voor thuiszitten. "We moeten 
dus we! aannemen dat het gebrek aan mogelijkheden voor een rijkgeschakeerde 
vrijetijdsbesteding vlakbij huis de bewoners van Noord parten speelt." (Van 
Engelsdorp Gastelaars c. s. 1983: 17) 

Uit het onderzoek blijkt echter ook dat Noord-bewoners, in vergelijking tot bewoners 
van het Centrum of de Pijp, relatief meer en vaker met sport bezig zijn (zowel 
kijken als doen) en eveneens meer en vaker activiteiten ontplooien in het kader 
van vrijetijdsverenigingen. Omdat het Centrum en de Pijp eigenlijk geen gebrek 
aan mogelijkheden voor deelname aan sport en vrijetijdsverenigingen hebben, 
verklaren de onderzoekers het verschil door te wijzen op de rijkdom aan altematieve 
mogelijkheden in deze stadsdelen. Bijgevolg zou er in Noord sprake zijn van een 
substitutie-effect. Bij het bedrijven van activiteiten geldt kennelijk als norm: hoe 
meer, gedifferentieerder, vaker en 'stedelijker', hoe beter. 
De onderzoekers hebben voorts vastgesteld dat verschillen in opleiding, als indicator 
voor leefstijl (met 'uitschakeling' van de inkomenscomponent), in het Centrum 
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tot uiting komen in een naar participatie en frequentie gedifferentieerd activiteitenpa
troon. Aldaar zou een rijke schakering aan leefstijlen in daadwerkelijk gedrag worden 
omgezet. Daarentegen niet in Noord, waar volgens de auteurs bijna elke differentiatie 
naar leefstijl wegvalt en het gebied daarmee 'kleurloos' is geworden. Vergelijking 
van de onderlinge gemiddelde participatie aan en frequentie van stedelijke activiteiten 
tussen mensen met overeenkomstige inkomens uit de drie deelgebieden laat grote 
verschillen zien. Lage inkomensgroepen in het Centrum blijken bijvoorbeeld 
veelvuldig gebruik te maken van stedelijke voorzieningen in tegenstelling tot de 
lage inkomensgroepen in Noord. Deze laatste groep wordt volgens de auteurs dan 
ook 'dubbel gepakt'. "Nu we weten dat bewoners van 'arme' milieus hun vrije 
tijd veel thuis doorbrengen met passieve activiteiten en voorzover ze zich buitenshuis 
begeven alleen een schaars aantal substituut-activiteiten ontplooien en nu we weten 
dat min of meer hetzelfde geldt voor mensen met weinig geld, vereist het weinig 
fantasie te bedenken hoe het activiteiten-patroon van arme bewoners van slechte 
milieus er uit zal zien. ( .. . ) Noord is voor mensen met veel geld al geen ideaal 
woonmilieu, maar voor mensen met weinig geld een ware ramp. 1130 

De emanciperende werking van de ruimtelijke leefsituatie 

Volgens Vidakovic31 heeft de ruimtelijke leefsituatie een belangrijke afzonderlijke 
invloed op de tijdsbesteding. Hij is van mening dat deze invloed verder gaat dan 
het 'stimuleren' of 'beknotten' van voorkeuren, behoeften en leefregels. (Vidakovic 
1988: 80) Daarmee kent hij aan de ruimtelijke Ieefsituatie een actieve emancipatierol 
toe, "waarbij naarmate de ruimtelijke leefsituatie meer mogelijkheden (binnen het 
bereik) biedt, de verschillen in (vrije)tijdsbesteding tussen de sociale groepen niet 
groter, maar juist kleiner worden. 1132 Hiermee zet hij zich, naar zijn zeggen, af 
tegen Van Engelsdorp Gastelaars, die juist de 'leefstijl' als criterium hanteert om 
na te gaan in hoeverre verschillende woonmilieus een 'stimulerende' of 'beknottende' 
Werking hebben . De afzonderlijke invloed van de materieel-ruimtelijke situatie 
ziet hij voor een belangrijk dee! voortvloeien uit de ruimtelijke opbouw van de 
buurt en uit de ligging van die buurt ten opzichte van de rest van de stad. 
Het door Blaas en Vidakovic uitgevoerde onderzoek heeft plaatsgevonden in 3 
verschillende buurten van Amsterdam: het zuidelijk gedeelte van de binnenstad, 
de Oude Pijp en Nieuwendam-Noord33

• Het empirisch materiaal is met behulp 
van de dagboekmethode verzameld. 

Het aantal uithuizige actjvjteiten als norm: hoe meer hoe beter 

De (normatieve) interpretaties van Blaas en Vidakovic blijken in essentie nauwelijks 
te verschillen van de opvattingen van Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 
Op grond van de relatief geringe mobiliteit en de relatief geringe deelname aan 
verschillende activiteiten van veel auto-lozen in Noord, concluderen Blaas c.s. dat 
niet-autobezittende inwoners van Noord in een weinig benijdenswaardige positie 
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verkeren. (Blaas c.s. 1982: 414, 415) Ook in de conclusies van Blaas en Vidakovic 
is sprake van 'substitutie' van uithuizige vrijetijdsactiviteiten door inhuizige. 34 

Aan het slot van hun artikel concluderen zij dat niet alleen de sociaal-economische 
situatie de dagelijkse leefwijze van stedelingen bepaalt, maar ook de ruimtelijke 
situatie. "Het afwijkend gedrag, zoals vastgesteld bij de bewoners van de stadsrand, 
zou dan ook naar alle waarschijnlijkheid in een suburbane locatie duidelijk meer 
extreme vormen hebben aangenomen. "35 Het effect dat de ruimtelijke situatie 
op het gedrag heeft, kan volgens de auteurs eenvoudig worden toegeschreven aan 
verschillen in bereikbaarheid van activiteitsplaatsen. 

Zij verwachten dat naarmate er meer en grotere gelsoleerde woongebieden ontstaan 
ook de, wat zij noemen, 'thuisblijfcultuur' meer zal bloeien. "Willen we dat niet, 
dan moet tenminste een dee! van de ruimtelijke inrichting van de stad aan de 
bedrijfseconomische regels ontsnappen. "36 In zijn boek "Mens-tijd-ruimte" (Vidak
ovic 1980) stelt Vidakovic chargerend voor de President Allendelaan, gelegen in 
een buitenwijk, over bijvoorbeeld 800 meter lengte "te versieren met: tien bioscoopjes 
( ... ); vijf danstenten; drie amateur theaters; twintig petit-restaurants en cafeetjes; 
tien expositiehuisjes; drie cafe-chantant's ( ... ), liefst huisjes in hout en baksteen 
en met rode daken en 's avonds gezellig verlicht; en als dat niet lekker loopt, en 
als dat niet elke dag druk bezocht wordt, eet ik dit hele rapport op. "37 

Met deze publikaties van zowel Van Engelsdorp Gastelaars c.s. als Blaas en Vidakovic 
is duidelijk geworden hoe het stellen van gedragsnormen en vaststellen van de 
'afwijkingen' functioneert. Cruciaal is dat in de constraint-benadering de normen, 
buiten bewoners om, door de onderzoekers worden vastgesteld. In situaties waarin 
de onderzoekers 'afwijkend' gedrag tegenkomen, wordt dit eenduidig aan beperkingen 
in het woonmilieu toegeschreven. 

De invloed van de 'constraint'benadering 

Het tijdperk van de 'constraint' -benadering blijkt nog niet tot het verleden te behoren. 
Zo verschijnen nog steeds publikaties waarin (kritiekloos) verwezen wordt naar 
de resultaten van het onderzoek van respectievelijk Blaas en Vidakovic (1982) en 
Van Engelsdorp Gastelaars c.s. (1983). 

Volgens Van Keulen en Ekkers zouden de eersten tot de conclusie zijn gekomen 
dat de ruimtelijke situatie, met name verschillen in bereikbaarheid, belangrijke 
invloed heeft op handelingen in tijd en ruimte. Ook Van Engelsdorp Gastelaars 
c.s. zouden volgens hen geconstateerd hebben datde ruimtelijke situatie belemmerend 
(of bevorderend) werkt op activiteitenpatronen van bewoners (Van Keulen c.s. 
1992: 9). Van Keulen en Ekkers zijn er in hun eigen onderzoek op uit nader inzicht 
te verschaffen omtrent de belemmeringen in de ruimtelijke inrichting van de woonom
geving en het daardoor ontstane afwijkend gedrag. Zij missen in Nederlandse geografi-
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sche en planologische onderzoeken naar tijd-ruimte gedrag aandacht voor de (ruimte
lijke) belemmeringen voor vrouwen die betaalde of onbetaalde activiteiten buitenshuis 
willen ondernemen, maar dat niet doen. Een dergelijk bezwaar voeren zij ook aan 
tegen het, in 1986 gerapporteerde, onderzoek van Vijgen en Van Engelsdorp 
Gastelaars: "Dit onderzoek besteedt echter geen aandacht aan het feit dater bepaalde 
attituden kunnen bestaan ten aanzien van werk binnens- of buitenshuis ondanks 
dat deze zich niet in concreet gedrag manifesteren. Het onderzoek vertrekt vanuit 
een tevoren vastgestelde typologie van huishoudens en verliest daarbij uit het oog 
dat !eden van huishoudens ander gedrag ten toon spreiden dan zij eigenlijk zouden 
willen." (Van Keulen c.s. 1992: 9, 10) 

De onderzoekers komen op basis van hun onderzoek in enkele contrasterende wooruni
lieus in Apeldoorn (resp. de 'urbane' binnenstad en de 'suburbane' wijk 'De Maten') 
tot de bevinding dat een voorkeur voor een Centrumlokatie niet eenduidig samenhangt 
met het behoren tot de groep van nieuwe huishoudens. Huishoudens in het Centrum 
bleken relatief meer waarde te hechten aan vrijetijdsactiviteiten en in de Maten 
aan huishoudelijke activiteiten. Zij stuitten ook op verschillen in attitude t.a . v. de 
verzorging van kinderen, zoals het we! of niet naar een creche brengen.38 Voorts 
werd een aantal externe factoren gevonden waardoor een 'nieuw huishouden' 
veranderde in een 'traditioneel huishouden', zoals het niet kunnen vinden van parttime 
werk, het niet kunnen bemachtigen van een kinderopvangplaats of het noodgedwongen 
stoppen met werken om het inkomen niet te hoog te la ten warden i. v. m. subsidie 
op de woning. Dit zijn evenwel factoren die niet door middel van het sleutelen 
aan de inrichting van het woonmilieu te bei'nvloeden zijn. 

Naast Van Keulen c.s. is ook Jorritsma van mening dat de onderzoeken van Blaas 
c.s. (1982) en Van Engelsdorp Gastelaars c.s. (1983) hebben bijgedragen aan het 
inzicht in het tijd-ruimtegedrag van de Nederlander (Jorritsma 1990: 5). Sams blijken 
genoemde studies zelfs nog een inspiratiebron voor andere onderzoekers te zijn.39 

De actualiteit van de constraint-benadering 

Het stellen van normen en het toeschrijven van 'afwijkend' gedrag aan de beperkingen 
van het woonmilieu, kan ook in recent verschenen publikaties nog warden 
aangetroffen. 
Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars hebben bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt 
tussen het aantal stedelijke voorzieningen in Amsterdam en Rotterdam. Gecorrigeerd 
voor het inwonersaantal blijkt Amsterdam op 'snackbars/cafetaria's' en 'biljartzalen' 
na beter geoutilleerd dan Rotterdam. Uit hun onderzoek komt naar voren dat 
Amsterdamse respondenten frequenter gebruikmaken van uiteenlopende stedelijke 
voorzieningen dan vergelijkbare bewonersgroepen uit de Rotterdamse binnenstad, 
met name wat betreft het bezoek aan traiteurs en restaurants. "Het afhalen van 
kant-en-klaarmaaltijden bij snackbar of chinees komt daarentegen (ter compensatie?) 
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in Rotterdam juist veelvuldig voor." (Vijgen c.s. 1990b: 248) Ook de cultuurconsump
tie ligt in Rotterdam lager dan in Amsterdam. "Al met al, en geheel conform de 
heersende opinie, lijkt het met het openbare uitgaansleven in Rotterdam niet bijzonder 
florissant gesteld. Het heeft er veel van weg dat de Rotterdammer, zelfs indien 
woonachtig in het centrum, zijn of haar vermaak eerder aantreft in de prive-sfeer -
voor de video." (Ibid: 249) 

Ook in het in 1992 verschenen rapport van Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars 
zijn dergelijke voorbeelden aan te treffen. De onderzoekers constateren bijvoorbeeld 
dat centraal-stedelijke bewoners (Amsterdam-Oud Zuid) over het algemeen een 
aanmerkelijk ruimer gebruik van tijdbesparende diensten buitenshuis maken dan 
soortgenoten in de stadsrand (Zuidoost) of de suburb (Almere). Zij vragen zich 
daarbij af of de huishoudelijke tijdbesparing van Oud-Zuidbewoners mogelijk wordt 
gemaakt door hun compacte woonomgeving of simpelweg door een hoger inkomen. 
Op basis van een analyse, waarbij de onderlinge variatie in inkomen is uitgeschakeld, 
concluderen de onderzoekers dat "in alle gevallen een significant milieu-effect resteert. 
Wonen in Oud Zuid stimuleert zonder meer de uitbesteding van huishoudelijk werk." 
(Vijgen c.s. 1992: 120) 

Een soortgelijke twijfel betreft de gesignaleerde verschillen met betrekking tot bezoek 
aan theater, concertzaal, museum, galerie of bioscoop. Vijgen c.s. zeggen zich 
ervan bewust te zijn dat de neiging tot cultuurparticipatie stijgt met de genoten 
opleiding en dat uitgaan geld kost. "Wordt het uitgaansgedrag van de inwoners 
van de drie gebieden nu verklaard door hun uiteenlopende culturele behoeften en 
financiele draagkracht, of door de ruimtelijke ( on)mogelijkheden van de woonomge
ving?" (Vijgen c.s. 1992: 133, 134) Door wederom een analyse uit te voeren, waarbij 
ditmaal de opleidings- en inkomensverschillen tussen de drie gebieden zijn verdiscon
teerd, nemen de verschillen weliswaar duidelijk af, maar er blijft vol gens de auteurs 
een evident en significant verband aanwezig. 
Zij concluderen dan ook dat de verschillen in cultuurparticipatie weliswaar mede 
door verschillen in maatschappelijke achtergrond (d. w .z. in opleiding en inkomen) 
verklaard worden, maar desalniettemin ook door het uiteenlopende voorzie
ningenaanbod ter plaatse. Het 'geschoonde' cijfer van een twee maal zo hoog bezit 
van een videorecorder in Almere in vergelijking tot Oud Zuid wijst volgens de 
onderzoekers echter onverminderd op een niet geheel vrijwillige substitutie van 
'live' voor ingeblikt amusement (Vijgen c.s. 1992: 134). 

Inmiddels zijn er vanuit het Instituut voor Sociale Geografie van de Universiteit 
van Amsterdam ook meer genuanceerde opvattingen waar te nemen. 
De Wijs-Mulkens c.s. ontdekten in hun onderzoek in de Haagse regio bijvoorbeeld 
aanzienlijke verschillen in activiteitenpatronen vanjonge huishoudentypen tussen 
de locaties Centraal Den Haag en Scheveningen e.o. enerzijds en de locatie 
Zoetermeer anderzijds. De onderzoekers vragen zich, evenals Vijgen c.s. in het 
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Amsterdamse onderzoek, af of dergelijke verschillen uitsluitend aan de standplaats
verschillen toe te schrijven zijn. Hun antwoord luidt ontkennend. Onder verwijzing 
naar Michelson, volgens wie verschillen in gedrag samenhangen met zelfselectie 
onder de huishoudens, stellen zij vast dat niet het inkomen, maar het opleidingsniveau 
van de vrouwen het beslissende criterium is: "Deelname aan stedelijke activiteiten 
en het kiezen voor wonen in centrale stadsgedeelten, blijkt ( ... ) in hoge mate uit 
te gaan van het niveau van de vrouw. "40 

Ookeen in 1992 verschenen rapport van Van Engelsdorp Gastelaars en De Klerk 
kenmerkt zich door meer genuanceerde opvattingen. In dit rapport voert de constate
ring dat centrumbewoners bij het regelen van hun dagelijkse warme maaltijd 
frequenter gebruik maken van tijdbesparende strategieen en in hun vrije tijd vaker 
dan hun regiogenoten aan de stadsrand of in de groeikern bezig zijn met activiteiten 
van cultureel-creatieve aard, Van Engelsdorp Gastelaars en De Klerk tot een tweeledi
ge slotsom: "deels zal deze differentiatie voortvloeien uit de in (de onderscheiden) 
milieutypen aangeboden faciliteiten ( ... ), deels vormt deze differentiatie ongetwijfeld 
ook een uitvloeisel van een door selectieve migratie bewerkstelligde oververtegen
woordiging van stads-gerichte bewoners in de centrummilieus en van thuis-gerichte 
bewoners in de overige woongebieden. "41 

De structuratietheorie van Giddens 

Volgens Blaas is er "een geweldig gebekvecht ( ... ) ontstaan rond de begrippen 
constraint en chaise, rond een deterministische versus een voluntaristische kijk 
op zaken die volstrekt polair werden afgespiegeld. " (Blaas 1989: 33) Droogleever 
Fortuijn merkt in haar proefschrift op dat de kloof tussen beide lange tijd onover
brugbaar was (Droogleever Fortuijn 1993: 3). In het voluntarisme wordt het menselijk 
handelen verklaard in termen van preferenties en motieven die uit de mensen zelf 
voortkomen; daarbij worden mensen opgevat als vrij kiezende individuen. Het 
menselijk handelen wordt in het structuralisme beschouwd als gedetermineerd door 
buiten de mensen bestaande maatschappelijke structuren. 
Het voert te ver om op deze plaats uitgebreid op deze verschillende wetenschapsthe
oretische posities in te gaan. Blaas stelt dat de 'constraint'-benadering niet touter 
beschouwd kan worden als voortkomend uiteen deterministische positie: daartegen 
spreekt volgens hem de voluntaristische inslag, gekenmerkt door normatief vastge
stelde behoeften, leefbaarheidsnormen enz. (Blaas 1989: 33). 

Droogleever Fortuijn wijst erop dat de Britse socioloog Giddens een van de eersten 
is geweest die op het onbevredigende van beide benaderingswijzen heeft gewezen: 
het is na"ief mensen als volstrekt vrije subjecten te zien, maar het is evenzeer onjuist 
mensen als willoze 'slachtoffers' van hun omstandigheden op te vatten. 
Giddens heeft, aldus Droogleever Fortuijn, een theorie ontwikkeld waarin de kloof 
wordt overbrugd . In de 'constraint'-benadering is slechts aandacht voor de constraints 
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die het handelen inperken . Het gaat Giddens er echter om dat de verschillende 
vormen van constraints niet alleen mogelijke vormen van gedrag inperken maar 
tegelijkertijd verschillende gedragsmogelijkheden aangeven . "Zo worden individu 
en maatschappij niet gezien als tegengestelde eenheden, maar als in elkaar grijpende 
en elkaar wederzijds vonnende verschijnselen. De maatschappij is niet alleen uitkomst · 
van het handelen, maar ook het medium waardoor gehandeld wordt." (Andersson 
1987: 256) Een essentieel punt van kritiek van Giddens op Hiigerstrand betreft 
in de ogen van Andersson dan ook de conceptualisering van het begrip actor: 
Hiigerstrand beschouwt individuen als waren zij los van hun sociale context gevormd 
(Andersson 1987: 265) . Het handelen van mensen bestaat evenwel niet alleen door 
en in het 'medium', maar wordt ook (positiet) door en in het 'medium' gevormd . 

In zijn structuratietheorie over het alledaagse handelen beschouwt Giddens mensen 
als "bewust handelende en competente actoren die gemotiveerd door hun intenties 
met kennis van zaken over hun omstandigheden handelen." (Droogleever Fortuijn 
1993: 3). Anderiesen en Reijndorp, die zich in hun onderzoek onder meer op Giddens' 
theorie baseren (zie par. 4.4.), wijzen erop dat de structuratietheorie van Giddens 
nog nauwelijks in empirisch onderzoek geresulteerd heeft (Anderiesen c.s . 1987: 
33). Blaas heeft wat dat betreft het diepgewortelde vermoeden dat "de dualiteitsthese 
volstrekt onmogelijke eisen aan databestanden stelt. Men zou moeten weten hoe 
persoon X ergens in zijn tijd-ruimte-pad in contact treedt met project of institutie 
Y, wat hij/zij daarbij waarneemt, voelt en doet, hoe omgekeerd de institutie reageert, 
welke effecten deze interactie op zowel de persoon in kwestie als op de bewuste 
institutie heeft en dit nog eens in het licht van de biografie van de persoon en de 
structurele kenmerken van de institutie die immers in een langtermijnig perspectief 
dienen te worden bezien ." (Blaas 1989: 23) 

Wat Blaas betreft staat de aanpak van Hiigerstrand nog pal overeind: "Het is en 
blijft een fascinerende gedachte om middels normen, constraints en opties situaties 
van non-behaviour te traceren, die vervolgens in een planningsproces kunnen worden 
betrokken." (Blaas 1989: 33) 
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4.4. Kritiek op de tijd-geldbenadering 

"Slechts zelden treffen we onderzoekers aan die de vanzelfsprekendheid van de 
betekenis die aan cijfers worden gegeven ter discussie stellen. Pins;on-Charlot et 
al. (1986) laten in hun onderzoek met behulp van zeer veel cijfermateriaal zien 
hoe ongelijk verschillende voorzieningen en bevolkingsgroepen over de parijse regio 
zijn verspreid. Dat cijfennateriaal zou hun in staat stellen om te concluderen dat 
sommige groepen veel minder de beschikking hebben over bepaalde voorzieningen 
dan mu/ere. Maar dan ontstaat de twijfel of en in welke mate die ongelijkheid voor 
verschillende groepen in de stad van belang is ( .. .)" 
(Anderiesen c.s . l 989b: 6) 

Het aantal publikaties waarin kritiek wordt geuit op de tijd-geldbenadering staat 
in schril contrast tot de hoeveelheid literatuur waarin gebruik wordt gemaakt van 
de inzichten die het tijd-geldonderzoek heeft opgeleverd . De kritische geluiden 
behelzen vooral het beperkte kader van de tijd-geldbenadering : de verklaring van 
menselijk handelen zou in een te beperkt aantal dimensies gezocht worden. Daarnaast 
zijn er enkele auteurs die een kritische beschouwing wijden aan de methodische 
gang van zaken in het tijd-ruimteonderzoek. 

Methodische kritiek 

Bij Maas (1983) kunnen enkele kritische kanttekeningen bij de gebruikte methoden 
in onderzoek naar de invloed van het woonmilieu op het gedrag worden aangetroffen. 
Hij maant tot voorzichtigheid in de omgang met dergelijke studies gelet op de 
verschillen in de wijze waarop de invloed van het woonmilieu is geoperationaliseerd 
alsmede de verschillende uitkomsten die dienaangaande worden gegenereerd . 

Meet men wat men wil meten? 

Maas signaleert een probleem dat hij aanduidt met "de, aloude, vraag 'meet men 
wel wat men wil meten'. "42 Hij acht het niet uitgesloten dat verschillen in ruimtelijk 
gedrag tussen bewoners toegeschreven zouden kunnen worden aan bewonerskenmer
ken 'welke niet constant waren gehouden'. In de diverse rapportages van en rondom 
Van Engelsdorp Gastelaars worden dergelijke verschillen in het algemeen toege
schreven aan ruimtelijke kenmerken. Teijmant brengt in dit verband naar voren 
dat in de ' fysisch-deterministische' opvatting een correlatie tussen bepaalde sociale 
verschijnselen en bepaalde locaties wordt voorgesteld als een causaliteit (Teijmant · 
1979: 2) . Vooral bij architecten en stedebouwkundigen zou deze opvatting aanhang 
gevonden hebben. 43 Op het probleem van 'correlatie' of ' causaliteit' wordt ook 
gewezen door Hoekstra (1984). Hij behandelt in zijn rapport een aantal studies 
waarin verband is gelegd tussen enerzijds ruimtelijke variabelen, eventueel in 
combinatie met -door hem zo genoemde- maatschappelijke en/of subjectieve 
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variabelen, en anderzijds het uiteindelijke gedrag. Naar aanleiding van deze studies 
concludeert hij dat de ruimtelijke omstandigheden waarin mensen !even in ieder 
geval vaak samenhangen met hetgeen mensen aan activiteiten ondernemen. "Wat 
de invloed van ruimtelijke omstandigheden op activiteiten betreft blijft onduidelijk 
of die invloed zelfstandig voorkomt of in combinatie met maatschappefijke of 
subjectieve variabelen." (Hoekstra 1984: 23) 
Renou betitelt in dit verband de vraag of en zo ja in hoeverre de gebouwde omgeving 
het menselijk gedrag bepaalt als 'onoplosbaar'. Zij trekt de conclusie dat de gebouwde 
omgeving mensen kan belemmeren of uitnodigen tot een bepaald gedrag, maar 
dat zij nooit bepalend is (Renou 1988: 26). Van der Meulen rekent met de vraag 
naar de invloed van het woonmilieu af door het gebruik van de term 'beinvloeden' 
toe te schrijven aan een, wat hij noemt, beperkt wereldbeeld van onderzoekers 
(Van der Meulen 1988: 83). 

Men meet niet wat men niet kent 

Volgens Van der Meulen blijkt uit de door hem bekeken studies zonneklaar dat 
de omgeving het gedrag 'be"invloedt'. Hij mist in dergelijke studies evenwel aandacht 
voor de vraag of de mensen zich daar wel bij voelen of niet. Van der Meulen reageert 
met deze stelling o.a. op de studie van Huigen (1986). Zijn kritiek luidt dat in 
dergelijke tijd-ruimte studies wordt gewerkt met klokuren en niet met 'zingeven' 
of 'social time'. Daarmee heeft tevens het begrip 'omgeving' in deze studies naar 
zijn mening een te beperkte betekenis. Zijns inziens wordt een omgeving door mensen 
geschapen, die daarbij zaken als zinvol, maar ook zaken als minder zinvol onderschei
den. Naar zijn mening drukt de onderzoeker/waarnemer in de genoemde studies 
te veel zijn stempel op wat zinvol 'is'. Daarbij zijn tijdbudgetten het onderwerp 
van analyse en geen zingegeven tijdbestedingen. Onduidelijk blijft volgens Van 
der Meulen bijvoorbeeld of een geconstateerde mindere mate waarin buitenshuis 
activiteiten worden ontplooid ook inderdaad door betrokkenen als problematisch 
wordt ervaren. "Ieders preferentiestructuur zal van allerlei omgevingskenmerken, 
of althans zaken waarmee men in contact is gekomen, een tik hebben gekregen, 
heeft dus een cognitieve component maar is daarmee ook in essentie 'open'." (Van 
der Meulen 1988: 81) Hij bepleit een aanpak die van de concrete leefsituatie uitgaat. 

Geen eenduidig gedrag 

Illustratief voor het feit dat het niet zonder meer mogelijk is eenduidig aan maat
schappelijke groepen een specifiek tijd-ruimtegedrag toe te schrijven is het onderzoek 
van Jorritsma (Jorritsma 1989; 1990). In zijn onderzoek wordt namelijk niet 
vertrokken vanuit conventioneel onderscheiden maatschappelijke groeperingen (zoals 
werkenden, scholieren/studenten, huisvrouwen e.d.), maar vanuit tijdsbesteding 
en bereik. Op basis van de variabelen 'tijdsduur' (m.b.t. activiteiten resp. verplaatsin
gen), 'tijdstippen' waarop de verplaatsingen en activiteiten beginnen resp. eindigen 
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en 'aantal verplaatsingen/activiteiten' komt hij tot een indeling van personen naar 
tijd-ruimte gedrag in verschillende typen. Deze zijn door hem vervolgens gerelateerd 
aan andere variabelen (zoals inkomen, opleidingsniveau, leeftijd en positie in het 
huishouden). Zijn conclusie luidt dat, hoewel er duidelijk herkenbare maatschappelijke 
groeperingen te onderscheiden zijn, de scheidslijnen tussen die groeperingen nogal 
vaag zijn. Volgens hem is er geen sprake van een typisch tijd-ruimtegedrag van 
werkende mannen/vrouwen, scholieren of bejaarden. 

Tijd-ruimtebudget-analyses: een te beperkt kader 

Machielse wijdt een kritische beschouwing aan de 'tijd-geldbenadering' van Vijgen 
en Van Engelsdorp Gastelaars in haar artikel "Stedelijke elite; terug van weggeweest?" 
(Machielse 1989). Zij vraagt zich in dit artikel af hoe de groeiende belangstelling 
voor 'de stad als woonplaats' verklaard kan worden. Machielse bespeurt dat in 
veel angelsaksische literatuur de verklaring gezocht wordt in maatschappelijke 
ontwikkelingen die aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van een grotere 
differentiatie in huishoudens. Volgens haar komt deze visie erop neer dat het traditio
nele gezinshuishouden zijn monopoliepositie heeft moeten prijsgeven ten faveure 
van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Deze huishoudens zouden -profite
rend van hun goede opleiding- niet !anger het gezinsleven centraal stellen, maar 
hun, vaak in de stad gesitueerde, beroepsleven. In de stad gelnteresseerde bewoners 
zouden, in genoemde visie, daarom met name overbezette alleenstaande werkers 
en tweeverdieners zijn. Machielse is van mening dat in de veronderstelling dat 
de 'nieuwe huishoudens' tevens de nieuwe stadsbewoners zijn, impliciet de opvatting 
besloten ligt dat demografische en sociaal-economische kenmerken van een huishouden 
bepalend zijn voor de keuze van de woonsituatie. 

De tijd-geldbenadering: nieuwe wijn in oude zakken? 

Machielse verwijst naar enkele auteurs die demografische en sociaal-economische 
kenmerken niet langer geschikt achten als criterium voor socioculturele differentiatie. 
Volgens haar introduceerden Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars om deze reden 
de 'tijd-geldbenadering'. Deze 'tijd-geldbenadering' lijkt, aldus Machielse, slechts 
een nieuwe operationalisering van dezelfde demografische en sociaal-economische 
variabelen in te houden. De factor 'geld' verschilt weinig van het vroeger gehanteerde 
inkomen. De factor 'tijd' is nauw verbonden met demografische kenmerken omdat 
de huishoudensamenstelling bepaalt of men naast de arbeidswerkzaamheden ook 
zelf alle huishoudelijke taken moet verrichten, of dat die met andere gezinsleden 
kunnen worden gedeeld. Haar conclusie komt erop neer dater behoefte blijft bestaan 
aan een verklaring, anders dan gebaseerd op gezinssituatie en inkomen, die 
begrijpelijk kan maken waarom mensen, die niet tot de jonge, kleine, 'drukbezette' 
huishoudens behoren, in de binnenstad woonachtig zijn. 

71 



Levensstiil en levenswijze 

Onderzoek onder recent gevestigde binnenstadsbewoners in Rotterdam alsmede 
onder -in demografisch en sociaal-economisch opzicht vergelijkbare- forenzenhuishou
dens, brengt Machielse ertoe de 'levensstijl' als differentierend criterium te 
beschouwen. 11 Hiermee wordt niet beweerd dat demografische en economische 
kenmerken niet van invloed zijn, maar wel dat zij -samen met bijvoorbeeld 
persoonlijke kenmerken en culturele invloeden- slechts onderdelen van deze levensstijl 
zijn. Alie onderdelen te zamen leiden tot een complex van waarden en normen 
(de gerichtheid) dat het individu in zijn handelen tot maatschappelijk referentiekader 
dient. 11 (Machi else 1989: 155) 

In publikaties van een paar decennia geleden kan reeds de opvatting worden 
aangetroffen dat verschillen in sociale posities gezocht moeten worden in zaken 
als 'milieu van herkomst' (dorp, grote stad enz.), 'werkomstandigheden' (mogelijkheid 
van velerlei en frequente contacten, sociaal isolement enz.), 'gezinssituatie' en 
'opvattingen over de opvoeding van de kinderen'. 
Met dergelijke verschillen in sociale positie zouden sterk uiteenlopende preferenties 
t.a.v . het woonmilieu gepaard gaan, 11 terwijl zij betrekkelijk los staan van de 
inkomenshoogte. 11 (Griinfeld 1974: 7) Griinfeld geeft als voorbeeld dat mensen 
in een werksituatie die weinig gelegenheid tot contactuitwisseling geeft, zeer vaak 
de voorkeur geven aan een levendige woonomgeving en openheid van de woning 
naar buiten toe. Hij geeft ook aan dat elke bewoner een groot aantal posities bezet, 
waardoor een categorisering van sociale posities en woonvoorkeuren niet zo eenvoudig 
gegeven kan worden. 

Hoewel een categorisering bij Machielse niet is aan te treffen, geeft zij wel enkele 
indicaties van leefstijlverschillen. Zo onderscheidt zij bijvoorbeeld 'huiselijken', 
vanwegede gehechtheid aan het huiselijkbestaan, van 'uitgaanders'. 'Uitgaanders' 
zijn mensen die gebruik willen kunnen maken van grootstedelijke uitgaans-, culturele 
of recreatieve voorzieningen met de daarbij behorende drukte, levendigheid en 
afwisseling. Machielse benadrukt dat het onjuist is de 'huiselijke levensstijl' enkel 
toe te schrijven aan gezinshuishoudens. Onder deze 'huiselijken' bevinden zich 
volgens haar net zo goed tweepersoonshuishoudens en zelfs alleenstaanden . Aan 
de andere kant zijn er, aldus Machielse, gezinnen die de 'familism life style' niet 
of minder hoog in het vaandel hebben staan. Het !even in gezinsverband houdt 
derhalve in haar visie niet altijd in dat men er een op het gezinsleven gerichte leefstijl 
op nahoudt, die -volgens de geldende ideeen- het best in woonsituaties buiten de 
grote stad te realiseren valt (Machielse 1987: 8) . 
Identieke opvattingen kunnen bij Anderiesen en Reijndorp worden waargenomen. 
Evenals Machielse stellen zij dat de rationaliteit van de keuze voor een stedelijk 
milieu, zoals die door Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars op basis van hun tijd
ruimtebudget-benadering zichtbaar wordt gemaakt, geen afdoende verklaring levert 
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voor de keuze in de stad te (blijven) wonen. Anderiesen en Reijndorp zijn van 
mening dat in deze benadering geen rekening wordt gehouden met een herwaardering 
van de stad als sociaal-cultureel fenomeen. 44 De auteurs baseren zich in sterke 
mate op de structuratietheorie van Giddens en het werk van Bourdieu. 
In het onderzoek45 van Anderiesen c.s. speelt het begrip 'levenswijze' een centrale 
rol. Onder verwijzing naar Bourdieu omschrijven zij 'levenswijze' als "het geheel 
van gedachten, gedragingen en voorkeuren van mensen, die het resultaat zijn van 
een specifieke combinatie van economisch, cultureel en sociaal kapitaal dat zij hebben 
verworven in het sociale traject dat zij hebben afgelegd." (Anderiesen c.s. 1990a: 
52, 53) De 'levenswijze' vormt voor de auteurs de uitdrukking van de middelen 
en mogelijkheden waar mensen over beschikken en van de keuzes die zij zelf maken. 
(Anderiesen c.s. 1989a: 581) 

Voor Anderiesen en Reijndorp is dan ook belangrijk dat hetzelfde ruimtelijke milieu 
voor verschillende groepen een totaal andere betekenis kan hebben. "Het probleem 
is niet of alle voorzieningen, zoals de opera, voor iedereen bereikbaar en toegankelijk 
zijn, maar of het ruimtelijk milieu is aangepast aan de levenswijze van bepaalde 
groepen die daarop om bepaalde redenen, hun inkomenspositie bijvoorbeeld, zijn 
aangewezen. "46 In dit verband kan gewezen warden op het door de auteurs gemaakte 
onderscheid tussen 'rand komen' en 'vooruit komen'. Volgens hen ligt de nadruk 
in de gangbare gedachtenvonning doorgaans op het laatste. In dit beeld past de 
veronderstelling dat mensen, zodra ze de kans hebben, uit de stad weg willen .47 

Anderiesen en Reijndorp bepleiten meer aandacht voor het 'rond komen' van mensen. 
Zij wijzen erop dat mensen moeilijk de hele dag bezig kunnen zijn met 'vooruit 
komen' en dat bovendien velen die ambitie niet hebben of allang hebben opgegeven. 
Volgens hen houdt het feit dat mensen in de buurt blijven wonen waar ze geboren 
en getogen zijn niet vanzelf een passieve houding in. 

Gezinnen in de binnenstad 

In het door Machielse uitgevoerde onderzoek bleek een relatief groat aantal gezins
huishoudens een voorkeur voor een binnenstedelijke woonlocatie te hebben. 48 

Ook de veronderstelling dat gezinshuishoudens enkel in de stad blijven omdat zij 
over onvoldoende financiele middelen beschikken om naar de periferie te verhuizen, 
gaat volgens Machielse -althans voor de Rotterdamse situatie- niet op . 
Dat deze veronderstelling ook voor de Amsterdamse situatie niet opgaat, blijkt 
bijvoorbeeld uit het rapport "De aantrekkingskracht van Centrumlocaties" (Van 
Erke! c.s. 1988). Van Erke! c .s. stellen dat niet ieder huishouden met kinderen 
automatisch een grate nadruk op het gezinsleven legt. Een stedelijke leefstijl wordt 
volgens de auteurs we! degelijk door sommige gezinnen geambieerd. Het rapport 
bevat het verslag van een onderzoek naar o.a. de kenmerken van bewoners van 
recent opgeleverde projecten in de binnenstad van Amsterdam. De woningen in 
de door Van Erke! c.s. onderzochte projecten beschikken slechts over een gering 
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aantal kamers en kenmerken zich bovendien door een geringe woningoppervlakte. 
Slechts 13% van de woningen bestond uit vier of meer kamers. De door de 
onderzoekers aangetroffen gezinnen in de recent opgeleverde vrije sectorwoningen 
bleken over ruime financiele middelen te beschikken. Dit brengt de auteurs tot 
de, ook reeds door Machielse getrokken, conclusie dat de in de gangbare literatuur 
geuite veronderstelling dat gezinshuishoudens, zodra ze over voldoende geld 
beschikken, Amsterdam de rug toekeren door hun gegevens niet ondersteund wordt. 
11 Blijkbaar kan de binnenstad toch we! degelijk een goed woonmilieu voor huishoudens 
met kinderen zijn. Het lijkt erop dat deze huishoudens bewust voor deze locatie 
gekozen hebben gezien zowel hun hoge netto inkomen als de dure vrije sector woning 
die ze bewonen. ( ... ) Gezien het feit dater in de binnenstad weinig aanbod van 
grote en goede woningen is, kan gesteld worden dat aan gezinnen eenvoudigweg 
geen kans gegeven wordt in de binnenstad te wonen. 11 (Van Erke! c.s. 1988: 25) 

Een precies tegenovergestelde conclusie kan evenwel worden aangetroffen bij Ebels 
en Ostendorf. De door hen onderzochte relatief dure binnenstedelijke woningen 
in Amsterdam verschilden wat grootte betreft niet veel van de door Van Erke! c. s. 
onderzochte projecten: 903 bestond uit relatief kleine woningen (drie kamers of 
minder). Uit het nauwelijks aantreffen van gezinnen maken de onderzoekers op 
11 dat de conditionerende omstandigheden en vooral de voorkeuren van deze 
huishoudens kennelijk niet leiden tot het kiezen van een binnenstedelijke woonlocatie. 11 

(Ebels c.s. 1992: 89) 

Woongeschiedenis 

Voor Machielse is de 'levensstijl' de dominante factor voor de invulling van 
woonwensen49

• Indien de woonwensen meer keuzemogelijkheden openlaten, dan 
domineert volgens haar de woongeschiedenis. Zijn de woonervaringen in de stad 
positief dan probeert men, aldus Machielse, opnieuw een woning in de stad te vinden. 
In het geval <lat de grote-stads-ervaring ontbreekt dan wordt de stad, in <lit geval 
Rotterdam, volgens Machielse in het geheel niet op haar mogelijkheden bekeken. 
De stedelijke achtergrond, d.w.z. de in het verleden opgedane ervaring met het 
!even in de grote stad (door Machielse 'urban conditioning' 50 genoemd), leidt 
er volgens haar toe dat bij latere huisvestingsbeslissingen, door zowel 'uitgaanders' 
als 'huiselijken', vaker naar de mogelijkheden in de stad wordt gekeken. 

De ruimte als sociale ruimte 

In het voorgaande kritiseerde Van der Meulen het feit dat de aandacht van onderzoe
kers in de tijd-geldbenadering beperkt blijft tot tijdbudgetten. Hij hield vervolgens 
een pleidooi voor een aanpak waarin de sociale betekenis van tijdsbesteding een 
rol speelt. Machielse is van mening <lat woonmilieuvoorkeuren van mensen 
onvoldoende vanuit de functionele tijd-geldbenadering verklaard kunnen worden. 
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Volgens haar worden deze voorkeuren uiteindelijk bepaald door de dimensies 
'levensstijl' (zoals 'huiselijken' en 'uitgaanders ')en 'woongeschiedenis' . Bij Reno it 
kan de opvatting worden aangetroffen <lat de gebouwde omgeving, naast 
'ruimtebieder', ook een betekenis heeft als 'identificatieverschaffer', terwijl de 
woning en de woonbuurt tevens een uitdrukking kan zijn van de sociale klasse waartoe 
men behoort of wil behoren. "Mensen verlenen een sociale betekenis aan de gebouwde 
omgeving." (Renou 1988: 27) 
Renou kritiseert de tijd-ruimtestudies omdat die niet tot inzicht leiden in de vraag 
waarom mensen handelen zoals ze handelen (Renou 1988: 47). Ook Teijmant brengt 
naar voren <lat de 'buurtbinding' verschillende vormen kan aannemen. Zij onderscheidt 
de volgende mogelijkheden (Teij mant 1979: 99): 

* een rationeel-existentii!le binding (deze heeft betrekking op de bestaansvoorwaar
den; het gaat om een sociaal-economische afhankelijkheidsrelatie); 

* een emotioneel-esthetische binding; (het betreft de symboolfunctie van de gebouwde 
omgeving; mensen identificeren zich daarmee of distantieren zich ervan); 

* een persoonlijke ojgroepsspecifieke binding (de symbool- en identificatiefunctie 
heeft ook betrekking op de sociale omgeving); 

* een habituele binding ("Gewenning en gewoonte zijn over het algemeen sterk 
bindende factoren." Teijmant 1979: 100). 

Burgers wijst op een belangrijke verschuiving in de betekenis van de stad : van 
productiemilieu naar consumptiemilieu. Maatschappelijke profilering zou steeds 
meer in de sfeer van de consumptie en alle daarmee verbonden symbolen plaatsvinden. 
"Verschillende lokaties in de stad bieden een achtergrond waartegen de zelfbewuste 
en expliciete manifestatie van identiteit middels het ten toon spreiden van consumptief 
gedrag gestalte en aandacht kan krijgen." (Burgers 1991: 72) 
Daarnaast brengt hij de 'erotische functie' van de stad naar voren. De stad als 
optimaal leefmilieu voor de nieuwe huishoudens is volgens hem niet slechts van 
betekenis voor diverse vormen van vrije tijdsbesteding, de stad is ook de plek waar 
de kans op ontmoetingen groot is: "men heeft meerdere partners in zijn !even -
'seriele monogamie' ." (Ibid.: 71) 

De opvatting <lat de ruimte vooral ook als 'sociale ruimte' begrepen moet worden 
is uitgebreid aan te treffen in studies van Anderiesen en Reijndorp. 
Deze auteurs hebben met Van der Meulen gemeen <lat ook zij een pleidooi houden 
voor onderzoek <lat laat zien wat het voor mensen zelf betekent <lat ze wet of niet 
toegang hebben tot bepaalde voorzieningen: "Wij pleiten voor een benadering die 
uitgaat van de manier waarop mensen zelf problemen en tekorten definieren." 
(Anderiesen en Reijndorp I 990d: 28) 
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Volgens Anderiesen en Reijndorp kan met tijd-ruimtebudget-analyses worden duidelijk 
gemaakt hoe verschillende huishoudens, wat betreft de samenstelling, de hoeveelheid 
vrije tijd en de hoeveelheid geld waarover zij beschikken, heel verschillende eisen 
ten aanzien van hun woonomgeving kunnen hebben. Zij kritiseren evenwel de beperkte 
conceptualisering van 'de ruimte', namelijk vooral als afstand tot voorzieningen, 
zoals werk, scholen, winkels, uitgaansmogelijkheden enz ., in dergelijk onderzoek 
en voegen er een dimensie aan toe: de 'sociale ruimte'. Dit houdt in, zoals Renou 
reeds aangaf, dat mensen een specifieke betekenis aan de stad of aan een buurt 
geven. 

Anderiesen en Reijndorp vullen het begrip 'sociale ruimte' met verschillende 
dimensies, zoals: 
* status-verschillen; 
* buurtgebondenheid; 
* de vertrouwdheid van mensen met een bepaalde omgeving. 51 

Categorisering van mensen 

Volgens Anderiesen en Reijndorp wordt het handelen van mensen niet alleen bepaald 
door factoren als de hoogte van het inkomen of het we! of niet hebben van werk. 
Het in categorieen op een hoop vegen van mensen, op basis van een kenmerk, 
verhult volgens hen de heterogeniteit naar levenswijze die achter dat ene kenmerk 
schuil kan gaan. 52 

Ook Grunfeld (1974) waarschuwde reeds voor het categoriseren van mensen gelet 
op de uiteenlopende sociale posities. Dietvorst en Jansen-Verbeke spreken in dit 
verband zelfs van 'containerbegrip'. Zij brengen naar voren dat in de door hen 
bestudeerde literatuur de nadruk vaak op de factor 'leeftijd' blijkt te liggen als 
'verklarende' variabele van verschillende ruimtelijke gedragspatronen, zoals 
bijvoorbeeld bij jongeren of bij ouderen . 
Dietvorst c.s. merken hierover op dat uiteindelijk een combinatie van andere factoren 
dan leeftijd, zoals sociaal-economische positie, huishoudenssituatie, woonplaats, 
etniciteit en factoren van sociaal-culturele aard, een differentierende werking op 
het gedragspatroon hebben. 
Van actorgroepen kan, aid us Dietvorst en Jansen-Verbeke, worden gezegd "dat 
ze feitelijk niet bestaan, maar door onderzoekers in zekere zin zijn geconstrueerd. 
Het is goed te beseffen dat het (bij gebrek aan alternatieven) vaak geforceerde 
classificaties zijn, waarin mensen met hun tegenstrijdigheden in handelingen en 
gedrag een plaats toegewezen krijgen." (Dietvorst en Jansen-Verbeke 1988: 137) 
Volgens deze auteurs is het daarom belangrijk niet alleen afte gaan op een combinatie 
van persoonskenmerken, maar juist ook aandacht te schenken aan de motieven 
en beleving van het tijd-ruimtelijk gedrag. 
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4.5. Conclusies 

De kritiek die in de vorige paragraaf op de tijd-geldbenadering werd geuit komt 
erop neer dat het domein van tijdbudgetten en geldbudgetten een te beperkt kader 
vormt om het gedrag en de voorkeuren van mensen ten aanzien van woonmilieus 
te kunnen begrijpen. Er zouden, met andere woorden, dimensies een rol spelen 
die niet tot het koppel tijd/geld te herleiden zijn. 

Beperkt verklarend vermogen 

Indien deze kritiek juist is, zou het beperkte verklarend vermogen van de tijd
geldbenadering, op enigerlei wijze, in de rapportages van het tijd-ruimte-onderzoek 
zichtbaar moeten zijn. 53 Uit de rapportages van Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars 
kunnen tenminste enkele indicaties, die in deze richting duiden, worden gedestilleerd. 
Als eerste punt kan genoemd worden het feit dat de onderzoekers niet goed raad 
we ten met de door hen aangetroffen traditionele gezinnen in Amsterdam-Oud Zuid. 
Traditionele gezinnen zijn in hun opvatting immers eenduidig suburbaan. De lezer 
krijgt de ene keer te horen dat er iets uitzonderlijks aan de hand moet zijn met 
deze in Amsterdam-Oud Zuid aangetroffen traditionele gezinnen, maar daar blijft 
het dan ook bij: "welk 'echt' prototypisch traditioneel gezin telt nu ruim twee ton 
neer voor een bovenwoning in de binnenstad als het voor hetzelfde geld een heel 
wat riantere huisvesting midden in het groen kan krijgen?" (Vijgen c.s. 1986: 83) 

Een andere keer wordt door de auteurs erkend dat de vrijetijdsbesteding van traditio
nele gezinnen niet per definitie voor een groot dee! met de kinderen thuis behoeft 
te worden doorgebracht. Maar dat zou slechts een uitzondering zijn: "Huishoudens 
die zich omwille van hun recreatieve ontplooiing kunnen onttrekken aan de functionele 
vereisten van passende woonruimte en noodzakelijke tijdsbesparing -cultuurlievende 
traditionele gezinnen in de binnenstad, natuurminnende tweeverdieners ver van 
de bewoonde wereld- moeten financieel we! van zeer goede huize komen, en zijn 
bijgevolg per definitie zeldzaam." (Vijgen c.s. 1992: 172) 
Een wekelijkse uittocht onder de (meer welgestelde) gezinshuishoudens uit de 
binnenstad naar de tweede woning wordt bijgevolg gezien als 'compensatorische 
strategie' (Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 1987b: 75). 

Ook kan de verklaring worden aangetroffen dat de traditionele gezinnen in Oud 
Zuid die benaming eigenlijk in het geheel niet verdienen, omdat de moeders doorgaans 
het toekomstbeeld van een min of meer symmetrisch tweeverdienerschap zouden 
koesteren (Vijgen c.s. 1992: 175, 176). Van deze laatste gedachtengang wordt 
ook gebruik gemaakt wanneer de aangetroffen spreiding van huishoudentypen niet 
in overeenstemming is met de functionele tijd-geldtheorie en deze huishoudens 
bovendien nog blijk geven van een grote mate van tevredenheid. Deze huishoudens 
zouden, aldus de auteurs, in hun woonplekkeuze en -waardering eerder aan hun 
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toekomstige (of voorgaande) dan aan hun huidige levenswijze refereren. Bijvoorbeeld: 
"De zeer talrijke tweeverdienende stellen uit Almere bereiden zich en masse op 
het ouderschap voor. ( ... )De evenmin schaarse bijstandsmoeders uit Almere ( ... ) 
lijken hun heimwee naar een 'normaal' gezinsleven te projecteren in een verregaande 
idealisering van hun woonomgeving." (Vijgen c.s. 1992: 175) De auteurs zijn van 
mening dat deze groepen in de betreffende omgeving matig, zo niet slecht, 
functioneren. 

De betreffende groepen zelf denken daar kennelijk anders over. Het lijkt erop dat 
Vijgen c.s. wat al te gemakkelijk met dit probleem omgaan door eenvoudig te 
veronderstellen dat deze huishoudens zich alvast op basis van een volgende 
'verzorgingspositie' gedragen. Deze zou immers wel in overeenstemming zijn met 
het op basis van de tijd-geldbenadering corresponderende milieu. Los van de vraag 
of dergelijke veronderstellingen juist zijn, lijkt het twijfelachtig dat de tentoongesprei
de tevredenheid met de huidige levenswijze geheel verklaard kan worden vanuit 
een veronderstelde anticipatie op een toekomstige situatie. 

De betekenis van tijd 

De basishypothese van Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars, namelijk dat druk 
bezette huishoudens zullen trachten hun resterende tijd zoveel mogelijk vrij te houden, 
blijkt na Jezing van andere op de tijd-geldbenadering gebaseerde onderzoeksrapporten 
allerminst in eenduidig gedrag vertaald te kunnen worden. Zo onderzochten Ten 
Zeldam e.a. (Ten Zeldam c.s. 1987) bijvoorbeeld de verschillen in koopgedrag 
tussen tweeverdieners en geenverdieners. Zij slaagden er, in weerwil van hun 
veronderstellingen, onvoldoende in dit koopgedrag enkel met de factoren 'tijd' 
en 'geld' te verklaren. 

Aan de groep tweeverdieners wordt door hen, in navolging van Vijgen en Van 
Engelsdorp Gastelaars, 'weinig tijd' en 'veel geld' toegeschreven. Deze groep zou 
uit tijdbesparingsoverwegingen een voorkeur voor grote supermarkten hebben . 
Niet zozeer vanwege de lage prijzen, maar vanwege de goede bereikbaarheid met 
de auto, de parkeergelegenheid en het feit dat alle boodschappen in een winkel 
gedaan zouden kunnen worden. Indien beide partners een fulltime baan hebben 
zullen de boodschappen, zo veronderstellen de auteurs, of alleen op zaterdag worden 
gehaald of op werkdagen in de buurt van het werk. Indien een van beide partners 
een halve baan heeft, dan zou deze op werkdagen in goed bereikbare supermarkten 
de boodschappen doen. Winkels in de woonomgeving zouden derhalve nauwelijks 
bezocht worden . Uit hun onderzoek in Haarlem blijkt evenwel het tegendeel: de 
daar woonachtige tweeverdieners doen nagenoeg geen boodschappen in de buurt 
van het werk, maar bijna geheel in winkels in de eigen wijk, dicht bij huis. En 
bovendien niet alleen in de supermarkt, maar ook bij de bakker, de slager en de 
groenteboer. Voorts blijkt 40% van de onderzochte tweeverdieners elke dag 

78 



boodschappen te doen (van de baanlozen is <lit 33 % ). De onderzochte groep 
tweeverdieners blijkt verder veel waarde te hechten aan winkels in de nabijheid 
van de woning. Bij de winkelkeuze speelt voor hen de factor 'aantrekkelijke prijzen' 
een belangrijke rol. Wat de tijdsbesteding per week aan het doen van dagelijkse 
boodschappen betreft, is er nagenoeg geen verschil tussen tweeverdieners en 
baanlozen. Het verklarend vermogen van de tijd-benadering is hier ontoereikend: 
"Zelfs als beide partners een full time baan hebben wordt er elke <lag boodschappen 
gedaan. Dit is merkwaardig, omdat tweeverdieners verondersteld worden vanwege 
hun krappe tijd een, hooguit twee keer per week een voorraad boodschappen te 
halen en dan bij voorkeur op zaterdag." (Ten Zeldam c.s. 1987: 39) 

Dat de tijd niet altijd efficient gebruikt wordt, komt ook naar voren uit een onderzoek 
van Kuiper naar de verplaatsingen tussen woning en werk en het bezoeken van 
(winkel)voorzieningen tijdens de reis (Kuiper 1991). Zijn hypothese luidt <lat de 
werkenden in de zgn. 'nieuwe huishoudens' hun tijd efficient zullen moeten besteden. 
Door een gunstige locatie van voorzieningen zouden meer combinaties van bezoeken 
tijdens verplaatsingen tussen woning en werk (multi-purpose trips) mogelijk zijn. 
Kuiper komt tot een onderscheid tussen 'non shoppers' (werkende hoofden in traditio
nele gezinnen), 'home shoppers' (werkenden die de meeste boodschappen bij de 
woning doen), 'work shoppers' (tweeverdieners zonder kinderen die de door-de
weekse boodschappen bij voorkeur bij het werk doen) en 'road shoppers' (idem, 
bij gebrek aan inkoopmogelijkheden bij het werk). 
Kuiper concludeert <lat het getoonde gedrag sterk afhankelijk is van de persoonlijkheid 
en zich niet altijd kenmerkt door een efficient tijdgebruik. 54 "Mensen die 
boodschappen doen een vervelende bezigheid vinden zullen veel in het werk stellen 
om <lit zo weinig mogelijk te hoeven doen ( ... ). Daarnaast zijn er ook mensen die 
moeite met een gestructureerd !even hebben en pas 's avonds onderweg naar de 
winkel willen bepalen wat ze die <lag zullen eten. Zij zullen dan ook bijna dagelijks 
boodschappen doen." (Kuiper 1991: 42) 

De betekenis van geld 

Uit het onderzoek van Ten Zeldam c.s. blijkt <lat ook de geld-benadering ontoereikend 
is: "Merkwaardig is echter <lat de faktor "aantrekkelijke prijzen" door tweeverdieners 
nog vaker wordt genoemd dan door baanlozen, en dat het bij baanlozen niet eens 
de meest genoemde faktor blijkt te zijn. "55 Een en ander heeft evenwel niet tot 
gevolg <lat de vooronderstellingen door de auteurs worden bijgesteld; het lijkt er 
so ms op <lat het afwijken van de 'gedragsnorm' door de onderzoekers aan de kaak 
wordt gesteld: "Het beeld <lat men in het algemeen van tweeverdieners heeft ( ... ) 
lijkt niet erg te kloppen. 40 % van de tweeverdieners doet braaf elke <lag boodschap
pen, zelfs als beide partners overdag een fulltime baan hebben. "56 De onderzoekers 
blijven desondanks van mening <lat de status, uitgedrukt in tijd en geld, wel degelijk 
een, zij het misschien impliciete, rol speelt.57 
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Behoefte aan een meer omvattende theorie 

Het vermogen van de tijd-geldbenadering om het gedrag van mensen, en daarmee 
de verschillende betekenissen van het woonmilieu te verklaren blijkt ontoereikend 
te zijn. Er blijft behoefte aan theorievorming die niet alleen rekening houdt met 
de invloed van beschikbare tijd- en geldbudgetten, maar ook in staat is nadere 
differentiaties in de betekenissen van het ruimtelijk milieu aan te brengen. In de 
vorige paragraaf zijn daartoe met de noties 'levensstijl' (Machielse) en 'levenswijze' 
(Anderiesen en Reijndorp) reeds enige aanzetten gegeven. 
In het volgende hoofdstuk zal worden nagegaan wat de 'leefstijltheorie' in deze 
te bieden heeft. 

No ten 

1. In hun eerste rapport "Stedelijke bevolkingskategorieen in opkomst; stijlen en strategieen in het 
alledaagse bestaan" (Vijgen c.s. 1986) onderroeken zij het dagelijks !even van vier 'nieuwe' 
huishoudenstypen en van het 'traditionele gezin'. 
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Deze vijf huishoudenstypen zijn (Vijgen c.s.1986: 23): 
* Alleenwonende starters (jongeren, 20-35 jaar oud, geen of hooguit 20 uur per week betaalde 

arbeid); 
* Alleenwonende werkers (25-45 jaar, minimaal 0.9 baan); 
* Tweeverdienende stellen (man en vrouw, 25-45 jaar, samen tenminste 1.5 werkkring en elk 

afzonderlijk tenminste 0.7); 
* Tweeverdienende gezinnen (man en vrouw 25-45 jaar, kind(eren) jonger dan 16 jaar, samen 

tenminste 1.5 werkkring en elk apart tenminste 0.6); 
* Traditionele gezinnen (man en vrouw 25-45 jaar, kind(eren) jonger dan 16 jaar, man full-time 

baan en vrouw hooguit een dag per week betaald werk). 
Dit onderwek heeft plaatsgevonden in Oud Zuid (centraal gelegen stedelijke woonbuurt), Gaasperdam 
(recent aangelegde stadsrandbuurt) en Nieuw-Vennep (suburb). 

In het tweede rapport, getiteld "Een gevarieerd bestaan; het gebruik van tijden ruimte in het dagelijks 
!even van enkele 'oude' en 'nieuwe' groepen binnen de Nederlandse bevolking" (Vijgen c.s. 1991) 
en in het derde rapport "Centrum, stadsrand, groeikern; Bewonersprofielen in drie woonrnilieus 
binnen het gewest Amsterdam" (Vijgen c.s. 1992) zijn, naast de reeds genoemde vijfhuishoudenstypen, 
tevens de volgende vier groepen onderzocht (Vijgen c.s. 1991: 8, 9): 
* 'Bijstandsmoeders' (doorgaans vrouwen, 25-45 jaar, geen betaalde werkzaamheden, kind(eren) 

jonger dan 16 jaar); 
* Werkende alleenstaande ouders (25-45jaar, een formele baan -ongeacht de zwaarte-, kind(eren) 

jonger dan 16 jaar); 
* Uitgetreden seniorenechtparen (man en vrouw, 50--05 jaar, in de 'lege nestfase', geen beroepsarbeid 

meer); 
* Werkende seniorenechtparen (man en vrouw, 50-65 jaar, in de 'lege nestfase', een of beide 

verricht(en) beroepsarbeid). 
Deze bevolkingsgroepen zijn wederom geselecteerd in drie verschillende woonmilieus in het stadsgewest 
Amsterdam: Oud Zuid (stedelijke woonwijk), Amsterdam Zuidoost (stadsrandwijk) en Almere 
(groeikern). 



2. Een aantal strategieen kan ook worden aangetroffen bij Blokland. Blokland situeert deze strategieen, 
onder verwijzing naar Priemus, in de context van een sinds de tweede wereldoorlog waameembare 
ontwikkeling, waarbij huishoudelijkeactiviteiten naar de marktsector en de publieke sector wordeo 
overgeheveld. AJs voorbeelden geeft hij: wecken (conserveringsindustrie), afwassen (vaatwasmachine 
I weggooiborden/-bestek), koken (diepvriesdiner I uit eten), voor kinderen zorgen (creche), verzorging 
zieken (ziekenhuis) en verzorging (groot)ouders (verzorgingstehuis I serviceflats). Het omgekeerde, 
waarbij activiteiten in de marktsector en publieke sector naar de huishoudelijke sector wordeo 
overgeheveld, koml ook voor. Blokland geeft als voorbeeld de 'huisbar' (Blokland I 98 I: 35) 

3. Indien taken worden afgeschaft, lijkt het als criterium we! gewenst dater reeel sprake was van de 
bewuste taken. Het is derhalve twijfelachtig of het niet-doen van potentieel mogelijk gedrag -zoals 
het krijgen en opvoeden van kinderen- strikt genomen als 'tijdbesparing' bestempeld kan worden. 
De Wijs-Mulkens c.s. gaan met het afschaffen van niet-bestaande zaken zelfs nog een stapje verder. 
Zij conslateerden dat jonge werkende alleenstaanden praktisch allemaal in een meergezinswooing 
met gem. 2 a 3 kamers wonen. In plaats van oog te hebben voor de effecten van het woonruimteverde
lingsbeleid bracht deze constatering hen tot de conclusie <lat met het afschaffen van overbodige extra 
kamers in feite rowel tijd en geld gespaard word! (De Wijs-Mulkens c.s. 1989: 40). 

4. Vijgen c.s. 1986: 19. Deze strategie lijkt geen netto tijdwinst op te leveren, maar kan wel bij dragen 
aan tijdbesparing op bijvoorbeeld werkdagen. 

5. Het 'vrij besteedbare inkomen • wordt door de auteurs gedefinieerd als het bedrag <lat van het netto 
huishoudeninkomen overblijft na aftrek van de woonlasteo en overige vaste posten. Onder vaste 
posten verstaan Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars uitgaven die, gegeven de aard van het huishouden, 
onvermijdelij kzij n. Bijvoorbeeld (ziektekosten)verzekeringen, schoolgeld voorkinderen, alimeotatie 
enz. (Vijgen c.s. 1991: 36) 

6. Bij Blokland kan de opvatting worden aangetroffen <lat de beschikbaarheid van andere mensen niet 
alleen een kwestie van tijd is (buiten de tijd besteed aao werk, studie en andere verplichtingeo), 
maar ook van zin. Hij doelt op het feit dat de een het gezellig vindt veel diogeo met anderen thuis 
en buitenshuis le doen; een ander wil er wel eeos alleeo op uittrekken (Blokland 1981: 85). 

7. Jn een enkele jaren eerder gepubliceerde studie van Van Engelsdorp Gastelaars e.a. wordt de op 
'consumership' gerichte Ieefstijl als kenmerkend gezien voor de tijdsbesteding van alleen- of 
samenwonende vijftigers of zestigers met eeo arbeidsloos inkomen. Bij deze groep ontbreekt een 
aantal vaste dagtaken (beroepsbezigheden of de dagelijkse zorg voor kinderen). Tevens kan een 
groot dee! van het inkomen aan het dagelijks !even besteed worden door het wegvallen van allerlei 
reserveringslasten (Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 1987a: 53). Ook kan men oroschrijvingen van 
'consumership' aanlreffen als 'having a good time' (Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 1987b: 64; 
Droogleever Fortuijn 1993: 25). 

8. Vijgen c.s. 1991: 207. De in het empirisch onderzoek van Vijgen c.s. gevonden orientatie van de 
onderscheiden bevolkingscategorieen op de verschillende woonmilieutypen zal verderop worden 
weergegeven. Met ambivalentie doelen zij op hel feit <lat verschillendsoortige behoeften van een 
huishoudenscategorie niet of moeilijk in een woonmilieutype te honoreren zijn. 

9. Van belang is uiteraard de definiering en afbakening van het leefstijlbegrip: op welke dimensies 
heeft het Ieefstijlbegrip belrekking. Ebels en Ostendorfvatten treffend samen <lat de term 'leefstijl' 
bij Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars "wordt geoperationaliseerd door de met dagtaken 
samenhangende beschikbaarheid van tijd en geld. Deze combinatie van tijd en geld leidt weer lot 
wensen met betrekking tot de woning en de woonomgeviog." (Ebels c.s. 1992: 13) Op deze wijze 
gedefinieerd voegt de term 'leefstijl' inderdaad niets toe. 
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Dat een en ander gecompliceenler is dan door Vijgen c.s. voorgesteld, kan bijvoorbeeld worden 
ge"illustreerd aan de hand van een studie van Renou onder vrouwen met kinderen, met min of meer 
verplichte activiteiten buitenshuis (betaald werk, vrijwilligerswerk of een opleiding) en woonachtig 
in suburbane gebieden. Renou ontdekte verschillende waarden en normen, en claarmee houclingen, 
t.a .v . huishoudelijkwerk: cle 'echte huisvrouw', de 'functionelehuisvrouw' en de 'anti-huisvrouw'. 
"Van de vrouwen die huishoudelijkehulphebben zijn de meesten te vinden in de groep anti-huisvrou
wen." (Renou 1988: 92) Oak de houdingen I.a. v. bet moederschap en bet verrichten van activiteiten 
buitenshuis gaven grote verschillen te zien. Dezelfde suburbane omgeving blijkt verschillende betekenis
sen te hebben voor de door Renou onderscheiden typen vrouwen: "De 'traditionele en ambivalent 
traditionele' typen vinden in meerderheid dat hun levenssferen elkaar zoveel mogelijk zouden moeten 
overlappen. De 'modemen en ambivalent modemen' daarentegen hebben een duidelijke wens tot 
gescheiden clomeinen, hoewel ze dat nag niet allemaal gerealiseerd hebben. Een respondent die 
wel buiten de wijk werkt: "lk vind het zelf heel prettig dat betaald werk voor mij niet in de wijk 
is, die afstand die mij oak gevoelsmatig afstand geeft, en dat vind ik we! Jekker"." (Renou 1988: 
129) 

Opmerkelijk is dat Van Engelsdorp Gastelaars in een andere publikatie veel genuanceerder met 
de dimensie ' leefstijl · omgaat: "feitelijke voorkeuren voor bepaalde milieus kunnen oak door heel 
andere componenten van de leefstijl bepaald warden . " (Van Engelsdorp Gastelaars c.s. l 987a: 132) 
Gedoeld word! op het verschijnsel dat maatschappelijke minderheidsgroepen soms de nabijheid van 
groepsgenoten zoeken, zodat concentraties ontstaan op grand van sexuele geaardheid, etnisch-allochtone 
achtergrond, religieuze overtuiging etc. Het gaat om "milieus clie een bepaalde signatuur krijgen 
door de attractie die zij uitoefenen op de aanhangers van een specifieke leefstijl, of waarvan de 
bestaande signatuur daardoor versterkt wordt." (Ibid.) Daamaast wordt door hem gewezen op 
betekenissen van het woonmilieu binnen de sociale dimensie: de betekenis voor mensen die in een 
milieu opgegroeid zijn, de betekenis van de eigen taal of folklore die aan een milieu eigen is of 
van de netwerken van (informele) contacten met bijvoorbeeld familie . 

10. Jn "Een gevarieerd bestaan" gaat het om de tijd-ruimtelijke leefpatronen van de negen onderzochte 
bevolkingscategorieen, 'las' van onderscheiden woonmilieus. Vol gens hen is het met de wegingscorrectie 
"uitgesloten dat er een vertekening optreedt van de typische verschillen in leefwijze tussen de 
onderzochte bevolkingskategorieen als gevolg van hun selectieve woonlokaties ( ... ). De verklaring 
van de aangetroffen gedragspatronen -<le constatering bijvoorbeeld dat ( ... ) alleenstaanden een actiever 
uitgaansleven leiden clan de gezinnen- moet uitsluitend warden gezocht in de onderlinge verschillen 
wat betreft huishoudenssamenstellingen de beschikbaarheid van tijd en geld en niet in het afwijkende 
voorzieningenaanbod van hun woonomgeving." (Vijgen c.s. 1991: 10) 

11. De vraagstelling in dit rapport Juidt (Vijgen c.s. 1992: 11): 
• "In hoeverre warden de negen onderzochte huishoudenstypen ( ... ) inhun Jeefpatroon van alledag 

belemmerd dan wel gestimuleerd door de omstandigheid dat ze woonachtig zijn in he! compact
stedelijke centrummilieu van Amsterdam-Cud Zuid, in het stadsrandmilieu van Amsterdam
Zuidoost, of in het suburbane milieu van de groeikem Almere, 

• in hoeverre warden dergelijke stimulerende dan wel hinderende 'milieueffecten' weerspiegeld 
in de milieuoordelen en verhuisvoomemens van de onderscheiden bewonerskategorieen, en 

• in hoeverre vallen deze milieueffecten te rijmen met de spreiding van de onderzochte huishouden
stypen over de drie onderscheiden woonmilieutypen?" 

12. Ter illustratie het commentaar van de schrijvers bij de constatering <lat slechts 19 % van de huidige 
in Amsterdam-Oud Zuid woonachtige uitgetreden seniorenechtparen het eigen woonmilieu als ideaal 
beschouwt: "De enige negatief afwijkende en daarmee in de centrale buurt evident rnisplaatste 
bevolkingskategorie wordt gevormd door cle uitgetreden senioren. Slecbts een op de vijf ( ... ) beschouwt 
zijn buurtals ideaal." (Vijgen c.s. 1992: 159) Voor de uitgetreden senioren in de stadsrand en Al mere 
blijkt dit percentage respectievelijk 41 % en 20% (!) te bedragen . In plaats van de heterogeniteit 
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te benadrukken trekken de auteurs de volgende conclusie: "Ronduit antistedelijk zijn tenslotte de 
uitgetreden senioren. De centrale stad wekt in hun geval niet slechts praktische maar ook principiele 
aflceer. Zowel Almere als Zuidoost worden veel hoger aangeslagen. • (Vijgen c.s. 1992: 162, 163) 
Overigens blijkt van de in Almere woonachtige traditionele gezinnen ook slechts 20% dit suburbane 
milieu als ideaal le beschouwen ... 

Vijgen c.s. zijn niet de enige onderzoekers bij wie het voornamelijk om verschillen tussen groepsge
middelden gaat. Ook in een rapport als "Hoog en laag in Den Haag; Waar woont jong en oud in 
de compacte stad?" (De Wijs-Mulkens e.a. 1989) worden van zes typen huishoudens profielen 
gepresenteerd diehet gemiddelde tijd-en geldbestedingsgedrag weergeven. In dit rapport is eveneens 
een wegingsprocedure toegepast teneinde "invloeden die uitgaan van het wonen op een bepaalde 
standplaats zoveel mogelijk uit te schakelen" (De Wijs-Mulkens 1989: 33). 

13. Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars laten hieromtrent geen misverstand bestaan: "Wie ( .. . ) als 
werkende alleenstaande dan wel tweeverdiener wil overleven in een suburb, en in mindere mate 
aan de stadsrand, lijkt voornamelijk aangewezen op twee gedragsstrategieen: zoveel mogelijk per 
auto doen aan de ene kant, een heleboel domweg minder frequent of helemaal niet meer doen aan 
de andere kant." (Vijgen c.s. 1986: 82) Deze conclusie is onder andere op de volgende constateringen 
gebaseerd: "De bewoners van Amsterdam-Oud Zuid, met een grote varieteit van simpele tot meer 
sjieke restaurants binnen loopafstand, et en verreweg het meest bui ten de deur. De N ieuw-Vennepers 
(vier restaurants voor 15.000 inwoners) doen dat het minst. • (Vijgen c.s. 1986: 75) Of: "De Oud 
Zuid-bewoners onder de alleenstaande werkers brengen een significant groter aandeel van hun vrije 
tijd buitenshuis door in hun eigen buurt dan dezelfde groepen in Gaasperdam en Nieuw-Vennep: 
onbetwistbaar teken dat hun woonbuurt hen meer te bieden heeft. • (Vijgen c.s. 1986: 78) 
Zie in dit verband de paragrafen 4. 3 en 4.4. 

14. Droogleever Fortuijn geeft de volgende omschrijving van 'familism' : "In 'familistic' of gezinsgerichte 
huishoudens staat de zelfverzorging centraal en word! de betaalde werkkring van een of alle !eden 
van het huishouden om het huishoudelijk werk en de kinderverwrging gerangschikt ( .. . ). • (Droogleever 
Fortuijn 1993 : 25) 
Zij omschrijft, in de context van verzorgingsarrangementen, 'careerists' als "huishoudens waarin 
het huishoudelijk werk en de kinderverzorging om he! betaalde werk van beide partners worden 
gearrangeerd . " (Droogleever Fortuijn 1993: 25) 
Voor het onderscheid tussen asymmetrische en symmetrische huishoudens is het criterium van een 
al dan niet gelijke verdeling van betaald en onbetaald werk tussen man en vrouw bepalend . 

15. De auteurs zijn zeer stellig in hun opvatting: "Kortom dus het gezinsideaal van de niet-stedelijke 
woonomgeving gedomineerd door mede-gezinshuishoudens ( ... ). " (Vijgen c.s. 1991 : 175) En: "Een 
keuze voor de stad daarentegen lijkt neer te komen op een verhoudingsgewijs beperkt woongenot 
en op het grootbrengen van 'stadskindertjes' die het beeld van de ideale jeugd niet geheel benaderen." 
(Ibid.: 206) 

16. De combinatie veel geld/veel tijd blijkt in het onderzoek niet voor te komen. 

17. Droogleever Fortuijn c.s. 1987: 50. Kennelijk ervaren de betreffende vrouwen dat anders: "Ter 
wille van hun kinderen blijven alien in S/E wonen en overwegen ze geen van alien te verhuizen. 
Zij zijn zeer gelukkig met hun mooie eengezinshuis waarvoor zij grote financiele offers hebben 
gebracht. Ze zijn zeer trots op de verfraaiingen die hun partners eigenhandig hebben aangebracht 
en zouden dit huis voor geen goud willen verlaten. • (Ibid.) 

Karsten komt, aan de hand van hetzelfde onderzoeksmateriaal , tot de bevinding dat alle categorieen 
vrouwen in Enkhuizen/Stede Broec (Grootslag) relatief vaker buitenshuis vertoeven, rowel in de 
prive- als in de openbare sfeer, dan de onderzochte vrouwen in Haarlem. Dit verrast haar "omdat 
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uit eerdere studies blijkt dat in een uit recreatief oogpunt veelzijdiger gebied bewoners vaker de 
deur uit gaan dan in minder rijk voorziene woonmilieus ( ... ). Suburbane woonmilieus zouden zich 
kenmerken door een 'verschralende' en 'afdempende' invloed op de activiteitenpatronen van de 
bewoners." (Karsten 1991 : 10) Vgl. Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars: "Druk bezette 
bevolkingsgroepen zijn in het algemeen beter af in een stedelijk woonmilieu , met aUe in het dagelijks 
!even benodigde voorzieningen binnen handbereik, dan in een suburbane omgeving waar een ruime 
woning en een groene omgeving onvermijdelijk ten koste gaan van standplaatskwaliteiten . ( . . . ) Een 
gesuburbaniseerde alleenstaande of kinderloze tweeverdiener lijkt haast onvermijdelijk vaker voor 
de buis te eindigen dan hem/haar lief is. " (Vijgen c.s. 1990a: 105) Vijgen en Van Engelsdorp stellen 
dan ook dat vrouwen in suburbane woonmilieus "er door schade en schande achier (zu!Jen) komen 
dat de luxe van het suburbane wonen pleegt te bestaan bij gratie van een traditioneel rolpatroon. 
Zij zouden we! eens vaker als 'groene weduwe' kunnen eindigen dan hun lief is. • (Ibid.: 108) 

Uit andere onderzoeksrapportages komt evenwel naar voren dat een en ander genuanceerder ligt. 
Renou heeft vrouwen in suburbane gebieden onderzocht (zie noot 8 van dit hoofdstuk). Zij maakt 
onderscheid tussen 'modeme' vrouwen en meer 'traditionele' vrouwen. Voor traditionele typen 
staat het huisvrouw en moeder zijn centraal in het !even. Deze vrouwen plooien activiteiten buitenshuis 
(in de nabije omgeving) om hun verzorgende en huishoudelijke taken heen. Deze vrouwen zijn, 
aldus Renou, meer op de woonwijk gericht "en beschouwen hun huis (mils ze daar tevreden mee 
zijn) als een eindstation: z.e zijn gehecht aan hun woning en wijk en zullen niet gemakkelijk verhuizen." 
(Renou 1988: 130) Ze geeft aan hoe een vrouw het uitdrukte: "Uc zou hier niet weg willen, al baden 
ze me een gratis villa aan, dan zou ik hier loch blijven zitten." (Renou 1988: 130). 

Eenz.elfde geluid valt te beluisteren bij Van den Handel. Zij deed onderzoek onder tweeverdieners, 
met en zonder kinderen, in enkele groeikemen en aan de stadsrand. Van den Handel komt tot de 
conclusie dat vigerende opvattingen over de slechte arbeidsmogelijkheden van vrouwen buiten de 
grate steden aan herziening toe zijn. "Vee! vrouwen zijn mobieler dan we! wordt vennoed. De vrouwen 
in de groeigemeenten zijn niet van mening dat zij beter af zouden zijn wanneer zij dichter bij de 
stad zouden wonen . " (Van den Handel 1988: 34) Volgens haar is de woonplekkeuze van de 
tweeverdieners veelal sterker bepaald door het woningaanbod dan door de belangen van beide partners 
op de arbeidsmarkt (Ibid: 65) . 

.18. De aangetroffen verschillen in activiteitenpatronen worden volgens hem "niet zozeer veroorzaakt 
door de locationele verschillen op zichzelf, als we! door de ermee samenhangende verschillen van 
sociale aard : het zijn de verschillen tussen een agrarische bevolking, in het buitengebied, en een 
niet-agrarische bevolking, in de kemen." (Hoekstra 1984: 131) 

19. Zo blijkt bijvoorbeeld de Rijksplanologische Dienst geinteresseerd te zijn in de invloed van de 
(gebouwde) omgeving op het ruimtelijk gedrag en de tijdsbesteding van bewonerscategorieen. Volgens 
de RPD kan deze vraag met het 'tijd-ruimte-onderzoek' in verklarende zin worden beantwoord, 
zodat uitspraken over de te stellen vooiwaarden aan de ruimtelijke inrichting mogelijk zijn (in: Vidakovic 
1988: 128, 132). 

20. Zie bijvoorbeeld Blaas c.s. 1982: 409, Blaas 1989, Vidakovic 1988: 60 e.v., Van Keulen c.s. 1992: 
7 e.v., Jorritsma 1989: 21 e.v., Jorritsma 1990: 7 e.v. , Droogleever Fortuin c.s. 1987: 14 e.v., 
Hoekstra 1984: 12 e.v., Huigen 1986: 47 e.v. 

21. Van Engelsdorp Gastelaars, Maas-Droogleever Fortuijnen De Wijs-Mulkens 1983: 6. In dit rapport 
wordt verslag gedaan van onderzoek in 3 Amsterdamse stadswijken (Noord, de Pijp en het Cent rum) 
in het kader van het SATURA II-project (Space And Time Use Research Amsterdam) , alsmede 
van onderzoek in 10 woonmilieus binnen het stadsgewest Amsterdam in het kader van het 
Structuuronderzoek Bouwnijverheid. 
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22. Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 1983: 11. In het proefschrift van Van Engelsdorp Gastelaars word! 
expliciet melding gemaakt van he! feit dat deze redenering aan o.a. Hagerstrand is ontleend (Van 
Engelsdorp Gastelaars 1980: 26) . 

23 . Onder 'maatschappelijke situatie' verstaan de auteurs "de verzameling maatschappelijke posities 
die de betrokkene inneemt (als beroepsbeoefenaar, als lid van een bepaald type huishouden, op grond 
van zijn of haar leeftijd, enz.). •(Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 1983: 8) In zijn proefschrift geeft 
Van Engelsdorp Gastelaars een wat uitgebreidere opsomming: "lemand is bijvoorbeeld man, 
alleenstaande, Nederlands staatsburger, ingezetene van een plattelandsgemeente, oudste bediende 
in een slagerij aldaar, lid van de Nederlands Hervormde gemeente ter plaatse, sympathisant van 
de Partij van de Arbeid , lid van een uitgebreide familiekring, etc .. Samen vormen deze posities 
de maatschappelijke situatie van de betrokkene. • (Van Engelsdorp Gastelaars 1980: 18) 

24. Deze waarden en leefregels "vormen he! 'maatschappelijk referentiekader' -d.i. het uit collectieve 
ervaringen van degenen die in eenzelfde soort situatie verkeren voortvloeiend geheel van waarden 
en leefregels, op grond waarvan deze mensen oordelen en tot concrete gedragsvoomemens komen 
( ... )-van de betrokkene." (Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 1982: 396) In zijn proefschrift spreekt 
Van Engelsdorp Gastelaars van plichten, taken en leefregels (Van Engelsdorp Gastelaars 1980: 18). 

25 . Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 1983: 39. In het algemeen geldt volgens hen dat hoe jonger en hoger 
opgeleid, des te grotere activiteit buiten de woning ontplooid wordt. Ouderen zouden evenwel relatief 
meer dan jongeren concerten en musea bezoeken. Lager opgeleiden zouden vaker met sport bezig 
zijn (zowel passief als actief), vaker familieleden bezoeken en vaker naar vrijetijdsverenigingen 
gaan dan hoger opgeleiden. In het algemeen zou gelden dat jongere, mannelijke, kinderloze en hoog 
opgeleide ingezetenen een ruime actieradius hebben in vergelijking tot oudere, vrouwelijke, met 
de zorg voor kinderen belaste en laag opgeleide mensen. 

26. Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 1983: 39. In zijn proefschrift beperkt Van Engelsdorp Gastelaars 
zich eveneens tot twee mogelijke determinanten van verschillen in ruimtegebruik : enerzijds de maat
schappelijke situatie en anderzijds de woonsituatie van betrokkenen. Daar merkt hij evenwel op 
dat deze beperking niet wil zeggen "dat het bestaan van andere determinanten van het ruimtegebruik, 
zoals de persoonlijkheid van deze stadsbewoners of hun fysieke conditie, wordt ontkend. • (Van 
Engelsdorp Gastelaars 1980: 6) Wat hij onder 'persoonlijkheid' verstaat blijft in het ongewisse; 
in de geciteerde 'leefstijlbepaling' is er evenwel niets van terug te vinden. 

27. Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 1983: 14. Als onafhankelijke variabelen, die de maatschappelijke 
positie zouden aanduiden, is door de onderzoekers in het SATURA-project gekozen voor 'oplei
dingsniveau', 'positie in het huishouden' en 'vrij besteedbaar inkomen' . In het Structuuronderzoek 
Bouwnijverheid is bij het constant houden van de maatschappelijke positie gewerkt met de onafhankelijke 
variabelen 'opleidingsniveau' en 'leeftijd '. (Ibid. : 78) 

28. Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 1983: 10. Elders wordt het aldus geformuleerd : "Mensen die in 
veel opzichten onbemiddeld zijn , onderscheiden zich onder andere op de volgende twee wijzen van 
hun ruim bemiddelde soortgenoten. Ten eerste hebben eerstgenoemden een relatief schraal 
activiteitenpatroon (door het wegvallen van die bezigheden die veel middelen vergen). Ten tweede 
zijn eerstgenoemden gekenmerkt door een relatief zwakke weerspiegeling van bun gerichtheid in 
de inrichting van hun !even van alledag (immers, deze mensen missen in veel opzichten de middelen 
om hun gerichtheid in hun gedrag van alledag tot uitdrukking te brengen ( ... )." (Van Engelsdorp 
Gastelaars c.s. 1982: 397) 

Saillant is dat Van Engelsdorp Gastelaars er in zijn proefschrift op wijst dat in he! door hem uitgevoerde 
onderzoek nagelaten is navraag te doen naar de manier waarop de ondervraagden in hun maat
schappel\jke en materieel-ruimtelijkeomstandigheden, waarin zij ten tijde van het onderwek verkeerden, 
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waren terechtgekomen. Vol gens Van Engelsdorp Gastelaars betekent dit dat geen indruk is te krijgen 
van de mate wa.arin die omstandigheden de eigen intenties van de respondenten weerspiegelden dan 
wel hun gebrek aan altematieven. "Met name voor de toetsing van mijn opvatting over de grondslag 
van het onderscheid in ruimtegebruik tussen beknotle en onbeknotte stadsbewoners is een dergelijke 
in formatie eigenl ijk onmisbaar. ( ... ) In later onderz.oek kunnen deze tekorten dan word en vermeden. " 
(Van EngelsdorpGastela.ars 1980: 38) In een voetnootverwijst hij terzake expliciet naar het SA TURA 
II-project en het SOB. 

29. Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 1983: 9. Is het mogelijk dat mensen iets laten wegvallen dat zij 
niet hebben noch hebben gehad en misschien in het geheel niet ambieren? Het lijkt onwaarschijnlijk 
dater in het algemeen sprake is van 'het laten wegvallen' van bepaalde activiteiten om daarvoor 
in de plaats vervolgens ' substituutbezigheden' te gaan verrichten . 
Het bestempelen van een waargenomen activiteitenpatroon als 'schraal' lijkt dan ook slechts mogelijk 
in het licht van de door de onderz.oekers genormeerde leefstijlen. 

30. Van Engelsdorp Gastelaars c.s. I 983: 55. Bij andere auteurs kan een wat genuanceerder geluid 
warden aangetroffen: "De belangstelling van Amsterdammers die niet in Noord wonen voor een 
woning in Noord is laag. ( .. . )De belangstelling voor een woning in Noord is bij degenen die nu 
in Noord wonen veel grater, z.o blijkt uit het woningbehoefte-<>nderzoek dat is gehouden bij de urgenten 
in Noord en de woningz.oekenden die staan ingeschreven bij de twee woningbedrijven in dit stadscleel." 
(Henstra 1983: IO) Of: "De voorkeur voor Noord is bij dejongere tweepersoonshuishoudens nog 
duidelijker dan bij de jonge alleenstaanden. Zelfs de dure hoogbouw is voor een deel van hen 
acceptabel. • (Ibid.: 7) 

31. Gebruik wordt gemaakt van het artikel "Tijd-ruimtegedrag van Amsterdammers: Een vergelijkend 
dagboekonderz.oek in drie buurten" (Blaas en Vidakovic 1982), waarin verslag word! gedaan van 
het vierde deelonderz.oek van het project SATURA II. 

32. Vidakovic 1988 : 80. Hij wijst bijvoorbeeld op een van de uitkomsten van zijn onderz.oek, namelijk 
dat de overeenkomst "tussen de tijdsbudgetten van verschillende sociale groepen ( ... ) hoger (is) 
naarmate de ruimtelijkesituatie minder verschillen inde bereikbaarheid veroorzaakt (oudestadsdelen 
in tegenstelling tot de stadsrand)." (Ibid: 81) 

33. De Oude Pijp wordt door de auteurs omschreven als "een 'getto'iserende' vroegere volksbuurt die 
meer en meer in bezit word! genomen door etnische minderheden en door starters( ... ). De buurt 
( .. . )is voorts rijkelijk voorzien van winkels, warenhuizen, cafes en andere voorzieningen." (Blaas 
c.s. 1982: 41 I) 
Nieuwendam-Noord wordt door hen een pure woonbuurt genoemd "met vooral distributiewoningen 
( . .. )de modale Amsterdamse kostwinner ( ... ) kinderen en werkende echtgenoten ( . .. ) grootschalige 
winkelcentra. Uitgaansvoorzieningenzijn met een kaarsje te z.oeken. Tenslotte moet vermeld worden 
dat het stadscentrum zich niet naast de deur bevindt." (Ibid.) 

34 . Het deel van de vrije tijd dat thuis wordt doorgebracht , blijkt in Noord gemiddeld het hoogst te 
zijn. De tijd die de Noord-respondentengemiddeld a.an uitgaan (horeca/cultuur) besteden het laagst. 
Kennelijk is ' uitgaan ' de norm. 

35. Bia.as c.s. 1982: 422. Deze conclusie is o.a. gebaseerd op een analyse van de gemiddelde tijd die 
de gemiddelde bewoner in de drie onderscheiden huurten aan verschillende activiteiten besteed. 
De gemiddelde Noordbewoner besteedt in vergelijking tot de gemiddelde Centrumbewoner meer 
tijd aan zaken als persoonlijke verz.orging, huishoudelijk werk en televisiekijken. De onderz.oekers 
hebben echter ook een vergelijking gemaakt tussen het ruimtelijk gedrag van mensen met een gelijke 
score op een huishoudenskenmerk in de drie onderscheiden buurten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 
werkenden met een HBO-opleiding uit Noord gemiddeld minder verplaatsingen ondememen dan 
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op dat aspect vergelijkbare mensen uit het Centrum. Ten aanzien van dergelijke 'intensiteitsverschillen 
in het sociaal-cultureel leven' wordt het gedrag van de laatsten tot norm verheven. 
"De bewoners van de stadsrand zouden aan de hand van dit onderzoek gekarakteriseerd kunnen 
worden als nogal initiatiefloos, nogal contactloos en nogal consumptief ingesteld. Zij ( ... ) doen 
minder aan cultuurbeoefening , vertoeven minder in cafes en in de buitenlucht. Kortom er is sprake 
van een in brede zin afgeroomd uithuizig activiteitenpatroon." (Ibid.) 
Naar de mening en ambities van de betrokkenen zelf is overigens niet gevraagd; er bebben geen 
interviews of enquetes plaatsgevonden. 

Op deze plaats kan de opmerking van Stoppelenburg in herinnering worden geroepen dat, in weerwil 
van de door 'deskundigen' verspreide zorgwekkende berichten over de leefbaarheid van de nieuwe 
stadswijken, de bewoners van nieuwe stadswijken in onderzoekingen naar voren kwamen als mensen 
die best tevreden zijn met hun woonsituatie. Voor Stoppelenburg was dit, maar dat terzijde, aanleiding 
de tbeoretische en methodische grondslagen van het gangbare onderzoek naar woontevredenheid 
te kritiseren. 

36. Blaas c.s. 1982: 422. Er zijn echter ook andereopvattingen. In een publikatievan de Wiardi Beckman 
Stichting ("De toekomst van de vrije tijd"), bedoeld om een sociaal-democratiscb standpunt in het 
'tijdbeleid' te ontwikkelen, wordt gesteld <lat de keuze voor de 'verbuiselijking' van de 
vrijetijdsbesteding eerder lijkt voort le komen uit een persoonlijke voorkeur dan een gevolg te zijn 
van maatschappelijke onmogelijkheden (Van Delden 1986: 50) . "Enerzijds blijft het van wezenlijk 
belang dat mensen de keuzevrijheid hebben om hun eigen voorkeur te volgen bij de vrijetijdsbesteding, 
onverschillig of dit nu tot een gevarieerd patroon leidt of niet, of de activiteiten in huis plaatsvinden 
of daarbuiten en of men met veel of weinig anderen contact onderhoudt. Jntensiteit en vrijblijvendheid 
is een kwestie van persoonlijke leefstijl." (Ibid .: 70) 

37. Vidakovic 1980: 52. Mochten de buitenwijken bevolkt worden door mensen die bewust een 'huiselijke' 
leefstijl verkiezen boven een meer op 'uitgaan' gerichte leefstijl en bovendien van een rustige, ruime 
en groene woonomgeving houden (zie hiertoe paragraaf 4.4. alsmede hoofdstuk 5), dan is de kans 
groot dat de exploitanten van de danstenten etc. snel failliet zijn. In dat geval kan Vidakovic zich 
gelukkig prijzen met de relatief geringe omvang van zijn rapport: 84 bladzijden. Blijkbaar weten 
potentiele exploitanten beter. 

Opmerkelijk is dat Blaas en Vidakovic in hun bijdrage voor een in 1985 gehouden conferentie over 
vrijetijds- en cultuurstudies, op basis van hetzelfde SATURA JI-materiaal, tot andere conclusies 
komen. Bijvoorbeeld: "Men moet dan ook geen wonderen verwachten van een beleid dater op gericht 
is uitgaan en centrumbezoek te versterken, zoals bijvoorbeeld opgesloten ligt in de compacte 
stadgedacbte. " (Blaas c.s. 1987: 243, 244) 
De diverse publiekstheaters in het stadscentrum zouden zich op specifieke publiekssegmenten zijn 
gaan rich ten (zoals hoogopgeleidemensen), waarmee volgens de auteurs een monopoliseringsproces 
in gang is gezet waarbij cafes en restaurants zich spoedig gingen aansluiten. "Dat Noordbewoners 
zo weinig cultuur happen heeft dan niet te maken met de psychische barriere van het JJ ( ... ) maar 
met de psychische barriere die de theaters en muziekzalen zelfhebben opgeworpen voor buitenstaan
ders. " (Ibid. : 244) 
Ook de toonzetting van hun bijdrage aan de bewuste conferentie is anders . Bijvoorbeeld: "dan ligt 
de constatering voor de hand dat de uithuizige vrijetijdsbesteding van stadsrandbewoners van een 
verbrokkeld karakter is (waaraan vooralsnog geen waardeoordeel wordt verbonden) ." (Ibid .: 236) 
Het waarde-oordeel is bij de auteurs overigens wet gebleven: "Al deze plannetjes om het uitgaan 
onder stadsrandbewoners te doen toenemen gaan echter voorbij aan het volgende: niet-uitgaan en 
domesticering zouden elkaar in stadsrandmilieus wet eens gevonden kunnen blijken te hebben, met 
andere woorden de karige huismus is een relatie aangegaan met een karig woonmilieu waarbij van 
een situatie van wederzijdse bevruchting sprake is. " (Ibid.: 244) 
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38. Vergelijkbare bevindingen kwamen reeds bij Renou (1988) naar voren. 

39. Zie bijvoorbeeld de studie van V.d. Drift e.a. die op het gebied van openluchtrecreatie de 'bemiddelde' 
woonplaats Santpoort hebben vergeleken met de 'onbemiddelde' woonplaats Zwanenburg . De 
onderwekers baseren hun uitgangspunten op 'onderwek uitgevoerd door Amsterdamse sociaal-geogra
fen'. "Dit effect van een weinig bemiddelde woonsituatie op het vrijetijdsgedrag duiden Van Engelsdorp 
Gastelaars c.s . aan met het begrip 'verschraling'. Daamaast introduceren zij het begrip 'afdemping' 
of 'ontkleuring'. Daarmee bedoelen ze dat mensen in een 'bemiddelde' woonsituatie er beter in 
slagen hun preferenties tot uitdrukking te brengen dan mensen in een 'onbemiddelde' woonsituatie 
( ... ). Inderdaad vinden zij aanwijzingen dat in bemiddelde woonsituaties een grotere diversiteit in 
bet activiteitenpatroon voorkomt dan in onbemiddelde woonsituaties." (V.d. Drift c.s. 1987: 275) 

40. De Wijs-Mulkens c.s. 1989: 78. Volgens de onderzoekers blijken vrouwen met een HBO- of 
academische opleiding beduidend vaker in centraal Den Haag of Scheveningen te wonen dan in 
Zoetermeer. Bij de mannen zou zelfs een verschil in studierichting relevant kunnen zijn: "HTS-ers, 
ingenieurs en andere beta's zouden ( ... )van zicb zelf uit minder ge"interesseerd zijn in stedelijke 
activiteiten en daarmee in stedelijk wonen dan gamma's en wellicht ook dan alpha's( . .. )." (Ibid.) 
Een soortgelijk geluid kan worden aangetroffen bij Ebels en Ostendorf. Onder verwijzing naar Dijst 
en Cortie brengen zij het belang van de opleidingsrichting voor het ontwikkelen van affiniteit met 
de stad naar voren. "Door de aard van de opleiding ontwikkelen alfa- en gamma-academ.ici meer 
dan beta-wetenschappers interesses en vaardighed"n, diehetconsumeren van stedelijkevoorzieningen 
(bioscopen, theaters, musea, etc.) bevorderen." (Ebels c.s. 1992: 15) 

41. Van Engelsdorp Gastelaars en De Klerk 1992: 41, 42. In dit rapport worden de in het Amsterdamse 
stadsgewest gevonden verschillen in dagelijks leefpatroon en ruimtegebruik tussen de onderscheiden 
negen huishoudenstypen, waarover door Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars gerapporteerd is, 
vergeleken met soortgelijkeverscbillen tussen overeenkornstigebuishoudenstypen in het Rotterdarnse 
stadsgewest. 

42. Maas i 983 : 27. Hij refereert in de door hem bestudeerde literatuur o.a. aan een rapport van Vijgen 
en De Wijs-Mulkens in het kader van het SATURA-project (in de literatuurlijst van Maas 1983: 
167: Vijgen, J. & E. de Wijs-Mulkens (1980), Amsterdam bekent kleur; woonsituatie en 
maatschappelijke situatie van stadsbewoners als invloed op bun gedragspatroon buitenshuis (SATURA 
II - interirnrapportage 2); Sociaal Geografisch lnstituut, Universiteit van Amsterdam) . 

43. In <lit verband wijst zij, evenals Maas (Maas 1983: 10) op de 'wijkgedachte', we Ike in de na-oorlogse 
jaren weer opleefde. 
Op deze plaats voert het te ver om uitgebreid aandacht te besteden aan de wijkgedachte. Voor een 
uitvoerig uiteenzetting kan, naast Teijmant (1979: 4 e. v.) verwezen worden naar bijvoorbeeld Anderiesen 
en Reijndorp (1992a: 3 e.v.). 

44. De auteurs verwijzen in deze naar de acties in dejaren zeventig voor het behoud van de negentiende
eeuwse wijken . "Een vertrek naar de overloopgebieden werd in de acties van de hand gewezen als 
'deportatie' . Voor andere groepen werd de eengezinswoning-met-tuin in een suburbaan milieu een 
symbool voor een ' burgerlijke' levenswijze. Het aspiratie-beeld voor de een kan even goed een 
repoussoir-figuur voor de ander vormen. • (Anderiesen c.s. 1989a: 580) 

45. Jn hun eigen empirisch onderzoek besteden Anderiesen en Reijndorp aandacht aan (Anderiesen c.s. 
1990a: 54 e.v.): 
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* de objectieve kenmerken van een huishouden en de middelen waarover het beschikt (samenstelling, 
inkomen, bron van inkomsten, vaste lasten, gevolgde opleidingen, beroep e.d .); 

* de levensloop en woongeschiedenis (geeft een indruk van het afgdegde sociale traject en het 
sociale milieu van herkomst); 



de organisatie van het dagelijks !even (hoe men van de buurt en de stad gebruik maakt; welke 
routines zich hebben gevormd; in hoeverre en op welke wijze hun levenswijze praktisch verbonden 
is met de stad); 
de buurt en de stad (problemen en potenties die ervaren worden; hoe worden deze door betrokke
nen gedefinieerd en verklaard; welke veranderingen nemen mensen waar); 
ambities en toekomstverwachtingen (willen mensen in de buurt blijven; zo niet waar wil men 
been en waar hangt dat van af, hoe schat men de eigen kansen en mogelijkheden in). 

46. Anderiesen c.s. 1988: 133. Hier tekent zich een schril contrast af met de opvatting van Van Engelsdorp 
Gastelaars <lat "bij beknotte stadsbewoners ( ... )de gebrekkige toegankelijkheid van veel voorzieningen, 
etablissementen, clubs en contactkringen een belangrijkere verklaringsgrond (lijkt) te vonnen voor 
de uiteindelijke hoedanigheid van hun ruimtegebruik buitenshuis dan de attractie van die voorzieningen, 
etablissementen, clubs en contactkringen. • (Van Engelsdorp Gastelaars 1980: 120) Deze gebrekkige 
toegankelijkheid kan, naast gebrek aan geld e.d., volgens Van Engelsdorp Gastelaars ook geweten 
worden aan 'een laag sociaal aanzien en niet-passende omgangsvormen' van bepaalde mensen. 

HEINZ 

47. Deze gedachtengang is bijvoorbeeld aan te treffe.n bij Ostendorf en Vijgen (1982). Zij brengen naar 
voren <lat bemiddelde huishoudens er meestal we! in slagen "hun wens naar sociale homogeniteit 
op de door henzelf gewaardeerde zaken te realiseren. ( ... )Andere categorieiin zullen eerder 'terecbt' 
komen in buurten en straten die( ... ) vooral homogeen zijn gelet op 'middelen' -namelijk: een homogeen 
!age sociaal-economische status- maar niet noodzakelijk op andere kenmerken. Aangezien de lagere 
economische strata van onze samenleving uiterst divers zijn samengesteld, willen zulke 'low
choise'woongebieden nogal eens een bont sociaal patroon vertonen ( ... ): uiteenlopende groepen 
als bejaarde uitkeringstrekkers ( ... ), studenten, gastarbeiders en minder-<lan-modale autochtone gezinnen 
die in de race naar de groeikemen zijn afgevallen (de 'trapped') moeten daar maar naast en met 
elkaar zien te (even! Wat dus we! eens mislukt." (Ostendorf c.s. 1982: 373; onderstreping J .K.) 

48 . Dal het niet slechts bij uitgesproken voorkeuren blijft, blijkt uit een door Van Maren uitgevoerd 
onderzoek onder bewoners van een aantal singe ls in Rotterdam. "Het blijkt <lat dertigers en veertigers 
de meest voorkomende leeftijdscategorieiin op de singels zijn. Naar huishoudenssamenstellingspelen 
gezinnen met kinderen samen met tweepersoonshuishoudens een belangrijke rol. Vooral de rol van 
gezinnen met kinderen op de singels is opvallend . ·(Van Maren 1989: 19) 

49 . Uit haar onderzoek onder forenzen van buiten Rotterdam blijkt bijvoorbeeld <lat huishoudens, die 
te kennen hadden gegeven onder bepaalde voorwaarden wel in de binnenstad van Rotterdam te willen 
wonen, daarbij op de levendigheid en drukte doelden, alsmede de mogelijkheden tot sociale en culturele 
contacten. Forenzen met belangstelling voor een woning in Rotterdam, maar absoluut niet in de 
binnenstad , bleken absoluut geen behoefte aan levendigheid en drukte te bebben. Zij zochten juist 
rust, groen en ruimte (Machielse 1987: 26). 
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50. Machielse 1987: 10. Zij verwijst hier naar Amerikaanse onderzoekers die van mening zijn dat het 
tijdelijk meemaken van het stadsleven, bijvoorbeeld in het kader van het volgen van een schoolopleiding, 
lijkt te functioneren als een socialisatieproces v66raf voor het !even in de stad. 
Machielse komt op basis van haar onderzoek tot de overtuiging dat van 'urban conditioning' enige 
invloed uitgaat. De exacte werking heeft zij evenwel niet nader kunnen onderzoeken. Volgens haar 
kunnen ook andere ervaringen, dee! uitmakend van de gehete verhuisgeschiedenis van individuen, 
een rot spelen. 

Uit haar onderzoeksmateriaal val! op te maken dat driekwart van de huishoudens, die zich gedurende 
de vijf jaar voorafgaand aan haar onderzoek in de Rotterdamse binnenstad hebben gevestigd, een 
urbane achtergrond heeft. Van de forenzen, met een urbane achtergrond, die in Rotterdam werken 
maar elders wonen, wil een mime meerderheid onder geen enkete voorwaarde in de gemeente Rotterdam 
wonen. Machielse komt tot de votgende conclusie: "binnen de groep forenzen die bij het vinden 
van een geschikte woning ook wel in Rotterdam zou willen wonen, zijn degenen die zelfs een 
woontocatie in de binnenstad willen overwegen niet vaker opgeteid in een grote stad dan degenen 
die een binnenstadslokatie absoluut te ver gaat. De rot van de 'urban conditioning' lijkt hier te zijn 
uitgespeeld." (Ibid: 21) 

51. De auteurs zijn van mening dat buurten en straten door mensen onderscheiden worden naar sociale 
status. Deze statusverschillen beperken zich volgenshen niet tot straten ofbuurten; ook voorzieningen 
zouden in die zin sociaal zijn bepaald. "Bepalend is niet alleen de loopafstand tot de dichtstbijzijnde 
school, maar ook de sociale beoordeling van die school." (Anderiesen c.s. 1989b: 11) 
Ten aanzien van buurtgebondenheid merken zij op dat mensen die in een buurt geboren en getogen 
zijn zich om verschillende redenen gebonden kunnen voelen aan die buurt (of aan die stad). Bijvoorbeetd 
omdat zij veel van hun buurtgenoten kennen, of een bepaalde levenswijze met hen deten. (Ibid.) 
De vertrouwdheid van mensen met een bepaalde omgeving drukt zich volgens Anderiesen en Reijndorp 
uit in het feit dat mensen specifieke milieus met bepaalde voorkomende levenswijzen verbinden. 
Dit impliceert ook de mogelijkheid en vrijheid van mensen om op een bepaalde wijze le !even. De 
auteurs refereren in deze aan Bell "die de keuze van een suburbaan woonmilieu in relatie brengt 
met 'familism' als waarde-orientatie. Dal beeld bestaat niet alleen bij sociologen en geografen, zo 
ervaren veel mensen dat ook. Voor veel van onze 'nieuwe stedelingen' vormde dat een belangrijke 
reden om niet de stad le verlaten. Het buiten de stad wonen vormt voor hun een onderdeel van een 
levenswijze die zij niet ambieren, ook al hadden ze of zouden ze kinderen nemen." (Ibid.) 

52. Anderiesen c.s. 1989b: 13. Het wekt in dit verband geen verbazing dat Reijndorp in zijn bespreking 
van het proefschrift van Hulsbergen (Hulsbergen 1992) het volgende opmerkt: "Zijn opmerkingen 
over de stigmatisering van groepen, door deze bijvoorbeeld als een indicator van verval aan te merken, 
zijn mij uit het hart gegrepen." (Stedebouw en Volkshuisvesting 1992, nr. 5, biz. 46) 

53. Het beperkt verklarend vermogen is meestat moeilijk zichtbaar gelet op de presentatie van 
onderzoeksuitkomsten. Uit veel rapportages blijkt dat onderzoekers veelal 'slechts' geinteresseerd 
zijn in een gemiddeld gedragskenmerk van de door hen onderscheiden groepen en juist niet in de 
heterogeniteit binnen dergelijke groepen. De mate van heterogeniteit binnen een 'groep' kan dan 
ook niet altijd uit genoemde studies worden afgeleid. Bovendien blijkt het onderzoeksmateriaal door 
le 'schonen' nogat eens gemanipuleerd le zijn. 

54. Soortgelijke conclusies zijn ook in andere studies aan le treffen. Van der Meulen stelt bijvoorbeeld 
in zijn dissertatie over het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers de functionalistische 
benadering ('afstandsminimalisatie') aan de kaak. Hij vraagt zich af waarom het ene huishouden 
voor het bezoeken en/of gebruiken van een bepaalde voorzieningensoort verder weggaat dan nodig 
is en een ander, in sociaal-structureel en sociaal-cultureet opzicht min of meer overeenkomstig, 
huishouden niet. Van der Meulen zoekt de verktaring o.a. in 'teefstijlverschillen'. Daartoe heeft 
hij een lijst met verschillende 'leefstijlaspecten' opgestetd met mogelijke consequenties voor ruimtelijk 
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gedrag. Bijvoorbeeld: 'algemene beoordeling van bet zich ruimtelijk verplaatsen' . "Wanneer in 
hel algemeen verschillende verplaatsingen kwa afsland of reistijd posilief door een huishouden 
beoordeeld worden ( ... ), zal dil gemakkelijker verderweg gesitueerde lokalies bezoeken. • (Van 
der Meulen 1980: 49) 

55. Ten Zeldam c.s. 1987: 63. De auteurs lrachten deze discrepanlie af le zwakken door le verwijzen 
naar een label waarin is aangegeven welke van verschillende mogelijke facloren de respondenlen 
uiteindelijk bet belangrijkste vonden bij bet doen van niet-dagelijkse boodschappen. 
Hun conclusie: "En dan zien we dat de faktor aanlrekkelijke prijzen voor de baanlozen loch bovenaan 
staal." (Ibid: 63) Ook al is bier slechls sprake van 19% van de baanlozen! De genoemde label geefl 
een gemeleerd beeld, waarbij ook factoren als 'veel keuzemogelijkheden' (15%), 'persoonlijke service' 
(11 % ), 'aulobereikbaarheid' (IO%) e.d. door verschillende baanlozen bet belangrijksl worden gevonden. 

56. Ten Zeldam c.s. 1987: 42 (onderslreping J.K.). Soms laten de auteurs bet eenvoudig bij de constatering 
dal een vooronderstelling niel blijkl le kloppen: "Ook wal de lijdsbesteding belrefl is er opvallend 
weinig verschil tussen baanlozen en lweeverdieners ( ... ): van beide groepen besleedl ruim de helfl 
minder dao 3 uur per week aan bet doen van dagelijkse boodschappen. Dil is opvallend aangezien 
le verwachlen zou zijn dal lweeverdieners, gezien hun beperkle tijd, sneller bun boodschappen zouden 
doen dan baan.lozen die hiervoor meer tijd hebben. Dal blijkt dus niel waar te zijn." (Ibid.: 67) 

57. Hierbij denken Ten Zeldam c.s. met name aan onderliggende molieven voor gedragingen. Tweever
dieners zouden bijvoorbeeld in een stadsdeelcenlrum kopen omdal dal efficient is, en baanlozen 
vanwege de nabijheid gecombineerd met hel goedkoop boodschappen doen. 
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5. LEEFSTUL ALS DIFFERENTIEREND CRITERIUM 

"De hoeveelheid arbeidsvrije tijd en koopkracht zijn middelen, waar mensen gebruik 
van maken in hun dagelijks handelen. Middelen die mogelijkheden en beperkingen 
geven. Het individu bepaalt niet in een vacuum hoe die middelen benut warden. 
De mogelijkheid tot co!Urole en beheer is ajhankelijk van een reeks aspecten. Cultuur, 
gei"nstitutionaliseerde practijken, sociale gewoo!Ues en persoonlijke ervaringen bepalen 
hoe we met tijd, ruimte en geld omgaan. " 
(Andersson 1987: 265) 

5.1. lnleiding 

In de kritiek op de tijd-geldbenadering, zoals die aan het slot van het vorige hoofdstuk 
is weergegeven, bleek voor het begrip 'leefstijl' een belangrijke rol weggelegd. 
Dit hoofdstuk zal nader op de theorievorming rondom 'leefstijlen' ingaan. Daarbij 
zal duidelijk worden dat het leefstijlbegrip een inhoud krijgt die wezenlijk afwijkt 
van de betekenis die de 'aanhangers' van de tijd-geldbenadering aan dit begrip 
geven. Het 'leefstijlbegrip' blijkt meer te omspannen dan de dimensies tijd en geld. 
Met deze 'opening' van andere dimensies komt tevens de betekenis van 'de ruimte' 
voor mensen in een breder perspectief te staan. 

Aangevangen wordt met de gedachten van Nas en Van der Sande, neergelegd in 
het artikel "Stedelijke levensstijlen: een biografische benadering" (Nas en Van der 
Sande 1985). De verdienste van Nas en Van der Sande is dat zij verschillende 
dimensies aan het begrip 'leefstijl' onderscheiden, waarmee een eerste indruk wordt 
verkregen van de verschillende posities die mensen binnen de complexe leefstijlruimte 
kunnen innemen. Bij deze auteurs ontbreken evenwel pogingen dergelijke, binnen 
de onderscheiden dimensies, ingenomen verschillen in posities te verklaren. Een 
systematische aanpak om tot een 'leefstijltheorie' te komen, kan we! worden aange
troffen in het rapport "Leefstijlen in Nederland" (Ganzeboom 1988). De theorievor
ming van Ganzeboom blijkt een goed kader te bieden om de kritiek op de tijd-geldbe
nadering te plaatsen. 

Voor zowel Ganzeboom als Nas en Van der Sande verwijst het begrip 'leefstijl' 
enerzijds naar het feit dat mensen hun rollen op enigerlei wijze ordenen, en als 
zodanig een zekere systematiek en consistentie in hun dage)ijks leven aanbrengen, 
en anderzijds naar communicatiestrategieen. 
Het presenteren van de eigen positie in het sociaal verkeer is in de ogen van Nas 
en Van der Sande een van de meest overheersende dimensies van levensstijl. Ganze
boom blijkt het begrip ' ,leefstijl' daartoe zelfs exclusiefte reserveren: gedragsvormen 
die onzichtbaar blijven in het sociaal verkeer, d.w.z. niet op anderen zijn afgestemd, 
vallen buiten zijn leefstijl-begrip. 
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De opvatting dat 'de ruimte' ook als 'sociale ruimte' begrepen dient te worden 
kwam reeds in het vorige hoofdstuk als kritiek op de tijd-geldbenadering ter sprake. 
Ganzebooms bijdrage staat in het teken van de 'ruimte als sociale ruimte'. Bij Nas 
en Van der Sande komt dit facet in verschillende van de door hen onderscheiden 
dimensies van het leefstijlbegrip tot uiting. 

5.2. Leefstijldimensies 

Nas c.s. onderscheiden aan het begrip 'leefstijl 1
' verschillende dimensies: 

De morfologische dimensie 
De morfologische dimensie heeft betrekking op het ruimtelijke aspect van de leefstijl, 
zoals 'lokaal georienteerden' (de activiteiten worden voornamelijk beperkt tot een 
bepaalde buurt) en 'kosmopolieten' (zijn veelal zelfs niet aan een stad gebonden). 

Sociale relaties 
De auteurs beschouwen de netwerken van relaties als een van de meest dominante 
dimensies van de leefstijl. Zij onderscheiden vier typen: 
* 'inkapseling' (zoals 'urbane dorpelingen' die binnen een gesloten netwerk !even); 
* 'segregatie' (in deze situatie worden de verschillende sociale netwerken van 

een individu van elkaar gescheiden gehouden) ; 
* 'integratie' (in dit geval zijn de sociale relaties van een individu over verschillende 

netwerken verdeeld, die elkaar voor een belangrijk deel overlappen); 
* 'isolatie' (een wijze van !even zonder sociale relaties van enige betekenis) . 

De institutionele omgeving 
Hier doelen Nas c.s. op de verschillende domeinen waarin de leefstijl verankerd 
kan zijn (bijvoorbeeld het accent op gezinsactiviteiten, of op werk, of op vrije tijd). 

Zingeving 
De auteurs wijzen er op dat eenzelfde activiteit voor verschillende mensen een 
verschillende betekenis kan hebben, onder andere afhankelijk van het 'wereldbeeld'. 

De symbolische of stiildimensie 
Deze dimensie heeft betrekking op de symbolische waarde die aan voorwerpen, 
kleding, taalgebruik etc. wordt gehecht. 

Later wordt door Nas nog een andere dimensie toegevoegd (N as 1987: 168): 
De biologische dimensie 
Nas stelt dat bij de reeds behandelde dimensies impliciet het lichamelijk adequaat 
functioneren van leefstijldragers verondersteld is. Hij wijst erop dat veranderingen 
in het lichamelijk functioneren, zoals het ontstaan van handicaps ofhet ouder worden, 
zeer ingrijpende veranderingen in de leefstijl teweeg kunnen brengen. 
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Verschillende aspecten van deze dimensies zijn in het vorige hoofdstuk reeds naar 
voren gekomen. Vormen van 'segregatie' werden bijvoomeeld bij Renou aangetroffen. 
De 'symbolische' dimensie kwam o.a. bij Teijmant aan de orde. De dimensie 
'institutionele omgeving' lijkt sterk op de invulling die Vijgen c .s. aan het begrip 
'leefstijl' geven. 

De vorming van leefstijlen 

De 'kleur' van een leefstijl, zoals Nas en Van der Sande dat noemen, wordt volgens 
hen zichtbaar in het accent dat iemand op een van de dimensies legt of in de specifiek 
samengestelde karakteristiek van de verschillende aspecten. Een individu kan tijdens 
zijn !even meerdere leefstijlen doorlopen. Het begrip 'leefstijl' is volgens Nas en 
Van der Sande sterk gerelateerd aan de consumptiesector en de vrijetijdsbesteding, 
omdat daar de mogelijkheden bestaan een specifieke leefwijze tot uiting te brengen. 
In de volgende paragraaf zal blijken dat Ganzeboom juist van mening is dat 
leefstijluitingen zich niet beperken totconsumptieve bestedingen oftijdbestedingen. 

Nas en Van der Sande achten de vrijheid om te kiezen voor een bepaalde manier 
van !even niet onbegrensd. Het gaat volgens hen om "vrijheid in gebondenheid" 
(Nas 1987: 166). Factoren als klasse, leeftijd, sekse en etniciteit houden volgens 
Nas en Van der Sande belangrijke restricties in voor de mogelijkheden om leefstijlen 
te ontwikkelen. Deze verklaren het karakter van een bepaalde leefstijl evenwel 
in principe niet. De schrijvers benadrukken dat dergelijke factoren bovendien niet 
slechts beperkingen vormen, maar tevens een voedingsbodem voor de ontwik.keling 
van leefstijlen (Nas en Van der Sande 1985: 157). Bij Stoppelenburg werd ook 
de opvatting aangetroffen dat demografische en sociaal-structurele kenmerken de 
grenzen aangeven van de gedragsalternatieven die open staan voor realisering. De 
'voedingsbodem' voor een nadere differentiatie in gedragsvormen zocht hij evenwel 
in een aan de arbeidsomstandigheden ontleende waardenorientatie. 2 

De indicatoren van iemands sociale positie blijken ook voor Ganzeboom het vertrek~ 
punt te vormen voor de 'op te spannen' leefstijlruimte. Ganzeboom zal evenwel 
verder gaan door determinanten van gedragskeuzen te benoemen die de relaties 
tussen sociale posities en leefstijlkeuzen zouden verklaren. 
Alvorens overgegaan wordt naar het rapport van Ganzeboom dient nog stilgestaan 
te worden bij een belangrijke opmerking van Nas en Van der Sande. 
Zij stellen namelijk dat de omgeving veelal door middel van stereotypering en 
stigmatisering op een leefstijl reageert, "waardoor het beeld dat iemand van zijn 
eigen levensstijl heeft, de zogenaamde 'inside view' , aanmerkelijk kan verschillen 
van het beeld dat de buitenwereld ervan heeft, de zogenaamde 'outside view'." 
(Nas en Van der Sande 1985: 159) Hoewel Nas en Van der Sande met hun opmerking 
over stereotypering en stigmatisering door de omgeving waarschijnlijk niet op 
representanten van de constraint-benadering doelen, is hun onderscheid tussen 'inside 
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view' en 'outside view' in het licht van de kritiek op deze benadering treffend. 
Immers, in de constraint-benadering werd door onderzoekers het activiteitenpatroon 
van sommige mensen geetiketteerd als 'verschraald' en 'ontkleurd' en voorts voor 
een niet onbelangrijk deel als 'substituutbezigheden' betiteld. 

5.3. Leefstijlruimte en determinanten van gedragskeuzen 

Ganzeboom begint zijn rapport met de constatering dat veelal gesteld wordt dat 
men op basis van de gebruikelijke sociale indicatoren (zoals leeftijd, opleiding, 
beroep, inkomen , burgerlijke staat e .d .) niet in staat is een adequate verklaring 
en voorspelling van gedragsvoorkeuren te geven. Bij Stoppelenburg, maar ook 
bij Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars, kan deze opvatting inderdaad worden 
aangetroffen . Volgens Ganzeboom wordt in dergelijke situaties nogal eens verwezen 
naar het bestaan van zogenaamde leefstijlen. Dat gaat voor Stoppelenburg op; Vijgen 
c.s. zoeken daarentegen de verklaring voor gedragsverschillen in verschillen in 
de besteding van beschikbare tijd-geldbudgetten. De differentiatie in de beschikking 
over 'tijd' en 'geld' blijkt bij Ganzeboom ook onderdeel te vormen van de verklaring 
van de verschillen in keuze van leefstijlelementen. Hij zal er evenwel nog enkele 
essentiele kenmerken waarop mensen van elkaar verschillen, aan toevoegen. 

Ganzeboom brengt naar voren dat het leefstijlbegrip al een lange geschiedenis kent, 
maar dat men niet kan zeggen dat het daarop gebaseerde onderzoekprogramma 
een groot succes is geweest. Hij kritiseert in dit verband het onderzoek van Driessen 
en Beereboom alsmede hun conclusie dat een leefstijlaanpak geen inzicht in of 
verklaring van de uiteindelijk gekozen gedragingen zou leveren. 3 Ganzeboom vindt 
dat hun conclusies te haastig getrokken zijn . 
Het doel van Ganzebooms studie is te verkennen in hoeverre het onderscheiden 
en analyseren van leefstijlen een vruchtbare strategie zou kunnen zijn bij het uitvoeren 
van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Als eerste stap daartoe behandelt hij enkele 
recent verschenen buitenlandse leefstijlstudies .4 

Zijn analyse van deze studies brengt hem tot de conclusie dat het mogelijk moet 
zijn tot een nadere omschrijving van het leefstijlbegrip te komen, alsmede tot een 
eerste opsomming van kenmerkende elementen die dee! uit kunnen maken van een 
leefstijlpatroon . Ganzebooms theorievorming borduurt met name voort op het werk 
van Bourdieu ("La distinction" , 1979). 

Leefstijluitingen 

Ganzeboom vertrekt vanuit de omschrijving dat een Ieefstijl uit een reeks van 
samenhangende gedragskeuzen bestaat. Deze gedragskeuzen symboliseren een sociale 
positie en maken deze herkenbaar. Een dergelijke omschrijving impliceert dat het 
om gedragsvormen gaat die op een of andere manier waameembaar zijn in de sociale 
omgang ('expressieve' gedragsvormen, aldus Ganzeboom) . Tevens treden in deze 
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gedragsvonnen samenhangen c.q. patronen op die door Ganzeboom 'stijlen' worden 
genoemd. Hij wijst er nadrukkelijk op dat deze omschrijving niet inhoudt dat elke 
gedragsvonn eenduidig tot een leefstijlpatroon behoort: in werkelijkheid is er volgens 
hem sprake van vloeiende overgangen. Uitingen van een leefstijl worden bij dezelfde 
sociale categorieen aangetroffen. Men kan volgens hem met een zekere mate van 
waarschijnlijkheid uit het v66rkomen van een leefstijlkenmerk het optreden van 
andere gedragsvormen voorspellen. 

Deze omschrijving van 'leefstijl' houdt geen beperking in tot consumptieve bestedin
gen of tijdbestedingen. Volgens Ganzeboom ligt bij deze bestedingen juist de 
moeilijkheid dat een dee! niet noodzakelijk op anderen behoeft te zijn afgestemd, 
m.a. w. onzichtbaar kunnen blijven in het sociaal verkeer: "de leefstijl van de rijken 
herkent men niet zozeer aan de omvang van hun bestedingen, maar aan de zichtbaar
heid daarvan in het sociaal verkeer ( ... ). En dan zijn er andere gedragsvormen 
dan de omvang van consumptieve uitgaven en tijdsbestedingen die beter aan de 
omschrijving voldoen." (Ganzeboom 1988: 37) Volgens Ganzeboom gaat het bij 
de inrichting van leefstijlen van mensen eerder om voorkeuren of smaken dan om 
feitelijk gerealiseerde gedragskeuzen die tot stand komen op basis van deze voorkeuren 
en de feitelijk gegeven mogelijkheden tot handelen. "Mensen hebben de neiging 
om hun voorkeuren aan te passen aan hetgeen mogelijk en bereikbaar is . "5 

Ganzeboom brengt het leefstijlbegrip exclusief in verband met het symboliseren 
en herkenbaar maken van sociale posities; de uiterlijke waarneembaarheid vormt 
voor hem de afbakening. Met de 'sociale ruimte' als object vormt voor Ganzeboom 
niet iemands leefwijze en alledaagse pad het onderwerp van studie. De perceptie 
van 'ruimte als sociale ruimte', in welk kader de bijdrage van Ganzeboom gezien 
moet worden, lijkt evenwel onmisbaar bij inzicht in de betekenis van het woonmilieu 
'in al haar facetten' voor bewoners. 

Determinanten van gedragskeuzen 

Ganzeboom gaat ervan uit dat de keuze van leefstijlelementen kan worden verklaard 
als zijnde een resultante van een viertal kenmerken waarop individuen verschillen. 
De beide eerstgenoemde kenmerken zijn reeds bekend uit de tijd-geldbenadering. 
De andere kenmerken zijn een belangrijke aanvulling en kwamen reeds in enigerlei 
vorm naar voren bij de kritiek op de tijd-geldbenadering. 

* Het geldbudget 
Als eerste overweging in de keuze van leefstijlelementen noemt Ganzeboom de 
invloed van de aan een gedragskeuze verbonden financiele consequenties. Naannate 
een gedragskeuze een groter beslag legt op het besteedbare inkomen, des te geringer 
is de waarschijnlijkheid van consumptie. Tevens is volgens hem daarbij de selectiviteit 
naar beschikbaar inkomen des te groter. 
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* Het tijdbudget 
De tweede overweging heeft betrekking op de invloed van aan de gedragskeuze 
verbonden consequenties voor de tijdsbesteding. Mensen onderscheiden zich in 
het tijdbudget dat zij tot hon beschikking hebben. Gedragingen varieren in de mate 
van investeringen in tijd die zij vergen en, aldus Ganzeboom, in het beslag die 
zij leggen op bepaalde delen van het tijdbudget. Vormen van vrijetijdsbesteding 
onderscheiden zich in verschillende combinaties van benodigde tijd- en 
geldbudgetten. 6 De aantrekkelijkheid van gedragsaltematieven zal dan oak uiteenlopen 
voor groepen met verschillende hoeveelheden beschikbare tijd en geld. Tijd en 
geld bepalen volgens Ganzeboom het totale spectrum van mogelijke gedragskeuzen. 

* Cognitieve vaardigheden (menselijk kapitaal) 
Verschillen in kennis en vaardigheden ziet Ganzeboom als derde determinant in 
de keuze van leefstijlelementen. Zijn stelling luidt dat men ergens meer plezier 
aan kan beleven wanneer men op dat gebied meer kennis en vaardigheden heeft. 
Dat geldt niet alleen voor 'geestesgoederen' zoals culturele activiteiten (bijv. concert, 
literatuur, museum); het aspect is volgens hem op vrijwel alle terreinen van ge
dragskeuze te onderkennen (bijv. de natuur, vissen7

, de voetbalcompetitie) . 

* Statusoverwegingen 
De laatste determinant heeft betrekking op het sociale netwerk waarvan men dee! 
uitmaakt. Ganzeboom stelt dat, waar tijd, geld en vaardigheden gezien kunnen 
warden als voorwaarden voor gedragskeuze, statusoverwegingen de kern van de 
keuze voor leefstijlpatronen vormen. Elke vorm van uiterlijk waarneembaar gedrag 
heeft volgens hem (mede) een communicatiefunctie: men laat zien wie men is en 
waar men voor wil staan. 
Mensen streven daarbij naar gedragsbevestiging en sociale erkenning. "Conformisme 
aan de gangbare vormen in een sociale groep herbevestigt oak telkens de afbakening 
van die groep van andere groepen. Het gedrags- en statusbevestigingsmotief is 
daarom tegelijkertijd een onderscheidingsmotief." (Ganzeboom 1988: 40) 

Dimensies van de leefstijlruimte 

De verbinding tussen sociale achtergrondposities en leefstijlpatronen ziet Ganzeboom 
in de uitdrukking van de sociale posities in de vier genoemde determinanten. 
Iemands sociale positie wordt volgens hem gekenschetst door factoren als sekse, 
leeftijd, levensfase, burgerlijke staat, opleiding, beroep, inkomen, woonplaats, 
etniciteit, ras en religie. 
Door nu een aantal kenmerken le veronachtzamen en een aantal samen le nemen 
die soortgelijke consequenties hebben, lijkt het, aldus Ganzeboom mogelijk tot 
een samenvatting in 3 dimensies le komen "die gezamenlijk een leefstijlruimte 
opspannen waarin een groat aantal van de variaties in leefstijlpatronen geplaatst 
kan warden." (Ganzeboom 1988: 41) 

98 



Deze dimensies zijn: 
* een economische hierarchie; 
* een culturele hierarchie; 
* een levensfase-dimensie. 
Ganzeboom spreekt van hierarchieen om aan te geven dat de verschillende posities, 
die binnen de economische en culturele dimensie kunnen worden ingenomen, "zich 
onderscheiden in mate van aantrekkelijkheid in de ogen van de !eden van de samen
leving. Zonder daarmee een normatief oordeel te vellen, laat zich toch vaststellen 
dat hogere posities op beide hierarchieen in het algemeen geprefereerd zullen worden 
boven lagere. "8 

De economische hierarchie 

Ganzeboom stelt dat de economische hierarchie in eerste instantie op verschillen 
in financiele hulpbronnen berust. De posities binnen deze hierarchie worden het 
sterkst bepaald door het besteedbaar inkomen en zijn in eerste aanleg verantwoordelijk 
voor variaties in omvang van consumptie. Het gaat echter niet alleen om de 
inkomenshoogte, maar ook om de inkomensbronnen. Met de economische hierarchie 
wordt derhalve een breder complex van posities aangeduid. Ganzeboom veronderstelt, 
in navolging van Bourdieu, dat een bepaald soort beroepsposities (en we! in het 
zaken- en bedrijfsleven) karakteristiek zijn voor de top van de economische ladder. 
De economische elite zal in het algemeen een hoog inkomen kennen, maar 
noodzakelijk is dat volgens hem niet. Zo zou evenmin een hoog inkomen alleen 
een hoge positie op de economische ladder teweegbrengen. De consumptieve 
mogelijkheden, die een ruimer inkomen biedt, hebben zijns inziens gevolgen voor 
de hoeveelheid beschikbare tijd. Met het stijgen van de positie in de economische 
hierarchie gaat volgens hem een stijgende voorkeur voor kortdurende consumptie
en gedragsalternatieven gepaard. 

De culturele hierarchie 

De culturele hierarchie laat zich, aldus Ganzeboom, in eerste instantie het best 
indiceren aan de hand van de opleiding. De culturele ladder valt echter niet helemaal 
samen met verschillen in opleiding. Dezelfde opleidingshoogte kan verschillende 
posities op de culturele ladder betekenen, terwijl sommige beroepen, die in beginsel 
geen hoge opleiding vereisen, relatief hoge posities kunnen innemen. Volgens 
Ganzeboom zijn niet alleen achtergrondkenmerken als opleiding en het hebben 
van een beroep in de culturele sector bepalend voor de culturele positie, maar een 
complex van kenmerken: de gedragsverwachtingen, de kennis en vaardigheden 
waarover men beschikt en de aard van het sociaal netwerk waar men dee! van 
uitmaakt. 
Mensen nemen tegelijkertijd een positie binnen de economische en de culturele 
dimensie in. Deze hoeven uiteraard niet te corresponderen. 9 
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De levensfase-dimensie 

Het domein van de 'levensfase' vormt de derde dimensie die volgens Ganzeboom 
aan de differentiatie van leefstijlen ten grondslag ligt. 
Het feit dat sommige gedragselementen karakteristiek zijn voor jongeren (zoals 
uitgaan, sportbeoefening, mode en vrijetijdsbesteding) en andere meer voor ouderen 
(zoals tijdsbesteding binnenshuis, gerichtheid op familie en gezin en 'traditionele' 
opvattingen) onderstreept volgens hem het belang van de dimensie 'levensfase'. 
Als onderscheidende criteria ziet hij in dit verband bijvoorbeeld de keuze voor 
een (vaste) partner, het krijgen van kinderen, de woonsituatie en het verkrijgen 
van een (vaste) werkkring. Het tijdstip waarop men (al dan niet) in dit soort 
verschillende fasen belandt is volgens hem variabel. 

Voorts stelt hij dat de werking van de levensfase-dimensie in bepaalde opzichten 
op dezelfde mechanismen berust als die van de culturele en economische dimensie. 
Mensen orienteren zich op de gedragsvoorbeelden van de groep waartoe zij behoren 
en van de groep waarmee zij veel omgaan. Men zet zich daarbij af tegen andere 
groepen (Ganzeboom 1988: 44). 
Ganzeboom acht de levensfase in het bijzonder van belang met het oog op de 
consequenties voor de inrichting van het tijdbudget. Zo hebben jongeren, die niet 
samenwonen of gehuwd zijn, volgens hem een minder gebonden tijdbudget dan 
ouderen. Betreding van de arbeidsmarkt brengt een groot aantal restricties in het 
tijdbestedingspatroon met zich mee. Partner, huwelijk en de komst van kinderen 
houden, aldus Ganzeboom, een sterke binding aan huis in. 

Volgens hem kleeft er een aantal nadelen aan gangbare indelingen van de levensloop 
naar gezinssituaties. Hij verwijst naar van Leeuwen die de volgende opsomming 
geeft: thuiswonend kind; alleenstaand; jonggehuwd zonder kinderen; gehuwd met 
jonge kinderen; gehuwd met oudere kinderen; (oud)gehuwd zonder kinderen; 
verweduwd. Ganzeboom voert enkele bezwaren tegen een dergelijke indeling aan: 
* een dergelijke indeling heeft betrekking op slechts een aantal aspecten van de 

levensloop; 
* niet iedereen past binnen de indeling: zij die ongehuwd gebleven zijn, zij die 

kinderloos gebleven zijn, ongehuwde (en niet samenwonende) ouders, en vele 
anderen; 

* de gezinsgrootte als zodanig blijft buiten beeld: voor de inrichting van het tijdbud
get is dit een factor van primair belang; 

* de overgang van opleiding naar beroepsarbeid blijft buiten beschouwing; 
* het al dan niet (meer) uitoefenen van beroepsarbeid blijft buiten beeld. 

Nu Ganzeboom de kenmerken van iemands sociale positie gereduceerd heeft tot 
een drietal dimensies, gaat hij vervolgens na in welke opzichten daarmee mogelijk 
andere belangrijke dimensies veronachtzaamd zijn. 
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Hij is van mening dat de 'religieuze dimensie' vooral (nog) betrekking heeft op 
waarden en normen op moreel gebied, maar niet op vrijetijdsbesteding en consump
tie. 10 Een leefstijlanalyse van de 'verschillen in locatie' (met name in voorzieningen
niveau) zou volgens hem niet zozeer betrekking hebben op de verschillende moge
lijkheden en beperkingen die verbonden zijn aan de woonplaats, maar op voor
keursverschillen tussen bijvoorbeeld stads- en plattelandsbewoners met betrekking 
tot waarden en consumptiepatronen. Hij veronderstelt in dit verband dat in Nederland, 
fDet een zeer verfijnde communicatiestructuur, in vergelijking tot andere landen, 
verschillen tussen regio's en tussen stad en platteland relatief gering zijn. 
Met betrekking tot de dimensie 'sekse' stelt hij dat veel aspecten van tijdsbesteding 
en consumptie sterk gedifferentieerd zijn tussen mannen en vrouwen. Volgens hem 
geldt dit echter in geringe mate voor attitudes en waarden en een reeks andere 
leefstijlindicatoren. De 'etnische' dimensie blijft, aldus Ganzeboom, buiten 
beschouwing vanwege het feit dat het om in omvang kleine en onderling heterogene 
groepen gaat. Deze groepen kenmerken zich volgens hem overigens door scherpe 
verschillen in leefstijl. Deze groepen zijn zijns inziens in de sociale omgang relatief 
afgesloten van de rest van de Nederlandse samenleving. 11 

Totstandkoming van leefstijlkeuzen 

Samenvattend komt Ganzeboom tot het beeld van een "driedimensionele ruimte, 
waarvan de assen benoemd zijn als: (1) culturele status, (2) economische status 
en (3) levensfase. ( ... ) De relatie tussen de sociale posities die door deze drie 
dimensies worden samengevat en de overeenkomstige leefstijlkeuze worden 
geintermedieerd door vier determinanten van gedragskeuze: (a) beschikking over 
geld, (b) beschikking over tijd, (c) kennis en vaardigheden en (d) aard van sociale 
contacten." (Ganzeboom 1988: 52) 
Hij ziet de intermedierende rol van deze vier variabelen in tweeerlei zin: 
1 De variabelen verklaren de relaties tussen sociale posities en leefstijlkeuzen. 

De relatie tussen sociale achtergrond en leefstijlkeuzen komt volgens Ganzeboom 
tot stand doordat de sociale achtergrond tot posities op de intermedierende 
variabelen leidt en deze op hun beurt weer de gedragskeuzen determineren. 

2 De intermedierende variabelen werken op de korte termijn, aldus Ganzeboom, 
als condities waaronder leefstijlkeuzen tot stand komen. Daarmee staan zij ook 
tussen de sociale posities en de leefstijlkeuzen in en zijn volgens hem in die 
zin vergelijkbaar met de sociale posities zelf. 

Indien deze benadering van de wijze waarop leefstijlkeuzen tot stand komen wordt 
afgezet tegen de benadering van Driessen en Beereboom, dan valt op dat Driessen 
en Beereboom de relevant geachte gedragingen, die typerend zouden zijn voor 
verschillen tussen Ieefstijlgroepen, hoofdzakelijk zochten binnen het domein van 
de vrijetijdsbesteding en de arbeid. De 'waardenorientatie' van Stoppelenburg we rd 
zelfs volledig ontleend aan de sfeer van arbeid. 
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Leefstijlvelden 

Ganzeboom onderscheidt verschillende velden, die elkaar deels overlappen en 
onderling verbonden zijn, waarop leefstijldifferentiaties tussen de relevante sociale 
groepen hun werking zullen tonen. Om de leefstijldifferentiaties te systematiseren, 
spitst hij deze toe op de volgende contrasten: 
* verschillen tussen groepen met een hogere en lagere sociale status; 
* verschillen die binnen de hogere statusgroepen optreden tussen de 'culturele 

elite' en de 'economische elite'; 
* verschillen die optreden tussen jongeren en ouderen. 

Hij veronderstelt dat de verschillen tussen hogere en lagere statusgroepen het meest 
gekenmerkt zullen worden door de verschillen in mogelijkheden om bepaalde 
gedragsalternatieven tentoon te spreiden. Binnen de hogere statusgroepen treedt 
daarbij verschil aan de dag tussen de culturele en de economische elite. De culturele 
elite orienteert zich, aldus Ganzeboom, op waarden als zuiverheid en ascese en 
op het tentoonspreiden van haar specialismen, kennis en cognitieve vaardigheden. 
De economische elite richt zich op pronk en 'conspicuous consumption', alsmede 
op vertoon van haar sterke punten: materieel bezit en macht. De verschillen die 
langs de levensfase-dimensie ontstaan betreffen vooral beperkingen in tijdbudgettering 
en aan huwelijks- en gezinsvorming verbonden restricties en mogelijkheden. 

De door Ganzeboom onderscheiden leefstijlvelden zijn uiteraard niet zonder meer 
te relateren aan de verschillende componenten van woonmilieus. De wijze waarop 
leefstijldifferentiaties in de 'leefstijlvelden' tot uitdrukking komen, draagt wel bij 
tot inzicht in de betekenis die aspecten van woonmilieus voor verschillende mensen 
hebben. Zo drukt het door hem gemaakte onderscheid tussen 'hogere' en 'lagere' 
statusgroepen alsmede tussen de 'culturele' en 'economische' elite zich in sommige 
kenmerken van het woonmilieu uit. 
Ganzeboom geeft de volgende beschouwing over de neerslag van contrasterende 
leefstijlen in de door hem onderscheiden velden. 

Materii!le consumptie 

Ganzeboom verwacht dat de economische status bepalend is voor de omvang van 
de consumptie, met name de consumptie van luxegoederen. Ook de levensfase 
en de culturele status determineren volgens hem de materiele consumptie. Aan 
Bourdieu ontleent hij een voorbeeld ter zake van het woningbezit: "De culturele 
elite besteedt het geld minder aan eigen woningbezit en woont vaker in een huurhuis. 
( ... ) Terwijl de economische elite de voorkeur geeft aan een alleenstaande woning 
of bungalow, vaak in de buitenwijken van de stad, woontde culturele elite relatief 
vaak urbaan, in het centrum of dicht daarbij en neemt genoegen met (ruime) 
appartementen." (Ganzeboom 1988: 60) 
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Vrijetijdsbesteding 

De keuze voor het al dan niet verrichten van beroepsarbeid, tussen een volledige 
en een deeltijdbaan en van gezinsomvang en -opbouw bepalen in grote lijnen de 
omvang van de beschikbare vrije tijd. 12 Hoewel hij dergelijke keuzen op zich 
als een belangrijk onderwerp in de analyse van de leefstijlruimte ziet, richt 
Ganzeboom zich op de invulling van de vrije tijd als zodanig. De invloed van de 
levensfase is zijns inziens ook hier van belang: jongere alleenstaanden kenmerken 
zich relatief meer door 'uitgaven buitenshuis', terwijl mensen, die gevorderd zijn 
in de levensloop, zich meer kenmerken door 'uitgaven aan huiselijk leven'. Hij 
veronderstelt dat de vrijetijdsbesteding van groepen met een hogere economische 
status over het geheel genomen gekarakteriseerd zal kunnen worden door relatief 
hoge uitgaven. 
Cultuurdeelname (zoals schouwburg- en concertbezoek) is volgens Ganzeboom 
bij uitstek kenmerkend voor groepen met een hoge culturele status. Op dit gebied 
zouden in hoofdzaak kennis en vaardigheden verantwoordelijk zijn voor optredende 
verschillen. Daarnaast spelen volgens hem statusoverwegingen en het beslag op 
het tijd- en geldbudget een rol. 13 Hij ziet deelname aan culturele activiteiten vooral 
bepaald door het relatief grote beslag dat daarmee op de beschikbare tijd wordt 
gelegd. Culturele activiteiten zouden in dit opzicht dan ook sterk verbonden zijn 
aan de levensfase van mensen. 

Esthetische voorkeuren 

Smaakverschillen zijn volgens Ganzeboom kenmerkend, en daarmee bepalend, 
voor de afstand tussen groepen met een verschillende status, zowel hierarchisch 
als horizontaal (d.w.z. culturele versus economische elite). "Meer nog dan het 
feitelijk gedrag tonen smaakuitingen hoe men zich wil presenteren en welke indruk 
men wil wekken." (Ganzeboom 1988: 63) De hogere statusgroepen zouden scherper 
onderscheid maken in esthetische voorkeuren (zoals vormgeving), terwijl de lag ere 
statusgroepen vooral zouden afgaan op de doelmatigheid (bruikbaarheid in het 
dagelijks leven) van het gebodene. De culturele elite zou een grote voorkeur hebben 
voor moderne en vernieuwende cultuurvormen en woninginrichtingen en de 
economische elite daarentegen voor traditionele woninginrichtingen en cultuurvormen. 

Voeding, sportbeoefening, riskante gewoonten 14 

Volgens Ganzeboom behoren voedingsgewoonten tot de centrale karakteristieken 
van de door Bourdieu geschetste leefstijlruimte. Bourdieu zou aan lagere statusgroepen 
de consumptie van aardappelen, spek, etc. toeschrijven. De economische elite zou 
gericht zijn op exquise gerechten, met een nadruk op hoeveelheid en kwaliteit, 
terwijl de culturele elite de nouvelle cuisine, metde nadruk op ascese en soberheid, 
zou genieten. 
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Arbeid en loopbaan 

Personen met een verschillende positie op de economische en culturele ladder 
onderscheiden zich, aldus Ganzeboom, in opvattingen over de betekenis van de 
arbeid. Hij verwacht dat de instelling van lagere statusgroepen ten aanzien van 
beroepsarbeid relatief vaak een instrumenteel karakter zal hebben en neerkomt 
op het verwerven van een fatsoenlijk inkomen. Beroepsarbeid in de economische 
elite daarentegen zou zich kenmerken door een relatief groot materieel gewin en 
leidinggevende bezigheden. Beroepsarbeid door de culturele elite zou sterker gericht 
zijn op informatieverwerking en sociale contacten. 

Sociaal-economische en sociaal-esthetische opvattingen 

Ganzeboom veronderstelt dat mensen met een hoge economische status geneigd 
zullen zijn zich in sociaal-economisch opzicht conservatief op te stellen. Voorts 
zal de mate van sociaal-economische progressiviteit zijns inziens afnemen met het 
vorderen van de leeftijd. Daarnaast veronderstelt hij dat de sociaal-economische 
opvattingen van de groep met een hoge culturele status zich niet laten terugvoeren 
op de leeftijd en economische posities van deze groep. Ganzeboom wijst verder 
op het onderscheid tussen 'materialistische' en 'postmaterialistische' waarden. Bij 
'materialistische' waarden ligt de nadruk op inkomensverwerving e.d., terwijl bij 
'postmaterialistische' waarden de nadruk op politieke zeggenschap, zorg voor het 
natuurlijk milieu e.d. ligt. Onderzoek toont volgens hem aan dat het postmaterialistisch 
syndroom sterk optreedt onder de jongere generaties en relatief veel voorkomt onder 
hoger opgeleiden . Voorts zou degene die eenmaal in zijn jeugd postmaterialist is 
geworden, daar gedurende lange tijd de merktekens van blijven meedragen: niet 
de economische positie, maar de culturele positie is hier volgens Ganzeboom, naast 
de levensfase, van invloed. 

Ten aanzien van sociaal-ethische opvattingen gaat het Ganzeboom om de tegenstelling 
tussen restrictieve en liberale opvattingen op terreinen als opvoeding, sexualiteit, 
abortus etc. Liberale opvattingen zijn volgens hem vooral te verwachten bij jongeren 
en groepen met een hogere culturele status. Morele opvattingen zijn volgens hem 
duidelijk zichtbaar op het gebied van samenlevingsvormen en kindertal: "Een van 
Bourdieus bevindingen is dat het kindertal afneemt met de hoogte van de culturele 
status en dat het huwelijk met geen of weinig kinderen het meest populair is onder 
de culturele elite." (Ganzeboom 1988: 70) Volgens hem speelt hier niet alleen het 
feit dat vernieuwende opvattingen (zoals vrouwenemancipatie) met name onder 
de culturele elite en jongeren aangetroffen kunnen warden een rol, maar waarschijnlijk 
ook dat vrouwen in deze kringen goede kansen hebben op een relatief goede 
deeltijdbaan in een aantal culturele beroepen, zoals het onderwijs. Hij verwacht 
bij de jongere generaties en de groepen met een hoge culturele status ook vaker 
een naar symmetrie neigende verdeling van de zorg voor huishouden en gezin. 
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Netwerk en sociale omgang 

De sociale omgang behoort in de opvatting van Ganzeboom tot de kerndetenninanten 
van de leefstijlruimte. "Wanneer een leefstijl ervoor dient de eigen positie te 
presenteren in het sociaal verkeer, dan kan men de aard van het sociale netwerk 
beter tot de determinanten dan tot de consequenties van de positie in de leefstijlruimte 
rekenen ( ... ). Aan de andere kant is de aard van het sociale netwerk ook een 
consequentie van een bepaalde leefstijl ( ... ). " (Ganzeboom 1988: 71) Dit laatste 
geldt volgens hem niet alleen in situaties waar sociale omgang een wederzijdse 
vrijwillige keuze is, maar ook daar waar sociale contacten meer de aard van een, 
wat hij noemt, lotsbestemming krijgen: "de leefstijl maakt uit waar men wordt 
toegelaten. Dit brengt in het bijzonder consequenties met zich mee voor huisves
tingspatronen (buurt) en daaruit voortvloeiende contacten (buren, kennissen) ( ... ). "15 

Persoonlijke netwerken van lagere statusgroepen worden naar zijn mening gekarakte
riseerd door een geringe omvang en een grote dichtheid, waarbij mensen elkaar 
onderling ook meestal kennen. Het gaat hier vooral om familie en buren. Deze 
netwerken leiden volgens hem gemakkelijk tot sterke bindingen en geslotenheid. 
Het netwerk dat karakteristiek is voor de hogere statusgroepen zou daarentegen 
omvangrijker en heterogener zijn. Wat betreft de aard van de contactpersonen kan 
er zijns inziens sprake zijn van homogeniteit, in die zin dat hoger opgeleiden bij 
voorkeur met hoger opgeleiden omgaan en lager opgeleiden met lager opgeleiden. 

5.4. Conclusies 

Confrontatie van de opvattingen van de aanhangers van de tijd-geldbenadering met 
de in dit hoofdstuk behandelde aanzetten tot een Ieefstijltheorie levert de volgende 
conclusies op. In beide benaderingen wordt ervan uitgegaan dat het totale spectrum 
van mogelijke gedragskeuzen wordt vastgelegd door het beschikbare tijd- en geldbud
get. De differentiatie in gedrag, binnen een gegeven hoeveelheid tijd en geld, wordt 
in de tijd-geldbenadering eenduidig bepaald geacht door verschillen in levensfa
se/verzorgingspositie. Met andere woorden, de sociaal-demografische positie (het 
aantal volwassenen in een huishouden, de aan- of afwezigheid van kinderen en 
de leeftijd) zou de besteding van het tijd-geldbudget bepalen. 'Afwijkend gedrag', 
d.w.z. een niet bij de sociaal-demografische positie 'passend', maar we! 
waargenomen, tijd-geldbestedingspatroon kan in deze benadering slechts toegeschreven 
worden aan ofwel 'tekortkomingen' in het betreffende woonmilieu of aan anticipatie 
op een andere dan wel heimwee naar een vorige verzorgingspositie. 

In de leefstijlbenadering worden, naast verschillen in sociaal-demografische positie, 
verschillen in cognitieve vaardigheden en statusoverwegingen bepalend geacht voor 
gedragsverschillen binnen de door tijd en geld begrensde mogelijkheden. De o.a. 
door Machielse en Anderiesen c.s. naar voren gebrachte kritiek op de tijd-geldbena-
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dering, blijkt zijn voedingsbodem juist in deze dimensies te hebben. 
De woongeschiedenis ('urban conditioning') van Machielse maakt dee! uit van het 
door mensen afgelegde sociaal traject en behoort daarmee tot het domein van de 
cognitieve vaardigheden (menselijk kapitaal) . De ruimte als 'sociale ruimte' (status
verschillen, buurtgebondenheid en vertrouwdheid) bij Anderiesen en Reijndorp 
refereert aan de dimensies 'cognitieve vaardigheden' en 'statusoverwegingen' (sociale 
netwerken/leefwijzen). 

Aan de conclusie dat men op basis van de leefstijlbenadering beter in staat is de 
uiteenlopende betekenissen van het woonmilieu voor verschillende mensen op te 
sporen en te verklaren, dient tegelijk te worden toegevoegd dat een dergelijk 
theoretisch kader niet voorhanden is. Een dergelijk kader zou tenminste aan de 
volgende zaken aandacht dienen te besteden: 

* Sociale groepen en aspecten van het woonmilieu 

Met de leefstijlbenadering, zoals uiteengezet aan de hand van Ganzeboom, is duidelijk 
geworden dat de aan het woonmilieu te onderscheiden componenten (sociale, 
functionele, fysieke en leefklimaat/identiteitskenmerken) ieder voor zich beschouwd 
kunnen worden als velden waarop leefstijldifferentiaties hun werking zullen tonen. 
De vraag is relevant welke 'verbindingen' sociale groepen met deze componenten 
aangaan en hoe relevante leefstijldifferentiaties zich in deze componenten 
manifesteren. 

* Te onderscheiden sociale groepen 

Indien het verschil in 'sociaal-demografische positie' niet het enige criterium is 
voor een indeling in bewonerscategorieen, doch ook verschillen in sociaal-cultureel 
kapitaal een differentierende werking zullen hebben, kan de vraag worden gesteld 
of, en zo ja hoe, met deze samengestelde criteria tot een indeling in relevante sociale 
categorieen kan worden gekomen. De 'vertrouwde' indelingen naar levensfase, 
huishoudensgrootte, inkomen e.d. zijn in dit kader immers te beperkt, ook al is 
er sprake van 'significante verschillen' tussen de op dergelijke wijze onderscheiden 
groepen. Het onderscheiden van groepen naar -op het domein van het woonmilieu 
toegespitste- 'leefstijlen' zal een lastige zaak zijn . 16 

lndien de samenstellende aspecten van het woonmilieu voor uiteenlopende mensen 
verschillende betekenissen hebben, wordt de vraag interessant hoe in de literatuur 
woonmilieus benoemd en van elkaar onderscheiden worden. In hoofdstuk 6 zullen 
verschillende studies worden opgevoerd waarin gepoogd is een woonmilieutypologie 
te ontwikkelen, al dan niet gerelateerd aan een huishoudenstypologie. 
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Noten 

1. Hoewel Nas en Van der Sande de term 'levensstijl · hanteren is er in onderhavige studie voor gekozen 
het begrip 'leefstijl' te gebruiken. 

2. Blokland verwijst voor een nadere bepaling van deze 'voedingsbodem' naar een eerdere studie van 
Stoppelenburg (Stoppelenburg, P., Achtergronden van niet-deelname aan culturele en openlucbtre
creatievoorzieningen; Tilburg 1979; biz. 91), waaraan hij ontleent dat houdingen, voorkeuren en 
waardenorientaties niet uit de lucht komen vallen, maar een duidelijk sociale achtergrond bebben 
(gezin, familie, vrienden, werk, club, enz.): "kortom die sociale verbanden waarvan men zich 
deelgenoot voelt" (Blokland 1981: 30). 

3. Evenals Driessen en Beereboom is Ganzeboom van mening dat de door Driessen en Beereboom 
onderscheiden leefstij lgroepen (' actieven' , •minder actieven •, ' inactieven •etc.) geen extra verklaarde 
variantie naast de bekende achtergrondvariabelen leveren, laat staan enig verklarend inzicbt. 

4. Deze studies zijn: "The nine American lifestyles" (Mitchell 1983), "La distinction" (Bourdieu 1984-
Engelstalige editie) en "Life style and social structure" (Sobel 1981). 

5. Ganzeboom 1988: 37. Omdat Ganzeboom zich ricbt op gedragsvormen in de sociale omgang, gaat 
het volgens hem om de wijze waarop men zich wil presenteren in het sociaal verkeer en gaat het 
er niet om hoe dat feitelijk uitpakt: symbolen in sociale communicatie. Daarom worden leefstijlen 
!evens "afgestemd op de voorkeuren en smaken van degenen naar wie zij gecommuniceerd worden. " 
(Ibid. : 38) 

6. Ganzeboom geeft als voorbeeld dat bet lezen van een boek relatiefveel tijd en relatiefweinig geld 
kost. Casinobezoek kost juist veel geld per tijdseenheid. 

7. Op deze plaats kan in herinnering worden geroepen dat Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars aan 
een, naar verzorgingspositie onderscheiden, huishoudentype een positie binnen bet domein van de 
cognitieve vaardigheden toekennen. V gl. hun uitgesproken opvatting over• gepensioneerde mannen • 
en 'vissen ' (par. 4.2.). 

8. Ganzeboom 1988: 42. Volgens Ganzeboom is een hogere economische of culturele positie niet beter 
in morele of normatieve zin, maar in objectieve zin: men ls beter af. 
Hij verwijst hier naar waarde-oordelen zoals die in het maatschappelijk verkeer in omloop zijn: 
bijv. onderlinge uitingen van sociaal respect of juist gebrek daaraan. Uit deze veronderstelling volgt 
zijns inziens tevens dat er een algemeen streven zal zijn sociaal le stijgen. 
Deze opvatting van Ganzeboom kan op zijn minst van enkele kanttekeningen worden voorzien. 
Verwezen kan bijvoorbeeld worden naar het onderscbeid dat Anderiesen en Reijndorp maken tussen 
'vooruitkomen' en ' rondkomen' (zie paragraaf 4.4.). Gesteld zou kunnen worden <lat in ieder geval 
de mate waarin mensen er naar streven om 'vooruit te komen', niet onafhankelijk is van de 
mogelijkheden daartoe. 
Daamaast kan men zich afvragen hoe de 'inside view' van Nas en Van der Sande zich verhoudt 
tot de door Ganzeboom gerepresenteerde 'outside view'. Deze kanttekeningen gelden ook voor Ganze
booms opvatting dat ter zake van leefstijluitingen "de gedragsvormen van hoger geordende groepen 
een voorbeeld zullen zijn voor lagere groepen, en dat verspreiding van gedragsvormen van boven 
naar beneden zal plaatsvinden, en niet andersom. • (Ganzeboom 1988: 43) Overigens nuanceert hij 
deze uitspraak in een noot door le wijzen op voorbeelden van het omgekeerde: de, wat hij noemt, 
'stijgende cultuurgoederen'. 
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9. Ganzeboom geeft het voorbeeld van een onderwijzer die zich van een administratief medewerker 
niet alleen in culturele afstand onderscheidt, maar ook, zij het volgens hem in mindere mate, in 
economische afstand. 
Hij wijst erop dat in de sociologie doorgaans gewerkt word! met een eendimensionele hierarchie 
van de samenleving, zoals naar sociaal-economische status. Van oudsher zijn dergelijke indelingen 
gekritiseerd omdat belangrijke verschillen worden veronachtzaamd. Ganzeboom is van mening dat 
het onderscheid in culturele en economische dimensie enigszins aan deze kritiek tegemoet komt. 

10. Ganzeboom is er uiteindelijk op uit de sociale posities van mensen uit te drukken in de door hem 
benoemde vierdeterminanten van gedragskeuzen (geld, tijd, cognitieve vaardigheden en statusover
wegingen). Hij wil daarmee een verbinding leggen tussen sociale achtergrondposities en leefstijlkeuz.en. 
Mensen hebben in het door hen afgelegde sociale traject een specifieke combinatie van economisch, 
cultureel en sociaal kapitaal verworven. Deze karakteristiek laat zich waarschijnlijk niet reduceren 
tot I outer hoeveelheden, maar zal mede gevormd zijn door een aantal dimensies, waarvan Ganzeboom 
veronderstelt dat deze geen invloed (meer) hebben op vrijetijdsbesteding en consumptie. 
Bij deze opvatting lijken vraagtekens geplaatst te kunnen worden. Van der Meulen spreekt van het 
feit dat ieders preferentiestructuur van allerlei omgevingskenmerken 'een tik' zal hebben gekregen 
(Van der Meulen 1988:81). 
Vee! mensen vertonen bijvoorbeeld (nog) een ' zuinig ' gedrag (effect van het ' Calvinisme'), hetgeen 
niet aan de beperktheid van het geldbudget of posities op de economische en culturele ladder of 
eenduidig aan posities in de levensfase-dimensie kan worden toegeschreven. Ganzeboom lijkt het 
bewust veronachtzamen van andere dimensies wat al te gemakkelijk te rechtvaardigen. 

11. Het behoren tot een niet-blanke groepering lijkt we! degelijk gevolgen le hebben voor de posities 
in bet sociale verkeer, onafhankelijk van de positie in de economische, culturele en levensfasedimensie. 
Daarnaast komt de etnische dimensie om de hoek kijken in de 'leefstijlvelden', waarop 
leefstijldifferentiaties hun werking tonen. De veelvuldig gevoerde discussies over 'spreidingsbeleid' 
getuigen hiervan. 

12. Vrije tijd word! door Ganzeboom gedefinieerd als de tijd die resteert na aftrek van de tijd besteed 
aan verplichte bezigheden (zoals persoonlijke verzorging, beroepsarbeid en huishoudelijke taken) . 
Opmerkelijk is dat Ganzeboom op dit punt geen relatie legt met verschillen in houding t.a. v. 
huishoudelijke taken . De 'monetariseringsstrategieen' ter vergroting van de hoeveelheid vrije tijd, 
door Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars algemeen toegeschreven aan drukbezette huishoudens, 
en de door Renou (zie hfdst. 4; noot 8 en 16) benoemde verschillen in houding t.a. v. huishoudelijk 
werk (de 'echte huisvrouw', de 'functionele huisvrouw' en de 'anti-huisvrouw') drukken uit dat 
het huishouden eveneens een belangrijk domein vormt waarin leefstijlverschillen tot uiting komen. 

13. Op het punt van cultuurdeelname wordt het verschil in opvatting met de aanhangers van de tijd
geldbenadering overduidelijk. In de tijd-geldbenadering wordt, na 'uitschakeling' van de 'invloed' 
van opleiding en inkomen, cultuurdeelname 'verklaard' door de aan- of afwezigheid van cultuur
voorzieningen ter plaatse. Ganzeboom zoekt de verklaring in verschillen in kennis en vaardigheden. 
En die verschillen zijn niet (eenduidig) aan verschillen in de hoogte van de genoten opleiding toe 
le schrijven. 
Er kan gerefereerd worden aan De Wijs-Mulkensc.s . die naar voren brengen dat HTS-ers, ingenieurs 
en andere beta's in het algemeen minder geinteresseerd zijn in stedelijke activiteiten dan gamma's 
en alpha's (De Wijs-Mulkens c.s. 1989: 78). Ook Ebels c.s. stellen dat verschil in aard van de opleiding 
met zich meebrengt dat andere interesses en vaardigheden worden ontwikkeld (Ebels c.s. 1992: 
15). 

14. Hoewel Ganzeboom uitvoerig bij alle genoemde aspecten stilstaat, worden slechts zijn 
opmerkingen over 'voeding' weergegeven. 
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15. Ganzeboom 1988: 71. Het beeld dat woningcorporaties van de 'leefstijl' van woningz.oekenden hebben 
blijkt soms een belangrijke -maar ook omstreden- rol le spelen. Zo merkte Scholten (directeur van 
de Vereniging Volkshuisvesting Tilburg) in het NOS-joumaal van 6-10-1993 op een belangrijke 
rol toe te kennen aan de leefstijl. Als voorbeeld gaf hij : "Studenten bij studenten. • Rond Scholten 
was commotie ontstaan omdat dez.e een Antilliaans gezin andere woonruimte had aangeboden, nadat 
buurtbewoners de ruiten van de door dit gezin te betrekken woning hadden ingegooid. 
Welke onderdelen en kenmerken van iemands sociale positie (sekse, leeftijd, levensfase, burgerlijke 
staat, opleiding, beroep, etniciteit, religie enz.) bepalend worden geacht, nog los van 'leefstijluitingen', 
blijft in de 'outside-view' onduidelijk: "Soortgenoten, mensen met een overeenkomstige leefstijl, 
zoeken elkaar op, doen dingen met elkaar samen, willen bij elkaar in de buurt wonen. • (Scholten 
in de Volkskrant van 16-10-1993) 

16. In de Sociologische Gids verscheen enkele jaren geleden een kritisch artikel van de hand van M unters, 
waarin bepleit werd het begrip 'leefstijl' af le schaffen om handelingstheoretische en om praktische 
redenen (Munters 1992: 184). Munters voert o.a. bezwaren aan tegen de redenering in het leefstijlcon
cept dat leefstijluitingen als het ware rnaterialisaties van leefstijlen zijn en dus ook waameembaar, 
teiwijl de leefstijlen z.elf dat niet zijn. Dez.e bezwaren houden in dat nooit bij voorbaat en voor de 
voile honderd procent vaststaat dat een bepaalde handelingspraktijk feitelijkook een specifieke uiting 
is van een veronderstelde leefstijl. "Uiteenlopende redenen, motieven, doeleinden, attituden enz. 
van verschillende mensen kunnen heel goed tot identieke handelingsuitkomsten ( ... ) leiden. Omgekeerd 
kunnen dez.elfde, door meerderen gedeelde motieven, oogmerken enz. gernakkelijk leiden tot 
uiteenlopende handelingen en handelingsresultaten. • (Munlers 1992: 180) 
M unters is zich ervan bewust dat men in het maatschappelijk verlceer niet zonder min of meer gefixeerde 
en geschernatiseerde voorstellingen van groeperingen kan. Munters wijst er evenwel op dat het 
stenografische typeringen zijn, die daardoor het totaalkarakter, van wat met het begrip 'leefstijl' 
wordt gesuggereerd, rnissen. 
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6. WOONMILIEUTYPOLOGIEEN 

6.1. lnleiding 

"Alhoewel het ondetwerp woonmilieudijferentiatie beroepshalve veelal benaderd 
wordt als opgave om een bepaald plangebied te differentieren naar woonvorm, 
jinancieringstitel, stapelingsvonn e.d., reageren bewoners daarentegen op de identiteit 
van hun buurt. 
(De Leeuw-Hartog 1988: 67) 

"Een woonmilieu is ( . .) geenfabrikaat in de zin van een bewust ontworpen produkt. 
Noch is het een stedebouwkundige, architectonische ofplmwlogische creatie. Ofschoon 
ook dergelijke momenten ongetwijfeld aanwezig zijn, is het woonmilieu nog eerder 
het onvermoede en onvetwachte gevolg ( .. ) van het samenleven van mensen. " 
(Ekkers en Jansen-Verbeke 1980: 19) 

In dit hoofdstuk zullen enkele voorbeelden van indelingen in woonmilieus en 
huishoudens worden gegeven. Uiteraard neemt daarbij de vraag op welke overwe
gingen dergelijke indelingen berusten en welke differentierende criteria in dat kader 
een rol spelen een belangrijke plaats in. M.b.t. de woonmilieu-indelingen blijkt 
de keuze van differentierende aspecten evenwel slechts zelden tegen de achtergrond 
van de verschillende, aan woonmilieus te onderscheiden, componenten gemotiveerd 
te worden: onderbouwingen van het feit dat aan bepaalde aspecten (impliciet) geen 
differentierende werking wordt toegekend ontbreken veelal. 
Poulus c .s. onderscheiden verschillende benaderingen t.a.v. de differentiatie in 
woonmilieus. De verschillen in benadering zijn terug te voeren op de verschillende 
componenten van het woonmilieu, waaraan de differentierende criteria worden 
ontleend (Poulus c.s. 1992: 8): 

Het woonmilieu als fysiek-ruimtelijke eenheid (de aanbodzijde) 
Auteurs die het woonmilieu vooral opvatten als fysiek-ruimtelijke eenheid hanteren 
volgens Poulus c.s. als onderscheidende criteria fysieke aspecten als 'bouwperiode', 
'verkavelingswijze', 'woningdichtheid', 'bouwvonn' en 'woninggrootte'. Sommige 
auteurs zouden bovendien nog functionele aspecten, zoals 'uitgaansmogelijkheden' 
en 'winkels', toevoegen. 

Het woonmilieu als sociale eenheid (de vraagzijde) 
Een andere groep auteurs gaat, aldus Poulus c.s., in eerste instantie uit van criteria 
die worden ontleend aan de sociaal-demografische, sociaal-economische en sociaal
culturele dimensies (aspecten als huishoudensamenstelling, leeftijd, inkomen, leefstijl 
en nationaliteit). 
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Het woonmilieu als eenheid van beleving en/of gebruik 
In deze benadering wordt het woonmilieu op basis van subjectieve criteria omschre
ven . Welke fysiek-ruimtelijke en/of sociaal-culturele aspecten een rol spelen is 
voor iedereen verschillend. 

De voorbeelden van woonmilieu-indelingen, die in paragraaf6.2. behandeld zullen 
worden, volgen niet de indeling van Poulus c.s. , maar zijn gerangschikt naar het 
aantal componenten van het woonmilieu, waaraan de gebruikte onderscheidende 
criteria zijn ontleend. 

Analoog aan de indelingen in woonmilieutypen berusten indelingen in huishoudenca
tegorieen op differentierende criteria. Roosen geeft een uitgebreid overzicht van 
verschillende dimensies die naar zijn mening in de literatuur, al dan niet in 
combinatie, bij de benoeming van het onderscheid in bewonerscategorieen worden 
gebruikt (Roosen 1991: 6): 
* de samenstelling van het huishouden; 
* de sociaal-economische situatie; 
* de leefstijl; 
* de levensfase; 
* het tijd-ruimte gebruik; 
* de mate van validiteit/gezondheid; 
* de etniciteit. 
Een belangrijke scheidslijn blijkt te kunnen worden getrokken tussen benaderingen 
die vanuit sociaal-demografische en/of sociaal-economische gegevens van huishoudens 
vertrekken en benaderingen die de differentierende criteria ontlenen aan hetdomein 
van de leefstijl. In paragraaf 6.3 . worden verschillende in de literatuur te 
onderscheiden benaderingen aan de orde gesteld . Bij de wijze waarop in de literatuur 
huishoudencategorieen aan woonmilieuvoorkeuren, en daannee aan woonmilieutypen, 
worden 'gekoppeld' wordt tot slot in paragraaf 6.4. stilgestaan. 

6.2. Indelingen in woonmilieus 

Woonmilieu-i_odelingen op basis van de fysieke component 

Poul us c.s. zijn van mening dat de verklaring van ruimtelijke concentraties op basis 
van sociaal-demografische, sociaal-economische en sociaal-culturele kenmerken 
in de eerste plaats gezocht dienen te worden in het woningaanbod (met name de 
woonlasten). Zij stellen dan ook voor de typering van het woonmilieu te baseren 
op fysiek-ruimtelijke aspecten: de 'bouwperiode', de 'prijsklasse' (en eigendomsver
houding), de 'bouwvorm ' en de 'verkavelingswijze'. "De bestudeerde literatuur 
laat vrijwel altijd een woonmilieutypering op basis van een of meerdere van deze 
kenmerken zien. De kenmerken hebben zich bewezen op hun onderscheidend 
vermogen en het verklarende karakter ervan." (Poulus c .s. 1992: 10) 
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Poulus c.s. stellen derhalve voor de criteria voor een woonmilieu-indeling uitsluitend 
aan de fysieke component te ontlenen en dan nog sterk toegespitst op woningkenmer
ken. Functionele aspecten spelen als onderscheidende criteria geen rol. Deze zouden 
volgens de auteurs een zekere samenhang met de bouwperiode vertonen. Zij geven 
in hun rapport een mogelijke indeling van een woonmilieutypologie, waaraan in 
hoofdzaak de 'bouwperiode' als bepalend criterium ten grondslag ligt. 1 

Benaderingen die niet alleen sterk geent zijn op verschillen in bouwperiode~ maar 
ook op verschillen in stedebouwkundige concepten en woningtypen zijn o.a. aan 
te treffen bij Bertholet (1992), De l..eeuw-Hartog (1988) en Van Dooremalen (1993). 
Bertholet formuleert een aantal condities waaraan een praktisch toepasbare indeling 
in woonmilieus zou dienen te voldoen: 
* een overzichtelijke hoeveelheid categorieen; 
* categorieen, die binnen een stad daadwerkelijk kunnen worden onderscheiden; 
* rekening houden met wensen van huishoudens (belangrijke aspecten: de Jigging, 

de woonlasten, de status en het overheersende woningtype van de woonmilieus). 

De door hem te ontwikkelen indeling in woonmilieus moet volgens Bertholet 
toepasbaar zijn op alle Nederlandse steden. Daarmee ligt voor hem een indeling 
op buurt- of wijkniveau voor de hand. Hij vertrekt vanuit enkele eerder gemaakte 
indelingen die door hem in de literatuur zijn aangetroffen.2 Bertholet acht de 
Rotterdamse indeling te sterk geent op de specifieke lokale situatie. Bij de indeling 
van Roosen mist hij het onderscheid tussen de particuliere en de woningwetbouw 
in de periode 1918-1940 en acht hij de differentiatie binnen de naoorlogse wijken 
voor verbetering vatbaar: "Een indeling in bouwperiodes dekt hier de lading niet 
volledig." (Bertholet 1992: 10) 
Bertholet komt zelf tot een onderscheid in woonmilieutypen, gekenmerkt door een 
basisindeling en een sub-indeling: "Om te voorkomen dat de typologie te grote 
beperkingen oplegt aan enerzijds de praktische toepasbaarheid en anderzijds de 
gedetailleerdheid van de analyses is ervoor gekozen een indeling op twee niveaus 
op te stellen: een basisindeling en een tweede meer gedifferentieerde indeling." 
(Bertholet 1992: I 0) Al naar gelang de mogelijkheden van de informatie of de eisen 
die aan een analyse worden gesteld kan voor een indeling worden gekozen, aldus 
Bertholet. 

Hij wijst erop dat veel van de aspecten, die binnen de woonvoorkeuren van mensen 
van belang zijn (zoals ligging, woonlasten, status en overheersende woningtype), 
te maken hebben met het stedebouwkundig concept van wijken. Het stedebouwkundig 
concept is volgens hem vaak te herleiden tot de bouwperiode. 
Per milieutype is door Bertholet een uitgebreide beschrijving gegeven van niet alleen 
fysieke aspecten, maar ook functionele, leefklimaat- en sociale aspecten. 
Zijn indeling wordt hier met een in telegramstijl samengevatte karakteristiek 
weergegeven. 
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Binnenstadsmilieus 
Hoge dichtheden; grote drukte; menging van functies; een groot en breed aanbod van voorzieningen 
(behalve groen- en speelvoorzieningen). 

1.1 Oude centrummilieus 
Bijna uitsluitend bovenwoningen, etages en kamers in particulier bezit. De status van deze 
woonmilieus is volgens Bertholet doorgaans vrij laag. Dit is zijns inziens o.a. te wijten 
aan de hinder van de aanwezige 'amusements-industrie.' 

1.2 Nieuwe centrommilieus 
Vee! flats en appartementen boven en in de buurt van winkeJ- en kantorencentra; de status 
is doorgaans hoger. Veel van de nieuwbouw mist volgens hem de uitstraling van de historische 
binnenstad. Daamaast kleinschalige nieuwbouw, verbouw en renovatie; met name in de 
sociale huursector; sluit vaak goed aan bij de historische bebouwing; geen hoge status. 

1.3 Binnenstadsmilieus met een dominante woonfunctie 
Hoge tot zeer hoge dichtheid; zeer weinig openbare ruimte en groen; weinig prive buiten
ruimte; weinig parkeerplaatsen. De stadsvernieuwing heeft een positieve invloed op bet 
leefklimaat; gentrification; zowel oudbouw als nieuwbouw: gerenoveerde arbeiderswoningen, 
<lure herenhuizen, appartementencomplexen; status verschillend. 

2 Binnenstadsrand onder stedelijke uitstraling 
Geringere diversiteit (winkels, bedrijfjes, cafes, restaurants enz.) dan binnenstad; doorgaans oud
bouwwijken ( < 1920); veel particulier bezit; kamers, etages en koopwoningen; hoge dichtheid; 
weinig groen. Daamaast grote herenhuizen met veel groen; lanen en singels ( 19' en begin 20" eeuw); 
soms 'gouden randen', soms hele wijken; (potentie tot) gentrification. 

3 Vooroorlogse arbeiderswijken 
Uitbreidingsgebieden uit eind vorige eeuw en eerste deel deze eeuw; kleine, relatief goedkope 
woningen; weinig variatie; doorgaans matige kwaliteit; hoge dichtheden; weinig groen. 

3.1 Revolutiebouw-wijken (± 1870-1906) 
Grootschalige particuliere bouw; gemiddeld veel mensen met een laag opleidingsniveau 
en een laag inkomen . Deze wijken zijn volgens Bertholet tegenwoordig in veel gevallen 
'brandpunten van sociale problemen' . Heeft veel instroom van allochtonen plaatsgevonden. 
Stadsvernieuwingheeft vaak slechts ten dele een verbetering kunnen bewerkstelligen: sociale 
problemen en de slechte naam zijn blijven bestaan; voor grote groepen in de samenleving 
een bijzonder laag gewaardeerd woonmilieu. 

3.2 Vooroorlogse woningwetwijken 
> 1906 (vooral tussen 1910 en 1930); vooral corporatie-huurwoningen; kwaliteit van woningen 
en woonomgevingdoorgaans beter dan revolutiebouw-wijken; binnen deze categorie echter 
ook grote verschillen: van kwalitatief slechte woonmilieus tot tuindorpen met kleine eengezins
woningen. Voor de woningmarktsituatie in de grote steden vertegenwoordigen de laatste 
een hoge kwaliteit (bijv. Vreewijk). In veel m.iddelgrote steden is de positie op de woningmarkt 
relatief slecht. "Eenvoudigweg omdat er geen slechtere wijken zijn." (Bertholet 1992: 23) 

4 Oudbouw particuliere tuinwijken 
"Als reactie op de slechte revolutiebouwwerden na de eerste wereldoorlog in bijna alle Nederlandse 
steden wijken gebouwd op basis van het tuinstad-concept." (Bertholet 1992: 23) Vooral na 1930 
nadruk op particuliere bouw; veelal koopwoningen voor de destijds hog ere inkomensgroepen; wi jken 
met rijtjeshuizen maar ook villawijken; ruime woningen met voor- en achtertuin; parken en lanen; 
hoge status ; vaak nabijheid van stedelijke voorzieningen. 

114 



5 Naoorlogse gemengde wijken ( 1945-1975) 
lndustrialisatie van de woningbouw: grote series; veel herhalingen; eenvoudige en rechtlijnige 
vormgeving op alle schaalniveaus; relatief veel openbare ruimte; meer openbaar- dan prive-groen. 
Jaren '40: traditionele eengezinswoningen en etagebouw. 
Jaren '50: systeembouw (vast stramien van woonvormen in kleiner verband; stringente doorvoering 
van functiesche.iding). 
Jaren '60: schaalvergroting; opkomst hoogbouw (6-12 verdiepingen). 

5.1 Laagbouwmilieus 
Goedkope huur- en koopwoningen (rijtjes oftwee-<Jnder-een-kap). De oorspronkelijke ouders 
van de baby-boom-gezinnen zijn volgens Bertholet ondertussen zestig-plussers geworden; 
zodoende zou zich voor deze woonmilieus een periode van verjonging kunnen gaan aandienen. 

5.2 Woonmilieus in middelhoogbouw 
Doorgaans portiekflats van 3 of 4 verdiepingen; veelal goedkope huur; in beperkte mate 
goedkope koopappartementen. Bertholet ziet in deze milieus veel voorkomendeexploitatie
problemen; althans daar waar sprake is van een relatief ruime woningmarkt. 

5.3 Hoogbouwmilieus 
Vooral huur (zowel goedkope als duurdere) en in beperkte mate koop; sterke scheiding 
van functies; k.il karakter; relatief vaak exploitatieproblemen. 

6 Naoorlogse vrije sector Iaagbouwmilieus 
Ruim opgezette wijken met vrijstaande woonhuizen of bungalows en twee-onder-een-kapwoningen; 
meestal jaren '60 en '70; so ms afzonderlijk opgezette wijken; in andere gevallen 'gouden randen'. 

7 Recente uitbreidingsgebieden (na 1975) 
Grote diversiteit aan verkavelingsvonnen en woningen; vooral kleinschaligheid; laagbouw en 
woonerven; veel prive- maar ook openbaar groen. 
In de jaren '80 soberder opzet: hogere dichtheden; duidelijker stedebouwkundige structuur; naast 
laagbouw (vooral duurdere huursector en koopsector) ook etagebouw in een beperkt aanta! bouwlagen 
(vooral huur); bet imago van deze wijken is volgens Bertholet vaak omstreden. 

Van Dooremalen heeft de pretentie van de typologie van Bertholet, namelijk dat 
deze op elke willekeurige Nederlandse stad toepasbaar zou zijn, bekritiseerd (Van 
Dooremalen 1993: 26). Naar zijn mening heeft elke stad karakteristieke kenmerken 
die in de 'universele' typologie van Bertholet onvoldoende tot uiting kunnen komen. 
Van Dooremalen heeft, gebruikmakend van Bertholets typologie ('als kapstok'), 
voor de stad Eindhoven een woonmilieu-indeling gemaakt.3 

Een woonmilieutypologie op grond van stedebouwkundige visies, zoals die zich 
his tori sch laten onderscheiden, is ook het vertrekpunt voor De Leeuw-Hartog ( 1988). 
De Leeuw-Hartog heeft de wijze waarop verschillende Rotterdamse bewoners hun 
eigen woonmilieu waarderen en beoordelen onderzocht teneinde conclusies te kunnen 
trek.ken over 'het meest geliefde woonmilieutype'. Haarwoonmilieutypologie voor 
Rotterdam bevat per onderscheiden milieu een beschrijving van de gedateerde kenmer
kende stedebouwkundige visies, maatschappelijke omstandigheden en relevante 
regelgeving. Daarnaast besteedt zij aandacht aan de verschijningsvormen. Nadere 
criteria die aangeven hoe tot deze indeling gekomen is ontbreken evenwel.4 
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Woonmilieu-indelingen op basis van de fysieke en functionele component 

Benaderingen waarbij naast aspecten uit de fysieke component ook aspecten uit 
de functionele dimensie van het woonmilieu tot de onderscheidende criteria behoren 
zijn o.a. aan te treffen in een ambtelijk rapport van de gemeente Amsterdam en 
in de Nota Woonmilieudifferentiatie van de gemeente Rotterdam. 

In de "Nota Woonmilieus; Een stedebouwkundig functionele analyse" (Werkgroep 
Woningdichtheden, DRO, Amsterdam 1982) wordt getracht vanuit zowel een 
ruimtelijke als functionele visie de opbouw en geleding van de stad Amsterdam 
in woonmilieus vast te leggen. De Werkgroep is op zoek naar zgn. 'milieuvariabelen' 
die het karakter van een woonmilieu zouden bepalen. Allereerst worden enkele 
criteria gegeven waaraan de te benoemen milieuvariabelen moeten voldoen: 
* het moet om inhoudelijke verschillen gaan, bijvoorbeeld t.a. v. de functie of Jigging 

van een gebied; 
* de variabelen dienen objectief te waarderen, dus meetbaar te zijn; 
* de variabelen dienen vooral betrekking te hebben op het ruimtebeslag en de wijze 

van ruimtegebruik. 
Met deze criteria komt het rapport tot de volgende variabelen: 

Intensiteit van bebouwing en ruimtegebruik 

De bebouwingsintensiteit (de verhouding tussen het bebouwde vloeroppervlak en 
het terreinoppervlak: de zgn. 'floor/space-index') wordt als een van de belangrijkste 
factoren gezien om een woonmilieu te typeren. 
Afgeleide en aanvullende variabelen zijn: 
* inwonerdichtheid; 
* woningdichtheid; 
* woningdifferentiatie (naar oppervlakte of aantal kamers); 
* bouwhoogten (aantal bouwlagen); 
* factor bebouwd/onbebouwd. 

Verschij ningsvorm 

Deze variabele dient niet 'de beleving van het milieu' uit te drukken, maar een 
objectieve analyse van de bebouwing te geven op de volgende aspecten: 
* functioneel (de wijze waarop de diverse functies voorkomen in en verspreid 

zijn over het stedelijk gebied); 
* fysiek (de bebouwingsvorm: hoog of laag, grote of kleine gebouwen, compact 

of uitgelegd en de opbouw van de openbare ruimten); 
* de mate van menging (de mate waarin de diverse functies en bebouwingsvormen 

al dan niet geconcentreerd zijn). 
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Organisatie en structuur 

Deze variabele dient de situering van activiteiten en de relaties tussen verschillende 
functies vast te leggen. 11 Het aantal, de situering, de onderlinge verbondenheid 
en de aantrekkingskracht van vaste aktiviteiten en funkties zijn een graadmeter 
voor de stedelijkheid. 11 (Werkgroep Woningdichtheden 1982: 4) Daarom wordt 
een beschrijving van de verkeers- en vervoersmogelijkheden (capaciteit, typen en 
patroon) belangrijk geacht. 

Aan de hand van deze milieuvariabelen worden m Amsterdam de volgende 
woonmilieus onderscheiden5

: 

* Binnenstedelijk woonmilieu (De oude kem, grachtengordel en Museumbuurt); 
* Centraalstedelijk woonmilieu (bijvoorbeeld de 19c eeuwse Pijp); 
* Stedelijk woonmilieu (bijvoorbeeld de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid); 
* Tuinstedelijk woonmilieu (bijvoorbeeld de Westelijke Tuinsteden); 
* Suburbaan woonmilieu (komt in Amsterdam nauwelijks voor) . 

Evenals bij Bertholet en De Leeuw-Hartog kan in deze nota de opmerking worden 
aangetroffen dat de gegeven indeling een sterke overeenkomst vertoont met de 
historische opbouw van de stad. "De milieus verschillen door de bij het ontstaan 
geldende opvattingen omtrent maatschappij en stedebouw, hetgeen tot uiting komt 
in het ruimtegebruik, de spreidingspatronen en de bouwvormen. 11 (Werkgroep 
Woningdichtheden 1982: 6) 

Een differentierende rol voor zowel de fysieke als functionele component is ook 
het vertrekpunt van de Rotterdamse Nota 11 Woonmilieudifferentiatie" (1988). In 
deze nota wordt eveneens een uitgebreide reeks van meest bepalend geachte fysieke 
en functionele aspecten onderscheiden. Deze zijn hier, voor de overzichtelijkheid, 
naar de fysieke resp. functionele component van het woonmilieu geordend: 

Fysieke aspecten 
* verweving (verweven met het omliggende gebied of meer gei"soleerd); 
* uitzicht (bijv. uitkijkend op groen of langs de rivier); 
* voorkomende woonvormen (zoals laagbouw of gemengd); 
* woningdichtheid; 
* verkaveling (bijv. open of gesloten); 
* groen en water in de wijk en aankleding van de woonomgeving (zoals veel of 

weinig groen/water en geconcentreerd of verspreid); 
* voorzieningen + bedrijven in de wijk (veel of weinig andere functies, al dan 

niet geintegreerd in de wijk); 
* structuurbepalende elementen (aanwezigheid van iets bijzonders, zoals een mooi 

gebouw of een singe!); 
* huurhoogte, koopprijzen (in een aantal categorieen te onderscheiden). 
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Functionele aspecten 
* Jigging (zoals we! of niet nabij het centrum); 
* recreatieve mogelijkheden (de afstand tot bos, park, enz.); 
* voorzieningen (woonwijk met noodzakelijke voorzieningen of voorzieningentekort). 

Leejklimaat-aspecten 
* milieuhinder (bijv. we! of niet druk ofbelast met geluidshinder, stank of gevaar); 

Aan de hand van deze aspecten heeft de gemeente Rotterdam uiteenlopende woonmi
lieu typen onderscheiden: centrummilieu, hoog wonen langs de rivier buiten de 
binnenstad, historische milieus, centrumrand, stadswijk met overwegend middelhoge 
bouw en diverse stedelijke functies, stadswijk met overwegend middelhoge bouw 
en hoofdzakelijk een woonfunctie, tuindorp, stadswijk met een meer open verkaveling, 
tuinsteden met gemengde stapelingsvormen, tuinsteden met overwegend laagbouw 
en subcentra. 
Per milieutype wordt in de nota een beschrijving van de samengestelde karakteristiek 
van fysieke en functionele aspecten gegeven. Tevens is aangegeven voor welke 
groepen een milieu aantrekkelijkwordt geacht. Daarbij is niet alleen gekeken naar 
verschillen in sociaal-demografische positie, maar ook naar verschillen in leefstijl. 

Woonmilieu-indelingen op basis van de fysieke, functionele en sociale component 

In de tot dusver gepresenteerde rapportages blijkt de keuze voor differentierende 
criteria niet of nauwelijks geproblematiseerd te zijn, althans niet expliciet. Bij het 
tot stand brengen van een indeling in woonmilieutypen op basis van bepaalde aspecten 
(zoals bouwjaar) blijft onvermeld, en daarmee onduidelijk, waarom aan aspecten 
van andere componenten geen differentierende rol is toegekend. 

Dit gaat echter niet op voor het rapport "Woonmilieudifferentiatie: Op zoek naar 
een empirische woonmilieutypologie in het Stadsgewest Nijmegen" van Jansen
Verbeke en Ekkers (1979). In deze studie neemt juist de vraag welke criteria 
gehanteerd dienen te worden om woonmilieus te definieren en van elkaar te onder
scheiden een belangrijke plaats in. Jansen-Verbeke en Ekkers onderscheiden aan 
het woonmilieu een zgn. 'objectieve' en een 'subjectieve' dimensie. De objectieve 
dimensie is geconditioneerd door de beschikbaarheid van informatie en statistisch 
materiaal, welke bovendien voor gegeven geografisch afgebakende gebiedseenheden 
beschikbaar is (zoals CBS-buurten). De subjectieve dimensie refereert aan de ruimte 
als 'sociale ruimte'. 
Jansen-Verbeke c.s. beperken zich in hun onderzoek, naar hun zeggen, noodge
dwongen tot de objectieve dimensie. "Deze beperking houdt in dat de verschillende 
woonmilieus die later kunnen worden onderscheiden; niets zeggen over hoe de 
bewoners of niet-bewoners tegen dit woonmilieu aankijken, er tevreden of ontevreden 
over zijn, welke betekenis ze eraan hechten." (Jansen-Verbeke c .s . 1979: 15) 
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De auteurs onderscheiden verschillende dimensies waarin een meetbare differentiatie 
van woonmilieus zich zou uitdrukken (Jansen-Verbeke en Ekkers 1979: 170): 

* fysische ruimte 
Onderscheid naar de mate van verscheidenheid en dichtheid. 

* sociale ruimte 
Onderscheid naar sociale statuskenmerken, zowel van bewoners als van woningen. 

* demografische ruimte 
Onderscheid naar positie in de gezinscyclus. 

* economische ruimte 
Onderscheid naar de mate waarin werkgelegenheid en bedrijven voorkomen. 

Hoewel deze dimensies niet samenvallen met de reeds eerder onderscheiden fysieke, 
functionele en sociale component van woonmilieus, is er wel een duidelijke overeen
komst. De onderzoekers veronderstellen een samenhang tussen de fysieke en 
functionele kenmerken van het woonmilieu enerzijds en de bewonerskarakteristiek 
anderzijds . Woonmilieus zouden in hun ogen geidentificeerd kunnen worden op 
basis van de wisselwerking tussen beide groepen kenmerken. Het is Jansen-Verbeke 
c.s. er evenwel niet om te doen nader in te gaan op de vraag hoe het oorzakelijk 
verband gedacht moet worden: "deterministisch, voluntaristisch of interdependent." 
(Jansen-Verbeke en Ekkers 1979: 21) Van belang is dat zij het woonmilieu definieren 
als een territoriale woonsituatie met bepaalde bewoners-, woning-en woonomgevings
karakteristieken. De typische combinatie van en samenhang in deze karakteristieken 
is kenmerkend voor de afzonderlijke milieus. De auteurs hebben deze karakteristieken 
voor het stadsgewest Nijmegen geoperationaliseerd met een groot aantal variabelen 
(Jansen-Verbeke c.s. 1979: 23 e.v.; Ekkers c.s. 1980: 4): 

bewonerskenmerken 
* demografische kenmerken (zoals leeftijd, gezinsfase, sexe en herkomst); 
* sociale kenmerken (zoalsde beschikking overeen telefoonaansluiting, inkomen, 

auto- en garagebezit en opleidingsniveau); 
* beroepskenmerken (zoals de aard van de beroepsactiviteit, de aanwezigheid van 

zelfstandigen en het aandeel niet-werkende beroepsbevolking); 
* culturele kenmerken (zoals de kerkelijke gezindte en de politieke gerichtheid). 
Voorts het aandeel werkende vrouwen en de afstand tot het werkadres. 

woni ngkenmerken 
* eigendomsverhouding, huurwaarde, outillage (bad/CV), grootte, type en bouwpe

riode. 
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woonomgevingskenmerken 
* woningdichtheid, bedrijven- en voorzieningendichtheid, het gemiddeld aantal 

beroepsactieven per bedrijf en de intensiteit van beroepsactieven, de verhouding 
bedrijven en voorzieningen/woningen, de afstand tot het centrum van Nijmegen 
en een ontsluitingsindex. 

Ook speelden variabelen als gemiddelde woningbezetting een rol. Met behulp van 
clusteranalyse zijn de onderzoekers tot een behoorlijk aantal clusters en daarmee 
'woonmilieutypen' gekomen. In deze analyse speelde met name de tegenstelling 
stedelijk-landelijk een leidende rol. 
Voor de meest verstedelijkte buurten achten de auteurs een hoge score op de volgende 
aspecten kenmerkend : % PvdA-stemmen, % stemmen op kleine linkse partijen, 
woningdichtheid, % flats, % niet-werkenden, % beroepsbevolking werkend op 
minder dan 15 minuten van het woonadres, dichtheid van winkels, kantoren en 
industrieen en de ontsluiting tot het stadscentrum (Ekkers c.s. 1980: 9). De stedelijke 
en uitgesproken stedelijke milieus zijn door de onderzoekers op basis van woon
werkverhoudingen, sociale status en enkele morfologische en functionele kenmerken 
als volgt getypeerd (Jansen-Verbeke c.s. 1979: 131 e.v.): 

Stedelijk 

J onge woonbuurten 
Kenmerkend is het grote aandeel gezinnen met kinderen beneden de 15 jaar. 

I. I Jonge woonbuurten met hoge sociale status 
Het aandeel hogere beroepen en hogeropgeleiden is relatiefhoog ; veel dure, groteen recent 
gebouwde woningen; uitsluitend woonkarakter en een !age dichtheid . 

1.2 Jonge woonbuurten met hoge dichtheid 
Heterogene bevolking naar sociale kenmerken (beroep en opleiding); overheersend woonkarak
ter (winkels, horeca, kantoren, banken en instellingen aanwezig); veel woningwetwoningen 
in_ hoge dichtheid . 

2 Heterogene woonbuurten 
Kenmerkend is het heterogenekarakter dooreen vermenging van functionele, morfologische, sociale 
en demografische kenmerken : geen specifieke woon- of werkbuurten , geen uitgesproken hoge of 
Iage sociale status en geen typisch jonge of oude bevolking. 

2.1 Oudere woonbuurten met tertiaire functies en !age dichtheid 
Sociaal gemengd buurttype met relatiefveel werkende vrouwen en jongeren; de beroepsbevol
king is overwegend in de tertiaire sector werkzaam; bovendien voor een relatief groot deel 
op het woonadres ; relatief veel oudere (v66r 1930), vrijstaande, du re en door de eigenaars 
bewoonde woningen; !age dichtheid. 

2.2 Heterogene stedelijke woonbuurten 
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3 Hoge status woonbuurten 
Bij de identificatie spelen sociale variabelen, soms van een uitgesproken karakter, een belangrijke 
rol. 

3.1 

3.2 

Hoge status buurten met tertiaire functies 
Relatief groat aandeel alleenstaanden en werkende vrouwen; grate sociale heterogeniteit 
naa.r beroep en opleiding; tertiaire functies domineren: geen typische woonbuurten; relatief 
veel dure en door eigenaars bewoonde woningen; grate dichtheid van bewoning, kantoren 
en instellingen. 

Uitgesproken hoge status woonbuurt 
Relatief hoog aandeel 65-plussers en gezinnen in de 'empty-nest 'fase; relatief hoog aandeel 
hoger opgeleiden met hogere beroepen; relatiefhoog bezit van auto en garage; verhoudingsge
wijs veel VVD-stemmers; veelal dure, groteen vrijstaandewoningen; lage dichtheid; !evens 
aanwezigheid van enkele kantoren en instellingen. 

4 Industriele werkbuurt 
Specifiek woonmilieu vanwege bet overwegend industriele werkkarakter. 

5 Tertiaire werkbuurt 
Specifiek woonmilieu vanwege het overwegende werkkarakter in de tertiaire sfeer. 

Uitgesproken stedelijk 

6 'Centrum'buurt 
Een hoog aandeel alleenstaanden en mannen; grate impact van de in hoge dichtheid aanwezige 
winkels, horeca, kantoren en banken op het woonmilieu; hoog aandeel flatwoningen. 

7 Oudere binnenstadsbuurten 
Centrale Jigging t.o.v. het centrum; relatiefhoog aandeel ouderen, alleenstaanden en gezinnen zonder 
kinderen; relatief veel werkende vrouwen; lagere sociale status door relatief veel lage inkomens 
en lager opgeleiden; relatief veel PvdA- en kleine linkse partijen aanbangers; overwegend oudere 
(v66r 1930), goedkope en slecht geoutilleerde huurwoningen; relatief veel flatwoningen, kleine 
woningen en een hoge woningdichtheid; kenmerkend is voorts de aanwezigheid van een groat aantal 
bedrijven. 

8 Lage status buurten met hoge dichtheid 
Relatiefhoog aandeel industrielearbeiders en niet-werkenden; relatief veel PvdA-stemmers; relatief 
veel woningwetwoningen in zeer hoge dichtheid; het woonkarakter is overheersend, hoewel de 
industriele bedrijven en kantoren tevens een aanzienlijke dichtheid vertonen. 

Jansen-Verbeke en Ekkers brengen naar voren dat een verdergaande differentiatie 
in het stedelijk woonmilieu wenselijk is. Het CBS-buurtniveau is te grof om "het 
samenspeJ van functionele differentiatie, morfologisch beeld, sociale zonering en 
demografische karakteristieken" te onderzoeken (Jansen-Verbeke c.s. 1979: 148). 
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6.3. Indelingen in huishoudenstypen 

Huishoudenstypen op basis van verschillen in sociaal-demografische positie 

Bij Driessen en Beereboom kon een indeling in huishoudenstypen worden aangetroffen 
op basis van het differentierend criterium 'fase in de levenscyclus'. Het alleen
of samenwonen (al dan niet gehuwd), de leeftijd en het al dan niet hebben van 
kinderen vormen de belangrijkste aspecten. Nadere differentieringen kunnen worden 
gemaakt met behulp van aspecten als 'aantal kinderen' en 'gescheiden/verweduwd'. 
Dergelijke indelingen worden doorgaans gebruikt in prognosemodellen voor de 
huishoudensontwikkeling (zie bijv. Heida 1993). 

Huishoudenstypen op basis van verschillen in verzorgingspositie 

Voor Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars vormden de sociaal-demografische 
en de sociaal-economische positie de criteria voor het onderscheid in huishoudensty
pen. Zij waren er evenwel niet op uiteen indeling in huishoudenstypen op te stellen. 
Een dergelijke poging, op basis van dezelfde criteria, kan we! worden aangetroffen 
bij Roosen (1991). Roosen ontleent de criteria aan de volgende dimensies: 

De samenstelling van het huishouden 
eenpersoonshuishoudens; tweepersoonshuishoudens ongehuwd; echtparen zonder 
kinderen; echtparen met kinderen; eenoudergezinnen; overige huishoudens. 

De sociaal-economische situatie 
het aantal inkomens; inkomen als uitkering of uit arbeid. 

De levensfase 
jong of oud; binnen de groep ouderen: laag-bejaard of hoog-bejaard. 

Deze dimensies bepalen, aldus Roosen, in hoge mate andere relevante dimensies, 
zoals de leefstijl, het tijd-ruimte gebruik en -in wat mindere mate- de validiteit/ gezond
heid. Hij komt tot de volgende indeling in bewonerscategorieen: 
* alleenstaande jongeren (werkend); 
* alleenstaande jongeren (zonder werk); 
* alleenstaanden in de mid-life (35-55 jaar); 
* alleenstaande ouderen; 
* tweepersoonshuishoudens (jongeren); 
* tweepersoonshuishoudens ( ouderen)/tweeverdieners; 
* tweepersoonshuishoudens ( ouderen)/een-verdiener; 
* gezinnen met kinderen; 
* een-ouder-gezinnen; 
* groepswonen. 
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Huishoudenstypen op basis van verschillen in verzorgingspositie en leefstijl 

Bij Bertholet kan een indeling in huishoudentypen worden aangetroffen die sterke 
gelijkenis vertoont met de benadering van Roosen. Bertholet ontleent evenwel aan 
de leefstijldimensie het aspect 'stedelijkgeorienteerd' /'traditioneel' om dit als extra 
differentierend criterium in te zetten bij de tweepersoonshuishoudens en de gezinnen. 
Zijn onderbouwing is grotendeels gebaseerd op een enige jaren eerder door hem 
verricht onderzoek (Bertholet en Berkers 1989). Bertholet en Berkers wijzen in 
hun rapportage op het bestaan van enkele, volgens hen veelgebruikte, invalshoeken 
in de benadering van woonmilieuvoorkeuren en het verhuisgedrag van huishoudens. 
Deze invalshoeken, die ook door Driessen en Beereboom werden gehanteerd, zijn: 
* de levens- of huishoudenscyclus; 
* de sociaal-economische positie; 
* de leefstijl. 
Driessen en Beereboom hanteerden daarnaast nog het 'type woonbuurt' als invalshoek 
(zoals bewoners van binnenstadswijken of bewoners van groeikernwijken). 

Volgens Bertholet en Berkers is de 'levens-' of 'huishoudenscyclus' de meest gehan
teerde invalshoek. Deze komt erop neer dat de eisen die mensen aan een woning 
stellen, al naar gelang de levensfase, verschillen. De verschillende fasen in de 
levenscyclus worden gemarkeerd door gebeurtenissen als het aanvaarden van een 
beroep, trouwen, het krijgen van kinderen enz. 6 

Zij onderscheiden de volgende fasen in de huishoudenscyclus: 'bij ouders', 'jong 
alleenstaand', 'paar zonder kinderen', paar met kinderen', 'empty nesters/ouderen', 
'bejaard' (Bertholet en Berkers 1989: 13; Bertholet 1992: 33) . Een benadering 
op basis van 'sociaal-economische positie' is volgens hen evenzeer van belang omdat 
ook factoren als 'inkomen' een belangrijke rol spelen. In hun ogen streven mensen 
naar een woonmilieu dat overeenkomt met hun sociaal-economische positie. De 
auteurs beschouwen daarnaast de 'leefstijl' als een onmisbare invalshoek om de 
vraagzijde van de woningmarkt te benaderen. "De invulling van het dagelijkse 
leven bepaalt immers de eisen die men aan het woonmilieu stelt. "7 

Bertholet formuleert een aantal criteria waaraan de op te stellen typologie moet 
voldoen, zoals "de typologie moet een overzichtelijk bee Id geven van de vraagzijde 
van de woningmarkt" (Bertholet 1992: 35). Dergelijke criteria zullen voor iedere 
onderzoeker maatgevend zijn en voegen geen extra condities toe. 
Voor Bertholet vormt de huishoudenscyclus het vertrekpunt. W aar deze onvoldoende 
houvast geeft voor een vertaling naar woonvoorkeur, zijn door hem variabelen 
als leeftijd en arbeidsmarktparticipatie toegevoegd. Tot zover wijkt zijn benadering 
niet af van de door Roosen ontwikkelde typologie. Bertholet heeft echter bij twee 
huishoudentypen een splitsing aangebracht naar 'stedelijk georienteerd' en 'traditio
neel'. Deze refereert volgens hem aan "de vrij structurele tegenstelling tussen een 
stedelijke en een suburbane woonmilieuvoorkeur. "8 
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Op deze wijze komt Bertholet tot de volgende indeling in huishoudenstypen: 

Pre-gezinsfase 
* alleenwonende starters; 
* alleenwonende werkers; 
* stedelijk georienteerde tweepersoonshuishoudens; 
* 'traditionele' tweepersoonshuishoudens. 

Gezinsfase 
* 'traditionele' gezinnen; 
* stedelijk georienteerde gezinnen; 
* eenoudergezinnen . 

Post-gezinsfase 
* lege-nest-huishoudens; 
* alleenwonende ouderen. 

Daarnaast wordt door Bertholet nog een restcategorie onderscheiden, bestaande 
uit woongroepen, samenwonende broers e.d. 

Huishoudenstypen op basis van aspecten van de leefstijl 

In de literatuur kunnen pogingen worden aangetroffen om op een andere wijze 
bewonerscategorieen te onderscheiden. Differentierende criteria worden in deze 
benaderingen niet ontleend aan verschillen in sociaal-demografische en/of sociaal
economische positie. Bij Driessen en Beereboom werd reeds, naast indelingen naar 
fase in de levenscyclus resp. sociaal-economische positie, een indeling aangetroffen 
naar type woonbuurt en een indeling naar leefstijl. Hieniit kan echter weinig worden 
afgeleid omtrent de verschillen in betekenis die uiteenlopende woonmilieus voor 
de onderscheiden bevolkingscategorieen hebben. 

lndeling in categorieen waarbij aspecten van het verworven sociaal-cultureel kapitaal 
een rol spelen, kunnen gevonden worden bij Anderiesen c.s. en Van der Loo c.s. 
Anderiesen c .s. brengen naar voren dat zij in hun studies "groepen in de bevolking 
niet onderscheiden op basis van !outer demografische gegevens, zoals leeftijd 
( ouderen,jongeren), huishoudenssamenstelling( alleens taanden, tweepersoonshuis
houdens, eenoudergezinnen) of nationaliteit (Nederlanders, buitenlanders) of op 
grond van sociaal-economische positie, c.q. afhankelijkheid van een uitkerende 
instantie (werkenden, werklozen, uitkeringsgerechtigden, 'minima')." (Anderiesen 
c.s. 1990c: 11) Zij maken in hun onderzoek onder bewoners van (vernieuwde) 
stadsvernieuwingswijken onderscheid tussen 'blijvers', 'immigranten' en 'nieuwe 
stedelingen' . Deze indeling is volgens de auteurs in eerste instantie gebaseerd op 
herkomst (in geografische zin) en afkomst (in sociaal-culturele zin). 
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De 'blijvers' worden door de auteurs als volgt gekenschetst: 
geboren en getogen in (een) vroegere volksbuurt; binding met buurt bepaald door 
vertrouwdheid: familienetwerk; Nederlanders; handarbeiders enJagere employes; 
!age opleiding; relatie tot de buurt als geheel bestaat uit combinatie van positieve 
en negatieve aspecten: oudere blijvers missen de oude buurt (maar ze weten zeker 
dat ze de restanten van de oude sfeer niet in Ommoord of Capelle zullen vinden); 
velen hebben de veranderde situatie -inclusief andere bevolkingsgroepen- inmiddels 
geaccepteerd; "( ... ) juist degenen die zich niet zo heel sterk emotioneel verbonden 
voelen met de buurt, zijn beter in staat te !even in de heterogene stadswijk." 
(Anderiesen c.s. 1990b: 18) 

De 'nieuwe stedelingen' zijn vanwege studie of werk naar stad gekomen: 
hoog opgeleid; hebben een niet traditionele levenswijze ontwi.kkeld; meer een binding 
met de stad (een bepaald stedelijk milieu) dan met de buurt; nadrukkelijk positief 
t.o.v. een aantal stedelijke kenmerken (zoals concentratie en diversiteit van voorzienin
gen en de heterogeniteit van de wijk); in hun levenswijze spelen sociale netwerken 
(vrienden) een belangrijke rol (niet wijk- maar stadsgebonden). 

De groep 'immigranten' wordt door Anderiesen en Reijndorp als veel heterogener 
dande 'blijvers' ofde 'nieuwestedelingen' beschouwd. De 'immigranten' verschillen 
·onderling zowel naar land van herkomst als wat de binding met de wijk betreft. 
De auteurs onderscheiden: 
'Surinamers en Antillianen': vooraJ naar nieuwe woningen in de sv-gebieden; nabij
heid van familie essentieel in het dagelijks !even; positief t.o . v. sv-wijken vanwege 
het aanbod aan winkels en het aanbod aan niet commerciele voorzieningen. 
'Mediterranen': vooral naar gerenoveerde woningen; veel meer op gezin gericht; 
familie-relaties strekken zich meer uit naar het land van herkomst; laag houden 
van woonlasten van belang. 
Volgens de onderzoekers is de beoordeling van de woonomgeving door de 
'Mediterranen' afhankelijk van het toekomstperspectief. Daarbij speelt de vraag 
een rol of men van plan is terug te keren naar het land van herkomst of van plan 
is in Nederland te blijven. In het eerste geval worden weinig eisen aan de 
woonomgeving gesteld. Wil men echtervooruitkomen ofheeft men voorde kinderen 
dat perspectief, dan wordt een te hoge concentratie andere buitenlanders veelal 
als negatief beoordeeld. 

Een enigszins vergelijkbare benadering is te vinden in de Rotterdamse nota 'Woon
milieudifferentiatie' (1988), waarin onderscheid wordt gemaakt tussen: 
* De Rotterdammers - blijvers; 
* De Rotterdammers - potentiele vertrekkers; 
* De forensen en toekomstige werknemers bij Rotterdamse bedrijven; 
* Andere niet-Rotterdammers met belangstelling voor het wonen in Rotterdam 

(inclusief studenten). 
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Bij Van der Loo c.s. staan de onderscheiden categorieen ook in het teken van het 
verschil in betekenis van de buurt. .Deze auteurs onderscheiden in hun onderzoek 
onder bewoners van de Utrechtse wijk Oudwijk de volgende groepen: 'gevestigden' 
(nader onder te verdelen in 'traditionelen' en ge"isoleerden') en 'nieuwkomers' (onder 
te verdelen in 'betrokkenen' en 'beweeglijken'). 

De 'traditionele' bewoner wordt door de onderzoekers omschreven als een type 
dat dikwijls intensieve contacten met medebuurtbewoners onderhoudt. "Het 
uiteenvallen van de buurt, als gevolg van het verdwijnen van de oude en de komst 
van nieuwe buurtbewoners, wordt dikwijls met lede ogen aangezien." (Van der 
Loo c.s. 1988: 106) 
Het 'gelsoleerde' bewonerstype is volgens de onderzoekers niet of nauwelijks 
opgenomen in het sociale netwerk van de buurt, bijvoorbeeld om lichamelijke of 
psychische redenen. 
De groep 'betrokkenen' houdt er in vergelijking met de 'gevestigden' een geheel 
andere levensstijl op na. Kenmerkend is dat deze groep zich toch verbonden voelt 
met de buurt. In de periode van de stadsvernieuwing werden vaak goede contacten 
met de traditionele bewoners onderhouden. 
De 'beweeg/ijken' worden door de auteurs als buurtonverschiHig gekenschetst. "Men 
zocht een woning in een bepaalde prijsklasse, in een wat oudere buurt die toch 
netjes en gezellig is en die bovendien niet te ver van het stadscentrum is gelegen. 
( ... ) Zij trekken zich relatief weinig aan van hun medebewoners. In de dagelijkse 
activiteiten richten zij zich op vaak elders wonende vrienden en kennissen." (Van 
der Loo c.s. 1988: 114) 

6.4. Huishoudenstypen en woonmilieuvoorkeuren 

Bij Bertholet (1992) kan een uitgebreide poging worden aangetroffen onderscheiden 
kenmerken van huishoudens te relateren aan verschillende aspecten van het woonmi
lieu. In de vorige paragrafen is reeds aandacht bes teed aan de door hem gehanteerde 
huishoudenstypologie en woonmilieu-indeling. Bertholet beschouwt zijn indeling 
in woonmilieus nadrukkelijk niet als 'woonmilieutypologie'. Deze typologie komt 
eerst tot stand nadat vier stappen zijn doorlopen. 
Het vaststellen van een woonmilieu-indeling vormt de eerste stap. Zijn tweede stap 
bestaat uit het ontwikkelen van een huishoudentypologie en het inventariseren van 
de bijbehorende woonmilieuvoorkeuren. Als derde stap heeft Bertholet op basis 
van dit materiaal een aantal verschillende 'voorkeursbeelden' opgesteld. Een 
voorkeursbeeld wordt door hem gedefinieerd als "een gewenste woonsituatie omschre
ven in de vorm van woonwensen met betrekking tot de woning, woonomgeving, 
de lokatie en enkele subjectieve aspecten van het woonmilieu, waarbij zoveel mogelijk 
rekening is gehouden met wat mogelijk is. "9 Het plaatsen van de voorkeursbeelden 
binnen de onderscheiden woonmilieus levert, als laatste stap, de woonmilieutypologie 
op. Hiermee wordt de vraag en het (potentiele) aanbod bij elkaar gebracht. 
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Een voorkeursbeeld kan binnen verschillende woonmilieus passen. Bertholet geeft 
daamaast voorbeelden van woonmilieus die minder goed aansluiten bij de voorkeurs
beelden. Hij noemt o.a. de nieuwe centrummilieus in Rotterdam en Eindhoven, 
die vanwege prijsstelling, sfeerloosheid, e.d. voor een aantal doelgroepen zouden 
afvallen. De woonmilieutypologie zal naar de mening van Bertholet dienen te 
functioneren als "referentiekader voor ingrepen in de woonmilieuvoorraad door 
middel van nieuwbouw, verbouw, renovatie, sloop en andere aanpassingen die 
van invloed zijn op het woonmilieu. lnvalshoek kan daarbij zowel een doelgroep 
als een woonmilieu zijn." 10 

De woonmilieuvoorkeuren van de door hem onderscheiden huishoudenstypen worden 
door Bertholet zowel aan bestaande literatuur als aan de resultaten van zijn woonwen
sen-onderzoek in Utrecht en Maastricht ontleend. 11 Aan Driessen en Beereboom 
ontleent hij de gedachte dat het gedrag van huishoudens op de woningmarkt geconditi
oneerd is. De eigen beperkingen en de beperkingen van de markt monden in deze 
gedachtengang uit in een hierarchie van gewenste en ongewenste aspecten van de 
woning en woonomgeving. "Er vindt altijd een afweging plaats, waarbij de kenmerken 
die het hoogst in de hierarchie staan de doorslag geven. leder huishoudenstype 
kent zijn eigen hierarchie van kenmerken van het gewenste woonmilieu. "12 

Het materiaal omtrent de woonmilieuvoorkeuren van de verschillende huishoudensty
pen is door Bertholet niet in een structuur ondergebracht. Teneinde zijn bevindingen 
overzichtelijk weer te geven, is er hier voor gekozen onderscheid te maken naar 
huishoudenskenmerken en de verschillende componenten van woonmilieus. 

Alleenwonende starters 

Persoonlijke kenmerken 
Jong; laag inkomen; veel vrije tijd welke veelal buitenshuis besteed wordt; verplaat
sing te voet of met de fiets; aan het begin van hun wooncarriere (studenten, werkloze 
jongeren of werkende jongeren me teen zeer laag inkomen). Stedelijk georienteerd. 

W oonmilieuvoorkeur 
* Fysieke kenmerken 
Geen hoge eisen aan de huisvesting, als het maar betaalbaar is; er wordt genoegen 
genomen met kleine woonruimte en eventueel gemeenschappelijke voorzieningen. 
* Functionele kenmerken 
Aanwezigheid (goedkope) uitgaansgelegenheden (cafes, bioscopen e.d.) is van groot 
belang gezien de beperkte mobiliteit. 
* Sociale kenmerken 
Nabijheid andere alleenstaande starters belangrijk; contacten met buren en samenstel
ling bevolking relatief onbelangrijk. 
* Leejldimaatlmentale kenmerken 
Nauwelijks kieskeurig; het uiterlijk van de buurt en de bebouwing is niet belangrijk. 
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Hierarchie in woonmilieukeuze 
Betaalbaarheid is basis-eis. Liefst zelfstandig wonen, maar niet tot iedere prijs. 
Aan begin wooncarriere: liever onzelfstandig in binnenstad dan zelfstandig in 
nieuwbouwwijk; verder in wooncarriere (en iets ouder) : liever zelfstandig in buiten
wijk dan onzelfstandig in centrum. 

Alleenwonende werkers 

Persoonlijke kenmerken 
Redelijk tot hoog inkomen uit arbeid; weinig vrije tijd, welke voor een belangrijk 
deel buitenshuis besteed wordt; meestal verder in levensfase en wooncarriere dan 
alleenwonende starters. Alleenwonen is voor verreweg de meeste mensen geen 
definitieve huishoudensvorm. Stedelijk georienteerd . 

Woonmilieuvoorkeur 
* Fysieke kenmerken 
Zelfstandige woning ofetage; 2 a 3 kamers; nieuwbouw of gerenoveerde oudbouw; 
vooral huur; indien toch koop, dan eventueel ook voor twee personen bewoonbaar 
en relatief vaak in eengezinsbouw. 
* Functionele kenmerken 
N abijheid voorzieningen voor vri jeti jdsbesteding alsmede van het werk en van winkels 
en service-verlenende instellingen is van groat belang gegeven het krappe tijdbudget. 
* Sociale kenmerken 
Contacten met buren en samenstelling van de bevolking is relatief onbelangrijk. 
* Leefklimaatlmentale kenmerken 
Uiterlijk van buurt en bebouwing is van minder belang. 

Hierarchie in woonmilieukeuze 
Indien 'alleenwonen' slechts een (voorbijgaande) fase : nabijheid van voorzieningen 
en uitgaansmogelijkheden van groat belang. Indien langer alleenwonend, ouder 
en hoger inkomen: hogere eisen aan woning (duurder) en woonomgeving (fysiek 
en status) en geringer belang (nabijheid) uitgaansmogelijkheden . 

Stedelijk georienteerde tweepersoonshuishoudens 

Persoonlijke kenmerken 
Vooral tweeverdieners met (beiden) een hoog opleidingsniveau; doorgaans jonge 
huishoudens met korte beroepsloopbaan en met inkomens tussen een en drie keer 
modaal. Bertholet kritiseert het feit dat stedelijk georienteerde tweepersoons
huishoudens vaak gelijk gesteld warden aan tweeverdieners zonder kinderen . 
Tweeverdieners hebben volgens hem niet allemaal een stedelijke leefstijl. De 
arbeidsmarktparticipatie van beide partners ziet hij derhalve niet als geschikte indicator 
voor de woonvoorkeur. Een bepalende factor is volgens hem de 'leefstijl' . 13 
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Woonmilieuvoorkeur 

* Fysieke kenmerken 
Voor tweeverdieners duurdere huurwoningen en koopwoningen; grotere woningen 
(4 kamers, waaronder aparte werkkamer, soms voor beide partners) . Een gering 
aantal huishoudens kan zich een luxe appartement in de binnenstad permitteren. 
Hoge inkomens kiez.en liever voor een oud herenhuis dan voor een nieuwbouwapparte
ment. 14 Onder modaal wil huren en boven modaal vooral kopen. Het woning type 
is minder belangrijk. Dat betekent niet dat men liever in een appartement woont. 
* Functionele kenmerken 
Vergelijkbaar met alleenwonende werkers. Aanwezigheid van groen niet zo belangrijk. 
* Sociale kenmerken 
Vergelijkbaar met alleenwonende werkers. 
* Leefklimaatlmentale kenmerken 
Netheid van de woonomgeving is niet zo belangrijk; een sfeervolle omgeving wet. 

Hierarchie in woonmilieukeuze 
Men is bereid concessies te doen om op een stedelijke lokatie te wonen. 

'Traditionele' tweepersoonshuishoudens 

Persoonlijke kenmerken 
Jonge samenwonenden en gehuwden zonder kinderen; de 'wooncarriere' is voor 
een belangrijk deel pas begonnen; gaan veelal in de toekomst een gezin vormen: 
in woonmilieu-eisen wordt daarop geanticipeerd; vrije tijd wordt meer binnenshuis 
doorgebracht; rollenpatroon doorgaans traditioneel (er komen echter ook tweeverdie
ners voor). Arbeidsmarktparticipatie van de vrouw vaak ondergeschikt aan de gezins
planning. Gem. inkomen is lager dan bij de stedelijk georienteerde tweepersoonshuis
houdens. Leefstijl: 'huiselijken'; minder consumptiegericht dan stedelingen. 

W oonmilieuvoorkeur 
* Fysieke kenmerken 
Vooral eengezinswoning met tuin; vooral (premie)koop; 4 kamers. Het Jiefst 
vooroorlogse eengezinshuizen in het tuinstadmilieu. Beneden modaal wil huren 
en boven modaal wil vooral kopen. Suburbaan woonideaal; vergelijkbaar met 
'traditionele gezinnen'; ook woongebieden buiten de stad en recente uitbrei
dingsgebieden. Parkeerplaats voor de deur is belangrijk. 
* Functionele kenmerken 
Een kindvriendelijke omgeving; weinig specifieke informatie aanwezig. 
* Sociale kenmerken 

* Leefklimaatlmentale kenmerken 
Netheid van de wijk is belangrijk. 
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Hierarchie in woonmilieukeuze 
Het woningtype staat centraal binnen de woonmilieuvoorkeur. 

'Traditionele' gezinnen 

Persoonlijke kenmerken 
Bertholet acht de veelal in de literatuur aangetroffen tweedeling 'traditionele gezinnen' 
(suburbaan) en 'tweeverdieners met kinderen' (stedelijk) niet terecht. De 'leefstijl' 
is bepalend en niet de arbeidsmarktparticipatie. Gezin en huis staan bij de 'traditionele 
gezinnen' centraal (oak bij tweeverdieners). Van het openbaar vervoer wordt relatief 
weinig gebruik gemaakt. 

W oonmilieuvoorkeur 
* Fysieke kenmerken 
Zeer sterke voorkeur voor eengezinswoning met tuin; 4 a 5 kamers; ruime, rustige 
en groen opgezette laagbouw woonmilieus in !age dichtheden; in de stadsrand of 
liever nag in de suburb. Beneden modaal vooral huren; boven modaal voor een 
groat dee! kopen. Goede bereikbaarheid met de auto is van groat belang. Voor 
gezinnen met (kleine) kinderen spelen aspecten als een tuin, speelgelegenheid en 
een rustige straat een voorname rol. 
* Functionele kenmerken 
Speelgelegenheid en scholen voor kinderen is van groat belang. 
* Sociale kenmerken 

* Leefklimaatlmentale kenmerken 
Een nette wijk is belangrijk. Naarmate de kinderen ouder warden neemt het belang 
van de aanwezigheid van speelgelegenheid en een rustige straat af en wordt de 
netheid van de buurt en de woningen belangrijker. 

Hierarchie in woonmilieukeuze 
Eengezinswoning is meest bepalend voor de woonmilieuvoorkeur. 

Stedelijk georienteerde gezinnen 

Persoonlijke kenmerken 
In principe gelijk aan de kenmerken van tweepersoanshuishoudens met een stedelijke 
leefstijl: hoge opleiding, tweeverdiener, relatief hoog inkomen. Gemiddeld een 
hoger inkomen en opleiding dan de 'traditionele gezinnen'. Willen hun stedelijke 
leefstijl niet helemaal opgeven met de komst van kinderen. Opmerkelijk veel oudere 
huishoudens. Vermoeden van een tweedeling: huishoudens met jonge kinderen, 
die hun stedelijke leefstijl niet willen opgeven, en huishoudens die bij het volwassen 
worden van de kinderen alsnog voor de stad kiezen. Weinig gebruik van openbaar 
vervoer. 
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Woonmilieuvoorkeur 
* Fysieke kenmerken 
Tuin, eigen kamer voor de kinderen, werkkamer voor de verdienende vader en 
moeder (veel ruimte: 5 kamers). Inkomen beneden modaal: huren (eengezinswoningen 
in revolutiebouwwijken en nieuwbouw in de stadsvernieuwingsgebieden). Ink omen 
boven modaal: kopen (de duurdere categorieen; geen dure appartementen). Een 
ruim opgezette buurt, waarvandaan het stadscentrum goed bereikbaar is , is erg 
aantrekkelijk. 
* Functionele kenmerken 
Werk en voorzieningen moeten snel bereikbaar zijn. 
* Sociale kenmerken 

* Leejklimaat/mentale kenmerken 

Hierarchie in woonmilieukeuze 
Volgens Bertholet is het dilemma van deze huishoudens dat men enerzijds in de 
buurt van de binnenstad wil wonen, en we! om dee! te kunnen nemen aan het 
stedelijke (culturele en sociale) leven, en dat men anderzijds een woonmilieu wenst 
waar het mogelijk is om kinderen verantwoord op te voeden. "Deze eisen aan het 
woonmilieu zijn niet gemakkelijk te combineren. "15 Willen niet veel concessies 
doen t.a.v. de kwaliteit van de woning. 

Eenoudergezinnen 

Persoonlijke kenmerken 
Niet meer verweduwing maar echtscheiding is de belangrijkste ontstaansreden. 
Scheiding: dringend woonruimte zoeken; achteruitgang van het inkomen van beide 
partijen en daarmee achteruitgang in de woonkwaliteit van minstens een van de 
partijen (breuk in de wooncarriere); dreiging om in een isolement te raken; vooral 
alleenstaande moeders; laag inkomen (arbeid, pensioen of alimentatie); krap tijd
budget. Bertholet stelt dat in de literatuur in het algemeen het beeld naar voren 
komt van eenouder-gezinnen die een stedelijke woonmilieuvoorkeur hebben. "Er 
wordt op gewezen dat deze huishoudens ook naar de stad zouden trekken, vanwege 
de grotere mogelijkheden om hun dagelijkse !even naar wens in te richten. Een 
feit is dat dit type huishouden in verhouding met gewone gezinnen aanzienlijk vaker 
voorkomt in de grote steden dan daarbuiten. Daar zijn echter ook andere redenen 
voor aan te voeren, zoals het hogere aandeel gescheiden personen en ongehuwde 
moeders in de grote steden." (bertholet 1992: 51) Hij betwijfelt de (unanieme) 
stedelijke georienteerdheid, te meer daar uit zijn eigen onderzoek blijkt dat het 
overgrote deel voor een suburbaan woonmilieu kiest. Met name de hogere inkomens 
kiezen voor een stedelijk milieu . Weinig gebruik van stedelijke voorzieningen (net 
als andere huishoudens met kinderen) . 

131 



Woonmilieuvoorkeur 
* Fysieke kenmerken 
In veel gevallen wordt na de scheiding verhuisd naar goedkopere en kleinere woningen 
(leidt tot ontevredenheid) . Voorkeur voor eengezinswoning met tuin; 4 kamers; 
vooral (goedkope) huur. Bereikbaarheid van de woning met het openbaar vervoer 
en de auto is minder belangrijk. 
* Functionele kenmerken 
Nabijheid van voorzieningen en arbeidsplaats ( ook t. b. v. sociale contacten) is gewenst 
om werken en het opvoeden van kinderen te combineren. Gebruik van opleidings
en uitgaansmogelijkheden om dreigend sociaal isolement te doorbreken. Opvallend 
veel gebruik vanjuridische, psycho-sociale en medische voorzieningen. Een stedelijke 
omgeving biedt, aldus Bertholet, op alle terreinen aanzienlijk meer mogelijkheden 
dan een suburbaan milieu. Een kindvriendelijke omgeving (scholen en speelvoorzienin
gen) is van belang. 
* Sociale kenmerken 
Participatie in verenigingsleven om sociaal isolement te doorbreken. Behoefte aan 
privacy en een zekere mate van anonimiteit. 
* Leejklimaat/mentale kenmerken 
Een nette wijk is heel belangrijk. 

Hierarchie in woonmilieukeuze 
Bertholet meldt dat dit huishoudentype hetzelfde dilemma kent als de gezinnen 
die zich op de stad richten. Rekening houden met de Jeefsituatie van de kinderen 
kan zich slecht verdragen met de voorkeur voor een locatie in de buurt van de 
binnenstad van een grote stad. 

Lege-nest-huishoudens 

Persoonlijke kenmerken 
Tweepersoonshuishoudens van 55 jaar en ouder. Door afwezigheid van bepalende 
factoren als kinderen en werk willen sommigen weer dichter bij hun kinderen wonen, 
terwijl anderen naar een rustig buitengebied willen; gemeentegrenzen zijn voor 
deze huishoudens geen belemmering. Verhuisgeneigdheid is gering: men bevindt 
zich op het hoogtepunt van de wooncarriere (eengezinswoning in een groene, 
kindvriendelijke omgeving). Zijn doorgaans mobieler dan alleenstaande ouderen 
omdat men taken kan delen en men minder belemmerd wordt door gevoelens van 
onveiligheid . In de literatuur wordt volgens Bertholet aan deze huishoudens voor 
een groot deel een suburbane woonmilieuvoorkeur toegeschreven. "Tijdens de 
gezinsfase hebben veel van deze huishoudens een eengezinswoning weten te 
bemachtigen in een groene, kindvriendelijke omgeving. Omdat dit woonmilieu 
nog altijd tegemoet komt aan de woonwensen ( ... ) is men doorgaans niet erg snel 
geneigd om te verhuizen." (Bertholet 1992: 53) Een kleine draagkrachtige culturele 
elite zou het stedelijk milieu ambieren. 
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Woonmilieuvoorkeur 
* Fysieke kenmerken 
Doorgaans keuze voor het suburbane laagbouw woonmilieu. De eengezinswoning 
(bungalow), waarin men gebleven is, komt nog altijd tegemoet aan de woonwensen. 
lndien toch wens tot verhuizen: kleinere, gelijkvloerse, makkelijk te onderhouden 
woning: flatwoningen en appartementen op de begane grond of met een lift toegan
kelijk (het liefst nieuwbouw, omdat men geen trek meer heeft in klussen; huursector, 
waarbij men bereid is een relatiefhoge huur te betalen). Laag inkomen: afhankelijk 
van de goedkope huursector. Hoog inkomen: koopmarkt (vrij beperkt). Een kleine 
groep welgestelden kiest voor dure appartementen in de binnenstad. "Een selecte 
groep die in het verleden omwille van de kinderen voor een eengezinswoning in 
een buitenwijk heeft gekozen wil, nu men de vrijheid heeft, alsnog naar het stedelijk 
milieu verhuizen." (Bertholet 1992: 53) 
* Functionele kenmerken 
Naarmate men ouder wordt gaan factoren als de nabijheid van natuur- en groenge
bieden een belangrijkere rol spelen. Zeer beperkt gebruik van stedelijke voorzieningen 
(alleen openbaar vervoer). 
* Sociale kenmerken 
Men heeft in de eigen (groene, kindvriendelijke) wijk de meeste sociale contacten. 
* Leejklimaat/mentale kenmerken 
Rust, veiligheid en netheid is van groot belang. Als men ouder wordt krijgt 'een 
nette buurt zonder gastarbeiders' meer nadruk. "Argumenten als 'de buurt gaat 
de laatste tijd achteruit' en 'ik voe! me in deze buurt niet veilig' worden door dit 
huishoudenstype vaker naar voren gebracht dan door gezinnen. De sociale status 
van de wijk, rust en veiligheid staan dus centraal binnen de woonmilieuvoorkeur 
van dit type huishouden. Een woonmilieu dat in grote lijnen aan deze eisen voldoet 
kan men onder bepaalde voorwaarden echter ook in een stedelijk milieu realiseren." 
(Bertholet 1992: 53) 

Hierarchie in woonmilieukeuze 
De sociale status van de wijk, rust en veiligheid staan centraal binnen de woonmi
lieuvoorkeur. 

Alleenwonende ouderen 

Persoonlijke kenmerken 
Dit huishoudentype is gemiddeld ouder dan de 'lege-nesters' en daardoor meestal 
minder mobiel; inkomen is laag. Verhuisgeneigdheid is laag. Naarmate de leeftijd 
vordert neemt de mobiliteit af. De woonmilieuvoorkeur lijkt op die van de lege
nesters, echter een dee! wil liever niet in een te rustige omgeving wonen: verkeer 
en mensen op straat (bedrijvigheid) wordt op prijs gesteld. "In deze wens ligt een 
zekere angst besloten om gei'soleerd te raken en te vereenzamen nu men niet meer 
zo mobiel is om veelvuldig mensen zelf op te zoeken." (Bertholet 1992: 55) 
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W oonmilieuvoorkeur 
* Fysieke kenmerken 
Gemengde naoorlogse woonmilieu, oude arbeiderswijken en de oude tuinwijken. 
Woonwensen worden vooral bepaald door lichamelijke gesteldheid en financiele 
mogelijkheden: nadruk op goedkope huurwoningen; klein (ca. 3 kamers) en makkelijk 
te onderhouden. Een woning met een tuin hoeft niet zo nodig. 
* Functionele kenmerken 
Bereikbaarheid (op loopafstand van de woning: max. 400 a 500 m.) van voorzieningen 
in de buurt is een van de belangrijkste voorwaarden voor het zelfstandig blijven 
wonen. Nauwelijks gebruik van stedelijke voorzieningen (alleen openbaar vervoer). 
* Sociale kenmerken 
Men is minder mobiel om veelvuldig mensen zelf op te zoeken: angst om gelsoleerd 
te raken en te vereenzamen; willen in eigen buurt blijven wonen (instandhouding 
bestaande sociale contacten) of naar een buurt met vrienden, kennissen of familie 
verhuizen. Een enkeling wil in een woongroep. 
* Leejklimaat/mentale kenmerken 
Een nette en veilige woonomgeving. 

Hierarchie in woonmilieukeuze 
De geschiktheid van de woning staat centraal binnen de woonvoorkeur. De sociale 
omgeving (men moet contact blijven houden met de afnemende kennissenkring) 
is belangrijker dan een stedelijke of suburbane voorkeur. 

Rest: overige huishoudens 

Persoonlijke kenmerken 
Huishoudens van meerdan twee volwassenen (zoals woongroepen) of samenwonende 
broers, zussen of vriend(inn)en. Vaak studenten die gezamenlijk een huis bewonen. 
Indien jongeren: doorgaans stedelijk georienteerd. 

Woonmilieuvoorkeur 
* Fysieke kenmerken 
De woonmilieuvoorkeur sluit voor een groot deel aan bij de Gonge) alleenwonenden. 
Woongroepen hebben doorgaans een stedelijke woonmilieuvoorkeur. 
* Functionele kenmerken 
Bij jongeren is de afstand tot het centrum belangrijk. 
* Sociale kenmerken 

* Leefklimaatlmentale kenmerken 
Indien het jongeren betreft hoeft de woonwijk niet erg netjes te zijn . 

Hierarchie in woonmilieukeuze 
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Voorkeursbee.lden 

Bertholet presenteert in zijn rapport een catalogus met verschillende voorkeursbeelden, 
die als het ware de materialisatie vormen van de woonmilieuvoorkeuren van de 
door hem onderscheiden huishoudens. Met de financiele mogelijkheden van huishou
dens is door hem rekening gehouden, maar niet met het, van stad tot stad verschil
lende, aanbod. 

In de beschrijving wordt rekening gehouden met de uiteenlopende financiele mogelijk
heden van de huishoudens en er wordt een, op veronderstellingen gebaseerde, 
koppeling gelegd tussen de globale inkomenspositie van de huishoudenstypen en 
de 'daarbij passende' huur- en koopprijzen. Een voorkeursbeeld vormt een soort 
doorsnee, aldus Bertholet, van wat gewenst wordt en wat haalbaar lijkt. Dit wil 
volgens hem niet wil zeggen dat andere huishoudenstypen nooit interesse voor een 
dergelijk woonmilieu zouden tonen. "De invulling van de voorkeursbeelden is een 
veralgemenisering van de dominante woonwensen." (Bertholet 1992: 62) 
Hij geeft de volgende voorkeursbeelden: 

Voorkeursbeelden van stedelingen 

De particuliere kamermarkt I centraal ~elegen 
Doelgroep: alleenwonende starters en in mindere mate alleenwonende werkers met 
een inkomen beneden modaal. 
De kamer- en HA T-markt in de sociale huursector I centraal gelegen 
Doelgroep: alleenwonende starters en de alleenwonende werker met een inkomen 
beneden modaal. 
Klein. goedkoop stedelijk wonen I centraal gelegen 
Doelgroep: alleenwonende werkers en stedelijk georienteerde tweepersoonshuis
houdens (inkomen tot modaal). 
Stedelijk wonen voor middeninkomens I centraal gelegen 
Doelgroep: alleenwonende werkers en de stedelijk georienteerde tweepersoons
huishoudens (inkomen modaal tot 3x modaal), stedelijk georienteerde lege-nesthuis
houdens. 
Goedkope laagbouwmilieus in en rond de binnenstad I aan de rand van de binnenstad 
Doelgroep: stedelijk georienteerde tweepersoonshuishoudens en gezinnen met een 
inkomen beneden modaal en in mindere mate eenoudergezinnen. 
Herenhuizen in de stad I aan de rand van de binnenstad 
Doelgroep: stedelijk georienteerde tweepersoonshuishoudens en gezinnen (inkomen 
boven 3x modaal). 
Luxueus stedelijk wonen I centraal gelegen 
Doelgroep: Lege-nesters en in mindere mate tweepersoonshuishoudens met een 
stedelijke leefstijl. 
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Voorkeursbeelden van suburbanen 

Eenvoudige rijtjeshuizen met tuin I Iigging t.o.v. centrum niet erg belangrijk 
Doelgroep: traditionele tweepersoonshuishoudens, gezinnen en eenoudergezinnen 
met een inkomen van een minimum tot modaal. 
Ruime eengezinswoningen in tuinwijkmilieu I ligging t.o.v. centrum niet erg 
belangrijk 
Doelgroep: traditionele tweepersoonshuishoudens en gezinnen met een inkomen 
van modaal tot 3x modaal. 
Villa in't groen I ligging t.o.v. centrum niet erg belangrijk 
Doelgroep: traditionele tweepersoonshuishoudens, gezinnen en 'jonge' Iege-nesthuis
houdens met een inkomen van meer dan 3x modaal. 
De seniorenwoning in't groen I Jigging t.o.v. centrum niet erg belangrijk 
Doelgroep: lege-nest huishoudens en (jongere) alleenwonende ouderen. 
Duurdere seniorenwoningen in't groen I Iigging t.o.v. centrum niet erg belangrijk 
Doelgroep: lege-nest huishoudens met een inkomen boven modaal en/ of huisbezitter. 

Voorkeursbeelden van alleenwonende ouderen 

Zelfstandige huisvesting voor alleenwonende ouderen (65 +) I voorzieningen op 
loopafstand 
Doelgroep: alleenwonende ouderen met een inkomen beneden modaal. 
Duurdere huisvesting voor alleenwonende ouderen (65 +) I voorzieningen op Ioopaf
stand 
Doelgroep: alleenwonende ouderen met een inkomen boven modaal en/of huisbezitter. 

Bertholet is zich ervan bewust dat het belangrijk is naast de gemiddelde c.q. meest 
gewenste woonmilieus per onderscheiden huishoudenstype aandacht te besteden 
aan het feit dat hiermee geen (volledig) recht wordt gedaan aan de bonte 
werkelijkheid: "Het werken met een typologie, zoals hier is gebeurd, heeft als 
belangrijk voordeel dat het duidelijkheid schept. Er zijn echter ook beperkingen 
verbonden aan deze manier van werken. Er wordt alleen gedacht in stereotypen, 
hetgeen betekent dat er ook informatie verloren gaat." (Bertholet 1992: 58) 

Een voorbeeld van onderzoek waarbij op een dergelijke wijze 'belangrijke informatie 
verloren gaat' is te vinden bij Drooge en Singelenberg (1987). Zij hebben, gebruik 
makend van de woonbeeldenmethode, onderzoek gedaan naar de woonmilieu-voorkeu
ren van enkele huishoudenscategorieen in de regio Amsterdam. 16 De rapporteurs 
trekken op grond van hun onderzoeksresultaten de conclusie dat de jongere 
alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens (25-35 jaar) de voorkeur geven aan 
het stadscentrum. Deze huishoudens vinden de stadswijk nog aanvaardbaar maar 
wijzen de drie stadsrandmilieus in meerderheid af (Drooge c.s. 1987: 17) . Deze 
conclusie blijkt bij nadere beschouwing betrekking te hebben op 'de meerderheid' 
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van de genoemde huishoudenscategorieen. Dat 'de minderheid' er ook mag zijn 
blijkt uit de door de onderzoekers gepresenteerde cijfers: 34 3 heeft een uitgesproken 
voorkeur voor de stadsrandmilieus; voor 25 3 van deze categorieen is het 
stadscentrum niet aanvaardbaar; 38 3 acht de stadswijk niet aanvaardbaar. De 
onderzoekers zijn voorts van mening <lat jongere huishoudens (25-35 jaar) met 
(een) jong(e) kind(eren) en huishoudens (55 jaar en ouder) in de zgn. 'empty-nest 
fase' het tegenovergestelde beeld laten zien: de laagbouw met lage dichtheid zou 
bij deze huishoudentypen het meest populair zijn (Drooge c.s. 1987: 17). Ook hier 
blijkt het beeld genuanceerder: 303 van de jonge gezinnen met kind(eren) en 21 3 
van de huishoudens in de empty-nestfase blijkt een voorkeur voor stedelijk wonen 
(stadswijk, stadscentrum en wolkenkrabber) te hebben. Voor 30%-50% van de 
jonge gezinnen blijken de stadsrandmilieus niet aanvaardbaar te zijn. V oor de empty
nesthuishoudens is <lit 30 3-45 3. Aan de conclusie van Drooge en Singelenberg 
<lat "de vraag naar wonen in de centrale stedelijke milieus ( .. . ) overduidelijk gebonden 
(is) aan leeftijd en huishoudensamenstelling" (Drooge c.s. 1987: 17) valt dan ook 
het nodige af te dingen. 

6.5. Conclusies 

Het onderscheiden van woonmilieus en bewonerscategorieen blijkt in de literatuur 
op vele manieren gestalte te krijgen. Dat hebben de in <lit hoofdstuk naar voren 
gebrachte studies in ieder geval duidelijk gemaakt. Afhankelijk van het aantal en 
de aard van de gehanteerde criteria ontstaan verschillende indelingen en benamingen. 
Dat geldt niet alleen voor de omgang met woonmilieus, maar ook voor het 
onderscheiden van bewonerscategorieen. 

Afgaand op de aan het woonmilieu te onderscheiden dimensies, kan in het algemeen 
gesteld worden <lat naarmate aspecten van meerdere dimensies tot de differentierende 
criteria behoren, een verfijnder beeld ontstaat. De uitersten in de opgevoerde studies 
worden in <lat licht bezien gevormd door Poulus c .s en Roosen aan de ene kant 
en Jansen-Verbeke c.s. aan de andere kant. Met het hanteren van slechts het onder
scheidend criterium 'bouwjaar', zoals het geval is bij de eerstgenoemde auteurs, 
lijken stedelijke beleidsvoerders niet veel aan te kunnen: de vraag 'voor welke groepen 
een aantrekkelijk woonmilieu aanwezig is dan wel aanwezig zou kunnen zijn en 
voor welke groepen <lat nooit zal lukken' valt op basis van een dergelijke indeling 
naar bouwperioden niet te beantwoorden. De kans hierop lijkt in ieder geval groter 
bij de benadering van Jansen-Verbeke c.s. 

Vergelijkbare verschillen in benadering kunnen worden aangetroffen bij de gehan
teerde criteria die relevante verschillen tussen bewonerscategorieen moeten duiden. 
Indelingen die totstandkomen op basis van slechts het criterium sociaal-demografische 
positie, blijken onvoldoende in staat verschillen in woonmilieuvoorkeuren uit te 
drukken. Bij Bertholet werd een indeling aangetroffen op basis van sociaal-demogra-
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fische en sociaal-economische positie met voor enkele huishoudenstypen een verbij
zondering naar stedelijke resp. suburbane leefstijl. Hoewel ook deze indeling stereoty
perend is, kunnen in de literatuur geen voorbeelden worden aangetroffen die, met 
het oog op de uiteenlopende betekenissen van woonmilieus, uitdrukking geven aan 
de door Ganzeboom benoemde determinanten van gedragskeuze: 'geld', 'tijd', 
'cognitieve vaardigheden' en 'aard sociale contacten'. 

In de bij Anderiesen c.s. ('blijvers', 'immigranten' en 'nieuwe stedelingen') en 
Van der Loo c.s. ('traditionelen', 'gelsoleerden', 'betrokkenen' en 'beweeglijken ') 
aangetroffen typeringen zijn belangrijke aspecten van de leefstijl opgenomen, met 
name uit de sferen 'cognitieve vaardigheden' en 'sociale netwerken', waarmee 
uitdrukking wordt gegeven aan het feit dat dezelfde (fysieke) ruimte verschillende 
betekenissen kan hebben. In de leefstijlruimte gaat het echter om meer dimensies, 
zoals ook opgemaakt kan worden uit een uitspraak van de gemeente Rotterdam 
dater voor gewaakt dient te worden "de aktuele sociale werkelijkheid in het stadsver
nieuwingsgebied van 250.000 inwoners terug te brengen tot een drietal groepen: 
blijvers, imrnigranten en nieuwe stedelingen. ( ... )Er blijven niet te verontachtzamen 
samenhangen tussen leeftijd, inkomen en beroep, die betekenis hebben voor de 
woonvoorkeur; en de woonvoorkeur in een mensenleven is veranderlijk." (Gemeente 
Rotterdam 1990: 79) 

Er kan worden vastgesteld dat onderzoek naar de complexe relaties tussen verschil
lende 'leefwijzen' en uiteenlopende woonmilieus in Nederland niet gedaan is. 

No ten 

I. Paulus c.s. onderscheiden: < 1920, 1920-1945, 1945-1964, 1960-1970, 1965-1975, 1970-1980en 
1980-heden.Per bouwperiode warden in het rapport enkele opmerkingen gemaakt over o.a. verkavelings
vormen en bouwvormen . 
Ook bij Roosen (Roosen 1991) is een in hoofdzaak naar bouwperiode onderscheiden indeling in 
woorunilieus aan te treffen. Zijn typologie wordt door hem niet nader gemotiveerd. 
Roosen onderscheidt: Binnenstad, 19' eeuwse uitbreidingswijken, 19' eeuwse arbeiderswijken, wijken 
gebouwd 1918-1940, wijken 1940-1960, wijken 1960-1970, wijken 1970-1980 en nieuwe uitleggebieden 
1980-heden. Daamaast geeft Roosen nog de volgende milieus buiten de (grote) steden: groeikemen 
tot 1970, groeikem 1970-1980, groeikem (nieuwe uitleg) 1980-heden en plattelandsgemeenten. Per 
milieutype warden door hem in meer of mindere mate opmerkingen gemaakt over woningtype, grootte 
en dichtheden. 

2. De woonmilieu-indelingen waar Bertholet naar verwijst zijn opgesteld door resp. de gemeente Rotterdam 
(Nola Woonmilieudifferentiatie; 1988), de RPD (De Randstad op weg naar 2015; 1990), SteMa-Advies 
(Van Erke! e.a.; Buitengesloten uit het woonparadijs?; 1989) en het ITS (Roosen 1991). 
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3. Van Dooremalen onderscheidt de volgende, voor de stad Eindhoven karakteristieke, woonmilieus: 
• vooroorlogse arbeidersbuurt; 
• vooroorlogse middenstandsbuurt (nader onderverdeeld in buurten met resp. 'afwijkende bebou

wing ', ' zowel huur- als koopwoningen' en 'overwegend wonen boven winkels'); 
• villapark (nader onderverdeeld in villaparken met resp. 'overwegend koopwoningen •en • zowel 

huur- als koopwoningen'); 
• lintbebouwing(naderonderverdeeldinlintbebouwingmetresp. 'zowelhuur-alskoopwoningen' 

en 'overwegend wonen boven winkels'); 
• hoogbouwmilieus (nader onderverdeeld in milieus met resp. 'overwegend koopwoningen' en 

'zowel huur- als koopwoningen'); 
• rijtjeswoningen gebouwd tussen 1946 en 1964 (nader onderverdeeld in ri j tjes met resp. 'overwe

gend afwijkende bebouwing', 'overwegend koopwoningen en winkels' en 'zowel huur- als 
koopwoningen'); 

• rijtjeswoningengebouwd tussen 1965 en 1975 (naderonderverdeeld in rijtjes met resp. 'overwe
gend koopwoningen', 'zowel huur- als koopwoningen' en 'overwegend woningen boven winkels'); 

• rijtjeswoningen gebouwd vanaf 1976; 
• hoven en paden (nader onderverdeeld in resp. 'overwegend huurwoningen' en 'overwegend 

koopwoningen'); 
• centrummilieu (nader onderverdeeld in resp. 'zowel huur- als koopwoningen' en 'overwegend 

winkels en afwijkende bebouwing'). 

4. De volgende woonmilieus zijn door De Leeuw-Hartog onderscheiden: 
• Eind jaren '70/begin '80 uitleg (wijken als Ommoord en Zevenkamp); 
• Eindjaren '70/begin '80 sv overloop 

a) eind jaren '70: buitenwijk in de binnenstad ('nieuwe truttigheid'; bijvoorbeeld bet Vee
marktterrein); 

b) eindjaren '70: suburbane milieus, maar grootschaligerdan bij a) ('overgang'; bijvoorbeeld 
het Rottekwartier); 

c) beginjaren '80: compacte stad (rationaliteit en stedelijkheid; bijvoorbeeld de Paperclip); 
• Eind jaren '70/begin '80 sv vervangende nieuwbouw (I• ring) (wijken als Oude Westen en 

Oude Noorden); 
• Eindjaren '60/begin '70 (homogene concentraties op grote schaal; bijvoorbeeld Lombardijen); 
• Na-oorlogsmilieutype '45- '65 (na-oorlogse wijkgedachte; bijvoorbeeldPendrecht en Zuidwijk); 
• Vooroorlogse koopsector voor de middenstand (bijvoorbeeld Moleolaaokwartier en Kralingen 

Oost); 
• Jaren '20/'30 tuindorp (bijvoorbeeld Vreewijk en Heyplaat); 
• Jaren '201'30 particuliere huursector (wijken als Blijdorp en Tarwewijk); 
• Jaren '20/'30 1• generatie uitbreidingsplannen dienst SO (bijvoorbeeld Spangen en Nieuw 

Crooswijk). 

5. In het Structuurplan Amsterdam 1991 wordt dezelfde indeling gehanteerd, evenwel met een andere 
benaming (milieutypen I t/m IV en het suburbane milieutype). 

6. Bertholet enBerkers 1989: 13. De schrijvers verwijzen in dit verband naar Driessen en Beereboom. 

7. Bertholet enBerkers 1989: 14. Wal Bertholet precies onder '1eefstijl' verstaat en hoe 'leefstijlverschillen' 
zich in 'woonmilieuvoorkeurverschillen' manifesteren is bij hem helaas geen onderwerp van 
systematische beschouwing. In het rapport "Stedelijke woonmilieus en stedelijke woonvoorkeuren" 
wordtde 'stedelijkeorientatievan bepaalde huishoudens' gepresenteerd alseen 'kwestievan 1eefstijl', 
"waarbij het buitenshuis besteden van de vrije tijd een belangrijk aspect vormt. • (Bertholet 1992: 
44) In dit verband wordt door Bertholet gewag gemaakt van het door Machielse gehanteerde onderscheid 
in 'uitgaanders' en 'huiselijken', alsmede, waar het de cultuurdeelname -als een kenmerk van de 
stedelingen- betreft, van verschillen in opleidingsniveau. Hij verwijst bier bij wijze van voorbeeld 
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naar het door Ganzeboom/Bourdieu gesignaleerde onderscheid in gewenst 'woonmilieu' tussen de 
economiscbe elite en de culturele elite (Ibid.). 

8. Bertholet 1992: 35 . Waarom het onderscheid 'stedelijk georienteerd' en 'traditioneel' slechts wordt 
toegepast op de categorieen 'tweepersoonshuishoudens' en 'gezinnen' word t door Bert ho let niet 
nader gemotiveerd. 
De context voor deze dichotome indeling word! volgens Bertbolet gevormd door de ligging van 
de woning ten opzichte van een bepaald voorzieningenpakket. Deze ligging zou een centraal gegeven 
binnen de voorkeur van een huishoudentype zijn. •Jn het dagelijkse !even maakt een huishouden 
gebruik van voorzieningen. Hoe vaak en van welke voorzieningen gebruik word! gemaakt, wordt 
voor een belangrijk dee! bepaald door de leefstijl. Hoe stedelijker het woonmilieu hoe groter bet 
aantal en de diversiteit aan voorzieningen." (Ibid.) 

9. Bertholet 1992: 6. Het voorkeursbeeld moet volgens hem gezien worden als een middenweg tussen 
het ideaal- en het aspiratiebeeld. "Er wordt wel rekening gebouden met de financiele mogelijkheden 
van de huishoudens maar niet met het aanbod op de mark!.• (Ibid.: 61) 

10. Bertholet 1992: 93, 94 . Volgens Bertholet kan uit de typologieworden afgeleid welke doelgroepen 
door bepaalde delen van de voorraad worden aangetrokken en omgekeerd aan welke voorwaarden 
een woonmilieu moet voldoen indien men zich op een bepaalde doelgroep richt. 
Hij is zich ervan bewust dat dergelijke vragen erg nauw luisteren, gezien de toegenomen differentiatie 
aan de vraagzijde van de woningmarkt. Volgens hem is daamaast van belang dat het aanbod in veel 
gebieden ruimer is geworden. 

11. Het empirisch onderzoek dat door Bertholet in Maastricht en Utrecht is uitgevoerd, beperkt zich 
tot ingeschreven woningzoekenden. De niet-verhuisgeneigde huishoudens blijven daarmee buiten 
beeld. Het is de vraag of de gevonden onderzoeksresultaten per huishoudenstype 'algemene geldigbeid' 
hebben dan we] (meer) moeten worden toegeschreven aan de (toevallige) samenstelling van de 
woningzoekenden . 
Presentatie van de empirische onderzoeksgegevens geschiedt door Bertholet veelal in de vorm van 
'gemiddelde scores' van de huishoudentypen op enkele aspecten van het woonmilieu (afstand tot 
het centrum; een nette wijk; huis met een tuin; k.indvriendelijke omgeving) op een schaal van belangrijk 
( +5) tot onbelangrijk (-5). Aan deze gemiddelden worden conclusies verbonden, zoals bijvoorbeeld 
m.b.t. het aspect 'afstand tot het centrum': "De lege-nest-huishoudens en de alleenstaande ouderen 
scoren vrij neutraal op dit aspect" (Bertholet 1992: 58). De gemiddelde score komt in de gepresenteerde 
label inderdaad in de buurt van de 0, hetgeen niet wegneemt dat die 0 ontstaan kan zijn door evenveel 
+5 als -5 antwoorden. 

12. Bertholet 1992: 57. Het is twijfelachtig of voor elk van de door Bertholet onderscheiden huishou
denstypen slechts een (eenduidige) 'package deal' zou bestaan. Bij Bertholet wordt in ieder geval 
geen kritiek op Driessen en Beereboom aangetroffen . 

13. Bertholet merkt op dat in de literatuur als reden voor de stedelijke woonvoorkeur o.a. gewezen 
wordt op het krappe tijdbudget op grond waarvan huishoudelijke taken worden gedeeld en/of uitbesteed 
('monetarisering'): "Bij deze benadering word! sterk de nadruk gelegd op de determinerende werking 
van het tijdsbudget voor de woonplaatskeuze." (Bertholet 1992: 44) Daamaast treft hij in de literatuur 
aan dat bet hoge opleidingsniveau als achtergrond van de stedelijke orientatie word! gezien. Dit 
boudt in dat men zich in het verleden reeds een stedelijke leefwijze heeft eigengemaakt: die conditione
ring aan het stede.lijk bestaan zou bij uitstek tijdens de studententijd gebeuren . Bertholet verwijst 
bier o.a. naar de 'urban-conditioning'-theorie, zoals naar voren gebracht door Machielse (1987) . 
In deze benadering is destedelijkeorientatie "vooral een kwestie van leefstijl, waarbij het buitenshuis 
besteden van de vrije tijd een belangrijk aspect vormt." (Bertholet 1992: 44.) Hij wijst hier op bet 
door Machielse gehanteerde onderscheid tussen 'uitgaanders' en 'huiselijken'. In zijn huishoudentypolo-
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gie blijft dit onderscheid beperkt tot de tweepersoonshuishoudens en de gezinnen. 

14. Bertholet 1992: 47. Hier tekent zich een verschil af met de opvattingen van Van Engelsdorp Gastelaars: 
"Werkdruk leidt tot allerlei strategieen voor het verkrijgen van een efficient ruimlegebruik. ( ... ) 
Een vierde strategie tenslotte betreft het zoeken naar netto-woonruimte: d. w .z. een makkelijk schoon 
te maken en te onderhouden appartement , liefst met balkon of dakterras en/of eventueel een tuintje 
waar weinig aan gedaan hoeft le worden. " (Van Engelsdorp Gastelaars geinterviewd door Rutten 
in Bouw nr. 7, 10 april 1992, biz. 53) 
Dal niet alleen tijdbesparing (Van Engelsdorp Gastelaars) maar ook andere factoren een rol kunnen 
spelen blijkt bijvoorbeeld uit de wenselijkheid van een flexibel gebruik van de woning. Reijndorp 
hierover: "het afschaffen van functionele definities van ruimtes in de woning, een indifferentie ten 
aanzien van gebruik en een meervoudig gebruik van ruimtes." (Reijndorp 1989: 26) Hij wijst in 
dit verband op het prijsvraagprogramrna van Europan (Europees programrna voor een nieuwe 
architectuur) , waarin wordt gesteld dat bewoners dikwijls de voorkeur geven aan oude woningen. 
Die voorkeur zou niet altijd samenhangen met de voordelen die dergelijke woningen qua lokatie 
bieden (bijvoorbeeld vlakbij het centrum), maar vaak met de indeling. Deze is minder beperkend 
en eenzijdig en biedt dus variaties voor bewoning. 

15. Bertholet 1992: 48. Hij maakt in dit verband melding van de opvattingen van Van der Steen en 
Cortie die deze groep bestempelen als 'echte ruimteverslinders'. In zijn, met Berkers geschreven, 
rapport valt hieromtrent het volgende te lezen: "Men wil een tuin en een eigen kamer voor de kinderen, 
zoals gezinnen en een werkkamer voor de verdienende vader en moeder. Daamaast moeten, vanwege 
het krappe tijdbudget van deze huishoudens, werk en voorzieningen snel bereikbaar zijn en .moet 
de mogelijkheid bestaan om thuis te kunnen werken. Een dergelijke combinatie is in de groeikemen, 
in de stedelijke buitenwijken en in de binnenstad moeilijk te vinden. Daarom stellen van der Steen 
en Cortie dat deze groep noch als echt stedelijk noch als echt suburbaan is te kwalificeren. " (Bertholet 
en Berkers 1989: 17) 
Uit dit citaat blijkt dat bij Steen en Cortie begrippen als 'stedelijke leefstijl' en 'suburbane leefstijl' 
uitsluitend betrekken op een enkele dimensie van het bestaan: 'uitgaan' respectievelijk 'kinderen 
grootbrengen'. 

16. Het woonbeeld bestaat "uit een afbeelding van het woningtype met vermelding van woninggroolle 
(inclusief eenvoudige plattegrond), huurprijs ( + bijkomende kosten), toewijzingsregels en namen 
van wijken, waar het betreffende type veel voorkomt. • (Drooge c.s. 1987: 10) 
De door Drooge c.s. onderzochte categorieen zijn: 
• jongere alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens in de leeftijd 25-35 jaar; 
• jongere huishoudens in de leeftijd 25-35 jaar met (een) jong(e) kind(eren); 
• oudere huishoudens in de leeftijd van 55 jaar en ouder waarvan de kinderen het huis verlaten 

hebben (de zgn. 'empty-nest fase') . 
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7. HET WOONMILIEUBEGRIP: EEN BALANS 

7 .1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de bevindingen van de literatuurstudie worden samengevat. 
Het doe! van deze studie was te inventariseren welke theoretische inzichten bestaan 
omtrent de betekenis van het woonmilieu voor verschillende mensen. Inzicht in 
deze betekenis is noodzakelijk met het oog op een reeks vragen waarvoor de stedelijke 
beleidsvoering zich gesteld ziet. Voor welke bewoners vormen welke woonmilieus 
nu reeds een 'optimale' woonsituatie? Welke woonmilieus moeten d. m. v. maatregelen 
in de sfeer van verbouw, nieuwbouw en beheer aantrekkelijk word en gemaakt voor 
welke groepen? Welke milieus moeten op invul- en uitbreidingslocaties worden 
gerealiseerd? Deze vragen kunnen worden aangescherpt indien het stedelijk beleid 
zich specifiek op het 'binnenhalen' of 'vasthouden' van bepaalde groepen richt, 
zoals hogere inkomens of gezinnen. 

De literatuurstudie was niet gericht op het (rechtstreeks) beantwoorden van deze 
vragen. Nagegaan is hoe in verschillende theoretische kaders de relatie tussen uiteenlo
pende bevolkingscategorieen en kenmerken van het woonmilieu gedacht wordt. 
Niet in de laatste plaats was van belang welke kenmerken van mensen enerzijds 
en van woonmilieus anderzijds in deze relatie bepalend zouden zijn. Aan het begrip 
woonmilieu werden in dat kader enkele dimensies onderscheiden: de sociale, de 
functionele, de fysieke en de 'leefklimaat' -dimensie. Er kan worden geconstateerd 
dat een aantal aspecten van laatstgenoemde dimensie opvallend weinig in de discussie 
over het woonmilieu naar voren komen. Gewezen kan worden op bijvoorbeeld 
esthetische aspecten (beeldkwaliteit, vormgeving, kleur, historisch karakter, enz.) 
of aspecten die bepalend zijn voor het imago van een woonmilieu. Op dit terrein 
valt nog veel werk te verrichten: fysiek en functioneel kan er bijvoorbeeld sprake 
zijn van een 'goed' woonmilieu, maar aspecten uit de 'leefklimaat'-dimensie kunnen 
dominant zorgen voor het beeld van een 'slecht' milieu . 

In onderhavige studie ging het ook niet om het probleem van territoriale afbakeningen 
van woonmilieus of methoden van onderzoek. Toch bleek in veel studies de wijze 
van operationalisering van de probleemstellingen sterk bepalend te zijn voor de 
(interpretatie van de) uitkomsten van het empirisch onderzoek en daarmee voor 
de theorievorming van de betreffende auteurs. Om deze reden kon er dikwijls niet 
aan ontkomen worden bij sommige conclusies vraagtekens te plaatsen. 
Paragraaf 7.2. geeft een samenvatting van de bevindingen. De verschillen in 
opvatting, die in de literatuur zijn aangetroffen over de betekenis van het woonmilieu, 
worden in paragraaf 7.3. nog eens op hoofdlijnen samengevat, maar dan in het 
perspectief van 'ruimtelijke uitsortering' of 'heterogeniteit'. In paragraaf7. 4. tenslotte 
wordt de (tussen)balans opgemaakt. 
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7 .2. Bevindingen 

De literatuurverkenning werd geopend met het boek "Woonmilieu en woongedrag" 
van Stoppelenburg (1982). Bij hem werd de opvatting aangetroffen dat zowel sociaal
structurele kenmerken van bewoners als kenmerken van het woonmilieu de speelruimte 
aangeven van de gedragsalternatieven die open staan voor realisering, d .w.z. de 
wijze waarop mensen hun tijd, geld en andere materiele 'resources' benutten. Binnen 
deze speelruimte is, aldus Stoppelenburg, de waardenorientatie bepalend voor de 
nadere differentiatie van gedragsvormen tussen bewoners met dezelfde demografische 
en sociaal-structurele kenmerken. Deze waarden komen volgens hem niet uit de 
lucht vallen maar zijn gekoppeld aan de posities die mensen in de sociale structuur 
innemen. Het effect van verschillen in waardenorientatie wordt zijns inziens vooral 
zichtbaarbij de meer 'vrijwillige activiteiten' , zoals cafe- , restaurant-en bioscoop
bezoek. 

Het gedrag van bewoners denkt Stoppelenburg te kunnen verklaren uit 1) sociaal
structurele kenmerken, 2) waardenorientaties (culturele kenmerken) en 3) de 
ruimtelijke situatie. Het laatste variabelencomplex, namelijk de wijze waarop en 
met welk effect het fysieke woonmilieu het gedrag van bewoners bei"nvloedt, vormde 
de kernvraag van zijn onderzoek. Gebleken is dat deze laatste vraag niet alleen 
bij Stoppelenburg, maar bij veel auteurs een belangrijke, zo niet centrale, plaats 
inneemt. Sommige auteurs, zoals Huigen, schrijven aan het woonmilieu uitsluitend 
een inperkende invloed op het ruimtelijk gedrag van bewoners toe . Andere 
onderzoekers, bijvoorbeeld Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars, spreken van 
zowel een belemmerende als van een stimulerende invloed. Het 'meten' van deze 
invloed beperkt zich overigens veelal tot de functionele component van het 
woonmilieu. De andere dimensies, zoals de sociale en fysieke karakteristiek van 
woonmilieus, blijven in dergelijke benaderingen grotendeels buiten beschouwing. 
Met dergelijke opvattingen krijgt de relatie tussen kenmerken van bewoners en 
kenmerken van woonmilieus een nieuwe dimensie: zou aan het woonmilieu gesleuteld 
worden, dan zou dat rechtstreeks (eenduidige) gevolgen voor het ruimtelijk gedrag 
van de betrokken mensen hebben. 

De verstrekkende consequentie van deze opvatting was aanleiding expliciet stil 
te staan bij de perceptie van de aan het woonmilieu toegedirhtte bei"nvloeding van 
gedrag . In de studie we rd zichtbaar dat de 'constraint' -benadering van Hiigerstrand 
voor een belangrijk deel ten grondslag blijkt te liggen aan deze perceptie, waarin 
normatieve elementen een sleutelrol vervullen. Blaas en Vidakovic bijvoorbeeld 
geven er overduidelijk blijk van dat zij de, wat zij noemen, 'thuisblijfcultuur' 
verachten. Dit in hun ogen 'afwijkend gedrag' wordt volgens hen veroorzaakt door 
gebrek aan uitgaansmogelijkheden. Zij zijn dan ook van mening dat het 'versieren' 
van de monofunctionele buitenwijken met bioscopen, danstenten, cafes etc. iets 
is waar de daar woonachtige mensen al lang op zitten te wachten . 
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Het reduceren van de afstanden tot dergelijke 'activiteitenplaatsen' zou een adequate 
remedie vormen tegen voornoemde 'thuisblijfcultuur'. Soortgelijke opvattingen 
werden aangetroffen bij Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars. Het feit dat het 
door deze onderzoekers bij de onderzochte mensen verwachtte gedrag niet werd 
aangetroffen, is ook in hun ogen eenvoudig te 'verklaren' door op 'tekortkomingen' 
in het betreffende woonmilieu te wijzen. Bij deze auteurs is cruciaal de wijze waarop 
zij hun indeling in bewonerscategorieen bepalen en de wijze waarop zij bepaalde 
leefwijzen aan deze onderscheiden categorieen toeschrijven. De leefwijze van een 
persoon achten zij eenduidig bepaald door het beschikbare tijd-geldbudget en de 
sociaal-demografische positie (het aantal volwassenen in een huishouden, de aan
of afwezigheid van kinderen en een indicatie van de leeftijd). Dit zijn derhalve 
tevens de criteria aan de hand waarvan door hen bewoners in categorieen worden 
verdeeld. 

Een aantal auteurs heeft de tijd-geldbenadering bekritiseerd. Niet omdat de factoren 
tijd, geld en sociaal-demografische positie niet zouden bijdragen aan inzicht in 
leefwijzen van mensen, maar omdat het begrip 'leefwijze' tot deze factoren wordt 
beperkt. Zo wijzen Anderiesen en Reijndorp erop dat 'de ruimte' in de tijd-geldbe
nadering slechts vanuit de functionele dimensie wordt beschouwd en er geen aandacht 
is voor de ruimte als 'sociale ruimte'. Zij laten in hun onderzoek zien dat dezelfde 
'buurt' voor verschillende groepen een uiteenlopende betekenis kan hebben. De 
'leefwijze' van mensen wordt door deze auteurs beschouwd als het resultaat van 
het door hen afgelegde 'sociale traject', dat veel verder strekt dan 'verzorgingspositie' 
en 'beschikking over een bepaalde hoeveelheid tijd en geld' . Teijmant wijst in dit 
verband op het belang van gewenning en gewoonte (de habituele binding) en de 
symbool- en identificatiefunctie van de woonomgeving (de emotioneel-esthetische 
en de groepsspecifieke binding). Bij Machielse werd de soortgelijke opvatting 
aangetroffen dat de woonmilieuvoorkeuren van mensen uiteindelijk bepaald worden 
door de dimensies 'leefstijl' (zoals 'huiselijken' en 'uitgaanders') en 'woonge
schiedenis'. 

De opvattingen van o.a. Anderiesen c.s. en Machielse waren aanleiding dieper 
in te gaan op het leefstijlbegrip alsmede de dimensies die aan dit begrip onderscheiden 
kunnen worden. De bij Ganzeboom, in navolging van Bourdieu, aangetroffen 
theorievorming maakt aannemelijk dat de veelvuldig in de literatuur aangetroffen 
indeling in leefstijlen, namelijk 'careerists', 'familialists' en 'consumers', welke 
aan W. Bell ontleend is, te beperkt en bovenal niet eenduidig aan verschillende 
verzorgingsposities toe te schrijven is. Ganzeboom brengt naar voren dat cognitieve 
vaardigheden (cultureel kapitaal) en sociale contacten (sociaal kapitaal), naast tijd 
en geld, bepalende condities zijn waaronder leefstijlkeuzen tot stand komen. De 
besteding van het tijd-geldbudget hangt in deze visie niet alleen af van de sociaal
demografische positie, zoals bij Vijgen c.s. het geval is, maar tevens van het 
verworven sociaal- en cultureel kapitaal, kortom het afgelegde sociale traject. En 
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dat kan een heel gedifferentieerd beeld opleveren. De hoofdhypothese van Vijgen 
en Van Engelsdorp Gastelaars, namelijk dat in het licht van beroepsarbeid bezien, 
drukbezette huishoudens zullen trachten hun resterende tijd zoveel mogelijk 'vrij 
te houden' (bijvoorbeeld door het 'monetariseren' van huishoudelijke taken) zal 
dan ook niet voor alle drukbezette huishoudens opgaan. 

Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars voeren het onderscheid in bovengenoemde 
leefstijlverschillen uitsluitend terug op verschillen in het beschikbare tijd- en 
geldbudget. Omdat de verschillen tussen de door hen onderscheiden huishoudensca
tegorieen ook in tijd en geld worden uitgedrukt, voegt de leefstijldimensie bij hen 
niets toe. Het negeren van deze dimensies, en daarmee van de heterogeniteit die 
binnen onderscheiden verzorgingsposities aanwezig is, maakt het bij Vijgen en 
Van Engelsdorp Gastelaars mogelijk dat elk van de door hen onderscheiden 
bevolkingscategorieen in principe eenduidig in een woonmilieutype 'thuishoort'. 
Een nuancering, zij het in beperkte mate, kan worden aangetroffen bij Bertholet. 
In de door hem ontwikkelde huishoudenstypologie en de door hem gelnventariseerde 
bijbehorende woonmilieuvoorkeuren wordt enigszins rekening gehouden met leefstijl
verschillen. In deze zin kritiseert hij de in de tijd-geldbenadering aan het tijdbudget 
gegeven dominerende werking voor de woonlokatiekeuze. 
De in de literatuur aangetroffen indelingen in bewonerscategorieen zijn Of in meer 
of mindere mate gebaseerd op verschinen in verzorgingspositie Of op verschillen 
in aspecten van de leefstijl (zoals herkomst, afkomst en mate van sociale bindingen 
in de buurt). Een indeling die beide benaderingen combineert is niet aangetroffen. 

T.a.v. de wijze waarop in de literatuur getracht wordt tot indelingen in woonmilieus 
te komen ging de interesse vooral uit naar de differentierende criteria. In die zin 
is er een analogie met de wijze waarop t.b.v. het onderscheid in sociale categorieen 
differentierende criteria worden gehanteerd. Drukt een indeling van de bevolking 
naar fase in de (traditionele) gezinscyclus onvoldoende de heterogeniteit in verzor
gingsposities uit, hetzelfde geldt voor in de literatuur aangetroffen indelingen van 
de stad in woonmilieutypen op basis van bijvoorbeeld verschil in bouwperiode. 
Dergelijke indelingen zijn slechts op een aspect van het woonmilieu gebaseerd. 
Bij een aantal andere indelingen blijken de onderscheidende criteria aan verschillende 
aspecten uit vooral de fysieke en in mindere mate de functionele dimensies van 
het woonmilieu te zijn ontleend. Bij Jansen-Verbeke c.s. iseen poging aangetroffen 
woonmilieus van elkaar te onderscheiden op basis van uiteenlopende aspecten, die 
zowel aan de fysieke, de functionele, de sociale en de leefbaarheids-component 
zijn ontleend. Het veronachtzamen van het bestaan van verschillende dimensies 
van het woonmilieu kan tot wonderlijke conclusies aanleiding geven. Dat bleek 
in het begin van deze studie bij Driessen en Beereboom. Zij kwamen tot de 
aanbeveling beleidsmaatregelen niet te differentieren naar woonlocaties en/of 
bewonerscategorieen omdat er nauwelijks sprake zou zijn van verschillen in eisen 
ten aanzien van de door hen onderscheiden zgn. 'basisvoorzieningen'. 
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7.3. Ruimtelijke uitsortering of heterogeniteit? 

Vijgen & van Engelsdorp Gastelaars verwachten dat in de komende jaren in de 
metropolitaine gewesten in steeds sterkere mate en langs steeds meer dimensies 
sprake zal zijn van 'ruimtelijke uitsortering'. Deze 'uitsortering' verloopt conform 
de door hen opgestelde ruimtelijke positionering van de door hen onderscheiden 
bevolkingscategorieen (Vijgen c. s. 1991 : 5). 
Deze verwachting ligt in de lijn van het reeds eerder door Van Engelsdorp Gastelaars 
gehouden pleidooi de ontwikkeling van naar 'leefstijl' (volgens zijn definitie) homoge
ne woonbuurten te accepteren en waar mogelijk te bevorderen. "Binnen dergelijke 
buurten is de aansluiting tussen bevolking en voorzieningen namelijk meer precies 
en daardoor meer rendabel dan binnen sociaal-demografisch gemengde woonbuurten." 
(Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 1983: 63) 

Een consequentie van deze opvatting is dat het 'compacte stad' concept, zoals reeds 
neergelegd in de Structuurschets Stedelijke Gebieden (1983) en inmiddels aangescherpt 
in de VINEX, bekritiseerd wordt. De door Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars 
gesignaleerde toenemende behoefte aan stedelijk geoutilleerde lokale woonmilieus 
met veel verschillende voorzieningen binnen korte afstand van de woning neemt 
volgens hen niet weg "dat daarnaast nog steeds een ruime belangstelling voortbestaat 
voor suburbane en rurale woonsituaties. ( ... ) Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat 
zeker de meer welgestelden onder hen hun woonbehoeften buiten de compact
stedelijke woonmilieus zullen blijven realiseren." (Vijgen c.s. 1986: 104) Hun 
voorkeur gaat uit naar stadsgewesten die als totaliteit een breed scala aan lokale 
woonmilieus omvatten, varierend van uiterst metropolitain tot uitgesproken suburbaan. 
En daar tussenin? "De goede binnenstedelijke milieus doen het goed, de suburbane 
laagbouw ook, vooral als die aansluit op bestaande kernen. Dichtbebouwde 
stadsranden ver van stedelijke voorzieningen daarentegen niet. ( .. . ) Kortom: goed 
suburbaan is niet gek, goed stedelijk ook niet, en wat daar tussenin valt doet het 
niet. .. " (Van Engelsdorp Gastelaars 1987d: 11) 

Van Engelsdorp Gastelaars' pleidooi voor het bouwen van wijken voor mensen 
die qua leefstijl bij elkaar pas sen, ook tot uitdrukking komend in aanwezige functies 
en voorzieningen, leidt in zijn woorden tot wijken die "heel stabiel (zullen) zijn, 
het zullen de mensen zijn die in en uit gaan. Degenen die het niet meer bevalt, 
die in een andere levensfase raken, gaan weg en wie erbij wil horen komt erbij." 
(Van Engelsdorp Gastelaars 1987d: 10) 

Een contrair geluid kan worden beluisterd bij Anderiesen c.s. Niet alleen zijn woonmi
lieus "en naar leefstijl gedefinieerde groepen ( ... ) niet een-op-een aan elkaar te 
verbinden" (Anderiesen 1993: 349), ook is de keuze voor een woning en woonomge
ving "zelden terug te brengen op een of twee overwegingen. 1 Voor veel mensen 
is het een resultaat van een complex afwegingsproces, waarbij zowel relatief 
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objectieve gegevens als inkomen, bereikbaarheid van voorzieningen en werk en 
het woningaanbod een belangrijke rol spelen als misschien moeilijker grijpbare 
maar niet minder belangrijke aspecten als sociaal-cultureel bepaalde voorkeuren, 
bekendheid en vertrouwdheid met een omgeving en het dee! uitmaken van sociale 
netwerken." (Anderiesen 1993: 349-350) De essentie van deze opmerkingen kan 
goed worden gei'llustreerd aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek naar 
de waardering van een aantal uiteenlopende woonmilieus in de stad Rotterdam (De 
Leeuw-Hartog 1988). Uit de door De Leeuw-Hartog gepresenteerde gegevens kan, 
een behoorlijk gedifferentieerd beeld worden afgeleid ten aanzien van de relevantie 
van verschillende aspecten in een en hetzelfde woonmilieu.2 Daarnaast heeft zij 
het relatieve gewicht van de door haar onderscheiden 'belevingsdimensies' ten 
opzichte van elkaar gemeten. Hoewel De Leeuw-Hartog vooral gelnteresseerd is 
in gemiddelden, illustreren haar gegevens dat in uiteenlopende milieus aan deze1fde 
(soort) dimensies een verschillend belang wordt toegekend. 3 

Volgens Anderiesen en Reijndorp is het van belang "een wijk zo aantrekkelijk te 
maken dat mensen er langere tijd willen blijven wonen; niet hun hele leven, maar 
een wijk moet ook geen wachtkamer zijn voor andere, aantrekkelijker woonmilieus." 
(Anderiesen c.s. 1990b: 11) Anderiesen en Reijndorp bepleiten een onderscheid 
tussen mensen die gezien hun leefwijze een voorkeur hebben voor de stad en zij 
die juist in een suburbane omgeving witren wonen. De huishoudensamenstelling 
is volgens hen wel vaak een uitdrukking van een bepaalde leefwijze, maar is daarvoor, 
in tegenstelling tot de opvattingen van Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars, niet 
bepalend. "Een tweepersoonshuishouden kan een volstrekt traditioneel patroon 
vertonen, terwijljuist een 'gezin met kinderen' een 'nieuwe' levenswijze kan hebben." 
(Anderiesen c.s. l 990b: 8). 

De kern van de waardering, die veel mensen voor heterogeniteit hebben, komt 
er volgens Van der Pennen op neer dat "een diversiteit in leefstijlen goed is, als 
aan de voorwaarde wordt voldaan dat bewoners zich niet bedreigd voelen in hun 
gedragingen en gebruik van de openbare ruimte. Andere normen en waarden die 
hen in het gebruik van de openbare- en semi-openbare ruimte beperkingen opleggen." 
(Van der Pennen 1990: 72) Naar de mening van Anderiesen en Reijndorp vraagt 
de heterogeniteit van de bevolking naar leefwijze in dit verband om een omgeving 
die 'neutraal' is en ruimte kan bieden aan uiteenlopende leefwijzen. Zij achten 
daartoe een heldere stedebouwkundige structuur met een duidelijke scheiding tussen 
openbaar en prive voorwaarde (Anderiesen c.s. 1992b: 65). Voorts: "Het ideaal 
van veel stadsbewoners is een stadswijk, waar zij een combinatie kunnen vinden 
van een aantal als positief ervaren kenmerken van stedelijkheid (de anonimiteit, 
het grote keuzeaanbod aan voorzieningen en activiteiten, het idee dat er van alles 
kan en van alles gebeurt) met een minder sterke confrontatie met 'stedelijke' 
verschijnselen als rommel, onveiligheid en de soms als te hoog ervaren concentraties 
buitenlanders." (Anderiesen c.s. 1990b: 21) 
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7 .4. Een tussenbalans 

Onderhavige studie heeft aan het licht gebracht dat er sterk uiteenlopende opvattingen 
bestaan omtrent de duiding van het begrip woonmilieu. Deze constatering zou tamelijk 
onschuldig zijn in het geval het zou gaan om een binnenskamers gevoerd academisch 
dispuut. De verschillende visies spelen evenwel een belangrijke rol in het 
maatschappelijk verkeer, al was het maar omdat in veel gevallen gemeentelijke 
overheden als opdrachtgever fungeren. De aan de onderscheiden benaderingen te 
verbinden consequenties voor stedelijke beleidsvoering kunnen verstrekkende gevolgen 
hebben voor de inrichting van woonmilieus. 

Gechargeerd uitgedrukt, komt voor de toekomst van de stadsgewesten het volgende 
beeld naar voren. Als het aan de aanhangers van de 'tijd-geldbenadering' ligt bestaan 
er straks nog twee typen woonmilieus: de binnenstad voor de drukbezette kleine 
huishoudens en de van sociale contacten buitenshuis afhankelijke mensen; het 
suburbane milieu voor de gezinnen met kinderen en de ouderen. De ambivalente 
huishoudens met conflicterende behoeften, zoals bijstandsmoeders, zullen uiteindelijk 
ook voor een van deze polen kiezen. Zou dat betekenen dat de binnenstedelijke 
scholen gesloten kunnen worden? En zou het beleidsadvies luiden dat het zorgdragen 
voor een voor gezinnen toegankelijk woonmilieu-aanbod in of nabij de binnenstad 
geen prioriteit heeft? 
In het geval de vertegenwoordigers van de 'normatieve constraint-benadering' hun 
zin krijgen is er van een suburbaan milieu in het geheel geen sprake meer: alle 
wijken zullen bruisen door een uitbundig uitgaansleven. Zou dit betekenen dat de 
gemeentelijke overheid een stimuleringsbeleid moet ontwikkelen om voor iedereen 
toegankelijke uitgaansvoorzieningen naar deze wijken te brengen? 
Voor de 'leefstijlbenadering' is de opvatting kenmerkend dat hetzelfde woonmilieu 
voor verschillende mensen een uiteenlopende betekenis kan hebben. Woonmilieus 
en naar leefwijze gedefinieerde groepen passen in deze visie niet op elkaar zoals 
een deksel op een potje. Dit vraagt om 'neutrale' woonmilieus, die ruimte kunnen 
bieden aan zowel uiteenlopende als veranderende leefwijzen. Zou dit inhouden 
dat het stedelijk beleid zich eerst intensief moet bemoeien met rijksregelgeving, 
zoals scheefheidsbestrijding en bouwen in de zgn. marktsector, die juist tot 
homogenisering leidt? 

Met het naast elkaar bestaan van uiteenlopende opvattingen over de betekenis van 
het woonmilieu is niet gezegd dat daarmee de discussie gesloten is . In dit verband 
moet opgemerkt warden dat de 'leefstijlbenadering' vooral als reactie op de 'tijd
geldbenadering' gezien kan worden. Een weerwoord ofverdediging van laatstge
noemden is in de literatuur nauwelijks aangetroffen, ofhet zou de opmerking moeten 
zijn dat de 'leefstijlbenadering' onmogelijke eisen aan databestanden stelt. Dat mag 
evenwel geen reden zijn de complexe en 'ongrijpbare' heterogene werkelijkheid 
te ontkennen en tot hapklare brokken te reduceren. 
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Het in deze studie bijeengebrachte materiaal confronteert de verschillende visies 
hopelijk metzwakke plekken en/oftegenstrijdigheden in het theoretisch bouwwerk. 
In het geval daar een prikkel van uitgaat om tot een verdere uitdieping van de vraag 
'welke groepen bewoners in welke woonmilieus het beste gedijen' te komen, dan 
dient deze gericht te worden op de kern van het woonmilieubegrip: 
* de samenstellende componenten die relevant worden geacht om het woonmilieu 

te typeren en daarmee het onderscheid in milieus uit te drukken; 
* de dimensies die als kenmerkend worden gezien om verschillen in leefwijzen 

te typeren; 

De literatuurstudie heeft duidelijk gemaakt dat de geschetste verschillen in opvatting 
niet terug te voeren zijn tot meningsverschillen over het belang van enkele aspecten 
van het woonmilieu. Het gaat veel meer om de aan- of afwezigheid van 'hele 
dimensies' in het woonmilieubegrip. Wellicht heeft een 'meer-dimensioneel' 
perspectief mede tot gevolg dat sommige opvattingen omtrent de invloed van het 
woonmilieu op het gedrag van mensen in een antler licht komen te staan . 
Stedelijke beleidsvoering t.a. v. woonmilieudifferentiatie veronderstelt inzicht in 
de vraag welke bewoners in welke woonmilieus het beste gedijen. Deze vraag kan 
nu als volgt worden gepreciseerd. Beleidsvoering t.a.v. woonmilieudifferentiatie 
dient niet slechts rekening te houden met het feit dat een woonmilieu-aspect voor 
verschillende mensen een andere betekenis kan hebben, maar ook met de 
omstandigheid dat met een onderscheid in samengestelde karakteristieken niet zonder 
meer het verschil in aantrekkelijkheid voor uiteenlopende sociale categorieen gegeven 
is. Het denken over woonmilieus, en het benoemen van een differentiatie in woonmi
lieus, lijkt hiermee een complexe aangelegenheid te worden. Onderzoek naar het 
woonmilieu, waarbij de aandacht zich sterker richt op de betekenis van de sociale 
en 'Ieetklimaat'dimensie, blijft nodig. Dergelijk onderzoek zou dienen te geschieden 
vanuit theorievorming, die niet beperkt blijft tot slechts enkele dimensies van het 
leefstijlbegrip. Op basis van onderhavige studie kunnen daartoe reeds zeer bruikbare 
aanzetten en gedachten naar voren gebracht worden. V eel aspecten van het complexe 
woonmilieubegrip zijn in deze studie aan de orde geweest. Het laatste woord daarover 
is nog niet gezegd. 

No ten 

1. Hier lijkt Anderiesen impliciet de exponenten van de tijd-geldbenadering te kritiseren. Vergelijk 
in dit verband bet advies van Van Engelsdorp-Gastelaars c.s. aan de woningcorporatie Het Oosten 
in Amsterdam dat bet OostelijkHavengebied "slecbts attractief(lijkt)tekunnen zijn voor buisboudens 
die door een grote mobiliteit en sterke gericbtbeid op werkplekken elders in de stad, geen bezwaar 
bebben tegen voorzieningengebruik buiten de buurt . Voor alleenstaanden met beroepsmogelijkheden 
en (ecbt-)paren met twee werkkringen geld! dit, voor traditionele gezinsbuisboudens met aan buis 
gebonden buisvrouwen en voor immobiele ouderen geld! dit niet. •(Van Engelsdorp Gastelaars c.s. 
1987c: 18) 
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2. Ter illustratie de positieve en negatieve scores van bewoners van bet Oude Noorden op de door 
De Leeuw-Hartog onderscbeiden aspecten. Het gaat niet slecbts om bet feit dat aspecten als 
'winkelvoorzieningen' resp. 'straatvuillbondenpoep' relatiefbet meest positief resp. negatief scoren, 
maar juist ook om bet gedifferentieerde beeld. Positieve en negatieve kwaliteiten worden door 
verscbillende bewoners verscbillend beoordeeld (De Leeuw-Hartog 1988: 46; 55) . 

Positieve aspecten negatieve aspecten 
Bewoners 
sociale contacten 
betzelfde soort mensen 
nette buurt, nette mensen 
wijk 'op stand' 
Leefklimaat 
modern, nieuw, scboon 
aanzien van de wijk 
privacy 
uitzicbt 
rust 
landelijk 
do rps 
stedelijkheid 
Bebouwde omjeving 
veel groen, bomen, water 
wijk ruim opgezet 
mooie arcbitectuur 
brede straten, pleinen 
veel laagbouw 
laag- en boogbouw 
sv opknapbeurt 
Specifieke overlast 
weinig straatvuil 
weinig verkeersoverlast 
weinig criminaliteit, vandalisme 
weinig bedrijfsoverlast 

Infrastructuur en voor.i:ieningen 
winkelvoorzieningen 
scbolen 
kindvriendelijk 
centrale locatie 
auto-vriendelijk 
bereikbaarbeid openbaar vervoer 
nabijbeid snelwegen 

Bewoners 
6 .6 geen leuke contacten 2.9 
4.6 niet mijn soort mensen 2.9 
0.7 sociaal-economiscbe opbouw van de buurt 2.2 
0.7 burenoverlast 

Leefklimaat 
0.7 verpaupering 
2.0 weinig uitzicbt 
3.3 privacy-gebrek 
2.6 te rustig, saai 
1.3 le onrustig, druk 
0.7 
0.7 
2.0 

Bebouwde omgeving 
1.3 te weinig groen, klein 
0 .0 te weinig groen, groat 
2.6 te dicbt 
2.0 eentonig 
2.6 te veel boogbouw 
l. 3 te veel menging 

11. 3 sv beeft buurt veranderd 
Specifieke overlast 

0.0 straatvuil , bondenpoep 
2.0 vandalisme criminaliteit 
0. 7 verkeersonveilig 
2.6 verkeersoverlast (geluid) 

bedrijfsoverlast 
's avonds onveilig 
Infra~tructuur en voorzieningen 

13.2 winkels m.atig 
4.0 scbolen 
0.7 speelruimte kle.ioe kinderen 
9. 9 sportvelden grote kindereo 
4.6 auto-onvrieodelijk 

11.3 bereikbaarbeid snelwegen 
4.0 te ver van bet centrum 

weg bierbeen moeilijk uit te leggeo 
100.0 

5.0 

7.9 
5.8 
2.9 
0.7 
3.6 

7.9 
4.3 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 

15.8 
8.6 
2 .9 
5 .0 
1.4 
2.2 

0.0 
0.7 
4.3 
2.9 
0.0 
1.4 
0.0 
2.2 

100.0 
De tabel laat ook zien dat weinig mensen bet Oude N0orden om bijvoorbeeld zijn kindvriendelijke 
karakter roemen (0.7 % score; voor de 15 ooderzocbte gebieden samen gem. 2. 1 %), maar ook dat 
(weinig) speelruimte voor kleine kinderen door weinigen als negatief ervaren wordt (4.3% score; 
voor alle gebieden gem. 5 .3%). 
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3. Als voorbeel<l een vergelijking tussen de wijken Molenlaankwartier en bet Nieuwe Westen wat betreft 
bet relatieve gewicbtvanaantrekkelijke resp. onaantrekkelijke belevingsdimensies (De Leeuw-Hartog 
1988: 48; 56). 

Aantrekkelijke Onaantrekkelijke 
belevingsdimensies belevingsdimensies 

Belevingsdimensie Molenlaankwartier Nieuwe Westen Molenlaankwartier Nieuwe Westen 
Bewoners 110 65 129 89 
Leefklimaat 89 55 69 156 
Bebouw<le omgeving 140 58 39 77 
Overlastsituaties 113 86 178 187 
Infra + voorzieningen 59 221 100 34 
Gemiddeld 100 100 100 JOO 
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Het woonmilieu op begrip gebracht 

De omslog in de stedel~ke p<;;lil1ek hal11erwege de 1aren tachltg 
goat eepoard met een opmerkelijke oplevillg van het begrip 
woonmilieu De kwaliteit van besroonde milieus wordl ols 
onvoldoende wervend gezien. Nieuwe bouwlocahes zullen 
rnoeten opvollen door een hoogwoordlge ~wol.te11 
De term woonm1lie11 is inmiddeh. nle1 meer weg le denken uil 
ollerle1 noto's woorin uitdrukking word! gegeven oan uiteen· 
lopende plonnin9sprok1ijken van de oanpol.: van wijkbeheer tol 
de atratogi.sche concurrentieslog luuen steden 

Moor wot goat er nu precre> schu1I ochter het begrip 'woon
milleu'e 
Aon welke dimensies van de stedelijke ruimle wonlt doorbi1 
gedacht? 
En welke betekenis wordl oon componenten von het woonm11ieu 
gegoven, rekening hoodend met de enorme he!erogenite11 in 
bevolkingsgroepenl 

Oit boek bevol een sponnende speurtochl near de betekenis 11an 
het begrip 'woonmil1eu' De tocht 11oert longs u11eelllopende 
pos1ties 1n de Nederlondse welenschoppelijke discuss:e en biedt 
doormee eon vr11wel compleet overzicht van de opvoHingen die 
de ofgelopen joren voor het voetlicht zijn gebrocht. 


